
 
 

     
 

 111: اصطالحات ُكتَّاب الحديث صثالًثا
 : ضبط الحروف المهملة:أوًل  -
 :من المعروف أن -
 .  ، ص، ط، عس ر، د، ح، مثل: هي الحروف غير المنقوطة: الحروف المهملة:   
 .، ض، ظ، غش ز، ذ،خ، مثل:  المنقوطة،الحروف  هي ة:عجمالحروف المأما    

 :كانت ،ولكن قبل وضع النقط على الحروف الذي قام به أبو األسود الدؤلي ***
 الحروف المعجمة غير منقوطة. -
 .منقوطة أيًضاوالمهملة غير  -

عليى  ت اصطالحاتهم فيي ذلي اختلفلكن و  ،عليها المهملة بعالمات تدل  الحروف فميز علماء الحديث     
ة: آراء  عدَّ

 .التي فوق نظائرها من الحروف المعجمة النقط عل تحت هذه الحروف المهملةجمنهم من  -1      
 :    هكذا      
 كُقالمة الظفر مضطجعة على قفاها. صورة هالللمهملة جعل فوق هذه الحروف امنهم من  -2      
 .هكذا:         
 .مثلها اصغيرً  حرًفاجعل تحت هذه الحروف المهملة منهم من  -3      
   :   هكذا     
 كالفتحة. خًطا صغيًراجعل فوق هذه الحروف المهملة منهم من  -4      
 :  هكذا     
     .همزةً المهملة  جعل فوق هذه الحروفمنهم من  -5      
 هكذا:       
 .تحت هذه الحروف المهملةوفي بعض الكتب القديمة كانوا يضعون الهمزة       
     هكذا:       

 
 :هما ن لكتابتهاذكر السيوطي طريقتي  : كتابة الهمزة المكسورة:* ثانًيا
 (    )   ؛ مثل: ُتْكَتب الهمزة فوق األلف وُتْكَتب الكسرة أسفلها -1     

 
 .(، وهذه صححها السيوطي         مثل: ) ُتْكَتب الهمزة والكسرة كالهما أسفل األلف؛ -2     

 



 
 

     
 

 : التمييز والفصل بين كل حديث وآخر:* ثالًثا
 على وضع دائرة بين كل حديث وآخر. اصطلح الُكّتاب      
نسإإ ة فكإإل حإإدي  ي إإرغ مإإن مقاب تإإ  فإإ ن بابإإل ال ،غييةر الخطيييب البغييدادي أن تكييون الييدائرة فا واسييتحبّ      

 .  مستقيًما صغيًرا ّط فيها  ًطانقطة أو اثنتين أو     يضع في الدائرة
 هكذا:     
 
 

 ق )بفتح الالم والحاء المهملة(:* رابعًا: تخريج الَّلحَ 
 سواء كان ك مة أو أكثر من ك مة.هو الشيء السابط من الكتاب الّلحق:  -
 أي من الزيادة.  ،من اإللحاق الك: أ ذً وسمي بذ          
  هو إثبات هذا الشيء السابط من الكتاب في الحواشي.تخريج الّلحق:  -

 اللحق بأحد بأمرين هما: اوقد كان ُكّتاب الحديث يخّرجون هذ      
بيين السيطرين  مين موضيع سيقول اللحيق فيي السيطر خًطيا صياعًدا  ليى فيوق، معطوًفياأن يخط  -1     

 جهة الحاشية التي فيها اللََّحق، وهذا األفضل  عطفة يسيرة  لى
 ، هكذا:جهة الحاشية اليمنى         

 
 جهة الحاشية اليسرى، هكذا: أو         

 
 الحاشييية. لُتَمييّد العطفيية ميين موضييع التخييريج أو اللحييق والسييقط يمينييًا أو يسييارًا  لييى أو :وقيييل -2     

 تاب وتسويد ل   اصة عند كثرة اإللحابات.ألن هذا في  تس يم ل ك***  ،وهذا غير مقبول
 



 
 

     
 

 جهة الحاشية اليمنى، هكذا:        

 
 جهة الحاشية اليسرى، هكذا:أو          

 
   ثم ُيْكَتب اللَّحق ُقبالة العطفة.     

 .مًعا رجع( في نهاية اللحق، وقيل يكتب )صح فقط (ثم ُيْكَتب كلمة )صحّ        
    من غير األصل، )تخريج الحواشي(:: الحواشي المكتوبة * خامًسا

 واية أو في نسخة.أو اختالف في ر        أو بيان غلط.    ل: شرح لفظة أو أكثر.مث      
 وقد كان لُكّتاب الحديث في تخريج ذل   حدى طريقتين هما:      

 هكذا:   ن  ظانٌّ أن  من ن س األصل.حتى ال يشتب  بال حق، ويظ ،ل ُيْخَرُج له خط   -1

 
حتإإى ال اسييتحباب التخييريج ميين علييى وسييط الكلميية ل بييين الكلمتييين كمييا فييي تخييريج اللحييق،  -2      

 هكذا:          وهذا هو الراجح. ي تبس ب ،

 
 : التصحيح: * سادًسا

 روايًة ومعنًى، ولكنه عرضة للش  أو الخالف فيه. صحّ ( ع ى كالم صحّ كتابة ك مة )المراد به:  -



