
  صفوة امللح يف نظم علم املصطلح
ِ  بِد عَ : ةُ نعَ َص   نَ اِج طَ  آلِ  اٍح جَ نَ  بنِ  ا+َّ

  َمحًدا لِـَمن ِبَفضِلِه َعاَفاَنا

  )َصفَوُة الـُمَلْح (ِإنَّ ِتــــــــــــــــلــــــــــــــــَك َوَبعُد 

  َنــــــــَظــــــــمــــــــُتــــــــُه َأرُجو الـَمِزيَد َوالنََدى

  ِلَذاِتهِ  - َيا َأَخا الُعَال - ا َصحَّ مَ 

ــــاِبــــُط ُذو الَعَداَلهْ    َيــــــنــــــُقــــــُلــــــُه الــــضَّ

  َوَمل َيُشذَّ َأو َيُكن َذا ِعلَّهْ 

َدْت  اِت ِإَذا َتَعدَّ   َالــــــــــَحــــــــــَســــــــــُن الذَّ

لِ َوَحــــــــــــــــــــَســــــــــــــــ   ٢ــــٌن لِــــــــــــــــــــَذاتِــــــــــــــــــــِه َكاألَوَّ

عِف الَِّذي ِعيُف اهلَنيُِّ الضَّ ا الضَّ   َأمَّ

  قَوى ِمنُه َفْهَو احلََسنُ ٱَأو َكاَنَت 

ِعيِف ِعنَدُهم َما    َيفِقدُ َحدُّ الضَّ

  َوُردَّ َذا َوضٍع َوَترٍك َما ُقِلْب 

  ــــاَيــــــــــَة َطــــــــــِريــــــــــِق الـَمتنِ ِإنَّ ِحــــــــــَكــــــ

ُعــــــــــُه َثــــــــــــــــــــَالَثــــــــــــــــــــٌة ُمَسلَسُل    َأ ــــــــــَوا

  َصىلَّ َعَىل َأَمحَد ُمصَطَفاَنا 

  )الـُمصَطَلْح (َذاُت اخِتَصاٍر ِيف َمَباِدي 

  َوَأن َيُكوَن ُموِصًال ِإَىل اُهلَدى

  َما اتَّـــــَصـــــَل اِإلســـــــنَـــــــاُد َعن ُرَواِتهِ 

  َعن ِمثِلِه ممَِّن ُيَساِوي َحاَلهْ 

  حَّ َفاعِرف َفصَلهْ َوَما ِلَغٍري َص 

  ١ُطُرُقُه َساَوتُه َأو َأقَوى َغَدْت 

  ٣َلِكنَّ َهَذا َخفَّ َضبُط النَّاِقلِ 

  خَرى َحتَتِذي  ٱُرِوَي ِمن ُطُرٍق 

نَنُ    لِــــــــــَغــــــــــيــــــــــِرِه، َوَذا َحـــــــــــــــــــَوتـــــــــــــــــــُه السُّ

