
  



 : املقدمة
 ألن    ؛الِعلم  نصف  املصطلحات   فهم  إن  :  قيل  وقد  العلوم،  مفاتيح  من  هي  املصطلحات 

 يف  ببعض  بعضها  يرتبط  الت   املفاهيم  من  جمموعة  واملعرفة  مفهوم،  عن   يعرب  لفظ  هو  املصطلح
  أصبح   الذي  املعاصر  اجملتمع   يف  دوره  وتعاظم  املصطلح  أمهي ة  ازدادت   وقد  منظومة،  شكل

 يف  للمصطلحات   العاملية   الشبكة   ن  إ  حت    املعرفة(،   )جمتمع   أو   املعلومات(  )جمتمع   أبن ه   يوصف 
ذت  ابلنمسا نايفي  . (1)مصطلح( بال معرفة )ال  شعار اّت 

  جهابذة   سبق  جوانب   من  جانب  عن  لنا  يكشف  املصطلح  علم  يف  العلمي  التقدمو 
  يد   على  املصطلح   علم  مؤخًرا  ظهر  فقد  أفكارهم،  وبنات   عقوهلم  وإبداعات   همومتيُّز   احلديث
  للمصطلحات   العلمية   األسس  يف  يبحث  والذي  ، )فوسرت(  واألملاين  )لوات(  يت يالسوف

 علم. بكل اخلاصة أو العامة سواء ،وقوانينها  وطرقها  حيثياهتا يف ويبحث
  تكان  عليها  اجملمع  العلمية  املصطلحات  لوضع  أشعل  فتيل  أول   أن  نعلم  وحني

 موحدة   مصطلحات  لسك     م1904  ف   الكهرابئية  للصناعات  الدولية  اللجنة  بتوصية
  إل   واسبق  قد  احلديث  أهل  وأن  ،والعملية  العلمية  املهام  من  ابعده  ما  اعليه  ليبنوا  ؛بينهم 
 احلديث،  أهل  من  اجلهابذة  هبؤالء  إعجاب   وقفة  نقف   أن  بنا  فحري  بقرون،  األمر  هذا  مثل
  مارس   "ومن:  قال  حني  املعلمي  اإلمام  ذكر  ماك  واحلال  ،الورقة  هذه  يف  إبرازه  حناول  ما  وهو

  الباطل   ونفي  وحراستها  حبفظها  األئمة   عناية   أن   علم  وأئمتها  السنة  رواة   وأخبار  الرواية  أحوال
  دنياهم  أبخبار  الناس  عناية  أضعاف  كانت  واملتهمني  الكذابني  دخائل  عن  والكشف  عنها

 . (2)ومصاحلها"
 :املصطلح  مفهوم

  ضد  هو  مااألول:  :  اثنني  معنني  على  يدل  وهو  ،اصطلح  مادة  من  مشتق:  لغة  املصطلح 
  .(3) الفساد"  خالف   على  يدل  واحد   أصل   واحلاء   والالم  "الصاد:  فارس  ابن  قال  ،الفساد

 
  (. 66وتطبيقاته العملية، علي القامسي )ص: ينظر: علم املصطلح: أسسه النظرية  (  1)
 . (234/  1التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل )(  2)
 .( 574مقاييس اللغة )ص:    (3)



 . (1) االتفاقوالثاين: 
 :  منها كثرية  تعريفات  فله: اصطالحا املصطلح  معىن وأما

ذكره   أو  األلفاظ  من  خمتلفة  أنواع  على  يطلق  "لفظ:  بقوله  الشاوي  أمحد   األستاذ  ما 
  ابلتلوين   تتميز  أدبية  مصطلحات   من  الدقة  متباينة  علوم  يف  املستعملة  واإلشارات   التسميات 

 .(2) ذلك" إل وما الرايضية،  العلوم مصطلحات  إل ،اللفظي والتنويع الداليل
  يكون  ،ودقة  بوضوح  املعىن  يؤدي   علمي  "لفظ :  تعريفه  يف  يعقوب   إميل  األستاذ  ويقول

 .(3) الفنون" من فن أو العلوم من علم علماء عند عليه متفقا غالًبا
  خاص،   معجم  إل  ابنتمائها  تتميز  "كلمة:  البوشيخي  الدين  عز  األستاذ  ويعرفه

 .( 4) "حمدد معريف ميدان يف املختصني قبل من وابستعماهلا
 من   علم  يف  االستعمال  خصصه  "لفظ:  تعريفه  يكون  أن  بكري  الكرمي  عبد  د.  واختار

 . (5)معني" ملفهوم الفنون من فن أو العلوم
 أو   العلوم،  من  علم  يف  االستعمال  خصصها   الت  "الكلمة :  بقوله  العتييب  سعود  د.  وعرفه

 .(6) "معني  مبفهوم الصناعات  من  صناعة  أو الفنون، من فن
  أبن  االستعمال  خصصه  ما  بل  ،مصطلًحا  تسَمى  لغوية  مفردة  كل  ليس  هأن  يتبنَي   وهبذا
 خاص.  اصطالحي استعمال إل العام اللغوي االستعمال دائرة من أخرجت

 
(، مقاييس اللغة البن 383/  1(، الصحاح للجوهري ) 2039/  2( ينظر: هتذيب اللغة لألزهري )1)

 (. 374/  5البن منظور )(، لسان العرب  574فارس )ص:  
(2( دراسته  ومنهج  املصطلح  مفهوم  املصطلحية  ، (8/  1(  الدراسات  ندوة  اإلسالمية   ضمن  والعلوم 

 . ه 1414ط    ،جبامعة سيدي حممد عبد هللا بفاس
 (. 58( قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية )ص: 3)
د4)  )( اإلسالمية  العلوم  بناء  يف  واملفاهيم  املصطلحات  الدراسات 62/  15ور  ندوة  ضمن   ،)

 ه. 1414ط    ،املصطلحية والعلوم اإلسالمية جبامعة سيدي حممد عبد هللا بفاس
(5 ( العربية  واملعاجم  اإلسالمي  املصطلح  ندوة    ، (58/  1(  والعلوم ضمن  املصطلحية  الدراسات 

 ه.1414ط    ،اإلسالمية جبامعة سيدي حممد عبد هللا بفاس
 (.37)ص:    ( ضوابط استعمال املصطلحات العقدية والفكرية6)



 املصطلحات؟  نشأت مىت
 اإلنسان  وجود   مع  شك  وال  وجدت  فإهنا  للمصطلحات   وجود  أول  عن  تساءلنا  إذا
 الدين  بني  تالزم  مثة  حيث  ؛مصطلحات  تسَمى  تكن  مل  وإن  قدمي  وجودهاف  ،األول

  من   خيلو  ال  دين   وكل  التوحيد،  على  كان  أنه  شك   ال  السالم  عليه  وآدم  واملصطلحات،
 احلضارات   وحضارة  القدمية  الدايانت   من  داينة  وكل  ،وشرعية  وعقدية   دينية  مصطلحات 

  كلها  األفالطونية   واملثل  والكارما  فالكونفوشيوسية  ّتصها؛  مصطلحات   هلا  كانت  القدمية
 . القدمية احلضارات  يف  دالالت  ذات  مصطلحات 
 من   العلوم  من  علم   خيلو   يكاد  وال   واملصطلح،  العلم  بني   تالزم   هناك  وأيضا