 
 

     
 

 :  )التمريض(أو  : التضبيب* سابًعا
أو معنيى  ، ولكنيه فاسيد لفًظيانقاًل صّح روايًة و  كالمعلى  (يمّد خط أوله كالصاد )صييهو أن يُ المراد به:  -

   *** فيشير بذلك إلى ال  ل الحاصل، وأن الرواية ثابتة ب . أو ضعيف أو ناقص
 علل؟ *** س(ا ويراعى أن ل يلتصق الخط )صييييييييي( بالكلمة والجملة المراد تضبيبه -

 ل  في  وجُ  صحيُح. حتما  أن يتتي من يظهر ال     
 لماذا يشار  لى التضبيب بحرف ناقص )صيييييييي(؟*** س( 

 لي رق بين  وبين التصحيح.  -1      
 نقص الحرف يد  ع ى ال  ل الحاصل واال تالف في الك مة. -2      

 لماذا أطلق عليه تضبيب؟*** س( 
   ال يتج  لقراءة.يق ل بها الكالم ف التمريض وكذلك هي ضبة ق ل بها،يُ  التي ة الم تاحنسبة إلى ضب      

لغاؤه من الكتاب: : الضرب على الكالم الذي ُكِتب خطأً * ثامًنا  ويراد نفيه وا 
 )*** أسماء العلماء غير مطلوبة(       في ذل  على أقوال:   اب الحديثاختلفت اصطالحات ُكتّ       
وأل يطميس المضيروب علييه حتيى يقيرأ ميا  ،ييدل عليى  بطاليه أن َيُخّط من فوقه خًطا جيًدا بيًنيا -1     
 هكذا:    وهذا أجود الضرب. تحته.

         

يق ،بالكلميات المضيروب عليهيا خًطيا مختلًطيامن فوقيه أن َيُخّط  -2       (.ويسيمى هيذا )الضيرب أو الشَّ
 هكذا: 

          

ليمييزه  ،وطرفه اآلخر على آخره يعطف طرفه على أول الكالم المضروب ن فوقه خًطاأن َيُخّط م -3     
 هكذا:          عن غيره.

          

ل( أن يحوِّ  -4      كالهميا  ،على الكالم المضروب بنصف دائرة من أوله ونصف دائرة من آخيرهق )ُيَحوِّ
 هكذا:     . فوق الكالم قلياًل 

          

 هكذا:        دائرة صغيرة على أول الكالم المضروب وعلى آخره، كالهما فوق الكالم بقليل. أن يضع -5      

          



 
 

     
 

 هكذا:         أن يضع )ل( في أول الكالم المضروب عليه و) لى( في آخره. -6      

                 
                          لتكرير أقوال:لكتاب الحديث في  لغاء ا : لغاء الكلمة أو الكلمات المكررة: * تاسًعا

 ***  ذا كانت الكلمتان في أثناء السطر:   -1      
 أ. الضرب على الكلمة الثانية.     
 تبت ع ى الصواب، فال طت أولى باإلبطا .ولى كألن األُ ***        
 اإلبقاء على أحسنها وأبينها صورة وضرب األخرى. ب.     
 الكلمتان في أول السطر أو آخره:  ***  ذا كانت  -2      
   .ضرب ع ى الثاني ن كان التكرير في أول السطر أ.      
ن كان في آخر السطر ب.          .ضرب ع ى األو وا 
 وآخرها.*** هذا فيه صوٌن ألوائل       

 : اختصار بعض ألفاظ أداء الحديث: * عاشًرا
اوي: حإإدثنا أو أ برنإإا، أو عنإإد  إإى الرمإإز فإإي بإإو  الإإرا ر عابتصإإاالكثيإإر مإإن ُكتاإإاب الحإإدي  غ إإب ع إإى      

 االنتقا  من سند إلى آ ر ع ى النحو التالي:
   ثنا.لحدنا ( ) و ( ) ثنا  -1      
   ألخبرنا.بتقديم الباء على النون.   ا (نبأ) و ( ) أنا  -2      
حياء مين حائيل ألنهيا تحيول : وقييل.. .( لإلشارة  لى التحويل والنتقيال مين سيند  ليى آخير ح ) -3     

 وقيل: هي رمز للحديث. ...بين  سنادين فال تكون من الحديث
 وكذل  من الختصارات:*** 
 لحدثني. (  يثند) ، (  ي) ثن -     
 البد من النطق بها حا  القراءة. لكن ) با  ( جرت العادة بحذفها  طًا، و  -      

 ر الصريحة، مثل: "عن"، و"قال" ل تختصر.*** صيغ "سمعت"، و "أنبأنا"، وصيغ األداء غي
 كتابة التسميع:* حادي عشر: 

 ثم يسوبوا المسموع من األحادي . ،اسم الشيخ وكنيت : اعتاد كتبة الحديث أن يكتبوا بعد البسملة -1    
   اع، ويكون ذل : ثم يكتبوا أسماء السامعين، وتاريخ السم -2     

  حوط وأفضل.فوق البسم ة، وهذا أإما أ.       
 ب. أو في حاشية أو  وربة أو في آ رها.        


