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٢٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

 
ا  

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن 

ن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله ِسيئات أعمالنا، من يهد اهللا فال مضل له، وم

  أما بعد، ًله، وأشهد أن حممدا عبده ورسولهإال اهللا وحده ال شريك 

 ومن خري ما صرفت فيه ،فإن علم احلديث من أشرف العلوم بعد كتاب اهللا 

ا ً أئمة أعالمأ اهللا تعاىل لسنة رسوله َّ ولقد هيات،عاألوقات، واستثمرت فيه السا

،  واحلفظ لدينه، عن سنتهّ والذب، هم بالبالغ عن نبيهَ وجوهُر اهللاَّ، نضاًوهداة كرام

، فجزاهم اهللا عن  وواصلوا �ارهم، وأسهروا ليلهم،هم وأتعبوا أجساد،فبذلوا أوقا�م

  .اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء
نيب كذا �ىت ٔالعمل مرياث ا نص والعل                                     ل  امء مه وراثهليف ا

ثه  تار �ري �د یما �لف ا   ٔداك �راثه و��ثه�ا فــــــف��                               �

هو أحد أنواع العلوم ، و»علم اجلرح والتعديل«من أوثق العلوم بعلم احلديث ّإن و

ومعه علم - فهو ،حيتل مكانة الصدارة يف علوم السنة النبويةوهو  ،املتعلقة بالرواة

ُّوهذا العلم يعد من األمهية مبكان؛ ذلك ،  من أبرز خصائص األمة اإلسالمية- سناداإل

َّأن الغرض من معرفته حفظ سنة الرسول  ُ ،إمجاع أهل العلم على أنه ال : فمن أمهيته

ِيقبل إال خرب العدل، كما أنه ال تقبل إال شهادة العدل؛ لذلك كان السؤال عن املخرب 
ُ

وإذا كان معرفة أحوال الرواة من أوجب الواجبات ، اًا حمتمًة واجبأهل العلم واملعرفمن 

ُ، فإن بيان حال من عرف بالضعف أو الكذب، وكذا من عرف حلفظ سنة النيب  ُ
ًالضبط والعدالة من ذلك الواجب أيضا؛ ليعرف الناس حقيقة أمر من نقل حديث 

  . إىل األمةالنيب 



 
 

    

 
 
 

٢٣٠
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فصل يف اجلرح والتعديل، والتفتيش عن : يقال الرتمذواجلرح والتعديل من الدين، 

ال يفهم على أهل وقد عاب بعض من «: مث قال .األسانيد، وأن ذلك من الدين

  األئمة من التابعني قد تكلموا يف وقد وجدنا غري واحد من، الرجالاحلديث الكالم يف

�م أ�م  وإمنا محلهم على ذلك عندنا واهللا أعلم النصيحة للمسلمني ال يظن ...الرجال

 ؛ يعرفوايوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤالء لك إمنا أراد،أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة

 ، احلديثيفا ً وبعضهم كان متهم،ألن بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعة

 فأراد هؤالء األئمة أن يبينوا أحواهلم شفقة أ،بعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطو

 احلقوق  أحق أن يتثبت فيها من الشهادة يف الدينن الشهادة يف أل؛اً وتثبت،على الدين

  .)١(»واألموال

ى أمور منها عدالة الرواة ا مبين علًمبا أن احلكم على احلديث صحة وضعفو

، لذلك قام العلماء بتصنيف الكتب اليت وضبطهم، أو الطعن يف عدالتهم وضبطهم

 أو إىل ضبطهم وحفظهم كذلك فيها بيان الطعون املوجهة إىل عدالة بعض الرواة

  كما أن يف تلك الكتب،)اجلرح(سمى بـُمنقولة عن األئمة غري املتعصبني وهذا ما ي

لني املوثوقني، وهذا ما يسمى ّلة عن األئمة املعدبيان عدالة الرواة وضبطهم منقو

  ).كتب اجلرح والتعديل( :طلق على تلك الكتبُ ومن هنا أ،)التعديل(بـ

ملفردة لبيان ، ومنها انها املفردة لبيان الرواة الثقات، فمة ومتنوعة الكتب كثريهوهذ

، ومن جهة أخرى فإن تب لبيان الرواة الثقات والضعفاء، ومنها كالضعفاء وا�روحني

بعض هذه الكتب عام لذكر رواة احلديث بغض النظر عن رجال كتاب أو كتب 

 خاص أو كتب معينة  كتابخاصة من كتب احلديث، ومنها ما هو خاص برتاجم رواة

  .من كتب احلديث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهام عبد : قيق، حتزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبليشرح علل الرتمذي، ل )١(

  .)١/٣٤٧( ،م١٩٨٧ ،هـ١٤٠٧، ١، ط األردن، الزرقاء،مكتبة املنار، الرحيم سعيد



 
 

    

 
 
 

٢٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

ا �ا مهمً رائعًهذا ويعترب عمل علماء اجلرح والتعديل يف تصنيف هذه الكتب عمال

، وبيان اجلرح أو التعديل املوجه سح دقيق لرتاجم مجيع رواة احلديثا، إذ قاموا مبًجبار

ومىت التقوا ببعض خذوا عنه ومن أخذ عنهم، وأين رحلوا، ن أَ مث بيان م،ًإليهم أوال

، بل ومل ي عاشوا فيه بشكل مل يسبقوا إليه، وما إىل ذلك من حتديد زمنهم الذالشيوخ

تصل األمم املتحضرة يف هذا العصر إىل القريب مما صنفه علماء احلديث من وضع 

، فحفظوا على مدى األيام مة يف تراجم الرجال ورواة احلديثهذه املوسوعات الضخ

  .ًا فجزاهم اهللا عنا خري،رواة احلديث ونقلتهالتعريف الكامل ب

 ، وبيان مراتبهاتعديل بذكر ألفاظ اجلرح والتعديللقد عين العلماء وأئمة اجلرح والو

 اصطالحات أهل العلم يف مصنفا�م، معرفةينبغي على طالب العلم مما و ،ودرجا�ا

م مراد احلفاظ ، ولكي ال يقع يف شيء من اخلطأ يف فهليكون على بينة من أحكامهم

مصطلحات اجلرح ألفاظ نوادر لبيان ، ومن أجل ذلك كان هذا البحث عليهم رمحة اهللا

، فهذا مما ال هاحصرومل أقصد ا، لبيان دالال�وذلك  اليت استعملها األئمة، والتعديل

   .يتحمله هذا املقام

، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة، وفهارس، وذلك وقد قسمت البحث إىل مقدمة

  :حو التايلالن

  .يف التعريف مبفردات البحث: التمهيد

  .يف نوادر مصطلحات اجلرح: المبحث األول

  .يف نوادر مصطلحات التعديل: المبحث الثاني

  .وفيها أهم النتائج والتوصيات اليت ظهرت للباحث أثناء إعداد البحث: الخاتمة



 
 

    

 
 
 

٢٣٢

ا  

 داتاا   

النوادر، : ف مبفرادت البحث، وهي كل منيف هذا التمهيد أقوم بالتعري

  .واملصطلح، واجلرح والتعديل

  

  :ًالنوادر لغة واصطالحا: ًأوال

  :النوادر لغة -

ًندر الشيء يـندر ندور ُ َُ ُ َُ ََْ َّ سقط وشذاُ َ َوقيل سقط من خوف شيء أو من بني شيء . َ ْ َ
َأو سقط من جوف شيء أو من أشياء فظهر َ َ َْ  وخرج من َّذ هي ما ش:ونوادر الكالم .َ

  .وأندره غريه أي أسقطه ، وذلك لظهوره،اجلمهور

ّ تقدم وقل:فالن يف علم وفضلوندر  ِ وجود نظريهَ . فصح وجاد:  ندارةالمكال و.َ

 أندر التاجر من حسايب : يقال، أسقطهَ والشيء، أتى بنادر من قول أو فعل:أندرو

 :ه فيه وأخرجه يقالَف تصرُ أندرت يد فالن عن هذا العمل أزلت: ويقال،كذا وكذا

 وعلى فالن سخر منه وعلينا جاءنا ، حدث بالنوادر:تنادرو. أندر العظم من موضعه

 الطرفة من :النادرة، و والقوم أثر فالن اقتفوه وتأثروه،ًااستندر الشيء رآه نادر، وًاأحيان