 . (1) ةقدمي املصطلحات فنشأة هبا، اخلاصة املصطلحات
 : احلاضر عصران ف  مستقل كعلم   املصطلح   علم ظهور
 من  مستقاًل   علًما  وجعله  املصطلحات   أبمر  اعتىن  من  احلاضر  عصران  يف  ظهر  ولكن

 علًما   وأصبح   حديثًا  انفصل  أبنه  القول  ميكن  الت  العلوم  أحد  املصطلح   فعلم  العلوم،
 .برأسه مستقاًل 
 الت   املفاهيم  لتسمية  ميدانية  "دراسة:  أبنه  القياسية  للمواصفات   الدولية   املنظمة  عرفته  وقد

 . (2) االجتماعية" وظيفتها  ابعتبار البشري النشاط من خمتصة  ميادين إل تنتمي
 املفاهيم  بني   العالقة  يف  يبحث  الذي  "العلم:  بقوله  يعرفه  أن  القامسي  علي  األستاذ  واختار

 .(3) " عنها تعرب الت اللغوية واملصطلحات  العلمية
  املصطلحات  لوضع  العلمية  األسس  يف  يبحث  علم":  بقوله  العتييب  سعود  د.  وعرفه

 
 (. 82، د. سعود العتييب )ص: ( ينظر: ضوابط استعمال املصطلحات العقدية والفكرية1)
علي  (  2) اللغة،  وعلم  املنطق  علم  بني  املصطلح  اللسان  علم  جملة   -  30)عدد:    العريبالقامسي، 

 (. 85م( )ص: 1988
وتوحيدها    (3) املصطلحات  لوضع  العامة  )عدد:  وتوثيقهاالنظرية  العريب،  اللسان  جملة   ،18  - 

 (. 9م( )ص: 1980



 .( 1) "منها االستفادة وكيفية وتوحيدها بينها  فيما والعالقة
 املعرف  التقدم  :أبن  العلم  هذا  ولَّدت   الت  البحثية   املشكلة  القامسي  علي  األستاذ  ويذكر

 املصطلحات؛  من  كبي   عدد  ضخ    وابلتايل  ،املفاهيم  من  مجلة  توليد  إىل  أَدى  والتكنولوجي
 املفاهيم   عدد  بني  تطابق  ال  إذ  ،شافية  كافية  مصطلحات  إجياد  صعوبة  إىل  أد ى  ما  وهو

  يتجاوز   ال  لغة  أي ة  يف  اجلذور  فعدد  ؛عنها   تعرب    الت  املصطلحات   وعدد  املتنامية   العلمي ة
 مضطردين. ومنو ازدايد يف وهي املاليني املوجودة املفاهيم عدد يبلغ حني يف ،اآلالف

  اللفظي    واالشرتاك  ابجملاز  اجلديدة  املفاهيم  عن  التعبري  إل  اللغات  أهل  جلأ  هنا  ومن
 والداللي ة.  الصرفي ة الوسائل من وغريمها

 إل   يؤد ي  امم  ؛أخرى  إل  لغة  من  التعبري  طرق   الختالف   اضطراابً   يسبب  قد  ذلك   ولكن
  املبادئ   توحيدل  العشرين  القرن   ف   املصطلح   علم   نشئفأ    ؛وتنميتها   املعلومات   تبادل  صعوبة

 .(2) وتعديلها هلا املقابلة املصطلحات وضع وف  ،تغييها أو املفاهيم إجياد  ف  تتحك م الت
  )فوسرت(،  واألملاين  )لوات(  ت يالسوفي  من  كل  يد  على  العلم  هذا  نشأة   كانت   وقد

 :  التالية األهداف على املصطلح  علم ومدار ،(3)التطبيقي اللغة علم حقل يف جعله والذي
 املصطلحات.  لوضع  العلمية األسس بناء  حماولة -1
 املصطلحات.  توحيد -2
 معاجم  يف  وإخراجها  بتدوينها  املصطلحات؛  مجيع  من  االستفادة  وسائل  تقريب -3

 .(4)مصطلحية

 
 (.91)ص:    ( ضوابط استعمال املصطلحات العقدية والفكرية1)
العريب،   (2) اللسان  القامسي، جملة  وتوثيقها، علي  وتوحيدها  املصطلحات  لوضع  العامة  النظرية  ينظر: 

 (. 26م( )ص:  1980  -  18)عدد: 
(، ومن قضااي املصطلح 22ينظر: األسس اللغوية لعلم املصطلح، د. حممود فهمي حجازي )ص:    (3)

 (. 19اللغوي العريب، د. مصطفى احليادرة )ص: 
 (. 95بط استعمال املصطلحات العقدية والفكرية، د. سعود العتييب )ص: ضواينظر:  (  4)



 : اخلصوص وجه على احلديث  وجهابذة املصطلحات إببداع   املسلمني متيز
  ومناهجها  علومهم  جهة  ومن  وغزارهتا  لغتهم   جهة  من  املسلمني  علوم  إل  نظر  من
 وإكبار.  انبهار وقفة عندها يقف أن إال ميلك  ال  ومعانيها وألفاظها  وأوعيتها
  وجدان   -غريها  أو  مصطلحات -  عامة  املفردات   من  وخمزوهنا  اللغوية  ثروهتا  إل  نظران  فلئن

  ألف  (180)   من  تتألف  كلمة  (12305412)  حبوايل  اللفظية  ثروهتا  تقدر  العربية  اللغة
 فقط. آالف عشرة حوايل منها املستخدم ويقدر مادة،

  ثروهتا   أن  جند  -املثال  سبيل  على  اإلجنليزية  اللغة   ولتكن-  أخرى  بلغة  قارانها   لو   بينما 
 . (1) كلمة  ألف (790) حبوايل تقدر اللغوية

 إعمال   يف  أبدعوا  فلقد  املسلمون،  ميلكها   الت  اللغوية  الثروة  يف   الغزارة  هذه  جانب  وإل
 متيزوا  بل  وأقواها،  املصطلحات   أجود  وسك   ذلك   على  العلوم  أفضل  وسبك   العلمية  املناهج
  يف  ومعاجلتها  وتصنيفها   ومجعها   معانيها   مبعرفة  واهتموا   ودقتها   وكثرهتا  مصطلحاهتم  بغزارة

 والقماطر.  العلمية الدروس
 أو   التفسي   سواء  حاضرة  املصطلحات  جند  اإلسالمية  العلوم   من  علم  كل  وف 
  املخصصة   املصنفات   وجند  ،اإلسالم  فجر  مذ  وغيها  واألصول  والفقه  والنحو  احلديث

  ، ( هـ189ت:  )  للكسائي  احلدود  ككتاب   ؛العلوم  من  علم  مصطلحات   سواء  ،للمصطلحات 
  ورسالة   (،هـ209ت:  )  املثىن   بن  معمر  عبيدة   أليب  واحلدود  ،(هـ207ت:  )  للفراء  واحلدود

  يف   كما  املصطلحات   معاجم  أو  ،وغريها  (هـ260ت:  )  للكندي  الفلسفية  املصطلحات 
  للجرجاين   التعريفات   وكتاب   (،هـ387ت:  )  اخلوارزمي  هللا  عبد  أليب   العلوم  مفاتيح  كتاب 

