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 ترمجة الناظم البيقوني
 رمحه اهللا تعاىل

عمر بن حممد بن فتوح البيقوين الدمشقي الشافعي كان حيا  :هو الشيخ طه، وقيل
يف  »البيقونية«اسم م، اشتهر مبنظومته املعروفة ب ١٦٦٩/  ١٠٨٠قبل عام 

 .مصطلح احلديث، وال يكاد يعرف من ترمجته أكثر من ذاك
ومل أقف للناظم رمحه اهللا ]: (خمطوط[يف شرحه ) هـ١٠٩٨ :ت(قال احلموي 

ل هي لبلدة أو تعاىل على ترمجة يعلم منها امسه وحاله وال أدري ما هذه النسبة ه

 .)0F١()قرية أو أب أو جد
ومل أقف له على اسم وال ترمجة (  :يف آخر شرحه) هـ١١٢٢ :ت(وقال الزرقاين 

 ).وال ما هو منسوب إليه
مل أقف له رمحه اهللا على و ]: (خمطوط[يف شرحه ) هـ١١٤٠ :ت(وقال الدمياطي 

 .)1F٢()ترمجة
يف حاشيته على شرح الزرقاين ) هـ١١٩٠ :ت(وقال الشيخ عطية األجهوري 

: ما نصهظم وجد بامش نسخة عليها خط النا: (ما نصه) ٦( على البيقونية ص
 ).يخ حممد بن فتوح الدمشقي الشافعيوامسه الشيخ عمر ابن الش(

يف آخر صفحة من شرحه ) هـ١٣٥٤ :ت(وقال الشيخ بدر الدين احلسين 
توقَّف يف هذه ] البيقوين: ( ...[ما نصه] خمطوط[» الدرر البهية« املسمى بـ

يف إقليم أذربيجان النسبة غالب من كتب هنا ورأيت لبعضهم أ�ا إىل بيقون قرية 
 ).بقرب األكراد

                                        
 ).٨٥(انظر حاشية األجهوري ص  )١(
 ).٨٥(انظر حاشية األجهوري ص  )٢(



@ÚÓ„Ï‘Ój€a@ÚflÏƒ‰ΩaM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@’Ó‘zn€a@ÚflÜ‘fl@٤ 
بن حممد بن ) أو طه(؛ عمر البيقوين): ٦٤ص /٥ج(للزركلي » ماألْعَال «يف و 

اشتهر مبنظومته فتوح البيقوين، عامل مبصطلح احلديث، دمشقي، شافعي، 
 .يف املصطلح »البيقونية«املعروفة بامسه 

) = ه١٠٨٠ل كان حيا قب(البيقوين ): ٤٤ص /٥ج (» معجم املؤلفني«يف و 
طه بن حممد بن فتوح البيقوين، حمدث، أصويل، له البيقونية يف ): م ١٦٦٩(

 .مصطلح احلديث
 لعمر بن حممد بن فتوح البيقوين(و): ٢١٥ص (» الرسالة املستطرفة« ويف

يف علم املصطلح أيضا، وضع  »البيقونية«ـ بمنظومة تعرف ) الدمشقي الشافعي
 .)الناس عليها أيضا شروحا عديدة

 :مصنفاته
فتح «ال يعرف للناظم غري هذه املنظومة، وذكر له بعض املرتمجني كتابا بعنوان 

(يف احلديث »القادر املغيث
2F

٣(. 
 :مصادر ترجمته

الشرح ، ويف ٥/٦٤للزركلي  »األعالم«ويف ، ٥/٤٤ »معجم املؤلفني«ترمجته يف 
لعلي حسن عبد احلميد األثري  »على املنظومة البيقونية التعليقات األثرية«املسمى 

 .٢ص» النخبة النبهانية«ويف الشرح املسمى  ،٢ص 
 :وينظر أيضا منتدى اإلمام اآلجري على هذا الرابط

0TUhttp://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=
٢٦٦٩٨ U0T 

* * * 
                                        

 ).٦٤/ ٥(للزركلي، » األعالم«ينظر ) ٣(

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=26698
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=26698


 وصف النسخ اخلطية
 :روجعت هذه املنظومة على نسختني خطيتني

 :نسخة جامعة املل  ععو  دة،  ويياناتا كالتايل :األولى
 املنظومة البيقونية   عنوان املخطوطة

 البيقوين  عمر ين حممة   املؤلف
 هـ  ١٠٨٠  عم املؤلفااملقرتن يالتاريخ 
 نسخة جيةه  خطها نسخ مشكول  طبع   الوصف

 عم  ١٥×  ٢١,٣س؛  ٧ق   ٦  الوصف املا ي
 مصطلح احلةيث  - ١  املوضوع
 أ ـ املؤلف  ب ـ تاريخ النسخ  ج ـ البيقونية   اإلحاالت
  اعم الناعخ
 القرن الثاين عشر اهلجري  تاريخ النسخ
 ب . م/  ٢١٣,١  رقم الصنف
  ٧٧٤  الرقم العام
  ٢٠٩: ١  أوقاف يغةا  ٣٢٢: ١االزهرية   املراجع
قسم املخطوطات على الرايط  جامعة املل  ععو موقع  املصةر

