
 

  
 

 نظم:



 علم مصطلح احلديث يف            

  

 

 

 

 

 

 

 

E 

 لطبعة الثانيةا

 م2222هـ 4112

 



  ةــــيَِّرـــــُكـْعالزُّ ةـــومـــظـملنا         

  

 امليظىمة الزعكرية يف عله مصطلح احلديث
 دقدمةامل

 لـددـ ْظ َ  -1
َ
لَّ ي  َب لْداَددام ل ـَدد م ْددا   َحم

 

 

 

ـَدددع دَددد ـَعْؾ َ  ِم ْؿ م أه أم  أمْشدددؽه ه

ل -2  ددَ أمَْحمددام ْغأم هلله لََ شم دد م دد   َلم  ثه

 

 

 

ل دددا  ِم ْ   م
ًَ قددد ؾم ـمددد  طم د  ره ِّم ددد م  سم

دددً -3  ِم ـْظه  ِم َأ 
ََ ددد فم ل ؽم دمعدددام  م  وم

 

 

 

دددً ِم ْعؾه  ِم هللل  ددد ِّم ْره مددد  ْلم ْدقم ُته  أم

ؽَقدد ه  -4  ًه ِّم ددْلكه  َطْؾدد ه لدمددَاشَث شم

 

 

 

َ دددق ه  ِل وم ْرددددَ  ِه  
ًَ ْبامَغقددد  َلم شم

لرَ  -5   لومْؾدد م
َِ
م ِْ َْ أم دد

َِ ًه  دد أمْهؾه  وم

 

 

 

دددنم لومكمددد رَ  ي  طم ْ  ِّم فه دددؾم  ؽمض 

ل -6  بمد ِّم ْْ لوم ؾه ل لدمدَاشثم وم ؼم ْا كم  ؾم

 

 

 

َػظهدد ل لـا ـَْيشدد م وم  حم لوم دد ِّم  لآلثم

لـا ْرَاْشاَ  -7  و لـا ْجاشَا وم وه ْ   م ـْفه
َِ 

 

 

 

ددددْ  أمْوـقمدددد َّه لََ دَ ـا لؿَقدددداَ   هه

بم َِّ  -8  ْْ ح  َب لوم ْا َلم ْ  ؾم هه  ضهفه ِّه

 

 

 

د َِّ  د َّم َب لآلثم َم دْا  ْ  ؾم هه كمْرد ه  وم

 ُسْقَياُهُم ِِف احَلْْشِ ِمْن َحوِض النَّبِيْ  -9 

 

 

 

دْ ه  ْم ْه م  ق ل وم
ظَ ْ ل طم َ   َنم  لملمْأدد م

ؾهدد رَ  -11  لَطددام لـعه ددعه ل ؾم م ددْا وم م  ؾم

 

 

 

ؾهدددد َر دَدددد ملمْعؾه رَ  ِه لـعه م ِم  إَْ  

 



 علم مصطلح احلديث يف            

ْدد لَ   -11  ةم لوم ؾم ْ َاْشتم ُجه لْطؾمْ  هه  وم

 

 

 

َْ لْْصـمد َ   د
َِ ٌل  دْ  هم  كم ده ْ  إ   م

دد َِّ  -12  اَرم ْْ دد م ل ِم ْظددِل   دد  كم هم  أمْ ؿه ه

 

 

 

ََ لْْؿ مددد َِّ  ددد ْغـَدددْع طم ًه شه  إَْ  إَك ددد

    



 يف علم مصطلح احلديث         

الباب األول: يف الكالو على أحىال املرويات مً األحاديث  
 واألخبار.

 قبىال وردا تتعـلق حبكه األحـاديثالفصل األول: مصــطلحات 
لَوْ   -13 دد ََّ لـدد   ِم ددُاأه َطْؾدد ل دَ حم  وم

 

 

 

ددْ وَ م    ِم دد ََّ  حم دد َوْ   وم ل سم َم دد  َِبم

 14-  ََ فم  َب ؾم ََّ أمْهدَ  لـُردـم ِه  أمْؾرم 

 

 

 

 ََ لْسددددامبَ َْ وم دددد ؼم ؼ  ِم ددددةل ؽم ثم  ثم م

َه  -15  دد دد   لدمرم قحه ثه
َِ دد مدد  لـر  ُله  أمو 

 

 

 

