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احلديث

اجلديد

ما أضيف إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة
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اخلرب

النبأ

فيه ثالثة أقوال  -1مرادف للحديث  -2ما جاء عن غري النيب صلى هللا عليه وسلم
 -3ما جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم أو عن غريه .
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األثر

بقية الشيء

فيه قوالن -1 :مرادف للحديث  -2ما أضيف إىل الصحابة أو التابعني من أقوال أو
أفعال

4

السند

املعتمد مسي كذلك أن احلديث يستند إليه ويعتمد عليه

سلسلة الرجال املوصلة للمتـن .
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اإلسناد

6

املسنَد بفتح النون

7

املسنِد بكسر النون
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املنت
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احملدث

له معنيان  -1عزو احلديث إىل قائله مسندا  -2سلسلة الرجال املوصلة للمتـن .
اسم مفعول من أسند الشيء إليه مبعىن عزاه ونسبه إليه

له ثالث معان  -1كل كتاب مجع فيه مرويات كل صحايب على حده  -2احلديث
املرفوع املتصل سندا  -3أن يراد به السند فيكون هبذا املعىن مصدرا ميميا .
هو من يروي احلديث بسنده سواء أكان عنده علم به أم ليس له إال جمرد الرواية .

ما صلب وارتفع من األرض

ما ينتهي إليه السند من الكالم .
هو من يشتغل بعلم احلديث رواية ودراية ويطلع على كثري من الروايات وأحوال رواهتا

 10احلافظ

فيه قوالن  -1مرادف للمحدث عند كثري من احملدثني  -2هو ارفع درجة من احملدث
حبيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما جيهله

 11احلاكم

هو من أحاط علما جبميع األحاديث حىت ال يفوته منها إالاليسري

 12املرفوع

اسم مفعول من فعل رفع ضد وضع مسي بذلك لنسبته ما أضيف إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة
لصاحب املقام الرفيع وهو النيب صلى هللا عليه وسلم

 13املوقوف

اسم مفعول من الوقف كأن الراوي وقف احلديث عند ما أضيف إىل الصحايب من قول أو فعل أو تقرير
الصحايب ومل يتابع سرد باقي سلسلة اإلسناد

 14املقطوع

اسم مفعول من قطع ضد وصل

ما أضيف إىل التابعي أو من دونه من قول أو فعل

 15املتصل

من اتصل ضد انقطع ويسمى باملوصول

ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا

 16اخلرب املتواتر

اسم فاعل مشتق من التواتر أي التتابع

ما رواه عدد كثري حتيل العادة تواطؤهم على الكذب يف مجيع الطبقات

 17خرب اآلحاد

مجع أحد مبعىن واحد وخرب الواحد ما يرويه شخص هو ما مل جيمع شروط املتواتر
واحد

 18املشهور

اسم مفعول ما أشهرت األمر إذا أعلنته وأظهرته ومسي ما رواه ثالثة فأكثر يف كل طبقة ما مل يبلغ حد التواتر
بذلك لظهوره

19

املشهور غري االصطالحي

 20العزيز
 21الغريب
 22احلديث الصحيح لذاته
أ -اتصال السند
ب-عدالة الراوي
ج -ضبط الرواه
د -عدم الشذوذ
هـ-عدم العلة

وينقسم إىل  -1متواتر لفظي
وهو ما تواتر لفظه ومعناه -2
متواتر معنوي وهو ما تواتر معناه
دون لفظه
وينقسم بالنسبة إىل طرقه -1
مشهور -2عزيز -3غريب
وينقسم بالنسبة لصحته وضعفه
إىل -1مقبول -2مردود

ما اشتهر على األلسنة من غري شروط تعترب ويشمل ما له إسناد واحد وما ال يوجد له
إسناد
من عز يعز بالكسر أي قل وندر أو من عز يعز بالفتح أن ال يقل رواته عن اثنني يف مجيع طبقات السند
أي قوي واشتد
هو ما ينفرد بروايته را ٍو واحد
مبعىن املنفرد أو البعيد عن أقاربه
ضد السقيم

ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إىل منتهاه من غري شذوذ وال علة
أ -كل راو من رواته قد أخذه مباشرة ممن فوقه من أول السند إىل منتهاه
ب -أن يكون مسلما بالغا عاقال غري فاسد وغري خمروم املروءة
ج -أن يكون كل را ِو تام الضبط إما ضبط كتاب أو ضبط صدر
د -الشذوذ هو خمالفة الثقة ملن هو أوثق منه
هـ -العله هو سبب غامض خفي يقدح يف صحة احلديث مع أن الظاهر السالمة منه

إما يف كل طبقة من السند أو
بعض طبقاته ولو طبقة واحدة

 23الصحيح لغريه
 24احلسن لذاته

هو احلسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه ومسي صحيحا لغريه ألن
الصحة مل تأت من ذات السند وإمنا جاءت من انضمام غريه له
صفة مشبهه من احلسن مبعىن اجلمال

 25احلسن لغريه

هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إىل منتهاه من غري شذوذ
وال علة
هو الضعيف إذا تعددت طرقه ومل يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه

 26احلديث احملكم

اسم مفعول من (أحكم) مبعىن أتقن

 27خمتلف احلديث

من االختالف ضد االتفاق ومعىن خمتلف احلديث أي هو احلديث املقبول املعارض مبثله مع إمكان اجلمع بينهما
األحاديث اليت تصلنا وخيالف بعضها بعضا يف املعىن

 28النسخ

اإلزالة والنقل فكأن الناسخ قد أزال املنسوخ أو نقله إىل رفع الشارع حكما منه متقدم حبكم منه متأخر
حكم آخر

 29الضعيف

هو ما مل جيمع صفة احلسن بفقد شرط من شروطه
ضد القوي
اسم مفعول من علق الشيء بالشيء ويسمى السند ما حذف من مبدأ السند را ٍو فأكثر على التوايل
معلق بسبب اتصاله باجلهة العليا فقط وانقطاعه من
اجلهة الدنيا فصار كاملعلق بالسقف

 31املرسل

من اإلرسال مبعىن اإلطالق فكأن املرسل أطلق اإلسناد هو ما سقط من آخر إسناده َم ْن بـَ ْع َد التابعي وهو ما قال فيه التابعي قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم
ومل يقيده برا ٍو معروف
اخلفي ضد اجللي ألنه غري ظاهر فال يدرك إال بالبحث أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما مل يسمع منه ٍ
بلفظ حيتمل السماع وغريه كـ (قال)

 30املعلق

 32املرسل اخلفي

هو احلديث املقبول الذي سلم من معارضة مثله

 33املعضل

من أعضله مبعىن أعياه

ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوايل.

 34املنقطع

من االنقطاع ضد االتصال

إسناده ،على أي وجه كان انقطاعه.
ما مل يتصل ُ

 35املدلس

أ-تدليس اإلسناد

ب-تدليس الشيوخ
ج-تدليس التسوية

من التدليس وهو كتمان عيب السلعة عن املشرتي إخفاء عيب يف اإلسناد ،وحتسني لظاهره.
ي الراوي عمن قد مسع منه ما مل يسمع منه من غري أن يَ ْذ ُكر أنه مسعه منه.
والدلس الظلمة
أ-أن يـَْرِو َ
ِ
ِ
ِ
ب-هو أن يـَْروي الراوي عن شيخ حديثاً مسعه منه ،فيُ َس ِّميهُ أو يَكْنَيِهُ أو يـَْنسبَهُ أو يَصفهٌ
ف به ،كي ال يـُ ْعَرف.
مبا ال يـُ ْعَر ُ
ِ
أحدمها اآلخر
ج-وهو رواية الراوي عن شيخه  ،مث إسقاط راو ضعيف بني ثقتني لَق َي ُ

 36املعنعن

من عنعن مبعىن قال (عن عن )

قــول الـراوي:فالن عن فالن.

 37املؤنن

اسم مفعول من أنن مبعىن قال (أن أن )

 38املوضوع

من وضع الشيء أي حطه مسي بذلك الحنطاط رتبته

أن فالناً قال...
هو قول الراوي :حدثنا فالن ِّ

 39املرتوك

من الرتك والشيء املرتوك ال فائدة منه

الكذب امل ْختَـلَق املصنوع املنسوب إىل رسول هللا صلي هللا عليه وسلم.
ُ
احلديث الذي يف إسناده راو متهم بالكذب .

