


أرجوزة يف مصطلح احلديث

1 

 املختصر النفيس
 أرجوزةشرح 

 يف مصطلح احلديث

 نظم
مة ص ي احلنفي  نع اهلل احللبي املك  العَّلا

 (هـ 1120)ت 
 ني خطيتني(تألول مرة على نسخ نشر)ت

 وشرح مفرداتها ملخًصاحققها 
 أبو احلسن 

 عيل بن حسن بن حممد آل سَّلم األزهري 

 عفا اهلل عنه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





أرجوزة يف مصطلح احلديث

2 

آله وصحبه     خلق اهلل احلمد هلل والصَّلة والسَّلم عىل خي  وعىل 

 : أما بعد  ؛ومن وااله

د فيها ُمصنُِفها لكثٍي من أنواع علوم احلديث يف  فهذه منظومة َعدا 

موجزة, عرشة  رشحها   أبيات  يف  الناظم  رصح  كام  املفرد   (1) وهي 

العراقي,   ألفية  ,ألنواع علوم احلديث  وكأنه يريدها تذكرة خمترصة من 

تي  فحققتها ورشحت املصطلحات ال  دئ,سهلة يف التناول للمبتهي  و 

حتى ال خترج  والسهولة يف العبارة    وردت فيها مع مراعاة االختصار

املنظومةعن   تأليف  أواًل   ,طريقة  ثم    ,يف هذا الرشح   وقد استعنت باهلل 

النزهة يف  احلافظ  حرره  ما  وبني  بينه  ومجعت  نفسه,  املؤلف  كتبه  بام 

األئمة  والنكت من  يكون    وغيه  للمبتدئرش الحتى  تعلم    ح  يف 

التفصيَّلت,   الدخول يف  احلديث دون  وعليه  مصطلح  املستعان  واهلل 

 .كَّلنالتُ 

قمت بتحقيقه   وقد املنظومة يف رشح مستقل  احللبي هذهرشح الناظم صنع اهلل (1)

يرس اهلل إخراجه. واحلمد هلل
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ترمجة الناظم
(1)  صنع اهلل احلليب

هـ ( 1120 / ..... .)
امسه ونسبه ومذهبه:

ث األديبمة  هو العَّلا  ع  صنع اهلل بن صن  واعظ مكة  الفقيه املحد 

 . احلنفي ،املكي ، احللبي هللا

مؤلفاته:
 : من مؤلفاته رمحه اهلل 

 التي بني أيدينا. ي وه: أرجوزة يف احلديث -1

وقد قمت بتحقيقها واحلمد هلل يرس اهلل رشح أرجوزة يف احلديث: -2

 إخراجها. 

اهلل ـ  3 أولياء  عىل  كذب  من  عىل  اهلل  العقيدة،  سيف  يف  ،مطبوع: 

 . 1429 ر الكتاب والسنة عام. ط: داضا املدينبتحقيق: الشيخ عيل ر

)ص  (1) العارفني:  هداية  يف:  ترمجته  )ت. 428تنظر  البغدادي  باشا  إلسامعيل   .)

 (. 6241) ( رقم5/24هـ(، ومعجم املؤلفني )1339
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امللتقىـ  4 رشح  يف  التقوى  الفقه.  : أكسي  من    يف  األوىل  اللوحة 

رقم حتت  أفندي  الدين  ويل  بمكتبة  موجودة  (.  1233)  اإلكسي 

   . وحقق الكتاب يف رسائل ماجستي بتحقيق نافع محيد

نة  البن الشح : وهو رشح ملنظومةرشح منظومة مائة املعاين والبيان ـ5

يونس زواوي   :مطبوع بتحقيق ، والرشح  هــ   815املتوىف سنة  احللبي

 . هـ1429يف دار الكتب العلمية  

 :وفاته
 هـ.  1120توىف رمحه اهلل تعاىل سنة  
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 :والنظم وصف املخطوط
املنظومة  و    مقروء، دٍ جي    كتبت بخط  ، و يقع املخطوط يف لوحة واحدة

