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ً
ثالثا /متون مصطلح الحديث

()2

متن نخبة الفكـر
احلمدُ هلل ا َّل ِذي مَل َيزَ ل َعلي ًام قدير ًاَ ،و َصلىَّ ُ
َ
رس َل ُه إىل ال َّن ِ
اس كا َّف ًة َبشري ًا و َنذير ًا،
اهلل عىل َس ِّي ِدنا حُم ََّم ٍد ا َّل ِذي َأ َ
َو َعلىَ ِ
وصحبِ ِه َو َس َّل ْم َت ْسلي ًام َكثِري ًا.
آل حُم َّم ٍد َ
َأ َّما َبعدُ :

ديث َقد َك ُثرت ،و ُب ِس َطت ،واخ ُتصرِ َ تَ ،ف َ
صانيف يف ِ
الح َأهلِ َ
احل ِ
ِ
َ
عض ا ِ
سأ َلني َب ُ
خوان َأن
إل
َفإِ َّن ال َّت
اصط ِ
َ
ص َل ُه ا ُمل ِه َّم من ذلِك؛ َفأ َجبت ُُه إىل ُسؤالِ ِه َرجا َء ِ
لك املَسالِ ِ
راج يف تِ َ
ك.
االند ِ
ُألخَ ِّ َ
ني ،او هبام ،او َبو ِ
َف َأ ُق ُ
رص بِام َف َ
ول اخلربَّ :إما َأن َي َ
وق االث َن ِ
كون َل ُه ُط ُرق بال َعدَ ٍد ُم َعينَّ ٍ  ،او َم َع َح ٍ
اح ٍد.
االول :ا ُملتواتِ ُر ا ُملفيدُ ِ
ش ِ
ُ
قيني بِ رُ ُ
وط ِه.
َف
للع ِ
لم ال َي ِّ
ورَ ،و ُه َو ا ُملست ُ
َفيض َعىل َرأيٍ .
والثَّاين :املَ ُ
شه ُ

حيح خالف ًا ملن زعمه.
لص ِ
والثالِ ُثَ :
يس رشط ًا لِ َّ
العزيزُ َ ،و َل َ

الرابِعَ :
ريب.
الغ ُ
َو َّ

وكلها ِ
ود؛ لِت ََو ُّق ِ
دالل بهِ ا َعىل ال َب ِ
ُ
ف االستِ ِ
ِ
ُ
حث َعن أحوال
آحادَ ،وفيها
سوىاالولٌ -
رد ُ
املقبول واملَ ُ
االولَ ،و َقد َي َق ُع فيها َما ُيفيدُ ِ
ِ
ُرواتهِ ا ُد َ
لم ال َّن َظري بال َقرائِ ِن َعىل ا ُملختا ِر.
ون
الع َ
الغرا َب ُة :إِ َّما أن َت َ َ
ُث َّم َ
السن َِد ،او ال.
كون يف أصلِ َّ
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ُ
رد ا ُملط َل ُق.
فاالول :ال َف ُ

إطالق الفرد َّي ِة َع َل ِ
ُ
يه.
ِّسبيَ ،و َي ِق ُّل
َوالثاين :ال َف ُ
رد الن ُّ

الض ِ
ِ
ري ُم َعـ َّللٍ َ
اآلحاد بِ َنقلِ َع ٍ
السن َِدَ ،غ ِ
تام َّ
حيح لِ َذاتِ ِه.
دل ِّ
وال شا ٍّذَ :و ُه َو َّ
الص ُ
َو َخبرَ ُ
بطُ ،م َّت ِصلِ َّ
حيح ال ُبخا ِريُ ،ث َّم ُم ِ
َفاوت ِ
ِ
ِ
سل ٌمُ ،ث َّم شرَ ُط ُهام.
هذ ِه
َفاوت ُر َت ُب ُه بِت
َو َتت ُ
االوصافَ ،و ِمن َث َّم ُقدِّ َم َص ُ