ْشَؼـه ل ددلم دد  ؽم هم وده ْ ده ِم فم   ددَعقػه   م

ا َرْ   -16  ِه ْاَّل   طم
ًَ ْ َوش فم  شم ِه ق

َِ
 َلم

 

 

 

ام َدد ِْ ددع  ؽم  ْم دد  أه  شم
َا ددْب مدد ره  م  ْ  َتم

 17-  ًَ وَ  ؽَقدد َه َم لـُأدد دد
َِ   ْ دد َ ِّم حم  وم

 

 

 

 ًَ ْؾَغقدددد ِا شه دددد َد َّا ؾم  أمْو لْطدددداَ م

قَح  -18  َِ د َل ب لدمدا  ؿم ـر  رم حم  وم

 

 

ل

ـ

َل  

حَ 

ش

 َِ

 

 

قَح  َِ نم لـر   ؾهْ  طم
َا ْب ف   م ْم   ْ  ِم

 
و َ  -19 دد ه َعقفه ؽم َؾاه لـأه  ثه   لـض 

 

 

 

و َ  ًه دَ ملمْأددد ه ْؼدد ؼ   أمو دمعَضددفم  حم

َسننْ َخِفيُف َض  -42   ْعٍف َيْرَتِقي إََِل احْلَ

 

 

 

 َْ دد ؼم ؼ  ِم دد َهال ؽم دد   شم دد  م ثم  إَْ  ؿم

د َهاَ  -21  ام دَ ا أمْو شم ِم  َْ ثه طم ِْ بم ـْ ل  وم

 

 

 

دد م لْطاَبمدد ِّل ؽم ْسددامَؿْ  ـَْؾـ  َؾدداَ   هه
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 فرع: أقساو الضعًف
 ما ضعف للجهالة كسدقط يف السيد أو غريه

د دََعع -22 د   شم ٌه ؿه ْ ؽه  ِم ْ سم ل  ِه  وم

 

دد ؽَ َ ؽم  َؼددُع لـأ  ـه ًه  ـْدد
َِ  َْ دد ؽه  ؾمددْ  شم

ْسددـم دَ  -23  َْ َْ ل دد
َِ َل  ددْؼ ؾ دد ل سم عم  ِه

 

مدد دَ   دَدد م َتم
ْرددـَقفا َْ أمْهددَ  شم دد

َِ 

دـماْ  -24  َْ سم
َِ لوا  َل ـَ م ْؼ  ل سم

طَ ـْؼم  ِه

 

دْ  ددام لَا َب لـعم دد م ْؿ مدد ا دَدد م شم  أمو أم

 25-  َْ ؼم ْعضم ل إَْ  ؿم  م ََلْثـََع سم ِه  وم

 

ِم   َْ
َِ َْ أمو أمْؿ م ا  ؾ شم لـغم ْْ َ  ا ؽ    م

 
ـ  َؾ َ  -26 ـْ ْ  ه ل ؼه ْاـَْقسا سه ُا شم حم  وم

 

َشدْق ا ؽم َ د َ   وم
َا َْ دَْعَ شَْؾَؿْقد

َِ 

 27-  ٌَ دِلم دنم لـر  دْ  طم ؿم ْ  ُته
ةا  دََرقغم

 

دد  وم ملَطددَع  َْ شم دد ؼم ؼ  دد َّم حم ؾم َْ وم دد عم  ؿم

ْسدـم دَ   -28  َ ْْ دْاـَْقسم َ ْ  ل ًه شم ْاطه كم  شم

 

 َ ْْ لرل ضمدد َه ه ل دد م دد م حم هه دد دَ وم  ْؽرم

ؿم ه  -29  َْ د ٌل شه لملهْ سم ه لخلمَػُع كمد   وم

 

ول ه ددد  م عم ل شم ددد َر إَ م دددةه لـؼم لشم  َِّوم

 31-  ٌْ دِلم ْؼقم  أمو سم  ـَؾه
ؽم  ا ِْ َ  إَ َْ ؼم

َِ 

 

 ٌْ دداَِلم َْ دد   ل ْقددـمفه ه ثم َْ دم دد ؽه ْ شم َلم  وم

َظْ  -31  َْ طم  طم
َعقاا َْ سم عم َل ؿم ـْعم عم  ِه

 

ددَظْ  َم دد َّل   ؾم
ًَ ْؽَؿدد َل َب حه ك  ددمم  ِه

 32-  ْ َؼقدَ  ّلم ِْ َ  َب لـام ً َؾْردِلم ـه  فه 

 

