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  اإلضافة الوصفية اىل مرتبة ( الثّقة ) عند احملدثني ودالالتها يف النقد احلديثي

Abstract
This study dealt with: the importance of acquiring knowledge related to the honor Prophetic hadith and
its types from hadith books and its terminology, books of men, their translations and their classes, as well
as the difference between theoretical knowledge of the types of hadith, and the conditions of men, and
between the critical mechanism and methodology that the diligent must follow in order for him to attach the
hadith as appropriate to him according to his study of al-Isnad and its narrators. And in view of the need
for critical practice for a critical modernist and mujtahid who documented by huis diligence ; a group of
genius scholars, critics, whom God Almighty made as Lighthouse of Islam and as a model in the religion
and critics of the movement of antiquities. The critical balance of hadith is a great scale, by which the
justice of the narrators and the strength of their memorization and control are weighed, searched and tested,
and the realization of the trustworthiness of the narrator and the issuance of the judgment about it is weighed
by descriptions added to his document by modification . So the science of al-jarh and ta’deel, which is
specialized in searching the narrators, then each narrator judged according to his own degree and rank,
according to the verification of the credibility of the description and its addition, in order for him to be
judged by acceptance and invoked by his saying or without such rulings, such as writing, consideration or
leaving. This study came to address the delusion that occurs among students of knowledge and scholars in
the field of the Noble Hadith in general, and the science of men and criticism of al-Isanid in particular. In
clarifying the rank of the narrator described as (trust) without looking at the descriptive addition that may
negate the trust about him if it is attached to his description, meaning: not necessarily everyone who is
described as trustworthy: the hadith is acceptable. The study methodology included: the inductive approach
in collecting the descriptive additions to the trust, which amounted to (49) descriptions and categorizing
them according to the critical levels, and the adoption of the ranks of al-Jarh and modification according to
Imam Ibn Abi Hatim Al-Razi; Because he has the lead in arranging and refining these ranks and clarifying
their provisions, and the research is divided into: an introduction, five sections and a conclusion with the
most important results.Keywords: (addition - trust - description - rank – critical balance)

املقدمة

 وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه،  وافضل الصالة واتم التسليم على سيدنا محمد نبي الرحمة االمين، الحمد هلل رب العالمين

.... أما بعد.  ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، الغر المحجلين رضوان هللا عليهم اجمعين

يستمدون معارفهم المتّصلة بالحديث النبوي الشريف وأنواعه من كتب الحديث
 إن معظم المشتغلين بالحديث النبوي الشريف إنما:أهمية البحث
ّ

 وبين اآللية والمنهجية النقدية،الرجال
ّ  وأحوال، وفر ٌق بين المعرفة النظرية ألنواع الحديث،وعلومه واصطالحه وكتب الرجال وتراجمهم وطبقاتهم
 ونظ اًر لحاجة الممارسة النقدية الى المحدث، ليصح له إلحاق الحديث بوصفه الالئق به حسب دراسته لإلسناد ورواته
التي على المجتهد اتباعها
ّ
الناقد و المجتهد الذي يوثق بإجتهاده وتوثيقه ؛ ظهرت ثلة من العلماء الجهابذة النقاد الذين جعلهم هللا تعالى منارة لإلسالم وقدوة في الدين

لذا.  االمام مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحماد بن زيد واألوزاعي وغيرهم: نذكر منهم،ونقاداً لنقلة اآلثار
 وتنظر به تحقيق نسبة الوثاقة بالراوي،  توزن به عدالة الرواة وقوة حفظهم وضبطهم وتفتش وتختبر،فالميزان النقدي الحديثي ميزان عظيم

وصدور الحكم فيه ببيان رتبته تبعاً لألوصاف المضافة الى وثاقته جرحاً وتعديالً؛ فظهر علم الجرح والتعديل الذي يختص بالتفتيش في الرواة
 ليصدر الحكم عليه بالقبول واالحتجاج بقوله أو،  تبعاً لتحقق مصداقية الوصف واالضافة فيه، ثم يحكم لکل رٍاو درجته الخاصة به ورتبته،

.  كالكتابة أو االعتبار أو الترك، دون ذلك من االحكام

 وعلم الرجال،  الوهم الذي يحصل لدى طالب العلم والدارسين في مجال الحديث النبوي الشريف عامة: تعالج هذه الدراسة: مشكلة البحث
ونقد االسانيد على وجه الخصوص ؛ في بيان مرتبة الراوي الموصوف بـ( الثقة ) دون النظر الى االضافة الوصفية التي قد تنفي الوثاقة عنه
. هو مقبول الحديث:  ان ليس كل من وصف بانه ثقة:  بمعنى،اذا ما الحقت بوصفه
 والحقت، ) وصفاً وصنفتها تبعاً للمراتب النقدية49(  اتبعت المنهج االستقرائي في جمع االضافات الوصفية للثقة والتي بلغت:منهجية البحث
 عن طريق استقراء مواضعها عندهم توصلت،بها مصطلحات الجرح والتعديل التي وضعها أئمة النقد السابقين؛ ألنهم هم من ابتدأ استعمالها

صاحب السبق في ترتيب هذه المراتب
 وقد اعتمدت مراتب الجرح والتعديل عند اإلمام ابن أبي حاتم الرازي ؛ ألنه.إلى مقتضياتها ودالالتها
َ
.وتهذيبها وبيان أحكامها
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خطة البحث :تضمنت هذه الدراسة  :تمهيداً وخمسة مباحث وخاتمة بأهم النتائج .

التمهيد

تبعا لتفاوت الرواة أنفسهم في األوصاف المضافة المعتبرة لقبول
تتفاوت األلفاظ التي استعملها أئم ُة النقد في تعديل الرواة وجرحهم ً
ظ التعديل
تبعا لمقاصد األئمة منها ،كما أن التعبير عن المعنى الواحد ال يتقيد بلفظ واحد؛ ومن هنا صارت ألفا ُ
الروايات ،وتتنوع تلك األلفاظ ً
ٍ
اتب
والجرح مصنف ًة في مجموعات على مراتبُّ ،
ض ُّم ً
كل مرتبة تَ ُ
عددا من األلفاظ التي ُي َعب َُّر بها عن معنى واحد أو متقارب ،وتَتََد َّرج تلك المر ُ
مرور بالمراتب الوسيطة  ،وتأخذ كل مرتبة أحكامها َوفًقا لدالالت ألفاظها،
بحسب دالالتها من أعلى درجات التعديل إلى أدنى درجات الجرح ًا

استنادا إلى المعنى العرفي المالبس للممارسة النقدية ،ولذا كان المعنى
تحديدا أكثر دقة
وهذه الدالالت تستند إلى المعنى اللغوي ،لكنها تأخذ
ً
ً
ابن أبي حاتم الرازي
صاحب السبق في ترتيب هذه المراتب وتهذيبها وبيان أحكامها ( ،)1ومن
وي َع ُّد
اإلمام ُ
العرفي هو المعتبر في تصنيفهاُ .
َ
ُ

()2
فنوه بصنيع ِ
بعض التعليل
كالمه ُمضيًفا َ
كالمه بغير إضافات  ،ثم جاء ابن الصالح ّ
ابن أبي حاتم وأشاد ،وأ َْوَرَد َ
بعده أورد أبو بكر الخطيب َ

ابن الصالح ذلك إحدى المسائل المتفرعة على "النوع الثالث والعشرين" من
وج َع َل ُ
ك ُ
ومذي ًال بألفاظ أخرى تَ َر َ
والتوجيهّ ،
ابن أبي حاتم ذكرها َ ،
وم ْن تُرد روايته ،وما يتعّلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل"  ،وألن كتاب ابن
أنواع علوم الحديث ،وسماه " :معرفة صفة َم ْن تُقبل روايته َ
الصالح نال عناية كبيرة ممن جاء بعده  ،لذا اصبحت المصنفات في علم المصطلح تدور حوله ( ، )3والموازنة بين كالم الحافظ العراقي وكالم

الحافظ الذهبي في خطبة كتاب "ميزان االعتدال" ( )4؛ تدل على أن الحافظ العراقي أفاد من كالم الحافظ الذهبي في ترتيب مراتب التعديل

()5
عد كتابه "فتح
والجرح ،وبذلك صرح الحافظ العراقي نفسه في شرح كتاب ابن الصالح
 ،كما ال يصح إهمال عمل الحافظ السخاوي الذي ُي ّ
اجع
المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي" من أكثر كتب المصطلح بس ً
طا لمبحث مراتب التعديل والتجريح ،وأظهرها عناية به.والواقع أن من ير ُ