فللترَّ َ ُّد ِد يف ال َّن ِ
جعا ِ
بطَ :ف َ
احل َس ُن لِذاتِ ِهَ ،
الض ُ
يث ال َّت َف ُّر ُد ،وإِ َّ
وبك َثر ِة ُط ُر ِق ِه ُي َص َّح ُح ،فإن مُ ِ
اقلِ َح ُ
َفإن َخ َّف َّ
ال
ينَ .وزيا َد ُة راوهيِام َمق ُبو َل ٌة َما مَل َت َقع ُم ِ
ناف َي ًة لمِ َن ُه َو او َث ُقَ ،فإن ُخولِ َ
ِ
َفباعتِبا ِر إسنا َد ِ
فالراج ُح
رجح
ف بِ َأ َ
الض ِ
عروفَ ،و ُمقابِ ُل ُه ا ُمل َ
اج ُح املَ
املَ
ُ
الر ِ
ُ
حفوظ َو ُمقابِ ُل ُه َّ
الش ُّاذَ ،و َم َع َّ
نك ُر.
عف َف َّ

الش ِ
اهدُ َ ،و َتت َُّب ُع ُّ
الط ِ
شبه ُه َف ُه َو َّ
رق لِ َذلِ َك ُه َو
َوال َف ُ
ري ُه َف ُه َو ا ُملتابِ ُعَ ،وإن ُو ِجدَ َم ٌ
تن ُي ُ
ِّسبي :إن َوا َف َق ُه َغ ُ
رد الن ُّ
بار.
االعتِ ُ

مع َف ُمخت َِل ُف َ
مك َن َ
ض بِ ِم ِثل ِه َفإن َأ َ
هو ا ُمل َ
احل ِ
ُث َّم املَق ُب ُ
حك ُمَ ،وإن عو ِر َ
ديث،
ول :إِن َس ِل َم ِم َن ا ُمل َ
اجل ُ
عار َض ِة َف َ
اوال ،و َث َب َت ا ُملت ََأ ِّخ ُر َف ُه َو ِ
واآلخ ُر املَ
نسوخَ ،وإِ َّ
ُ
َ
ال َفالترَّ
جيحُ ،ث َّم ال َّت َو ُّق ُف.
الناس ُخ
ُ
كون لِ َس ٍ
ردود إِ َّما أن َي َ
قط او َط ٍ
عن.
ُث َّم املَ ُ
السن َِد ِمن ُم َصن ٍ
والس ُ
قط :إِ َّما َأن َي َ
عي ،او َغ ِ
ري ذلِك.
كون ِمن َمبادئ َّ
َّ
آخر َبعدَ التابِ ِّ
ِّف ،او ِمن ْ
ُ
االول :ا ُمل َع َّل ُق.
َف
رس ُل.
َوالثَّاين :ا ُمل َ

ني َف ِ
كون ِ
عض ُل ،وإ َّ
ال فا ُملن َق ِط ُعُ .ث َّم َقد َي ُ
والثَّالِ ُث :إن كان بِاثن ِ
صاعد ًا َم َع ال َّتوايل َف ُه َو ا ُمل َ
واضح ًا او

فيا.
َخ ًّ

ُ
يخ.
در ُك بِ َعدَ ِم ال َّتالقيَ ،و ِمن َث َّم
َف
احتيج إىل التا ِر ِ
َ
االولُ :ي َ
سَ ،و َي ِر ُد بِ َ حَ
رس ُل َ
قيَ ،ك َعنَ ،و َق َ
في ِمن ُم رِ ٍ
عاص مَل َيلقَ من
الَ ،و َكذا ا ُمل َ
والثاين :ا ُملدَ َّل ُ
صيغ ٍة تت َِم ُل ال ُّل َّ
اخل ُّ
حدَّ ث عنه.
سق ِه ،او َو ِ
حش َغ َل ِط ِه ،او َغف َلتِ ِه ،او ِف ِ
ُث َّم َّ
عنَّ :إما أن َي َ
كون لِ َك ِذ ِ
ب الراوي ،او تهُ َمتِ ِه بِ َذلِك ،او ُف ِ
مه ِه،
الط ُ