  .)١( نوادر:واجلمع . وهو نادرة أزمانه وحيد عصره،القول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ت.  األفريقي، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل، د ابن منظورمد بن مكرمحمل ،لسان العرب )١(

  اجلوهري، نصر إمساعيل بن محاد أليبالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،و، )٥/١٩٩(

،  هـ١٤٠٧ أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الرابعة، :حتقيق

الفريوزآبادي،   جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب،القاموس احمليط، و)٢/٨٢٥ (،م١٩٨٧

ُحممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة : مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف: حتقيق
) ٤٨١ص (، م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦والتوزيع، بريوت، الطبعة الثامنة، الرسالة للطباعة والنشر 

= = 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 



 
 

    

 
 
 

٢٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

 .غرائبهو منه، ّما شذوفصيحه، : نوادر الكالمو.  عليه صعب احلصول:أي: ونادر

قول بليغ مثري لالنتباه يتميز باجلدة والطرفة وإظهار أو طرفة من القول وملحة، : والنادرة

كتابات : النوادرو. الرباعة يف التفكري والقدرة على تسلية القارئ أو السامع والرتفيه عنه

  .)١(ليةوأقوال وأحاديث تتميز بالطرافة والتس

النون والدال والراء أصل صحيح يدل على سقوط شيء أو «: قال ابن فارس

  .)٢(» سقط: وندر الشيء. إسقاطه

  :ًدر اصطالحاواالن -

  .)٣(ا لهًا للقياس أو موافقًما قل وجوده سواء كان خمالف: النادر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،ت. ط، د. وآخرون، جممع اللغة العربية، دار الدعوة، دمصطفى براهيم إل ،املعجم الوسيطو

)٢/٩١٠(.  

 عامل الكتب، الطبعة ، مبساعدة فريق عمل عمرمحد خمتار ألمعجم اللغة العربية املعاصرة، )١(

  .)٣/٢١٨٦ (،م٢٠٠٩هـ، ١٤٢٩األوىل، 

عبد السالم حممد :  الرازي، حتقيق وضبط ابن فارسيب احلسن أمحد بن زكرياألمقاييس اللغة،  )٢(

 ،م١٩٦٩هـ، ١٣٨٩هارون، مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، الطبعة الثانية، 

)٥/٤٠٨(.  

حسن : ية عرب عباراته الفارس،لقاضي األمحد نكري ل جامع العلوم يف اصطالحات الفنون،)٣(

، )٣/٢٧١ (،م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١هاين فحص، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 احلنفي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة  اجلرجاينلشريف علي بن حممد، لالتعريفات

زين الدين  ،التوقيف على مهمات التعاريف، و)٢٥٨ص (، م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣األوىل، 

ف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين املناوى، عامل الكتب، حممد املدعو بعبد الرؤو

  .)٣٢١ص  (،م١٩٩٠هـ، ١٤١٠القاهرة، الطبعة األوىل، 



 
 

    

 
 
 

٢٣٤
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 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

  ًالمصطلح لغة واصطالحا :ًثانيا

  :لغة المصطلح -

.  فهو مصطلح، واملفعول مصطلح عليها،ًاصطلح على يصطلح، اصطالح

 فَال{: قال تعاىلزال ما بينهم من خالف، توافقوا وزال ختاصمهم : اصطلح الناسو

تعارفوا : اصطلح القوم على األمر و.]١٢٨/النساء[ }جناح علَيهِما أَن يصلِحا بينهما صلْحا

كلمة أو جمموعة من كاالتفاق على  االتفاق عليه، َّما مت: واملصطلح .عليه واتفقوا

  .)١(الكلمات هلا معىن معني

  : ًالمصطلح اصطالحا -

االصطالح اتفاق : وقيل، إخراج اللفظ من معىن لغوي إىل آخر ملناسبة بينهماهو 

االصطالح إخراج الشيء عن معىن لغوي : وقيل. طائفة على وضع اللفظ بازاء املعىن

ٌلفظ معني بني قوم معينني: االصطالح: لوقي .إىل معىن آخر؛ لبيان املراد
)٢(.  

  

  ًالجرح لغة واصطالحا: ًثالثا

  : لغةالجرح -

 ، اكتسبه:اجرتح الشيءو.  وجرحت شهادته وروايته، أصابته جراحة:اًجرح جرح

 كثرت : ويقال، استحق أن يطعن فيه:استجرح الشاهد، ووأكثر ما يستعمل يف اجلرائم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محد بن حممد بن علي الفيومي، املكتبة العلمية، ألاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري،  )١(

ألمحد خمتار عمر، ، ومعجم اللغة العربية املعاصرة، )٣٤٥ص  (،ت. ط، د. بريوت، د

  .)١/٥٢٠(، واملعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى وآخرين، )٢/١٣١٤(

  .)٢٨ص ( التعريفات، للجرجاين، )٢(



 
 

    

 
 
 

٢٣٥
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 :، مجعهاالبدن الشق يف :رحُاجلو. قل صحاحهاهذه األحاديث واستجرحت فسدت و

  .)١( ما جترح به الشهادة:اجلرحةو. جروح وجراح

  :ًالجرح اصطالحا -

  .)٢(وصف مىت التحق بالراوي والشاهد سقط االعتبار بقوله، وبطل العمل بههو 

رد احلافظ املتقن رواية الراوي لعلة قادحة فيه أو يف روايته من فسق أو : وقيل

  .)٣(و كذب أو شذوذ أو حنوهاتدليس أ

  ًالتعديل لغة واصطالحا: اًرابع

  :التعديل لغة -

 ويف أمره ، رجع: وإليه، عدل عن الطريق حاد: ويقال. مال:ً وعدوالً عدالعدل

ا عن ً عدل فالن: ويقال، حكم بالعدل: ويف حكمه. استقام: وعدالة ومعدلةًعدال

 عدل امليزان : يقال. أقامه وسواه:ً عدال والشيء، وعدله إىل طريقه عطفه، رجعه:طريقه

 ً ويقال عدل بربه عدال،ا مقامهًاه به وجعله مثله قائمّوعدل السهم والشيء بالشيء سو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حممد عوض مرعب، دار : حممد بن أمحد اهلروي األزهري، حتقيق، أليب منصور �ذيب اللغة )١(

عروس من جواهر تاج ال، و)٤/٨٦ (،م٢٠٠١إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

: َِّرتضى الزبيدي، حتقيقاملعروف مبيب الفيض جمد الدين حممد بن حممد احلسيين أل ،القاموس

 -  ١٣٨٥عبد الكرمي العزباوي وآخرين، طبعة وزارة اإلعالم، الكويت، الطبعة األوىل، 

، واملعجم الوسيط، إلبراهيم )٢/٤٢٢(، ولسان العرب، البن منظور، )٦/٣٣٩(، هـ١٤٠٦

  .)١/١١٥(فى وآخرين، مصط

 السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن د الدين أيب، �جامع األصول يف أحاديث الرسول )٢(

 التتمة -عبد القادر األرنؤوط : حتقيق، حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري

  .)١/١٢٦ (، مكتبة دار البيان- مطبعة املالح -مكتبة احللواين ،  بشري عيون:حتقيق

 العدد ،١٢، طاملدينة املنورة، اجلامعة اإلسالمية، عبد املنعم السيد جنم، لعلم اجلرح والتعديل )٣(

  .)٥٤ص (، هـ١٤٠٠، األول



 
 

    

 
 
 

٢٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

 أقامه :عدل الشيء، وى بينهماّا بفالن سوً وعدل فالن. أشرك وسوى به غريه:ًوعدوال

ملرء ما له وأخذ ما  وهو إعطاء ا، اإلنصاف:العدلو.  زكاه: والشاهد أو الراوي،وسواه

  .)١(عليه

  :ًالتعديل اصطالحا -

َ اعترب قوهلما وأخذ بهبالراوي والشاهدوصف مىت التحق هو  ِ ُ َ
ُِ)٢(.  