 كشاف وكتاب   ،(هـ1094ت:  )  الكفوي  البقاء  أليب  الكليات   وكتاب   (،هـ816ت:  )
 كتاب  نكري  األمحد  وألف  ،أوسعها  وهو   (هـ1158ت:  )  للتهانوي  الفنون  اصطالحات 

 ."العلوم جامع مصطلحات "

 
( التقدير للخليل بن أمحد الفراهيدي، وقد أشار إل ذلك السيوطي يف كتابه املزهر، وصبحي الصاحل 1)

)ص:   العربية  اللغة  فقه  يف  دراسات  العربية  (180يف كتابه  اللغوية  الذخرية  وينظر:  اللسان   -، 
 . (7/  27الرمحن احلاج صاحل )العريب، عبد  



فاق وأبرز    املصطلحات  إببداع   متيز  نم    أسبق  ومن م ن   هبا  العناية  وقوة  غزارهتاف     
  فهو   ،هذا  الناس  يوم  وحىت  واملصطلحات  العلوم  البشرية  عرفت  مذ  ، احلديث  جهابذة  

  وشروطها  ضوابطها  وكشف  وبياهنا   ابملصطلحات   اعتنت  الت  العلم  حقول  من  حقل  أوسع
 قيدق    َمن  أن  القامسي  علي  ستاذاأل  ويذكر  خيصها،  مبصطلح  دقيقة  حال  كل  وتفصيل  وأحواهلا

ا  جيد  الرتاثي ة  العربي ة   املؤلَّفات   يف  النظر   "اصطالح" و  "مصطلح"  لفَظي  على  تشتمل   أهن 
 ولفظ  "معجم"  لفظ  استخدم  من  أو ل  كانوا   احلديث  علماء  وأن  مرتادفني.  بوصفهما 
 املصطلحات،  سبك   إل  الناس  أسبق  من  كوهنم  يف  احملدثني  إبداع  ويكمن  .(1)""مصطلح

 اآلخرين  ثقافات   من  يستقوها  ومل  عقوهلم  عند  من  املصطلحات   هذه   أبدعوا  كوهنم  وأيًضا
 فمصطلح  أنفسهم،  احملدثني  عقول  بنات   احلديثية  املصطلحات   كانت  بل  وتراثهم،  فكرهمو 

 واملرسل والعدالة    والضبط  واملرتوك والشاذ واملنكر واملعل  واملوضوع  والضعيف  واحلسن  الصحيح
واملختلف    واملعضل واملشكل  واملختلف  واملؤتلف  واملفرتق  واملت فق  واملدب ج  واملعلَّق  واملنقطع 

  من   عقل  أي  وسبكها  صياغتها  ف   يشارك  مل  صرفة  حديثية  مصطلحات  كلها  وغريها كثري،
  فكلما   ذلك،  إىل  احلاجة  دعت  كلما  وصاغوها  سبكوها  من  هم  بل   ، احملدثني  غي   عقول

  علوًما   له  وأبدعوا  ،جديدة   قوانني  له  صاغوا  النبوي  احلديث  ف   جديدة   مشكالت  ظهرت
  احلديثية   املصطلحات   يف  واإلبداع  الرباعة  مكامن  ومن  ،املصطلحات  هلا   وسبكوا   ،جديدة

 العالقة  فيها  وروعي   ،اإلسالم  بلغة  مسبوكة  احلديثية  املصطلحات ف  ،اللغة  مع  متوافقة  أهنا
 .اللغوي أصلها مع مرتابطة  احلديثية املصطلحات  غالب إن حيث اللغوي، ابملعىن

  املصطلح   فعلم  ،احلديث  علم  ةماهي  من  كبريًا  شًقا  له  جعلوا  قد  احلديث  جهابذة  إن  بل
  عهد   ذنم  الركب  وأثنيت  الدروس  عقدت   وله  ،احلديث  ومعل  أقسام  أهم  أحد  هو  احلديثي

  وحاشية   وشرح  وخمتصر  ومفصل  ومطول  ونظم  نثر  بني  ما  املؤلفات   أفردت   وفيه  ،قدمي
 املصطلحات  هذه  تتناول  اجلامعات   يف  احلديثية  األقسام  زالت  ال  بل   ،وغريها  ونقد  واستدراك

 .العليا الدراسات  مراحل يف وتفصياًل  وحتقيًقا دراسة
  ،منهم  جمتهد  ابجتهاد  علومهم  ملصطلحات   فهارس  أو  معاجم  العلوم  أهل  خصص  فلئن
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 تلك   أمساء  ولندع  الباب،  هذا  يف  ضخمة  ومكتبة  فذَّة  عقواًل   احلديث  جهابذة  خصص  فلقد
نفسهاتت  ميالدها  وتواريخ  الكتب عن  َحدِ ث   ،حد ث 

ُ
 والواعي  الراوي  بني  الفاِصل  فامل

ْسَتْخرَج  (،هـ405ت:  )  للحاكم  احلديث  علوم  ومعرفة  (،هـ360ت:  )  للرَّاَمُهْرُمزِي
ُ
  على   وامل

  واجلامع   ،الرواية  علم  يف  والكفاية  (،هـ430ت:  )  األصبهاين  نـَُعْيم  أليب  احلديث  علوم  معرفة
 معرفة  إل  واإِلملاع  (،هـ463ت:  )  البغدادي  للخطيب  كالمها  السامع  وآداب   الراوي  ألخالق

َحدِ ثَ   َيَسعُ   ال  وما  (،هـ544ت:  )  عياض  للقاضي  السماع  وتقييد  الرواية  أصول
ُ
 َجْهُلهُ   امل

ي  لنوويل  التقريبو   ،(هـ643ت:  )  الصالح  البن  احلديث  وعلوم  (،هـ580ت:  )  للَمَياجنَِ
)ت:    (،هـ676ت:  ) للذهيب    خنبة و   (،هـ806ت:  )  العراقي   وألفية  هـ(، 748واملوقظة 

العراقي  وشرح،  ( هـ852ت:  )  حجر  البن   النظر كالمها  نزهةشرحها:  و   الفكر،  ألفية 
  وغريها كثري وكثري. (، هـ911ت: )  لسُّيوطيل الراوي تدريبو  (، هـ902ت: ) للسخاوي
 اثنني؟! أو معجم أو ملصطلحاهتا فهرس سوى هلا يعرف  مل علوم من هذا فأين
  أول   وأما  ، مبجموعها  احلديثية  املصطلحات   ملناقشة  خباصة  املصنفة  الكتب  عن  وهذا

 مصطلح   ملناقشة  املؤلفة  الكتب   مع  فكان   املؤلفات  ف   احلديثية  للمصطلحات  ظهور
  (هـ224ت:  )   سالم  بن  القاسم  عبيد  وأبو   (هـ203ت:  )  مشيل  بن  النضر  ألف  فقد  ،بعينه

ت:  )  البخاريو   وغريه،  العلل  يف  (هـ234ت:  )  املديين  بنا  عليو   احلديث"،  "غريب  يف
  داود وأبو والطبقات، والتمييز، املقدمة،  يف (هـ261ت: ) ومسلم ، وغريه  التاريخ يف (هـ256

 وغريها.  مكة أهل إل رسالته  يف (هـ275ت: )
  حممد   اإلمام  اجلليل  التابعي  فنجد  ،بكثي   الوقت   هذا  قبل   املصطلحات  ظهرت  قد   بل