حوت ُج َّل ما َيقصده َمن يريد الوقوف على المسائل المتصلة
اضع
المشار إليها سابًقا قد ْ
َ
َ
كتب المصطلح يكاد يصل إلى قناعة بأن هذه المو َ
بمراتب التعديل والجرح ،ال سيما كتاب "فتح المغيث" للسخاوي الذي ظهر فيه جهد المؤلف في توضيح المقاصد وتتبع الشوارد وتدوين الفوائد.
حيث تعليُقها بالمراتب بحسب داللة األلفاظ ،
وأما األحكام التي تُذكر في م ارتب التعديل والجرح فلم يدخلها زيادة ،وال ظهر فيها اختالف ِم ْن ُ
وكالم ابن أبي حاتم هو األصل في بيان هذه األحكام.
ُ

العالقة بني مصطلحات اجلرح والتعديل واحكامها يف املمارسة النقدية :

ان الحديث عن أحكام مراتب التعد يل والجرح ،يستدعي توضيح العالقة بين مصطلحات التعديل والجرح وبين الممارسة النقدية ،ثم بيان

نوع العالقة بين هذه المصطلحات وبين أحكامها  ،فالممارسة النقدية هي التي أنتجت تلك األلفاظ  ،والمعاني التي تم التعبير عنها بها ،كما

ُي ُّ
طا ضرورًيا لتحقيق مناطات أحكامها.وأن العمدة في معرفة مصطلحات الجرح والتعديل
الزما لفهم تلك األلفاظ  ،و ُي َع ُّد شر ً
فهمها شر ً
طا ً
عد ُ
هم أئمة النقد السابقين؛ ألنهم هم من ابتدأ استعمالها ،وعن طريق استقراء مواضعها عندهم نتوصل إلى مقتضياتها ودالالتها  ،ومن المعلوم
وتحددت معانيها بناء على امتزاجها بالممارسة
أن هذه المصطلحات ال تستند إلى أي وضع سابق ،وإنما جرت على مقتضى العادة في التعبيرّ ،

زمنيا للحكم على غالب الرواة ؛ أي أن نقد األحاديث هو الذي أنتج المعرفة بأحوال
النقدية  ،وأن من المعلوم يعتبر نقد األحاديث كان سابًقا ً
ِ
نظر الى الراوي من و جهتين :أولهما :دالئل صدقه،
الم َعِّب ِر بها عن أحوالهم ،ونتج عنه :أن
ُ
غالب الرواة ّ ،
الناقد َي ُ
ومهد الستعمال األلفاظ ُ

والثانية :دالئل حفظه.

امليزان النقدي للحكم على الراوي بأوصاف الوثاقة أو عدمها:

من النصوص العامة الدالة على الميزان النقدي للحكم على الراوي بأوصاف الوثاقة أو عدمها  :قول اإلمام مسلم بن الحجاج" :ح ْكم ِ
أهل
ُ ُ
أهل العل ِم و ِ
ِ
ِ
الثقات ِم ْن ِ
ِ
بعض ما َرَووا،
الحفظ في
يكون قد شارك
العلم ،والذي َنعرف ِمن مذهبهم في قبول ما يتفرد به
المحد ُث ِمن الحديث :أن َ
ّ
ِ
بلت زيادتُه" ( .)6ومرُاد االمام مسلم بقولهُ " :قبلت
بعد ذلك ً
شيئا ليس عند أصحاِبه ُق ْ
وأ َْم َع َن في ذلك على الموافقة لهم؛ فإذا ُوجد كذلك ،ثم زاد َ
زيادتُه" :ما يتفرد به الراوي من األحاديث ،وسياق كالمه يدل على ذلك .وهذا يتأثر بما إذا كان الشيخ الذي تفرد عنه من أهل العلم وكبار
عمد لمثل الزهري في جاللته وكثرة
الحفاظ الذين لهم أصحاب يعتنون بأحاديثهم أو ليس كذلك ،ولذلك أردف مسلم بهذا المثال " :فأما َم ْن تراه َي ُ

أصحابهما
أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره ،أو لمثل هشام بن عروة -وحديثُهما عند أهل العلم مبسوط مشترك ،قد نقل عنهما
ُ
أحد من أصحابهما ،وليس ممن قد شاركهم
العدد من الحديث مما ال يعرفه ٌ
حديثَهما على االتفاق منهم في أكثره -فيروي عنهما أو عن أحدهما َ
ِ
فغير ٍ
حديث هذا َّ
الض ْر ِب من الناس" ( .)7فهذا النص الثمين من اإلمام مسلم ّبين فيه أن المشاركة
قبول
في الصحيح مما عندهمُ :-
جائز ُ
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والتفرد كالهما مناط للحكم على الراوي ،وأن الراوي إنما ينال نصيبه من الثقة بحسب ما يرويه من األحاديث المحفوظة ،التي ُيعرف أنها
ضعفهم الحفاظ إال لمخالفتهم األثبات "
محفوظة برواية غيره ممن ُعرفوا بالثقة واإلتقان.وقال الحافظ الذهبي " :اعلم أن أكثر المتكّلم فيهم ،ما ّ

()8
متهما فإنه ينسب به إلى الكذب ،وإن كان سيئ الحفظ ينسب به
 .وقال الحافظ ابن رجب " :فاختالف الرجل الواحد في اإلسناد ،إن كان ً
إلى االضطراب وعدم الضبط ،وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر حديثه وقوي حفظه كالزهري وشعبة ونحوهما " ( . )9وقال المعلمي ُ " :ج ُّل
()10
مبني
حكم ٌّ
حكما؛ وهو ٌ
اعتمادهم في التوثيق والجرح ،إنما هو على سبر حديث الراوي"  .إن اللفظ من ألفاظ الجرح أو التعديل ،يتضمن ً
ٍ
حكم ومقتضى ،وهذا يقتضي أن القرائن التي استعملها
ً
غالبا على َس ْب ِر الناقد لحديث الراوي بما يتوفر له من القرائن ،ثم التعبير عن ذلك بلفظ له ٌ

الناقد في مرحلة السبر ،قبل أن يصف الراوي بذلك اللفظ ،ينبغي مراعاتها عند تحقيق مناط ذلك اللفظ في أي حديث من أحاديث ذلك الراوي
اعتبار لالصطالح الغالب ،إال أن ترشد القرائن إلى أن
ًا
 ،أما لفظ "حجة" فاألمر فيه واضح لصراحة داللته ،وأما لفظ "ثقة" ،فهذا هو األصل
الناقد توسع في استعماله وأراد مطلق الثقة.

وخالصة ما تقدم :

ان أحاديث الراوي التي يستند إليها الناقد في الحكم عليه ثالثة أنواع:

 -1ما يشاركه غيره في روايته ،فينظر فيه الناقد من جهة الموافقة لهم أو المخالفة.

 -2ما يتفرد به ،فينظر فيه الناقد من جهة احتمال التفرد منه أو عدم احتماله.
ظ ُه أو اضطرب فيه.
 -3ما يسوقه على أكثر من وجه ،فينظر فيه الناقد من جهة كونه َحِف َ
وكل هذه األنواع مناط لقياس مدى الثقة بالراوي:
-1

فإذا كثرت موافقته للثقات المعروفين ،دلت على ثقته.

-3

وكذلك إذا أكثر التفرد عن الشيوخ مع قلة األحاديث التي يشارك فيها غيره يؤثر في الحكم عليه.

-4

وينسحب ذلك على الموقف من حديثه إذا رواه على أكثر من وجه.

-2

وإذا كثرت مخالفته لهم ،كان لذلك أثره في الحكم عليه.

