
  

 
 

1

ـ العدد      م2021ـ  7جملة قبس للبحوث والدراسات الشرعية 
   احلديثي اجلودة يف ميزان النقد

 
 

 

 
 

wafa.alati23@gmail.com   

230320210505202120052021 

 نبّيه لىه وعظيم سلطانه، والّصالة والّسالم عهمحًدا يليق جبالل وج، العاملني احلمد  ربّ 
جه إىل الّدينآله وصحبه  الكرمي، وعلى   أّما بعد: .ومن سار على 

ـكانت الّسنة الّنبويّة املصدر الثاين للتشريع اإلسالمّي فإنّ هللا أن  فلّما  فظها تعّهد حب ـ عز وجل 
ا؛ فقّيض هلا يف كّل عصر من يَ  ا عن كّل ما ال يليق  ّب عن عرينها الطاهر، وحيميها من أن ذُ وصو

لّتشويه أو الّتحريف. أخذوا على أنفسهم هذه املهّمة الشريفة،  رجاالً  هلافسّخر  تطاهلا أيدي املّدنسني 
يف سبيل ذلك  ، فاستخدمواضبطهاليري وسّنوا املعا ،وقّعدوا القواعد ،وا على دراستها وفحصهافأكبّ 

جلودة سنًدا أو  لهضعًفا، ومن ذلك وصفهم  وأحكموا من خالهلا على احلديث صحة  اعبارات وألفاظً 
  متًنا.

، ومعرفة من خالل سرب غور عدد من كتبهم ّدثنيدراسة اجلودة عند احملبهذا البحث  فُخصّ 
  ةة تطبيقيّ دراسة نظريّ )  قد احلديثيّ يزان النّ اجلودة يف م( عنوانه: املراد منها عندهم فكان

  :سبب اختيار املوضوع

قّلة أمهيته يف معرفة احلكم على احلديث، و من األسباب اليت دعت الختيار هذا املوضوع 
 ببيان مفهومه واستعماالته عند نّقاد احلديث. راسات اليت تُعىن الدّ 

  أمهية املوضوع: 

م له يف  جلودة عند نّقاد افهوم مل هبيانيف  وضوعتكمن أمهية هذا امل احلديث من خالل استعماال
  كتبهم، وأثر ذلك يف أحكامهم عليه.

  :اهلدف من املوضوع
  يهدف هذا البحث الوصول إىل:
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  ثره يف احلكم علاحملّدثنيحتديد املعىن االصطالحي للجودة عند  .ى احلديث، وبيان أ
 يف السند واملنت. م "جّيد"قوهلاد لمن استعماالت النقّ  الوقوف على مناذج 

  الدراسات السابقة:
ا  لزيد من الدراسات اليت تناولت احلديث اجلّيد الدراسة اليت قام  لرمحن بن عبد الكرمي ا  عبد ا

ا اقتصرت على دراسة احلديث اجلّيد عند  ،)احلديث اجلّيد عند أهل السنن األربعةبعنوان: ( إّال أ
  ّرق إىل استعماالت غريهم من علماء احلديث.أصحاب السنن األربعة دون التط

  اقتضت طبيعة البحث استخدام املناهج اآلتية:  :املنهج

ترمجت لألعالم، واملنهج االستقرائّي عند قراءة  املنهج الّتارخيّي عند اسرتداد الّنصوص اّليت 
ا يف كتبهم، واملنهج التحليليّ  جلودة وتطبيقا واخلُلوص من  ،أقواهلم عند حتليل الّنصوص اليت تُعىن 

   .خالهلا إىل االستنتاجات العلمّية

ّدراسة اإلجابة عن عدد من األسئلة العلمّية منها:إشكالّية الّدراسة:    حاولت هذه ال

ؤهم يف حتديد املعىن الدقيق هلاجلودة عند علماء احلديث؟ وهل املراد ما  .1 را  ؟اتفقت آ