  .)٣(هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ خمصوصة: وقيل

  

  :الجرح والتعديلعلم 

 ،امت الرازيإن أقدم تعريف اصطالحي لعلم اجلرح والتعديل هو تعريف ابن أيب ح

 كنا عند عبد الرمحن بن أيب :فقد روي اخلطيب بسنده إىل حممد بن الفضل العباس قال

 فدخل عليه يوسف بن احلسني الرازي ،حامت وهو يقرأ علينا كتاب اجلرح والتعديل

ه يف اجلرح ُكتاب صنفت: يا أبا حممد ما هذا الذي تقرؤه على الناس؟ قال: فقال

ن كان منهم ثقة أو َأظهر أحوال أهل العلم م: رح والتعديل؟ قالوما اجل:والتعديل، قال

  .)٤(غري ثقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، واملعجم الوسيط، )٣٩٦(، واملصباح املنري، للفيومي، )٥/١٧٦١( الصحاح، للجوهري، )١(

  .)٢/٥٨٨(إلبراهيم مصطفى وآخرين، 

  .)١/١٢٦(البن األثري،  جامع األصول، )٢(

  .)٥٥ص ( علم اجلرح والتعديل، لعبد املنعم السيد جنم، )٣(

 بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب  يف علم الرواية، أليب الكفاية)٤(

،  املدينة املنورة،املكتبة العلمية، إبراهيم محدي املدينو،  عبداهللا السورقيأيب: ، حتقيقالبغدادي

  ).٣٨ص (ت، .دط، .د



 
 

    

 
 
 

٢٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

علم اجلرح والتعديل علم يبحث فيه عن جرح «: صديق حسن القنوجيويقول 

 وعن مراتب تلك األلفاظ وهو فرع من فروع علم ،الرواة وتعديلهم بألفاظ خمصوصة

  .)١(»رجال احلديث

هو ذلك العلم : ن علم اجلرح والتعديلإذن نستطيع أن نستخلص مما تقدم أ

الذي يعني بدراسة أحوال الرواة مما له تعلق بقبول رواياتهم أو ردها وإصدار 

  .أحكام بحقهم بألفاظ مخصوصة على وفق قواعد معلنة

ال نزاع يف أن لكل قوم من العلماء اصطالحات خمصوص، إما «: قال الرازي

عاين، أو أل�م استعملوها فيها على سبيل  إىل تلك امل- حبسب عرفهم-أل�م نقلوها 

ًالتجوز، مث صار ا�از شائع ًا واحلقيقة مغلوبةُ َال ننكر أن حيدث «: وقال ابن القيم .)٢(»ُ ُ

ُيف كل زمان أوضاع ملا حيدث من املعاين اليت مل تكن قبل، وال سيما أرباب كل  ْ ٌ

ون إليه يف تفهيم بعضهم صناعة، فإ�م يضعون آلالت صناعا�م من األمساء ما حيتاج

ٌ وهذا أمر عام ألهل كل صناعة، ، وال تتم مصلحتهم إال بذلك،ًبعضا عند التخاطب
ٍمقرتحة أو غري مقرتحة ؛ بل أهل كل علم من العلوم قد اصطلحوا على ألفاظ 

ُ َ

وهذا الوضع  .)٣(»يستعملو�ا يف علومهم تدعو حاجتهم إليها للفهم والتفهيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا احلسيين البخاري ، أليب أجبد العلوم )١(

  .)٣٥٧ص (، م٢٠٠٢ ،هـ١٤٢٣، ١، طدار ابن حزم، ِالقنَّوجي

عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر ، أليب احملصول )٢(

الثالثة،  مؤسسة الرسالة، الطبعة: ابر فياض العلواين، الناشرطه ج. د: الدين، حتقيق

  .)٤/٤٥٢ (،م١٩٩٧هـ، ١٤١٨

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن : مؤلف األصل، تصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة خم)٣(

حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن رضوان البعلي : اختصره، سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية

  .)٣٣٢ص (، م٢٠٠١ ،هـ١٤٢٢، ١، طدار احلديث، القاهرة، سيد إبراهيم: قيقحت



 
 

    

 
 
 

٢٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

ٍعد من أصدق داللة على عظيم اجلهود املبذولة يف خدمة العلم ُحات الفنون يلملصط ُّ

ٍوتذليل صعابه وتقريب بعيده ومجع متفرقه، من أهل العلم يف كل عصر ومصر ِ ِ
ّ

)١(.  

املقصود ) نوادر مصطلحات الجرح والتعديل(وهو املقصود من هذا البحث و

ِ األحاديث علم نقد رواةعلماء الحديث في  ُ وطرف ما اتفق عليهغرائب: به

  . من أقوالِواألخبار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، م١٩٩٦هـ، ١٤١٦ ،١، ط مؤسسة الرسالة،بكر بن عبد اهللا أبو زيد، لفقه النوازل )١(

)١/١٢٧(.  



 
 

    

 
 
 

٢٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

  ا اول

  ت احمادر 

  

  :اهللا المستعان -

كلمة األصل فيها أن تكون إشارة إىل كذب الراوي أو سقوطه بتالعبه أو وهذه 

من األمور املقتضية ، أو حنو ذلك أو قبح تدليسه أو غلوه يف بدعتهفحش تساهله 

  .لرتكه

  .)١(»اهللا المستعان« :س بن الربيع قالكان وكيع إذا ذكر قيفقد 

  .)٢(»واهللا المستعان ،مسعنا منه« : فقال؟سئل وكيع عن مقاتل بن سليمانو

اهللا : فحدثت حممد بن حيىي الذهلى �ذه القصة، فقال«: وقال صاحل بن حممد

  .)٣(»المستعان

 فاهللاعن علي الرضا خبرب باطل، ، أمحد بن علي بن مهدي الرقى«: وقال الذهيب

  .)١(»المستعان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد أبو املعاطي النوري : مجع وترتيب ،موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف رجال احلديث وعلله )١(

 ،م١٩٩٧ ، هـ١٤١٧، ١، طعامل الكتب،  حممود حممد خليل-عيد  أمحد عبد الرزاق -

  .)٩٧ص (

، عادل أمحد عبد املوجود: حتقيق، أمحد بن عدي اجلرجاين، أليب الكامل يف ضعفاء الرجال )٢(

، هـ١٤١٨، ١، ط بريوت،الكتب العلمية، دار عبد الفتاح أبو سنة، علي حممد معوض

  .)٨/١٨٦ (،م١٩٩٧

ْ عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز شمس الدين أيب، ليف نقد الرجالميزان االعتدال  )٣( َ

 ،هـ١٣٨٢، ١، طدار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، علي حممد البجاوي: حتقيق، الذهيب

  .)٣/٦٧٨(، م١٩٦٣



 
 

    

 
 
 

٢٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

  :أحاديثه كلها حلم -

وهي عبارة قاهلا اإلمام أمحد، ومفادها أن أحاديث هذا الراوي كاحللم ليست 

  .)٢(»كلها حلمأحاديث جمالد «: قال اإلمام أمحد. صحيحة وال يعتمد عليها

  :أكذب من روث حمار الدجال -

واة لبيان أنه من وهذه العبارة من نوادر اجلرح، قال بعض األئمة يف أحد الر

ا ًكان أبو الصلت اهلروي زائغ« :إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاينقال . الكذابني الوضاعني