والمقصود :أن الموافقة تزيد من الثقة بالراوي ،وأن سوء الحفظ يظهر أثره في المخالفة أو التفرد أو االضطراب .وبذلك أضحت األحكام
باالستقراء محصورة في :من يحتج به من الرواة ،و من ُيكتب حديثه  ،ومن ُيترك حديثه جملة.
األحكام التي نص عليها ومراتبها عند ابن أبي حاتم الرازي :

إن األحكام التي نص عليها ابن أبي حاتم ،وجرى عليها من بعده ،أربعة ،وهي على الترتيب :االحتجاج ،ثم الكتابة للنظر ،ثم الكتابة

وجدت األلفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى" (: )11فإذا قيل للواحد :إنه ثقة ،أو :متقن ثبت،
ابن أبي حاتم" :
ُ
لالعتبار ،ثم الترك.قال ُ
ظ ُر فيه ،وهي الثانية .وإذا
وين َ
فهو ممن ُي ّ
حتج بحديثه وإذا قيل :إنه صدوق ،أو :محله الصدق ،أو :ال بأس به ،فهو ممن ُيكتَ ُب حديثُهُ ،
ظ ُر فيه ،إال أنه دون الثانية .وإذا قيل :صالح الحديث ،فإنه ُيكتَ ُب حديثُه لالعتبار .وإذا أجابوا
وين َ
قيل :شيخ ،فهو بالمنزلة الثالثةُ ،يكتَ ُب حديثُهُ ،

اعتبار .وإذا قالوا :ليس بقوي ،فهو بمنزلة األول في كتبة حديثه.
ًا
ظ ُر فيه
وين َ
في الرجل بـ"لين الحديث" ،فهو ممن ُيكتَ ُب حديثُهُ ،
طرُح حديثُه ،بل ُيعتََبر به .وإذا قالوا :متروك الحديث ،أو :ذاهب الحديث ،أو :كذاب ،فهو
وإذا قالوا :ضعيف الحديث ،فهو دون الثاني ،ال ُي َ
دل وصفه على توفر الصدق والضبط
ساقط الحديث ،ال ُيكتَ ُب حديثُه ،وهي الرابعة .فذكر ابن أبي حاتم األحكام األربعة ،وجعل االحتجاج لمن ّ

فيه ،وهي مرتبة واحدة ،وجعل آخر مراتب التجريح :الترك لمن سقطت عدالته أو وصف بما يدل على وهائه الشديد .وأما المراتب بين هاتين

المرتبتين ،فقد جمع بينها في حكم الكتابة ،ثم جعل لبعضها حكم النظر ،ولبعضها حكم االعتبار ،مع تفاوت ما بينها في ذلك .ثم جاء أبو بكر

الخطيب فنقل كالم ابن أبي حاتم ،وقال قبل ذلك " :فأما أقسام العبارات باإلخبار عن أحوال الرواة ،فأرفعها أن يقال :حجة أو :ثقة ،وأدونها

ظا يستعملها النقاد ،لكنه لم ُيدخل هذه األلفاظ
أن يقال :كذاب أو :ساقط ( .)12ثم جاء الحافظ ابن الصالح ،فذكر كالم ابن أبي حاتم ،وزاد ألفا ً
عدها ابن أبي حاتم( . )13ثم جاء الحافظ الذهبي ،فتابع التقسيم الرباعي
في المراتب ،وإنما ذكرها مرسلة اكتفاء بوجود نظائرها في المراتب التي ّ

في مراتب التعديل ،مع إضافة صيغة التكرير للتوثيق ،ورتب ألفاظ التجريح في خمس مراتب ( .)14ثم جاء الحافظ العراقي ،فتابع الحافظ الذهبي

(.)15



 



 اإلضافة الوصفية اىل مرتبة ( الثّقة ) عند احملدثني ودالالتها يف النقد احلديثي 

وأما الحافظ ابن حجر ،فلم يسرد المراتب في "شرح النخبة" ،بل اقتصر على أرفع مراتب التعديل وأدناها ،وأسوأ مراتب التجريح وأسهلها

()16

.

ثم جاء الحافظ السخاوي ،فضم هذه الزيادات ،وانتهت عنده المراتب إلى ست في حالتي التعديل والتجريح(.)17وأما األحكام ،فقد بقيت على
أصال ،وبعضهم تابع ابن أبي حاتم في تعليق األحكام بمراتبها ،بحيث كانت
الحال التي ذكرها ابن أبي حاتم ،فبعض هؤالء لم يذكر األحكام ً

أحكامها بمراعاة ما جاء في كالم ابن أبي حاتم.
طى
الزيادات في المراتب تُع َ
ُ
معنى :اطالقات االئمة النقاد ألحكام الرواة (باالحتجاج أو االعتبار أو الترك ):

تتحقق الرؤية النقدية في تفسير هذه األحكام األربعة ومعانيها التي ذكرها أهل العلم ،التي حصل اتفاق على ثالثة منها ،وهي االحتجاج،

يتفرد
معانيها معروفة مشهورة ،وتجري ًا
واالعتبار ،والترك ،وذلك أن
كثير على ألسنة النقاد ،فيذكرون االحتجاج على معنى قبول الراوي فيما ّ
َ
بحث عمن يعضده
به ،ويعنون بالترك طرح حديثه وترك الكتابة عنه ،ويعنون باالعتبار
ً
إجماال :أن الراوي دون من تحصل الطمأنينة بتفردهُ ،
في َ

ألجل قبول روايته.

ومعاني تلك االطالقات:

أوال  :قد يتوسعون في االحتجاج ،فيطلقونه على مطلق القبول فيشمل ما يرويه الراوي موافًقا لغيره ،كما قد يتوسعون في الترك ،فيعنون به
ترك االحتجاج ،كما قد يتوسعون في االعتبار ،فيطلقونه على سبر حديث الراوي ،أو الكتابة عنه للتعريف بحاله ومعرفة رواياته ،وإنما يستدل
على مثل ذلك بالسياق.

ٍ
حديث،
كثير
الح َريش بن ال ِخ ّريت ،أحد المقلين" :وال
ُ
أعرف له َ
ثانيا  :فمن إطالق االعتبار على معنى السبر لحديث الراوي :قول ابن عدي في ُ
ِ
صدقه" (.)18
فأعرف ضعَفه من
فأعتبر حديثَه؛
َ
َ
ثالثا  :ومن إطالق االعتبار على معنى التعريف بحال الراوي ومعرفة رواياته :قول ابن حبان في النضر بن سلمة ،شاذان ،أحد المتهمين:

"يسرق الحديث ،ال يحل الرواية عنه إال لالعتبار"

()19

 ،وقوله في هارون بن زياد القشيري ،أحد المتروكين" :يضع الحديث على الثقات ،ال

يحل كتب حديثه وال الرواية عنه إال على سبيل االعتبار"
ومروياته.

()20

أشرت إليه ،وهو التعريف بحال الراوي
 ،وقول ابن حبان يحتمل المعنى الذي
ُ

رابعا  :ومن إطالق االحتجاج على معنى مطلق القبول :قول ابن حبان في ترجمة عبد الحميد بن سليمان في المجروحين  " :كان ممن يخطئ

ويقلب األسانيد ،فلما كثر ذلك فيما روى ،بطل االحتجاج بما حدث صحيحاً ،لغلبة ما ذكرنا على روايته"

()21

 ،أي أنه لما غلب عليه الغلط

 ،وصار ُيخشى من غلطه حتى مع موافقة الثقات ،بطل قبوله فيما وافقه غيره عليه ،وتُرك جملة .
خامسا  :ومن إطالق الترك على معنى ترك االحتجاج :قول الدارقطني في عمر بن إبراهيم العبدي" :لينُ ،يترك"
طا متروك الحديث" (. )23
بمجموعها تدل عليه ،بل قد قال الدارقطني" :إذا قلت :فالن لين ،ال يكون ساق ً

()22

 ،وال عبارة الدارقطني

سادسا  :وغالب إطالقات النقاد تجري على التفريق بين االحتجاج واالعتبار ،وعلى أن االحتجاج يراد به ما يكون عند التفرد ،وعلى أن الترك

يعني طرح حديث الراوي وترك كتابته ،وعلى أن االعتبار بالراوي يعني قبوله في الشواهد والمتابعات.