جلودة دليل على صحت كماحلهل  .2  ه؟ على احلديث 

راتب القبول؟ .3 رتبة املستحّقة للحديث اجلّيد ضمن م  ما امل

 ما حدود استعماالت علماء احلديث له يف كتبهم؟ .4

  خطة البحث:
  .وخامتة ،ومطلبني ،م إىل مقّدمةاقتضت طبيعة البحث أن يقسّ 

  "جّيد".للفظة  واالصطالحيّ  املعىن اللغويّ  املطلب األول:
  :أوًال: املعىن اللغويّ 

  :عىن االصطالحيّ نًيا: امل
  .يف كتبهم "جّيد"استعماالت احملّدثني لقوهلم املطلب الثاين: 

مأوًال:    اإلسناد.احلكم على  يف له استعماال
م   .رواةالاحلكم على  يف له نيًا: استعماال

منًيا:    املنت.احلكم على يف  هل استعماال
  .حثالباليت توّصل إليها نتائج النت أبرز تضمّ امتة: اخل
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  أوًال: معىن "اجلّيد" يف اللغة:

لرَِّديِء، ومجعه: ِجياٌد وِجياداٌت وَجياِئُد، يقال: جاَد وأجاَد: أي: أَتى "اجلّيد يف اللغة  ِضدُّ ا
  .)1("جلّيد

ــداً " ــه َجيُــود ُجــوَدًة وَجــْوَدًة: صــاَر جّي جــاَد الَعَمــُل: حُســن وعــال مســتواه فهــو و "، )2("وَجــاد عمُل
حلســن مــن القــول أو الفعــل فهــو شــخٌص جيّــد" ، )3(يف غايــة اجلــودة واإلتقــان، وجــاَد الرَُّجــُل: أتــى 

ُ اجلوَدة" نيِّ ـَ   .)4("وهذا َشْيٌء جّيد، أي: ب

  نًيا: معىن "اجلّيد" يف االصطالح:

ا احلديث به، وتبعً  همّيد" عند وصفج" ةقيق للفظاختلف علماء احلديث يف حتديد املعىن الدّ 
  .ة له ضمن مراتب القبوللذلك اختلفت آراؤهم يف حتديد املرتبة املستحقّ 

ـــل ،: "ووجـــدت األلفـــاظ يف اجلـــرح والتعـــديل علـــى مراتـــب شـــّىت )5(قـــال ابـــن أيب حـــامت  :وإذا قي
ه حملّــــ"أو  "،صــــدوق"لــــه  :حبديثــــه، وإذا قيــــل فهــــو ممـــن حيــــتجّ  "؛مــــتقن ثبــــت"أو  "،ثقــــة"للواحـــد إنــــه 

س به"أو  "،الصدق  "شـيخ" :وهـي املنزلـة الثانيـة، وإذا قيـل ؛فهو ممن يكتب حديثه وينظـر فيـه "؛ال 
ملنزلة الثالثة "   .)6(فهو 

ملراتب "اجلّيد" ضمن املرتبة الثالثة البن أيب حامت فقال )7(الّسيوطيّ  وقد عدّ  : "الثالثة من ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديلالقاموس احمليط  ـ  1   .  275 مادة: (جود) لفريوزآ
ديلالقاموس احمليط  ،109/ 11 ، (جود)زهريّ لألذيب الّلغة  ـ  2   .275 ، (جود)لفريوزآ
  .1/417، مادة: (جود) محد خمتار عبد احلميد عمرألعجم اللغة العربية املعاصرة م ـ  3
  .  107/ 11 دة: (جود)لألزهرّي، ما ذيب اللغة ـ  4
ه يـأبمـن أبـو دمحم، اإلمـام ابـن اإلمـام؛ مسـع  ،احلنظلـيّ  عبد الـرمحن بـن دمحم بـن إدريـس بـن املنـذر بـن مهـران، ابـن أيب حـامت التميمـيّ  ـ  5

ـــ 327فاته اجلــرح والتعــديل، تــويف ســنة (وغــريه، مــن مصــنّ  صــالح الــّدين حمّمــد بــن لينظــر ترمجتــه: فــوات الوفّيــات  .م)938ه ـ
  .  288ـ  2/287اكر ش