 40املنكر

من اإلنكار ضد اإلقرار

 41املعروف

اسم مفعول من عرف

ش غلطُه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه .
-1احلديث الذي يف إسناده راو فَ ُح َ
 -2ما رواه الضع ــيف خمالفـ ـاً ملا رواه الثق ـ ـ ـ ــة.

 42املعلل

من أعله فهو معل

 43املدرج

من أدرجت الشيء بشيء إذا أدخلته فيه وضممته إياه

ما رواه الثقة خمالفاً ملا رواه الضعيف
احلديث الذي اُطُّلِ َع فيه على علة تقدح يف صحته مع أن الظاهر السالمة منها.
ما غُري سياق إسناده ،أو أ ِ
ُدخل يف متنه ما ليس منه بال فصـل.
ِّ

 44املقلوب

من القل وهو حتويل الشيء عن وجهه

إبدال لفظ بآخر يف سند احلديث أو متنه ،بتقدمي أو تأخري وحنوه.

املزيد من الزيادة واملتصل ضد املنقطع

هو زيـادة را ٍو فــي اإلسناد ومن مل يزدها أتقن ممن زاده ــا وشرطه أن يقع التصريح
بالسماع يف موضع الزيادة وإال فمىت كان معنعناً مثال ترجحت الزيادة
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املزيد يف متصل األسانيد

هو على قولني  -1منقطع حىت يتبني
اتصاله -2متصل ولكن بشروط

هو على قولني مثل املعنعن

خيالف الشاذ بأن ما رواه املقبول
الثقة
هو من احلديث املقبول
ينقسم إىل  -1مدرج االسناد
 -2مدرج املنت
ينقسم إىل  -1مقلوب السند
 -2مقلوب املنت

 46املضطرب

من االضطراب وهو اختالل األمر وفساد نظامه

ي على أ َْو ُج ٍه خمتلفة متساوية يف القوة.
ما ُرِو َ

أقسامه -1مضطرب السند -2
مضطرب املنت

املصحف
47
ّ

من التصحيف وهو اخلطأ يف الصحيفة

تغيري الكلمة يف احلديث إىل غري ما رواها الثقات لفظاً أو معىن.

 -1تصحيف يف االسناد -2
تصحيف يف املنت

 48الشاذ

من شذ أي انفرد

ما رواه املقب ــول خمالفـاً ملن هو أولــي من ــه.

وهو مردود  -1شاذ يف السند
 -2شاذ املنت

ما رواه األوثق خمالفاً لرواية الثقة

وهو من احلديث املقبول

 49احملفوظ

 50اجلهالة بالراوي
أ-جمهول العني
ب -جمهول
(املستور)
ج-املبهم

من جهل ضد علم واجلهالة بالراوي عدم معرفته
احلال

عدم مع ــرفة َعْيـ ـ ِن الـراوي أو حالـه.
أ-هو من ذُكِر امسه  ،ولكن مل يـَْرِو عنه إال راو واحد .
ب-هو من روي عنه اثنان فأكثر ،لكن مل يـُ َوثَّق.
صـ ـ َّـرح بامسـ ــه يف احلدي ـ ــث.
ج-هو م ــن مل يُ َ

 51االعتبار

النظر يف األمور لتعرف هبا شيء آخر من جنسها

تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه يف روايته غريه أو ال

 52املتابع

ويسمى التابع مبعىن وافق

احلديث الذي يشارك فيه رواته رواة احلديث الفرد لفظا ومعىن أو معىن فقط مع االحتاد
يف الصحايب

 53املتابعة

مصدر تابع مبعىن وافق فاملتابعة هي املوافقة

أن يشارك الراي غريه يف روية ليث

 54الشاهد

اسم فاعل من الشهادة ألنه يشهد أن احلديث الفرد احلديث الذي يشارك فيه رواته رواة احلديث الفرد لفظا ومعىن أو معىن فقط مع
االختالف يف الصحايب
أصال ويقويه كما يقوي الشاهد قول املدعي ويدعمه

وينقسم إىل  -1متابعة تامة
املشارة من أول اإلسناد -2
متابعة قاصرة املشاركة يف أثناء
اإلسناد

