
ثار احلبيب: كتاب  آ األريب يف مصطلح  لغة    ب
لزبيدي: املؤلف   حممد مرتضى احلسيين ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
احلمد هللا على نعم تسلسل اتصاهلا يف كل حني وتواتر ترادف إفاضتها على كل آحاد بال حصر وتعيني والصالة 

وقائد الغر احملجلني وعلى آله األكرمني وصحابته والسالم على سيدنا حممد وموالنا خامت النبيني وسيد املرسلني 
  املبجلني وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين 

أما بعد فهذه نبذة منيفة ومنحة شريفة ضمنتها بيان ما اصطلح عليه أهل احلديث يف القدمي واحلديث جعلتها تذكرة 
خدمتهم وأن تشملين بركة دعوهتم مجعتها من لنفسي وملن شاء اهللا من اإلخوان بعدي رجاء أن أنتظم يف سلك 

مجوع كتب الفن وأوردت فيها كل مستحسن ومسيتها بلغة األريب يف مصلطح آثار احلبيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وشرف وجمد وعظم 

وقد سهلت فيها الطريق على كل طالب ويسرت يف تنسيقها حىت انتهى إليها مناط كل راغب مع اعترايف بأين 
اع قصي اإلطالع وإين لست من فرسان هذا امليدان وأن ليس يل يف حل عقدته يدان وعلى اهللا توكلي وبه قصري الب

  أستعني يف أمور الدنيا والدين وهذا أوان الشروع يف املقصود بعون امللك املعبود 
ا بال قصد مع فاعلم أن اخلرب إن وصلت طرقه إىل رتبة تعداد حتيل العادة وقوع الكذب منهم تواطؤا أو اتفاق

االتصاف بذلك يف كل طبقة مصاحبا إفادة العلم اليقيين الضروري بصحة النسبة إىل قائل فمتواتر والصحيح فيه 
  عدم التعيني ومن عني فمنشؤه االستدالل مبا جاء فيه ذكر ذلك العدد 

  وإال فآحاد ويوجب العمل به 
  ب فإن كان بواحد فقط فإن وقع التفرد يف أي موضع كان فغري

وينقسم إىل صحيح وغريه وكذلك غريب إسناد فقط وغريب منت وإسناد معا ومل يوجد إال إن اشتهر ذلك الواحد 
  ) األعمال بالنيات ( مث روى عنه كثريون كحديث إمنا 

وقد ينفرد به راو ) النهي عن بيع الوالء وهبته ( وذلك التفرد إن وقع يف أصل السند ومداره ففرد مطلق كحديث 
  لك املتفرد وقد يستمر يف مجيع رواته أو أكثرهم عن ذ

  أو بالنسبة إىل شخص معني وإن كان مشهورا بطريق آخر ففرد نسيب ومعني 

  أو باثنني فقط عن اثنني فقط وال أقل فعزيز مسي به لقلة وجوده أو قوته 
د أو مل يوجد أصال وهو أو بأكثر منه فمشهور مسي به لوضوحه أو اشتهاره على األلسنة سواء وجد له سند واح

  املستفيض على رأي وقيل غري ذلك 
  واآلحاد بأقسامه الثالثة مقبول جيب العمل به ومردود مل يرجح صدق املخرب به 

ـ فإن نقله عدل بأن مل يكن فاسقا وال جمهوال تام الضبط بأن مل يكن مغفال أو أخف منه ١فاألول على أربعة أقسام 
  اذ فصحيح لذاته متصل السند غري معلل وال ش

  أو وجد القصور مع كثرة الطرق فصحيح ال لذاته  -ـ ٢
ويتفاوت يف القوة باعتبار ضبط رجاله وحتري خمرجيه ومن مث قدم ما أخرجه البخاري مث مسلم مث ما اتفقا عليه مث ما 



  انفرد به أحدمها مث ما على شرطهما أو أحدمها مث ما على شرط غريمها 
ي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وكرواية النخعي عن علقمة عن ابن مسعود وتسمى رتبة ومنها كرواية الشافع

  عليا ودون ذلك كرواية محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس ودون ذلك كسهيل عن أبيه عن أيب هريرة 
  ه فإن قل الضبط مع وجود البقية فحسن لذاته حيتج به كالصحيح كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد -ـ ٣
فإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو حسن ال لذاته واألول إن اعتضد صار صحيحا لغريه  -ـ ٤