 هو : مسعت من حدثين عن بعض األئمة أنه قال فيه، عن القصدًعن احلق مائال

  .)٣(»ا يف األقذارًا متلوثً وكان قدمي،أكذب من روث حمار الدجال

  :أسأل اهللا السالمة -

 واستعملها ممن هو أكرب ،ارة وردت على لسان أيب زرعة الرازي وأيب حامتهذه العب

وهي من عبارات الطعن  .منهما اإلمام أمحد، وأكثر منها من املتأخرين اإلمام الذهيب

وقد ترد مقرونة مبا  . ولكنها قد ترد مبعىن أخف، أي يف أصل استعماهلم هلا،الشديد

ِ أو ذكر اختالطه، أو تساهله يف ، أو تفسيقه،عه أو تبدي،يبني املراد كتكذيب الراوي

َرواية املوضوعات يف كتاب صنفه ٌوإذا قرنت بتحريك الناقد رأسه فالظاهر أ�ا طعن  .ٍ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/١٢٠( ميزان االعتدال، للذهيب، )١(

، حممود إبراهيم زايد: ، حتقيق املغرية البخاريمد بن إمساعيل بن إبراهيم بنحمل التاريخ األوسط، )٢(

، )١/١٣٥ (م،١٩٧٧ هـ،١٣٩٧، ١، طالقاهرة،  حلب- مكتبة دار الرتاث ، دار الوعي

  .)٣/٢٢٢(وموسوعة أقوال اإلمام أمحد يف رجال احلديث وعلله، 

، املزيلحافظ مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن الزكي ، ل�ذيب الكمال يف أمساء الرجال )٣(

هـ، ١٤١٣بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة السادسة، /د: حتقيق

اخلطيب  لحافظ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت، لتاريخ بغدادو، )١٨/٨٠ (،م١٩٩٤

  .)١٢/٣١٥(، ت. البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوت، د



 
 

    

 
 
 

٢٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

وإذا قيلت يف حق ثقة حافظ له أوهام فقد يكون املراد أن ذلك  .شديد يف الراوي

األحاديث  رواية  أو التساهل يف،الناقد يستعيذ باهللا من نقص احلفظ وكثرة الوهم

  .املكذوبة

ما أقربه من يونس بن :  فقال؟سألت أيب عن حكيم بن جبري«: قال ابن أيب حامت

خباب يف الرأي والضعف، وهو ضعيف احلديث، منكر احلديث، له رأي غري حممود، 

  .)١(»نسأل اهللا السالمة

:  فقال؟سألت أبا زرعة عن سعيد بن سليمان بن نشيط«: وقال ابن أيب حامت

: وحرك رأسه وقال .نسأل اهللا السالمةقلت هو صدوق؟ قال  .نسأل اهللا السالمة

  .)٢(»ليس بالقوى

 تطنف نفسه - يعين عبد اهللا بن أيب شيبة-ما كان أخوه «: وقال اإلمام أمحد

نراه : وقال. نسأل اهللا السالمة يف الدين والدنيا: مث قال. لشيء من هذه األحاديث

  .)٣(»سأل اهللا السالمة، اللهم سلم سلمنيتوهم هذه األحاديث، 

 روى عن أيب احلسن ابن ،عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين القاضي«: وقال الذهيب

		. )٤(»نسأل اهللا السالمةوس االعتزال ء ولكنه من ر،سلمة القطان وغريه 	

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن املنذر التميمي، احلنظلي، حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ، أليب اجلرح والتعديل )١(

دار إحياء ،  اهلند، حيدر آباد الدكن،جملس دائرة املعارف العثمانية، الرازي ابن أيب حامت

  .)٣/٢٠٢ (،م١٩٥٢هـ ١٢٧١، ١، ط بريوت،الرتاث العريب

  .)٤/٢٦(اجلرح والتعديل، البن أيب حامت،  )٢(

  .)٢/٤٣٢( موسوعة أقوال اإلمام أمحد، )٣(

ْ عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيبشمس الدين أيب، ل الضعفاءاملغين يف )٤( َ ،

  .)١/٣٦٦ (ت،.ن، د. د،الدكتور نور الدين عرت: حتقيق



 
 

    

 
 
 

٢٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

  

َيثبج الحديث - ُ ّ:  

ارة أن املراد  ومن استقراء مواضع استعمال احملدثني هلذه العب،معىن هذه اللفظة

  .اب فيه وعدم اإلتيان به على وجههبتثبيج احلديث االضطر

الثاء والباء واجليم كلمة واحدة تتفرع منها كلم، وهي معظم «: قال ابن فارس

وثبج الرمل معظمه، وكذلك  ...ثبج كل شيء وسطه :قال ابن دريد الشيء ووسطه

وأصله . أن ال يأيت به على وجهه فهو ،اً ثبج الكالم تثبيج: فأما قوهلم...ثبج البحر

  .)١(» ا غري ملخص وال مفصلًا فيأيت به جمتمعًمن الباب، ألنه كأنه جيمعه مجع

: روح أحب إليك، أو أبو عاصم؟ قال: مسعت أمحد، قيل له«: قال أبو داود

  .)٢(»يثبج الحديثكان روح خيرج الكتاب، وأبو عاصم 

مسعت :  حدثين آدم بن موسى قال.إمساعيل بن شروس الصنعاين«: وقال العقيلي

، قال عبد الرازق، قال البخاري، اعيل بن شروس أبو املقدام صنعاينإمس: البخاري قال

  .)٣(»يثبج الحديثكان : عن معمر

  :ُيحتاج إلى أن يحبس في السجن -

ّوهذه العبارة من نوادر اجلرح، وهي إشارة إىل أن هذا الراوي من الوضاعني 

  .ستحقون العقوبة جزاء على كذ�م يف الرواية عن النيب الكذابني، الذين ي

 إن أمحد بن جعفر الزجناين حدثنا عن حيىي بن :قلت أليب زرعة« :قال الربذعي

يحتاج إلى أن  إن هذا : فقال، عن رفدة بن قضاعة حبديث األوزاعي يف الرفع،معني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٤٠٠، ١/٣٩٩( مقاييس اللغة، البن فارس، )١(

  .)٢/١٨٤( موسوعة أقوال اإلمام أمحد، )٢(

عبد املعطي : ، حتقيقسى بن محاد العقيليجعفر حممد بن عمرو بن مو، أليب الضعفاء الكبري )٣(

  .)١/٨٤(، م١٩٨٤، هـ١٤٠٤، ١، ط بريوت،دار املكتبة العلمية، أمني قلعجي



 
 

    

 
 
 

٢٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

 يسمع حيىي من  مل:؛ فقال حدثنا حيىي عن رفدة: إنه يقول:؛ قلتيحبس في السجن

 فقال ،َّ؛ فكتبت إيل ابن جعفر بذلكاً ومل يسمع من هشام بن عمار شيئ،اًرفدة شيئ

  .)١(» وال أدري ممن مسعه، رواه رفدة: إمنا رأيت حيىي يذاكر به ويقول:يل

َيحتاج إلى دعامة - ِ:  

  ومعناها،عبارة قاهلا اإلمام الشافعي يف أيب الزبري حممد بن مسلم بن تدرس املكي

   .ه ويشهد حلديثه باملتانة والثبوت فيحتاج إىل من يتابع،أنه لني احلديث أو فيه لني

ا لشيء ًالدال والعني وامليم أصل واحد، وهو شيء يكون قيام«: قال ابن فارس

  .)٢(»ا، وهو مدعومًدعمت الشيء أدعمه دعم: تقول. اًومساك

 أبو : الشافعي يقول مسعت: قال،نا يونس بن عبد األعلى« :قال ابن أيب حامت

  .)٣(» إلى دعامةيحتاجالزبري 

ِّيـزرف - َُ:  

   .َ يكذب:معناها يف عرف احملدثني

 وزرف على اخلمسني من عمره والشيء أرباه زاد،:  أيزرف يف الكالم: يقال

  .)٤(وأنفذه

 ، نا نصر بن على وسليمان بن معبد املروزي،حدثين أيب«: قال ابن أيب حامت

 يعىن ،يزرف كانوا يرون أن الكليب : قال، نا قرة بن خالد،ي حدثنا األصمع:قاال

  .)١(»يكذب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمرو بن غرامة : ، حتقيق ابن عساكرالقاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا، أليب تاريخ دمشق )١(

