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 هداء ..لإ ا

 ي رحمه هللا تعالىالى روح جد  

 ل زوينآالسيد حسن 

 سالماً ووفاًء..
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 المقدمة
 

 

 

 

 محدثين والفقهاءمن العلوم الشرعية التي ينبغي لل مصطلح الحديثعلم 

 .وهومفتاح فهم ا الحديثهصولُأوصوليين تحصيله واللمام بقواعده األو

 صولي والفقيهُصحيحه وحسنه وضعيفه .وعليه يعتمدالأ يز بين يالنبوي والتم

 تييأ ةالرتبن الحديث من حيث , ل ةحكام الشرعيفي استنباط القواعد وال

 سالمي باتفاق المذاهب.الصول التشريع ُأبعد القرآن الكريم في 

 هميه خاصةديث الذي يطلق عليه علم المصطلح أيضاً أولعلم مصطلح الح

 في البحث اللغوي والداللي يتمثل في فهم االصطالحات وتحديدها

 ريخ الحضارةفر لعلٍم من العلوم ااْلصيلة في تأوتطورها. وربما لم يتوا

 سالمية ماتوافر لمصطلح الحديث من بحث  ووضع للمصطلحاتال

 المختلفة؛ فقد توافدت اْجيال من العلماء والمحد ثين على البحث فيه

 أمثال: الرامهرمزي  والحاكم النيسابوري والبغوي وابن الثير وابن الصالح

 خاوي وابنسالجرجاني والكافيجي  والوالنووي وابن حجر والسيد الشريف 

 سيوطي ... وغيرهم.ير والكث

 لفاظهم واصطالحاتهموكان من المفيد أن يوضع معجم يحصي جميع أ

 التي تواضعوا عليها بما فيها الرموز والعبارات المتعلقة بمباحثهم في

 التوثيق , وبيان اختالفهم  في بعض االصطالحات  ليتسنى للباحث والدارس

 لهذا العمل فاْحصيت ماأن يفهم مقاصدهم على نحو أفضل . وقد تصديت 

 ارتاْيت فيه الهمية من اللفاظ واالصطالحات والعبارات  حيث  بلغت في

 

 

 

 ___________________________________________المقدمة 
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 ( كلمة وعبارة اصطالحية . واعتمدت في ذلك كله على 448هذا المعجم  نحو )

 بعض المصادر:

 فمن كتب مصطلح الحديث : معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري

 للسيد الشريف  الجرجاني , والمختصر في ورسالة في مصطلح الحديث  

 (, واختصار  علوم الحديث البن كثير, وفتح المغيث 1علم الثر للكافيجي )

 لفية الحديث للعراقي , وتدريب الراوي للسخاوي وهو شرح على أ

 للسيوطي وهو شرح على تقريب النووي الذي اختصر فيه كتاب ابن

 الصالح في علوم الحديث .

 : أدب ال مالء واالستمالء للسمعاني  صولاأُلوومن كتب الحديث 

 ثار للهمداني , والمغني في ضبط في بيان  الناسخ والمنسوخ من اآل واالعتبار

 رشاد الفحول للشوكاني .أسماء الرجال للطاهر الهندي ,وإ

 ومن كتب المصطلح الداللي: التعريفات  للسيد الشريف  الجرجاني   

 , وجامع العلوم في اصطالحات الفنونهسعادة لطاش كبري زادومفتاح ال

 بدستور العلماء للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الحمد نكري . موالموس

 واقتضى ترتيب المعجم  المنهج االَ تي :

 لفاظ بحسب الحروف  الولى أصوالً كانت او مزيدات.ترتيب ال-1

 بيان التعريفات المختلفة بالمصطلح الواحد ونسبتها الى أصحابها من -2

 علماء الحديث وبخاصة من عرف منهم واشتهر. 

 سيماشرح مايقتضي الحال شرحه اختصاراً من اقسام علوم الحديث وال -3

 القسام التي حصل فيها اختالف بين علماء هذا الفن.

 لسنةصاً لوجهه تعالى, وخدمةهذا  خال ي المتواضعملوارجو أن يكون ع

محمد صل ى هللا عليه وآله وسل م...نبي نا 

في ديث(سالتانعنوانه: )ر 1989في الرياضسنة يف الجرجاني ورسالة الكافيجي في كتاب طبع رسالة الشر( قمت بتحقيق 1
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 عنوانه:)رسالتنا في مصطلح الحديث (. 1989الرياض سنة 

 

 حرف األ لف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئمة : أئمة الحديث. ال

بدال:انظر:)البََدل(.  الإ

 أبنا:رمزإلى) أخبرنا(.استعمله البيهقي  وغيره.

 زمن حد دهابن خمس: الصبيُّ ابن خمس سنين يصح له السماع. وهو أول 

 بعض المحدثين لصحة السماع,منهم القاضي عياض. ونقل ابن 

 الصالح أن  على هذا استقر  العمل بين أهل الحديث فيكتبون البن

 خمس فصاعداً.

 كون الراوي مجهوالً.االبهام:

 أثبتأ الناس:من الفاظ التعديل. انظر:)الجرح وتعديل(.

 الثَر: المحد ثون يسمون المرفوع والموقوف بالثر.وفقهاء خراسان كانوا 

 يسمون الموقوف بالَثَر, والمرفوع بالخبر.ويقال:أَثرتأ الحديث 

ً ) دثح َّامُلبمعنى رويته, ويسمى ي ا  لى الثر.نسبة إ( أَثَرإ

 الثر: الحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة على المعتمد))السخاوي:-

 معاني اآلثار الشتماله عليها وإن قصره  بعض الفقهاء على ومنه شرح

 ((الموقوف

 الثر:مايروى عن الصحابة.-

جمالي عرفاً.وأركانها خبار الإ  الجازة : إذٌن في الرواية لفظاً اوخطاً يفيد الإ

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________لفلحرف ا
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 جيز,والمجاز  له,والمجاز به,ولفظ الجازة.:المأربعة

 ل . والمشهور أنها سبعةأقسام  التحمقسم الثالث من والجازة هي ال

 أنواع:

1-  ً عيٍَّن, كأجزتك أو أجزتكم أو أجزت فالنا عي ناً لمأ  أن يجيز الشيخ مأ

 شتملت عليه فهرستي.االفالني البخاريَّ أو ما

 

عي ٍن , كأجزتك أو أجزتكم جميع مسموعاتي-2 عي ناً لغير مأ  ان يجيز مأ

 أومروياتي.

عيٍَّن بوصف العموم, كأجزت-3  الجازة العامة: هي أن يجيز غير مأ

 جميع المسلمين أو كل أحد .

عيَّن  بمجهوٍل من الك-4 عيٍَّن من الكتب إجازة لمأ  لمجهولٍ تب, أوإجازة بمأ

 من الناس:كأجزتك كتاب السنن, وهو يروي كتباً في السنن . أو أجزتك

 وهناك مجموعة مشتركون في مسموعاتي.أوأجزت فالناً  بن فالن بعض

 سم نفسه, وال يت ضح مراده في المسألتين؛فهي باطلة , فإن ات ضح اال

 بقرينة فصحيحة.

 ٍن وَمنْ أجزت لمن يولد لفالن , وأجزت لفالجازة للمعدوم: كال -5

 يولد  له  أولك ولولدك ولعقبك ماتناسلوا.

له المجيز بوجٍه من سماعٍ إوإجاز -6  ةٍ ليرويه إجازة مالم يتحم 

له المجيز. وهي من صنع بعض المتأخرين,  المجاز له إذا تحم 

 جزها لنها إعطاء ما لم يأخذ . أشار إلى ذلكي ومعظم المحد ثين لم 

 النووي في )التقريب( والسيوطي في ) التدريب(.

يزأ رويته.-7  إجازة المجاز: كأجزتك مجازاتي , أو جميع  ما أأجإ
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 والفعل ) أجاز( يتعدىأ بنفسه, وهو رأي ابن فارس نقله الحريري في 

 جزء له سماه ) مآخذ العلم ( . ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث .

.  والمشهور أن يتعدى بالالم , كقولك: أجزت له البخاريَّ

 : عبارة يجيز بها الشيخ رواية الكاتب عنه, وغالباً ماتكونإجازة الشيخ

 له روايته(. )سمعه من ي وأجزتأ  

 : من ألفاظ االداء لمن تحمل الجازة والمناولة. أجاز لي

ل الجازة والمناولة.أجازني  : من ألفاظ الداء لمن تحم 

 : مالم يَْنتهإ إلى المتواتر.اآلحاد

 أحداث الصحابة:جمع َحَدث: صغار الصحابة من حيث العمر .

ً أخبرنا  من الشيخ , ثم شاع تخصيص هذهإ  : من ألفاظ التحم ل سماعا

 الصيغة بالقراءة على الشيخ .

 : قول الراوي فيما قرىء على الشيخ بحضرته.العراقي

 جازة والمناولة.: من ألفاظ الداء لمن تحمل الإ أخبرنا إجازة

 جازة والمناولة.: من الفاظ الداء لمن تحمل الإ أخبرنا إذنا  

 جازة والمناولة.لإ لمن تحمل ا : من ألفاظ الداءأخبرنا في إذنه

 جازة والمناولة.لإ :من ألفاظ الداء لمن تحمل اأخبرنا فيما أِذَن لي فيه

 جازة والمناولة.لإ : من ألفاظ الداء لمن تحمل اأخبرنا فيما اجازني

 جازة والمناولة.لإ :من ألفاظ الداء لمن تحمل اأخبرنا فيما أطلق لي روايته

 ألفاظ الداء لمن تحمل الجازة والمناولة.: من أخبرنا مناولة

 :من ألفاظ تحمل قراءة على الشيخ.أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع

 : من ألفاظ التحمل قراءة على الشيخ .أخبرنا بقراءتي وأنا أسمع
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 : قول الراوي فيما قرأه على الشيخ بنفسه.أخبرني

 المغاربة.: رمز إلى )أخبرنا( في  خط  بعض  أخ نا

 : رواية الحديث.ألداءا

 : من ألفاظ التعديل. انظر:)الجرح والتعديل(أرجو أن ال بأس به

 في الحديث: عدم السناد, مثل أن  يقول الراوي قال رسول هللااإلرسال

 )صلى هللا عليه وآله وسلم( من غير أن يقول )حدثنا( فالن عن رسول هللا) صلى هللا  عليه وآله

 وسلم (. انظر :

 ل(سَ رْ ) المأ 

 : من ألفاظهم في الجرح.ارم به

 : رمز إلى )أخبرنا(.أرنا

حد ثي المدينة. أسانيد أهل المدينة  : أسانيد الحاديث المروية عن مأ

دثي خراسان.ينيأسانيد الخراسان ح   :أسانيد الحاديث المروية عن مأ

ح  نيأسانيد الشامي  دثي الشام.: أسانيد الحاديث المروية عن مأ

دثي مصر. نيأسانيد المصري ح   : أسانيد الحاديث المروية عن مأ

دثي مكة. أسانيد المكيين ح   :أسانيد  الحاديث المروية عن مأ

دثي  اليمن: أسانيد الحأسانيد اليمانيين ح   .اديث المروية عن مأ

 : معرفة أحوال الرواة ونقدهم جرحاً وتعديالً. ستقراء التامالا

ْملي وتبليغه إلى من بَعأَد  مكانه في مجلس ءاالستمال  : أخذ الحديث عن المأ

 الحديث.

 : إسقاط رجل من سلسلة السناد.سقاطاإل

 : انظر:)المفردات(.األسما
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 : إسماع الحديث,أي التحديث به.اإلسماع

 : رفع الحديث إلى قائلهاإلسناد

حد ث حد  -  ثنا فالن عن فالن عن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم(أن يقول المأ

 سناد متقاربان في المعنى واعتماد الحافظ في صحةالسند والإ -

 الحديث وضعفه عليهما . انظر )السند(.

 مام المذكور فيه فإذاالحاكم:كل إسناٍد  يقرب من الإ  -: سناد العالياإلِ 

 صحت الرواية إلى ذلك المام بالعدد اليسير فإنه عاٍل. 

سناد أن يسمع الحديث الواحد عن جميع من الحاكم-  : عالي الإ

 رواه وال يقتصر على بعضهم ولو تطلب ذلك الرحلة إلى من روى

 الحديث.

لَفي- سناد ما صح  سنده وإن كثرت رجاله . والعلو الس ِ  : العالي من الإ

 المحد ثين ينقسم على خمسة أقسام: في السناد عند

 سناد صحيح عليه وآله وسلم( من حيث العدد بإ القرب من رسول هللا )صلى هللا اأجل ه-1

 نظيف , بخالف ما إذا كان مع ضعف .

 القرب من إمام منأئمة الحديث بعده العدد إلى رسول هللا) صلى هللا عليه وآله وسلم (.-2

 رواية أحد الكتب الخمسة أو غيرها من   العلو المقيد بالنسبة إلى -3

 الكتب المعتمدة. وسماه ابن دقيق العيد )علو التنزيل(.

 العلو بتقد م وفاة الراوي. -4

 العلو بتقد م السماع من الشيخ, فمن سمع منه متقدماً كان أعلى-5

 ممن سمع منه بعده.

 قسام الخمسةسناد العالي .وله أقسام خمسة ضد ال: ضد  الإ سناد النازلاإلِ 

 للعلو.
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 : قول الراوي: فالن عن فالن, بلفظ )عن( من غير بيانسناد الُمعَْنعَناإلِ 

 للتحديث والخبار والسماع.

 : الفنون: الحديث والفقه والصول. أصحاب الفنون

 : طالب الحديث يكتبونه استمالًء من المجالس.أصحاب المحابر

 بخط يده.المأصن إفكتاب:فصن ِ المُ ِ أصل

 : علم بأأصوٍل  يعرف بها أحوال  حديث الرسول )صلى هللا عليه وآله وسلم(منأُصول الحديث

ل والداء. وموضوعه: حديث  صحة النقل عنه, وضعفه, وطرق التحم 

 الرسول)صلى هللا  عليه وآله وسلم(

 هي: صحيح البخاري, وصحيحوالأصول الستة:جوامع الحديث الستة,

 الترمذي,وسنن النسائي,وسنن ابن ماجة. مسلم,وسنن أبي داود,وسنن

 : إطالق نحو)حدثنا(و)أخبرنا( من غير تقييٍد بعبارة: قراءة عليه.طالقاإلِ 

 أن يأتي الى حديث لبعضاالعتبار(:(الشواهد-المتابعات-االعتبار

 الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة بَسْبر طرق الحديث ليعرف

 يره فرواه عن شيخه أو ال ؟فإن لم يكنأشاركه في ذللك الحديث راٍو غ

 فينظرها أتابع  أحٌد شيخ شيخه فرواه عمن روى عنه؟وهكذا  إلى آخر

سناد وتللك )المتابعة(؛فإن لم يكن فينظر هل  أتى بمعناه حديث  الإ

 آخر؟ وهو)شاهد(؛فإن لم يكن فالحديث فرد .

 الجوامع: هو التتبع واالختبار والنظر ,ويكون بالنظر في والسَّْبر

 والمسانيد والمعاجم والمشيخات والفوائد والجزاء كما ذكر ابن

 أن يروي حماد بن((الصالح. ومثال االعتبار كما ذكر ابن حبان

 سلمة حديثاً لم  يتابع عليه , عن أيوب, عنابن سيرين,عن أبي
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 ب عن ابنهريرة ,عن النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم(؛فينظر هل روى ذلك ثقةٌ غير أيو

 سيرين؟فإن وجد علم أن للخبر أصالً يرجع إليه , وإن لم يوجد ذلك

 فثقةٌ غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة , وإال  فصحابي غير أبي هريرة

 بي )صلى هللا عليه وآله وسلم (, فإن وجد ذلك يعلم به  أن للحديث أصألً يرجعلنرواه عن ا

 إليه وإال  فال(.

 

 : االعتبار : ردُّ الحديث إلى أصٍل يرجع إليه. الكافيجي-

 :أن يروي  راويان أو أكثر في طبقة واحدة حديثاً واحداً. والمتابعة

 ))...ثم المتابعة إما تامة إن  حصلت  المشاركة من جهة الراوي وإما

 ممن فوقه, وذلك قوله)صلى هللا عليه وآله وسلم(:وقاصرة إن حصلت من جانب  شيخه أ

 تسع وعشرون فال تصوموا حتى  تروا الهالل ...الخ,فإنالشهر 

 لك عن عبد  هللا بن دينار عن ابن عمر ا الشافعي رواه في الأم عن م

 عبدهللا بن مسلمة  القعنبي عن مالك عن هللا عليه وآله وسلم (.تابعه عن النبي )صلى 

 عبدهللا بن دينار عن  ابن عمر ...(.

 أحد  الراويين إن  كان موافقاً لحديث   : الحديث الذي يرويهوالشاهد

 الراوي اآلخر معنًى ال لفظاً. كحديث ))أيما إهاٍب دأبَغ  فقد َطهأَر((, فإنه

 شاهد لحديث ))أاَلَ نزعتم إهابها فد بغتموه فانتفعتم به((.