  .37/ 2 بن أيب حامتالاجلرح والّتعديل  ـ  6
عبـد الــّرمحن بــن أيب بكـر بــن حمّمــد، جــالل الـّدين الّســيوطّي، أبــو الفضـل، عــامل يف احلــديث والّتفســري والفقـه والّلغــة وغريهــا، ُولــد  ـ  7

 اعتـزل يف منزلـه وعكــف علـى الّتصـنيف فتجــاوزت األربعــني هغـو بل وعنـد، رحـل كثـريًا يف طلــب العلـم، ــايتيًمـا يف القـاهرة ونشـأ 
 ، واإلتّقـــان يف علــوم القـــرآن، والــّدر املنثـــور يف الّتفســـريوالصــغري املعــارف، منهـــا: اجلــامع الكبـــري مؤلَّفاتــه ســـتمائة مؤلـَّـف يف شـــىتّ 

لقاهرة سنة (وغريها ،ملأثور  =ــ  4/65 لّسـخاويّ لن الّتاسـع . ينظر ترمجته: الّضوء الّالمـع ألهـل القـر )م1505ـ  ه911، توّيف 
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  .)1("الثانية أنه دون يكتب حديثه وينظر فيه إالّ  ،شيخ

  ته:يف ألفيّ  )2(قال العراقيّ 

دق ما هو كذا شيخ وسط    أو وسط فحسب أو شيخ فقط    الصِّ

  .)3(جّيده، حسنه، مقاربه    ُمقاربه أو احلديث صاحلو 

دق مـا هـو شـيخ دق، إىل الّصـيف هذه املرتبـة مـع قـوهلم: حملُّـه الّصـ وزاد العراقيّ : "قال الّسيوطيّ 
    .)4(احلديث، حسُن احلديث"وسط، ُمَكّرر، جّيد 

  والعراقّي بقوله هذا قد قرن بني اجلّيد واحلسن، فهما عنده مبرتبة واحدة.   

املقبول فقال: "بيان ألقاب للحديث  حلديثاألقاب احلديث اجلّيد ضمن  )5(القامسيّ  وقد عدّ 
 ،دوّ وا ،واحملفوظ ،واملعروف ،والصاحل ،والقويّ  ،داجليّ  :وهي ،الصحيح واحلسن تشمل

  .)6(هذه األلفاظ مستعملة عند أهل احلديث يف اخلرب املقبول"، و واملقبول ،والثابت

ـم اختلفـوا  جلودة يعـين قبولـه، غـري أ ممّا سبق يتبّني أن احملّدثني اتّفقوا على أّن وصف احلديث 
عـــدم  :الثـــاين، و)7(ســـوية بينـــه وبـــني الصـــحيحالتّ  األول:: نيقـــول اختلفــوا يف املرتبـــة املســـتحّقة لـــه علـــى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =
عيان املئة العاشرة70  .232ـ  1/227 لغّزيّ ل ، الكواكب الّسائرة 

 .407/ 1لّسيوطّي ل ،تدريب الرّاوي يف شرح تقريب الّنواويّ  ـ  1

لقـرآن، عـامل يف الفقـه كـردّي، حـافظ ل، وأصـله  عبد الـّرحيم بـن احلسـني بـن عبـد الـّرمحن املصـرّي الّشـافعّي العراقـّي نسـبة إىل العـراق ـ  2
واحلــديث، جــاور احلــرمني وتــوّىل قضــاء املدينــة وخطابتهــا، مــن مصــّنفاته: ألفّيتــه يف مصــطلح احلــديث وشــرحها، الــّدرر الّســنّية يف 

لقـاهرة سـنة (وغريهاالّسرية الّنبويّة،  ، للّسـخاويّ  م). ينظـر ترمجتـه: الّضـوء الّالمـع ألهـل القـرن الّتاسـع1403ــ  هــ806، تـوّيف 
ـــ 543لّســيوطّي ل، طبقــات احلّفــاظ 88ـ  9/87 بــن العمــادال، شــذرات الــّذهب يف أخبــار مــن ذهــب 173ـــ  4/171  ــ