دعتِ ِه ،او ِ
سوء ِح ِ
فظ ِه.
او خُما َل َفتِ ِه ،او َجها َلتِ ِه ،او بِ َ

ِ
فاالول :املَوضوعَ .والثَّاين :املَ ُ
رتوك ،والثَّالِ ُث :ا ُمل َ
ُ
س.
الرابِ ُع
واخلام ُ
نك ُر عىل َرأيٍ َ ،و َكذا َّ
إن ُّاط ِل َع َع َل ِ
همِ :
يه بِال َق َرائِ ِن َو مَج ِع ُّ
الط ُر ِقَ :فا ُمل َع َّل ُل.
ُث َّم َ
الو ُ

ِ
ٍ
الس ِ
در ُج املَ ِ
َقديم
مج َم
فمدر ُج
ياق
اإلسناد ،او بِدَ ِ
تن ،او بِت ٍ
وقوف بِ َمرفو ٍعَ :ف ُم َ
َ
ُث َّم ا ُملخا َل َف ُة :إِن كانت بِت ََغيرُّ ِ ِّ
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ِ
اوتأخ ٍ
املقلوب .او بِزيا َد ِة راوَ :فاملزيدُ يف ُم َّت ِصلِ
و َقدريَ :ف
ُ
األسانيد ،او بإبدالِ ِه َوال ُم َر ِّج َحَ :فا ُملضط ِر ُب َ

ري َم َع َب ِ
ياقَ :فا ُمل َص َّح ُف وا ُمل َح َّر ُفَ .و َ
ُ
الس ِ
ري املَ ِ
وز َت َع ُّمدُ َتغي ِ
اإلبدال َعمد ًا امتِحان ًا -او بِتغي ٍ
ال جَي ُ
تن
َي َق ُع
قاء ِّ

بيان ا ُمل ِ
قص وا ُمل ِ
راد ِ
ريبَ ،و ِ
ف إِ َّ
عال ٍ بِام حُي ُ
احتيج إىل شرَ ِح َ
الغ ِ
بال َّن ِ
شكلِ .
يل املَعاينَ ،فإن َخ ِف َي املَعنى
ال لِ مِ
َ
َ
ضَ ،و َص َّن ُفوا ِ
ُث َّم َ
الراوي َقد َتك ُث ُر ُنعوت ُُهَ ،ف ُي َ
ري ما اش ُت ِه َر بِ ِه لِ َغ َر ٍ
ذك ُر بِ َغ ِ
املو ِّض َح.
فيه َ
اجلها َل ُةَ :و َس َب ُبها أ َّن َّ
حدان ،او ال ُي َس َّمى اختِصار ًاَ ،و ِف ِ
ال فال َيك ُث ُر األخذ َع ُنهَ ،و َص َّن ُفوا ِ
كون ُم ِق ًّ
َ
و َقد َي ُ
امتَ ،وال
الو
يه ا ُمل َبه ُ
فيه ُ

ُيقب ُل ا ُمل َبهمَ ،و َلو ُأهبِم بِلفظ ال َّتعديلِ عىل َ
صح.
األ ِّ
َ
ُ
َ

ِ
َفإِن ُس ِّم َي َوان َف َر َد ِ
ُ
ُ
ِ
ِ
الع ِ
احلالَ ،و ُه َو
جهول
فصاعد ًا َو مَل ُي َو َّثق َف َم
اثنان
ني ،او
واحدٌ َعنه
فمجهول َ
تور.
املَ ْس ُ
فس ٍق.
ُث َّم البِ َ
دع ُة :إِ َّما بِ ُم َك ِّف ٍر او بِ ُم ِّ