 :نَْقط  الكتاب. اإلعجام

 هذا الحديث َب أن يأذن: القسم  السادس من أقسام التحمل .وهوإعالمأ الشيخإ الطالعالماإل

               أو الكتاب سماعه من فالن مقتصراً عليه دون أن يأذن في روايته عنه.                                                                

 من غير إذن ه:إعالمأ الشيخإ الطالَب لفظاً لشيء من مرويالسخاوي-

 له في روايته عنه.
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 فتتاح مجلس الحديث بعبارة )بسم هللا الرحمن الرحيم (: ااالفتتاح 

 

 : من ألفاظهم في الجرح . انظر )الجرح والتعديل(. آفتهُ فالن

 :من االحاديث,وهي على ثالثة أنواع: األفراد

 مدينةفرد بها أهل ليه وآله وسلم ( ين: معرفة سنن رسول هللا )صلى هللا عالنوع االول

 واحدة عن الصحابي.

 : أحاديث ينفرد بروايتها رجل واحد عن إمام من الئمة. الثانيالنوع 

 :أحاديث لهل المدينة ينفرد بها عنهم أهل مكة النوع الثالث

 ,-مثالً –, وأحاديث لهل  مكة ينفرد بها عنهم أهل المدينة -مثالً -

 وأحاديث ينفرد بها الخراسانيون عن أهل الحرمين.

 من متن الكتاب .:عبارة تكتب في آخر الزيادة  إلى

 : ألفاظ رواية الحديث ,نحو:  حدثنا وأخبرنا.ألفاظ األداء

 المفردات(.(:انظراأللقاب

 : من ألفاظ التعديل.انظر :)الجرح والتعديل(.تإليه المنتهى في التثب

 :إمساكه لصلإ الشيخ الذي يقرأ عليه.إمساك الثقة

 تبه الطالب من لفظ:إمالء الحديث:أن يملي الشيخ على الطلبه ويكاإلمالء

 شيخه.

 : أن يلقي المحدث حديثاً على اإِلمالء عند أصحاب الحديث-

 أصحابه فيتكلم فيه مبلغ علمه من الغريب والفقه وما يتعلق بالسناد

 من النوادر والنكت.وما يعلمه 

 : رمز إلى )أخبر(.أنا

 ل سماعاً من الشيخ.: من ألفاظ التحمأنبأنا

 من ألفاظ التحمل قراءة على الشيخ. : أسمع أنبأنا قراءة عليه وأنا
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 منعبارة كتبها بعض المحد ثين في انتهاء اللحق الساقط  :)انتهى اللََّحُق(

 متن الكتاب.

 : علماء الحديث.أهل الحديث

 : علماء الحديث.أهل الصنعة

 : من ألفاظ التعديل. انظر )الجرح والتعديل(. أوثق الناس
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 -سناد العالي : أن يقع هذا العلو عن الشيخٍ غير شيخإ مسلم: في الإ البََدل

 وهو مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث.-مثالً 

 : كتاب يذكر فيه المحدث أسماء شيوخه ومروياته عنهم , كبرنامجالبرنامج

 هـ ,وبرنامج الوادي آشي575سنة  خير الشبيلي المتوفىمحمد بن 

 هـ.وقد يسمى هذا النوع من 749سنة جابر المتوفىوهو محمد بن 

 الكتب ب)الفهرسة( كفهرسة ما رواه عن شيوخه البن خبير الشبيلي

 وينظمهات(.بَ )الثَّ م الطبراني أو) المشيخة(,أوأو)المعجم( كمعج

 دان التي رحل إليها أو أسماء المشايخالمؤلف بحسب التواريخ أو البل

 الذين روى عنهم )الجزء(أيضاً.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ___________________________________________حرف الباء
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,واليكتفالتابعي   َب الصحابيَّ  فيه بمجرد اللقى. ى:َمْن َصحإ

 ه.بحمن لقيه وإن لم يص-

َب الجرجاني-  صحابيًّا.وقيل َمْن لقيه, وهو:))كلُّ مسلٍم َصحإ

 أظهر ...((.

 :َمْن صحب تابعيًّا.تابع التابعي  

 :)تدليس التسوية(.التجويد:انظر

 :رواية الحديث.التحديث

 :تحقيق الكتاب من حيث الشكل والنَّْقط بما يأؤَمنأ فيه اللبس.التحقيق

 : توضيحه وتبيينه.تحقيق الخط

ل ل الحديث :أخذه بطرالتحمُّ  المختلفة.قه :تحم 

 تلق يه عن المشايخ.-

 :وضع نصف دائرة على أول الكلمة المضروبة )المنفية(من التحويق

 .) الكتاب ,وعلى آخرها , هكذا)

 : مايستخرج من الحاديث باسنادها من الكتب المعتمدة ومسانيدالتخريج

 المحد ثين وبيان صحتها وغيرها.

 : كتابة الساقط  من متن  الكتاب في الحاشية . انظر : تخريج الساقط

 )اللََّحق(.

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________حرف التاء
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 بالخط الدقيق. قال ابن كثير : ))ويكره التدقيق والتعليق في  ة: الكتابالتدقيق

 .((الكتاب لغير عذر

 : التدليس في المتن : أن يزيد في كالم رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم (كالم  التدليس

 غيره فيظن السامع أن الجميع من كالم رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم(. انظر :

 (.امُلدلَّس)

ً إِلسنادا تدليس ن عاصره أو لقيه ما لم يسمعه منه موهما  : أن يروي عم 

 سماعه , قائالً : قال فالن , أو عن فالن ونحوه.

 أنه سمعهأن يروي عم ن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر -

 منه.

 أن يروي عمن لقيه ولم يسمعهف: ))أما تدليس السناد  األحمد نَكري-

 منه أو عاصره ولم يلقه ولم يسمعه منه موهماً أنه سمعه منه ؛ فمن حقه

 عن فالن ونحوه ((.و: حد ثنا , بل يقول : قال فالن أ أن ال يقول

 أي شيخ شيخه أو أعلى منه:أن ال يأْسقإَط شيخه , ويأْسقإَط غيره تدليس التسوية

 فيه بلفظ محتمل عن الثقة يفاً وشيخه ثقة , أو صغيراً, وأتىَ لكونه ضع

 الثاني تحسيناً للحديث . سماه بذلك ابن القط ان. وعن العراقي :أن

اه فالنٌ   ابن القط ان إنما سماه تسوية بدون لفظ التدليس ؛ فيقول: سو 

ده فالن أيوهذهإ تسوية. والقدماء يسمونه   )تجويداً(؛ فيقولون : جو 

 د وحذف غيرهم. قال  : والتحقيق أن يقال متى اجوذكر َمْن فيه من ال

 تدليس التسوية( فال بد  أن يكون كل من الثقات الذين حذفت قيل )

 بينهم الوسائط في ذلك السناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه

 فظ )التدليس( لم يحتجفي ذلك الحديث , وإن قيل)تسوية(بدون ل

 إلى اجتماع أحٍد منهم بمن فوقه. 

 هصفاً فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو ي: أن يروي عن شيخ حديث تدليس الشيوخ
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 بما ال يعرف به كي ال يعرفه.

 

 

 

 ه  بما ال يعرف .نيه أو ينسبه أو يصفن يسمي شيخه أو يَكْ أ-

 : ترك الراوي وعدم الخذ عنه .التَّْرك

 من ألفاظ  الجرح . انظر) الجرح والتعديل(.: تركوه

 : تزكية الراوي تعديالً باعتباره ثقة .التزكية

 : ويسمى )بالطَّْبعة(: هو أن يكتب الطالبأ اسم الشيخ الذي قرأ أو التسميع

 سمع عليه أو منه كتاباً أو جزءاً أو نحوه , وما يلتحق باالسم من نََسبٍ 

 و ذلك مما يعرف مع سياق  سندهونإْسبة وكأْنية ولقب ومذهب ونح

 بالمسموع لمصنفه في ثَبَته الذي يخصه بذلك أو في النسخة التي 

 يروم تحصيلها من المسموع .

 : أنا أبو فالن -مثالً –بعد البسملة ؛ فيقول  –عادة –ويكتب التسميع 

 فالن بن فالن بن فالن الفالني , حدثنا فالن . ويسوق السند إلى آخره

 لذي وقع . وإن سمع معه غيره فليكتب أسماء السامعينعلى الوجه ا

ةإما قبل البسملة فوق سطرها وإما   يعني  جنبها في الورقة الولى بالطُّرَّ

 الحاشية المتسعة لذلك .

 وللطالب أن يكتب التسميع في آخر الجزء أو الكتاب أو في ظهره.

 تدليس التسوية (.( :انظر التسوية

 أي نفي الكلمة من الكتاب . وبيانه أن ال يخلط  : نوع من الضرب التسويد

 الضرب بالضروب عليه بل يكون فوقه منفصالً عنه ويعطف طرفي 

 الخط على أوله  وآخره.

 . وتكتب هذهإ ىً ( تكتب على كالم صحَّ رواية ومعن:عبارة )صح  التصحيح 

 العبارة تامة كبيرة أو صغيرة ) وقد استحسنها السخاوي ( على الحرف .
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 :أن يقرأ الشيء على خالف ما أراد كاتبه أو على ما اصطلحوا التصحيف

 

 

 عليه.ويقع التصحيف في متن الحديث أو في سنده .وينقسم كل  منهما

 إلى تصحيف بصر وتصحيف سمع . وكذا إلى تصحيف لفظ

 وتصحيف معنًى.

 : الجمع والتأليف في الحديث وغيره من العلوم الشرعية . التصنيف

 ( وهو حرف ناقص داللةيأمدَّ خطٌّ  أوله كالصاد,هكذا )صـ:أن  التضبيب

 على اختالف الكلمة. والمعنى مأخوذ من ضب ة الباب التي يقفل بها

 الحرف مقفالً بهذهإ العالمة .انظر :)التمريض(.لكون 

 : تضعيف راٍو ثقة.تضعيف ثقة  

 ويكره التدقيق:خلط الحروف التي ينبغي تفريقها . قال  ابن كثير : ))التعليق

 والتْعليق في الكتاب لغير عذر ((.

عل ق(. وهو أن يأْحذَف من أول الإ التعليق  سناد واحد فأكثر على :انظر: )المأ

 التوالي بصيغة الجزم ويعزى الحديث الى من فوق  المحذوف من 

 رواته.

 سناد , كقوله : قال رسولاستعمله بعض المحد ثين في حذف كل الإ -

 كذا...و عطاء أو غيره  عليه وآ له وسلم(, أو قال ابن عباس أهللا )صلى هللا

 والمقصود من صيغة الجزم في اصطالح المحد ثين العبارات اآلتية

 حكى. وغير صيغة الجزم-ذكر-نهى-أمر –فعل  –وأمثالها: قال 

 يحكى...-يذكر-يقالعن–: يروى عن لعبارات اآلتيةا

 عبارة )قراءة عليه(.: تقييد نحو: حدثنا وأخبرنا بالتقييد

 :كتابته وروايته . تقييد الحديث

 الجرح والتعديل (.( :من ألفاظ الجرح .انظر تكل موا فيه
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 : أن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم  قين في الحديثلالت:قين لالت

 أنه من حديثه.

  

 هو الصاد مهملة مختصرة من (( : وهو التضبيب . قال السخاوي  التمريض

 )صح(, ويجوز أن تكون معجمة من ) ضب ة( تمد بدون تجويف للمد

 بل هكذا فوق الذي صح من حرف فأكثر وروداً أي  من جهة الورود

 في الرواية ولكن فسد من جهة المعنى بأن يكون غير جائز من حيث

ً  العربية   لكلمة فأكثر أوشاذ اً عند جمهور أهلها أومصحفاً أوناقصا

  ً  رض لئالمَّ مؤخراً أو أشباه ذلك من غير خلط لإلإشارة بالمأ  أوأو مقدما

 يلتبس بخط الضرب اآلتي ال سيما عند صغر فتحتها إشارة بنصف

 )صح( إلى أن الصحة لم تكتمل في ذاك المحل مع صحة نقله

 وروايته كذلك وتنبيهاً به لمن ينظر فيه على أنه تث بيت في نقله غير

 غافل((.

 هي بعض )صح( تكتب على شيء فيه شك  : ))الضب ة: ياقوت-

 ليبحث فيه فإذا تحرر أتمها بالحاء فتصير )صح( مكانها((.

 -ورد عنه -بلغنا –: صيغة في رواية الحديث كقولك : روي عنه  التمريض

 جاء عنه.

 التواريخ والَوفَيات:معرفة مواليد الرواة والسماع والقدوم للبلد الفالني 

 وفَيَاتهم .و

 ي مصطلح أهل الحديث : هو التعريف بالوقت الذيوالتاريخ ف

 تضبط به الحوال من المواليد والوفيات ويلتحق به ما يتفق من 

 الحوادث والوقائع التي تنشأ عنها معاٍن حسنة من تعديل وتجريح ونحو 

 ذلك.

 : إعتبار الراوي الذي يروى عنه الحديث ثقةً.التوثيق 
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 : توثيق راٍو ضعيف.توثيق ضعيف  

 

  

 

 

 

 

 

 

 : صفة للحديث يشمل الصحيح.الثابت

 مع أسماء المشاركين له فيه .انظر :  : ما يثبت فيه مسموعهالثَّبَت

 )البرنامج(.

 الجرح والتعديل(.( : من ألفاظ التعديل .انظر ثَبَت  

 : ثبوت سماع الراوي من شيخه . ثبوت السماع

 وق بصحة روايته.:الراوي الموث الثقة

 الجرح والتعديل(.( : من ألفاظ التعديل .انظرثقة-

 :من ألفاظ التعديل .انظر:)الجرح والتعديل(. ثقة ثقة

 : من ألفاظ التعديل .انظر :)الجرح والتعديل(.ت  ثقة ثَبَ 

 والتعديل(.:من ألفاظ التعديل.انظر:)الجرح ثقة حافظ

 :من ألفاظ التعديل.انظر:)الجرح والتعديل(. ثقة حجة

 :رمز إلى )حد ثنا(.ثنا

 :رمز إلى )حد ثني(.ثني

 

 

 

  

 

 

 

 ___________________________________________حرف الثاء

 
 



  22 

 

 

 

 

 

 

 :الذي يأبي ن السباب الموجبة لتضعيف الراوي.الجارح

 )الجوامع(:الكتب التي جمعت فبها الحاديث على ترتيب :جالجامع

 أبواب الفقه كالجوامع أو الصحاح الستة ,أو على ترتيب حروف 

 المعجم كما في جامع ابن الثير .وبالمعنى نفسه :)الصحيح

 والصحاح(.

 :صحيح البخاري . الجامع الصحيح

 ي التعريف : أصول وقواعد وألفاظ وضعها المحد ثون فالَجْرح والتعديل

 برواة الحديث ونقدهم جرحاً وتعديالً؛ فالجرح ضد التعديل .

ً –كما عرفها السيد الجرجاني –والعدالة   ))أن يكون الراوي بالغاً مسلما

 ...(( مة((.قال الحاكءعاقالً سليماً من أسباب الفسق وخوارم المرو

 منوأصل عدالة المحدث أن يكون مسلماً ال يدعو إلى بدعة وال يعلن 

 أنواع المعاصي ماتسقط به عدالته ؛ فإن كان مع ذلك حافظاً لحديثه

 فهي أرفع درجات المحد ثين , وإن كان صاحب كتاب فال ينبغي أن 

 ي أشهر ألفاظ التعديل والجرح التييأحد ث إال من أأصول((. وفيما يأت

 تواضع عليها المحد ثون:

 

 : ست طبقات ومراتب :ألفاظ التعديل

 إليه-أثبت الناس –ثق الناس و: أ الوصف بـ)أفعل( أو نحوه: ولىاألُ 

 

 

 

 

 ___________________________________________حرف الجيم
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  -ال أحد  أثبت منه –ال أعرف له نظيراً في الدنيا  –ت المنتهى في التثب

 فالن ال يسأل عنه.–ال أحد أثبت من مثل فالن 

 :مرتبة التكرير: ما كرر فيه اللفظ بعينه كـ)ثقة ثقة(,أوال.الثانية

 حجة,أو ثقة  حافظ(.,أوثقة كـ)ثقة ثَبَتٍ 

تْقإن-:ثقةالثالثة ةحأ  -ثَبَتٌ  -مأ  ضابط. لٌ دْ عَ -حافظ لٌ دْ عَ -ج 

 ليس به-خيار-مأمون-ال بأس به –محله الصدق -:صدوقالرابعة

 بأس.