  َحيُث ُيوَجدُ َرشًطا ِمَن احلََسِن 

  ٤َوُمدَرًجا َوُمـــــــــــــنــــــــــــــَكــــــــــــًرا َوالـُمضَطِرْب 

نََد َعنَد َأهِل الَفنِّ    ُيْسَمى السَّ

ـــنَـــُد الَعاِيل َيِليِه النَاِزُل    َوالـــسَّ



ٌل    ُقل َما َتَرى ِرَجاَلْه َفَأوَّ

  َوالثَّاِن ِمنُه ُمطَلٌق َكَام اجُتِبي

  يٌّ َكُقرِب َمن َرَوىـــــــــــبِ ـــــــــــســـــــــــَوِمنُه نِ 

  َوَثاِلٌث َبَياُنُه ِيف التَّاِيل 

نَدُ    َوالـَمتُن َما انَتَهى ِإَليِه السَّ

  َوِهَي ِباعِتَباِر َمن ُتَضاُف َلهْ 

ُل الـَمرُفوُع ُينَمى ِللنَِّبي   َفاألَوَّ

  هْ ُبونَ وُع َينُس ـــــــــطُ ـــــــــقـــــــــمَ ـــــــــَوالثَّاِلُث الـ

  َمرُفوُع َصاِحٍب ِبِإسنَاٍد ُوِصْل 

  الَِّذي النَِّبيُّ اُألمِّي ٦َوالُقدِيسُ 

  َوْهَو الَِّذي َمل ُنَتَعبََّدنَّ ِبهْ 

  ُقل َما َعن َبِني اْسـ ٧َواِالَرسِئيِليَّاُت 

ُم احلَِديُث َحْسَب    عَدادِ ٱُيَقسَّ

تِ  طُ َوُمــــــــــــــــــــــــَتــــــــــــــــــــــــوا   ــــــــــــــــــــــــٍر َوَذا ُيشَرتَ

  َقوٌم َأكَثُروَن ُيسَتَحاْل َيرِويِه 

نَدْ َوكَ    وُن َذا ِيف ُكلِّ َأ َحاِء السَّ

  َوَيصَحُب اخلََرب َما ُيِفيدُ 

ُتــــــــــــــــُر َلُه َنوَعانِ    ُثمَّ الــــــــــــــــتَّــــــــــــــــَوا

   ِصَفٍة َأو َحاَلهْ  ِاتََّفُقوا ِيف 

  َوُهَو ُقرُب َمن َرَوى ِمَن النَِّبي

  املٍِ َأو ِمن ِكَتاٍب َأو ِسَوىِمن عَ 

  ٥َما َقاَبَل الثَّاِينَ َأعِني الَعاِيل 

  ِمَن الَكَالِم َذا ُهَو الـُمعَتَمدُ 

َلهْ    َثـــــَالَثـــــٌة َفـــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــاَكـــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــا ُمَفصَّ

اِحِب َوالثَّاينُِ الـَموُقوُف ِعن   َد الصَّ

  ِلَتاِبٍع َأو َما َيُكوُن ُدوَنهْ 

  ِيف َظاِهِر األَمِر َفُمسنًَدا ُجِعْل 

محَِن    َيْنِمي - َجلَّ -ِلَربِِّه الرَّ

  َفانَتِبهْ  - ُهِديَت -َأي ِبِتَالَوٍة 

ِه اقُتِبْس  ِئيَل ِيف الُكْتِب َواَالفَوا   ـَرا

  ادِ ُرَواِتِه َحــــــــتــــــــًمــــــــا ِإَىل آَح  

وٌط َمخَسٌة ُتلَتَقطُ    َلُه ُرشُ

َطُؤوا َعَىل ِكْذٍب ِبَحاْل    َأن َيَتَوا

  َوَأن َيُكوَن اِحلسُّ ِفيِه الـُمسَتنَدْ 

اِمِع َأ ًضا ِزيُدوا   َالِعلَم ِللسَّ

ُتــــــــــــــــُر األَلــــــــــــــــَفــــــــــــــــاِظ َفالـَمَعاِين    َتــــــــــــــــَوا



ٌل َلفًظا َوَمعنً    ى اتََّفْق َفَأوَّ

  َفاآلَحادُ  ١٠َوُكلُّ َما َقُرصَ 

  مــــــــشــــــــُهــــــــوٌر الَِّذي َثَالَثٌة َرَوْوا

ُترِ    َما َمل ُيَساِو َحدَّ ِذي التََّوا

  ِيف الطََّبَقاِت ُكلَِّها َذا ُيوَجدُ 

  َفالـُمطَلُق َما َقِد انَفَردْ  ١١َنوَعانِ 

  ِيف  َوالثَّاِن ِنسِبيٌّ َوَذا الَغِريُب 

  َيُكوُن ِباعتَباَراٍت ُتَعد   ١١َوْهوَ 

ِتــــــــٌر ُيــــــــــــــــِفــــــــــــــــيــــــــــــــــُد الَقطَعا   َوُمــــــــَتــــــــَوا