أه دَ ـامددْاَؾقَ   َْ دد ْه دد َّل  حم ددْعل وم  طم

 



 يف علم مصطلح احلديث         

 
دْ   -33 َِ ْؾام قَ  َؾْر ل شم ْ  ـؾَأ  فه ْاـَقره  شم

 

ا َػددْ   دد  ل شم دم ددَة وم ـم ْ  لهمفم 
ََ  دَدد

ْأامَف ْ  -34  ْ شم  إَْ  شمَرفه لـَأق م دَِلم َلم

 

ؿَ ْ  ددا  ِه  َْ دد  ؿه
 أو كَْرددبمةا

ـْقمددةا  ِددَ ؿه

ْبفم ل َب لده  -35  ِه  ْؽَ  ؿم ملمْجفه ََّ وم

 

د ََّ  وَ  لملمْعؼه َ  م َِ َشقال  ْؽ ل ِّم  حه

 
 



 علم مصطلح احلديث يف            

 

 

 ما ضعف الختـــــالل الضــــــبط. 
ََ  لـَعؾمد َ  -36 َْػقًّ  َِبمد  إَْ  ؿم  م  ٓلم

 

ؾ ددد َ  دددْاطه أه دَ ملمعه ْ  شم دددَاش هفه  حم

ددد  ه  -37  هم  لـ  ؼم ؿه ه َْ ددد هللل شم ددد دم  َزشم

 

ددد  لومْثبمددد  ه  هم لدم دددةل إَْ  زم ـم ْؼبه   ِم

ل -38  ولهللَ أو زم دد  لوْؿ مدد ه َب لـدد ه هم  دم

 

دد  لـ مبمدد َ   ْم قددال شدد  أ
ددْ َّل أمؿَ  ؾم

ددـمَا لملهامَرددد َ  -39  هللل َب لـرم دد دم  َزشم

 

َم  اطم  ؾهد َّه أمهدَ  لـَعؾمد َ لملمَيشاه  شه

 41-  ٌَ دِلم دشحه دَ ـرم ًه لـامْْصَ صه ْ ِم  وم

 

 ٌَ اَـمددد  ِْ ْوكمدددِلم ل  ده
ددد دا  َطـْدددام لْزَدشم

ؿم ه  -41  َْ ـمفم لملمْؼبه َّه شم  ل شه ْم   إَْ  

 

د ه  ًه لملهـْؽم ـْد ْعػ   َؾقد م طم  أمو ؿم  م  م

ؿَ ْ  -42  ػه ظل  ه ِْ ؿم ؼم دَ ه لـأ  َ  ؽم  ِه

 

دد  وَ ددُاأه كهؽَدد ْ  وؽ  ْع ه ِم  وسدد   

 43-   ْ م ْؼدرم ِه و م  م لــُؼه ََّ ده ؽم ؽه  شم

 

ََِرْ   ى اُدْضن  ِمن ُدوِن َتْرِجيٍح ُيَسمَّ

 
لدم َب ؾم ََّ لــ بَْع  -44 ِم  زم ًه  َه ْاِّم  ِه

 

بَدددْع  ؾم ق دددْي صم ؿم ْقَْقددديا ؽم دددَ  َتم  دَغم

ْسددـم دَ  -45  َْ ل ََ وم ًه َب لملمددْا دد ْؼؾه ده  ِم

 

ددد دَ  شم و لـ   أه لدمددد َ  ه  ه ـْؽَددد ه  شه

 



 يف علم مصطلح احلديث         

 ما ضعف الختـــــالل العــــــدالة.  
َ دْ  -46 ـػم  شم

عفا َاشاه  م ًه شم ؿه وه ره  ِم

 

دْ  ِّم ددِلم وم  ؿم
ًَ ؿَدد دد ل ـَرم ددا أمُجمعه  ؾم

ًه  -47  ْاطه كم ْ  شم
ََ ـْ ْه م ل ِْ  وم  دد ملهط  م

 

 ِف َقْوِل َأْهِل الِعلِم ُحْكٌم قن  َوَضنْح 

 
ٌه  -48 ل ا هه م لملمْ  ه   َ َاشثه ؿم  حم

 

ٌه  ْرددددـه  ِم ِّل  و  دددديم ِه ْامؾمدددد ل   ٓله

ؿم ه  -49  َْ د ِ   شه و َاشَث لــ  َس دم ُ حم  ِم

 