االول :ال َيق َب ُل صاح َبها ُ
ُ
مهور.
َف
اجل ُ

دعتِ ِه يف َ
والثاينُ :يق َب ُل من مَل َي ُكن ِ
األ َص ِّح ،إ َّ
دع ُته َفيرُ َ ُّد َعىل ا ُملختا ِرَ ،وبِ ِه
ال إن َروى ما ُي َق ِّوي بِ َ
داع َي ًة إىل بِ َ
ص َح َ
اجلوزجاين َش ُ
سائي.
رَ َّ
يخ ال َّن ِّ

احل ِ
س ُء ِ
احل ِ
سوء ِ
فظ :إن َ
كان ال ِزم ًا َف َّ
فظ بِ ُمع َتبرَ ٍ،
ُث َّم ُ
الش ُّاذ عىل َرأيٍ  ،او طا ِرئ ًا َفا ُملخت َِل ُطَ ،ومتى تُوبِ َع يَ ِّ
باملجموع.
صار حدي ُث ُهم َح َسن ًا ال لِذاتِ ِهَ ،بل
ِ
َو َكذا املَستور َوا ُمل َ
سَ :
رس ُل َوا ُملد َّل ُ

رصحي ًا او ُحك ًامِ ،من َقولِ ِه او ِف ِ
ُث َّم ا ِ
إلسنادَّ :إما َأن َينتهي إىل ال َّنبِ ِّي َ Bت ِ
عل ِه او َتق ِري ِر ِه.

الصحايب َكذلِ َكَ ،و ُه َوَ :من َل ِق َي ال َّنبِ َّي ُ Bم ِ
مات َعىل اإلسال ِمَ ،و َلو خَ َت َّل َلت ِر َّد ٌة يف
ؤمن ًا بِ ِهَ ،و َ
او إىل َّ
َ
األ َص ِّح.
حاب َكذلِ َك.
او إىل
التابعيُ ،
وه َوَ :من َل ِق َي َّ
الص يِ َّ
ِّ

عي ِ
وقوف ،والثَّالِ ُث :املَ
املرفوع ،والثَّاين :املَ
ُ
ُ
قطوعَ ،و َمن ُد َ
فيه ِمث ُل ُه.
االول:
َف
ُ
ُ
ون التابِ ِّ
ينَ :
قال لِ َ
َو ُي ُ
ري ِ
األ َث ُر.
ألخ َ

يب بِ َسن ٍَد ِ
ظاه ُر ُه اال ِّتصالَ ،فإِن َق َّل َعدَ ُد ُه َفإِ َّما َأن َينتهي إىل ال َّنبِ ِّي  ،Bاو إىل إما ٍم
وا ُملسندُ َ :م ُ
رفوع َصحا ٍّ
ذي ِص ٍ
فة َع َّلي ٍة ُ
كشعبة.
ُ
الع ُل ُّو ا ُملط َلق.
فاالولُ :

ِّسبي.
َوالثَّاين :الن ُّ

ري َط ِ
َو ِ
ُ
يخ َأ َح ِد ا ُمل َصنِّفنيَ ِمن َغ ِ
ريقه.
فيه ا ُملوا َف َق ُةَ :و ِه َي
الوصول إىل َش ِ
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يخ َش ِ
َو ِ
ُ
يخ ِه َك َذلِ َك.
فيه ال َبدَ ُلَ :و ُه َو
الوصول إىل َش ِ

َو ِ
ِ
ِ
إسناد َأ َح ِد ا ُمل َصنِّفنيَ .
الراوي إىل آخ ِر ِه َم َع
استواء َعدَ ِد
فيه ا ُملساوا ُةَ :و ِه َي
ُ
اإلسناد ِم َن َّ

