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  َمحدًا ِلَمن نـَزَل َأحَسَن اَحلديثْ 

  

  َوَصَلواتُُه َتِسح ال َتريثْ    ]1[
  

صَطَفى َوآِلهِ 
ُ
  على الرسوِل امل

  

  َوَصحِبِه َوناِقلي أَقواِلهِ    ]2[
  

  وقد أشاَر بَعُض َأعياِن الَوَرى
  

  قاِب احلديِث ُدَررابَِنظِم أَل   ]3[
  

  فما أََلوُت يف ابِتداِر ما َقَصدْ 
  

  ُجهَد ُمِقل جاَد بِالذي َوَجدْ    ]4[
  

  ُمقَتِصرًا فيِه على األَلقابِ 
  

  واَهللا َأسَتهدي إىل الصوابِ    ]5[
  

  : ما ُرِوَي َقوًال َونُِقلْ  اْلَمْتنُ  -1
  

َندُ وَ  -2   ]6[ ذي َلُه ِبِه ُوِصلْ  السال :  
  

3 -  حيحُ الُمثَصال  صِعنَدُهْم ما اِت :  
  

  بَِنقِل َعدٍل َضبطُُه َقد َكُمال   ]7[
  

  ِإَىل النهايَِة ِبال َتعليلِ 
  

  َوال ُشُذوٍذ ، فَاعِن بِالتحصيلِ    ]8[
  

  : الِذي الشروَط ِاسَتوىفَ  اْلَحَسنُ وَ  - 4
  

  ِإال َكماَل الضبِط فـَْهَو َخفا   ]9[
  

5-  عيفُ ُمثِاخِتاللُ : ما ِبِه  الض  
  

  ِيف َشرٍط َأو َأكثـََر َواعِتاللُ  ]10[
  

  : الذي َرَوى َعَددْ  اْلُمَتواِترُ وَ  -6
  

  ِبَغِري َحصٍر َوَلُه الِعلُم ِاستَـَندْ  ]11[
  

  َوَما -8. َخبَـُر واِحٍد َوَغريُُه :  -7
  

  َمسا َفَمشُهورٌ زاَد على اِثَنِني  ]12[
  

  بِالَعزيزْ َوما َرواُه اِثناِن ُيْسَمى  -9
  

  ِميزْ  بِالَغريبِ َوما َروى الواِحُد  - 10 ]13[
  

  : ما اِنتَـَهى ِإَىل  اْلَمرفوعَ َوَمسوا  - 11
  

  أَفَضِل َمن ِإَىل اَألناِم أُرِسالَ  ]14[
  

  َذا َما ُوِصْل  )3(: أَو  اْلُمسَندُ َوِمثلُُه  - 12
  

  لِقاِئٍل َوَلو ِبِه الَوقُف َحَصلْ  ]15[
  

  َوما انتَـَهى لِتاِبِعي َوُوِقفْ  - 13
  

  عنَد َمن َسَلفْ  اْلَمقُطوعُ َذِلَك فَ  ]16[
  

  َوإن َيُكن يف َسَنٍد َقل َعَددْ  - 14
  

  ُرواتُُه بِِنسَبٍة إىل َسَندْ  ]17[
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اُد َمٍنت حاِصلُ  - 15 َوفيِهما ِاحت  
  

  الناِزلُ َوَهذا  الَعاِليَفذِلَك  ]18[
  

  َوِإْن ِلُكل رَاٍو أَمٌر َحيُصلُ  - 16
  

  اْلُمَسلَسلُ ُمتِفقًا َفَذِلَك  ]19[
  

  الذي ُرواتُُه اتـَفقْ  َواْلُمهَملُ  - 17
  

  َشيخاِن يف ِاسٍم َوَروى َوما فـََرقْ  ]20[
  

  َما َأوُل السَنِد ساِقٌط وَلو  - 18
  

  َدَعوا اْلُمعلقَ إىل َمتاِمِه  ]21[
  

  َوإن َيُكن َسَقَط بَعَد التاِبعي - 19
  

  ُدون داِفعِ  الُمرَسلُ َفذلَك  ]22[
  

  يف الطَرفنيْ  وساِقُط الواِحِد ال - 20
  

  يُدَعى َوَلو يف َموِضَعنيْ  ُمنَقِطعاً  ]23[
  

  َوساِقُط اِثَنِني َتوالِيًا َوإنْ  - 21
  

  زُِكنْ  )4(واعَلم  ُمعَضالً يف َموِضَعِني  ]24[
  

  َوِإن َيُكن ُسُقوطُُه َخِفّياً 
  

  ِإذ ليَس يف تارِخيِه َمأتِيا ]25[
  

  َخِفيُمَدلٌس َفهَو َمَع الَقصِد  - 22
  

  ُمرَسٌل َخِفيوَن َقصٍد ُهو َودُ  - 23 ]26[
  

  َوإن يـَُزْد َراٍو َونَقٌص َفُضال - 24
  

  اْلَمزيُد فيما ِاتَصالَفَذلَك  ]27[
  

  ِمما قُِبال زِياَدُة الثـَقةِ  - 25
  

  ِإن َمل ُخياِلْف َعَددًا َأو َأعَدال ]28[
  

واملقاِبُل  - 27 الَمحفوظُ والراِجُح :  - 26
:  