  .)١٨/١٥٥(، م١٩٩٥هـ، ١٤١٥العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

  .)٢/٢٨٢( مقاييس اللغة، البن فارس، )٢(

  .)٨/٧٦( اجلرح والتعديل، البن أيب حامت، )٣(

  .)١/٣٩٢( املعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى وآخرين، )٤(



 
 

    

 
 
 

٢٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

  :جراب الكذب -

   .املراد �ذه العبارة املبالغة يف وصف الراوي بالكذب

أحدمها الشيء البسيط يعلوه كالنبات : اجليم والراء والباء أصالن«: قال ابن فارس

ء وعايعين �ا أن الراوي  الكذابجراب ف. )٢(»اًمن جنسه، واآلخر شيء حيوي شيئ

  .الكذب

 : يقال له: عن أيب حامت الرازي.حممد بن عبد اهللا بن القاسم الرازي«: قال الذهيب

 ،قبت جبراب الكذبُ إنك ل: أنه قيل له»األلقاب« روى الفلكي يف .جراب الكذب

  .)٣(»ن شئت فامسع أو فدعإ ف، بل أنا جوالق الكذب:فقال

  :ّحمالة الحطب -

 ابن معني يف مجاعة من هااستعملبارة من نوادر ألفاظ اجلرح، وقد وهذه الع

ِعثمان بن سعيدعن  .الضعفاء كناية عن ضعفهم وهالكهم
ِ قلت ليحىي بن معني،َ

َ ُ :

 عن على ،َ، عن أيب اجلنوببن أىب معشرا يروى عنه ،فالنضر بن منصور العنزي تعرفه

  .)٤(حمالة الحطب هؤالء : قال؟من هؤالء

  :حيوان -

هذه اللفظة من ألفاظ اإلمام الذهيب يف اجلمع بني التجهيل التام والتجريح 

 ويف ا�اهيل من شيوخ ا�اهيل ،ًالشديد؛ وغالبا ما يقوهلا يف ا�اهيل من رواة األباطيل

لعل أغلب الذين أطلق عليهم الذهيب العبارة : إذا رووا ما ينكر ؛ وبعبارة أخرى أقول

 فيما ، جماهيل يصلحون للحمل عليهم بشدة- يف األقل-  أو ،وناملذكورة جماهيل متهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٧/٢٧١( اجلرح والتعديل، البن أيب حامت، )١(

  .)١/٤٤٩(مقاييس اللغة، البن فارس،  )٢(

  .)٢/٦٠١(لضعفاء، للذهيب، يف ا املغين )٣(

  .)٨/٢٦٢(، البن عدي الكامل يف ضعفاء الرجال، )٤(



 
 

    

 
 
 

٢٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

ُ أو فيما ألصق �م من منكرات تليق مبثلهم لكمال ،رووا من منكرات وأباطيل

  .جهالتهم أو ملناسبة ذلك حلاهلم

 يف ترمجة األحنف »�ذيب الكمال«فقد علق الذهيب على نسخة املزي من كتابه 

  .)١(»جهولحيوان ماألحنف « :بن حكيم بقوله

ّدجال - َ:  

  .ا من احليلًاك ويستعمل يف ذلك أنواعّاع أفّوضتقال هذه الكلمة ملن هو 

الدال واجليم والالم أصل واحد منقاس، يدل على التغطية «: قال ابن فارس

ومسعت علي بن . ًمتويه الشيء، ومسي الكذاب دجاال: الدجل: قال أهل اللغة. والسرت

  .)٢(»الدجال املموه: ا يقولً ثعلبمسعت: إبراهيم القطان يقول

  .)٣(»دجال من الدجاجلة: قال ابن حبان .حممد بن أيب الزعيزعة«: قال الذهيب

  

  :شبه الريح -

   .هذه عبارة تضعيف للحديث

، من شيوخ بقية بن الوليد، ال يدرى من هو، اهللا هاشم بن عبد«: قال الذهيب

  .)٤(»وهم شبه الريح

  

  :شبه ال شيء -

  . للراوي أو للروايةاًقال تضعيفرة تهذه العبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٣/٤٠٩( �ذيب الكمال، للمزي، )١(

  .)٢/٣٢٩(مقاييس اللغة، البن فارس،  )٢(

  .)٣/٥٤٩( ميزان االعتدال، للذهيب، )٣(

  .)٤/٢٨٩( ميزان االعتدال، للذهيب، )٤(



 
 

    

 
 
 

٢٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

شبه ال : سألت أيب، عن داود بن احملرب، فضحك وقال«: قال عبد اهللا بن أمحد

   .)١(»شيء، كان ال يدري ذاك أيش احلديث

  .)٢(» شبه ال شيء:قال ابن معني. سوار عن ابن عباس«: قال الذهيب

  :ليس هو من إبل القباب -

ّقال العقيلي يف ترمجة عطاف  حدثنا أمحد « :بن خالد املخزومي أبو صفوان املديينَ

بن علي، حدثنا حممد بن عبد الرمحن القرمطي، حدثين عبد الرمحن بن عبد امللك 

قد فعل؟ ليس هو : قد حدث عطاف بن خالد قال: قيل ملالك بن أنس: احلزامي قال

  .)٣(»من إبل القباب

 يوضع على ظهر البعري فيصري  أو كل محل كبري،والقباب هنا إما أن تكون اهلوادج

َْ وهي حممل مقبب أو غري مقبب يوضع على ظهر ،؛ وال يقوى على محل اهلوادجكالقبة

 فيكون مقصد اإلمام مالك ،إال اإلبل القوية ل فيه النساء أو األمحال الكبريةالبعري حتم

  .)٤( ليس بالقوي:بلفظته املذكورة

  :ليس هو من عيالنا -

ليس بشيء، حدثنا ابن أيب عصمة  (:)كوثر بن حكيم(ة قال ابن عدي يف ترمج

 كان : قال. ليس هو من عيالنا: فقال؟ثنا أبو طالب سألت أمحد بن حنبل عن كوثر

  .)٥(» مرتوك احلديث، ليس هو من عيالنا:أبو نعيم إذا مل يرو عن إنسان قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١/٣٥٢( موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف رجال احلديث وعلله، )١(

  .)١/٢٩٠( املغين يف الضعفاء، للذهيب، )٢(

  .)٣/٤٥٢( الضعفاء الكبري، للعقيلي، )٣(

، ١، طبريوت، دار البشائر اإلسالمية ،قاسم علي سعد، لمباحث يف علم اجلرح والتعديل )٤(

  ).٧٧ص(هـ، ١٤٠٨

  .)٧/٢١٧( الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي، )٥(



 
 

    

 
 
 

٢٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

  :ما أشبه حديثه بثياب سابور -

سألت أبا مسهر عن « : فقال،عيل بن عياشهذه العبارة قاهلا اجلوزجاين يف إمسا

َ فإذا أخذت حديثهم عن ، كل كان يأخذ عن غري ثقة:إمساعيل بن عياش وبقية فقال
 ما أشبه حديثه بثياب :؛ أما إمساعيل بن عياش فقلت أليب اليمان فهو ثقةالثقات

َ يـرقم على ،سابور اس عن  كان من أروى الن:قال! الثوب املئة ولعل شراءه دون عشرةُْ

  .)١(» وهو يف حديث الثقات من الشاميني أمحد منه يف حديث غريهم،الكذابني

  :ما تحملني رجلي إليه -

قال  ، املبارك هذه العبارة يف جتريح عبد السالم بن حربُ ابنَ هذه العبارةاستعمل

َمسعت أيب يقول«: عبد اهللا ما : فقال. ذكر البن املبارك، عبد السالم بن حرب: ُ

  .)٢(»رجلي إليهحتملين 

  :ِمن عقاربه

  . من موضوعاته ومفرتياته وأباطيله:أي

 رأيت يف أصل عبد ،سلم بن سامل البلخي أمجعوا على ضعفه« :قال القزويين

رفة حديثني للحسن عن سلم بن الرمحن بن أيب حامت الرازي من حديث احلسن بن ع

لم بن سامل ؛ وقال ابن  اضربوا عليهما فإين ال أروي حديث س:؛ قال عبد الرمحنسامل

  .)٣(» هذا من عقاربه: فقال،ً ذكرت البن املبارك حديثا لسلم:شقيق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد العليم عبد : ، حتقيقبن إسحاق السعدي اجلوزجاينبراهيم بن يعقوب  أحوال الرجال، إل)١(

  .)٢٩٧ص (ت، .ط، د.، د فيصل آباد، باكستان-حديث اكادمي ، َالعظيم البستوي

  .)١/٩٥( موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف رجال احلديث وعلله، )٢(

يم بن اخلليل  خليل بن عبد اهللا بن أمحد بن إبراه اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، أليب يعلى)٣(

هـ، ١٤٠٩، ١، ط الرياض،مكتبة الرشد، حممد سعيد عمر إدريس. د: ، حتقيقالقزويين

)٣/٩٣١(.  