()24
حديث ِ
أيضا" :ابن
بعضه ببعض"
أكتب
بحجة ،وإني ألكتب ًا
قال أحمد بن حنبل" :ما
ُ
 ،وقال ً
قوى ُ
ابن لهيعة ّ
ُ
كثير مما ُ
أعتبر به ،وهو ُي ّ
لهيعة ،ما كان حديثه بذاك ،وما أكتب حد يثه إال لالعتبار واالستدالل ،إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده ،ال

مختصا بحالة االنفراد.وقال ابن أبي
أنه حجة إذا انفرد" (. )25واالستدالل هنا يريد به أحمد :االعتبار ،كما هو ظاهر السياق ،وجعل االحتجاج
ً
حتج بحديث الثقات" (. )26
حاتم:
"سألت أبا زرعة عن أبي الزبير ،فقال :روى عنه الناسُ .
ُ
حتج بحديثه؟ قال :إنما ُي ّ
قلتُ :ي ّ

التعريف االمجالي ملصطلح ( الثقة ):

ِ
بالع َداَلة ،وتَ َمام َّ
الض ْبط  ،وهو من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديلُ ،يوصف به الراوي للداللة على
الثقة  :هو الراوي المتَّصف َ
عدالته ،وتمام ضبطه ،واالحتجاج بمروياته ( .)27وشاهده قول اإلمام البقاعي  " :الثقة َم ْن جمع الوصفين  :العدالة ،وتمام الضبط  .ومن نزل

ويطلق
عن التمام إلى أول درجات النقصان ،قيل فيه  :صدوق ،أو ال بأس به ،ونحو ذلك ،وال ُيقال فيه  :ثقة ،إال مع اإلرداف بما يزيل اللبس " ُ

بالع َداَلة ،و َّ
الض ْبط ،سواء كان تام الضبط ،أو خفيف الضبط " (.)28
على الراوي المتَّصف َ
سمى :
يقول اإلمام الذهبي " :وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطالق اسم "الثقة " على من لم ُيجرح ،مع ارتفاع الجهالة عنه  .وهذا ُي َّ
()29
فاظ ِ ِ
اب أَْل ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اضع َع ِد َيد ٍة َك َب ِ
الج ْرِح
وي َّ
صَ
ّ
(مستو اًر )ُ ،
الحديثَ ،وباب َ
الرو َايةَ ،وباب عَلل َ
طَل ُح (الثَّقة) في َمو َ
سمى (محله الصدق) "  .و َي ِرُد ُم ْ
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ِ ()30
ِِ
طَلق أَي ِ ِ ِ
عال) .اال ْئِتمان ،و ِ
ِ
ِ
الر ِ
ال واألَْف ِ
ِ
ِ
الثَّق ُة ِم َن ِّ
قات،
َوالتَ ّع ْد
الج ْم ُعِ :ث ٌ
جال :األَم ُ
يل َ .وُي ْ ُ ْ ً
ينَ ،و َ
ُ َ
(الم ْؤتَ َم ُن في األ َْم َوال َواألَْقو َ
ضا في الفْقه َوُيرُاد بهُ :
ِ
ِ
َّ
َّ
اإل ْحكام و ِ
يقِ :
َّت ِمن
ويثَب ُ
اإل ْت ُ
ثيق :التَّأْم ُ
أي أ ْ
الوِثيَق ُة :ما ُي ْح َك ُم ِبه األ َْم ُر ُ
َص ُل التَّْوِث ُ
َوالتَّْو ُ
قانُ ،يقالَ :وثْق ُت الش ْي َء أ َُوِثُّق ُه تَ ْوِثيًقا ْ
ينَ ،وأ ْ
َح َك ْمتُ ُه وأَ ْتَق ْنتُ ُه ،و َ
ُ
ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِخ ٍ
الشي ِء وتَ ْثِبيتُ ُهُ ،يقال :وثَّْق ُت َّ
يق :تَْقوَي ُة َّ
طاب َ ِ ِ
َّ ِ
الشي َء إذا َقَّوْيتَ ُه َوثََّب ْتتَ ُه،
الع ْه ُدَ ،وُي ْ
الم ْوِث ُق والم ُ
يثاقَ :
َ
طَل ُق الثَّق ُة َعَلى الَقوِّي الثابتَ ،والت ْوث ُ َ
ون ْحوه .و َ
ْ
ْ
ِ ِ
ظو ِ
الص ِادق و ِ
ين(.)31
اليق ُ
الحاف ُ َ
و ِمن َمعاني الثَّقة أيضاًَ ُ َّ :
ِ
س ويراد ِب ِه( :عال َق ُة ِ ٍ ِ ٍ ٍ
ص ْين) (. )32
َوُي ْستَ ْع َم ُل ِفي عْل ِم َ
النْف ِ َ َ ُ
ْ
َ
اعتماد َوص ْدق َوفاء َب ْي َن َش ْخ َ

ِ -1ثَق ٌة َثْبت

املبحث االول  :اوصاف الثقات من املرتبة الثالثة وما يقاربها

الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه ،وتثبته في تحمل األحاديث ،وأدائها .

المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
مثاله  :قول اإلمام علي بن المديني في أبي الزبير اْل َم ِّكي ِ " :ثَقة ثَْبت " (.)33
ِ -2ثَق ٌة ِثَقة
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه ،وتمكن هاتين الصفتين فيه .

المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
مثاله  :قول اإلمام علي بن المديني في عمرو بن عثمان الذي يروي عن موسى بن طلحة  ":ثقة ثقة "
ِ -3ثَق ٌة َجَبل
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه ،وتمكن هاتين الصفتين فيه .

()34

.

المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
سالم  " :إمام ثقة جبل" (.)35
مثاله  :قول اإلمام الدارقطني في أبي ُع َبيد القاسم بن
َ
ِ -4ثَق ٌة ح ِ
افظ
َ
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه ،وتمكن هاتين الصفتين فيه .

المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
مثاله  :قول اإلمام أبي حاتم في عبدهللا بن حرب الليثي  " :ثقة حافظ ،ال بأس به " (.)36
ِ -5ثَق ٌة ُحجَّة
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه ،وتمكن هاتين الصفتين فيه .
المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
مثاله  :قول اإلمام يحيى بن معين في إبراهيم بن سعد  " :ثقة حجة " (.)37
ِ -6ثَق ٌة ِرضا
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه ،وتمكن هاتين الصفتين فيه .

المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
مثاله  :قول اإلمام أبي حاتم  :حدثنا أحمد بن حميد ،ختن ُعبيد هللا بن موسى  ":وكان ثقة رضا" (.)38
ِ -7ثَق ٌة َضا ِبط
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه ،وتمكن هاتين الصفتين فيه .

المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
مثاله  :قول الحافظ ابن حجر في فضالة بن إبراهيم التيمي ،أبو إبراهيم وأبو أحمد َّ
النسائي ثم المروزي  ":ثقة ضابط"
ِ -8ثَق ٌة َع ْدل
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه ،وتمكن هاتين الصفتين فيه .

(.)39

المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
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مثاله  :قول الخطيب البغدادي في طاهر بن محمد أبو الحسين النيسابوري  " :وكان ثقة عدالً ،مقبول الشهادة عند الحكام " (.)40
ِ
ان َي ْح َفظ
 -9ثَق ٌة َك َ
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه .
المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج  .مثاله  :قول اإلمام النسائي في
محمد بن يحيى بن أيوب  " :مروزي ،ثقة كان يحفظ " (.)41
ِ
ْم ْون
 -10ثَق ٌة َمأ ُ
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه .
المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
مثاله  :قول اإلمام العجلي في َحفص بن ِغ َياث  " :ثقة مأمون ،فقيه " (.)42
ِ -11ثَق ٌة ُم ْت ِقن
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه ،وتمكن هاتين الصفتين فيه .
المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
مثاله  :قول اإلمام أبي حاتم في إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي  " :ثقة متقن ،من أتقن أصحاب أبي إسحاق "
اوصاف الثقات من المرتبة الرابعة وما يقاربها

المبحث الثاني:
ِ
اء للا
 -1ثَق ٌة ِإ ْن َش َ
ِ
المحدث لكونه عدالً تام الضبط ،مع عدم جزمه بذلك.
الوصف :وصف للراوي يدل على ترجيح
ّ
المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .

(.)43

شيخ ثقة ،إن شاء هللا " (.)44
مثاله  :قول اإلمام أحمد في ِبسطام بن مسلم ٌ " :
ِ -2ثَق ٌة ِبِإ ْج َماع
الوصف  :وصف للراوي يدل على اتفاق المحدثين على عدالته ،وتمام ضبطه .

المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
مثاله  :قول الذهبي في حنظلة الجمحي " :وهذا القول من ابن المديني ال يدل على غمز في حنظلة بوجه ،بل هو دال على جاللته ،وأنه

نظير  ..وابن شهاب في حديثه عن سالم  :فحنظلة إذاً ثق ٌة بإجماع " (.)45
ِ -3ثَق ٌة ِب َال ثُْنَيا

الوصف  :وصف للراوي يدل على الجزم بعدالته ،وتمام ضبطه  .أي  :ثقة بال استثناء ،أو تردد .

المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
مثاله  :قول اإلمام الذهبي في إبراهيم بن سعد " :ثقة بال ثُْنيا ،قد روى عنه شعبة مع تقدمه ،وجاللته" (.)46
ِ -4ثَق ٌة ِب َال ُم َدا َف َعة
الوصف  :وصف للراوي يدل على الجزم بعدالته ،وتمام ضبطه  .أي  :ثقة بال منازعة .
المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
البناني  " :ثقة بال مدافعة ،كبير القدر" (.)47
مثاله  :قول اإلمام الذهبي في ثابت بن أسلم ُ
ِ -5ثَق ٌة ِب َال ِن َزاع
الوصف  :وصف للراوي يدل على اتفاق النقاد على عدالته ،وتمام ضبطه  .أي  :ثقة بال خالف .

المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
مثاله  :قول اإلمام الذهبي في داود بن نصير الطائي  " :من كبار الزهاد وهو ثقة بال نزاع " (.)48
ِ
ِ
ِ
ِ
َخرٍة
 -6ثَق ٌة َت َغَّيَر ح ْفظُه ِبآخ ِره ِ /بآخَرٍة ِ /بأ َ
ض ُعف حفظه في آخر عمره .
الوصف  :وصف للراوي العدل التام الضبط ،الذي َ
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المرتبة  :وهي قريبة من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
السلمي الكوفي " :ثقة تغير حفظه في اآلخر" (.)49
صين بن عبدالرحمن ُّ
مثاله  :قول الحافظ ابن حجر في ُح َ
ِ -7ثَق ٌة ُت ُكلِ َم ِفْي ِه ِ
بغير ُحجَّة ِ /ب َال ُحجَّة
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه ،وانتقاد بعض األئمة له بما ال ُيقبل ،أو بما ال يقدح في روايته.

المرتبة  :وهي قريبة من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج  .مثاله  :قول اإلمام الذهبي في
عبدهللا بن محمد أبو القاسم البغوي  " :ثقة تَكلم فيه بعضهم بال حجة "(.)50
ِ
الح ِدْيث
 -8ثَق ٌة َح َس ُن َ
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه ،وتََفرُّده برواية بعض األحاديث .
ويعرف ذلك بالقرائن .
المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج ُ .
مثاله  :قول اإلمام العجلي في األسود بن قيس  " :تابعي ،ثقة ،حسن الحديث "

()51

.

وقيل  :غير ذلك .
طأ
َخ َ
ِ -9ثَق ٌة ُرَّب َما أ ْ
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وضبطه ،ووجود شيء من الخطأ في مروياته .
()52

المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج  .مثاله  :قول الحافظ ابن حجر
في سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص األموي أبو عثمان البغدادي  " :ثقة ربما أخطأ " (.)53
ِ -10ثَق ٌة ُرَّب َما َخاَلف
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وضبطه ،ووجود بعض المخالفة للثقات في مروياته .
المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج  .مثاله  :قول الحافظ ابن حجر
السوائي ،الكوفي " :ثقة ربما خالف" (.)54
في َسْلم بن ُجنادة بن َسْلم ُّ
ِ -11ثَق ٌة ُرَّب َما َو ِهم
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وضبطه ،ووجود بعض الوهم في مروياته .
المرتبة  :وهي قريب من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج  .مثاله  :قول الحافظ ابن حجر
العقيلي بالضم ،أبو عمر الصنعاني ،نزيل عسقالن  " :ثقة ربما وهم" (.)55
في حفص بن ميسرة ُ
ِ -12ثَق ٌة َص ُد ْوق
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه .
ويعرف ذلك بالقرائن .
المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج ُ .
مثاله  :قول اإلمام أحمد في إبراهيم بن محمد بن المنتشر  " :ثقة صدوق " (.)56
ضر
ِ -13ثَق ٌة ِفْيه َك َالم َال َي ُ
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه ،وانتقاد بعض األئمة له بما ال يقدح في روايته  .المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ

المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج  .مثاله  :قول اإلمام الهيثمي في حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ
(.)57
ِ ِ
الح ِدْيث
 -14ثَق ٌة َكثْير َ
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه ،وكثرة روايته لألحاديث .
المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
مثاله :قول اإلمام العجلي في محمد بن بشارُ ،ب ْن َدار  " :بصري ،ثقة كثير الحديث " (.)58
ِ -15ثَق ٌة َم ْش ُه ْور
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه ،واشتهاره برواية الحديث .
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المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج  .ومثاله قول اإلمام يحيى بن معين
في محمد بن عباد بن جعفر المخزومي ،الذي يروي عنه ابن ُجريج  " :ثقة مشهور" (.)59
ِ -16ثَقة ُم ْطَلقا
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه ،وعدم قبول الجرح فيه .
المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
مثاله  :قول الذهبي في أبي القاسم البغوي  -وما يتهمه أحد يدري ما يقول بل هو " :ثقة مطلقاً " (.)60
ِ -17ثَقة ِوَفاقا
الوصف  :وصف للراوي يدل على اتفاق النقاد على عدالته ،وتمام ضبطه .

المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
مثاله  :قول اإلمام الذهبي " :أما يحيى بن سعيد األنصاري المدني التابعي ،ويحيى بن سعيد أبو حيان التيمي صاحب الشعبي ،ويحيى بن

سعيد القطان محدث زمانه ،ويحيى بن سعيد بن العاص األموي ،أخو عمرو األشدق"  " :فثقات وفاقاً " (.)61
ِ -18ثَق ٌة ُي ْغ ِرب

الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه ،وتََفرُّده برواية بعض األحاديث .
المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالحتجاج .
ِِ ِ
الب َجلي ،دمشقي  ":ثقة ُيغرب" (.)62
مثاله  :قول الحافظ ابن حجر في بشر ابن بكر التّّن ْيسي ،أبو عبدهللا َ
المبحث الثالث :اوصاف الثقات من المرتبة الخامسة وما يقاربها
ِ
الح ِدْيث
 -1ثَق ٌة َح َس ُن َ
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وخفة ضبطه.
ويعرف ذلك بالقرائن .
المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التعديلُ ،
مثاله  :قول اإلمام العجلي في يحيى بن أبي كثير اليمامي  " :ثقة ،حسن الحديث " (.)63
ِ -2ثَق ٌة َص ُد ْوق
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وخفة ضبطه .

ويعرف ذلك بالقرائن .
المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التعديلُ ،
مثاله  :قول اإلمام ابن أبي حاتم في إبراهيم بن مرزوق البصري ،أبو إسحاق نزيل مصر  " :كتبت عنه ،وهو ثقة صدوق " (.)64
اض ِطَراب
ِ -3ثَق ٌة َص ُد ْوقَ ،وِفي َح ِدْيِثه ْ
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وضعف حفظه .
ِ
الج ْرح ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالعتبار ،وليس لالحتجاج .
المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة الخامسة من َم َراتب َ
مثاله :قول اإلمام يعقوب بن شيبة في عبدهللا بن عمر العمري  " :ثقة صدوق ،في حديثه اضطراب " (.)65
ِ -4ثَقة ِفي ِح ْف ِظه َشيء
ْ
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وخفة ضبطه .
المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التعديل .

مثاله  :قول اإلمام الذهبي في همام بن يحيى  " :ثقة مشهور" ،و قال أبو حاتم  " :ثقة في حفظه شيء ،وكان القطان ال يرضى حفظه "

(.)66

ِ -5ثَق ٌة َل ُه أ َْو َهام
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وخفة ضبطه .

المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التعديل .

مثاله  :قول اإلمام الذهبي في َح َّماد بن َسَلمة  " :إمام ثقة له أوهام وغرائب ،وغيره أثبت منه " (.)67
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ِ -6ثَق ٌة ُي ْخ ِطئ َكِثْيرا

الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وضعف ضبطه .

المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب الجرح ،التي تُكتب أحاديث أصحابها لالعتبار  .مثاله  :قول اإلمام ابن سعد في
سفيان بن حسين السلمي  " :وكان ثقة يخطئ في حديثه كثي اًر " (.)68

المبحث الرابع :اوصاف الثقات من المرتبة السادسة وما يقاربها
ِ
ِ
الح ِدْيث
 -1ثَق ٌة َصالح َ
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،ووجود شيء من الضعف في ضبطه .
المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة السادسة ،أدنى مراتب التعديل .

