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 يمه حه الر   نه ْحم الر   الله  ِمْسِب
ة   مم دِّ  ُمقم

ه  .1 ٰ ي لِله ْده ْهه  حم إهَلم ْستمنهدْ  وم
م
ا...  أ مم نُوُب  وم لميْهه  يم عم دْ  فم ْعتممه

م
 أ

و ]در مسیر تألیف[  کنم ستايش من براي اهلل است و بر او تکیه می
 کنم. رسد بر او اعتماد می ها به من می آنچه از سختی

 شرح:

ْستمنهدْ "امام سیوطی در آغاز منظومه با آوردن کلمة 
م
از براعت  "أ

گیرد تا به مخاطب بفهماند که موضوع منظومه در چه  استهالل بهره می
مشتق گرديده، و مشتقات آن « س ن د»را اين کلمه از اي است زي رابطه

است. و اين مشتقات، علم مصطلح حديث را « مسند»و « إسناد»و « سند»
  شود. يادآور می

ى  ُثم   .2 م ده  نمبهيِّهه  َعم ْيُ ...  ُُممم  ة   خم َلم م   صم َلم ده  وسم مم ْ  َسم
]نثار  محمد پیامبرش برسپس بهترين صلوات و سالمِ جاودانه را 

 کنم[. می
هه  .3 ي ة   ومهىذه لْفه

م
ْكه  أ رمرْ  َتم ة  ...  ادلُّ نُْظومم نْتُها مم م  لْمم  ضم ثمرْ  عه

م
 اْْل

اي است نظم يافته که شبیه  و ]بعد از حمد و صلوات،[ اين الفیه
 اي است که علم أثر را در آن قرار دادم. مرواريد است و منظومه

 شرح:

رمرْ  ة»: جمع  ادلُّ ر  بمعناي: مرواريد درشت و بزرگ است. وجه شبه « ادلُّ

 در نفاست و کمیابی و رفیع القدر بودن است.

لْفه 
م
 اي است که به هزار بیت منسوب است. أرجوزه ي ة:أ
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شهرت يافته « منظومة السيويط يف علم احلديث»اين منظومه به 

اما در شرحی که خودش بر اين منظومه نگاشته، تصريح کرده که اين 

 نامیده است.   « نظم ادلرر يف علم اْلثر» منظومه

است. اين علم به دو دسته تقسیم « علم حديث»همان « علم أثر»
شود: علم درايت و علم روايت. مقصود در اينجا علم درايت است که به  می

 علم مصطلح حديث مشهور گشته است.

ة   .4 لْفي ةم  فائهقم
م
اقه  أ رم ازه  اْْلمْمعه  يفه ...  الْعه اقه  وماْْلهِيه ِّسم  وماْت

بندي بر ألفیة  ]اين منظومه[ در گرداوري ]مطالب[ و ايجاز و ترتیب
 عراقی تفوق يافته است.

 شرح: 

اقه الْ  رم : امام، حافظ، زين الدين، عبدالرحیم بن حسین بن عبدالرحمن عه

 هجري اتفاق افتاد. 608بن عراقی است. وفات ايشان به سال 

 گیري از کلمات اندک ولی پرمحتوا. بهره از:ِيه اْْله 

اقه  ِّسم حافظ عراقی اين کار را انجام نداد زيرا مقدمة ابن الصالح را  :اْت

بندي خاصی نداشت به  به نظم درآورده بود و مقدمة ابن الصالح ترتیب
کرد و ترتیب و  اندک بر شاگردانش ديکته می جهت اينکه مطالب را اندک

 طلبید که با ظروف، ماليم و سازگار نبود. می  تنسیق بسیار زمان
ْ ...  اْْلهْحسانه  سابهغم  ُِيْرهيْ  وماللُ  .5 ُ  له لم وهيْ  وم

م انه  وِله ْيمم  اْْله
خداوند إحسان شامل ]يعنی بهشت[ را براي من و براي او و براي 

 داران ثبت نمايد. ايمان

 شرح:
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ناظم رحمه اهلل، مومنان را در دعايش شامل کرد به خاطر امتثال امر 