ول ِّه َم بَدد ل ؽم ْحدد ًه إَْثدد ل ؿم دد ؽَْعؾه  وم

 
 



 علم مصطلح احلديث يف            

 

 

 .اديثىـدقل األحــــكًفًة الفصل الثاىٌ: مصطلحـات تتعــلق ب
ـْامَفدع إَغم لــ بَدْع  -51 ِم  شم ًه  ْ ؽه طه  ِم

 

ددَ   دد   ؽم ْكره ؽَْعدد   أ و أمؾم  ؾمدد َل  وم

ِم َيْ  -51  د د  م ـَؾر  د  ؿم ِم ًه   ِم ؾه ؽه

 

وكمددِلم لِّْشَقمدد َ   ؽَْعدد   دم  ؾمدد َل  وم

ـْامَفدددْع  -52  ًه ـَامددد دََعع  شم ددد ْؼطه طه  ِم

 

 ًَ لْكامدد ل وم َم دد َْ َِبم دد ْه ؽَْعدد     ؾمدد َل  وم

ددَ ؽم ملها َرددْ   -53  ـْامفم ا َردد ل ـَْؾؿه  ِه

 

ا َرددْ   دد ََّ شم سه دد  ـؾَ   ِم ْرددـمال  ِه  وم

ددـماَ  -54  دد َّه لـر  َم ؾ ددْت َِّ ؾهددُ أه ؾم  طه

 

دَ  ددددام هللل َب لـعم دددد دم ًه َزشم دددد ـه  كم َز

لَحداه  -55  ْ َو  لـ م ْ ده شم لـػم ًه وم َ شبه  ؼم

 

ول لشَددداه يم أه دَددد ْثـمَع َلم شه َيشددديه  طم

دددلم  -56  دددةل ؽم ثم أه ثم م ْأدددفه ِّه  ْؿ م ه ِم

 

ول ؿه ه َْ ْؾامدد لشه ل ؽم دد م َْ شم دد ؽه ْ شم دد  َلم  ِم

 57-   َ لدمد َلم َْلَف وم ْؾرم ل دَ ـ م رم  ِه

 

دد َ   دْ  َا هم ؼه  ؽم
ددَاشثا ْ د ظه ُتم ػم ـْ  أم

 



 يف علم مصطلح احلديث         

 الفصل الثالث: أىىاع متعـلدقة  مبعاىٌ األحاديث وفدقــــــهها. 
امدَ -58 ْ  شم  ؽم ؼ  َ شَ  حم َعْؾ ه د ـغم ـْ ل  وم

 

ْامؾَدددفل َطْؾددد ل أم  ًه ٓله  شمدددَوِْ ؾهددد

دد  َ  -59  ددةه لــ  َسددَ  ولملمـْره ْعَ ؽم  ِم

 

ؾَق ل َطـْام  َم د  َ   طؾ ل  سه  َ   لـ ه

 



 علم مصطلح احلديث يف            

 

 البـاب الثاىٌ: يف الكالو على أحـىال الرواة )ىدقلة األحاديث(
 الفصل األول: مسائل متعلدقة باجلرح والتعديل للرواة.

دِلم  -61 ْطؾه  ل ؿم ِم ْعَاش ه أمْهَ  لدمَ    شم

 

د    ِل ومْهَ  لـأ   ْ د ْطؾمِلَم ٌل ؽم دْ   ؽم

 
61-  ًْ د ِم أم  وم

ْبداا طم د   وم َْ حه
َِ َرُح   شم

 

 ًْ د َفؿم َْ ؽم د ِم ِلم  ْا سم َ  َطْؾ ا ؾم ْ ػم
 دا

دد م لملمْؼبهدد َّه  -62  دد هه ل  ٌ ػم ِه ِل  ددْ   َم

 

ره لـا ْعددددَاش ه  ددددا  ؼم ددددْبفم ل شه ِه  وم

ره  -63  ْسد م َْ د  ل فم
صَ ْ ِم  َ

َِ ةل  ـم ل ام  طم

 

ره  ددد م لـرم ِه وم ددد  ًه شهضم ددد ؾه ؼه  ده

 
 



 يف علم مصطلح احلديث         

 

 

 :الفصل الثاىٌ
 ما حيصـل به معـرفة الرواة والتنًًز بًيهه

ـمَ -64 لـؽه  أمْشض   وم
َ
َّ ةه لومْسِلم ْعَ ؽم  ِم

 