مثاله  :قول اإلمام يعقوب بن شيبة في محمد بن عبدهللا بن عبد األعلى " :ثقة صالح الحديث" (.)69
ِ -2ثَق ٌة َص ُد ْوقِ ،إَلى َّ
الض ْعف َما ُهو
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وضعف حفظه .
ِ
الج ْرح  -التي تُكتب أحاديث أصحابها لالعتبار ،وليس لالحتجاج .
المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة السادسة -أخف َم َراتب َ
مثاله  :قول اإلمام يعقوب بن شيبة في محمد بن مسلم األسدي  " :ثقة صدوق ،وإلى الضعف ما هو" (.)70
ِ
س ِب ُحجَّة
 -3ثَق ٌة َص ُد ْوقَ ،لْي َ
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وضعف ضبطه .
المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة السادسة -أخف مراتب الجرح  -التي تُكتب أحاديث أصحابها لالعتبار .
مثاله  :قول اإلمام عثمان بن أبي شيبة في ليث بن أبي ُسَليم " :ثقة صدوق ،وليس بحجة " (.)71
ِ
الس ِ
ِ
اقط
الح ِدْيثَ ،وَال ِب َّ
س ِبال َقوِي في َ
 -4ثَق ٌة َص ُد ْوقَ ،وَلْي َ
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وضعف حفظه .
ِ
الج ْرح  -التي تُكتب أحاديث أصحابها لالعتبار ،وليس لالحتجاج .
المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة السادسة -أخف َم َراتب َ
مثاله  :قول اإلمام يعقوب بن شيبة في إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي " :ثقة صدوق ،وليس بالقوي في الحديث ،وال بالساقط "

(.)72

ِ -5ثَق ٌة ِفي َح ِدْيِثه لِْين
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وضعف حفظه .

المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة السادسة -أخف مراتب الجرح  -التي تُكتب أحاديث أصحابها لالعتبار ،وليس لالحتجاج .
الم َالئي  " :ثقة ،في حديثه لين " (.)73
مثاله  :قول اإلمام يعقوب بن شيبة في عبد السالم بن حرب ُ
ِ -6ثَقة ِفْيه َض ْعف
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وضعف حفظه .
المرتبة  :وهو من ألفاظ المرتبة السادسة -أخف مراتب الجرح  -التي تُكتب أحاديث أصحابها لالعتبار ،وليس لالحتجاج .
مثاله  :قول اإلمام ابن سعد في جعفر بن سليمان ُّ
الض َبعي  " :كان ثقة فيه ضعف " (.)74
ِ
س ِب ُحجَّة
 -7ثَقة َوَلْي َ
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وضعف ضبطه .
المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة السادسة -أخف مراتب الجرح  -التي تُكتب أحاديث أصحابها لالعتبار .
مثاله  :قول اإلمام يحيى بن معين في محمد بن إسحاق  " :ثقة ،وليس بحجة " (.)75
ِ -8ثَقة َوَلْيس ِم َّم ْن ُي ْو َصف ِب َّ
الضْبط
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وضعف ضبطه .
المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة السادسة -أخف مراتب الجرح  -التي تُكتب أحاديث أصحابها لالعتبار .
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مثاله  :قول اإلمام يعقوب بن شيبة في محمد بن سابق  " :كان شيخاً صدوقاً ثقة ،وليس ممن يوصف بالضبط للحديث " (.)76
ِ -9ثَق ٌة ُي ْخ ِطئ
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وخفة ضبطه .
المرتبة  :وهو قريب من ألفاظ المرتبة السادسة ،أدنى من مراتب التعديل .

مثاله  :قول الحافظ ابن حجر في سهل بن هاشم الواسطي ،نزيل دمشق  " :...ثقة ُيخطئ " (.)77
المبحث الخامس :اوصاف الثقات ممن اختلف في مرتبتهم
ِ -1ثَق ٌة ُت ُكلِ َم ِفْيه
وي ِ
نزله عن مرتبة االحتجاج بمروياته
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وانتقاد بعض األئمة له في ضبطه ،بما قد يقدح في روايتهُ ،
.
مثاله  :قول اإلمام الذهبي في الحسن بن شاذان الواسطي ،واسم أبيه خلف  " :ثقة تُكلم فيه "  .وقول الحافظ ابن حجر في إسماعيل بن أبان
الوراق األزدي ،أبو إسحاق  " :كوفي ثقة ،تُكلم فيه " (.)78
ض ِعف
ِ -2ثَق ٌة ُ
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وضبطه ،وتضعيف بعض النقاد له .
ض ِّعف "
مثاله  :قول اإلمام الذهبي في أبو بشر ،هو جعفر بن أبي وحشية  " :ثقة ُ
ِ -3ثَقة ِفي َن ْف ِسه

(.)79

الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وأن النقاد تكلموا فيه لضعف حفظه ،أو بدعته ،أو غير ذلك .

مثاله  :قول اإلمام ابن أبي حاتم في عمرو بن شعيب ،فقال  " :مكي ،كأنه ثقة في نفسه ،إنما تُكلم فيه بسبب كتاب عنده " (.)80
ِ
ان ُي َدلِس
 -4ثَق ٌة َك َ
الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه ،وتدليسه في رواية الحديث .
مثاله :قول اإلمام ابن سعد في عمر بن علي ،أبي حفص اْل ُمَق َّدمي  " :ثقة كان ُيدِّلس تدليساً شديداً "
ّ
ِ -5ثَق ٌة َكِثْير ِ
اإلْر َسال

(.)81

الوصف  :وصف للراوي يدل على عدالته ،وتمام ضبطه ،وكثرة رواياته عن شيوخ لم يسمع منهم .
مثاله  :قول الحافظ ابن حجر في راشد ابن سعد اْل َمْق َرئي ال ِحمصي  " :ثقة كثير اإلرسال " (. )82
الخاتمة
توصلت الى نتائج مهمة في موضوع الدراسة الخصها بذكر أهمها :

 -1أن كالم ابن أبي حاتم هو األصل في معرفة أحكام المراتب.

 -2أن تعليق األحكام بالمراتب روعي فيه داللة األلفاظ على الصدق والضبط ،وأن أكثر التفاوت كان بسبب تفاوت الضبط.

 -3إن األحكام التي نص عليها ابن أبي حاتم ،وجرى عليها من بعده ،أربعة ،وهي على الترتيب :االحتجاج ،ثم الكتابة للنظر ،ثم الكتابة
لالعتبار ،ثم الترك.
 -4أن األحكام الصريحة حكمان :االحتجاج ،والترك.

 -5أن األحكام الدالة حكمان :النظر واالعتبار ،وهما يصاحبان صالحية الراوي للكتابة عنه.
دل عليه صدر عبارته ،ولم يكن غرضه بيان اصطالحه الخاص.
 -6أن ابن أبي حاتم استند في ذلك إلى االستقراء ،كما ّ
 - 7ان الممارسة النقدية هي التي أنتجت تلك األلفاظ  ،والمعاني التي تم التعبير عنها بها ،كما ُي ُّ
الزما لفهم تلك األلفاظ  ،و
فهمها شر ً
طا ً
عد ُ

طا ضرورًيا لتح قيق مناطات أحكامها  ،وأن العمدة في معرفة مصطلحات الجرح والتعديل هم أئمة النقد السابقين؛ ألنهم هم من ابتدأ
ُي َع ُّد شر ً
استعمالها ،وعن طريق استقراء مواضعها عندهم نتوصل إلى مقتضياتها ودالالتها.
 -8تنوعت االضافات الوصفية للثقة وهي مرتبة بحسب المراتب كاالتي  :المرتبة الثالثة ( )11وصفا ،المرتبة الرابعة ( )18وصفا ،المرتبة
الخامسة ( )6اوصاف  ،المرتبة السادسة ( )9اوصاف  ،المرتبة المختلف فيهم ( )5اوصاف  ،ليكون مجموع اوصاف الدراسة  )49( :وصفا



 



 اإلضافة الوصفية اىل مرتبة ( الثّقة ) عند احملدثني ودالالتها يف النقد احلديثي 
اهلوامش :
( )1انظر  :الكفاية في علم الدراية :ص23

( )2انظر  :الجرح والتعديل البن أبي حاتم .37/2 :
( )3انظر  :مقدمة ابن الصالح :ص .161-157
( )4انظر  :مقدمة كتاب ميزان االعتدال للذهبي.4/1 :
( )5انظر  :التقييد واإليضاح  :ص.157

( )6صحيح االمام مسلم ، 7/1 :في المقدمة.
( )7المصدر السابق.
( )8الموقظة للذهبي  :ص. 52
( )9شرح علل الترمذي.424/1 :
( )10التنكيل . 67/1 :

( )11الجرح والتعديل . 37 /2 :
( )12انظر  :الكفاية في علم الدراية للخطيب  :ص. 23 – 22
( )13انظر  :مقدمة ابن الصالح  :ص. 161 - 160
( )14انظر  :ميزان االعتدال. 4 /1:

( )15انظر  :شرح ألفية العراقي ،للعراقي. 3 /2:
( )16انظر  :نزهة النظر  :ص. 137 – 136

( )17انظر  :فتح المغيث للسخاوي  ، 130 – 108 /2 :مع شرحها وبيان أحكامها وما يتصل بذلك .
( )18الكامل البن عدي. 442 /2 :

( )19المجروحين البن حبان . 51 /3 :
( )20المجروحين البن حبان . 94 /3 :
( )21المجروحين البن حبان . 141/2 :
( )22سؤاالت البرقاني  :رقم ( . ) 349
( )23الكفاية في علم الدراية للخطيب  :ص. 23

( )24تهذيب الكمال  ، 493 /15 :و شرح علل الترمذي .420 /1 :
( )25شرح علل الترمذي . 385 /1 :
( )26الجرح والتعديل البن ابي حاتم . 75 /8 :
( )27فتح المغيث للسخاوي.115/2:

( )28النكت الوفية للبقاعي.589/1 :
( )29انظر  :الموقظة للذهبي.78 ،68-67 :

( )30انظر  :الموقظة للذهبي  ، 67 :و تدريب الراوي  ، 61/1 :و توجيه النظر إلى أصول األثر .181/1 :
( )31انظر :معجم مقاييس اللغة  ، 85/6 :و لسان العرب  ، 371/10 :وتاج العروس  ،450/26 :و المعجم الوسيط 1012-1011 :
( )32انظر :المعجم الوسيط . 1012-1011 :

( )33سؤاالت ابن أبي شيبة لعلي بن المديني ، 87 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115 /2:

( )34العلل البن المديني ، 85 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي ،115 /2:و تدريب الراوي للسيوطي.404/1 :
( )35تهذيب الكمال للمزي ،358/23 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115 /2:



 



 اإلضافة الوصفية اىل مرتبة ( الثّقة ) عند احملدثني ودالالتها يف النقد احلديثي 
( )36الجرح والتعديل البن أبي حاتم ، 42 -41/5 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115 /2:
( )37الكامل في الضعفاء البن عدي ،319/3:و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115 /2:
( )38الجرح والتعديل البن أبي حاتم ، 46/2 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115 /2:

( )39تقريب التهذيب البن حجر ،445 /1:و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.117-115/2 :
( )40تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ،489/10 :و انظر :فتح المغيث للسخاوي.115/2 :
( )41مشيخة النسائي :ص  ،54و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115/2 :

( )42الثقات للعجلي :ص  ،125و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115/2 :

( )43الجرح والتعديل البن أبي حاتم ،331/2 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115/2 :
( )44سؤاالت أبي داود ، 331 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115/2 :

( )45ميزان االعتدال للذهبي ،620/1 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115/2 :
( )46ميزان االعتدال للذهبي ،34/1:و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115/2 :

( )47ميزان االعتدال للذهبي ،362/1 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115/2 :
( )48ميزان االعتدال للذهبي ،21/2 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115/2 :

( )49تقريب التهذيب البن حجر ،170 /1:و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.366/4 ،233/3 ،115/2:
( )50المغني في الضعفاء للذهبي ، 356/1:و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115 /2:
( )51الثقات للعجلي ،475 ،67 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115 /2:
52
ِ
الح ِد ْيث :وصف للراوي يدل على عدالته ،وخفة ضبطه ،وهو قريب من ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب
( ) تعريف اخر قيل ثَق ٌة َح َس ُن َ
ويعرف ذلك بالقرائن  .انظر  :فتح المغيث للسخاوي115/2:
التعديلُ ،
( )53تقريب التهذيب البن حجر ، 242/1:وانظر :فتح المغيث للسخاوي ،115 /2:و ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل.103 :
( )54تقريب التهذيب البن حجر ، 245 /1:و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115 /2:
( )55تقريب التهذيب البن حجر ، 175 ،174 /1:و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115 /2:

( )56انظر  :الجرح والتعديل البن أبي حاتم ،137 ،124/2 :فتح المغيث للسخاوي. 118-115/2 :
( )57مجمع الزوائد للهيثمي ، 179/1 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115/2 :
( )58الثقات للعجلي :ص  ،401و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115/2 :

( )59تاريخ ابن معين :ص  ،207و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115/2 :

( )60سير أعالم النبالء للذهبي ،455/14 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115/2 :
( )61ميزان االعتدال للذهبي ،380/4 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115/2 :

( )62تقريب التهذيب البن حجر ،122 /1 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115/2 :
( )63الثقات للعجلي ،475 ،67 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي ،115/2:و ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل ألحمد عبد الكريم227 :
وما بعدها.

( )64الجرح والتعديل البن أبي حاتم ،137 ،124/2:و انظر  :فتح المغيث للسخاوي ،118-115/2 :ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل

ألحمد عبد الكريم :ص  212وما بعدها,

( )65تاريخ بغداد للخطيب،194/11 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي،128/2 :و تدريب الراوي للسيوطي.412/1 :
( )66المغني في الضعفاء للذهبي ،713/2 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي.115/2 :

( )67المغني في الضعفاء للذهبي ،189/1 :و انظر  :فتح المغيث للسخاوي ،115/2 :وتدريب الراوي للسيوطي.407/1 :
( )68الطبقات الكبرى البن سعد ،227/7 :وانظر  :ميزان االعتدال للذهبي ،165/2 :وفتح المغيث للسخاوي.128/2 :
( )69تهذيب الكمال للمزي ،494/25 :وانظر  :فتح المغيث للسخاوي. 118/2 :



 



 اإلضافة الوصفية اىل مرتبة ( الثّقة ) عند احملدثني ودالالتها يف النقد احلديثي 
( )70تهذيب الكمال للمزي ،408/26 :وانظر  :فتح المغيث للسخاوي ،128/2 :تدريب الراوي للسيوطي. 412/1 :
( )71الثقات البن شاهين :ص  ،196الضعفاء البن شاهين :ص  ،162وانظر  :فتح المغيث للسخاوي.128/2 :
( )72تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ،476/7 :وانظر  :فتح المغيث للسخاوي. 128/2:
( )73ميزان االعتدال للذهبي ،615/2 :وانظر  :فتح المغيث للسخاوي.128/2 :
( )74تاريخ اإلسالم للذهبي ،593/4 :وانظر  :فتح المغيث للسخاوي.128/2 :

( )75تهذيب الكمال للمزي ،423/24 :وانظر  :فتح المغيث للسخاوي.128/2 :

( )76تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  ،293/3 :وانظر  :فتح المغيث للسخاوي.128/2 :
( )77لسان الميزان البن حجر ،320/9 :وانظر  :فتح المغيث للسخاوي. 115/2 :

( )78تقريب التهذيب البن حجر ، 105 /1:و المغني في الضعفاء للذهبي ،160/1:و فتح المغيث للسخاوي.115 /2:
( )79المغني في الضعفاء للذهبي ،772/2 :و فتح المغيث للسخاوي.115/2 :

( )80الجرح والتعديل البن أبي حاتم ،239/6 :و فتح المغيث للسخاوي.115/2 :

( )81تاريخ اإلسالم للذهبي ،935/4 :و فتح المغيث للسخاوي.115/2 ،221/1 :

( )82تقريب التهذيب البن حجر ،204 /1:و فتح المغيث للسخاوي.115/2 ،168/1:

املصادر واملراجع

 .1ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين األفراد والتكرير والتركيب وداللة كل منها على حالة الراوي والمروي  ،تاليف :أحمد معبد عبد الكريم
 ،نشر :أضواء السلف  ،ط ، 1/سنة.2004 – 1425 :

الرزاق الحسيني ،الملّقب بمرتضىَّ ،
الزبيدي (المتوفى1205 :هـ)
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
 .2تاج العروس من جواهر القاموس المؤلفّ :
المحقق :مجموعة من المحققين الناشر :دار الهداية
 .3تاريخ ابن معين (رواية الدوري) المؤلف :أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء ،البغدادي

(المتوفى233 :هـ) المحقق :د .أحمد محمد نور سيف الناشر :مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي  -مكة المكرمة الطبعة :األولى،
1979 - 1399

 .4تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم المؤلف :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (المتوفى:
748هـ) المحقق :عمر عبد السالم التدمري الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت الطبعة :الثانية 1413 ،هـ  1993 -م
 .5تاريخ بغداد :المؤلف :أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى463 :هـ)  ،تحقيق :الدكتور
بشار عواد معروف  ،نشر :دار الغرب اإلسالمي – بيروت  ،الطبعة :األولى1422 ،هـ  2002 -م.