544   .  
ــ  1/122 لعراقـيّ لاة بــ: التبصـرة والتـذكرة يف علـوم احلـديث املسـمّ  ألفيّـة العراقـيّ ، 407ـ  404/ 1 ّسيوطي للتدريب الراوي   ـ 3

123  .  
  .123ـ  122/ 1 لعراقيّ لشرح األلفّية الّتبصرة والّتذكرة  ـ  4

حلّالق القامسّي، إمام الّشام يف عصره، انقطـع يف منزلـه للّتصـنيف،  ـ  5 مجال الّدين بن الّشيخ حمّمد سعيد بن الّشيخ قاسم املعروف 
ريــخ القــرن ا  بــن البيطــاراللثّالــث عشــر مــن مصــّنفاته: قواعــد الّتحــديث، حماســن الّتأويــل، وغريهــا. ينظــر ترمجتــه: حليــة البشــر يف 

  .438ـ  435
  .108لقامسّي لقواعد الّتحديث من فنون مصطلح احلديث  ـ  6
 ، وال يكـون شـاذا والمـن أول الّسـند إىل منتهـاهصل إسناده بنقل العدل الّضابط عن العـدل الّضـابط اتّ احلديث املسند اّلذي  هو ـ  7

  .104ـ  1/103لعراقّي ل ، الّتبصرة والّتذكرة شرح األلفّية12ـ  11، الّصالح البن معرفة أنواع علوم احلديثينظر:  معّلًال.
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  بينهما. سويةالتّ 

 :"حيحالصّ و" "اجلّيد"سوية بني القول األول: التّ 

ورد ا "فأمّ  :حيث قال "،حيحالصّ "و "داجليّ "سوية بني التّ أقوال العلماء الّدالة على الّسيوطّي  أ
: "عبارة أمحد أجود )1(ند أمحدع يدناألسا اجلّيد فقال شيخ اإلسالم ملا حكى عن أصحّ 

 هما.سوية بينيرى التّ  )3(الحهذا يدّل على أن ابن الصّ و ، )2(األسانيد"

ــــا عــــن " :عقــــب حديثــــه عــــن أصــــّح األســــانيد )4(قــــول الُبلقيــــينّ نقــــل و  يُعلــــم أن اجلــــودة يعــــّرب 
حَّة" لّتسوية.)5(الصِّ  ، وهو بقوله هذا يّتفق مع ابن الصالح يف القول 

ـــاَل  َمـــنْ ( :)7(زيـــد أســـامة بـــن يف ســـننه مـــن حـــديث )6(الرتمـــذيّ  قـــولو  ـــُروٌف, فـََق ـــِه َمْع ُصـــِنَع إِلَْي
َناءِ  ـَّ َلَغ ِيف الث ـْ َقْد أَب ـَ ًرا, ف ـْ َزاَك هللاُ َخي  .  )8()لَِفاِعِلِه: َج

مــن  ال نعرفــه مــن حــديث أســامة بــن زيــد إالّ  حســن جّيــد غريــب قــال الّرتمــذّي: "هــذا حــديث
  .هذا الوجه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عن سامل عن أبيه. أصّح األسانيد عنده: الزُّهريّ و ـ   1
  .294 بن الّصالحالمعرفة أنواع علوم احلديث  ـ  2
 ديث والفقـه والّتفسـري وأمسـاء الّرجـال، ُولـد، عـامل يف احلـ"بـن الّصـالح"عثمان بن عبـد الـّرمحن، أبـو عمـرو تقـّي الـّدين، املعـروف  ـ  3