﴾. پروردگار متعال که فرمود:  نماته الُْمْؤمه نهنيم وم هلُْمْؤمه ل نْبهكم وم م ْر ِله ﴿وماْستمْغفه
 [91]محمد/
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دُّ  ، حم يثه اُمهُ  احْلمده قْسم
م
 ومأ

لْمُ  .6 يثه  عه ْحوماُل  بهها يُْدرمىى ...  َُتمدْ  قمومانهنيم  ُذو: احْلمده
م
ْت   أ نمدْ  مم  ومسم

ديث داراي قوانین مشخص و معینی است که با آن، احوال متن علم ح
]از حیث صحت، حُسن، ضَعف، رَفع، وَقف و غیر آن[ و ]احوال[ سند ]از 

 شود.  حیث صفات رجال، کیفیت تحمل و ادا و غیر آن[ دانسته می
انهكم  .7 وُْضوُع، فمذم ْقُصودُ  الْمم الْمم نْ ...  وم

م
ْقبُوُل  ُيْعرمفم  أ  ومالْممرُْدودُ  الْمم

ديث[ است. و پس اين دو ]يعنی سند و متن،[ موضوع ]علم مصطلح ح
هدف ]از علم مصطلح حديث اين است که[ حديث مقبول و حديث مردود 

 شناخته شود. 
نمدُ  .8 نْ  اْْلهْخبارُ : ومالس  يقه  عم ره ْت  ...  طم الْسناده  مم ىى  َكم م يقه  دلم ره

 فم
خبر دادن از طريق «: إسناد»همانند « سند»و نزد گروهی از علما، 

 متن است.

 شرح:

قوانینی است که با آن، احوال متن و سند ]از حیث علم حديث: علم به 
شود. و اين تعريفی است که بدر بن جماعه ارائه داده  قبول و رد[ دانسته می

 است.
گرفته شده؛ زيرا مُسنِد، حديث را به « ارتفاع کوه»از « سند»

نمد  »برد. يا گرفته شده از:  اش باال می گوينده يعنی فالنی معتمد «: فَُلن  سم

به اين نامگذاري شده زيرا اعتماد حفاظ در صحت و ُسقم حديث بر  است.
 سند است.
 :  تعريف ارائه شده است دو ،إسنادبراي 

 .  سند با اش گوينده به حديث دادن نسبت - أ
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 معنا بدين و هستند، متن به رساننده که رجالی زنجیرۀ و سلسله - ب
 .  است «سند» معناي هم «إسناد»

 : سند

 هستند متن به رساننده که رجالی زنجیرۀ و سلسله

ْتُ  .9 ا: ومالْمم ى  مم ْهه  اْنتمهم نمدُ  إهَلم نم ...  الس  ، مه مه م يثم  اللَْكم ي ُدوا وماحْلمده  قم
و متن: هر چه سند از کالم به آن منتهی شود. و ]علما،[ حديث را 

 اند... مقید دانسته

ا .11 يفم  بهمم ضه
ُ
ِّ  أ هلن به وْ  قمْواًل  ل

م
يًرا فهْعًَل ...  أ تمْقره ا وم ْومهم َنم ْوا وم كم  حم

وسلم  علیه اهلل ...به آنچه از قول يا فعل يا تقرير به رسول اهلل صلی
 نسبت داده شود و مانند آن حکايت شود ]مانند شمايل ايشان[.