 -حسن الحديث–جيد الحديث  -شيخ وسط–:شيخ الخامسة

 رة.صدوق تغ ير بآخإ -صدوق له أوهام-حفظء الىصدوق سي

 أرجو أن ال بأس–صدوق إن  شاء هللا -الحديث :صالحالسادسة

 مقبول. -لحيْ وَ صأ  –به 

 ألفاظ الجرح:ومراتبها:

 ليس -فيه مقال -فيه لين-لي ن الحديث)كتب حديثه وينظر فيه(-1

 تكلموا -ليس بمرضي للضعف -ليس بعمدة -ليس بحجة-نيبالمت

 ء الحفظ.ىسي-عون فيهمط-فيه

 لالعتبار(وهو دون لين.ليس بقوي )يكتب حديثه -2

 :دون)ليس بقوي(ال يطرح حديثه بل يعتبر بهضعيف الحديث-3

ه المرتبة: ضعيف فقط  -حديثه منكر -منكر الحديث -أيضاً. ومن هذإ

 واٍه ضع فوه.

د  حديثه-4  واهٍ -ضعيف جداً   -مردود الحديث-رد وا حديثه -رأ

ط رح-طرحوا حديثه-بمرة ط رح الحديث-مأ  -شيءليس ب -إرم به -مأ

 ال يساوي شيئاً.
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 كذ اب:)ساقط  ال يكتب -واهي الحديث-متروك الحديث-5

 -تركوه-حديثه وال يعتبر به وال يستشهد(.ومنها قولهم:متروك

 ال-سكتوا عنه -فيه نظر -هالك -ساقط-ذاهب الحديث-ذاهب

 -غير ثقة وال مأمون -ثقةليس ب-ليس بالثقة-ةاليعتبر بحديث-يعتبر به

 متهم بالوضع . -متهم بالكذب

ال-يكذب–كذ اب -6 ً  -يضع-اعوض   -دج   نزكوه-وضع حديثا

 )أساؤا القول فيه(.

 هذا الحديث من بالياه-ومن ألفاظهم في الجرح:فالن له باليا

 يأتي بالعجائب )إتهام المقول -له طامات وأوابد -)كناية عن الوضع (

 ة عنآفته فالن )كناي-فيه  ذلك بالكذب أو وصف حديثه بالنكارة(

 منكر آفته فالن )مراده آفته -الوضع,أو المراد آفته في رد ه ونكارته(

 يته حتى تكثراله أحاديث مناكير )ال يقتضي نزول رو-في نكارته

 روى أحاديث منكرة-منكر الحديث )موصوف بالترك( -المناكير فيها(

 ع ذلك منه في حين من الحيان  ال دائماً(. وكان ابن و)وصف بوق

ب على أقرانه في الحديث أي يأتي بالغرائب بأنهحنبل   يصف من يأغر 

ْنَكر الحديث(.  )مأ

 -َوَسط–ومن ألفاظهم في الجرح والتعديل : فالن روى عنه الناس 

 ضعيف –مجهول  -ال يحتج  به -مضطرب-مقارب الحديث  

 في-فيه ضعف -ل ليس بذاك القوي -ليس  بذلك-ال شيء-الحديث

 به بأساً. وكان البخاري يطلق عبارة ) فيه نظر(ما أعلم  –حديثه ضعف 

ْنَكر الحديث( على  و)سكتوا عنه( على من تركوا حديثه.ويطلق )مأ

 لُّ الرواية عنه .من ال تح

ن فيه حديث شخص واحد أو مادة واحدة من  أحاديثالُجْزء  : ما دأو 

 جماعة.انظر:)البرنامج(
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 وسلم(, وما وآله : صيغة في رواية الحديث وهي قولك: قال رسول هللا )صلى هللا عليه الَجْزم

 أشبهه.

 .: جمهور المحد ثين الجمهور

 ن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح ؛سَ ن يرتقي الحديث عن الحَ : أالجي د

 فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بـ)صحيح(.

 : من  ألفاظ التعديل . انظر ) الجرح والتعديل(. جيد الحديث
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 رآخ الى إسناد: رمز إلى اال نتقال من إسناد  ح: حاء مفردة مهملة

 إذا كان  للحديث إسنادان أو أكثر ثم جمعوا بينهما في متن واحد 

 حاء من )التحويل( من إسناد الى إسناد آخر . وقيل هي من وقيل هي

 )حائل( لنها تحول  بين إسنادين فال تكون من الحديث . وقيل هي 

 . والمحدثون من أهلءرمز إلى  قولنا )الحديث( ال يلفظ عندها بشي

 المغرب يقولون إذا وصلوا  اليها:)الحديث(. واختار النووي أن يقال

 )حا(.عند الوصول اليها:

 : حاشية الكتاب.الحاشية

 : َمْن جمع بين علمين من علوم الحديث الثالثة:الحافظ

 حفظ متون الحديث ومعرفة غريبه وفقهه.-1

 مه .يقومعرفة رجاله وتمييز صحيحه  من سحفظ أسانيده -2

 من مراتب أهل الحديث :وهو الذي أحاط علمه بمائة ألف حديث -

 متناً وإسناداً وأحوال  رواته جرحاً وتعديالً وتاريخاً. أفاده الحمد 

 نَكري.

 

حد ث والحافظ بمعنًى... قال السيوطي-  :))كان السلف يطلقون المأ

 أخص((.والحق أن الحافظ 

 :من مراتب   أهل الحديث :هو الذي أحاط  علمه بجميع الحاديثالحاكم

 المروي ة.

 

  

 

 

 

 

 ___________________________________________حرف الحاء
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 با أي قبل البلوغ وروايته.الحديث حال الص إ  :تلقيباحال الص ِ 

 : تلق ي الحديث حال الكأْفر وروايته.حال الُكْفر

ة  : من  مراتب أهل  الحديث  : هو الذي أحاط علمه بثالث مائة ألفالُحج 

 حديث .

 من صفات المحد ثين وألقابهم وهو فوق  الثقة .-

ة  والتعديل(.: من ألفاظ التعديل . انظر: )الجرح ُحج 

 ة والمناولة.زجا: من ألفاظ الداء لمن تحم ل الإ ةزحد ثنا إجا

 : من ألفاظ التحمل قراءة على الشيخ. حد ثنا بقراءتي عليه وأنا أسمع

 : من ألفاظ التحمل قراءة علي الشيخ.حد ثنا قراءة  عليه وأنا أسمع

 والمناولة.جازة تحم ل الإ : من ألفاظ الداء لمن حد ثنا مناولة وإجازة

ل  سماعاً من الشيخ. -: حد ثني  من ألفاظ التحم 

 : قول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ.العراقي

  ابن حجر: مايضاف إلى النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم(. -:الحديث

 : الحديث  أعم من أن يكون قول النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم(. يبيالجرجاني والط ِ -

 بي والتابعي وفعلهم وتقريرهم .والصحا

بَ : ال الكافيجي   إلى الرسول  حديث في االصطالح : هو خبر نأسإ

 ه.الً أو سكوتاً منه عند أمٍر يعاين)صلى هللا عليه وآله وسلم ( قوالً أوفع

 

 :الحديث في اصطالح المحد ثين: قول النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم ( األحمد نَكري-

 ام.الحركات والسكنات في اليقظة والمنوفعله وتقريره وصفته حتى 

 يرادفه )السن ة عند الكثر... و)الخبر(بمعنى الحديث ,وقيل أعم.و
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 : من ألفاظ الجرح . انظر :) الجرح والتعديل(.حديثه ُمْنَكر

 ويروىالترمذي : هو ما ال  يكون في إسناده مت همأ  وال يكون شاذ اً  -: الَحَسن

 من غير وجٍه نحوه.

ه واشتهر رجاله. الخطابي- َف َمْخرجأ  : هو ما عأرإ

 : الحسن ما به ضعف قريب يأْحتَمل . بن الجوزيأبو الفرج -

 : الحسن كل حديث خاٍل  عن  العلل , وفي  سنده  ا بن دقيق العيد -

 المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن  درجة التقان.

 هو قسمان : :ابن الصالح-

 : ما ال يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته ,وليسأحدهما

فسإ    ق, ويكون متن الحديثمغفالً كثير الخطأ, وال ظهر منه سبب مأ

 معروفاً برواية مثله أو نحوه من وجه آخر .

 بالصدق والمانة ولم يبلغ  درجة  : أن يكون  راويه مشهوراً  الثاني

 ْن يعد  في  الحفظ واالتقان , هو مرتفع عن حال مَ  هالصحيح لقصور

 تفرده منكراً.

 ري : الحسن من الحديثالجرجاني )في التعريفات(, والحمد نكَ 

 أن يكون  راويه مشهوراً بالصدق والمانة غير أنه لم يبلغ درجة الحديث

 في الحفظ والوثوق , وهو مع ذلك يرتفع عن الصحيح لكونه قاصراً 

 ه.حال من دون

ْسندأ َمْن قرب من درجة الثقة , أو مرسل ثقه,الط يبي-  : الحسن مأ

 وروي كالهما من غير وجه وسلم من شذوذ وعلة.

 : الصحيح مانقله عدل تام  الضبط متصل السند غير معل ابنحجر-

 والشاذ ؛ فإن خف  الضبط فهو الحسن لذاته.
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 غير : هو الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقنالسخاوي-

 تامهما,أو  بالضعيف بما عدا الكذاب إذا اعتضد مع خلوهما عن

 الشذوذ والعلة.

َب من درجة الثقةالجرجاني )في رسالته (:- ْسنَدأ َمْن قَرأ  الحسن هو  مأ

ْرَسلأ ثقة وروي كالهما من وجه وَسلإَم من شذوذ وعل ة .  أو مأ

 مشهوراً بالصدق والمانة  مع  : هو الذي يكون روايه الكافيجي-

 قصور في حفظه وإتقانه ,أو مستور الحال ,مع أن ال يكون كثير الخطأ

ت ه  ة  قادحة وال إ نكاٌر وشذوذ  ماً بالكذب بحيث ال يكون فيه عل  وال مأ

.  يضر 

  : الحسن خبٌر متصل قل  َضْبطراويه العَْدل تقي الدين الشمني-

عل ل.وارتفع  عن حال َمْن  يأعد   ده منكراً, وليس بشاذ وال مأ  تفر 

 : من ألفاظ التعديل . انظر:)الجرح والتعديل(. َحَسُن الحديث 

ْفظأ ِحْفُظ الثقة  لما يقراه على الشيخ .الثقة : حإ

 : نَْفي ما ليس  من الكاتب بحك الكلمة بسك ين ونحوه.الحك  

 : مجلس التحديث .الحلقة

 لحق الزيادات على الرواية في كتب : عالمة بالمداد الحمر تالُحْمرة

 ق عليه بالحمرة.وانظر:)التحويق(.و  الحديث.أما النقص فيها فأيحَ 
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 ابن حجر :الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث ؛فيطلقان على -:الَخبَر

 ف والمقطوع.والموقالمرفوع وعلى 

 )الحديث( ما جاء عن النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم(و)الخبر( ما جاء عن غيره , ومن -

 ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محد ث ,وبالتواريخ ونحوها )أخباري(.

 

 قيل بين )الحديث(و)الخبر( عموم وخصوص مطلق؛فك ل حديث -

 رفوع إال بشرطل ال يطلق الحديث على غير المخبر ال عكس .وقي

 التقييد.

 الخبر في اصطالح فقهاء خراسان هو المرفوع.-

 :ما  بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطأهم علىالخبر المتواتر

 الكذب, ويدوم هذا فيكون أوله كآخره,ووسطه كطرفيه ,كالقرآن

 والصلوات الخمس.

 ن من السند بين راويين: االنقطاع في أي موضع كا: َخِفي  اإلرسالالَخفي  

 متعاصرين لم يلتقيا, وكذا لو التقيا ولم يقع بينهما سماع فهو انقطاع 

 مخصوص يندرج في تعريف من لم يتقيد في المرسل بسقط خاص .

 أفاده السخاوي .

ْعَضل أيضاً.قال ابن كثير :  والخفي من المراسيل يعم المنقطع والمأ

 من العلماء ممن يدرك ثقات سناد إذا عرض على كثير))...فإن الإ 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________حرف الخاء
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 بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته رُّ الرجال وضعفاءهم قد يغت

 رسال النه ال يميزعضال أو ألإ هتدي لما فيه من االنقطاع أو الوال ي

 الصحابيَّ من التابعي ...((.

 : من ألفاظ التعديل . انظر :)الجرح والتعديل((.خيار
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 : دائرة للفصل بين كل حديثين في كتب الحديث وتسمىالدائرة

 )الدارات(.وكانت ترسم غفالً فإذا قابل الحديث بأصله نقط وسط

 كل دائرة أو خطَّ في وسطها خطًّا.

 المتقدمة.: بمعنى الدائرة .ج:الدارات. انظر المادة  الدارة

 د ذلك في خط الحاكم لى)حد ثنا(.ذكر ابن الصالح أنه وج:رمز إدثنا

 وأبي عبد الرحمن السلمي والبيهقي.

 : رمز إلى )حد ثني(.دثني

ال  :من ألفاظ الجرح .انظر:)الجرح والتعديل(.دج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________حرف الدال
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 :من ألفاظ الجرح .انظر)الجرح والتعديل(.ذاهب

 :من ألفاظ  الجرح. انظر:)الجرح والتعديل(ذاهب الحديث

 : من ألفاظ التحم ل سماعاً من الشيخ.ذَكرَ 

ل سماعاً من الشيخ.ذَكر لنا  : من ألفاظ التحم 

ل سماعاً من الشيخ. ذَكر لي  : من ألفاظ التحم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________حرف الذال
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 :راوي الحديث. الراوي

 :الرتبة التي  إذا بلغها الراوي صار ثقة. ُرتْبة الثقة

 :الرحلة إلى الشيخ أو الراوي لتلقي الحديث.الرحلة

 الجرح والتعديل(.(:من ألفاظ الجرح .انظرُرد  َحِديثُه

 )فا(:للفربري,و)س(:للنسفي,و)ح( : ما يرمز إلى الراوي , مثلالرمز

 لحماد.

 : رواية الحديث وشروط تقبلها.يةاوالر

 خبار عن عام ال: هي الإ -كما ضبطها بعض المحد ثين -يةاوالر-

 ترافع فيه إلى الحكام . وخالفها الشهادة . ولهما  أحكام مذكورة في 

 كتب أصول الحديث.

 بلفظه.:رواية الحديث بمعناه وليس  الراوية بالمعنى

 من ألفاظ الجرح . انظر :)الجرح والتعديل(.:روى أحاديث منكرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________حرف الراء
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 :عبارة  تكتب في أول الزيادة من متن الكتاب.زائدا  

 :أن تزيد ألفاظاً على الحديث من ثقات . زيادة الثقة

 بزيادة الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم .أفادهإذا تفرد الراوي -

 ابن كثير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________حرف الزاي
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 : سماه كذلك الخطيب البغدادي. وأما ابن الصالح فإنه السابق والالحق

 ومتأخر .قال :معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم 

 :_ َمْن صل ى الى القبلتين. السابقون األولون

 أهل بدر.-

 أهل بَْيعه الرضوان.-

 الجرح والتعديل(.:(:هو اللَّحق.انظر الساقط

 : من ألفاظ الجرح .انظر:)الجرح والتعديل(.ساقط

 : من ألفاظ الجرح .انظر:)الجرح  والتعديل(. سكتوا عنه

 يث عن أحمد بن حنبل عن:أن تتسلسل رواية الحد سلسلة الذهب

 الشافعي عن مالك .والتسمية متأخرة كما أفاد السيوطي في التدريب .

ل .وهو السماع من لفظ الشيخالسماع  : القسم االول من أقسام التحم 

 بحضور القلب سواء حد ث من كتابه  أو من حفظه,وسواء كان بإمالء

 ه من لفظه:أو بغير إمالء ,ثم يقول الراوي  عند الداء لما سمع

 لك.ذنبأنا,وسمعت فالناً يقول , ونحو أوحد ثنا, وأخبرنا 

 :السماع من الشيخ. سماع المذاكرة

 ن ألفاظ التحم ل سماعاً من الشيخ: مسمعت فالنا  

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________حرف السين
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 :ج السنن:ما أأضيف الى النبي قوالً له أو فعالً أو تقريراً. السن ة

 : قول النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم (-في اصطالح أهل الشرع -:السن ة الشوكاني-

 وفعله وتقريره .وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره فيإ عرف 

 أهل اللغة والحديث.

ب وتأرت ب بأسانيدها .وهي قريبة في السُّنَن  : كتاب تجمع فيه الحاديث وتأبو 

 ي وابن ماجة.معناها من )الصحاح( . كسأنن النسائ

 خبار عن طريق المتن .: هو الإ  السَّنَد

 : من ألفاظ الجرح .انظر)الجرح والتعديل(.ء الِحْفظىسي  
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 :عند الشافعي وجماعة من علما الحجاز : ما روى الثقة مخالفاً  الشاذ

 غيره .ماال يروي  يروي  أن  الناس اللرواية 

د به ثقة من الثقات وليس للحديث  أصل الحاكم-  :الشاذ حديث يتفر 

 :مايرويه الثقة مخالفاً لرواية الناس. الجرجاني-متابع لذلك 

ف اظ الحديث أن الشاذ ما ليس له -  أبو يعلى الخليلي :الذي عليه حأ

 كان غير ثقة فمتروك , وما  سناد واحد يشذ  به  ثقة أو غيره؛فماإ

 كان عن ثقة توق ف فيه وال يحتج ُّ به.

 : الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه . ابنحجر-

 الشاذ ما خالف الراوي الثقةأ فيه جماعةَ الثقات بزيادة القسطالني-

 أو نقص فيظن  أنه وهم فيه .

 :قيل في تعريفه ثالثة أقوال:السيوطي-

 منه. ة الثقة لرجحمخالف-1

د الثقة مطلقاً.-2  تفر 

د الراوي مطلقاً.-3  تفر 

 سناد واحد يسندإ:الشاذ من الحديث :هو الذي لهرياألحمد نكَ -

 بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة ؛فما كان من غير ثقة فمتروك الصل 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 ___________________________________________حرف الشين
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 وما كان عن ثقة يتوقف فيه وال يحتج  به . 

 :انظر:)االعتبار(. الشاهد

:مقابل الضرب. وهو من اصطالح أهل المغرب كما أن الضرب من   الشق 

:أن يخط فوق المضروب عليه خطًّا  اصطالح أهل المشرق .والشق 

 بي ناً داالً على إبطاله بكونه مختلطاً بأوائل كلماته,وال يطمسه بل يكون 

 ما تحته ممكن القراءة.

 الشَّْكل:تقييد العراب.

 الحديث بحيث تخرجه عن الجهالة أو قدر زائد على  : شهرة راويالشُّْهَرة

 ذلك.

 :الذي يروى عنه الحديث . الشيخ

 الجرح والتعديل(.(:من ألفاظ التعديل .انظر شيخ

 :من ألفاظ التعديل .انظر :)الجرح والتعديل (. شيخ وسط

 :البخاري ومسلم.الشيخان

 :كبار المحد ثين. شيوخ الحديث
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ً شامل للصحيح والحسن لصال حيتهما الصالح:  لالحتجاج .ويستعمل أيضا

 في ضعيف يصلح لالعتبار.

 :الصالح دون الحسن .القسطالني-

 (.الجرح والتعديل(:من ألفاظ التعديل .انظر  صالح الحديث

 حق )السقط(إذا زاد على سطر .:كلمة تكتب عند انتهاء اللَّ َصح  

 :عبارة كتبها بعض المحد ثين في انتهاء اللحق الساقط من متن َصح  رجع

 الكتاب .

 :رمز إلى االنتقال من إسناٍد إلى إسناد آخر . كتبها جماعة بدالً من حاء  صح

 مفردة مهملة )ح(.

 أو رآه ولو ساعة من: ابن المديني :من صحب النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم ( الصحابي  

 نهار.

 رسول هللايعد صحا بًّيا إال من أقام مع  :كان ال سعيد بن المسيب-

 )صلى هللا عليه وآله وسلم ( سنة أو غزا معه غزوة أو غزوتين .

ْرعة:من  صحب النب-  ه  من المسلمين.ي )صلى هللا عليه وآله وسلم( أورآالبخاري وأبو زأ

 :الصحبة تطلق ويراد مطلقها , وهو المراد في  ابن الجوزي-

 لة على المخالطةمالتعريف وتأكيدها بحيث يشتهر به , وهي المشت

 والمعاشرة .

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________الصادحرف 
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 : كلُّ مسلم رأى رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم (. ابن الصالح-

 :مسلم  رأى النبي )صلى هللا عليه وآله  وسلم(.الجرجاني -

 ْن رأى النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم ( وطالت صحبته معه  وإن لم :مَ  األحمد نَكري-

بمان والموت عليه شرط  يرو عنه .وقيل وإن لم يطل ولكن الإ

 باالتفاق.

 :ذهب الجمهور إلى أنه من لقي النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم( مؤمناً به ولو الشوكاني-

 ساعة ,سواء روى عنه أم ال.

 من لقي النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم( مسلماً ومات على إسالمه .-

 بعض أصحاب الصول:أنه من طالت مجالسته له على طريق -

 التَّبعإ له  والخذ عنه , بخالف من وفد عليه وانصرف بال مصاحبة وال

 متابعة .

 من طالت صحبته وروى عنه .-

 من رآه بالغاً.-

 يره.من أدرك زمنه وإن لم -

 الخطابي:ما اتصل سنده وعدلت نقلته .-:الصحيح

 :صفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم (الحاكم-

 صحابي زائل عنه اسم الجهالة ,وهو أن يروي عنه تابعيان عدالن ثم

 يتداوله  أهل الحديث بالقبول الى وقتنا هذا كالشهادة .

 ل العدل الضابط عن:هو ما اتصل سنده بنقه(الجرجاني )في رسالت-

 مثله وسلم عن شذوذ وعل ة.

 :ما سلم لفظة من الجرجاني )في التعريفات(واألحمد نَكري-

 .عدلٍ ركاكة ومعناه من مخالفة آيٍة أو خبٍر متواتر أو إجماع .وكان روايةَ 
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 وسلم ( بنقل عدٍل ضابط عن :ما اتصل سنده الى النبي )صلى هللا عليه وآله الكافيجي-

 وال عل ٍة قادحة .ضارٍّعدٍل مثله بال شذوذ

عل:الصحيح مانقله عد ابن حجر-  ٍّ ل تام الضبط متصل السند غير مأ

 وال شاذ .

 :المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ,حتى ينتهيَ  ابن كثير-

 ن صحابي أو من دونه ,والإلى رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم ( أو الى منتهاه ,م

عل اًل بعلة  قادحة,وقد  يكون مشهوراً أو  يكون شاذ ا وال مردوداً وال مأ

 غريباً.

 : ما ات صل سنده بعدوٍل ضابطين بال شذوٍذ بأن ال يكون القسطالني-

 وال علة بينهما ال يمكن الجمع  ةالثقة خالف أرجَح منه حفظاً أو عدداً مخالف

 خفيفة قادحة مجمع عليها ,أي إسناده ضعيف ال أنه مقطوع به في 

 ط الثقة ونسيانه .بانفس المر لجواز خطأ الض

 وأفاد السخاوي بأنه لم يصرح أحد من الشيخين )البخاري ومسلم(

 بشرط في كتابه وال في غيره كما جزم به غير واحد ,منهم النووي.

 ختلف الئمة في ذلك.وإنما عرف بالسَّْبر  كتابيهما ولذا ا

 واقسام الصحيح سبعة متفاوته :

 وهو أعالها :ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم جميعاً ببيان -1

 شرط الصحة وهو المتفق عليه.

 ما انفرد به البخاري .-2

 ما انفرد به مسلم.-3

 صح  على شرطهما ولم يخرجاه ما -4

 ما صح  على شرط البخاري ولم يخرجه.-5
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 على شرط مسلم ولم يخرجه .ما صح  -6

حه -7  يرهما وليس على شرط واحٍد منهما.غ ما صح 

 

 :صحيح البخاري ومسلم.الصحيحان

د  :الجامع للصحيح من الحاديث النبوية غير ممزوجالصحيح الُمجر 

 بغيره ,أو بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم.

 :من ألفاظ التعدبل .انظر:)الجرح والتعديل(.قوَصدُ 

 :من ألفاظ التعديل .انظر:)الجرح والتعديل(.صدوق تغي ر بآخرة

 الجرح والتعديل(.(:من ألفاظ التعديل .انظر: ء الحفظىصدوق سي  

 )الجرح والتعديل(.::من ألفاظ التعديل.انظرصدوق ضابط

 الجرح والتعديل(.(:من ألفاظ التعديل .انظر صدوق له أوهام

 :صفة  ضبط الحديث . صفة الضبط

 :دائرة صغيرة توضع أول الزيادة من الكتاب وآخرها.وهي تشعرْفرالص ِ 

 بخلو  ما بينهما من صحة .

 :من ألفاظ التعديل .انظر :)الجرح والتعديل(. ُصَوْيلح
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 :َمْن يكون حافظاً متيقظاً.الضابط

ْبط غف لٌ  :َضْبط واتقانالضَّ  كثير الخطأ. الرواية .وخالفه ما نقله مأ

 ابن الثير )في مقدمة جامعه(:عبارة عن احتياط في باب العلم .-

 وله طرفانإ العلم عند السماع ,والحفظ بعد العلم عند التكلم ,حتى

 ,كما لو سمع صياحاً ال معنى له إذا سمع ولم يعلم لم يكن معتبراً 

 لم يكن ضبطاً .وإذا شك في حفظه بعد يفهم اللفظ  بمعناه أو لم 

 العلم والسماع لم يكن ضبطاً.

 :ثم الضبط نوعان : ظاهر وباطن؛فالظاهر ضبط معناه من حيث  قال

 اللغة ,والباطن ضبط معناه من  حيث  تعل ق  الحاكم الشرعي به وهو

 راً عند الفقه .ومطلق الضبط الذي هو شرط في الراوي هو الضبط ظاه

 الكثر .

ْبط أن يكون متيقظًّا  حافظاً غير مغف ٍل وال ساٍه وال الجرجاني-  :الضَّ

ل والداء؛ فإن حد ث من حفظه فينبغي أن  ٍّشاك  في حالتي التحم 

 يكون حافظاً,وإن حد ث عن كتابه فينبغي أن يكون ضابطاً له ,وإن

 المعنى.حد ث بالمعنى فينبغي أن يكون عارفاً بما يختل به 

 

 :ال بد أن يكون الراوي ضابطاً لما يرويه ليكون المروي  الشوكاني-

 له على ثقة منه في حفظه وقل ة غلطه وسهوه ؛ فإن كان كثير الغلط 

 

 

 

 

 ___________________________________________حرف الضاد
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 والسهو رد ت روايته  إال  فيما  علم أنه لم يغلط فيه وال سها عنه وإن كان 

 قليل الغلط قبل خبره إال فيما يعلم أنه غلط فيه .

ْبط:َضْبط الكتاب من حيث النقط والشكل .  الضَّ

 ة ضبطها:يضبط الحروف المهملة:المشهور في كيف

 يجعل  تحت الدال والراء والسين والصاد والطاء والعين النقط  -1

 التي فوق نظائرها.

 يجعل –اختلف في نقط السين من تحت :كصورة  النقط من فوق -2

 فاً.من فوق  كالثافي ومن تحت مبسوطة ص

 يجعل فوق المهمالت المذكورة صورة هالل كقالمة الظفر -3

عة على قفاها .  مضج 

 يأجعَلأ تحتها حرف صغير مثلها ويتعي ن ذلك في الحال .وعليه-4

 عمل أهل المشرق والندلس .

 يوضع فوقها خط صغير كفتحة ,وقيل  كهمزة ,أو تحتها همزة .-5

 الكاف إذا لم تكتب مبسوطة )ك( تكتب في بطنها كاف صغيرة أو -6

 همزة .والالم يكتب في بطنها )الم( ال صورة )ل(.

 الهاء آخر الكلمة يكتب عليها هاء مشقوقة تميزها من هاء التأنيث التي 

 في الصفات ونحوها .

 (, أو كالهما الهمزة المكسورة تكتب فوق اللف والكسرة أسفلها )أإ 

 (.أسفل )إإ 

 ينفي به الكاتب   خطٌّ الضَّْرب:نَْفي ما ليس من الكتاب بالضرب عليه. وهو 

 الكلمة بأن يسحب الخط عليها .ويسمى عند المغاربة الشق ,أو
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 النَّْشق  في بعض النسخ من ابن الصالح .ذكر ذلك السخاوي .قال 

 من نشق الظَّبي  ))فإن لم يكن تصحيفاً وتغييراً من النُّس اخ فكأنه مأخوذ

 في الحبالة وهي التي يصاد بها ,أي علق فيها من جهة إبطال حركة 

 الكلمة بالخط وإهمالها حيث جعلت في صورة وثاق بمنعها من

 التصرف ((.

 ونقل عياض قول الرامهرمزي وتبعه الخطيب وغيره:أجود الضرب ال

 ً  لكن  يأطَمسأ  الحرف المضروب عليه بل اجعله أعاله كالول أيضا

 منفصالً عنه .

رْ  ر بُ الض ْ  :عبارتان مكررتان خطأً في متن الكتاب :قيل يضرب  على الُمكر 

 على الثاني . وقيل يبقي أحسنهما صورة وأبينهما  قراءة ويضرب على 

 اآلخر .هذا إذا كانتا في أثناء السطر ,أما إن  وقعا أول سطر ضرب 

 صوناً  لوائل السطور وأخرهاعلى الثاني ,وإن وقعا آخره فعلى الول 

ر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة  عن الطمس.فإن تكر 

 ونحوه روعي اتصالهما بأن ال يضرب على المتكرر بينهما ,بل على

ر  في المضاف إليه   الول في المضاف والموصوف ,أو على اآلخإ

 اة تحسين لك مضطر إليه  للفهم فمراعاته أولى من مراعذوالصفة ,لن  

 الصورة في الخط .

 : هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن . الضعيف

 هو ما ال يجتمع فيه شروط الصحيحالجرجاني )في رسالته (:-

 من شروط  هوالحسن .وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بأْعد

 الصحة.

 الضعيف من الحديث ما كان أدنى تعريفات (:الالجرجاني )في -
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 مرتبة من الحسن .وضعفه يكون تارة لضعف بعض الرواة من عدم 

 

 

 العدالة أو سوء الحفظ أو تهمة في العقيدة,وتارة بعلل أأخر مثل 

 الرسال واالنقطاع والتدليس .

 الكافيجي:هو الذي لم يبلغ درجته درجة الصحيح وال الحسن .-

 القسطالني:ما قصر عن درجة الحسن .وتتفاوت درجاته في-

 من شروط الصحة. هالضعف بحسب بأْعد

 ضعيف :من ألفاظ الجرح .انظر :)الجرح والتعديل(.

 الجرح والتعديل (.(ضعيف جدًّا:من ألفاظ الجرح .انظر 

 الجرح والتعديل(.(ضعيف الحديث :من ألفاظ الجرح .انظر
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 :من مراتب أهل الحديث : وهو المبتدىء الراغب فيه . الطالب

 وذلك أمر اصطالحي: ((:معرفة طبقات المحد ثين .قال ابن كثير  الطبقات

 فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة ,ثم التابعون بعدهم 

 كذلك...ومن الناس من يأقس م الصحابة إلى طبقات ,وكذلك

 بعدهم .ومنهم من يجعل كل قرن أربعين سنة((.التابعين فمن 

 الجرح والتعديل(.(:من ألفاظ الجرح . انظر  طرحوا حديثة

ل الحديث :طرق أدائه.  طأرق تحم 

 :مخارجه ومسانيده .  طرق الحديث

 ج  الحديث بالنقص من رجال السناد.ي:تخر ةالطريق الناقص

 السناد.ج الحديث يالزيادة في رجال ي:تخر الطريق المزيدة

 :طول صحبة الراوي لمن يروي عنه , طول الصحبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________حرف الطاء
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 مواطن الجرح والتعديل في الرواة. :الذي يعرف العارف

 : في مصطلح المحدثين أربعة ,وهم : العَبَادلة

 عبد هللا بن عمر بن الخطاب .-1

 عبد هللا بن عباس .-2

 عبدهللا بن الزبير.-3

 عبد هللا بن عمرو بن العاص . -4

 عبدهللا بن مسعود لتقدم موته.وأخرجوا,

ل والداء . العدالة  :عدالة راوي الحديث وصدقه وعدم تساهله عند التحم 

 ً  وخالفها أن يكون الناقل للحديث مجهوالً عيناً أو حاالً أو معروفا

 بالضعف .

 : هي هيئة راسخة في النفس تحمل علىي )في المحصول (الراز-

 ,ويعتبرجميعاً حتى يحصل ثقة النفس بصدقهمالزمة التقوى والمروءة 

 فيها االجتناب عن الكبائر وعن  بعض الصغائر كالتطفيف بالحبة وسرقة 

 باقة من البقل ,وعن المباحات القادحة في المروءة كالكل في الطريق 

 فراط في المزح .ع وصحبة الراذل والإ والبول في الشار

 

 :هي محافظة دينية تحمل على مالزمة  ابن الحاجب والكافيجي-

 التقوى والمروءة ليس معها بدعة .

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________حرف العين
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 :الولى أن يقال في تعريف العدالة إنها التمسك بآداب  الشوكاني-

 الشرع فمن تمسك بها فعالً وتركاً فهو العدل المرض ي,ومن أخل  

 خالل بذلك الشيء يقدح في دين فاعله أومنها فإن كان الإ بشيء 

 تاركه كفعل الحرام وترك الواجب فليس بعدل .

 :أن يكون الراوي مسلماً بالغاً عاقالً سليماً من أسباب الفسق وخوارم  العَْدل

 :آداب نفسانية تحمل مراعاتها على الوقف عند المروءة.والمروءة

 ت .وترجع معرفتها الى العرف وهومحاسن الخالق وجميل العادا

 يختلف باختالف  البلدان والشخاص .