وتقع   الرجز،  بحر  أبمن  عرشة  فياتيف  ووقع  ت،  يف  يها  صحيفات 

املنظومة يرس اهلل إخراجه, وصححت من  بعض الكلامت    رشحه عىل 

 . عام قريب إن شاء اهلل

 فللمصنِّ ة املنظومة والشرحبنس   
وهو حمفوظ   ,ها له ا لصنع اهلل ورشُح أّنا  املخطوط  تب عىلكُ   : قدأواًل 

 (. 6/99ت رقم)حت مكتبة امللك عبد العزيزب

بن أمر اهلل بن عبد  بن حامد  مد بن يوسف  اء الدين حاذكر ضيثانيًا:  

األسك احلنفي  داراملؤمن  قال:  (  هـ1172)ت  ي  والده  مشايخ  يف 

السابع احللبي":  الشيخ  اهلل  مكا   ،صنع  أصول    أقر  ،ةواعظ  عليه 

ة  ذكر عىل طرا   ثما ،  وأرجوزة له يف أصول احلديث مع رشحه،  احلديث

 .(1) "هـ1511ة ام حج سنوالده عز الكتاب أن صنع اهلل أجا

 

(1)  ( األسكداري  صاحبنا  (.435ثبت  الفائدة  هبذا  مح امل  الشيخ  أفادين  املسند  د  فضال 

 بخيت املري حفظه اهلل ورعاه. 
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 ّب  رَ  ىلصــــــَ وَ  هللِ دُ م  ـحــــــَ ـال

 

 والصحِب   آلهِ   سولِ  الرا ىَل عَ  *

 ِِوالصـــــــــــــــــــــــــــحب

 

َرّب   َوَصلا  هللِ  ُد   الـَحـم 

 

والصحب * آله  سول  الرا  َعىَل 

البداية  هذه  علم  فا   وبعد 

 

ِرواية  * َحوت  قد  احلديث   نوع 

التواتر ِِ يف  الصحيح   اشتهر 

 

غي   * الصالح   رِ ُمنكواحلسن 

ُمعضل    َضعيف  ثم   ُمضعف 

 

ُمسلسل * وُمرسل   وُمسند 

مقطوعُ   ُمَعلق   ُمنون 

 

مرفوعُ  * ُمَدلس   َوُمدرج 

مركُب ُمعنعً   ُمنقطع   ن 

 

مُ  * ُمنقلِب   ضطربوُمدبج 

ُمَصحف   ناسخ  انزل   َوَعاِل 

 

خمتلفمَ  * ب  ُمَغرا  نسوخه 

ُمتصل  ِِ َفرد  العزيز   َموقوفه 

 

ُمعتَ  * َشذ  املقلوب   َللَموضوعه 

ويف  َغامض  املرتوك   ُمبَهمه 

 

َتلف * ما  اعترب  تابع   َشاهد 

طَّلبه   مع  الثقات   زيادة 

 

أدابه * مع  السامع   كيفية 

 
 احلليب لشيخ صنع اهلللانتهت األبيات اليت هي يف مصطلح احلديث 
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ــَ ـال ــَ وَ  هللِ دُ م  ـحــــــــــ  ّب  رَ  لا صــــــــــ

 

ــَ  * ــحب الرا ىَل عـ ــه والصـ ــول آلـ  سـ

ــذه ا  ــم هــ ــا علــ ــد فــ ــ وبعــ  ةلبدايــ

 

ــة * وت ِرواي ــد حــَ ــوع احلــديث ق  ن

االبتداء,  يغ ومن َثم كانت أبلغ ص ا بالكتاب العزيزفتتح النظم تيمنًا ِِ

 (. 1) هلذا النظم األنيق ,مجلتها التوفيق  من وشكًرا لبعض مننه التي

  لواآل   رسول اهللة والسَّلم عىل بالصَّل ثم أردف احلمد

 النظم. تت يف ثم بدأ بذكر األنواع التي أ والصحب

 اشــــــتهر الصــــــحيح يف التــــــواتر

 

ــي * ــالح غـ ــن الصـ  رِ نكـــَ مُ  واحلسـ

 شرح مفرداته 
 . يبلغ حد التواترمل  ثة فأكثر ما  ما رواه ثالهو   :املشهور

 .وصحيح لغيه وينقسم إىل صحيح لذاته  :لصحيح ا

احلديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن هو    الصحيح لذاته:

 

 ( بتحقيقي يرس اهلل نرشها.16( رشح املنظومة لصنع اهلل احللبي)ص(1
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 . ا وال معًَّل ون شاذً وال يك منتهاه، العدل الضابط إىل 

لغريه:  الصحيح    الصحيح  رشوط  من  أخف  رشوطه  كانت  ما  هو 

بكثرة الطرق، وقيل: هو احلسن لذاته إذا تعددت طرقه،  قوي  لذاته، و 

لغيه  سن إىل درجة الصحيح لكن  فبذلك يقوى ويرتفع عن درجة احل

 . وليس لذاته

كثي هو    ملتواتر: ا رواه مجع  الذي  توا  احلديث  عىل  يؤمن  الكذب  طؤهم 

 .انتهاء السند، وكان مستندهم احلسعن مثلهم، إىل 

 وحسن لغيه. وينقسم لقسمني حسن لذاته: احلسن 

لذاته  بنقل عدل خف ضبطه    هو  :احلسن  اتصل سنده  الذي  احلديث 

 غي شاذ وال معلل. 

لغريه: احلال  هو  احلسن  مستور  كحديث  قبوله  عن  املتوقف   اخلرب 

 إذا تعددت طرقه. ل تفردهالذي ال حيتموالضعيف 

 احلديث الذي رواه ضعيف خمالًفا للثقة. هو  ملنكر: ا

 

ــل   عيف ُمعضــ ــَ ــم ضــ ــعف ثــ  ُمضــ

 

 وُمســـــند وُمرســـــل ُمسلســــــل *
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 شرح مفرداته
الذى مل ُُيمع عىل َضعفه بل فيه: إما    هو  :(1)قال السخاوي  :املُضعف

عىل مرتبة  ة آلخرين، وهو أىف املتن، أو السند تضعيف أهل احلديث، وتقوي

 الضعيف. قال:  من

 . معوا فيه عىل التضعيف ** ودون هذا رتبة الضعيفمل ُي

 احلديث الذي فقد رشًطا من رشوط احلديث املقبول. هو   :الضعيف 

 . اما كان السقط فيه وسط السند اثنان فصاعدً  هو :املعضل

 . ما اتصل سنده مرفوًعا إىل النبيهو  : املسند

يرويهِ   هو  :لاملرس بأس الاِذي  امل ُحدث  التاابِِعي    إِىَل  ُمتاِصَلة  سواء    انيد 

 . َفيَُقول التاابِِعي  َقاَل َرُسول اهلل  كان كبًيا أو صغًيا

 
الصفات    :املسلسل من  غيها  أو  األداء  صيغ  يف  رواته  اتفق  ما  هو 

 . واملحبة باألولية واحلاالت، كمسلسل 

 

 ت: أبو عائش عبد املنعم إبراهيم   (192) الغاية يف رشح اهلداية يف علم الرواية )1)

 . م2001سنة النرش  النارش مكتبة أوالد الشيخ للرتاث
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األداء و وحدثني(  1)  :ثامنية   صيغ  أ2) سمعت  ثم  وق (  رأت  خربين 

(  6( ثم ناولني ) 5( ثم أنبأين. )4) ( ثم قرئ عليه وأنا أسمع3)عليه

( ثم عن ونحوها  8( ثم كتب إيل باإلجازة )7ثم شافهني باإلجازة )

 .روى"و "ذكر"و  "قال"مثل 

 منـــــــــون معلـــــــــق مقطـــــــــوعُ 

 

 ومـــــــدرج مـــــــدلس مرفـــــــوعُ  *

 شرح مفرداته 
 . فَّلن أن فَّلن قال  ل الراوي حدثناقو املنون:

 . وهو ما حذف من مبدأ سنده راٍو فأكثر عىل التوايل :علقامل

تابعيهو    :املقطوع موقوًفا    من قول أو فعل  أو من دونه  ما جاء عن 

 . عليه

وهو    املدرج:  منه،  ليست  متنه  أو  سنده  يف  زيادة  عىل  اطلع  ما  وهو 

 ( مدرج املتن. 2( مدرج اإلسناد. )1نوعان: ) 

 . سنادفيه بتغيي سياق اإل هو ما كانت املخالفة  اد:مدرج اإلسن-1
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بَّل فصل،   : هو أن يقع يف املتن كَّلم ليس منه موصواًل مدرج املتن -2

وسطه   ويف  احلديث  أول  يف  يكون  قد  وهو  احلديث،  من  أنه  فيتوهم 

 ويف آخره، وهو األكثر. 