 :التايل
0TUhttp://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota
/#١/٩٨٦.UxiPUk١WG٠٠ U0T 

 .وقة رمزت هلذه النسخة يالرمز أ

http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/986/1#.UxiPUk1WG00
http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/986/1#.UxiPUk1WG00
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 .  مصر٦٠٥نسخة املكتبة املركزية للمخطوطات اإلعالمية  الرقم العام  :الثانية

 :عنة قول الناظم انتهى  حيث وهي صفحة واحة،  والنظم فيها ليس كامال
 ُمتَِّفق  لطْفظاا وطخططّا ُمتَِّفْق 

 
ا ذطكْرنطا   ُه ِفيمط  اْلـُمْفرتطِقْ وطِضةُّ

 .وهو البيت الثامن والعشرون 
 :يف شبكة الورقات السلفية على هذا الرايطاملخطوطة  وقة نشرت

0TUhttp://www.alwaraqat.net/showthread.php?-٢٣٤٩٩
نسخة-خمطوطة-من-البيقونية U0T 

 .وقة رمزت هلذه النسخة يالرمز ب
 .ا لبعض النسخ املطبوعةورجعت أيضا 

* * * 
 

http://www.alwaraqat.net/showthread.php?23499-نسخة-مخطوطة-من-البيقونية
http://www.alwaraqat.net/showthread.php?23499-نسخة-مخطوطة-من-البيقونية


 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 ْمِد ُمَصلَِّيًا َعَلى أَْبَدُأ بِاحلَْ   .١

 
 ِيبٍّ أُْرِسالَ ُحمَمٍَّد َخْريِ نَ  

ْه ْقَساِم احلَْ ا نَ َوِذي مِ   .٢   ِديِث ِعدَّ
 

(ى َوَحدَّهْ وَُكلُّ َواِحٍد أَتَ  
0F

١( 
  لْ َأوَُّهلَا الصَِّحيُح َوْهَو َما اتَّصَ   .٣ 

 
 َعلّ َأْو يُـ  í�Ì�à��ملَْ ْسَناُدُه وَ إِ  

 هِ يـَْرِويِه َعْدٌل َضاِبٌط َعْن ِمْثلِ   .٤ 
 

 ِطِه َونـَْقِلهِ ِيف َضبْ  ُمْعَتَمدٌ  
َمْعُروُف طُْرقاً الْ  َسنُ َواحلَْ   .٥ 

  
 

 اْشتَـَهَرتْ  رَِجالُُه َال َكالصَِّحيحِ  
 ْر وَُكلُّ َما َعْن رُتْـَبِة اُحلْسِن َقصُ   .٦ 

 
 َوْهَو أَْقَسامًا َكثـُرُ  فـَْهَو الضَِّعيفُ  

ْرُفوُع  َوَما ُأِضيَف لَلنَِّيب   .٧ 
َ
 امل

 
ْقُطوعُ  َوَما لَِتاِبعٍ  

َ
 ُهَو امل

 ِمنْ  َنادِ سْ املتَِّصُل اإلِ  ُمْسَندُ ـَوالْ   .٨ 
 

 ْصَطَفى وَملَْ َيِنبْ مُ يِه َحىتَّ الْ وِ َرا 
  يـَتَِّصلْ  َوَما ِبَسْمِع ُكلِّ رَاوٍ   .٩ 

 
 َطَفى َفاْلُمتَِّصلْ ْسَناُدُه لِْلُمصْ إِ  

ُمَسْلَسٌل ُقْل َما َعَلى َوْصٍف   .١٠ 
 َ 

 

 ِمْثُل أََما َواِهللا أَنـَْباِين اْلَفَىت  
ثَِنيِه َقائِ َكَذاَك قَ   .١١   ًما ْد َحدَّ

 
َثِين تـََبسَّما   َأْو بـَْعَد َأْن َحدَّ

  ةْ ْرِوي اثـْنَـْنيِ أْو َثالَثَ َعزِيُز مَ   .١٢ 
 

 ةْ َما َثالَثَ  ْوقَ َمْشُهوُر َمْرِوي فَـ  
َعٌن َكَعْن َسِعيٍد َعْن َكَرْم   .١٣   ُمَعنـْ

 
َهٌم َما ِفيِه َراوٍ    ملَْ ُيَسمْ  َوُمبـْ

 وَُكلُّ َما قـَلَّْت رَِجالُُه َعالَ   .١٤ 
 

 ْد نـََزالَ ُدُه َذاَك الَِّذي قَ َوضِ  
 َوَما َأَضْفَتُه ِإَىل اَألْصَحاِب ِمْن   .١٥ 