ـا سـنة و  قرب شهرزور، ّمث انتقل إىل املوصل، ورحـل إىل بغـداد ونيسـابور وحلـب وبيـت املقـدس، مثّ رجـع إىل دمشـق ةببلد تُـوّيف 
. ينظـر وغريهـا، ، فوائـد الّرحلـة"مبقّدمـة ابـن الّصـالحاملعـروف "م)، من مصّنفاته: معرفة أنواع علـوم احلـديث 1245ـ  هـ643(

  .4/149 لّذهيبّ ل، تذكرة احلّفاظ 244ـ  3/243 بن خلكانال مانات األعيان وأنباء أبناء الزّ وفيّ ترمجته: 
ــامل، نحــويّ الفقيــه، الّدث، احملــ، لقيــينّ البُ  العســقالينّ  القــاهريّ  عمــر بــن رســالن بــن نصــري الكنــاينّ  ـ  4 ر، ولــد ببلقينــة مبصــر، ونشــأ فسِّ

لقــاهرة ســنة  دمشــق وتــوّىل لقــاهرة، ورحــل إىل ، مــن مصــنفاته: حماســن االصــطالح، م)1402ـ  ه805( قضــاءها، وتــويف 
ـــ  4/36بـــن قاضـــي شـــهبة الحاشـــية علـــى الكشـــاف. ينظـــر ترمجتـــه: طبقـــات الّشـــافعّية   البـــن العمـــاد ، شـــذرات الـــذهب43ـ

7/50.  
    .154 للبلقيين حماسن االصطالح ـ  5
موســى بــن الّضــّحاك الّرتمــذّي، أبــو عيســى، أحــد أئّمــة احلــديث، مــن مصــّنفاته: كتابــه الّشــهري حمّمــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن  ـ  6

م). ينظــر ترمجتــه: ميــزان االعتــدال يف نقــد الّرجــال 892ه ـ 279تــويف ســنة ت ( ،وغريهــا ،اجلــامع، العلــل، الّشــمائل احملّمديّــة
ذيب الّتهذيب 678/ 3لّذهّيب ل   .9/387 بن حجر العسقالينّ ال، 

قليل احلديث، وهـو ِحـّب  ،املدّين، ثقةغري ذلك،  أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلّيب، أبو حمّمد، وقيل: أبو زيد، وقيل: ـ  7
ملدينة املنّورة سنة ( رسول هللا   1/75 بـن عبـد الـربّ ال: االستيعاب يف معرفـة األصـحاب ترمجته م). ينظر673ه ـ 54توّيف 

  .  202/ 1 بن حجر العسقالينّ اليز الّصحابة ، اإلصابة يف متي77ـ 
ب ما جاء يف املتشبع مبا مل يعطه،  الرتمذيّ رواه  ـ  8   .2035، رقم 380/ 4يف سننه، كتاب أبواب الّرب والصلة، 
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: ّســيوطّي معلًقــا علــى قــول الّرتمــذيّ ، قـال ال)2("مبثلــه  يبّ ، عــن النّــ)1(وي عــن أيب هريــرةوقـد رُ  
رة بني ُمَغا الو ، وكذا قال غريه"   .)3(هم"ندجّيد َوصحيح عي

 الصحيح:و بني اجلّيد عدم التسوية القول الثاين: 

م اختلفوا  لرأي عدم الّتسوية بني احلديث "اجلّيد" و"الّصحيح"، غري أ يرى أصحاب هذا ا
جل  ّيد" "احلسن بنوعيه"، وبني من رأى أن اجلّيد هو حديثفيما بينهم: بني من رأى أن املقصود "

  صحيح يف شّك يسري.
سوية: "إّال أن اجلْهِبَذ منهم ال يعدل الة على التّ أقوال العلماء الدّ بعد أن ذكر الّسيوطّي قال 

، ويرتّدد يف بُلوغه )4(عن صحيح إىل جّيد إّال لنكتة، كَأن يرتِقَي احلديث عنده عن احلسن لذاته
  .)5(صحيح، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح"ال