 
 

    

 
 
 

٢٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

  :من معادن الكذب -

 قال .نسأ يروي عن أيب خلف األعمى عن ،أبو عامر الصائغ«: قال ابن اجلوزي

  .)١(» يضع احلديث من معادن الكذب:األزدي

 كذاب ال :قال األزدي . عن شبابة بن سوار،دهثم بن جناح«: قال ابن حجر

  .)٢(» من معادن الكذب: ولفظ األزدي، انتهى.يكتب حديثه

  :نزكوه -

  . كأ�م ضربوه بالنيازك، طعنوا فيه:أي

منه . النون والزاء والكاف أصيل يدل على طعن أو شبيه به«: قال ابن فارس

نسان، سوء الفعل والقول يف اإل: والنزك. الطعن بالنيزك، وهو الرمح القصري: النزك

  .)٣(»والطعن عليه

سئل ابن عون : مسعت النضر يقول: حدثنا عبيد اهللا بن سعيد قال«: قال العجلي

ًإن شهرا نزكوه إن شهرا نزكوه: فقال.  البابعن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة ً .

  .)٤(»تكلموا فيه. أخذته ألسنة الناس: يقول: قال مسلم رمحه اهللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار ،  عبد اهللا القاضي:حتقيق، عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزيل الضعفاء واملرتوكني، )١(

  .)٣/٢٣٣(هـ، ١٤٠٦، بريوت، الكتب العلمية

دائرة : ، حتقيقد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالينالفضل أمح، أليب لسان امليزان )٢(

، م١٩٧١، هـ١٣٩٠، ٢، طمؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت،  اهلند،املعرف النظامية

)٢/٤٣٣(.  

  .)٥/٤١٦( مقاييس اللغة، البن فارس، )٣(

 ،١، طدار الباز، احلسن أمحد بن عبد اهللا بن صاحل العجلى الكوىف، أليب تاريخ الثقات )٤(

  .)٩ص (، م١٩٨٤، هـ١٤٠٥



 
 

    

 
 
 

٢٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

 روى ،كويف مرتوك متهم. بو يعقوب الكاهليأر سحاق بن بشإ«: قال الذهيب

  .)١(»يب معشر وحنوه نزكوهأعن 

  :ةحبة ال يساوي حب -

ُْاحلافظ مغلطايقال  قال احلافظ أبو عبد اهللا احلسني بن إبراهيم اجلورقاين «: ُ

ا يف التشيع ًوحبة ال يساوي حبة، كان غالي: تأليفه» املوضوعات«اهلمداين يف كتاب 

  .)٢(» .يثواهيا يف احلد

  :خراء الكالب -

 .))رافضي كأنه جرو كلب ((:يف عمران بن مسلم الرافضيقال أبو أمحد الزبريي 

  .)٣())خراء الكالب كالرافضي: قلت((: فاستدرك عليه الذهيب فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١/٧٠( املغين يف الضعفاء، للذهيب، )١(

  ).٣/٣٥٣(إكمال �ذيب الكمال، ملغلطاي،  )٢(

  ).٥/٢٩٤(ميزان االعتدال، للذهيب،  )٣(



 
 

    

 
 
 

٢٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

ما ا  

ت ا ادرم  

  :إردخل -

راوي يف العلم واملعرفة وهذه الكلمة من نوارد ألفاظ التعديل، وهي تعين أن هذا ال

  .)١(باحلديث ضخم كبري

مسعت حيىي يقول قال وكيع ذهبت إىل أيب بكر بن عياش ومعي «: قال الدوري

أمحد ابين فانتخبت عليه أحاديث فلما حدثنا �ا وقمنا قال أبو بكر بن عياش إلنسان 

  .)٢(»تدري من انتخب هذه األحاديث انتخبها رجل إردخل

  :جاز القنطرة -

أن من اتفق ، وتعين ُِّخرج له يف الصحيحنيَ قيلت يف تعديل من ه كلمةهذ

 التفاق العلماء ،الشيخان على التخريج هلم ثبتت عدالتهم باالتفاق بطريق االستلزام

 ومن الزمه عدالة رواته إىل أن تتبني العلة القادحة بأن تكون ،على تصحيح ما أخرجاه

  .)٣(مفسرة وال تقبل التأويل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد د الدين أيب النهاية يف غريب احلديث واألثر، �)١(

 حممود حممد -طاهر أمحد الزاوى : حتقيق، باين اجلزري ابن األثريابن عبد الكرمي الشي

، ولسان العرب، البن )١/٣٧(، م١٩٧٩، هـ١٣٩٩ بريوت، ،املكتبة العلمية، الطناحي

  .)١١/١٣(منظور، 

: حتقيق ،زكريا حيىي بن معني بن عون بن زياد البغدادي، أليب رواية الدوري -تاريخ ابن معني  )٢(

،  مكة املكرمة-مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ، ور سيفأمحد حممد ن. د

  .)٣/٤٦٩(م، ١٩٧٩ هـ،١٣٩٩، ١ط

 الفتح حممد بن علي بن وهب بن مطيع تقي الدين أيب، لاالقرتاح يف بيان االصطالح )٣(

  .)٥٥ص (ت، .ط، د.، د بريوت،دار الكتب العلمية، القشريي، املعروف بابن دقيق العيد



 
 

    

 
 
 

٢٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

  :ة الالزورديةالحنط -

وهذه العبارة من نوادر ألفاظ التعديل، وقد قيلت يف تعديل سفيان بن عيينة 

  .وتفضيله على غريه من الرواة

سفيان بن عيينة وعمران بن عيينة وإبراهيم بن عيينة وحممد فقد ذكر عند أيب نعيم 

وم شعري ، وسائر القالحنطة الالزوردية سفيان بن عيينة :بن عيينة، فقال أبو نعيم

  .)١(البط

ً بل قد يكون تفضيال له على كل أقرانه ،وهذا تفضيل ظاهر لسفيان على هؤالء

  .من أهل بلده

  

  :درة العراق -

 قاهلا اإلمام أمحد بن حنبل يف احلافظ الناقد حممد بن عبد ،هذه كلمة ثناء عظيمة

راهيم بن مسعود نا إب«:  وهو من معاصريه؛ فقد قال ابن أيب حامت،اهللا بن منري الكويف

  .)٢(»حممد بن عبد اهللا بن منري درة العراق:  قال مسعت أمحد بن حنبل يقول،اهلمداين

ًولقد اشتهرت كلمة أمحد هذه حىت عدها ابن حجر لقبا فذكرها يف كتابه  نزهة «َّ

  .)٣(» هو حممد بن عبد اهللا بن منري:درة العراق« :ً قائال»األلباب يف األلقاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فيه مسائل أيب جعفر حممد بن عثمان بن أيب شيبة عن شيوخه يف مسائل يف اجلرح جزء )١(

دار ، عامر حسن صربي: ، حتقيق جعفر حممد بن عثمان بن أيب شيبة العبسي، أليبوالتعديل

  .)١١٧، ١١٦ص (، م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ١، طبريوت، البشائر اإلسالمية

  .)٣/٢٨٢(وعلله،  موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف رجال احلديث )٢(

، الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين، أليب نزهة األلباب يف األلقاب )٣(

، هـ١٤٠٩، ١، ط الرياض،مكتبة الرشد، عبد العزيز حممد بن صاحل السديري: حتقيق

  .)١/٢٦١(، م١٩٨٩



 
 

    

 
 
 

٢٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

  :ِسداد من عيش -

ٍفيه سداد من عوز، وأصبت به سدادا من عيش، أي : وأما قوهلم« :قال اجلوهري ً َ َِ ِ
ُ َْ ٍ

َ َ ٌ

ُما تسد به اخللة، فيكسر ويـفتح، والكسر أفصح ُ َ ُْ ُُ َ َْ ُ ََُّ ُّ«)١(.  