لقيه ومل يسمع منه بلفظ يوهم السامع    املدلَس:  هو ما رواه راٍو عمن 

 . قال كذا  انً نه، كعن أو قال أو أن فَّلم

 .( تدليس الشيوخ2( تدليس اإلسناد. ) 1والتدليس نوعان: )  

هو أن يروي عمن لقيه وسمع منه لكن مل يسمع منه    تدليس اإلسناد:

 . ذلك احلديث الذي دلسه عنه

 وهو ثَّلثة أقسام: 

ويسمى تدليس احلذف، وهو أن يسكت الراوي   تدليس القطع:  -1

 . ع أو احلذف بذلك القط ااألداء ناويً بني صيغ 

وهو أن يرصح الراوي بالتحديث عن شيخ له،    تدليس العطف:  -2

 آخر مل يسمع منه ذلك احلديث.   اويعطف عليه شيخً 

التسوية:  -3 ضعيفً   تدليس  الراوي  يسقط  أن  لقي    اوهو  ثقتني  بني 

ديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاين بلفظ  أحدمها اآلخر، ويروي احل
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رش   وهو  ثقات،  كله  اإلسناد  ليصي  ونحوها؛  كعن  االتصال  يوهم 

 أنواع التدليس. 

الشيوخ(  2) ما  تدليس  بغي  منه  سمع  الذي  شيخه  يسمي  أن  هو   :

قاصدً  كنية،  أو  لقب  أو  اسم  الناس من  أمره عىل    ااشتهر عند  تعمية 

 السامع.

 ملرسل اخلفي: ويشتبه التدليس مع ا   

اخلفي:  اللقاء    املرسل  يعرف  مل  له  معارص  عن  الراوي  رواه  ما  هو 

 بينهام، بلفظ موهم لَّلتصال، كعن وقال.

 الفرق بينهام: 

فأما إن   إياه،  لقاؤه  التدليس خيتص بمن روى عمن عرف  أن 

 عارصه ومل يعرف اللقاء بينهام فهو املرسل اخلفي.

 . قول أو فعل أو تقرير من نبيضيف  إىل الأما هو  املرفوع:

ــنعَ  ــُب ُمعــــــ ــع مركــــــ  ن منقطــــــ

 

ــطرب * ب مضـــ ــِ دبج ُمنقلـــ ــُ  ومـــ

 شرح مفرداته 
الذي  ماهو    املعنعن: سنده:  احلديث  يف  من    يقال  فَّلن«  عن  »فَّلن 
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 .غي ترصيح بالتحديث والسامع

أي  هو    املنقطع: من  الصحاّب  قبل  واحد  راو  رواته  من  سقط  ما 

 .موضع

هُ   َما َكانَ هو    املركب: ما    . وقيل:ورا براو َفجعل َمَكاَنُه َراِويا آخرَمش 

أخر متنه إلسناد  َوقع  ركب  فامتحنه  يللبخار  َكاَم  َداد  َبغ  قدم  ، ِحني 

ملتن   َسنَد  كل  ََسانِيد،  األ  مركبة  َحِديث،  ماَئة  َلُه  َوَوَضُعوا  حمدثوها 

 . آخر

إما حديثً هو    املدبج:  قرينه،  قرين عن  أاواحدً   اأن يروي كل  أكثر  ،  و 

 . حديث من

الراوهو    :املنقلب عىل  َلفظه  بعض  فينقلب  َوجه  عىل  يكون   ي َأن 

نَاُه، َوُرباَم انعكس.   فيتغي َمع 

  ى َعىلحلَِديُث الاِذي روي مرة عىل وجه ومرًة ُأخراهو  املضطرب:

 . بينهام ف لألول عىل وجه التاساوي، ومل يمكن اجلمعلِ وجٍه آخر خُما

 

ــح ــخ مصــ ــزل ناســ ــال انــ  فوعــ

 

ــوخ * ــفمنســــ ــرب خمتلــــ  ه مغــــ

ِِ 
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 شرح مفرداته
اهللهو    العلو: رسول  وبني  بينك  الصحيحة  الوسائط  كلام  و   . قلة 

 . كان عدد الرواة أقل كان اسمه علو 

البقاعي: هو   قال  العلوا  َيُعدُّ  َمن   الناِس  وإن     :وِمَن  والضبط  اإلتقان 

نازاًل  صوريٌّ   كان  واألوُل   ، معنويٌّ علوٌّ  وهذا  العدِد،  ورعايُة يف   ،

 .(1) أوىل –إذا تعارضا  -الثاين 

 عكس العلو املتقدم تعريفه.  النزول:

 . هو رفع احلكم الثابت بخطاب آخر رشعي مرتاخ عنه : الناسخ

التغي  هو   : املصحف وقع  يف ما  احلر  ي  صورة  بقاء  مع    فالنقط، 

 . كمراجم ومزاحم

بتغيي  هو ما كانت املخالفة فيه بتغيي حرف فأكثر  و   املحرف:ويشبهه  

 . الشكل مع بقاء صورة اخلط: كَسلِيم وُسَليميف 

 .كل ما ثبت فيه ارتفاع حكمه أو لفظه هو  املنسوخ:

 

(  2/432)  البقاعي  ربهان الدين إبراهيم بن عمرل    يف رشح األلفيةالنكت الوفية بام  (1)

 .هـ 1428الطبعة: األوىل،  : مكتبة الرشد نارشونط : ماهر ياسني الفحلت
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 احلديث املقبول املعارض بمثله مع إمكان اجلمع. هو  املختلف:

ــل ــرد متصــ ــب فــ ــه الغريــ  موقوفــ

 

ل * ــَ ذ ُمعتَل ــَ ــوب ش  موضــوعه املقل

 شرح مفرداته 
 أو فِعله.   من قولهِ ما ُأسنَِد إىل صحاّب  هو  املوقوف:

 وينقسم إىل مطلق ونسبي.  الغريب

: ويسمى الفرد املطلق: هو ما وقع الغرابة والتفرد يف الغريب املطلق

 , من جهة الصحاّب. أصل السند 

النسبي والتفرد الغريب  الغرابة  وقع  ما  هو  النسبي:  الفرد  ويسمى   :

 . جال السندفيه يف أثناء السند يف تابع التابعي أو فيمن دونه من ر

َما ان َفرد بروايته بعض الث َقات َعن َشي خه دون َسائِر الرَواة   هو  الفرد: 

ي خ  . (1)َعن َذلِك الشا

بأن يروي كل راوي عمن فوقه، سواء    هو   املتصل: ما اتصل إسناده 

مرفوعً  موقوفً ا كان  أو  مقطوعً ا،  أو  هي  ا،  الصيغة  كانت  وسواء   ،

 . كون متصًَّل صل إسناده يالسامع، أو غي السامع، فكل ما ات

 

   (.2/198( نقله الزركيش يف النكت عن امليانيش )1)
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 .املختلق املصنوع املنسوب إىل رسول اهللهو  املوضوع:

الصَّلحاملقلوب ابن  قال  ُجِعَل    هو  :  َسامِلٍ  َعن   ُهوٍر  َمش  َحِديٍث  ُو  َنح 

ُغوًبا فِيهِ   .(1) َعن  َنافٍِع لِيَِصَي بَِذلَِك َغِريبًا َمر 

 قلت: وهذا تعريف باملثال. 

 ن هو أوىل منه.ي املقبول ملخمالفة الراو هو :  الشاذ

ظاهره  هو  :  املعل أن  مع  صحته  يف  تقدح  علة  عىل  فيه  اطلع  الذي 

 السَّلمة منها. 

