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 تعريفات يف فن علم املصطلح

 الصحيح ذلاته هو "رواية عدل اتم الضبط متصل الس ند غري معل وال شاذ". -١

ال ن   الضبط ف  إنا   اضدضند  هنال إالصنحيح ل نري  احلسن ذلاته هو: "ما مج -٣ -۲  ع ورو  الصحيح ا 

 ابجامتع طرقه".

ند  -٤ ذا اْضُدضِّ احلسن ل ري  هو: " رواية املس دور واملدل ِّس ويسء احلفظ الصدوق واملرسل لك واحد مهنا ا 

  هال صار حس نا ل ري ".

 يه من بعض". الضعي  هو: "ما قرص ضن رتبة احلسن ل ري  وهو ن قسام بعضها ن و -٥

ىل النيب صىل هللا عليه وسمل من قول ن و إعل ن و تقرير". -٦  املرإوع هو: "ما ن ضي  ا 

ىل الدابعي من قوهل ن و إعل". -۷  املقطوع هو: "ما ن ضي  ا 

 املس ند هو: "مرإوع حصايب بس ند ظاهر  االتصال". -۸

نَُد  من سقو  إيه حبيث يكو  لك من رجاهل -۹  مس ع ذكل من ش يخه". املدصل هو: "ما سمل س َ

 املسلسل هو ما ورد عىل صفة قولية ن و إعلية يف الراوي ن و املروي ضنه ن و الرواية. -١۰

 العزيز هو ما مل يرو  ن قل من اثنني ضن ن قل من اثنني. -١١

 املشهور هو مروي ثالثة إصاعدا. -١۲

 املعنعن هو ما ن تت روايده بصي ة "ضن". -١٣

 هو ما يف س ند  رجل مل يسم. املهبم -١٤

ىل النيب صىل هللا عليه وسمل. -۱٥  العايل ما قربت إيه الوسائط ا 

ىل النيب صىل هللا عليه وسمل". -۱٦  النازل هو: "ما كرثت إيه الوسائط ا 

ىل ن حصاب النيب صىل هللا عليه وسمل من ن قواهلم ون إعاهلم". -۱۷  املوقوف هو: "ما ن ضي  ا 

ىل النيب صىل هللا عليه وسمل. املرسل هو مرإوع -۱۸  الدابعي ا 

ال واحد. -۱۹  ال ريب هو ما مل يرو  ا 

س ناد  حبال. -۲۰  املنقط ع هو ما مل يدصل ا 

 املعضل ما سقط من س ند  اثنا  إصاعدا عىل الدوايل. -۲۱
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املدلس هو ما ن سقط راويه من جدثه ونقل معن إوقه بنن "ضن" و "ن  " وحننوه  ن و ينر ر منن حدثنه  -۲۲

 لكن ب ري ما اش هتر به من امس ن و صفة.

 الشاذ هو: ما خال  به الاقة الاقات ومقابةل احملفوظ. -۲٣

س ناد ل ري منده". -۲٤  املقلوب: "ما ن بدل راويه ب ري  ن و قلب ا 

ال ن هل مكنة ن و املديننة ن و حنوهنا -۲٥ ال إال  ومل يرو  ا   الفرد ما قُي َد باقة ن و بدل ن و راو إيقال مل يرو  ثقة ا 

ال إال .  مل يرو  ضن إال  ا 

س ناد  ن و متنه. -۲٦  املعل ما اطل ع إيه احلاإظ املدقن عىل عةل غامضة ففية قادحة يف حصة ا 

نَد  ن و متنه م ع تعرر الرتجيح. -۲۷  املضطرب ما افتل  س َ

 املدرج الكم ن جنيب عارض يدخل الناقل يف حديث النيب صىل هللا عليه وسمل لدفسري ن و غري. -۲۸

 املدجب ما روى لك من القرينني ضن الآفر. -۲۹

 املدفق واملفرتق: ما اتفقت إيه ن س ء الرواة وافتل  ن شخاصهم. -۰۰

 املؤتل  واخملدل  ما اتفقت اللك ت فطا وافتلفت لفظا  ه ايرة نقط ن و شلك. -۰۱

 املنكر هو: رواية من ال حيمتل تفرد  إا   خال  الاقات مفقابل احملفوظ. -۰۲

 املرتوك هو من ن مج ع نقاد الرجال عىل ضعفه. -۰۰

 املوضوع هو: الالكم املكروب عىل النيب صىل هللا عليه وسمل. -۰٤

 .ـه٩٦٣١وبالخير أتمت عام   تمت
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 زيل هذه المادة من:نتم ت
 

  

 

 

 

 ننتظر آراءكم واقتراحاتكم لنشر تراث الشيخ حافظ الحكمي:
 الصفحة على الفايسبوك: -

www.facebook.com/HafezHakmy 

 hafezhakmy@gmail.comالبريد اإللكتروني: -

 www.hakmy.comالموقع اإللكتروني: -
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