  ويسمى احلسن لشيء خارج ويعمل به يف فضائل األعمال كالضعيف بل أوىل 
فيها  وأما يف األحكام فإن كثرت طرقه قيل وعضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن عمل به

  أيضا وإال فال 
  واجتماع حسن مع الصحيح إما للتعدد يف الناقل أو باعتبار إسنادين 

  وتقبل زيادة راويهما العدل الضابط على غريه إن مل يقع تناف بينها وبني رواية من مل يزد 

  وإال فإن لزم من قبول إحدامها رد األخرى احتيج إىل الترجيح 
  ملزيد الضبط أو كثرة العدد أو حنوه فإن كان مقبوال فشاذ والراجح حمفوظ فإن خولف بأرجح منه وأوىل إما 

  وإال فمنكر والراجح معروف 
  وإن سلم من املعارضة فمحكم 

فر من اجملذوم ( مع حديث ) ال عدوى وال طرية ( وإال فإن أمكن اجلمع بينهما فيسمى خمتلف احلديث كحديث 
  ) فرارك من األسد 

  منهما إما بالنص أو بتصريح الصحايب به أو بالتاريخ فاألخري ناسخ واملتقدم منسوخ وإال فإن عرف اآلخر 
وإن مل يعرف فإما أن يرجح أحدمها مبرجح إن أمكن أو يوقف عن العمل حىت يظهر مرجح وذلك الفرد النسيب إن 

  فاد هبا التقوية وافقه غريه فهو املتابع فإن حصل للراوي فمتابعة تامة أو لشيخه فصاعدا فالقاصرة ويست
أو منت يشببه إما يف اللفظ واملعىن أو يف املعىن فقط من رواية آخر فشاهد وخص قوم املتابعة مبا حصل باللفظ 

  والشاهد مبا حصل باملعىن 
  وتتبع الطرق من احملدث لذلك احلديث اعتبار 

  والثاين أعين املردود 
  إما أن يكون رده حلذف بعض رجال اإلسناد 

ن مبادىء السند من تصرف مصنف سواء كان الساقط واحدا أو أكثر فمعلق وكذا إذا سقط كل رجاله فإن كان م
فحكمه يف صحيح البخاري إن أتى بقال أو روى دل على أنه ثبت عنده أو بيذكر ويقال ففيه مقال وأما يف غري 

  صحيحه فمردود ال يقبل 
األولية واآلخرية فمرسل ال حيتج به غري مراسيل ابن أو من آخر السند من بعد التابعي أو غري ذلك بال شرط 

املسيب عند الشافعي للجهل حبال الساقط إذ حيتمل أن يكون صحابيا أو تابعيا وعلى الثاين ضعيفا أو ثقة وعلى 
الثانية محله من صحايب أو تابعي وهلم جرا وهذا أوىل مما قيل إن املرسل ما سقط فيه الصحايب إذ الصحابة كلهم 

  ل عدو
  واخلفي من املرسل ما يرويه عمن عاصره ومل يعرف أنه لقيه 



أو من أثناء اإلسناد فوق اثنني فصاعدا متواليا فمعضل وإن مل يكن ذلك على سبيل التوايل بل من موضعني أو أكثر 
  فمنقطع 

لس وحكمه وذلك السقط إن وضح فمدرك بعدم التالقي وإن خفي حبيث ال يدركه إال احلذاق فمدلس والفاعل مد
  إن كان ثقة 

  مل يقبل إال ما صرح فيه بالتحديث دون عن وقال والفرق بينه وبني املرسل اخلفي باملعرفة وعدمها 
  أو يكون رده لطعن يف الراوي 

  فإن كان لكذب يف احلديث تعمدا فموضوع وحترم روايته إال ببيات حاله قيل إال يف مواضع خمصوصة 
بأن يكون مناقضا للنص أو السنة أو اإلمجاع أو صريح العقل أو يؤخذ من حال  ويعرف ذلك باإلقرار والقرائن

الراوي كما وقع لغياث بن إبراهيم أو باإلختراع من عنده أو من غريه إما بعض السلف أو قدماء احلكماء أو بعض 
الكذب مبخالفته للقواعد اإلسرائيليات إما لعدم الدين أو غلبة اجلهل أو فرط العصبية أو يكون ذلك لتهمة الراوي ب