 ينطق و   النبوية  السنة  على  احلفاظ  يف  املراحل  من  مرحلة  لنا  حيدد  (هـ110ت:  )  سريين  بن
:  قالوا  الفتنة  وقعت  فلما   اإلسناد،  عن  يسألون   يكونوا  "ملَ :  يقول  احلديثية   ات صطلحامل  حدأب

  يؤخذ   فال  البدَع  أهل  إل  وينظر  حديثهم،  فُيؤخذ  السنة  أهل  إل  فينظر  رجاَلكم،   لنا  مَسُّوا
 . (1) حديثهم"

  اتريخ   يف  املصطلحات   أسبق  من  فهي  الوقت،  ذلك   منذ  موجودة  احلديثية  فاملصطلحات 
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  مصطلحات  أسبق  احلديثي  املصطلح  "إن :  محادة  فاروق   الدكتور  يقول  ،اإلسالمية  العلوم
  تبعته   مث  واالستقرار،  واالنتشار  واالكتمال  الظهور  يف  واإلسالمية  العربية  العلوم  مجيع

 . (1) الفقه" أصول مصطلح مث النحو، مصطلحات  طليعتها ويف األخرى، املصطلحات 
 :علمًيا ترفًا   وليس احلديث علم ةحاج حبسب املصطلحات سبكوا احلديث أهل
  اإلسناد،   عن  يسألون  يكونوا   "ملَ :  السابق  سريين  ابن   قول  يقرأ  حني   الناظر   يلمحه   ما  هذا

 إل   وينظر   حديثهم،  فُيؤخذ  السنة  أهل  إل  فينظر   رجاَلكم،  لنا   مَسُّوا:  قالوا  الفتنة  وقعت  فلما
 .(2) حديثهم" يؤخذ فال البدَع أهل

  وغريه؛  إسناد   إل  حباجة   يكونوا  مل  عصره   قبل  احلديث  أهل  أن  لنا  يبنيِ    سريين  ابن  فاإلمام
  فلم   النبوة،  عهد   من  قريب  والعهد  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النيب  على  الكذب   يعرف  مل  حيث
 فشو   بعد  جاءت   والت  ،اليوم  املعروفة  احلديثية  املصطلحات  من  كثي   إىل  احلاجة  تظهر 

  كان   النبوي  العهد  يف  فالصحابة  إشكاالته،  وطروء  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  على  الكذب 
  به  والعمل  وضبطه  احلديث  وحفظ  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  من  التلقي  على  احلرص  دورهم
 والتجارات   واألعمال  األسواق  ترك  من  منهم   كان  فلقد  الناس،  أحرص  من  كانوا  وقد  ،وتبليغه
  ومنهم  ،(3) عنه  هللا   رضي   هريرة  أبو  فعل  كما   النبوي   احلديث  حفظ  سبيل   يف  ابلكفاف   ورضي

  كان   ولكن  اخلطاب   بن  كعمر  يوًما  العيش  ولكسب  يوًما  النبوي  للحديث  جيعل  كان  من
 معرفة  على  حرصهم  من  وبلغ  ،(4)يسمعه  مل  ما  تناقل  على  األنصاري  وجاره   هو  يتناوب 
 كل   عن  ويسألون  أحواله  كل  حيفظون  كانوا  أهنم  الهوأقو   وسلم  عليه  هللا   صلى  النيب  حديث

  ما   بضبط  يعتنون   وكانوا  ،(5)االستفتاح  دعاء   حديث  يف  كما  وسكتاته  وسكناته  حركاته و   أموره
  أنه   عنهما  هللا  رضي   عمر  بن  هللا  عبد  حديث  يف  كما  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  يروون

 فقال  .«الغنمني  بني  الرابضة  الشاة  كمثل  املنافق  مثل»:  فيقول  حيدث   عمري  بن  عبيد  مسع
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  قال  إمنا  وسلم،  عليه  هللا   صلى  هللا  رسول  على  تكذبوا  ال  ويلكم!:  عنهما  هللا   رضي   عمر  ابن
 . (1)« الغنمني بني العائرة الشاة  كمثل  املنافق مثل»: وسلم عليه هللا  صلى هللا رسول

 إذا  مرة  كنا  إان ":  قال  ُسئل  فلما  إليه،  يلتفت  فال  حيدِ ث   رجل  جاءه  قد  عباس   ابن  وكان
  آبذاننا،   إليه  وأصغينا   أبصاران،  ابتدرته  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال:  يقول  رجال  مسعنا
 . (2) "نعرف ما إال الناس من أنخذ مل والذلول الصعب الناس ركب فلما

  ظهوره ومع يظهر، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على الكذب  بدأ الصحابة جيل وبعد
  من  حالة  لكل  وسبكوا  إليها  حيتاج  وسيلة  كل  اخرتعوا  الذين  احلديث  جهابذة   ظهر

 أوائل  ومن  ، مصطلًحا  وسائله  من  وسيلة   ولكل   مصطلًحا  النبوي   احلديث  حاالت
  أئمة  جعله  وقد  ،سريين  ابن  اإلمام  ذكره  الذي   "اإلسناد"  مصطلح   واألدوات   املصطلحات 

  وملا   وسلم،  عليه  هللا   صلى  هللا  رسول  حديث  إل  الكذابني  ولوج  دون   وحصًنا  درًعا  احلديث
 تلك  لشرح  احلديث   أهل  أنشأ  األلفاظ  من  النبوي  احلديث  يف  مما  ءشي  الناس  على  استعجم
 البدع  وطرأت   الكذب   ظهر   وملا   املصطلح،  هذا  له  وجعلوا  "،احلديث  غريب"  علم  األلفاظ
  "العدالة"  مصطلحي  وسبكوا  ،تقبل  ال   ومن  روايته  تقبل  من  احلديث   أهل  حبث  وأهلها

 كتب  وخفيُّها  ظاهرها  احلديث  علل  ظهرت   وملا  غلطه،  كثر  من  على  وتكلموا  ،"الضبط "و
  من   التابعي  فوق  من  أمساء  إسقاط  ظهر  وملا  عليه،  مصطلًحا  وجعلوه  ذلك   عن  احلديث  أهل

 عاصره   عمَّن  يروي   من  وجد  وكذلك   ابملرسل،  ومسوه  "اإلرسال"  مصطلح   له  سبكوا  األسانيد
 من  وجد  وأيًضا  ،"اخلفي  املرسل "  مصطلح   له   وسبكوا  احلديث  أهل  فبحثه  منه،   يسمعه  مل  ما

ثون   فتناوله   منه   يسمع  مل  ما   منه  مسع   عمَّن  يروى   مصطلح   له  وسبكوا   والدراسة   ابلبحث  احملدِ 
  أئمة   عليها  تكلم  املواضيع  هذه   وغالب  املدلس،   وغريه  املدلس   عنعنة  بني   وفرَّقوا  ، "التدليس"

  بغريه  الصحيح  اختلط  وملا  عصورهم،  يف  ظهرت   حيث  رسالته  يف  الشافعي  كاإلمام  احلديث
 كالبخاري  مستقلة  مصنفات   يف  الصحيح  وأفردوا  احملدثني  جهابذة   له   انربى  األحاديث  من