االستواء َم َع تِ ِ
َو ِ
لميذ ذلِ َك ا ُمل َصن ِ
ِّف.
فيه ا ُملصا َف َح ُةَ :و ِه َي
ُ
ُ
ُ
األقرانَ ،وإن
قي َف ُه َو:
الع ُل َّو َبأقسامه
َو ُيقابِ ُل ُ
النزولَ ،فإن َت َ
الراوي َو َمن َروى َع ُنه يف ِّ
شار َك َّ
الس ِّن وال ُّل ِّ
ِ
َروى ُك ٌّل ِم ُنهام َع ِن َ
األصاغ ِرَ ،و ِم ُنه اآل َباء َع ِن
اآلخ ِرَ :فا ُملدَ َّب ُج ،وإن َروى َع َّمن دو َن ُهَ :فاألكابِ ُر َع ِن
كس ِه َك َثر ٌةَ ،و ِم ُنه َمن َروى َعن َأ ِ
األبناءَ ،ويف َع ِ
ِ
بيه َعن َجدِّ ِهَ .وإن اشترَ َ َك ِ
وت
يخَ ،و َت َقدَّ َم َم ُ
اثنان َعن َش ٍ
َ
السابِ ُق وال َّ
ال ِح ُق.
أ َحدِهمِ ا َف ُه َوَّ :
االسمَ ،و مَل َيت ََم َّيزا َفباختِ ِ
هم ُل.
وإن َروى َع ِن اثنَينْ ِ ُم َّت ِفقي
ِ
صاص ِه َبأ َحدِهمِ ا َي َت َبينَّ ا ُمل َ
الُ :قبِ َل يف َ
األ َص ِّحَ .و ِ
وإن َج َحدَ َمرو َّيه َجزم ًاُ :ر َّد ،او احتِام ً
فيهَ :من َحدَّ َث َو َنيس.

ِ
َو ِ
لس ُل.
من
الروا ُة يف ِص َي ِغ األداء او َغريها َ
احلاالت َف َ
هو :ا ُمل َس َ
إن ات َفقَ ُّ
سم ُعُ ،ثم َأ َ
عت َو َحدَّ َثنيُ ،ث َّم َأخبرَ َ ين َوقرأت َع َليهُ ،ث َّم ق ِر َئ ع َل ِ
نبأينُ ،ث َّم
َو ِص َيغُ األداءَ :س ِم ُ
يه َو َأنا َأ َ
َّ
حوها.
ناو َلنيُ ،ث َّم شا َف َهنيُ ،ث َّم َكت َ
َب إِليَ َّ ُ ،ث َّم َعن َو َن ُ

إل ِ
االوالن :لمِ َن َس ِم َع َوحدَ ُه ِمن َل ِ
ِ
ري ِهَ ،و هُ
رصحها َو َأر َف ُعها يف ا ِ
ج َع َف َمع َغ ِ
فظ َّ
مالء.
َف
الشيخَ ،فإن مَ َ
اولا َأ ُ
اخل ِ
ج َعَ :ف ُه َو َك َ
امس.
والرابِ ُع :لمِ َن َق َرأ بنَفسهَ ،فإِن مَ َ
َوالثَّالِ ُث َّ
ال يف ُع ِ
اإلنباء :بِ َمعنى اإلخبا ِر ،إ َّ
َ
لإلجاز ُة َك َعن.
رين َف ُه َو
َو
رف ا ُملت ََأ ِّخ َ
ُ

امع إ َّ
سَ ،و َ
ال ِمن ُمدَ ِّل ٍ
َو َع َنعن َُة ا ُمل رِ ِ
ختار،
قيلُ :يشترَ َ ُط ُث ُ
الس ِ
بوت لِقائِ ِهام َو َلو َم َّر ًةَ ،و ُه َو ا ُمل ُ
عاص حَممو َل ٌة َعىل َّ
َ
جاز ِة املَ
اإلجاز ِة ا ُملتَل َّف ِظ هباَ ،وا ُملكا َت َب َة يف ا ِ
ِ
إل َ
َ
كتوب هبا ،واشترَ َ طوا يف ِص َّح ِة ا ُملناو َلة:
وأط َلقوا ا ُملشا َف َه َة يف
الر ِ
ِ
اقرتاهنا بِ
َ
اإلجاز ِة.
نواع
وايةَ ،و ِه َي َأر َف ُع َأ ِ
اإلذن بِ ِّ