  املعلومة أو عرف به يف كالمه 
  وإن مل يظهر فمتروك وهو دون األول 

  أو فحش غلط أو غفلة عن اإلتقان أو فسق بالفعل أو بالقول فمنكر 
أو وهم فإن اطلع عليه بعد مزيد فحص من هو أهل نقد هذه الصناعة على قادح إما إهلاما حمضا أو غري ذلك فمعلل 

  ح املنت واإلسناد أو أحدمها والقدح يف أحدمها قدح يف الكل إما صحي
أو خمالفة بتغيري سياق السند بأن يروى مبتنني خمتلفني هلما إسنادان بواحد أو يروي أحدمها ويزيد فيه من اآلخر ما 

  ليس يف األول وحنو ذلك من الصور فمدرج السند 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم أول احلديث أو آخره أو وسطه أو مبدمج موقوف من كالم الصحايب مبرفوع من كالم ا

  فمدرج املنت ويعرف بتصريح الراوي وغري ذلك 
أو بتقدمي وتأخري إما يف اإلسناد أو يف املنت فمقلوب كرمة بن كعب وكعب بن مرة وحديث أيب هريرة رضي اهللا 

  ) خفاها حىت ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله ورجل تصدق بصدقة فأ( عنه يف السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظل عرشه 
  أو بزياد راو يف أثناء اإلسناد فمزيد 

أو بإبدال إما لراو أو لفظ بآخر مع عدم املرجح إلحدى الروايتني على األخرى فمضطرب وإذا كان أحدمها 
  مرجحا حبفظ وحنوه فالعمدة على الراجح 

  جة إليه وقد يقع ذلك عمدا امتحانا وهو جائز بانتهاء احلا
من صام ( أو بتغيري نقط إما يف اإلسناد أو املنت فمصحف كعتبة بن الندر بالنون والدال بالباء والذال وحديث 

  فقال شيئا من شوال ) رمضان واتبعه ستا من شوال 
  أو تغيري شكل فمحرف كسليم بالضم بسليم بالفتح أو عكسه 

بداله مبرادف له أو نقصه إال لعامل مبدلوالت األلفاظ ألمنه من واألوىل إتيان احلديث بلفظه أو متامه وال جيوز إ
  اإلبدال مبا ال يطابق إال فيما تعبد بلفظه كاألذكار أو من جوامع الكلم 

فإن كان يف معىن احلديث خفاء إما أن يكون اللفظ مستعمال بقلة لكن يف مدلوله دقة احتيج إىل مطالعة كتب 



  ية والفائق الغريب كـ النها
  أو بكثرة مع الدقة يف مدلوله احتيج إىل املؤلفات يف املشكل كـ كتاب الطحاوي وغريه 

وذلك الرد إما أن يكون جلهالة الراوي إما بذكر نعته اخلفي من اسم أو كنية أو لقب أو صنعة أو حرفة دون ما 
   اشتهر به لغرض أو قلة روايته بأن مل يرو عنه إال واحد وقد صنف فيه

أو إهبام امسه اختصارا من الراوي ويعرف بوروده مسمى من طريق آخر أو لفظ تعديله فمبهم وال يقبل ما مل يسم 
فإن مسي الراوي وانفرد عنه بالراوية واحد مل يرو عنه غريه فمجهول العني ال يقبل أيضا إال إذا كان يوثقه غري من 

  يتفرد عنه وكذا من يتفرد عنه إذا كان أهال لذلك 
وإن روى عنه أكثر ومل يوثق ومل جيرح بل سكت عنه فمجهول احلال وهو املستور وقد قبله مجاعة ورده اجلمهور 

  وقيل بالتوقف وهو التحقيق 
وإن كان ذلك الرد لبدعة فاملبتدع إن كفر فواضح أنه ال يقبل وإال قبل وإال لبطل كثري من األحكام إال ساب 

  كن داعية إىل بدعته أو موافقة مذهبه واعتقاده وإال رد للتهمة وهو املختار الشيخني والرافضة مطلقا ما مل ي
أو لسوء حفظ يف الراوي واملراد به عدم الترجيح يف جانب إصابته على خطئه فإن كان ذلك الزما له فشاذ على 

ورد ما  رأي وإال فإن طرأ عليه لكرب أو مرض أو ذهاب بصر أو احتراف كتب فمختلط وحكمه قبول ما قبله
  حدث بعده فإن مل يتميز وقف 

واإلسناد إن انتهى أو إىل صحايب وهو من لقيه صلى اهللا عليه و سلم مؤمنا ومات عليه وإن ختللت ردة إن مل يكن 
  أخذه من غريه صلى اهللا عليه و سلم مما ال جمال لالجتهاد فيه وال له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب فمرفوع 