  

  فاِعلُ  َشذ يُبَىن لُه ِمن َلفِظ  ]29[
  

  َوإن جتَِْد ُمشارِكًا للراوي ِيف  - 27
  

  ِبِه قُِفي ُمتاِبعٌ َشيٍخ َفذا  ]30[
  

ْد ُمواِفقًا يف اْلَمعَىن  - 28   َوإن جتَِ
  

  َهذا يُعَىن  َفِبالشاِهدِ فـََقْط  ]31[
  

  والَبحُث َعن - 30 فَُمفَردٌ َوَحيُث ال :  - 29
  

  ُيسَمى حيُث َعن باالعِتبارِ ذلَك :  ]32[
  

  َيُكْن راويِه َيقِصُد الَكِذبَوِإْن  - 30
  

  َطرُحُه جيَِبْ  الَموضوعُ َفذلَك  ]33[
  

ا أُطِلَق فيما اتـَفقا وُرمب  
  

  فيِه ِبال َقصٍد َألن َخيَتِلَقا ]34[
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  َوإن َيُكن ُمتـَهمًا ِبِه فـََقطْ  - 31
  

  )5(عنَد َمن فَـَرْط  اْلَمتُروكُ َفِذلَك :  ]35[
  

  َوما َروى : فاِسٌق اَْو غاِفٌل اَوْ  - 32
  

  َدَعوا )6( ُمنَكراً ذو َغَلٍط َفُحَش :  ]36[
  

  َوَقد يـَُقيد ِمبا خاَلَف ما - 33
  

  َمسا ِبَمعروفٍ لِِثَقٍة َوذا  ]37[
  

  َوما ِبِه َوْهٌم َخِفي يُعَقلُ  - 34
  

  اْلُمَعللُ َمَع التَأمِل ُهَو  ]38[
  

  َوما ِبِه اخِتالُف َمٍنت َأو َسَندْ  - 35
  

  ما يُعَتَمدْ ِإْن َمل َيِنبْ  ُمضَطِربٌ  ]39[
  

  الذي أََتى ِيف َسَنِدهْ  َواْلُمدرَجُ  - 36
  

  َوَمتِنِه ما ليَس ِمنُه فاقَتِدهْ  ]40[
  

  َوالثاِبُت اْلَمقبوُل ِإْن ُهو َسِلمْ  - 37
  

  ِسمْ  َفِبالُمحَكمِ ِمن اْلُمعاِرِض  ]41[
  

  َوَحيُث ال َواَجلمُع فيِه ُحيَتَذى - 38
  

  َذا ُمخَتلٌف الَحديثِ فَِإنُه  ]42[
  

  َوَحيُث ال ، َوُعِرَف التاريخُ  - 39
  

  الناِسُخ َوالَمنسوخُ َفذلَك  ]43[
  

40 -  فظِ ُمثما ُحيتاُج يف َغريُب الل  
  

  َمعناُه لِلَغِة ِإْذ َمل يُؤَلفِ  ]44[
  

  َوِإْن َيُكْن يَغُمُض ِمن معناُه ال - 41
  

َسمى  ]45[
ُ
  ُمشِكالَ ِمن َلفِظِه فـَْهَو امل

  

  اْلُمَصحفُ ُهَو  ما ُغيـَر النقطُ  - 42
  

  فَاْلُمَحرفُ َوِإْن َيُكْن يف الشكِل  - 43 ]46[
  

  الذي ِمبٍَنت َأو َسَندْ  َواْلُمبَهمُ  - 44
  

  ِبَرتِك َتعيٍني ِلَمذكوٍر َوَردْ  ]47[
  

  َوَقد تَناَهت طُرَفٌة ِمَن الطَرفْ 
  

  آِخُذُه ِمَن اْلُمِهم ِبَطَرفْ  ]48[
  

  َخمتوَمًة ِحبمِد َمن َسناها
  

  يًة َجيُلو الدَجى َسناهاَسنِ  ]49[
  

  َخمُتوَمَة الصالِة والسالمِ 
  

  على الذي اصطُِفَي للِختامِ  ]50[
  

  [ َمتت حبمِد اِهللا َتعاَىل ]
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  ذَكَرها يف آِخِر حتقيقِه ِلكتابِ 
  نظوَمِة طُرَفِة الطَرِف) (َتعليُق التَحِف على مَ 

  )7(للشيِخ َأمحد بِن سيدي حممِد الشنقيطي 

  :َوما َروى الراِوي بِـ(َعْن) أَو (قَاال) 
  

  ُمَعنَعٌن ؛ فَلَتفَهِم اْلَمقاال ]51[
  

  رِوايَُة اَألقراِن بِالتباُدلِ 
  

ًا يُْدَعى ِبال َجتاُدلِ  ]52[ ُمَدجب  
  

  بدالِ َوالَقلُب : بِاْلَمفعوِل لإلِ 
  

  ِيف اْلَمِنت َواِإلسناِد قيٌد تاِيل  ]53[
  

  َوالساِبُق الالِحُق َعن َشيٍخ زُكن
  

  رِواَيُة اِثَنٍني َمَع الُبعِد َتُكنْ  ]54[
  

  َواحلَْمُد ِهللا على الدوامِ 
  

  على اهلَُدى َوالرشِد َوالتمامِ  ]55[
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