الو ِص َّي ِة ِ
تابَ ،ويف اإلعال ِمَ ،وإ َّ
َ
بالك ِ
َ
كاإلجاز ِة
رب َة بِذلِ َك
َو َكذا اشترَ َ طوا
ال َفال ِع َ
اإلذن يف ال ِوجا َد ِةَ ،و َ

ِ
مجيع َذلِ َك.
لم
األص ِّح يف ِ
لمعدُ و ِم َعىل َ
َّ
جهول َولِ َ
العام ِةَ ،ولِ َ
إن ا َّت َف َقت أسامؤُ ُهم َ
ِ
الروا ُةِ :
أشخاص ُهم َف ُه َو :ا ُمل َّت ِف ُق وا ُملفترَ ِ ُق،
فصاعد ًا ،واخ َت َل َفت
سامء آبائِ ِهم
ُ
وأ ُ
َّ
ثم ُّ
األسامء ،واخت ِ
إن ا َّت َف َق ِ
األسامء َخ ًّطاَ ،واخ َت َل َفت ُنطق ًا َف ُه َو :ا ُملؤ َت ِل ُف وا ُملخت َِل ُفَ .و ِ
َو ِ
َلفت
ت
إن ا َّت َف َقت
ُ
ُ

بالع ِ
كس َف ُه َو :ا ُملتَشابِ ُه.
ُ
اآلباء ،او َ

َو َكذا إن َو َق َع ذلِ َك اال ِّت ُ
األبَ ،واالختِ ُ
اسم ِ
أنواع،
فاق يف
الف يف النِّس َب ِةَ ،و َيترَ َ َّك ُب ِم ُنه َو مِمَّا َقب َل ُه ٌ
االسم َو ِ
ِ
فاق او االشتِبا ُه إ َّال يف َح ٍ
ِمنها :أن حَي ُص َل اال ِّت ُ
رف او َحر َف ِ
قديم وال َّتاخ ِ
ري ،او َنح ِو ذلِ َك.
ني ،او بال َّت ِ
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ً
ثالثا /متون مصطلح الحديث

خاتمــة

ال جَ
هِ
واة ،وموالِ ِ
الر ِ
َو ِم َن ا ُمل ِه ِّم َمع ِر َف ُة َط َب ِ
أحوالِم َتعدي ً
وترحي ًا
يد ِهمَ ،و َو ِف َّياتهِ ِم ،و ُبلدانهِ ِمَ ،و
قات ُّ
َو َجها َل ًة.
و َمراتِ ُب َ
اسُ ،ث َّم َد َّج ٌ
فع َلَ :ك َأ َ
الو ُ
كذ ِ
ب ال َّن ِ
اب.
ال ،او َو َّض ٌ
اجل ِ
اع ،او َك َّذ ٌ
صف بِ َأ َ
أسوؤُ ها َ
رحَ :و َ
فظ ،او ِ
احل ِ
س ُء ِ
فيه َم ٌ
قال.
َو َأسه ُلهاَ :لينِّ ٌ  ،او يَ ِّ

َومراتِ ُب ال َّتعديلِ َ :
اسُ ،ث َّم ما َت َأ َّكدَ ِ
الو ُ
بص َف ٍة او ِص َف َت ِ
فع َلَ :كاو َث ِق ال َّن ِ
نيَ :كثِ َق ٌة ثِ َق ٌة ،او
صف َبأ َ
وأر َف ُعها َ
حاف ٌظَ .
ثِ َق ٌة ِ
شع َر ُ
بالق ِ
جريحَ :ك َش ٌ
يخ.
أسهلِ ال َّت
ِ
رب ِمن َ
وأدناها ما َأ َ
ف َبأسبابهِ اَ ،و َلو ِمن ِ
وتُق َب ُل ال َّت ِ
زك َي ُة ِمن عا ِر ٍ
األص ِّح.
واح ٍد عىل َ
رح ُم َقدَّ ٌم َعىل ال َّتعديلِ إن َصدَ َر ُم َب َّينًا ِمن عا ِر ٍ
َو َ
بل جُم َم ً
ف َبأسبابِ ِهَ ،فإن خال عن ال َّتعديلِ ُق َ
ال َعىل
اجل ُ
ا ُملختا ِر.