 ته: يف ألفيّ السيوطّي قال 

  َوالثَّاِبَت الصَّاِلَح واملَُجوََّدا   ***    ون جّيداَوِلْلَقُبوِل يُطِلقُ 
يِح  بني وهذه   َوقـَرَّبُوا ُمَشبـََّهات من حسنواحلسن  ***   الصَّحِّ

لصَِّحيِح الثَّاِبت ِ ِبتُ  احلسنَأْو َيْشَمُل   ***  وهل ُخيَصُّ  َ   )6(نَِزاٌع 
يت: "حيحالصّ "و "اجلّيد"بني  دّل على عدم الّتسويةومما ي   ما 

 مــا جـــاء عنـــد مــن ذلـــك، )7(احلـــديث املنقطـــع وصــفيف  "يّـــد"ج ة لفظــنيل احملـــّدثااســتعم/ 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
محن بـن صـخر، وقيـل: ف يف امسه واسم أبيـه اختالفًـا كثـريًا، فقيـل: امسـه عبـد الـرّ لِ ـ عبد الّرمحن الّدوسّي اليماّين، صحاّيب جليل، اختُ  1

يب هريرة؛ هلّرة كـان حيملهـا، أسـلم سـنة سـبٍع عـام خيـرب، اشـتهر بكثـرة الّروايـة عـن  ، كّناه رسول هللا غري ذلكبن غنم، وقيل: 
ــ  ه57كثــري، تــوّيف ســنة (ال، حــّدث عنــه الّنــّيب  ــ  ه59م)، وقيــل: (676ـ  بــن ســعدالم). ينظــر: الطّبقــات الكــربى 678ـ

  .362ـ  348/ 7 البن حجر صابة يف متييز الّصحابة، اإل278ـ  2/276
  .380/ 4 ، اجلامع الكبري وهو "سنن الّرتمذّي"،الرتمذيّ  ـ  2

  .195ـ  194/ 1للّسيوطيّ  ـ تدريب الراوي 3
هـو و  ،وعليـه مـدار أكثـر احلـديث، رف خمرجـه واشـتهر رجالـههـو مـا ُعـ": قـول اخلطـايب يف احلـديث احلسـن فقـال الحابن الّصـ لقنـ  4

 .30 .معرفة أنواع علوم احلديثابن الّصالح،  ".ة الفقهاءالذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامّ 

  .195ـ  194/ 1، للّسيوطيّ  ـ تدريب الراوي 5
  .12لّسيوطّي لـ ألفّية الّسيوطّي يف علم احلديث  6
ف من الُفَقَهاء واحملـّدثني مـنهم اخلطيـب وابـن عبـد الـرب طوائ تما مل يّتصل ِإسناده على أي وجه كان وبه قال" ـ قال ابن مجاعة: هو 7

ــَحاِيبّ  ــابعّي عــن الصَّ النقطــاع ِرَوايَــة مــن دون الّت بــن الاملنهــل الــّروي يف خمتصــر علــوم احلــديث الّنبــوّي  ".إّال أن أكثــر مــا يُوصــف 
  .46 مجاعة
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ِ ضَ قَ   ِيبِّ النَّ  نَّ أَ ( يف سننه  )1(النَّسائيّ   )2(.)دِ اهِ الشَّ  عَ مَ  نيِ مِ يَ لْ ى 

ـــد" العراقـــيّ اعتبـــار / 2 ن  واحلســـن" اجلّي ـــة واحـــدة،  بينهمـــا يف قـــرن إذ جعلهمـــا مرتادفـــني مبنزل
 .)3("حسنه جّيدهيف قوله: " التعديلمراتب 

"، ومـــن ذلـــك مـــا أورده يف ســـننه احلســـن لغـــريه"مبعـــىن  "اجليّـــد"لفـــظ )4(اســـتعمال البيهقـــيّ / 3
هــا يضــاً إال أن حــديث مســح الــذراعني أحيــث قــال: "الكــربى  لشــواهد الــيت ذكر وقولــه و  .)5("جيــد 