 بطريقة   األحاديث  جبمع  آخرون  وعين  ،"الصحيح "  مصطلح   وظهر  خزمية  وابن  ومسلم
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  علم "  ظهر   الرجال   معرفة  إل  واحتاجوا  الزمان  تقادم  وملا   ،"املسند"   مصطلح   فظهر  املسانيد
  علمية  عملية  إىل  النبوي  احلديث  احتاج  كلما  وهكذا  ،"والتعديل  اجلرح  علم"و  "الرجال

 فأهل  ، عليه  يدل  املصطلحات  من  مصطلًحا  له  وسبكوا   ،احلديث  جهابذة  هلا   انربى  معينة
 مصطلح  سك ِ   ويف  وإشكاالته،  وطوارئه  الواقع  معايشة  يف  الناس  أبرع  من  يعتربون  احلديث

 احلديث. حاالت  من وحالة  نوع لكل
 :وإتقاهنا احلديثية  املصطلحات دقة

 إل   ندلف  واقعه  ومتطلبات   علمهم  حلاجة   احلديث  جهابذة  ة معايش   عن  احلديث  وبعد
 واحتاج   احلديثية  الكتب  يف  ومجعت  الرواايت   كثرت   فلما  ،وغزارهتا  مصطلحاهتم  دقة  بيان
  حالة   وكل  نوع  لكل   واجعل   األحاديث،  فرز  يف  والدقة  التفصيلي  التقسيم  إل  احلديث  أهل

  يف   هو  ما  مثاًل ف  كلفة،  أبقل  غريه  عن  ومييز  به  ليعرف  دقة؛  بكل  خيصه  مصطلًحا  وتفصيل
  يف   كان  وما  مصطلح،  له  بقليل  ذلك   من  أقل  هو  وما  مصطلح،  له  القبول  حاالت   أعلى
  مل  كان  وما  مصطلح،  له   املتوسط  من  أدن   درجة  يف  كان  وما  مصطلح،  له   متوسطة  درجة
 مصطلح   له  فهذا   الرواايت   من  يدعمها  ما   هلا  جند  قد  ولكن  القبول  مواصفات   فيه  يعرف
  الكذابني   رواية  من  كان   وما  مصطلح،  فله  يرتقي   أن   فيه   يتوقع  وال  مطلًقا  يقبل   ال   وما  خيصه،

 مصطلح. فله والوضاعني
 السند،   متصل  الضبط،  اتم  عدل  بنقل :  اآلحاد  "وخرب:  (هـ852ت:  )  حجر  ابن  يقول

 لذاته.  الصحيح هو شاذ وال معلل غري
: على  القبول  صفات   من  يشتمل  أن   إما  ألنه   أنواع؛   أربعة  إل  املقبول  تقسيم  أول  وهذا

  القصور  ذلك   جيرب  ما  وجد  إن:  والثاين،  لذاته  الصحيح:  األول  ال.  أو  -2  ،أعالها  -1
 لذاته.  ال لكن، أيضا، الصحيح فهو الطرق، ككثرة
 لذاته. احلسن فهو جربان ال وحيث -3
 . (1)لذاته"  ال أيضا احلسن فهو فيه  يتوقف ما قبول جانب ترجح   قرينة قامت وإن -4

  تلك   أنواع  واستقرؤوا  وسلم،  عليه  هللا   صلى  عنه  رويت  الت  األحاديث  مجعوا  وهكذا
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 من  امسًا  ونوع  صنف  لكل  وجعلوا  صنفوها  مث  وردها،  قبوهلا  أسباب و   والرواايت   األحاديث
 تضبطها.  قواننيو  وشروطًا املصطلحات  من مصطلًحا أو األمساء
  للمواضيع  االصطالحات  وضع  مبجرد  يكتفوا  مل  حيث  احملدثني  براعة  تكمن  هناو 
  هذا   ويزداد  ،خيصُّه  مصطلًحا  احلديث  أحوال  من  حالة  لكل  جعلوا  بل  العريضة،  العامة
 من   سبب  فلكل  الضعيف،  للحديث  وضعوها  الت  مصطلحاهتم  إل  نظران   إذا  جالء  األمر

  له   وأفردوا  ،خيصُّه  مصطلًحا  سبكوا   احلديث  مشكالت   من  مشكلة  ولكل  الضعف  أسباب 
 أن  إما:  املردود  "مث:  هللا  رمحه  حجر  ابن   احلافظ  يقول  ،وأحواله  أحكامه  يف  يبحث  فصاًل 
  آخره   من  أو  مصنِ ٍف،  من  السند   مبادئ  من  يكون   أن   إما:  فالسقط  طعن،   أو   لسقط  يكون

 . (1)ذلك" غري أو  التابعي، بعد
 " :  هللا  رمحه يقول  ،به خيتص مصطلح له هذه الضعف أسباب  من سبب كل  مث

 املعلق. : فاألول •
 املرسل.  هو: والثاين •
 .املعضل فهو التوايل مع فصاعدا ابثنني كان   إن: والثالث •
 . (2)فاملنقطع" وإال •

 رجلنيب  االنقطاع  بني  فرَّقوا  فقد  الثالث،  النوع  يف  ذكر  كما  تفصيل  فيه  أيًضا  االنقطاع  مث
 مصطلح   له  فجعلوا  واحد  برجل  االنقطاع  أماو   ،املعضل  وهو  خيصه  مصطلًحا  له  فجعلوا

  وأحكاًما  امسًا  نوع  لكل  وجعلوا  اخلفي،  واالنقطاع  الظاهر  االنقطاع  بني  فرقوا  كذلك و   املنقطع،
 وشروطًا.  وضوابط

 : خفًيا  أو واضًحا يكون  قد "مث: احلافظ يقول
 التأريخ.  إل احتيج مث ومن التالقي، بعدم يدرك :فاألول
  معاصر  من  اخلفي  املرسل   وكذا  وقال،  كعن،:  اللقي  حتتمل  بصيغة  ويرد   س، املدل    : والثاين
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 . (1)عنه" ث حدَّ  من يلق مل
  أنواع  يف  كذلك   حصل  السقط  أنواع  من  نوع  كل  تسمية   يف  الدقة   وهذه  التفصيل  وهذا

 سيأيت. كما  للراوي توجَّه الت الطعون
 :وثراؤها احلديثية املصطلحات غزارة

  فهي  أنواعه  من  نوع  لكل  والتفصيل  الدقة  احلديثية  املصطلحات   مسات   من  كان  لئن
  أن   شك   فال  ، ىخر ابأل  إحدامها   مرتبط   مستان   والغزارة   والدقة  وغزارهتا،  بشموهلا  تتسم  كذلك 
  أحوال   لكل  مشوله   إل  يؤدي   قد  العلوم  من   ما  علم  معاين  من  دقيق  معىن  لكل  مصطلح  سبك 
 لعقوهلم   وإعماهلم  جبهودهم  احلديث  جهابذة  بلغه  قد  ما  وهو  ومسائله،  وأبوابه  العلم  ذلك 

 املردود  احلديث  أنواع  من  الثاين  النوع  عن احلديث  واصلنا  ولئن  املصطلحات،  بناء   يف  ونبوغهم
  ما  وهو  خيصه،  مصطلح  ولكل ٍ   ،وأنواع  أبواب   وحتته  أنواع  الطعن  فإن   الراوي،  يف  الطعن  وهو