 :َمْن لم يكن مستور العدالة وال مجروحاً.الجرجاني:العدل-

 :من ألفاظ التعديل .انظر:)الجرح والتعديل(. حافظ َعْدل  

 : من ألفاظ التعديل .انظر:)الجرح والتعديل(.ضابطَعْدل  

 :انظر: )القراءة(.العَْرض

 :انظر :)المناولة(.ْرضالعَ 

 :انظر:)القراءة(. َعْرضالقراءة

 :انظر :)المناولة(. َعْرضالمناولة

 :ابن كثير:إن اشترك اثنان أو ثالثة في روايته عن الشيخ سمي العزيز

 عزيزاً.

 الشهرة.  ِح دِّ:ما انفرد بروايته اثنان أو ثالثة بال انتهاٍء ألىالكافيجي-

 انفرد بروايته اثنان أوثالثة دون سائر رواة الحافظ  :ماالقسطالني-

 المروي عنه .

 :علة الحديث :ما فيه أسباب خفي ة غامضة قادحة .الِعل ة
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 وإنما يأعل ل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها((قال الحاكم 

 مدخل ؛فإن حديث المجروح ساقط واٍه وعل ة الحديث يكثر في 

 عليهم علمه فيصير  بحديث له  عل ة فيخفىَ  أن يحد ثوا أحاديث الثقات

 الحديث معلوالً,والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة ال

 غير ...((

 عز الدين بن جماعة :علم بقوانين يعرف به أقوال رسول هللا -: ِعلم الحديث

 )صلى هللا عليه  وآله وسلم(. وأفعاله وأحواله.

 يعرف به أقوال رسول هللا وأفعاله:علم الكافيجي )في شرح البخاري (-

 رسال ونحوهما. ويطلق أيضاً علىعلى وجه مخصوص  كاالتصال والإ 

 معلومات  وقواعد مخصوصة كما تقول :فالن يعلم علم الحديث 

 وقواعده .وتطلق أيضاً على التصديق بقواعده . هتريد به معلومات

 

ْلم دراية الحديث :  حقيقة الرواية ابن الكفاني :علم يعرف منه  -عإ

 وشروطها ,وأ نوعها ,وأحكامها ,وحال الرواة,وشروطهم ,وأصناف 

 المرويات وما يتعل ق بها .

 

 :هو علم يبحث فيه عن المعنى المفهوم من  طاش كبري زاده-

 تنياً على قواعد العربية حديث ,وعن المعنى المراد منها مبألفاظ ال

 حاديث ى هللا عليه وآله وسلم(.وموضوعه آصلوضوابط الشريعة ومطابقاً لحوال النبي )

 الرسول)صلى هللا عليه وآله وسلم ( من حيث داللتها على المعنى المفهوم أو المراد .

 ابن الكفاني: علم يشتمل على أقوال النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم ( -:ِعلم رواية الحديث 

 وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها.
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 :هو علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الحاديث هكبري زادطاش -

 اً وعدالة ,ومن حيث كيفية له وسلم (من حيث أحوال رواته ضبطبالرسول )صلى هللا عليه وآ

 السند اتصاالً وانقطاعاً, وغير ذلك من الحوال التي يعرفها نق اد 

 وسلم ( من حيث صحة صدورها  الحاديث . وموضوعه :ألفاظ الرسول )صلى  هللا علبه وآله

 عنه )صلى هللا عليه و آله وسلم (,وضعفه ,الى غير ذلك.

 سناد .انظر :)السناد العالي (.: في الإ لعُل وا

 :انظر :)السناد العالي (. ُعلو  التنزيل

 فَْعلَلة من )عن(.َعْنعََن الحديث :إذا  رواه بـ )عن( من غير بيان ة :نالعَْنعَ 

 خبار أو السماع .للتحديث أو الإ 
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ن -: الغريب  الجرجاني )في رسالته (:الغريب كحديث الزهري وأشباهه مم 

 يجمع حديثه لعدالته وضبطه ,إذا انفرد عنهم بالحديث رجل سمي

 رواه عنهم اثنان أو ثالثة سأم ي عزيزاً,وإن رواه جماعة  غريباً,فإن

 سمي مشهوراً.

 : الغريب من الحديث ما يكون إسنادهالجرجاني )في التعريفات (-

 متصالً الى رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( ولكن يرويه واحد إما من التابعين أو من

 أتباع التابعين أو من أتباع أتباع التابعين.

 ابن حجر وغيره :خص وا الثالثة فما فوقها بالمشهور,واالثنين-

 بالعزيز .

ً  ابن كثير- د به واحد ,وقد يكون ثقة ,وقد يكون ضعيفا  :ماتفر 

د بروايته راوٍ  ٍّولكل ْكمه... أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفر   حأ

 وقد واحد أو في بعضه كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره ...

 سناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظاً من وجه تكون  الغرابة في الإ 

 سناد غريب .آخر  أو وجوه ولكنه بهذا الإ 

 يه بكثرة الرواية .او:إنه ما شذ  طريقه ولم يعرف ر الميانشي-

 :إنه ما يكون متنه أو بعضه فرداً عن جميع رواته الشهاب الخولي-

اً...فينفرد به الصحابي ثم   التابعي ثم تابع التابعي وهلم  جر 
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 أو ما يكون مرويًّا  بطرق عن جماعة من الصحابة وينفرد عن بعضهم 

 تابعي أو بعض رواته .

ن يجمع  القسطالني-  :ما انفرد راٍو بروايته أوبرواية زيادةٍ فيه عم 

 يبحديثه كالزهري أحد الحفاظ في المتن أو السند . وينقسم إلى غر

جة في الصحيحين وإلى غريب  ضعيف وهو   صحيح كالفراد المخر 

 الغالب على الغرائب والى  غريب حسن . 

 وقسم الحاكم الغرائب الى ثالثة أنواع :غرائب الصحيح, وغرائب

 الشيوخ ,وغرائب المتون.

 وقسم السخاوي الغريب الى قسمين :مطلق ,ونسبي .واعتبره 

 سواء إال أنه عاد واستدرك بالتفريق بينهما كما فعل  ٍّوالفراد على حد

ق بينهما شيخنا ]العراقي[ بعد قوله((العراقي قال  ... لكن قد فر 

 إنهما مترادفان لغة واصطالحاً بأن أهل االصطالح غايروا بينهما من

 د أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق يث كثرة االستعمال وقل ته, فالفرح

 ذي  ال يعرف إال من طريق ذلك الصحابي ولو تعددت وهو الحديث ال

 الطرق إليه .والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي .((وقال :

 ))هذا من حيث إطالق االسم عليهما ,وأما  من حيث استعمالهم الفعل 

د به فالن ,أو أغرب به   المشتق فال يفرقون ,فيقولون في النسبي:تفر 

 فالن((.

 

 : هو حديث معروف روى متنه جماعة من الصحابة .انفردإسنادا  غريب 

 واحٌد بروايته عن صحابي آخر .

 غريب متناً وإسناداً:إذا انفرد بمتنه راٍو واحد .

 :ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من غريب أألفاظ الحديث

 المتعلقةوهو من المهمات ((الفهم لقلة استعمالها ,قال ابن كثير 
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 سناد وما يتعلق الإ صناعة بفهم الحديث والعلم والعمل به , ال بمعرفة 

 به((.

 غير ثقة وال مأمون :من ألفاظ الجرح .انظر )الجرح والتعديل(.
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 :ما انفرد راٍو واحد بروايته,أو برواية زيادة. الفَْرد

 والفراد من  الحاديث على ثالثة أنواع :

د بها أهل مدينة واحدة عن-1  معرفة سنن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم (يتفر 

 الصحابي .

 أحاديث يتفرد بروايتها رجل واحد عن إمام من الئمة .-2

د ب-3  وأحاديث -مثالً –ها عنهم أهل مكة أحاديث لهل المدينة تفر 

د بها عنهم أهل المدينة  د بها -مثالً –لهل مكة يتفر   وأحاديث يتفر 

 الفراد(.(وهكذا...انظر: -مثالً –الخراسانيون  عن أهل الحرمين 

د به واحد عن جميع الرواة. الفَْرد المطلق  :الحديث الذي تفر 

د به بالنالفَْرد النسبي   دس:الحديث الذي تفر   بة الى جهة خاصة ,كقولهم تفر 

د به فالن  به أهل مكة أو الشام أو البصرة أو الكوفة أو خراسان .أو تفر 

 . أو أهل البصرة عن أهل  هعن فالن وإن كان مرويًّا من وجوه عن غير

 ...أو الخراسانيون عن المكيين ,وشبههالكوفة ,

 :من جمع الثالثة من علوم الحديث:ثمحدِّاُلالفقيه

 رفة غريبه وفقهه.حفظ متونه  ومع-1

 فة رجاله وتمييز صحيحه من سقيمه حفظ أسانيده ومعر-2

 

 جمعه وكتابته وسماعه ,وطلب العل و فيه ,والرحلة الى البلدان. -3
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 الجرح والتعديل(.(:من ألفاظ التعديل .انظر. فالن روى عنه الناس

 الجرح والتعديل(.(:من ألفاظ التعديل .انظر  فالن ال يسأل عنه

 : من ألفاظ الجرح .انظر )الجرح والتعديل (.فالن له باليا

 : انظر :)البرنامج (. الفهرسة

 :من ألفاظ الجرح.انظر:) الجرح والتعديل(.في حديثه ضعف

 :من ألفاظ الجرح .انظر:)الجرح والتعديل(.فيه ضعف

 )الجرح والتعديل(.:من ألفاظ الجرح .انظر فيه ِلين

 :من ألفاظ الجرح .انظر :)الجرح والتعديل(. فيه مقال

 :من ألفاظ الجرح .انظر :)الجرح والتعديل(. فيه نظر
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 :رمزان إلى )قال حدثنا(.قال السيوطي :وهذا اصطالح  متروك  قثنا–ق ثنا 

 يعني )ق ثنا(.

 :قارئ الحديث للحاضرين بمجلس الشيخ.القارئ

 :من ألفاظ التحم ل سماعاً من الشيخ. قال

 :من ألفاظ التحم ل سماعاً من الشيخ . قال لي

ل سماعاً من الشيخ. قال لنا  :من ألفاظ التحم 

ل .وأكثر المحد ثين يسمونها )عرضاً(:القسم الثانالقراءة  ي من أقسام التحم 

 ه ,سواء كنت أنت ن القارىء يعرض على الشيخ ما يقرأمن حيث أ

 وأنت  تسمع ,وسواء قرأت من حفظك أو من كتاب  كالقارىء أو غير

 وسواء كان الشيخ يحفظ ما يقرأ أوال يحفظه لكن يمسك أصله هو أو

 الرواية والداء:قرأت على فالن ,أو ثقة غيره ,ثم يقول الراوي عند

 قرىء على فالن وأنا أسمع .ويجوز له أن يقول :حدثنا فالن قراءة 

 أن يقول:–عند البعض –عليه ,أو أخبرنا فالن قراءة عليه .ويجوز له 

 حدثنا فالن ,وأخبرنا فالن,بال تقييدهما بالقراءة .وذكر السخاوي أن 

 المحد ثين المشرقيينتسمية القراءة بالعرض كان من عمل 

عموماً وخصوصاً ))لن الطالب إذا قرأ  القراءة والعرض حجر بين والخراسانيين وجعل ابن 

 .وال يقع العرض إال كان أعم من العرض وغيره

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________حرف القاف

 
 

 



  59 

 

 

 

ا يعرف به الطالب أصل شيخه   معه أو–بالقراءة ,لن العرض عبارة عم 

 بحضرته ,فهو أخص من القراءة ((.والمشهور أن القراءة –مع غيره 

 دون السماع من لفظ الشيخ .وذكر ابن كثير ))عن مالك وأبي حنيفة 

 وابن أبي ذئب :أنها أقوى.وقيل :هما سواء,ويعزى ذلك  الى

 الحجاز والكوفة ,وإلى مالك أيضاً وأشياخه من أهل المدينة ,وإلى 

 اختيار البخاري ((.

ل قراءة على الشيخ.قرأت على   فالن :من ألفاظ التحم 

به :من ألفاظ التحمل قراءة على الشيخ . ىء على فالن وأنا أسمع فأقر   قأرإ

ْشَكلة في هامش الكتاب ليظهر   قَْطع الحروف : أن تقطع حرف الكلمة  المأ

 شكل الحرف بكتابته مفرداً في بعض الحروف كالنون والياء التحتية

 ة كلها .الكلمبخالف ما إذا كتبت 

:من ال  يد.حديث:قريب من الجالقوي 
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 ب الحديث .تاكب :اتالك

 التحقق من مطابقه الكتاب لرواية الشيخ .ويسمى الطِّباق::ّطباقال كاتب

 ب الطباق(.تاق )كطابإ مأ ال

ل .وهي :أن يكتب الشيخالكتابة :  القسم الخامس من أقسام التحم 

 مسموعه  أو شيئاً من حديثه لحاضٍر عنده أو غائٍب عنه ,سواء كتب 

 بخطه أو كتب عنه بأمره. والكتابة ضربان:مجردة  عن االجازة

 , )كتبت إليك( أو )ما كتبت بهوومقرونه بـ)أجزتك ما كتبت  لك( أ

 إليك(.

 تفيد التحقق من سماع الكاتب على الشيخ.عبارة كتابة السماع :

 كتابته وروايته. َكتُْب الحديِث:

 الجرح والتعديل(.(من ألفاظ الجرح .انظر: كذ اب:

 من الحك . نحو .وهو :سلخ القرطاس بالسكين ونحوه القَْشط-الَكْشط

 زلة الكلمة التي ليست من متن الكتاب . يستعمل ل

 المفردات(.(انظر:الُكنى:
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 عبارةتكتبأواللزيادةمنمتنالكتاب:ال

 :من ألفاظ التعديل .انظر :)الجرح والتعديل(. ال أحد أثبت منه

 الجرح والتعديل(.(ال أحد أثبت من مثل فالن :من ألفاظ التعديل .انظر 

 ألفاظ التعديل.انظر :)الجرح ال أعرف له نظيراً في الدنيا:من

 والتعديل(.

 : من ألفاظ التعديل .انظر:)الجرح والتعديل(.ال بأس به 

 : من ألفاظ الجرح .انظر :)الجرح والتعديل(. ال شيء

 : من ألفاظ الجرح .انظر :)الجرح والتعديل(.ال يُحتجُّ به

 )الجرح والتعديل(.:: من ألفاظ الجرح .انظرال يساوي شيئا  

 : من ألفاظ الجرح .انظر:)الجرح والتعديل(. يُْعتَبَربهال 

 : من ألفاظ الجرح .انظر :)الجرح والتعديل(. اليعتبربحديثه

 :الساقط غلطاً من أصل الكتاب ويكتب  في حاشيته الى اليمين أواللََّحق

 بين سطوره. وهو أن يخطَّ من موضع سقوطه في السطر خطًّا صاعداً 

 الى فوق معطوفاً بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب 

 ج الى يوقيل يمد العطفة من موضع التخر فيها.. هكذا :

 . ويكتب اللحق قبالة العطفة في أول اللحق ... هكذا :
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 الحاشية اليمنى إن اتسعت له الحتمال أن يطرأ في بقية السطر سقط

رج له الى  جهة اليسار. آخر فأيخ 

 لقاء الراوي لشيخه.:لِّقاءال

 والتعديل(. : من ألفاظ الجرح .انظر:)الجرح حاديث مناكيرأله 

 : من ألفاظ الجرح .انظر :)الجرح والتعديل(.له طامات وأوابد

 : من ألفاظ الجرح .انظر:)الجرح والتعديل(.ليس  بالثقة

 : من ألفاظ الجرح .انظر:)الجرح والتعديل(.ليس بثقة

 : من ألفاظ الجرح .انظر:)الجرح والتعديل(.ليس بحجة

 : من ألفاظ الجرح .انظر:)الجرح والتعديل(. ليسبذلك

 الجرح والتعديل(.(: من ألفاظ الجرح. انظر:ليسبذاكالقوي

 : من ألفاظ الجرح . انظر : )الجرح والتعديل(.ليسبشيء

 : من ألفاظ الجرح. انظر :)الجرح والتعديل(.ليسبعمدة

 : من ألفاظ الجرح . انظر : )الجرح والتعديل(.ليسبقوي  

 : من ألفاظ الجرح . انظر : )الجرح والتعديل(.ليسبالمتين

 والتعديل(. ح: من ألفاظ الجرح . انظر : )الجرللضعفمبرضيٍّليس

 : من ألفاظ التعديل. انظر: )الجرح والتعديل(.بأسبه  ليس

 )الجرح  والتعديل(.: من ألفاظ الجرح . انظر :  لي نالحديث
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 : من ألفاظ التعديل . انظر: )الجرح والتعديل(.ما أعلم به بأسا  

 : ما يتفق في الخط دون اللفظ من السماء واللقاب  المؤتلف والمختلف

 والنساب ونحوها.

 التعديل . انظر : )الجرح والتعديل(.: من ألفاظ مأمون

 :قول الراوي : حد ثنا فالن أن  فالناً قال . وهو كـ )عن ( في اللقاء الُمؤنَّن

 والمجالسة والسماع مع السالمة من التدليس .