  َلِكنََّام اآلَحاُد ِفيِه َما ُيَرد  

  ِيف َباِب اَالحَكاِم َأِو الَعَقاِئدِ 

َبُب اخلَِفيُّ َحيُث َيقدَ    ُح َوالسَّ

  َأنَّ احلَِديَث َساملٌِ ِمن الِعَلْل 

  َأن ُخيَاِلَف الـُمَوثَُّق  ١٢اذُ ــــــــــشَّ ــــــــــَوال

  َردٍّ َسنٌَد ِمنُه َسَقطْ ُب سَباأَ 

دِ ــــــــــــــــلَّ ــــــــــــــــعِ ــــــــــــــــَرُف الــــــــعــــــــَوتُ    ُة ِبالتََّفرُّ

  لتَّحِريُف َخَطا ِرَواَيٍة ُهَو ا

قِط َأرَبٌع ِمَن األَقَسامِ    ِللسَّ

ْق َوَثاِينٌ    ٩ َمعًنى َوِيف اللَّفِظ افَرتَ

  َأقــــــــــــــــَســــــــــــــــاُمــــــــــــــــُه َثــــــــَالَثــــــــٌة ُتَرادُ 

  ِيف الطََّبَقاِت ُكلَِّها َوَما َدَنْوا 

  َثاٍن َعِزيٌز َما َرَوى اثنَاِن انُظرِ 

  ُثمَّ الَغِريُب َما َرَواُه َواِحدُ 

نَدْ َراِويِه ِبا   لـَمتِن َكَذا َوِبالسَّ

َهــــــــا َفاقَتِف    ِرَواَيٍة ُدوَن ِســــــــَوا

ِو أَ  ا   و ِيف َحاِلِه َأو ِيف َبَلدْ ِيف الرَّ

  َقطَعا - ُهِديَت -ُهَو َمقُبوٌل وَ 

ٌة َأ َّى َوَردْ    ِإن َصحَّ َفْهَو ُحجَّ

  َفَذاَك َمذَهٌب ِلُكلِّ َراِشِد 

  ُح ِيف َخربٍَ َفِعلٌَّة َوالَواِض 

  َوَليَس ِفيِه َقاِدٌح َوَال َخَلْل 

  َمن َكاَن ِمنُه َأرَجًحا ُحيَقُِّق 

  ١٣َوالطَّعُن ِيف َراٍو َوَمرِويٍّ َفَقطْ 

  ِة ِلَألَماِجدِ ــــــــــــــــفَ ــــــــــــــــالَ ــــــــــــــــخَ ـــــــــــــــــمُ ــــــــــــــــالــــــــــــــــَوبِ 

  َقلٌب التَّصِحيُف  َزيٌد َوَنقٌص 

  َفُخذ َبَياَهنَا َعَىل التََّاممِ 



  ُمَعلٌَّق َما َسقُطُه ِيف الـُمبَتَدا

  َوُمرَسٌل َما التَّاِبِعيُّ َيرِوي

قُط ِفيِه َواِحدُ    ُمنَقِطٌع َما السَّ

قُط ِفيِه َأكَثُر    َوُمعَضٌل َما السَّ

ُع تَ    اٌع َتسِوَيهْ ـــــــــــــــمَ ـــــــــــــــٍس َس ـــــــــــيـــــــــــدلِ ـــــــــــَأ َوا

  َوَحدُّ اِالرَساِل اخلَِفي َأن َيرِوَيا

  ٍة ُتوِهُم َأ َُّه َسِمعْ ــــــــظَ ــــــــفــــــــلَ ــــــــبِ 

اِبُط َوالَعدُل اْدرِ    َوالثَِّقُة الضَّ

وُطَها اِإلسَالمُ    َعَداَلٌة ُرشُ

   ِمن َسَبِب الِفسِق َوَخاِرٍم ُمُرو

  ِيف َعَداَلٍة َتُكونُ  َوالَطعنُ 

  ِكْذٌب َوُهتَمٌة ِبِه اجلََهاَلهْ 

  َجَهاَلٌة َنوَعاِن َعٌني ُثمَّ َحاْل 

  ِاثنَاِن َيرِوَياِن َعنُه َلِكنِ 

بِط ِبَوْهٍم َغفَلهْ    َوالطَّعُن ِيف الضَّ

  ِيف الَغَلطْ  شٍ ــــــــحــــــــفُ ــــــــَكَذِلَك الطَّعُن بِ 

ِل احلَِديِث    َحاِصَلهْ  ُطْرُق َحتَمُّ

  ١٧ٍة ُمَكاَتَبهْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإَجاَزٍة َوِص 