  "مث :  هللا   رمحه   حجر   ابن  احلافظ  يقول  ،أيًضا  ودقتها  املصطلحات   هذه  ثراء  على  يدلك 
  فسقه،   أو  غفلته،  أو   غلطه،  فحش  أو   بذلك،  هتمته  أو   الراوي،  لكذب   يكون  أن  إما:  الطعن

 . (2)حفظه" سوء أو  بدعته، أو جهالته، أو  خمالفته، أو ومهه،  أو
  حيتمل  الطعون  هذه  من  كان  وما  خيصه،  مصطلًحا  له  جعلوا  الطعون  هذه  من  وعن  وكل

 .خيصه مصطلًحا منه  وجه لكل جعلوا كثرية  وجوًها
 . املوضوع :حديثه يسمى الراوي كذب   وهو :األول  النوع  :فمثاًل 
 املرتوك.  :يسمى ابلكذب  املتهم و وه :والثاين
 ويف   التسمية  يف  فرَّقوا  هنا   ترى  فكما  ،ميكن  ما  أبدق   وأخرى  حالة  كل  بني  فرَّقوا  وهكذا

  ابلكذب،   اتصافه  يف  البحث  إل  حيتاج  وال  ابلكذب   معروف  هو  من  بني  احلكم  ويف  املصطلح
كذبه يف حديث النيب صلى هللا عليه وسلم،    من  نتأكد  مل  ولكن  ابلكذب   متهم  هو  من  وبني

 .األخرى الطعون يف وهكذا
 هناك  حيث  ،األنواع   من  املفَصل  تفصيل  الدقة  وعلى  الثراء  على  الدالة  اجلوانب  ومن
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 األوجه   تلك   من  وجه  لكل  جعلوا  وقد  ، كثرية  أوجًها  حيتمل  مما  الطعون  هذه  بعض  يف  تفصيل
 يف  طعن  فيه  ما  املردود  احلديث  أنواع  من  مسوا  كما  كتبهم،  يف  له  خاًصا  وفصاًل   مصطلًحا

 ألخرى  خمالفة  من  وّتتلف  أنواع  على  نفسها  املخالفة  مث  ،املخالفة  الطعن   أنواع  من  مث  الراوي،
  رمحه   حجر  ابن  احلافظ  يقول  مسائله،  فيه  عاجلت  وفصل  خيصه  مصطلح  نوع  ولكل  ،احلكم  يف
 فمدرج : مبرفوع موقوف بدمج أو اإلسناد. فمدرج: السياق بتغيري كانت   إن: املخالفة "مث: هللا

  وال   إببداله  أو  األسانيد.  متصل  يف  فاملزيد:  راو  بزايدة  أو  فاملقلوب.: أتخري أو  بتقدمي  أو  املنت.
 فاملصحف :  لسياق   بقاء  مع  بتغيري  أو.  -امتحاان  عمدا  اإلبدال  يقع  وقد-  فاملضطرب :  مرجح

  وإمنا   ، وشرحه  املصطلحات   تلك   من  مصطلح  كل  معىن  بيان  موضع  هذا  وليس   .(1) واحملرف"
 . وغزارهتا وثرائها  مصطلحاهتم ف  احلديثعلم  جهابذة دقة معرفة املقصود

  أنواع   حتته  سبب  هو   بل  ، واحًدا  نوًعا  هو  فليس  ابجلهالة،   الطعن  يف  احلال  وكذلك 
  الراوي   أن  وسببها:  اجلهالة  "مث:  هللا   رمحه  حجر  ابن  احلافظ  يقول  ومصطلحات،   وتفصيالت 

 . املوضح  فيه وصنفوا لغرض،  به اشتهر ما  بغري فيذكر نعوته تكثر قد
  إال  عنه  يرو   مل  من  ]وهو  الوحدان  فيه  وصنفوا  عنه،   األخذ  يكثر   فال  مقاًل   يكون  وقد
 واحد[،

 ،املبهمات  وفيه ااختصارً  يسمى ال وأ
  عنه   واحد  وانفرد  مسي   فإن  األصح.   على  التعديل  بلفظ  أهبم   ولو  املبهم  يقبل  وال

 ، العني فمجهول
 . (2) "املستور وهو  ،احلال فمجهول:  يوثق ومل فصاعدا اثنان  أو

 ليست   فهي   مبهرًا  وغزارهتا  ودقتها  وتفصيالهتا   املصطلحات   أنواع  من  ذكران  ما  كان  ولئن
 من  احلديث  أهل   ومن  بكثري،  ذلك   من  أكثر  املصطلحات   عدَّة  فإن  فيض،  من  غيًضا  إال

   .(1)ذلك  غري عدهتا جعل ومنهم،  (3) السيوطي ذكر كما  نوًعا وتسعني ثالثة  عدَّهتا جعل
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 :واألحوال لألنواع  احلديثية املصطلحات مشول
  للمصطلحات  السابق  العرض  يف  ذلك  من  جانب  لك   استبان  وقد  إال  إخالك   ال

  فهي   مسمياهتا،   يف   دقيقة  غزارهتا   يف  عظيمة  أهنا   فكما   غزارهتا،   وإبراز   دقتها   وبيان   احلديثية
 من  شرط  فكل  احلديث،   جهابذة   عليه  حرص   ما  وهو   ، العلوم  أنواع   لغالب  شاملة  كذلك
 مصطلح   له  احلديث  رد  أسباب   من  سبب  وكل  ويبينه،  يوضحه  مصطلح   له  القبول  شروط
 منها  تفصيل  كل  ُخصَّ   وحتليالت   تفصيالت   األسباب   تلك   من  سبب  كل  ويف  خيصه،

 ألنواع  ُسبكت  الت  املصطلحات   هذه  جتاوزان  وإن  بيَّنا،  أن  سبق  كما  خيصه  مبصطلح
 من  رجل  كل  أحوال  ُدرست  فقد  ورجاهلا،   حلامليها  ُسبكت  مصطلحات   جند  فإننا   األحاديث

  ، الرجال  أنواع  من  نوع  لكل  ومصطلحات   منهاج  هلم  ووضع  ،تصنيفهم  ومت  ،الرجال  أولئك 
 من   وضعوه  عما  احلديث  رجال  من  رجل  خيرج  يكاد  ال  حبيث  األحوال  من  حال  ولكل

 واملصطلحات.  األحوال
 "ووجدت:  فقال  الرجال  درجات   بنيَّ   حني  حامت  أيب  ابن  قول  يف  جلًيا  يظهر  ما  وهذا

 : شت مراتب على والتعديل اجلرح يف األلفاظ
 . حبديثه حيتج  ممن  فهو ثبت متقن أو ثقة إنه :للواحد قيل وإذا
  وينظر   حديثه  يكتب  ممن  فهو  به  أبس  ال  أو   الصدق   حمله  أو  صدوق   إنه:  له  قيل  وإذا

 . الثانية املنزلة  وهي فيه
 . الثانية دون أنه  إال فيه وينظر حديثه   يكتب ،الثالثة  ابملنزلة   فهو شيخ : قيل وإذا
 . لالعتبار حديثه يكتب فإنه احلديث صاحل: قيل وإذا