َم ذكره في الَمتْن أو السناد من الرجال والنساء . الُمْبَهمات  :معرفة من أأْبهإ

 ار (.: انظر : )االعتب المتابعة

ت هٌم بالكذب بأن ال يأ المتروك  روى : الحديث الذي ال مخالفة فيه وراويه مأ

 إال  من جهته وهو مخالف للقواعد المعلومة , أو عرف به في غير 

 كثير الغلط , أو الفسق أو الغلفة .والحديث النبوي , أ

 : أن يروي الحديث َمْن يأت هم بالكذب وال يعرف ذلك  ابنحجر-

  من جهته , ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة .الحديث إال  

 : من ألفاظ الجرح . انظر : )الجرح والتعديل(. متروك

 : من ألفاظ الجرح . نظر )الجرح والتعديل (. متروك الحديث

 هما أو نسبهما في  اللفظ والخط , ويفترقا في سما: هو أن يت فق ا هشابِ اُلَمت
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ً بأن يأتلفاالشخص , ويختلف ويأتلف ذلك في أسماء أبويهما   خطًّا ويختلفا لفظا

 ً  ويفترقا لفظاً, أو عكسه بأن تأتلف أسماؤهما  خطًّا ويختلفا لفظا

 ماء أبويهما لفظاً وخطًّا أو نحو ذلك بأن يت فق االسمان أووتتفق أس

 الكنيتان وما أشبه  ذلك .

 معرفة المتشابه في قبائل الرواةقال الحاكم : ))هذا النوع -

 وبلدانهم وأساميهم وكناهم وصناعاتهم ((. وجعل المتشابه سبعة 

 أجناس :

 معرفة المتشابه من القبائل .-1

 معرفة المتشابه في البلدان.-2

 المتشابه في السامي .-3

 المتشابه في كنى الرواة.-4

 المتشابه في صناعات الرواة.-5

 يروي عنهم راٍو واحد فيشتبه على الناس  ثارقوم من رواة اآل-6

 كناهم وأساميهم.

 قوم يت فق أساميهم وأسامي آبائهم  ثم الرواة عنهم من طبقة واحدة -7

 من المحد ثين فيشتبه التمييز بينهم .

 : ويسمى )الموصول (: هو ما اتصل إسناده إلى منتهاه , سواء كان الُمت صل

 ً  على  غيره . مرفوعاً الى النبي )ص( أو موقوفا

 : ما لم يكن مقطوعاً  بأي وجه كان . الجرجاني-

رسال  ابنكثير-  : ))المتصل, ويقال له الموصول أيضاً : وهو ينفي الإ

 واال نقطاع , ويشمل المرفوع الى النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم ( والموقوف على 

 الصحابي  أو من دونه ((.

ق : هو  ْفترإ ت فإق والمأ ًى , من السماءالمأ  المتفق خطًّا ولفظاً  والمفترق مأسم 

 والنساب ونحوهما .
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 : من ألفاظ التعديل .انظر : )الجرح والتعديل(. ُمتِْقن

م بها المعاني .الطِّييب-: الَمتْن  : ألفاظ الحديث التي تتقو 

 :هو ما ينتهي إإليه غاية السند من الكالم . ابنجماعة-

بالكذب  : من ألفاظ الجرح . انظر : )الجرح والتعديل(. ُمت هم 

بالوضع  :من ألفاظ الجرح . انظر :)الجرح والتعديل(. ُمت هم 

ْدقه . وخبر الواحد  المتواتر ْلَم بصإ  :الكافيجي : خبر جماعة يفيد بنفسه العإ

 هو خبٌر لم ينته إإلى حد إ التواتر  سواء كثرت رواته أو قل ت .

 ويه عدد تحيل العادة تواطأهم على الكذب : الذي ير القسطالني-

 من ابتدائه الى انتهائه وينضاف لذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم 

 :تاء ذات ثالث نقط .مثُل ثة

 : أو )تحتي ة(: ياء ذات نقطتين تحت . مثُن اةتحت

 : الزاي . مثُن اةتحتبعدهمزة

 : تاء ذات نقطتين فوق .مثُن اةفوق

 لراوي لمن يروي عنه .: مجالسة االُمَجالسة

ح  : الحديث الضعيف أو المتروك .الُمجر 

 : مجلس تلق ي الحديث . الَمْجِلس

 : مجلس إإمالء الحديث . مجلساإلمالء

 : من لم تعرفه العلماء ولم يشتهر بطلب العلم في نفسه وال يعرف  المجهول

 حديثه إإال  من جهة راٍو واحد .
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 : كلُّ من لم يرو عنه إإال رجل واحد فهو عندهم  ابنعبدالبر-

 راً في غير َحْمل العلم كاشتهار مالك ومجهول إال أن يكون رجالً مشه

 رو بن معد يكرب بالنجدة .مابن  دينار بالزهد وع

 : من ألفاظ الجرح . انظر : )الجرح والتعديل(. مجهول

د  : يشمل الصحيح .الُمجوَّ

ل روايته واعتنى بدرايته . وهو الُمحد ِث  : من مراتب أهل الحديث : من تحم 

 االستاذ الكامل ,وكذا )الشيخ( و)االمام(.

 : وأما  المحد ث في عصرنا )الثلث الول  فتحالدينبنسيدالناس-

 اشتغل بالحديث رواية ودراية , وجمع  من القرن الثامن ( فهو : من

 والروايات في عصره , وتمي ز فيرواة , واط لع على كثير من الرواة 

 طه , واشتهر  فيه ضبطه , فإْن توس ع في ذلك حتى عرف فيه خ ذلك

 حتى عرف شيوخه , وشيوخ شيوخه , طبقة بعد طبقة . بحيث يكون ما

ا يجهله منها فهذا هو )الحافظ(...((  يعرفه من كل طبقة أكثر مم 

  يطلق إال  على من  :)) أما الفقهاء فاسم المحد ث  عندهم ال الزركشي-

 حفظ سند الحديث , وعلم عدالة رجاله وجرحها , دون المقتصر على السماع((.

حد ث: من اقتصر على الثاني والثالث من علوم  السيوطي-  : المأ

 الحديث وهما :

 حفظ أسانيده ومعرفة رجاله وتمييز صحيه من سقيمه . -1

 ة الى البلدان.جمعه وكتابته وسماعه وطلب العلو فيه والرحل -2

سناد:الساقط  المحذوف  من سلسلة الإ

 : انظر : )المأصح ف(. لُمحر ف. 
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 : مقابل الشاذ المردود : وهو ترجيح رواية من هم أكثر عدداً على المحفوظ

 رواية العَْدل الضابط .

 الحديث الذي خولف فيه الراوي بأرجح منه .-

 : )الجرح والتعديل(. : من ألفاظ التعديل . انظرالصِّْدقَمحلُّه

 المكتوب. مسحها في حال طراوةليس من الكتاب بَمْحو الكلمة وهو :نَْفي ما  الَمْحو

 : مسانيده المختلفة. مخارجالحديث

َح بَْعضأه عند الرواية. : هو المختصر َر بَْعضأه  وطأرإ  ما ذأكإ

 هر اً : مختلف الحديث : أن يأتي حديثان متضاد ان في المعنى ظا الُمْختَلف

 أحدهما .حُيرجَّ ق بينهما أوفأيوفَّ 

 الجمع بينهما. : هو ما خالفه حديث آخر  مثله في مضمونه بحيث يمكن  الكافيجي-

 : المتن الصالح للحجة إن نافاه بحسب الظاهر متن آخر  السخاوي-

 مثله وأمكن الجمع بينهما بوجه صحيح زال به التعارض , فليس بينهما 

 يصار إليهما ويعمل بهما معاً.حينئذ تنافر بل 

 :أن يوجد حديثان متضاد انإ في المعنى بحسب الظاهر  القسطالني-

 فيجمع بما ينفي التضاد .

 : ))والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث ال يمكن قاالبنكثير-

 الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ فيصار الى الناسخ ويترك 

 مكن الجمع ولكن ال يظهر لبعض , وقد يكون بحيث يالمنسوخ 

 أو  هالمجتهدين فيتوق ف حتى يظهر له وجه   الترجيح بنوع من أقسام
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 وقت وبهذا في  تي بواحد منهما , أو يفتي بهذا في فْ ييهجم فأ 

 وقت...((

 :ج )المخضرمون(: هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم (الُمَخْضَرم

 رحمه  –وأسلم ولم يره . قال الحاكم : ))قرأت بخط  مسلم بن الحجاج 

 َذَكَر من أدرك الجاهلية ولم يلق النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم ( ولكنه صحب –هللا 

 الصحابة بعد النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم ( ((.

 الحاكم : ))معرفة رواية القران من التابعين وأتباع التابعين ومن  -: جالُمدبَّ 

دب ج , وهو  بعدهم ؛ فالجنس الول منه الذي سماه بعض مشائخنا المأ

دب ج , ((  أن يروي  قرين عن قرينه , ثم يروي ذلك القرين  عنه فهو المأ

 

 كلُّ منهم عن ابن كثير : )) هو رواية القران سنًّا وسنداً ... فمتى روى -

دبَّجاً , كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز  اآلخر سمي مأ

 يني ,فما لم يرو عن دلك والوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن الماوم

دب جاً((.  اآلخر ال يسمى مأ

سناد  أحدهما عن القسطالني-  : رواية القرينين في السن والإ

 بعي مثله .اآلخر ... كرواية التابعي عن تا

سناد. وأول من استعمل  والقرينان هما  المتقاربان في السن والإ

دب ج ( الدارقطني . ذكر  ذلك السيوطي في التدريب   اصطالح )المأ

 منهم كل اثنين روى كلٌّ ل إال أنه  لم يق يده بكونهما قرينين ب((وقال:

 عن اآلخر يسمى بذلك وإن كان  أحدهما أكبر((.

 ما أأدرَج في الحديث من كالم بعض الرواة فأيظنُّ أنه من : هو  الُمْدَرج

َج  متنان بإسنادين ,أو عند الراوي  طرف من متن   الحديث , أو أأدرإ

 واحٍد بسندإ شيخٍ غيٍر سندإ المتن فيرويهما عنه  بسنٍد واحد فيصير 

 حداً ويأسَمعأ حديثاً واحداً من جماعة مختلفين في االسنادان إسناداً و



  69 

 فتأْدَرجأ روايتهم على االتفاق وال يذكر االختالف . سنده ومتنه

 ويقع الدراج في متن الحديث تارة في أوله ,أو في أثنائه , أو يقع 

 في آخره وهو الكثر .

 : هو ما انتظم في سلك غيره ودخل تحته .الكافيجي-

 :أن تزاد لفظة في متن الحديث من كالم الراوي فيحسبها ابنكثير-

 يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك .من 

ن االجرجاني : ما أأخفي  َعْيبأه إم   -:الُمدلَّس سناد : وهو أن يروي عم   في الإ

ن  مأ أنه سمعه منه , مم   لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه على سبيل يأوهإ

 حق ه أن ال يقول : حد ثنا , بل يقول: قال فالن أو عن فالن ونحوه .

دل إسوربما لم يأسقط  شيخه لكن يسقط من بعده رجالً ضعيفاً أو المأ

ا في الشيوخ : وهو أن  نأ الحديث بذلك ... وإم   صغير السن يأْحسإ

يه أو يكن يه أو يَْنسأبه أو يصفه بما ال  يروي عن شيخ حديثاً سمعه فيأسم 

 يعرف به  كي ال يعرف.

 في رجاله.: هو ما حصل اشتباه في إسناده أو  الكافيجي-

 : التدليس هو أن يروي عم ن لقيه , وسمع منه وحد ث  ابنعبدالبر-

 عنه بما لم  يسمعه منه . وإنما سمعه من غيره  مم ن ترضى حاله , أوال 

 لك  أنه لو كانت حاله مرضية لذكرهذترضى, على أن الغلب في  

 وقد يكون لنه استصغره . انظر: مادة)التدليس(. ومن أنواع

 التدليس:

ح بالتحديث في شيخ له ويعطف  تدليسالعطف-1  : هو أن يأصر 

 عليه شيخاً له وال يكون سمع ذلك المروي منه سواء اشتركا في 

 الرواية عن الشيخ واحد أم ال.
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 : كأن يقول المصري : حدثني فالن بالعراق يريد تدليسالبالد -2

 و بزقاق حلب  يريدموضعاً بأخميم ]أي موضعاً آخر غير العراق [, أ

 موضعاً بالقاهرة ...الخ.

 وأقسام التدليس من حيث الشيوخ عند الحاكم ستة اقسام :

 من دل س عن الثقات الذين هم في الثقة مثل سنيامُلدلِّمن  -1

حد ث أو فوقه أو دونه إال أنهم  لم يخرجوا من عداد  الذين يأقبَلأ   المأ

 خبارهم.إ

دل سين فقوم يدلسون الحديث فيقولونوأما الجنس الثاني من  -2  المأ

 ) قال فالن ( , فإذا وقع إليهم من يأنق ر عن سماعاتهم ويلح ويراجعهم 

 ذكروا فيه سماعاتهم .

 الجنس الثالث من التدليس قوم دل سوا على أقوام مجهولين ال -3

 يأدرى من هم  ومن أين هم؟

 فغيروا أساميهمقوم دل سوا أحاديث  ورواها عن المجروحين  -4

 وكناهم كي ال يعرفوا .

 قوم دلسوا عن قوم  سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء عنهم -5

 فيدلسونه .

 قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط  ولم يسمعوا منهم , إنما قالوا: -6

م ل ذلك عنهم على السماع وليس عندهم عنهم سماع  قال فالن فحأ

 عاٍل وال نازل .

 : الرواية في حال المذاكرة . جاء في الباعث الحثيث لحمد  الُمذاَكرة

 من اختصار علوم الحديث البن كثير : 150محمد شاكر , هامش ص 

 مم في حال مجالسه))حال المذاكرة : هي أن يتذاكر أهل العلم فيما بينه
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 ببعض الحاديث فإنه حين ذاك ال يحرصون على الدقة في أداء 

 حال  ممنع جماعة من الئمة الَحْمَل عنهالرواية ... ولذلك 

 المذاكرة((.

 -ثبت –: ألفاظ دالة على مراتب الرواة تعديالً , مثل : ثقة مراتبالتعديل

 ال بأس به. -صدوق

 : من ألفاظ الجرح . انظر: )الجرح والتعديل(. مردودالحديث

 الحاكم : هو الذي  يرويه المحد ث بأسانيد متصلة الى التابعي   -: الُمْرَسل

 : قال رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم(. فيقواللتابعي

ن لم يسمع منه . انابنالقط  -  : الرسال رواية الرجل عم 

 : المرسل قول غير الصحابي : قال رسول  أبوعمروبنالحاجب-

 (.هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم 

 : يأسم ي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة البيهقيوغيره-

 مرسالً.

 : قال رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم ( كذاالجرجاني )في رسالته( قول التابعي  

 وفعل كذا وهو المعروف في الفقه وأصوله.

 (: ما أسنده التابعي أو تبع التابعي الى فيالتعريفات) الجرجاني-

 النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم( من غير أن يذكر الصحابي الذي روى الحديث عن النبي 

 )صلى هللا عليه وآله وسلم ( كما يقول : قال رسول )صلى هللا  عليه وآله وسلم(.

 : هو ما رفعه التابعي الى النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم ( سواء كان من كبار  الكافيجي-

 صغارهم ... وسواء كان المرفوع قوالً أو فعالً. صورته  التابعين أو من

لَ  أنيقواللتابعي    : قال رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم ( كذا , أو فعل كذا , أو فأعإ

 بحضرته كذا , أو نحو ذلك .

 

 : المرسل عند الفقهاء والصوليين . وجماعة من السخاوي-
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 وجه كان , فهو عندهم بمعنىالمحد ثين ما انقطع إسناده  على أي 

 المنقطع .

 : ما رفعه تابعي  كبير إلى النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم (. القسطالني-

 : من الحديث  ما حذف آخر إسناده فيكون إسناده  األحمدنَكري-

 متصالً إلى التابعي أو تبع التابعي فيقول :قال رسول )صلى هللا عليه وآله  وسلم ( كذا أو 

 ذا من غير أن يذكر الصحابي الذي روى الحديث عنه )صلى هللا عليه وآله وسلم (.فعل ك

ْطلَقأه على غيره  -: المرفوع  هو ما أضيف إلى النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم ( خاصة ال يقع مأ

 متصالً أو منفصالً.

 : المرفوع يقال عندهم على معنيين : الكافيجي-

 لذي أضيَف إلى النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم (: أعم من اآلخر, وهو ا أحدهما

 سواء كان قوالً أو فعالً , وسواء أضافه إليه  صحابي  أو تابعي أو من 

 ال .وبعدهما ,وسواء ات صل إسناده أ

 : ما أخبر به الصحابة عنه , سواء كان قوالً أو فعالً. والثاني

  عليه وآله وسلم ( كما يقول الراوي:: ما سيكون منتهياً الى النبي )صلى هللا األحمدنَكري-

 قال النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم ( كذا , أو فعل  كذا ,أو قرر كذا .