ًفيظهر أن مراد من وصف راوي ََ   .ُ �ذه العبارة أنه يكتب حديثه لالعتباراَ

  .)٢(»ّ وضعفهسداد من عيش«:  بكر األعني عن سويد بن سعيد فقالسئل أبو

  

ُمن مثل فالن؟ -
ِ

َ:  

َإذا سئل العامل عن راو فأجاب سائله مبثل هذه العبارة فإنه إمنا يريد بذلك وصفه  ٍ ُ
  .اد زمانه يف احلفظ والضبط والصدقبأنه من أفر

وأنا - سئل أمحل بن حنبل:  أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن الشاميقال

ُ؟ مثل إسحاق يَ من مثل إسحاق:؛ فقالبراهيم عن إسحاق بن إ-حاضر
سأل ِ

  .)٣(!عنه؟

  :ِمن معادن الصدق -

  .كلمة ثناء وتعديل عاليةوهي 

 جيتمع إليه معادن الصدقكان حممد بن املنكدر من : بن عيينةقال سفيان 

  .)٤(الصاحلون

  .)١(معادن الصدقحدثنا الربيع، وكان من : قال الشعيبو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢/٤٨٥( الصحاح، للجوهري، )١(

  .)٧٢/٣٤٢( تاريخ دمشق، البن عساكر، )٢(

  .)٢/٢١٠( اجلرح والتعديل، البن أيب حامت، )٣(

  .)١/٤٢( اجلرح والتعديل، البن أيب حامت، )٤(



 
 

    

 
 
 

٢٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

  :من معادن العلم -

  .عامل متبحربارة تعديل تصف الراوي بأنه وهي ع

  .)٢(»معادن العلمزهري بن معاوية من «: قال أمحد بن حنبل

  :ُيستسقى بحديثه -

  .هذه العبارة واحدة من عبارات التوثيق النادرة اليت استعملها اإلمام أمحد

صفوان بن سليم من : قال أبو بكر األثرم، عن أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل

من الثقات، ممن يستسقى حبديثه، ومل : إن أبا عبد اهللا قال:  فقال من حضرناالثقات،

  .)٣(أحفظ أنا هذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْشمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب سري أعالم النبالء، ل)١( َ ،

، ٣ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط: حتقيق

  .)٤/٢٦١(، م١٩٨٥ ،هـ١٤٠٥

  .)٨/١٨٣( سري أعالم النبالء، للذهيب، )٢(

  .)١٣/١٨٦(، و�ذيب الكمال، للمزي، )٢٤/١٣٤( تاريخ دمشق، البن عساكر، )٣(



 
 

    

 
 
 

٢٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

  

  أ وأ اي

 ر أن ء ور ا أ   ال   

ذ و ظ واا :  

١- و  اوي وا ذ  ا  ا. 

٢- ةأو إوا ء ا   مو  از. 

٣- ء روإ ا جا  . 

 .  ا ا ااا ا  و إظر  -٤

 او ال  ا  ا ظ   -٥

ا. 

  

  النقدي أثرھا
١- اوي من او  ا. 

٢- ا  ظا ءاوا أو ا ا. 

٣-  واة ما   و  ،ا و ا. 

 ح   رض     ا  ااوي     اوت  ل  -٤

آ. 

٥-  اويح اورد ا و  دإ ،ء او 

 .ارض

٦-       أو . 

٧- رد  إذا أط   أو     و 

ا.  

  



 
 

    

 
 
 

٢٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

  

ا  

  

ومن ، »نوادر مصطلحات الجرح والتعديل«تناول هذا البحث 

ُوقد توصلت إىل املعلوم بالضرورة أن لكل عمل نتائج ومثرات يف �ايته، 
  :عملي، أريد أن أسجلها يف النقاط التاليةعدد من النتائج البحثية أثناء 

، معرفة أحوال الرواة من أوجب الواجبات حلفظ سنة النيب  -١

  . إىل األمةليعرف الناس حقيقة أمر من نقل حديث النيب 

حفظ السنة النبوية  علم اجلرح والتعديل كان له األثر البالغ يف -٢

 والتحوير، ولتكون حجة بعيدة عن التغيري والتبديل، سليمة من التزوير

  .اهللا على خلقه ملزمة قاطعة، ال عذر هلم بتجاهلها والتنكر هلا

يف علم الرجال إبراز ملنهج احملدثني، وبيان أ�م ال خيبطون يف  -٣

 بل كانوا حيكمون اخلطة وحيددون املنهج، مث ،دين اهللا خبط عشواء

ركون الغاية من خيطون إىل أهدافهم خبطى ثابتة وعقل واع، فإذا �م يد

  .وجهها الصحيح

عين أئمة اجلرح والتعديل بذكر ألفاظ اجلرح والتعديل، وبيان  -٤

  .أحكامهم حىت تتبني ودرجا�ا مراتبها



 
 

    

 
 
 

٢٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

ادر واس ا  

الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن ، أليب أجبد العلوم -١

  .م٢٠٠٢ ،هـ١٤٢٣، ١ ط،دار ابن حزم، ِلطف اهللا احلسيين البخاري القنَّوجي

، براهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي اجلوزجاين أحوال الرجال، إل-٢

 فيصل آباد، -حديث اكادمي ، َعبد العليم عبد العظيم البستوي: حتقيق

  .ت.ط، د.، دباكستان

 خليل بن عبد اهللا بن أمحد  اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، أليب يعلى-٣

 ،مكتبة الرشد، حممد سعيد عمر إدريس. د: ، حتقيقلقزويينبن إبراهيم بن اخلليل ا

  .هـ١٤٠٩، ١، طالرياض

 الفتح حممد بن علي بن تقي الدين أيب، لاالقرتاح يف بيان االصطالح -٤

،  بريوت،دار الكتب العلمية، وهب بن مطيع القشريي، املعروف بابن دقيق العيد

  .ت.ط، د.د

 الفيض جمد الدين حممد بن حممد يبأل ،تاج العروس من جواهر القاموس -٥

عبد الكرمي العزباوي وآخرين، طبعة : َِّرتضى الزبيدي، حتقيقاملعروف مباحلسيين 

  .هـ١٤٠٦ -  ١٣٨٥وزارة اإلعالم، الكويت، الطبعة األوىل، 

زكريا حيىي بن معني بن عون بن ، أليب رواية الدوري -تاريخ ابن معني  -٦

مركز البحث العلمي وإحياء ،  حممد نور سيفأمحد. د: حتقيق ،زياد البغدادي

  .م١٩٧٩ هـ،١٣٩٩، ١، ط مكة املكرمة- الرتاث اإلسالمي 

، مد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري التاريخ األوسط، حمل-٧

، القاهرة،  حلب- مكتبة دار الرتاث ، دار الوعي، حممود إبراهيم زايد: حتقيق

  .م١٩٧٧ هـ،١٣٩٧، ١ط



 
 

    

 
 
 

٢٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

، احلسن أمحد بن عبد اهللا بن صاحل العجلى الكوىف، أليب الثقاتتاريخ  -٨

  .م١٩٨٤، هـ١٤٠٥ ،١، طدار الباز

اخلطيب  لحافظ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت، لتاريخ بغداد -٩

  .ت. البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوت، د

،  ابن عساكرالقاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا، أليب تاريخ دمشق - ١٠