 .اعتبارا  فيه وينظر حديثه يكتب  ممن فهو احلديث( لني) بـ  الرجل يف أجابوا ذاإو 
 . دونه نهأ إال حديثه كتابة  يف األول مبنزلة فهو  بقوي ليس : قالوا وإذا
 . به  يعترب بل  حديثه  يطرح ال الثاين دون  فهو احلديث  ضعيف: قالوا وإذا
  يكتب  ال   احلديث  ساقط  فهو  كذاب  أو  احلديث  ذاهب  أو  احلديث  مرتوك:  قالوا  وإذا
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 .(1) الرابعة"  املنزلة وهي حديثه
 رجال   من  رجل  حال  عنها  خيرج  يكاد  ال  والت  ةالدقيق  املصطلحات   ههذ  فتأمل
 احلال   تقَدم  كلما   بل   والتفصيل،  الدقة  من  املستوى  هذا  على  األمر  يقف   ومل  احلديث،

  دقة   أكثر   ويكونوا  احلديث  رجال  كل  ليشمل  والدقة  التفصيل  ف   تقَدموا  احلديث  أبهل
 . للرجال ومشواًل  ومتييًزا

  أربع  اهلجري  الرابع  القرن   يف  حامت   أيب  ابن  اإلمام  ذكرها  الت  الرجال  مراتب  كانت  فلئن
 مراتب   على  وجعلهم  ،وتدقيًقا  تفصياًل   التاسع   القرن   يف  حجر  ابن  اإلمام  زادها  فلقد  ،مراتب

  ال  حت  ،والتضعيف  الرد  أحوال  أدن  حت   القبول  مراتب  أعلى  من  تدرًجا  متعددة  متفاوتة
 .الرجال من أحد القانون هذا عن خيرج يكاد

 فيه.  املبالغة على دل مبا  الوصف: هاؤ وأسو : مراتب "وللجرح:  هللا  رمحه حجر ابن يقول
:  أو   ،الوضع  ف   املنتهى  إليه:  قوهلم  وكذا   ،الناس   أكذب:  كـ  أبفعل؛  التعبري  ذلك   وأصرح

 ذلك. وحنو ،الكذب ركن هو
 الت   دون  لكنها  مبالغة،  نوع  فيها  كان   وإن  ألهنا  ؛كذاب:  أو  ،وضاع :  أو   ،دجال:  مث
 قبلها.

:  أو  ،احلفظ  سيئ:  أو   ،لني  فالن:  قوهلم:  -اجلرح  على  الدالة  األلفاظ:  أي-  وأسهلها
 .مقال أدن  فيه

 ّتفى. ال مراتب وأسهله اجلرح أسوأ وبني
:  قوهلم  من  أشد   ،احلديث  منكر:  أو  ، الغلط  فاحش :  أو  ،ساقط   أو   ،مرتوك:  فقوهلم

 .مقال فيه: أو ،ابلقوي ليس: أو ،ضعيف
 التعديل. مراتب معرفة أيضا املهم ومن

 فيه.  املبالغة على دل  مبا أيضا  الوصف: وأرفعها
 ف  املنتهى  إليه:  أو  ،الناس  أثبت:  أو   ،الناس  أوثق:  كـ  أبفعل؛  التعبري:  ذلك   وأصرح
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 . التثبت
  ثبت :  أو  ،ثقة  ثقة:  كـ  صفتني؛  أو  التعديل  على  الدالة  الصفات   من  بصفة  أتكد  ما  مث
 ذلك. حنو  أو ،ضابط عدل:  أو ، حافظ ثقة: أو  ،ثبت

 ،به  يعترب :  و  ، حديثه  روى ي  :  و  ،شيخ :  كـ  التجريح؛   أسهل  من  ابلقرب   أشعر  ما:  وأدانها
 ذلك. وحنو

 . (1)ّتفى"  ال مراتب ذلك  وبني
  سبيل  ف   استعملوها   الت   واألدوات  الوسائل   أيضا  مشلت  احلديثية  املصطلحاتو 

  بني  احلديث  أهل  فرَّق  فقد  ،األداء  وصيغ  التحمل  طرق   ذلك  ومن  لألحاديث،   حفظهم
  " فالن   أخربين"  فمصطلح  ومصطلًحا،  مرتبة  طريقة  لكل  وجعلوا  ،التحمل  طرق  من  وآخر  نوع

  أنواعها   مبيًنا  النووي  اإلمام  يقول  "،فالن  عن"و  "فالن  قال"  مصطلح  غري  "فالن  حدثين"و
 :  أقسام مثانية "وجمامعها: التقريب كتابه  يف ومصطلحاهتا

  األقسام   أرفع  وهو  كتاب.  ومن  حفظ  من  وغريه  إمالء  وهو  الشيخ،   لفظ  مساع:  األول
  يف   كثري  وهو  ،أخربان  مث  حدثينو  حدثنا  مث   مسعت  : أرفعها:  اخلطيب  قال  .. اجلماهري.  عند

  أنبأان   مث:  قال  الشيخ.  على  ابلقراءة  أخربان  ّتصيص  يشيع  أن  قبل  هذا  وكان  االستعمال،
  أخرى،   جهة  من  مسعت  من  أرفع  أخربانو   حدثنا :  الشيخ  قال   االستعمال.  يف   قليل  وهو  نبأان و
 ... خبالفهما ،إايه  رواه الشيخ أن على داللة مسعت يف ليس إذ

  غري  له  فاهم  إليه  مصغ  والشيخ  حنوه  أو   فالن  أخربك  قائال  الشيخ  على  قرأ  إذا:  الثاين
 . به الرواية وجازت  السماع صح  منكر،

 يقول  أن  عصري  وأئمة  مشاخيي  أكثر  عليه  وعهدت   أختاره   الذي :  احلاكم  قال:  الثالث
  قرئ  وما  .أخربين  :عليه  قرأ  وما  .حدثنا : غريه  ومع  .حدثين:  الشيخ  لفظ  من  وحده  مسعه  فيما

 ... أخربان :حبضرته
 . القراءة حال املسمع  أو السامع نسخ إذا: الرابع
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  حضوره  أو   بلفظه  حدث   إن   صوته  عرف  إذا  حجاب   وراء  من  السماع  يصح:  اخلامس
  ليس  تفصيالت   من  ذلك   غري  إل.  (1)" ثقة  خرب  املعرفة  يف  ويكفي  عليه،   قرئ  إن  منه  مبسمع

 . وبياهنا شرحها حمل هذا
  مشول  على  الوقوف   ولكن  وتفصيلها  بياهنا  أو  املصطلحات  حصر   هنا   املقصود  وليس

 . ووسائله أدواته وغالب احلديث أنواع  لعامة احلديثية املصطلحات
  هو  مما شيء خروج وعدم هللا رمحه (هـ643ت: ) الصالح ابن ينصُّ  الشمول هذا وعلى

  يف   املمكن   آبخر  وليس   آخرها،  "وذلك :  فقال  واملصطلحات،  األنواع  من  ذكر  عمَّا  مهم
  وال   وصفاهتم،  احلديث  رواة  أحوال  حتصى  ال  إذ  حيصى،  ال  ما  إل  للتنويع   قابل  فإنه  ذلك،
  ابلذكر  تفرد أن بصدد وهي إال صفة وال  منها حالة من وما وصفاهتا، احلديث متون أحوال