 

 المروءة: انظر :)العدل(.

 الذي يزك ي الراوي تعديال ً باعتباره ثقة.امُلحدِّث: امُلزكِّي

ستاد رجالً لم يذكره غيره . المزيدفياألسانيد  : أن يزيد راٍو في الإ
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 :في السناد العالي :قلة عدد إسنادك  الى الصحابي أو َمْن قاربه  المساواة

 من العدد مثل ماوقع بين  -مثالً –بحيث يقع بينك وبين صحابي  

 مسلم وبينه.

 الحديث الذي لم يأقابَل  برد  وال قبوٍل كبعض الحاديث  :هوالمستتر

 المروي ة في فضائل العمال .

ج أحاديثه بأسانيد لنفسه  الُمْستَْخَرج  :أن يأتي المصنف الى الكتاب فيخر 

 من غير طريق صاحب الكتاب ؛فيجتمع معه في شيخه أو َمْن  فوقه .

 : هو ما رواه ثالثة فصاعداً. المستفيض

 :ما زاد على ثالثة. وقيل-

 أبو اسحاق الشيرازي : أقل ماتثبت به االستفاضة اثنان . -

 : المختار عندنا أن المستفيض ما يعده الناس شائعاً. السبكي-

 وانظر :)المشهور (.

ْملي ليأبل ع عنه المالء الى َمْن بَعأَد في مجلس الُمْستملي  : من يت خذه المأ

 الحديث .

 تتابع  رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية  : هو ما الُمَسْلَسل

 تارة أخرى , وصفات الرواة إإما أقوال  وإما  أفعال وأنواع كثيرة غيرهما.

سناد الى رسول هللا )صلى هللا عليه وآله  وسلم ( عند الجرجاني-  : ما تتابع فيه رجال الإ

ا في الراوي قوالً   نحو :  سمعت فالناً  روايته على حالة واحدة ؛إم 

 يقول , سمعت فالناً...إلى المنتهى , أو أخبرنا فالن وهللا , قال 

 أخبرنا فالن وهللا... الى المنتهى , أو فعالً كحديث التشبيك باليد ؛

ْكرك وشكرك   أو قوالً وفعالً كما في الحديث )اللهم أعن ي  على ذإ

 والنسائي : قال الراوي :وحسن عبادتك (, وفي رواية أبي داود  وأحمد  

 أخذ رسول هللا )صلى هللا عليه  وآله وسلم ( بيدي فقال إني لأحب ك فقل اللهمَّ أعن ي ...الخ
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 )البي عان بالخيار ما عن فقيه وإما على صفة كحديث الفقهاء فقيه 

ا  في الرواية كالمسلسل باتفاق أسماء آبائهم أو كناهم  قا (, وإم   لم يتفر 

 م أو بلدانهم . وعد د الحاكم من أنواع المسلسل ثمانية أو أنسابه

 أنواع .

 : من شروط رواية الحديث . المسلمالبالغ

 عن شيخ  يظهر امُلحدِّث: المسند من الحديث أن يرويه الحاكم-: الُمْسنَد

 سماعه منه لسنًّ يحتمله , وكذالك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل 

سناد إلى صحابي مشهور إلى رسول  هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( .قال الحاكم : ))ثم  الإ

 ً  والمرسالً  للمسند شرائط غير ما ذكرناه. منها أن اليكون موقوفا

 .... ومن شرائط المسند أن ال يكون ُمدلِّسمعضالً وال في روايته وال

د ثتأ عن ف  الن ( وال )بلغني عن في إسناده )أخبرتأ عن فالن ( وال )حأ

 فالن ( وال )رفعه فالن ( وال )أظنه مرفوعاً( وغير ذلك ما ينفسد به ..((.

 : هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده إلى الخطيبالبغدادي-

 منتهاه , وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم( دون غيره .

ت صالً كان أو  : هو ما جاء عن النبي ابنعبدالبر-  )صلى هللا عليه وآله وسلم( خاصة , مأ

 منقطعاً.

 : المسند من الحديث خالف  المرسل وهو الذي اتصل  الجرجاني-

 هو ثالثة أقسام : المتواتر والمشهور وإسناده إلى رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( . 

 مثل ما روى  واآلحاد . والمسند قد يكون متصالً ومنقطعاً , والمتصل :

 مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم(. والمنقطع :مثل ما 

 روى  مالك  عن الزهري عن ابن عباس  عن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم(, فهذا 

 وسلم(, ومنقطع لن الزهري لم  مسند لنه قد أأْسنإَد إلى رسول هللا )صلى هللا عليه وآله

 يسمع عن ابن عباس . 
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ب جمع فيه الحاديث وتأرت ب: ج )المسانيد(: الكتاب الذي تدالُمْسنَ   وتأبو 

 بأسانيدها كمسند ابن حنبل .

 ما جمع فيه مسند كل صحابي على حدة صحيحاً أو ضعيفاً.-

 اسمالكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة , أي رووه , فهو -

 مفعول.

سناد فيكون  مصدراً , كمسند الشهاب ومسند-  يطلق ويراد به الإ

 الفردوس: أي أسانيد أحاديثهما.   

 : َمْن يروي الحديث بإسناده , سواء كان  عنده علم به أو ليس  له  إال  الُمْسنِد

 مجرد رواية .

 : مشاهدة الراوي لمن يروي عنه .المشاهدة

 سن وما يقاربه , فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد الى : ما يطلق على الح المشبه

 الصحيح.

 : في الخط : سرعة الكتابة . الَمْشق

 :المستفيض–المشهور

 في كتب الأصول : يقال له المستفيض وهو الذي تزيد نقلته على -

 ثالثة .

 سماه جماعة من الفقهاء المستفيض ال نتشاره . ومنهم من غاير بين-

 والمستفيض : بأن  المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواءالمشهور 

 ً  والمشهور أعم من ذلك , ومنهم من عكس . ويكون المشهور صحيحا

 ً  : المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ  ابنحجر-أو حسناً أو ضعيفا

 حدَّ التواتر .
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 صة بأن نقلهما شاع عند أهل الحديث خا الجرجاني )في رسالته(:-

 خاص ة. رهم , أو عند غيرهم , رواة كثيرون , أو اشتهر عندهم وعند غي

 الجرجاني )في التعريفات (: هو ما كان من اآلحاد في الصل ثم -

 هم على الكذب فيكون كالمتواتر ؤاشتهر  فصار ينقله قوم ال يتصور تواط

 بعد القرن الول .

 :المشهور والمستفيض : هو ما اشتهر  بالتواتر بعد القرن  الكافيجي-

 الول.

 : ))الشهرة أمٌر نسبي فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ابنكثير-

 ً  ماليس عند غيرهم بالكلية , ثم قد يكون المشهور متواتراً أو مستفيضا

 وهذا ما زاد نقلته على ثالثة ((.

 نين .أكثر من اث: ما له طرق محصورة ب القسطالني-

 : ))هو ما اشتهر ولو في  القرن الثاني أو الثالث الى حد  الشوكاني-

 ينقله ثقات ال يتوهم تواطؤهم على الكذب وال يعتبر الشهرة بعد

 في بعض طبقاته وهيالتواتر القرنين, هكذا قال الحنفية , فا عتبروا 

 الطبقة التي روته في القرن الثاني أو الثالث فقط ((.

 : الكتاب الذي يشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم المؤلف  لَمْشيَخةا

 وأخذ عنهم  أو أجازوه  وإن لم يلقهم . انظر : )البرنامج (.

 : في السناد العالي : أن تقع المساواة لشيخك فيكون لك  المصافحة

 مصافحة كأنك صافحت )مسلماً( فأخذته  عنه ؛ فإن كانت المساواة 

 كانت المصافحة لشيخك , وإن كانت المساواة لشيخ لشيخ شيخك  

ً خك . وهذا العلو تابع لنزوٍل غالبشيخ شيخك فالمصافحة  لشيخ شي  ا

 ً ه أيضا  فلوال نزول مسلم وشبهه لم تعلأ أنت , وقد يكون مع علو 

 فيكون عالياً مطلقاً.
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 : ما يقع من تصحيف في الحديث . ويكون التصحيف في اللفظ  الُمصح ف

 ويقابله تصحيف المعنى , وفي البصر ويقابله تصحيف السمع

سناد والمتن.  ويكون في الإ

ف ما غأي ر فيه ابنحجر-  : المأصحَّف ما غأي ر فيه النقط , والمأحر 

 الشَّْكل مع بقاء الحروف.

 : الذي تغ ير بنَْقط الحروف أو حركاتها أو سكناتها. القسطالني-

 موضوعة لمعاٍن يمتاز بعضها عن بعض مصطلح الحديث : ألفاظ مخصوصة

 عنه , وسبب إطالقه عليها هو االتفاق على وضعها هزمي إ باعتبار قَْيٍد يأ 

 لتلك المعاني لتحصَل عند استعمالها مع أداتها إصالح المعاني ودفع 

 فساد التباسها بعضها ببعض.

 ن فيهالجرجاني: ما اختلفت الرواية فيه؛ فما اختلفت الروايتا -: المضطرب

 ه , نحو أن  يكون راويها أحفظترج حت إحداهما على الأخرى بَوجْ إن 

ً للمرويِّ أو أكثر صحبة ْكم للراجح فال يكون حنيئٍذ مضطربا  عنه فالحأ

 فمضظرب . وإال  

 : هو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه , أو من وجوه  ابنكثير-

ح بعضها على بعض . وقد سناد  أأَخر متعادلة  ال يترج   يكون تارة في الإ

 وقد يكون في المتن.

 : ما روي على أوجه مختلفة متدافعة على التساوي في  القسطالني-

 على آخر ىاالختالف من راٍو واحد بأن رواه  مرة على وجه وأخر

 مخالف له . أو رواه أكثر بأن يضطرب فيه راويان فأكثر ويكون في سند 

 راب في المتن , وقلَّ أن يوجد مثال رواته ثقات ... وقد يكون اال ضط

 سالم له .

 : من ألفاظ الجرح . انظر : )الجرح والتعديل(. مضطرب
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 : من أقسام الضعيف .أفرده ابن الجوزي : وهو الذي لم يجمع المضعَّف

 على ضعفه بل فيه تضعيف لبعض أهل الحديث في سنده أو متنه ,

 الضعيف المجمع عليه .وفيه تقوية من آخرين. وهو أعلى مرتبة من 

 : من ألفاظ الجرح . انظر: )الجرح والتعديل( حُمط ر

 : من ألفاظ الجرح .انظر : )الجرح والتعديل(. ُمط رحالحديث

 : ذكره الذهبي : وهو دون الضعيف وأرفع من الموضوع. المطروح

 الجرح والتعديل(.(: من ألفاظ الجرح .انظر مطعونفيه

 أو  الجزء أو النسخة على أصل الشيخ . : معارضة الكتاب المعارضة

 معاصرة الراوي لمن يروي عنه. المعاصرة:

رْت فيه الحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو المعجم  : ما ذأكإ

 البلدان, أو غير ذلك . والغالب أن يكونوا مرت بين على حروف 

 الهجاء انظر:)البرنامج(.

 : الحروف ذات النقط كالخاء والذال  والشين والضاد والغين. الُمْعَجمة

عدَّل:الحديث الصحيح أو الحسن .  المأ

ل  : حكم التعارض بقولينإ لعالمينإ ؛ فالذي يبي ن السباب الموجبةالُمعد ِ

ا يقدح به من جرح وضعف يسم ى   لتقوية الراوي أو إخراجه مم 

عد إ   ل(.)المأ

 الراوي مع الضعف فالراجح يقال له : إذا وقعت مخالفة المعروف

 المعروف , ومقابله )المنكر(.

 ي, أما إذا لم يتوال: هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالالُمْعَضل

 فهو منقطع من موضعين.
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 ويسمى منقطعاً.-

 ويسمى مرسالً عند الفقهاء وغيرهم.-

 : بلغني , يسمى معضالً عند أصحاب قيإلنقواللراوي-

 الحديث.

 ه عليه وهو عند ذلك فقتابع التابعي عن تابعي  حديثاً وإذا روى  -

 التابعي مرفوع متصل فهو معضل.

 علي  بن  عبد هللا المديني: المعضل من الروايات أن يكون  بين -

ْرَسل إلى رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( أكثر من رجل   ,وأنه غير المرَسل فإن المأ

 المراسيل للتابعين دون غيرهم .

 نسب إلى الجوزجاني أو ابن الجوزي قوله )وفيه إشارة إلى مراتب -

 المعضل والمنقطع والمرسل (: )) المعضل  عندنا أ سوأ حاالً من 

 المنقطع ,  والمنقطع عندنا أسوأ  حاالً من المرسل عندنا ال

 تقوم به  الحجة ((.

 : هو ما يسقط فيه اثنان فصاعداً على أي  وجه ٍ كان . الكافيجي-

 عنان فصاعداً. ومنه  ما يرسله تاباث : هو ما سقط من إسناده ابنكثير-

 التابعي.

 : الساقط من إسناده اثنان فصاعداً  أي مع التوالي حتى لو السخاوي-

 سقط كل واحد من موضع كان منقطعاً.

 واته قبل الصحابي  اثنان فأكثر مع : ما سقط من ر القسطالني-

 التوالي .

سناد , وأما الُمعلَّق  : خص  التبريزي المنقطع والمعضل بما ليس    في أول  الإ

عل ق.  ما كان في أوله فمأ
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 : ما حذف  من مبدأ إسناده واحد أو أكثر , فالحذف إما أن الجرجاني-

عل ق , أو في وسطه وهو المنقطع , أو في  سناد وهو المأ  يكون في أول الإ

 آخره وهو المرسل .

 : هو ما حذف فيه بعض  رجاله  من أول إسناده , سواء كان  الكافيجي-

 المحذوف واحداً أو متعدداً, كقول نافع : قال رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( كذا...

 ... كذا هللا)صلى هللا عليه وآله وسلم(قال رسول وكقول مالك:

َف فيه بعض رجاله من ذإ عل ق فيما حأ  وقد استعمل البعض اآلخر المأ

 غير أول سنده.

َف من أول إسناده ال وسطه.القسطالني- ذإ  : ما حأ

ى الترمذي النَّْسخ عل ةً. قال العراقي:)) فإن أراد به عل ة في -:الُمعلَّل  سم 

 أو في صحته فال, لن في الصحيحالعمل بالحديث فصحيح , 

 أحاديث كثيرة منسوخة ((. 

 أبو  يعلى الخليلي : العل ة مخالفة ال تقدح كإرسال ما وصله الثقة-

عل ٌل كما قيل منه صحيح شاذ . قال. الضابط  : من الصحيح صحيح  مأ

 : العل ة عبارة عن سبب غامض خفي قادح مع أن الظاهر النووي-

سناد الجامع شروط الصحة ظاهراً السالمة منه .   ويتطرق  الى الإ

د الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تأنب ه العارف على  وتدرك بتفر 

 وهٍم بإرساٍل أوقف أو  دخول حديث في حديث أو غير  ذلك 

 بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف.

عل ل ما اط لع فيه على عل ة تقدح في  ابنالصالح-  : الحديث المأ

 صحته مع ظهور السالمة .

عل ل  وال يقال المعلول : خبر ظاهره السالمة لجمعه القسطالني-  : المأ
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 شروط الصحة لكن فيه عل ة خفية فيها غموض تظهر للنقاد.

 ووقع في عبارة البخاري والترمذي والحاكم والدار قطني وغيرهم -

 حن كما ذكر النووي وتابعه السيوطي ))لنرة )المعلول ( , وهو لعبا

( الرباعي ال يأتي على )مفعول (, بل ألجود  اسم المفعول من )أَعلَّ

( بال عل   م واحدة((.فيه )مأ

 عن فالن. هو ما يقال في سنده :فالنالجرجاني :  -:الُمعَْنعَن

 ال تعرض : هو ما يرويه شخص عن شيخه بلفظه )عن( بالكافيجي-

خبار والسماع.  للتحديث والإ

 :الذي قيل فيه فالن عن فالن  من غير لفظ صريح  القسطالني-

خبار أتى عن رواة مسمين معروفين موصول  بالسماع أو التحديث أو الإ

ة نين  بعضهم بعضاً ولو مر  عَْنعإ  عند الجمهور  بشرط ثبوت لقاء المأ

عَنإعن.  وعدم التدليس من المأ

 : من معارف علم الحديث , وهي معرفة المفردات من السماء المفردات

 والكأنَى واللقاب في الصحابة والرواة والعلماء.

حد ثين وألقابهم , وهو دون الحافظ. المفيد  : من صفات المأ

 : مقابلة نسخة الكاتب على أصله . ويقال  لها أيضاً)المعارضة(.المقابلة

 لتعديل . انظر :)الجرح والتعديل(.: من ألفاظ  الجرح وامقاربالحديث

 : من ألفاظ التعديل . انظر :)الجرح والتعديل(. والمقبول : الثقة  المقبول

 الضابط لما يرويه . وهو المسلم العاقل البالغ سالماً من أسباب الفسق

غف ل , حافظاً إن   وخوارم المروءة , وأن يكون مع ذلك متيقظاً غير مأ

 ً  إن حد ث على المعنى . فإن اختل شرط مما حد ث من حفظه , فاهما

د ت روايته.  ذكرنا رأ
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 :ج)المقاطع والمقاطيع (: وهو الموقوف على التابعي  قوالً له أوالمقطوع

 فعالً.