  و َأكَثُر ِعنَدُهم َغَداٱَواِحٌد 

   ١٤َعِن َأمحٍَد َوَصاِحًبا َال َحيِوي

ٍل َواِردُ    َأو َأكَثٌر ُدوَن َتَوا

ُروا ِيل َقرَّ   ِمن َواِحٍد َعَىل التََّوا

  ١٥اعَلم َما ِهَيهْ  َعطٌف ُشُيوٌخ َقطعٌ 

ِو َعن ُمعَ  ا   اِرصٍ َوَيأِ يَاَالرَّ

  َمْع َأ َُّه َحِقيَقًة َمل َيسَتِمعْ 

ْدرِ  بُط ِيف الِكَتاِب َأو ِيف الصَّ   َوالضَّ

َالمُ    َكَذِلَك التَّكِليُف َوالسَّ

  ٍة َفَليَست ُتبَرصُ ــــــــلَ ــــــــفــــــــَءًة َوغَ 

  ٍة َتذُكُرَها الـُمُتونُ ــــــــَس ــــــــمــــــــخَ ــــــــبِ 

  َوِبدَعٌة ِفِذي َضَالَلهْ  ِفسٌق 

ٌل َعنُه َرَوى َفرٌد َوَتاْل    ١٦َفَأوَّ

  ُمعَتنِ َال َمل ُيَوثَّق ِمن ِإَماٍم 

  ُة ِلَألِجلَّهْ ــــــــــــــــفَ ــــــــــــــــالَ ــــــــــــــــخَ ـــــــــــــــــمُ ــــــــــــــــَكَذا ال

  َنحُو ِحفِظ َمن َخَلطْ َوُسوِء ِحفٍظ 

  اِع َوالـُمنَاَوَلهْ ــــــــــــــــمَ ــــــــــــــــسَّ ــــــــــــــــلَعرِض َوالِبا

  - ١٨َيا َطاِلَبهْ -ِالعَالِم َمْع ِوَجاَدٍة ٱ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٩َوِصَيُغ األََدا َثَالَثٌة َفاُالل  

َثِني   َكَقوِلِه َسِمعُت َأو َحدَّ

َامعَ ــــــــمِ ــــــــتَ ــــــــَوالثَّاِن َما َحي    ٢٠َعن   ُل السَّ

  ٢١َوَثاِلٌث َدلَّ َعَىل انِعَدامِ 

  َمن َيلَق َأمحََد النَِّبيَّ ُمسِلَام 

  م ُعُدوُل ـــــــــــــــهُ ــــــــــــــــعُ ــــــــــــــــيــــــــــــــــَمجِ َوُكلُُّهم 

  َوالتَّاِبِعيُّ َمن َصَحاِبيsا ِلِقي

َرضٌم    ُمدِرُك َعهِد الـُمصَطَفىُخمَ

  ُد +َِِّ ِهبَا اِخلَتامُ َواحلَم
 

  َسَامِعِه َيُدل  َعَىل  ُهَو الَِّذي

ِين  َثنَا َأخَربَ   َأو َقوِلِه َحدَّ

  َكنَحِو َقاَل ُثمَّ َأنَّ ُثمَّ َعنْ 

ينَا عَ    ِن اِإلَمامِ َكنَحِو ُروِّ

  َوَماَت ُمسِلًام َصَحاِيبٌّ َسَام 

  َفَمن َيِعبُهم َفُهَو اجلَُهوُل 

  ٢٢َوَماَت ُمسِلًام َوَمل ُيَفاِرِق 

ُه َفاعِرَفا   َأسَلَم ُدوَن َأن َيَرا

َالُم    ُثمَّ َعَىل َنِبيِّنَا السَّ
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