 مبهمـــــه املــــــرتوك غــــــامض ويف

 

 شـــاهد تـــابع اعتـــرب مـــا تلـــف *

 شرح مفرداته 
 

  

. هو  :املبهم  كل إسناد فيه راٍو مل يعني 

عَ هو  املرتوك:   إِالا  َرف   ُيع  مَل   الاِذي  مُ احلَِديُث  َراٍو  َأو  ن   ِب،  بِالكِذ  تاَهٍم 

ِق، َأو َفاِحِش الَغَلِط.   الِفس 

 

املحقق:   هـ(643بن الصَّلح )املتوىف: ( ال1/101)معرفة أنواع علوم احلديث،  (1)

 . بيوت –سوريا، دار الفكر املعارص  -الفكر: دار , طالدين عرتنور 
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  ااحلديث الذي يشارك فيه رواته رواة احلديث الفرد لفظً   هو   : الشاهد

 . فقط مع االختَّلف يف الصحاّب اأو معنً  اومعنً

املتفرد راٍو آخر يف روايته ذلك املتن  الراوي  وافق ذلك  م  هي  :املتابعه

 . عن ذلك الصحاّب

والشواهد   هو  :االعتبار املتابعات  معرفة  إىل  املوصل  الطريق 

 .(1) سيام هلام، فتنبهوالكشف عنهام، وليس قَ 

 زيــــــادة الثقــــــات مــــــع طَّلبــــــه

 

 كيفيـــــة الســـــامع مـــــع أدابـــــه *

 شرح مفرداته 
عن مصدر واحد، فيزيد    ا واحدً   ا : أن يروي مجاعة حديثً زيادة الثقات

الثقا ب  ت بعض  يذكرها  مل  زيادة  الرواة،  فيه  يف  قية  ذلك  كان  سواء 

 السند أو يف املتن أو يف كليهام. 

 

عيل بن )سلطان( حممد، أبو  ( ل 1/358)رشح نخبة الفكر يف مصطلحات أهل األثر  (1)

: قدم له: الشيخ عبد الفتح  ت   هـ(1014احلسن نور الدين املَّل اهلروي القاري )املتوىف:  

متيم وهيث نزار  عليه: حممد  وعلق  غدة، حققه  متيمأبو  نزار  د, طم  األرقم  :  /    -ار  لبنان 

 .بيوت
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التلقي  الراوي: حدثنا،  منها ما هي رصحية    والسامع  صيغ  كأن يقول 

أو حدثني، أو َأخربنا، أو أخربين، أو َأنبأنا، أو أنبأين، أو سمعت، أو  

 قال يل، أو قال لنا، أو نحوها من صيغ السامع.

امع، كأن يقول   بصيغٍة حتتملأن يأيت الراوي    :ة الثاني امع وغي الس  الس 

الراوي: عن، أو أن، أوقال، أو حدث، أو روى، أو ذكر، وغيها من  

امع. امَع وعدم الس   الصيغ التي حتتمل الس 

 أداب الطلب: 

أن خيلص النية هلل سبحانه وتعاىل: وأن حيذر من أن يتخذه وصلة    -1

 . إىل يشء من األغراض الدنيوية

 . تحرى رضاهر شيخه وأن يأن يوق  -2

فإن    -3 العبادات وفضائل األعامل،  بام سمع من أحاديث  أن يعمل 

 ذلك زكاة احلديث وسبب حفظه. 

يأخذ احلديث عمن هو فوقه أو مثله أو ف  ال يستحيي وال يتكرب  أن -4

 دونه.
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بتقييد ما سمعه ويضبطه  -5 وأن يذاكر بمحفوظه ليسخ    ,أن يعتني 

 . يف ذهنه 

ب   -6 يبدأ  ثم    درايةالمن كتب    فاملهم  األهمأن  الصغية  املتون  فيبدأ 

 . املتوسطة ثم الطولة فيتدرج يف هذا الفن

 

 واحلمد هلل أواًل وأخًرا ظاهًرا وباطنًا. 

 وكتبه املفتقر إىل إحسان مواله 

 أبو احلسن عيل بن حسن األزهري 

 عفا اهلل عنه 

 1442السادس من رجب  يف
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