تابعي فمن بعده فمقطوع ومنقطع ويقال له أيضا األثر واملسند فإن قل عدد رجال اإلسناد إىل  وإال فموقوف أو إىل
النيب صلى اهللا عليه و سلم انتهاء فعلو مطلق أو إىل إمام من األئمة فعلو نسيب وإن وصل ذلك اإلسناد إىل شيخ 

يخ اجملتمع فيه أوال فواسطة بينهما مصنف من غري طريقه فموافقة أو شيخ شيخه فصاعدا فبدل فإن استوى بعد الش
  وهو األقوى وإن ساوى عدد إسناده عدد إسناد أحد املصنفني فمساواة وهو معدوم 

  أو ساوى تلميذ أحد املصنفني فمصافحة جتوزا ومها من قسم العلو املطلق ال النسيب كما قيل 
  ويقابل العلو النزول 

  واللقي فرواية األقران  أو تشارك الراوي ومن روى عنه يف أمر مثل السن
  أو روى كل من القرينني عن اآلخر فمدبج وهو أخص 

  مما قبله كراوية أيب هريرة عن عائشة رضي اهللا عنهما وبالعكس 
أو روى عمن هو دونه يف مرتبة اآلخذين عنه فرواية أكابر عن أصاغر كرواية الزهري عن مالك ومنه رواية اآلباء 

تباع كرواية العباس عن ابنه الفضل ورواية العبادلة األربعة عن كعب األحبار وعكس عن األبناء والصحابة عن األ
  ذلك كثري كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

وإن تقدم موت قرينني اشتركا يف األخذ عن شيخ فسابق والحق كسماع الذهيب عن التنوخي والتحديث عنه 
ت من أصحاب التنوخي الشهاب الشاوي مات سنة أربع ومثانني ومات سنة مثان وأربعني وسبع مئة وآخر من ما

  ومثان مئة 



أو اتفق الرواة يف صيغ األداء وغريها من احلاالت القولية أو الفعلية فمسلسل إما يف اإلسناد كله كاملسلسل 
  باحلفاظ أو بأخذ اللحية أو باإلميان بالقدر وغري ذلك 

ألولية النتهائها إىل سفيان على الصحيح واملسلسل باآلخرية أو بزمن أو يف معظمه بتاريخ الرواية كاملسلسل با
  الرواية كالعيد واخلميس أو مبحلها كامللتزم النفيس أو كونه وحده 

حني التحمل عن شيخه العمدة أو بصفة الراوي احلالية ككونه معمرا أو مصريا أو مينيا أو شاميا أو امسه حممدا أو 
  سبته ممن ذكر بكنيته أو عينت ن

  ومن املسلسل بالصفة القولية قراءة الصف وإين أحبك فقل وبالصفة الفعلية كالكتابة باملروي واملصافحة واملشابكة 
  ومن املسلسل بصيغة الرواية كسمعت وقرأت وأنشدت 

  أو امسا فقط إما مع اسم األب كاخلليل بن أمحد ستة أو مع اجلد كأمحد بن جعفر بن محدان أربعة 
  نية كأيب بكر بن عياش ثالثة أو مع النسبة كاحلنفي إىل املذهب وإىل القبيلة فمتفق ومفترق أو مع الك

أو اتفقت أو اتفقا خطا ال لفظا فمؤتلف وخمتلف كسالم بالتشديد وسالم بالتخفيف اآلباء خطا مع اتفاق األمساء 
  كموسى بن علي بفتح العني وموسى بن علي بضمها 

  لنعمان فمتشاهبة ويتبني باختصاص من الراوي وإال فريجع إىل القرائن والظن الغالب أو عكسه كشريح وسريج بن ا

  وإن جحد الشيخ مروي راو عنه جزما رد ذلك اخلرب أو احتماال قبل محال على نسيانه 
وصيغ األداء اليت يروى هبا احلديث مسعت وحدثين ملا حتمل من لفظ الشيخ واألول أصرح والثاين إذا مجع فمع 

  ه أو للتعظيم وقد يطلق على اإلجازة تدليسا غري
  وأخربين وقرأت للقارىء على الشيخ بنفسه واألول إن مجع فكقرىء عليه وأنا أمسع 