 
 ِكنْ ُز  قـَْوٍل َوِفْعٍل فـَْهَو َمْوُقوفٌ  

 َحاِيبُّ َسَقْط َوُمْرَسٌل ِمْنُه الصَّ   .١٦ 
 

 فـََقطْ  َما َرَوى رَاوٍ  َوُقْل َغرِيبٌ  
 وَُكلُّ َما ملَْ يـَتَِّصْل ِحبالِ   .١٧ 

 
َقِطُع اَألْوصالِ    إْسَناُدُه ُمنـْ

                                                            
 .وعده: يف ب )١(
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 اِن نَ اثْـ  هُ ِمنْ  اِقطُ السَّ  لُ ضَ عْ مُ الْ وَ   .١٨

 

 انِ عَ وْ ا نَـ سً لَّ ى ُمدَ تَ ا أَ مَ وَ  
 

  ْسَقاُط لِلشَّْيِخ َوَأنْ اَألوَُّل اإلِ   .١٩
 

ُقَل َعمَّْن فـَْوَقُه ِبَعْن َوَأنْ    يـَنـْ
 طُُه َلِكْن َيِصْف قِ َوالثَّاِن َال ُيسْ   .٢٠ 

 
َعِرفْ  َأْوَصاَفُه ِمبَا ِبِه الَ    يـَنـْ

الَ  َوَما ُخيَاِلْف ثَِقةٌ   .٢١ 
َ
 ِبِه امل

 
 َمْقُلوُب ِقْسماِن َتالَ والْ  َفالشَّاذُ  

 ا ِبَراٍو ِقْسُم إْبَداُل رَاٍو مَ   .٢٢ 
 

 ِقْسمُ  ْنتٍ مَ َوقـَْلُب إْسَناٍد لِ  
  ةِ قَ ُه بِثِ دتَّ َواْلَفْرُد َما قـَيَّ   .٢٣ 

 
 َأْو َمجٍْع أْو َقْصٍر َعَلى ِرَوايَةِ  

 وٍض َأْو َخَفا َوَما ِبِعلٍَّة ُغمُ   .٢٤ 
 

 اٌل ِعْنَدُهُم َقْد ُعرِفَ ُمَعلَّ  
 َوُذو اْخِتالِف َسَنٍد َأْو َمْنتِ   .٢٥ 

 
 أَُهْيِل اْلَفنِّ  َطِرٌب ِعْندَ ُمضْ  

 ٢٦.  �€a�Î�‡�p b�u�â �Ü  أََتْت  ِديِث َمااحلَْ  ِيف 
 

 أَْلَفاِظ الرَُّواِة اتََّصَلتْ  ضِ ِمْن بـَعْ  
 َوَما َرَوى ُكلُّ َقرِيٍن َعْن َأِخْه   .٢٧ 

 
 نـَْتِخهْ اا وَ رِْفُه َحقّ عْ افَ  ُمّدبَّجٌ  

 ا ُمتَِّفْق ا َوَخطّ ظً ُمتَِّفٌق َلفْ   .٢٨ 
 

ُه ِفيَما ذَكْرنَا َوضِ    ُمْفَرتِقْ ـالْ دُّ
 طِّ فـََقْط ُق اخلَْ فِ ُمْؤتَِلٌف ُمتَّ   .٢٩ 

 
ُه ُخمَْتِلفٌ    فَاْخَش اْلَغَلطْ  َوِضدُّ

 ْنَكُر اْلَفْرُد ِبِه رَاٍو َغَدا مُ َوالْ   .٣٠ 
 

 تـَْعِديُلُه َال َحيِْمُل التـََّفرَُّدا 
ُروُكُه َما َواِحدٌ   .٣١   ِبِه انـَْفَرْد  َمتـْ

 
 َردّ ُعوا ِلَضْعِفِه فـَْهَو كَ َوَأمجَْ  

 وُع ْصنُ مَ ْختَـَلُق الْ مُ َكِذُب الْ َوالْ   .٣٢ 
 

ْوُضوعُ لِ َعَلى النَِّيب َفذَ  
َ
 َك امل

 ْكُنوِن مَ ْوَهِر الْ َوَقْد أََتْت َكاجلَْ   .٣٣ 
 

ُقوِين بَـ َمسَّْيتـَُها َمْنُظوَمَة الْ    يـْ
  فـَْوَق الثَّالَِثَني ِبَأْرَبٍع أََتتْ   .٣٤ 

 
َياتـُهَ   (اأَبـْ

1F

 ِخبَْريٍ ُخِتَمتْ  ُمثَّ  ،)٢
                                                            

من بعض املطبوعات، ينظر اجلواهر السليمانية شرح ) أبياتا: (أقسامها، واملسطور: يف املخطوطة أ )٢(
 .٣٩١املنظومة البيقونية، ص
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 وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 
* * * 
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