 .6تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  :المؤلف :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (المتوفى911 :هـ)  ،حققه :أبو قتيبة
نظر محمد الفاريابي  ،نشر :دار طيبة .د.ط.ت

 .7تقريب التهذيب  :المؤلف :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ)  ،تحقيق :محمد عوامة
 ،نشر :دار الرشيد – سوريا  ،ط1986 – 1406 ،1/م.

 .8التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل  :تأليف عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني  ،تحقيق  :علي بن محمد العمران ,محمد
أجمل اإلصالحي  ،نشر :دار عالم الفوائد  -مكة المكرمة  ،ط1434 ،1/هـ

 .9تهذيب الكمال في أسماء الرجال :لجمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت742هـ) ،حققه وضبط نصه وعلق عليه بشار عواد
معروف ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1422 ،1/هـ2002 -م.

 .10توجيه النظر إلى أصول األثر :للشيخ طاهر الجزائري الدمشقي (ت1338هـ) ،اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشائر ،بيروت،

ط1430 ،2/هـ2009 -م.

 .11تاريخ أسماء الثقات المؤلف :أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين
(المتوفى385 :هـ) المحقق :صبحي السامرائي الناشر :الدار السلفية  -الكويت الطبعة :األولى1984 - 1404 ،



 



 اإلضافة الوصفية اىل مرتبة ( الثّقة ) عند احملدثني ودالالتها يف النقد احلديثي 
 .12معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم المؤلف :أبو الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح
العجلى الكوفى (المتوفى261 :هـ) المحقق :عبد العليم عبد العظيم البستوي الناشر :مكتبة الدار  -المدينة المنورة  -السعودية ط1405 ،1/

1985 -

 .13الجرح والتعديل المؤلف :أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى:

327هـ) الناشر :طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  -بحيدر آباد الدكن  -الهند دار إحياء التراث العربي  -بيروت الطبعة :األولى،
 1271هـ  1952م

 .14سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني المؤلف :علي بن عبد هللا بن جعفر السعدي بالوالء المديني ،البصري ،أبو
الحسن (المتوفى234 :هـ) المحقق :موفق عبد هللا عبد القادر الناشر :مكتبة المعارف  -الرياض الطبعة :األولى1404 ،
ِ
الس ِج ْستاني (المتوفى:
 .15سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل المؤلف :أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ّ
275هـ) المحقق :محمد علي قاسم العمري نشر :عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،ط1403 ،1/هـ1983/م
 .16سؤاالت أبى بكر البرقانى للدارقطني في الجرح والتعديل المؤلف :أحمد بن محمد بن أحمد  ،أبو بكر المعروف بالبرقاني (المتوفى:
425هـ) تحقيق  :مجدي السيد ابراهيم الناشر :مكتبة القرآن .

 .17سير أعالم النبالء المؤلف  :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (المتوفى 748 :هـ) المحقق  :مجموعة
من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط الناشر  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :الثالثة  1405 ،هـ  1985 /م

 .18شرح ألفية العراقي في علوم الحديث المؤلف :عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ،زين الدين المعروف بابن العيني الحنفي (المتوفى:

 893هـ) دراسة وتحقيق :د .شادي بن محمد بن سالم آل نعمان نشر :مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية  -اليمن ط 1432 ،1/هـ

 2011السالمي ،البغدادي ،ثم الدمشقي ،الحنبلي (المتوفى:
 .19شرح علل الترمذي المؤلف :زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنَ ،
795هـ) المحقق :الدكتور همام عبد الرحيم سعيد الناشر :مكتبة المنار  -الزرقاء  -األردن ط1407 ،1/هـ 1987 -م
 .20صحيح االمام مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) المؤلف :مسلم بن الحجاج
أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى261 :هـ) المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي الناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت

 .21الضعفاء البن شاهين تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين المؤلف :أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن

أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين (المتوفى385 :هـ) المحقق :عبد الرحيم محمد أحمد القشقري الناشر - :الطبعة :األولى،
1409هـ1989/م

 .22الطبقات الكبرى  :ألبي عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء ،البصري ،البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى230 :هـ)

تحقيق :محمد عبد القادر عطا نشر :دار الكتب العلمية  -بيروت الطبعة :األولى 1410 ،هـ  1990 -م

 .23العلل المؤلف :علي بن عبد هللا بن جعفر السعدي بالوالء المديني ،البصري ،أبو الحسن (المتوفى234 :هـ) المحقق :محمد مصطفى
األعظمي الناشر :المكتب اإلسالمي  -بيروت ط1980 ،2/

 .24فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي :المؤلف :شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن

محمد السخاوي (المتوفى902 :هـ) ،تحقيق :علي حسين علي  ،نشر :مكتبة السنة – مصر  ،الطبعة :األولى1424 ،هـ 2003 /م.

 .25الكامل في ضعفاء الرجال المؤلف :أبو أحمد بن عدي الجرجاني (المتوفى365 :هـ) تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد
معوض شارك في تحقيقه :عبد الفتاح أبو سنة الناشر :الكتب العلمية  -بيروت-لبنان الطبعة :األولى1418 ،هـ1997م

 .26الكفاية في علم الرواية  :أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (المتوفى463 :هـ) تحقيق :أبو عبدهللا السورقي  ,إبراهيم
حمدي المدني نشر :المكتبة العلمية  -المدينة المنورة

 .27لسان العرب  :المؤلف :محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (المتوفى711 :هـ)
 ،نشر :دار صادر – بيروت  ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.



 



 اإلضافة الوصفية اىل مرتبة ( الثّقة ) عند احملدثني ودالالتها يف النقد احلديثي 
 .28لسان الميزان  :البي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ) المحقق :دائرة المعرف النظامية
 -الهند الناشر :مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت  -لبنان الطبعة :الثانية1390 ،هـ 1971/م

 .29المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين المؤلف :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َبد ،التميمي ،أبو حاتم،
البستي (المتوفى354 :هـ) المحقق :محمود إبراهيم زايد الناشر :دار الوعي  -حلب الطبعة :األولى1396 ،هـ
الدارميُ ،
 .30مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى807 :هـ) المحقق :حسام الدين القدسي
الناشر :مكتبة القدسي ،القاهرة  1414 :هـ 1994 ،م

 .31مشيخة النسائي تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر المدلسين (وغير ذلك من الفوائد)  :أبو عبد

الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  ،النسائي (المتوفى303 :هـ) تحقيق :الشريف حاتم بن عارف العوني نشر :دار عالم الفوائد  -مكة المكرمة

ط1423 ،1/هـ

 .32المعجم الوسيط المؤلف :مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار) الناشر :دار
الدعوة

 .33معجم مقاييس اللغة  :المؤلف :أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ،أبو الحسين (المتوفى395 :هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد
هارون  ،نشر :دار الفكر  ،سنة النشر1399 :هـ 1979 -م.

 .34المغني في الضعفاء المؤلف :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (المتوفى748 :هـ) المحقق :الدكتور
نور الدين عتر
ويعرف ب(مقدمة ابن الصالح)  ،المؤلف :عثمان بن عبد الرحمن ،أبوعمرو ،تقي الدين المعروف بابن
 .35معرفة أنواع علوم الحديثُ :
الصالح (المتوفى643 :هـ)  ،تحقيق :نور الدين عتر  ،نشر :دار الفكر -سوريا ،دار الفكر المعاصر – بيروت  ،لسنة 1406 :هـ -
1986م.

 .36الموقظة في علم مصطلح الحديث ،لمحمد بن أحمد الذهبي (ت748هـ) ،اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت،
ط الثانية 1412هـ.

 .37ميزان االعتدال في نقد الرجال المؤلف :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (المتوفى748 :هـ) تحقيق:
علي محمد البجاوي الناشر :دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت  -لبنان الطبعة :األولى 1382 ،هـ  1963 -م

 .38نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر :المؤلف :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني
(المتوفى852 :ه ـ)  ،تحقيق :عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي  ،نشر :مطبعة سفير بالرياض  ،الطبعة :األولى1422 ،هـ.

 .39النكت الوفية بما في شرح األلفية ،لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت855هـ) ،حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه د .ماهر
ياسين الفحل ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط األولى 1428هـ2007 -م.



 