سناد غير-  استعمله الشافعي ثم  الطبراني  في المنقطع, وهو منقطع  الإ

 الموصول.

يَف الى الكافيجي-  ليه , سواء كان قوله أوموقوفاً عتابعيٍّ:هو ما أأضإ

 فعله , كقول الراوي : قال الزهري كذا أو فعل كذا.

 الحمد  نَكري :المقطوع عند أرباب أأصول الحديث هوا لحديث-

 الذي جاء من التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم وأفعالهم.

 المقلوب : وهو قسمان:

 طبقته ,نحوأن يكون الحديث مشهوراً براٍو فيجعل مكانه آخر في -1

َل عن نافع  ليرغب فيه . عإ  حديث مشهور عن سالم جأ

 آخر , وبالعكس , قصداً  متنل على عَ جْ يأ أن يؤخذ إسناد متٍن ف-2

حد ث أو لقبوله التلقين.  لإلإغراب أو اختياراً لحفظ المأ

 ونقل السخاوي عن ابن الجزري تعريفه بالقلب الحاصل في-

 لجزري : هو الذي يكون على المتن. قال ))... ونحوه قول ابن ا

 وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغي ر معناه , وربما العكس 

تقل ب(...((.  وجعله نوعاً مستقالً سماه )المأ

 َكاتَبة : الكتابة . وهي القسم الخامس من أقسام التحم ل . وعبارةالمأ 

 )المكاتبة( استعملها ابن الصالح . انظر:)الكتابة(.

 الشيخأ الى الطالب شيئاً من  حديثه بخط ه أو يأمر غيره وهي أن يكتب

 فيكتب عنه بإذنه , سواء كان الطالب غائباً عنه أو حاضراً عنده ؛ فيقول

 الطالب عند النقل والداء: كتب إليَّ فالٌن قال حد ثنا فالن  بكذا 

 مكاتبة .
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 :مالزمة راوي الحديث لشيخه. المالزمة

 .امُلحدِّث -: الُمْملي

 الذي يأْملي الحديث.-

 : الصبي  إإذا  بلغ التمييز في فهم الخطاب ورد  الجواب .زالُممي ِ 

 من : عبارة تكتب في آخر الزيادة من متن التاب .

ل . وهي أن يدفع الشيخ  كتابه الذي المناولة  : القسم الرابع من أقسام التحم 

حه , أو يدفع  ما يق  وم مقام ذلك فيه الحاديث وقرأه  عند شيخه وصح 

 الكتاب من المنقول الصحيح للطالب أو يحضر الطالب ذلك الكتاب 

 الذي  ملكه بالهبة أو الشراء , ويقول الشيخ للطالب في صورتي الرفع 

 : هذِه روايتي عن فالن أو سماعي عن فالن فاروه عني أو  واإِلحضار

 أجزت لك روايته عنّي .

 ومجردة عنها:: مقرونة باالجازة,  واإِلجازةضربان

 

جازة مطلقاً , ومن صورها  أن  -1 جازة أعلى أنواع الإ  المقرونة بالإ

 بالً به ويقول له : هذاايدفع الشيخ  الى الطالب أصل سماعه أو فرعاً مق

  سماعي  أو روايتي عن فالن فاروه عن ي . أو: أجزت لك روايته عني 

 ثم يبقيه معه تمليكاً أو لينسخه ويقابل به ويرده . ومنها: أن يدفع إليه 

 الطالب سماعه  فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه  ويقول :

 هو حديثي  أو روايتي  فاروه عني أو أجزت لك روايته . وهذا يسمى 

 )عرضاً( أو )عرض المناولة (.

جازة : بأن يناوله الكتاب مقتصراً على قوله : هذا  -2  المجردة عن الإ

 سماعي أو من حديثي , وال يقول  له  اروه عني , وال أجزت لك

 روايته .
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 : المنقطع ما لم  يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه , سواء المنقطع

 من كان الساقط منه الصحابي أو غيره . وأكثر  ما يستعمل في رواية

 دون التابعي عن الصحابي .

)سقط ( منه رجل قبل التابعي محذوفاً كان أو مبهماً .-  هو  ما اختل 

ا  الى  النبي  )صلى هللا عليه وآله وسلم(  أو ابنعبدالبر-  : كل مل لم يتصل سواء كان معزوًّ

 إلى غيره . 

 هللا عليه وآله وسلم(.: أنه  قول الرجل بدون إسناد : قال رسول هللا )صلى  الكياالهراسي-

 الجرجاني )في  رسالته ( ما لم يت صل إسناده بأي  وجٍه كان , سواء-

سناد أو وسطه أو آخره ؛ إال  أن الغالب  ْكرأ الراوي  من أول  الإ َك ذإ  تأرإ

 استعماله فيمن دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر .

ْكرأ  فيالتعريفات) الجرجاني-  احٍد  من الرواة قبل الوصول الى التابع.و (: ما سقط ذإ

 وهو مثل المرسل لن كل واحد منهما اليتصل إسناده . 

 : المنقطع مقول على معاٍن ؛ فقال جمع من المحد ثين  الكافيجي-

 وأكثر  الفقهاء :هو كلُّ ما ال يتصل إسناده على أي وجه كان

 غيرانقطاعه ... وقيل : هو ما سقط من رواته شخص واحٌد 

 الصحابي .

 : المنقطع من الحديث ما سقط  من إسناده اثنان غير  األحمدنَكري-

 متواليين في موضعين مثالً. وكذا إن سقط واحد فقط  أو أكثر من اثنين

 من إسناده  لكن بشرط عدم التوالي فهو  منقطع .

 : الذي ينقلب  بعض لفظه على الراوي فيتغ ير معناه . المنقلب

 : هو الحديث الفرد الذي ال يعرف َمتْنأه عن غير راويه . الُمْنَكر
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 : المنكر قسمان : ابنالصالح-

 المفرد المخالف لما رواه الثقات . -1

تقان ما يحتمل معه -2  الفرد الذي ليس في رواته من الثقة والإ

ده .  تفر 

د به شخص وال يأعَرفأ متنه عن الكافيجي-  : هو الحديث الذي يتفر 

 اويه من الوجه الذي رواه  وال من وجٍه آخر.غير ر

 : هو كالشاذ : إن  خالف راويه الثقات فمنكر مردود , وكذا  ابنكثير-

 إن لم يكن عدالً ضابطاً وإن لم يخالف فمنكٌر مردود . وأما إن كان 

د به عدل ضابط حافظ قأبإَل شرعاً وال يقال له منكر وإن قيل   الذي تفر 

 له ذلك لغة .

 : المنكر حديث راٍو ضعيف حال كون ذلك الحديث األحمدنَكري-

 مخالفاً لحديث من هو أقل وأخفى منه في الضعف . ويقابله

 من المعروف والمنكر ضعيفان لكنكلٍّ)المعروف( ؛ فالراويان في 

 راوي المنكر أضعف  من راوي المعروف . وقال بعضهم : المنكر _ في 

 ه أو كثرت َغْفلتأه أو ظهر فإسقه .طأ َغلَ : حديث َمْن فحَش -اصطالحهم 

 : من ألفاظ الجرح . انظر : )الجرح والتعديل(. فالنآفته  ُمْنَكر  

 : من ألفاظ الجرح . انظر :)الجرح والتعديل(. ُمْنَكُرالحديث

 قط.ن: الحروف الخالية من ال الُمْهَملة

سناد العالي : أن يقع  لك حديث عن  شيخإ مالموافقة   -مثالً –سلٍم : في الإ

 ه بعدد أقل من عددك إذا رويته  بإسنادك عن مسلٍم عنه .من غير جهت

دة  : باء ذات نقطة تحت . الُموحَّ

 : ويسمى )المتصل( : ما اتصل سنده رفعاً ووفقاً ال ما اتصل  الموصول
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 . انظر : )المتصل(.للتابعي 

ْختَلَقأ المصنوع . الموضوع بأ المأ  : هو الحديث الَكذإ

ْختَلَقأ  القسطالني-  : هو الكذب على رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(. ويسمى المأ

 الموضوع.

 : الذي فيه  الطعن بكذب  الراوي . األحمدنَكري-

 

 هو المروي  عن الصحابة قوالً  لهم أو  فعالً أو نحوه , مت صالً  -: الموقوف

ق يداً , فيقال :  وقفه  فالن على  كان أو منقطعاً . ويستعمل في غيرهم مأ

 الزهري , ونحوه .

 وفقهاء خراسان كانوا يسمون الموقوف  بـ )الَثَر  (والمرفوع بـ )الَخبَر(.-

حد ثين كل هذا يسمى أثراً . قال السخاوي : ))وبعض أهل  وعند المأ

 الفقه من الشافعية سماه الثر ...((.

 : يقال للموقوف والمقطوع : الثر . ابنحجر-

 : كنا نقول  كذا أو نفعل كذا  أو نرى كذا إن  لم يضفه  يقواللصحاب-

 الى زمن النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم( فهو موقوف , وإن أضافه فالصحيح أنه مرفوع .

 : ماقصر على الصحابي قوالً أو فعالً ولو منقطعاً. القسطالني-

 نبيويسمى )أثراً(. ومنه قول الصحابي كنا نفعل : ما لم يضفه الى ال

 وسلم (, فإن اضافه إليه كقول جابر : كأن ا نعزل على عهد رسول هللاوآله )صلى هللا عليه 

 )صلى هللا عليه وآله وسلم(, فمن قبيل المرفوع  وإن كان لفظه موقوفاً لن غرض الراوي

 بيان الشرع .

 

 

 

 



  87 

 

 

 

 

 

 

 

 : رمز الى )حدثنا(. نا

 : ناسخ الحديث ومنسوخه . الناسخوالمنسوخ

ْكٍم منه متأخر ؛ فمنه ما النَّْسخ ْكماً منه متقدماً بإحأ  : َرْفعأ الشارع حأ

َف بقول الصحابي , ومنه  َف بتصريح رسول هللا )ص( , ومنه ما عأرإ  عأرإ

جماع . َف بداللة الإ َف بالتاريخ , ومنه ما عأرإ  ما عأرإ

 ... وأما َحدُّه فمنهم من قال : إنه ((قال  الهمداني )في االعتبار(-

 بيان انتهاء مدة العبادة , وقيل : بيان انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها 

ْكم بعد ثبوته . وقد  أطلق   الدوام, وقال بعضهم : إإنه َرْفعأ الحأ

 عالمتأخرون على ما ذكره القاضي أنه الخطاب الدال على ارتفا

 الحكم الثابت بالخطاب المتقدم  على وجه لواله لكان ثابتاً به مع 

 تراخيه عنه((.

 : ))إنه ليس من خصائص هذا العلم وقال ابن كثير  في هذا النوع-

 ]أي علم الحديث [ بل هو بأصول الفقه أشبه ((. وقال ابن الثير :

 ))معرفة المتواتر واآلحاد والناسخ والمنسوخ وإن تعلقت بعلم الحديث 

 فإن المحد ث ال يفتقر إإليها , بل هي من وظيفة الفقيه لنه يستنبط 

حد ث فوظيفته   الحكام من الحاديث فيحتاج الى معرفة ذلك . وأما المأ

 أن ينقل  ويروي ما سمعه من الحاديث كما سمعه , فإن تصد ى لما 

 رواه فزيادة في الفضل وكمال االختيار ...((.
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جازة والمناولة.ناولَني  : من ألفاظ الداء لمن تحم ل الإ

ل سماعاً من الشيخ . نب أنا  : من ألفاظ التحم 

 : بمعنى أساءوا القول فيه . وهو من ألفاظهم في الجرح . انظر : نَزُكوه

 )الجرح والتعديل(.

سناد . النزول سناد العالي (. : في الإ  انظر: )الإ

 : نقد الرواة ومعرفة أحوالهم جرحاً وتعديالً. نقدالرجال
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 : من ألفاظ الجرح . انظر : )الجرح والتعديل (. هالك

 انظر : )الجرح والتعديل(.من ألفاظ الجرح . :هذا الحديث من بالياه 

 : الراء. همزةبعدألف

 : أخفى صوته . والقارىء  هو قارىء الحديث على الحاضرين َهْينَمالقارىء

 في مجلس الشيخ .
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ة   بمر   : من ألفاظ الجرح . انظر : )الجرح والتعديل(. واه 

 واهي الحديث : من ألفاظ الجرح . انظر : )الجر والتعديل (.

 . انظر : )الجرح والتعديل(. : من ألفاظ الجرح واه ضع فوه

ل . وهي : أن يقف على أحاديث الِوجادة  : القسم الثامن من أقسام التحم 

 أن يقول : وجدتأ أو قرأت بخطبخط راويها ال يرويها الواجد فله 

 فالن أو في كتابه بخطه : حد ثنا فالن ..., ويسوق السناد  والمتن

 أو قرأت بخط فالن عن فالن .

جادة مصدر - ول د . قال السخاوي : ))لفظ الوإ  ولفظ )الوجادة( مأ

ول د, أي غير مسموع من العرب , بمعنى أن  أهل   )وجدته( مأ

َذ من العلم من صحيفة من  جادة : فيما أأخإ  االصطالح ول دوا قولهم : وإ

 غير سماع وال إجازة وال مناولة انتفاًء للعرب في التفريق بين مصادر 

 )َوَجَد( للتمييز بين المعاني المختلفة ...((.

 ... والوجادة ليست من باب الرواية وإن ما هي:((قال ابن كثير-

ا وجده في  الكتاب ((. حكايته عم 

ق السخاوي بين نوعين من أنواع الوجادة اصطالحاً: حديث-  وفر 

 وغيره .

 : أن تجد بخط بعض َمْن عاصرته , سواء لقيته أم ال , أو بخط األول

َد وجوده فيما مضى , في ِبعض ن عأهإ ن لم تعاصره, مم   َمْن قَْبلأ مم 
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 ا الموقوفتصنيف له أو لغيره , وهو يرويه من الحديث المرفوع وكذ

زْ وما أ ... شبهه ما  لم  يحدثك به ولم  يأجإ  لك روايته , فقل : وجدتأ

 : وجدت أ بخط فالن , ونحو ذلك كقرأت بخط فالن  أو في كتابوكذا

 بن فالن ... وتذكر شيخه وتسوق سائر: حدثنا فالن  فالنبخطهقال

 وجدته بخطه , ونحو ذلك . وال تجزم بذلك إال   . أو مااإِلسنادوالمتن

 إن وثقت على الوجه المشروح في المكاتبة بأنه خطه , واحترز عن 

 : وجدت عنه )أي عن فالن(, أو الجزم وإن  لم تثق بذاك  الخط , بل قل

 قيل إنه خط فالن , أو : قال ليخبطٍّ)بلغني عنه ( , أو اذكر : وجدت 

 : ظننت أنه خط فالن , أو : ذكر كاتبه أنه فالنفالن إنه خط فالن , أو 

ْفصحة  بالمستند في كونه خطه .  ابن فالن , ونحو ذلك من العبارات المأ

 : ما وجدتهَ بخط مصنفه ووثقت بأنه خطه ؛ فقل أيضاً: وجدت  الثاني

 بخط فالن ونحوه كما في النوع الول , وأحكإ كالمه , أو بغير خطه 

 خة بأن قائلها المصنف أو ثقة غيره بالصل أوولكن وثقت بصحة النس

 بفرع مقابل , فقل : قال فالن كذا ونحوها من ألفاظ الجزم كذكر

 فالن . وإن لم يحصل بالنسخة الوثوق فقل : بلغني عن فالن أنه ذكر

 كذا ,أو وجدت في نسخة من الكتاب الفالني وما أشبهها من

 العبارات التي ال تقتضي الجزم .

 من ألفاظ التعديل. انظر : )الجرح والتعديل(.: َوَسط  

ْرَسلة والمنقطعة والمأ  الَوْصل  َضلة.عْ : َوْصلأ الحاديث المأ

ل . وهي : الوصي ة من الراوي عند الوصي ة  : القسم السابع من أقسام التحم 

يه.   موته أو سفره للطالب بالكتابإ أو نحوه من مرو 

 لجرح  والتعديل(.: من ألفاظ الجرح . انظر : )ا وض اع

 : من ألفاظ الجرح . انظر : )الجرح والتعديل(. َوَضعَحديثا  

ح الراوي واآلخر يأعد له . الَوْقف  : الوقف بين قولينإ لعالمينإ أحدهما يأجر 
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 : من ألفاظ الجرح . انظر : )الجرح والتعديل(. يأتيبالعجائب

 الجرح والتعديل(. (: من ألفاظ الجرح . انظر يضع

 : من ألفاظ الجرح . انظر : )الجرح والتعديل(. يكذب

 

 

 

 

 

 تمَّ المعجم بفَْضله ومن ه
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