وعن وأخربنا على قول لإلجازة مطلقا وقرىء عليه وأنا أمسع بشرط املشافهة وأنبأ إذا كتب هبا إليه من بلد وجيوز 
  إجازة أو مشافهة أو كتابة أو إذنا وحنو ذلك ومطلقا عند قوم استعمال اإلخبار فيها مقيدا بقوله 

وأرفع أنواع اإلجازة املقارنة للمناولة ملا فيها من التعيني وشرطت هلا وللوجادة والوصية واإلعالم فال تصح الرواية 
  يف هذه الصور إال إذا اقترنت هبا 

ه وأحواهلم تعديال وجترحيا وجهالة ومراتبهما ليعرف من ومما يتعني معرفة طبقات الراوة وبلداهنم لألمن من االشتبا
  يرد حديثه ممن يعترب 

  وأرفع مراتب التعديل الوصف بصيغة املبالغة كأوثق 

  الناس أثبت الناس إليه املنتهى يف التثبت واملكرر كثقة ثبت أو ثقة حافظ أو ثقة حجة أو ثقة متقن وحنو ذلك 
  مأمون خيار ويليها ليس به بأس ال بأس به صدوق 

ويليها حمله الصدق روي عنه شيخ يروى حديثه يعترب به وسط صاحل احلديث مقارب احلديث جيد احلديث حسن 
  احلديث 

  ويليها صويلح صدوق إن شاء اهللا تعاىل أرجو أنه ال بأس به 
  وأسوأ مراتب التجريح ركن الكذب كذاب وضاع دجال يكذب يضع 

قط هالك ذاهب متروك تركوه فيه نظر سكتوا عنه ال يعترب به ليس بثقة غري ثقة ويليها متهم بالكذب أو بالوضع سا



  وال مأمون 
  ويليها مردود احلديث ضعيف جدا واه مبرة مطروح آرم به ليس بشيء ال يساوي شيئا 

  ويليها ضعيف منكر احلديث مضطرب احلديث ضعفوه ال حيتج به 
  دة فيه خلف مطعون فيه سيء احلفظ لني تكلموا فيه فيه أدىن مقال ويليها فيه مقال ليس بذاك ليس بالقوي ليس بعم

  ويثبتان بقول واحد على الصحيح وإن اجتمعا يف شخص فاجلرح مقدم بشروط وإن تعدد املعدل 
ومعرفة األمساء اجملردة والكىن جبميع أنواعها وهي ثالثة عشر واأللقاب وأسباهبا كاألعمش واألعرج والضال 

وطن أو حرفة أو صناعة كاخلياط والبزاز واملنسوب إىل غري أبيه كاملقداد بن األسود وإمساعيل بن واالنتساب إىل 
علية ومن وافق امسه اسم أبيه وجده كاحلسن بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب أو اسم شيخه وشيخ 

وشيخه كالبخاري بني شيخه كرواية عمران القصري عن عمران بن رجاء عن عمران بن حصني او اسم راوية 
  مسلمني 

  واملوايل من أعلى وأسفل بالرق أو احللف أو باإلسالم واإلخوة واألخوات سواء ثالثة أو أربعة 

  آداب الشيخ والطالب منها ما يشتركان فيه كتصحيح النية والتطهر من أغراض الدنيا وحتسني اخللق 
  ومنها ما ينفرد به أحدمها 
  يج إليه واإلرشاد إىل من هو أوىل منه وعدم التحديث قائما وال عجال وال يف الطريق فالشيخ يف اإلمساع إذا احت

والطالب يف توقري الشيخ وإرشاد الغري ملا مسعه وعدم ترك االستفادة حلياء أو تكرب وكتابة ما مسع واالعتناء بالتقييد 
  والضبط واملذاكرة باحملفوظة 

تمييز وحيصل غالبا باستكمال مخس وما دونه فحضور وسن األداء وال وسن التحمل ووقته بالنسبة إىل السماع ال
  حد له بل مىت تأهل لذلك فقيل مخسون وال ينكر عند األربعني وإذا كان بارعا فما بني عشرين وثالثني أو عشرون 

  وكتابة احلديث ومقابلته مع نفسه أو مع شيخه أو مع ثقة غريه 
ه وتصنيفه مع مراعاة الترتيب وتبيني اختالف النقلة إذا تأهل وأسبابه ومساعه من أصل شيخه أو فرع قوبل علي

  وترجع تلك األنواع كلها إىل النقل فلريجع إىل مؤلفاهتا املبسوطة ليحصل الوقوف على حقائقها واهللا أعلم 
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