 شرح:

بمعناي دور و دراز و انتهاي چیز، زيرا « مُماتَنه»گرفته شده از « متن»
اگر پوست « مَتَنْتُ الْکَبْشَ»يا گرفته شده از:  انتهاي سند است.« متن»

اش را بیرون آوري، گويا مُسنِد با سندش  خاية قوچ را پاره کنی و خايه
گرفته شده از زمین سفت و سخت و « متن»کند. يا  را استخراج می« متن»

اش  گرداند و آن را به گوينده مرتفع؛ زيرا مُسنِد با سندش، حديث را قوي می
 برد. باال می

ارائه داد همان تعريفی است که ابن « متن»تعريفی که سیوطی از 
 اند. جماعه و طیبی ارائه داده

آنچه از اقوال يا افعال يا تقريرات يا شمايل به رسول «: حديث»تعريف 
. اين تعريفی است که سیوطی بیان شود داده نسبت وسلم علیه اهلل صلی اهلل

 ي آورده است.کرد و ابن حجر در شرح فتح البار
 [9]بخاري/«. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ»مثال به قول: حديث 
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بر مرکوب، به  وسلم علیه اهلل صلیمثال به فعل: نماز خواندن رسول اهلل 
 رفت. هر سمتی که مرکوب می

، خالد بن وسلم علیه اهلل صلی مثال به تقرير: ممانعت نکردن رسول اهلل
 وشت سوسمار.از خوردن گ ولید را

مثال به شمايل: بر شمردن اوصاف جسمانی رسول اهلل 
، مانند اينکه نه زياد قد بلند و نه زياد قد کوتاه بودند بلکه وسلم علیه اهلل صلی

 ايشان معتدل القامه بودند. 
قهيلم  .11 ْتمصُّ  الم : وم ْرفُوعه  َيم اءم  بمْل ...  بهالْمم ْوقُوفه  جم هلْمم ْقُطوعه  ل  ومالْمم
اند: ]حديث، فقط[ به مرفوع اختصاص ندارد بلکه به حديث  گفتهو 

 موقوف و مقطوع ]نیز اطالق شده[ است.
ْهوم  .12 ى  فم م ا َعم ُف  هىذم اده ْ  ُمرم ُروا...  اْْلمبم ه  يْنه  ُشُمولم  ومشم ثمرْ  هىذم

م
 اْْل

پس بر اين ]تعريف،[ حديث با خبر مترادف است و ]علما،[ شامل بودن 
 اند. اين دو اثر ]يعنی: حديث و خبر[ را مشهور دانسته]يعنی ترادفِ[ 

 شرح:

اند:  اند و گفته تر تصور کرده را عام« حديث»اما بعضی ديگر از علما، 
يا به صحابی يا به تابعی  وسلم علیه اهلل صلی هر خبري که به رسول اهلل

نسبت داده شود. و اين تعريفی است که طیبی ارائه داده و ابن حجر در 
« خبر»با « حديث»ة النظر بر آن رفته است. بنابراين با اين تعريف، نزه

گويند  پسندند و می شود. و برخی از علما اين تعريف را بهتر می مترادف می
 قول مشهور اين است که بین اين دو فرقی وجود ندارد.   

ُونم  .13 ْكَثم
م
ُموا وماْْل ي قمس  ْ  هىذه نم ى ...  السُّ يح   إهلم حه عهيف   صم نْ  ومضم سم  ومحم

 اند. و اکثر علما اين حديث را به صحیح و ضعیف و حسن تقسیم نموده

 شرح:
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زيرا برخی حديث را به صحیح و «: اکثر علما»گفتة امام سیوطی 
 اند. اند و حسن را زير مجموعة صحیح قرار داده بندي نموده ضعیف تقسیم

« خطابی»از  گويد: من نديدم که کسی قبل خود می« نکت»عراقی در 
اند که قبل از خطابی،  گانه را ارائه داده باشد. اما برخی گفته اين تقسیم سه

ترمذي اين تقسیم را انجام و حتی در اقوال امام شافعی و امام بخاري نیز 
 ديده شده است. 

ضعیف را بر حسن مقدم کرد: الف( جهت ضرورت، تا اينکه نظم 
 مقابله بین آن و بین صحیح.مستقیم و راست آيد. ب( يا براي 

 تتمه:
 زيادات سیوطی بر عراقی در اين باب:

م  وم هْ فم »تا « يثه ده احْلم  مُ لْ عه »اش:  از گفته ْ اْْلم  ُف اده رم ا مُ ذم  هى َعم ، و «بم

 وم »اش:  گفته
م
ُ كْ اْْل  «. ونم َثم

 