ْؾاهْاَؼـمددد  ْ  ؽم ه ددد ِبه ْ  أمْكرم ه ددد ِبه ؼم ـْ  أم

دْ   -65  ػم َ  لش  لخلم ْػَظ وم ا َػ ل َب لـؾ   ِه

 

  ْ م ددَا لْؽددرم َ ل ؾم ْػددرم ِه هؽددَل   وم

ؾَدْف  -66  َ   ل  لملهْمشم ا َػ ل َب لخلمد  ِه

 

ام  ْْ بم  ه لملهْخامؾَدْف وم مل ـُْط ه ؽم ـْ  ؾمفم ل

 
 ِلم ْس لوم  ًه د ده أم دشم  -67

َ
    َ  ددا  ؽه دلـ ْ   َ  ام دـْطَ   ل فَ ِه  ٌل  ْ كم     َ  ددؼم ـْ لوم وم  َّ

َزدْ  -68 ْ  وم ق ْيهه ِم سه ََّ  ةه لـ   ِم دم  َلم

 

ل َطْؾدد ل أهؿَدداْ  َم دد دد دَ ا ؽم ْققدديم شم  َتم

لهللَ  -69  ددد هلَل ـؾدددُ وم ؽم لـَعؾددد ه د ـ م  وم

 

ددد هللَ  طم َيشددديل كمددد ؽَ ه لـ ه  َطْؾددد ل طم

 َحدددَ  لـدددُ ولهللَ ؿرددد د ا وَلم  -71 

 

دددد َ   ددددةه لـ  ؼم ْعَ ؽم ِم  
هللا دددد م ْْ  وإَ

 

 



 علم مصطلح احلديث يف            

 

 لثالث: الفصل ا
 أحكاو متعلدقة بكًفًة ىدقـــل الرواة لألحاديث

71-  ٌَ ددِلم ُؿدد ه لدمددَاشَث ولـر  م  ُتم

 

 ٌَ دددد  ؾم َه َب لـ   ددددْب لـض  أه وم لؤه  أمدم

َردق َ  -72  ِْ ل ه أمْهَ  لـَعْؾَ  َب لـا   آدم

 

ًه وَحػددظه    لـامـَيشدد َ  دد قغه
ْبؾَ  شم

لومْؿددد دم َ  -73  لَ  وم ددةه لومْؾددد م لشم  َِّوم

 

ًه ِّولشددددةه لوم  ْ ؾهدددد
َِ
دددد َؼ َ وم  َلم

 74-  ًْ د َْ َْ أم د َل طم َ ش ْ َو  ؾم د جل شم ام  ِه

 

 ًْ لْكامَخد ؾه َر وم ل لـعه َاشتم  م  ؽم ْطؾمْ  هه

 



 يف علم مصطلح احلديث         

 اخلامتة: 
ل لـبم َ   -75 اَرم ِّه لـؼم ََّ َب  م ْْ ل ل َم  هم

 

لَ   دد م ددْ  إَغم لـر  ؽ  ـمدد  وم د  دد  ِّم  شم

ؾهد رَ  -76  عه ـْ ةم ل ؾم ْ َاشتم ُجه ْظ هه  ؽم ْحػم

 

ـْ  دد َ  دَدد  ْكرم َ ْْ ددةه ل َؼقؿم ْعؾهدد رَ  ؽم  ؿم

ددْت  -77  كَددْعم لْكامفم ـْ مِلم مدد  إَغم ل ْدقم ُته  أم

 

ْت  ب فم ْ َر َ ْ  لْدمَاْشَث كم ؾه َْ طه طم  وم

لََّ  -78  د   دَل لـدـمْظ ه َب شم ْا شم   هم  ؾم

 

 ََّ ََ َ   لهمدد م َْحم ًه لـدد   ل ـدد ْددا   َحم

ؾَد ْ  -79  ْا طه  ؾم
ا
 ثه   شم َّ

ْعا َ طم َر ؼم
َِ 

 

دْا  دْق ا ؾم َِ ْعَا  َ دم
َِ أمـَفل   كهظَد ْ وم

ددَ ُ  كمدد ضَ ه لومْدقمدد َ   -81  ُيْطؽه ـْ  ل

 

 ه لـ مبمددد َ  
ددد لَ لْدمَؿقدددَا سم ْباه  طم
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