فصـــل

ِ
اسم ُه ُكن َيت ُُهَ ،و َم ِن اخت ُِل َ
ف يف ُكن َيتِ ِهَ ،ومن َك ُث َرت
هم َمعر َف ُة ُكنَى ا ُمل َس َّمنيَ َ ،و َأ ُ
سامء ا ُمل َك َّننيَ َ ،و َم ِن ُ
وم َن ا ُمل ِّ
ري ِ
اسم َأ ِ
بالع ِ
كس ،او ُكن َيت ُُه ُك ْن َي َة َز ْو َجتِ ِهَ ،و َمن ُن ِس َب إىل َغ ِ
أبيه،
بيه او َ
ُكنا ُه او ُنعوت ُُهَ ،و َمن وا َف َقت ُكن َيت ُُه َ
يخ َش ِ
اسم َش ِ
اسم ِ
او إىل أمه ،او إىل غ ِ
يخ ِه َو َش ُ
يخ ِه
ري ما َيسبِ ُق إىل ال َف ِ
همَ ،و َم ِن ا َّت َفقَ ُ
أبيه َو َجدِّ ِه ،او ُ
اسم ُه َو ُ
اسم َش ِ
الراوي َع ُنه.
فصاعد ًاَ ،و َم ِن ا َّت َفقَ ُ
يخ ِه َو َّ

ِ
فر َد ِةُ ،
ِ
ِ
ِ
االوطان:
األنسابَ .و َت َق ُع إىل القبائلِ َوإىل
األلقابَ ،و
والكنىَ ،و
َو َمع ِر َف ُة
األسامء ا ُمل َج َّر َد ِةَ ،وا ُمل َ

ِ
الصنائِ ِع َو ِ
احل َر ِ
فَ .و َي َق ُع ِفيها اال ِّت ُ
كاألسامء،
فاق َواالشتِبا ُه
اور ًة .وإِىل َّ
بِالد ًا ،او ِضياع ًا ،او سكك ًا ،او جُم َ
َو َقد َت َق ُع ألقاب ًا.

بالر ِّق او ِ
باحل ِ
ِ
اإلخو ِة
لفَ ،و َمع ِر َف ُة
َو َمع ِر َف ُة
َ
أسباب ذلِكَ ،و َمعر َف ُة املَوايل ِمن أعىل َو ِمن أس َف َلِّ :
األخ ِ
َو َ
وات.

رض ِهَ ،و َس ِ
بَ ،و ِس ِّن ال َّت َح ُّملِ واألداءَ ،و ِص ِ
فة ِكتا َب ِة َ
احل ِ
ديثَ ،و َع ِ
يخ َو َّ
الطالِ ِ
َو َمع ِر َف ُة آ َد ِ
اب َّ
امع ِه،
الش ِ
األبواب ،او ِ
ِ
فيهَ ،و َت ِ
الرح َل ِة ِ
َوإِ ِ
ِ
صنيف ِهَّ :إما عىل املَ
ِ
األطراف.
الع َللِ  ،او
سانيد ،او
سامع ِهَ ،و ِّ
ف ِ
ب َ
احل ِ
ديثَ ،و َقد َص َّن َ
َومع ِر َف ُة َس َب ِ
يوخ القايض أيب َيعىل ِ
فيه َب ُ
بن ال َف َّراء.
عض ُش ِ

ض ِ
األنواعِ ،
ظاهرة ال َّتع ِر ِ
َوصنفوا يف غالِ ِ
وهي َن ْق ُل حَم ِ
حرص َها
ب َه ِذ ِه
ِ
يف ُمستَغنِ َي ٍة َع ِن ال َّتمثيلِ َ ،و ُ
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جامع المتون

بسوطاتهُ ا.
َعسَ ،فلترُ َ
ُمت رِّ
اجع هَ َلا َم ُ

واهلل املوفق واهلادي ،ال إله إال هو.
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