 -62املعل ما اطلع فيه احلافظ املتقن عىل عةل غامضة فيية
قادح يف حص اس ناده أو متنه.
 -62املضطرب ما افتلف َس نَده أو متنه مع تعذر الرتجيح.
 -62املةةدرالك أ أج ةةر عةةار لةةدل الناقةةل يف حةةدل
النر صىل هللا عليه وسمل لتيسري أو غري.
 -62املدجب ما روى لك من القرلنني عن الآفر.
 -03املتيق وامليرتق :مةا اتيقةف فيةه أسةلر الةروات وافتلةف
أشخاصهم.
 -03املؤتلةف واتتلةف مةا اتيقةف الخةل فطةا وافتليةف
ليظا مبغايرت نقط أو شلك.
 -06املنكر هو :روال من ال حيمتل تيرده فان لالف الثقةا
مفقاب احمليوظ.
 -00املرتوك هو من أمجع نقاد الرجال عىل ضعيه.
 03املوضوع هو :الالكأ املكذوب عىل النر صىل هللا عليةه
وسمل.

لتحميل المزيد من الكتب والصوتيات واإلطالع على سيرة الشيخ:

 الصفحة على الفايسبوك:www.facebook.com/HafezHakmy
 البريد اإللكترونيhafezhakmy@gmail.com: -الموقع اإللكترونيwww.hakmy.com:

تمت وبالخير أتمت عام ٩٦٣١هـ.

٤
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(تعريفات يف فن علم املصطلح)-هو الش يخ العالم حافظ بن أمحد بن عيل بن أمحةد احلمكةي ،ودل
س ن  ۱٤٤۲هة بقرل السالأ التابع ملدلن املضااي ج وب جازان
ابململك العربي السعودل .
اكن قبل بلوغه برعي غمن وادلله جراي عىل عادت املمتع ،اال أنةه اكن
أآل يف اذلاكر ورسع احليظ واليهم ،فلقد فمت القرأآن و يظ الكثري
م ه ومعره مل لتجاوز الثاني عرشت بعد ،وكذكل تعمل اخلط وأ سن
الكتاب م ذ الصغر.
من أبرز ش يوله الش يخ العالم عطد اهل القرعاو – رمحةه هللا،-
وملا بلغ التاسع عرشت من معر طب م ه ش يخه أن لؤلةف كتةااب يف
التو يد ،فألف م ظومته املسلت" :سمل الوصول ال عمل الصول"،
فالقف اس تحسان العللر املعارصين هل.
اكن ملهل ليهم ولعي لك ما لقرأ –رمغ صغر س نه ،-فتيرغ للطلةب
بعد وفات وادلله ،وأجةاد قةول الشةعر والنةم معةا ،وألةف مؤليةا
عدلدت يف كثري من العلوأ والي ون االسةالمي  ،ولقةد اكن كةل قةال
عنةةه ش ة يخه" :مل يكةةن هل نظةةري يف التحصةةيل والتةةأليف والتعل ة
واالدارت يف وقف قصري".
تويف رمحه هللا س ن  ۱٤٣٣هة اثةر مةر أمل بةه وللةف ةرا
علميا عظامي يف معظم ف ون العمل.
موقع الشيخ العالمة حافظ الحكمي

۱

 -3الصحيح ذلاته هو "روال عدل اتأ الضةطط متصةل السة ند غةري
معل وال شاذ".
 -0 -6احلسن ذلاته هو" :مةا مجةع طوا الصةحيح اال أن الضةطط
فف فان اعتضد مبث فالصحيح لغريه ابجامتع طرقه".
 -3احلسةةن لغةةريه هةةو " :روال ة املس ة تور واملةةدل و ر احليةةظ
الصةةدوق واملرسةةل لك واحةةد ماةةا اذا اعثتضةةد مبةةث صةةار س ة نا
لغريه".
 -5الضةةعيف هةةو" :مةةا قتة عةةن رتطة احلسةةن لغةةريه وهةةو أقسةةاأ
بعضها أو يه من بعض".
 -2املرفوع هو" :ما أضيف اىل النر صىل هللا عليه وسمل من قةول
أو فعل أو تقرير".
 -2املقطوع هو" :ما أضيف اىل التابعي من قوهل أو فع ".
 -2املس ند هو" :مرفوع حصايب بس ند ظاهره االتصال".
 -2املتصل هو" :ما سمل َس نَده مةن سةقوا فيةه ية يكةون لك
من رجاهل مسع ذكل من ش يخه".
 -33املسلسل هو ما ورد عىل صي قولية أو فعلية يف الةراو أو
املرو عنه أو الروال .
 -33العزيز هو ما مل يروه أقل من اثنني عن أقل من اثنني.

۲

 -36املشهور هو مرو ثالث فصاعدا.
 -30املعنعن هو ما أتف روالته بصيغ "عن".
 -33املهبم هو ما يف س نده رجل مل يسم.
 -35العايل ما قربف فيه الوسائط اىل النر صىل هللا عليه وسمل.
 -32النازل هو" :ما كم فيه الوسةائط اىل النةر صةىل هللا عليةه
وسمل".
 -32املوقوف هو" :مةا أضةيف اىل أحصةاب النةر صةىل هللا عليةه
وسمل من أقواهلم وأفعاهلم".
 -32املرسل هو مرفوع التابعي اىل النر صىل هللا عليه وسمل.
 -32الغرلب هو ما مل يروه اال واحد.
 -63املنقطع هو ما مل لتصل اس ناده ال.
 -63املعضل ما سقط من س نده اثنان فصاعدا عىل التوايل.
 -66املدل هةو مةا أسةقط راولةه مةن جدثةه ونقة معةن فوقةه بةةة
"عن" و "أن" وحنوهل أو لذكر من حدثه لكةن بغةري مةا اشة هر بةه
من امس أو صي .
 -60الشاذ هو :ما لالف به الثق الثقا ومقابةل احمليوظ.
 -63املقلوب" :ما أبدل راوله بغريه أو قلب اس ناد لغري م ته".
 -65اليرد ما قيدَ بثق أو بدل أو راو فيقال مل يروه ثقة اال فةالن ومل
يروه اال أهل مك أو املدلن أو حنوها مل يروه عن فالن اال فالن.

٤