هـ، ١٤١٥عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : يقحتق

  .م١٩٩٥

 احلنفي، دار الكتب  اجلرجاينلشريف علي بن حممد، لالتعريفات - ١١

  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

لحافظ مجال الدين أبو احلجاج ، ل�ذيب الكمال يف أمساء الرجال - ١٢

بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، /د: ، حتقيقاملزيلزكي يوسف بن ا

  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٣الطبعة السادسة، 

: حممد بن أمحد اهلروي األزهري، حتقيق، أليب منصور �ذيب اللغة - ١٣

  .م٢٠٠١حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف  ،التوقيف على مهمات التعاريف - ١٤

بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين املناوى، عامل الكتب، القاهرة، الطبعة 

  .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠األوىل، 

 السعادات املبارك د الدين أيب، �جامع األصول يف أحاديث الرسول - ١٥

: حتقيق، ن األثريبن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري اب

 مطبعة املالح -مكتبة احللواين ،  بشري عيون: التتمة حتقيق- عبد القادر األرنؤوط 

  . مكتبة دار البيان- 



 
 

    

 
 
 

٢٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

 عرب ،لقاضي األمحد نكري لجامع العلوم يف اصطالحات الفنون، - ١٦

حسن هاين فحص، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، : عباراته الفارسية

  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١

حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر ، أليب اجلرح والتعديل - ١٧

 حيدر ،جملس دائرة املعارف العثمانية، التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت

  .م١٩٥٢هـ ١٢٧١، ١، ط بريوت،دار إحياء الرتاث العريب،  اهلند،آباد الدكن

ن بن أيب شيبة عن شيوخه جزء فيه مسائل أيب جعفر حممد بن عثما - ١٨

،  جعفر حممد بن عثمان بن أيب شيبة العبسي، أليبيف مسائل يف اجلرح والتعديل

هـ، ١٤٢٥، ١، طبريوت، دار البشائر اإلسالمية، عامر حسن صربي: حتقيق

  .م٢٠٠٤

شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن  سري أعالم النبالء، ل- ١٩

ْعثمان بن قامياز الذهيب جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب : قيق، حتَ

  .م١٩٨٥ ،هـ١٤٠٥، ٣، بريوت، طمؤسسة الرسالة، األرناؤوط

زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب  شرح علل الرتمذي، ل- ٢٠

، ١، ط األردن، الزرقاء،مكتبة املنار، مهام عبد الرحيم سعيد: ، حتقيقاحلنبلي

  .م١٩٨٧ ،هـ١٤٠٧

  نصر إمساعيل بن محاد أليباللغة وصحاح العربية،الصحاح تاج  - ٢١

أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة :  حتقيقاجلوهري،

  .م١٩٨٧،  هـ١٤٠٧الرابعة، 



 
 

    

 
 
 

٢٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد ، أليب الضعفاء الكبري - ٢٢

، ١، ط بريوت،لميةدار املكتبة الع، عبد املعطي أمني قلعجي: ، حتقيقالعقيلي

  .م١٩٨٤، هـ١٤٠٤

 :حتقيق، عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي الضعفاء واملرتوكني، ل- ٢٣

  .هـ١٤٠٦، بريوت، دار الكتب العلمية، عبد اهللا القاضي

، اجلامعة اإلسالمية، عبد املنعم السيد جنم، لعلم اجلرح والتعديل - ٢٤

  .هـ١٤٠٠،  العدد األول،١٢، طاملدينة املنورة

 ،١، ط مؤسسة الرسالة،بكر بن عبد اهللا أبو زيد، لفقه النوازل - ٢٥

  .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦

الفريوزآبادي،   جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب،القاموس احمليط - ٢٦

ُحممد نعيم العرقسوسي، : مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف: حتقيق
هـ، ١٤٢٦يع، بريوت، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوز

  .م٢٠٠٥

: حتقيق، أمحد بن عدي اجلرجاين، أليب الكامل يف ضعفاء الرجال - ٢٧

الكتب ، دار عبد الفتاح أبو سنة، علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود

  .م١٩٩٧، هـ١٤١٨، ١، ط بريوت،العلمية

بن ثابت بن أمحد بن  بكر أمحد بن علي  الكفاية يف علم الرواية، أليب- ٢٨

، إبراهيم محدي املدينو،  عبداهللا السورقيأيب: ، حتقيقمهدي اخلطيب البغدادي

  .ت.ط، د.، د املدينة املنورة،املكتبة العلمية

 األفريقي، دار صادر،  ابن منظورمد بن مكرمحمل ،لسان العرب - ٢٩

  .ت. بريوت، الطبعة األوىل، د



 
 

    

 
 
 

٢٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

 بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر الفضل أمحد، أليب لسان امليزان - ٣٠

مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،  اهلند،دائرة املعرف النظامية: ، حتقيقالعسقالين

  .م١٩٧١، هـ١٣٩٠، ٢، طبريوت

دار البشائر ، قاسم علي سعد، لمباحث يف علم اجلرح والتعديل - ٣١

  .هـ١٤٠٨، ١، طبريوت، اإلسالمية

ر بن احلسن بن احلسني التيمي عبد اهللا حممد بن عم، أليب احملصول - ٣٢

مؤسسة : طه جابر فياض العلواين، الناشر. د: الرازي امللقب بفخر الدين، حتقيق

  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الثالثة،  الرسالة، الطبعة

حممد : مؤلف األصل، تصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة خم- ٣٣

حممد بن : اختصره، ةبن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزي

دار احلديث، ، سيد إبراهيم: قيقحتحممد بن عبد الكرمي بن رضوان البعلي 

  .م٢٠٠١ ،هـ١٤٢٢، ١، طالقاهرة

محد بن حممد بن علي ألاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري،  - ٣٤

  .ت. ط، د. الفيومي، املكتبة العلمية، بريوت، د

 ، مبساعدة فريق عمل عمرمحد خمتار ألمعجم اللغة العربية املعاصرة، - ٣٥

  .م٢٠٠٩هـ، ١٤٢٩عامل الكتب، الطبعة األوىل، 

وآخرون، جممع اللغة العربية، دار مصطفى براهيم إل ،املعجم الوسيط - ٣٦

  .ت. ط، د. الدعوة، د

 عبد اهللا حممد بن أمحد بن شمس الدين أيب، لاملغين يف الضعفاء - ٣٧

ْعثمان بن قامياز الذهيب   .ت.ن، د.، دالدكتور نور الدين عرت: ، حتقيقَ



 
 

    

 
 
 

٢٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 

 الرازي، حتقيق  ابن فارسيب احلسن أمحد بن زكرياألمقاييس اللغة،  - ٣٨

عبد السالم حممد هارون، مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، الطبعة : وضبط

  .م١٩٦٩هـ، ١٣٨٩الثانية، 

: مجع وترتيب موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف رجال احلديث وعلله، - ٣٩

عامل ،  حممود حممد خليل- أمحد عبد الرزاق عيد -السيد أبو املعاطي النوري 

  .م١٩٩٧ ، هـ١٤١٧، ١، طالكتب

 عبد اهللا حممد بن شمس الدين أيب، لميزان االعتدال يف نقد الرجال - ٤٠

ْأمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب دار املعرفة ، علي حممد البجاوي: حتقيق، َ

  .م١٩٦٣ ،هـ١٣٨٢، ١، طوتللطباعة والنشر، بري

الفضل أمحد بن علي بن حممد بن ، أليب نزهة األلباب يف األلقاب - ٤١

مكتبة ، عبد العزيز حممد بن صاحل السديري: ، حتقيقأمحد بن حجر العسقالين

  .م١٩٨٩، هـ١٤٠٩، ١، ط الرياض،الرشد

بن  السعادات املبارك د الدين أيب النهاية يف غريب احلديث واألثر، �- ٤٢

طاهر : حتقيق، حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري

، هـ١٣٩٩ بريوت، ،املكتبة العلمية،  حممود حممد الطناحي- أمحد الزاوى 

  .م١٩٧٩



 
 

    

 
 
 

٢٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 أسباهبا وأثرها النقدي نوادر مصطلحات اجلرح والتعديل 
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