 . (2)"أرب  غري من نصب ولكنه  ،حياله على نوع  هي فإذا وأهلها،
  احلديث،  علوم  أنواع  جلميع  شامل  املصطلحات   من  ذكره  ما   أن  بنيَّ   الصالح  ابن  فاإلمام

 قد   السيوطي  جند  ما  وهو  ممكن،  التفصيل  يف  الزايدةوأن    تفصيل،  دون  ذكرهإمنا    ذكره  ما  وأن
 .(3)نوًعا وتسعني  ثالثة إل أوصلها أبن فعله

 احلديثية  للمصطلحات  معجم  وعمل  احملدثني   مصطلحات  من   مصطلح   كل   تتبع   وأما
  وغريه،   عرت  الدين   نور   د.  الشيخ  رأسهم  على  ،املعاصرين  احلديث  علماء   بعض  له  اجته   فقد
 الغوري  املاجد  عبد  سيد  للشيخ  احلديثية  املصطلحات   معجم  املثال  سبيل  على  أخذان  ولو

 . (4) مصطلح األلف معجمه يف احلديثية ابملصطلحات   جتاوز جنده
 ونظرت  احلديثية  املصطلحات   جردت   الت  املعاصرة  الدراسات   إحدى  نتائج  من  كان  وقد

 ابن  تعريف  من  واملستنبطة  مصطلح  لكل  التعريف  قيود  أن"  :فيه   ّتتلف  وما  اتفاقها  يف
  والالحقة،  الصالح  البن  السابقة  التعريفات   من  مجلة  حتتها  تندرج  أغلبية  قيود  هي  الصالح
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  ا خاصً   امصطلحً   تتبع  أو   اللُّغوي،  التعريف  حتت  تندرج  قد  يسرية  استثناءات   وجود  مع
  جمال -  للمصطلحات   تعريفات   من  الِفَكر(  )خُنْبة  كتابه  يف  حجر  ابن   انتخبه  ما  وأن  لواضعه،
 واملضطرب.  واملنكر،   الشاذ،  تعريف :  مثل  األغلبية،  القاعدة  على  معظمه  يدور   -الدراسة

  ابلنص    إما   مصطلح؛  لكل  التعريف   قيود  أبرز  على  التعريفات   أكثر  اتفاق   البحث  أظهر   وأيضا
  األمثلة   من  شواهده  أو  وأقسامه،  شروطه  يف  تضمينها  أو  التعريف،   حد    يف  عليها

 .(1)"واالستدالالت 
  حيث  هؤالء  احلديث  جهابذة  حال  تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ   به  وصف  ما  أحسن  وما

  الناس   كالم  به  ابين  الذي  اإلعجاز  من  به  هللا  خصه  ملا-  بنفسه  امتميزً   القرآن  كان  وملا ":  قال
نُس َواجلِْنُّ َعَلٰى  }:  تعال  قال  كما َذا اْلُقْرآِن اَل ََيُْتوَن مبِْثِلِه  ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإْلِ َأن ََيُْتوا مبِْثِل هَٰ

لِبَـْعٍض َظِهريًا بـَْعُضُهْم    تغيري   يف  أحد  يطمع   مل   -ابلتواتر  منقوال  وكان   [88]اإلسراء:    {َوَلْو َكاَن 
  معانيه   يف  والتبديل  التحريف  يدخل  أن   الشيطان  طمع  ولكن  وحروفه؛   ألفاظه  من  شيء

  بعض   به  يضل  ما  واالزدايد  النقص  من  األحاديث  يف  يدخل  أن  وطمع   والتأويل،   ابلتغيري
  الشيطان،  حزب  فدحروا  والسداد،   اهلدى  أهل   النقاد  اجلهابذة  تعاىل  للا   فأقام   العباد.
  ذلك   ف   الزايدة  من  القرآن  ومعاين  السنة  حلفظ  وانتدبوا  ،والبهتان  احلق  بني  وفرقوا

  الذين  الفقه  أهل   مقام  املسلمني  وعلى  عليه   به   أنعم  مبا   الدين  علماء  من  كل  وقام   .والنقصان
 من  وكان   واحلديث،  القدمي  يف  اخلطأ  من  ذلك   يف  وقع   ما  بدفع  واحلديث  القرآن  معاين  فقهوا
  االجتهاد   فيه  يسوغ   الذي   اخلفي  ومنه  العدول؛  عنه   يسوغ  ال  الذي  اجللي  الظاهر  ذلك 

  إىل   ذلك  ف   فسافروا  واإلسناد،  الرواية  بعلم   والنقاد   النقل   علماء  وقام  العدول.  للعلماء
  ،والتالد  الطارف  فيه  وأنفقوا  واألوالد،  األموال  وفارقوا  الرقاد،  لذيذ  فيه  وهجروا  البالد،
  املشهورة   احلكاايت   من  ذلك   يف  وهلم  الراكب،  بزاد  الدنيا  من  وقنعوا  النوائب،   على  فيه   وصربوا

 أحدهم   بتوسد  مرسوم،  معروف  معرفته  طلب  وملن  معلوم،  أهله  عند  هو  ما  املأثورة  والقصص
 مرارة  على  والتصرب  ،واألصحاب   األهل  معاشرة  وترك  ،والشراب   الطعام   لذيذ  وتركهم  الرتاب 

  كما   هللا. دين بذلك  ليحفظ وحاله إليهم هللا حببه أمر الصعاب، األهوال  ومقاساة االغرتاب،
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 حتصل  مؤملة   أمورا   فيه  ويتحملون  عميق،  فج  كل  من  يقصدونه  وأمنا  للناس   مثابة   البيت  جعل
  الدين   هبا  حيفظ  هللا  من  حكمة  واملال  ابلنفس   اجلهاد  القتال  أهل  إل   حبب  وكما  الطريق،  يف

  فمن  املشركون.  كره  ولو  رسوله  به  بعث  الذي  احلق،  ودين  اهلدى  به   ويظهر  املهتدين،  ليهدي
 . (1) "املقيم النعيم   أهل املتقني للا أولياء من كان  هلل يعملها الدين  أعمال ف  خملصا كان

 :اخلامتة
  وحرصهم   املصطلحات  صياغة   يف  احلديث  جهابذة   إبداع  املطاف  هذا  هناية   يف  لنا   ابن   قد

  ثرايً   احلديث  علم   جعل  ما  وهو  الشمول،  أو  الدقة  جهة من    إن  ،الصياغة  تلك   إتقان  على
 املصطلحات،  سبك   يف  وأبرعهم  الناس  أسبق  من  احلديث  فجهابذة  العلمية،  ابملصطلحات 

  املنهج  هذا  ومثل  املصطلحات   هذه  مثل  وأنتجت  صاغت  الت  العقول  تلك   وأنبغ  أبدع   ماف
 !الرصنيالدقيق  العلمي

والرباعة الدقة  من  الطويل  التاريخ  هذا  بعد  اليوم  َييت  أن  من   والعجب  واإلتقان   والدقة 
يتهم أهل احلديث ابجلمود الفكري أو البالدة أو البعد عن إعمال العقل أو النصية احلرفية أو  

 كوهنم حفاظا سذجا ال يعون ما يقولون! وعند هللا جتتمع اخلصوم.
 . وسلم وصحبه آلهعلى و   حممد  نبينا على هللا وصلى
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