، رواه البيهقــيّ : ")6(املنــذريّ  وقــال، احلســن لغــريه ؛ ألنــه هــو الــذي حيتــاج فيــه إىل الشــواهد هــذا أراد بــه
 .)7(واهد."د يف الشّ وهو حديث جيّ 

عبــد الكــرمي بــن عبــد الــرمحن دراســة  إليــه تصــمــا خلُ ؤّكــد علــى القــول بعــدم الّتســوية ا يوممــ/ 4
 ةأطلقـــوا عليهـــا لفظـــأن درس األحاديــث الـــيت  فبعـــد ،لحـــديث اجليّـــد عنـــد أهــل الســـنن األربعـــةل الزيــد

قصـدوا مـن اسـتعماهلم  أصـحاب السـننلـص إىل أن خُ  ا،ستة عشر حـديثً واليت بلغت عندهم  ،ّيد"ج"
ـــا القـــول الثـــاين فهـــو القـــول "احلســـن بنوعيـــه"  يف الغالـــب هلـــا وهـــو حبســـب رأيـــه "القـــول األقـــوى"، وأّم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
لنَّسأبو عبد الرمحن، . أمحد بن شعيب بن علّي اخلراساّين،  1 ائّي، أحد األئّمة املربّزين، رحـل كثـريًا يف طلـب العلـم، فسـمع املعروف 

تــىب وهــو الّســنن الصــغرى،  مــن أهــل خراســان والعــراق ـــ  ه303تــويف ســنة ( ،وغريمهــاوغريهــا، مــن مصــّنفاته: الّســنن الكــربى، ا
ذيب915 ، 196ــ  2/194 ذهيبّ للـ ، تـذكرة احلّفـاظ340ـ 1/328 مّزيّ للالكمال يف أمساء الّرجال  م). ينظر ترمجته: 

  .16ـ  3/14 لّسبكيّ لطبقات الّشافعّية الكربى 
ليمـني مـع الشـاهد الواحـد،  سائيّ النّ  رواهـ  2 ب احلكم  الرتمـذي قـال  .6011، رقـم 3/490يف سننه الكربى، كتاب القضاء، 

  .  38، للرتمذي، ذي الكبريعلل الرتم. يف العلل: سألت دمحم يعين البخاري فقال: مل يسمعه عندي عمرو من ابن عباس
  .123ـ  1/122لعراقيّ للتبصرة والتذكرة يف علوم احلديث اـ  3
بيهـق بنيسـابور، رحـل إىل بغـداد والكوفـة  إحـدى قـرى مـن أئّمـة احلـديث، ولـد يف ،ـ أمحـد بـن احلسـني بـن علـّي البيهقـّي، أبـو بكـر 4

ه ـ 458، تـويف سـنة (، وغريهـاشـعب اإلميـانو الّصـغرى، و ى مصـّنفاته: الّسـنن الكـرب مـن  ومّكة، أخذ علم احلديث عن احلـاكم،
ـــ  75/ 1 البـــن خلكـــان م). ينظـــر ترمجتـــه: وفّيـــات األعيـــان1065 ، تـــذكرة 169/ 18 لـــّذهيبّ ل، ســـري أعـــالم الّنـــبالء 76ـ

  .  221ـ  3/219 للذهيبّ  احلّفاظ
ت يف كالبيهقــي  رواهـ  5 ب ذكــر الــروا ســر، يف ســننه الكــربى، مجــاع أبــواب التــيمم،  ، رقــم 324/ 1يفيــة التــيمم عــن عمــار بــن 

1014.  
مثّ طلـب علـم  وأخـذ الفقـه،قـرأ القـرآن  ،أصـله مـن الّشـامو  أبـو حمّمـد، ولـد مبصـرزكـي الـدين، املنـذرّي،  ـ عبد العظيم بن عبـد القـويّ  6

ـا حنـو عشـرين سـن لقاهرة، وانقطـع  ّتصـنيف، مـن مصـّنفاته: الّرتغيـب لل ةاحلديث وبرع فيه، توّىل مشيخة دار احلديث الكاملّية 
ـــ  4/153 للـــذهيبّ  م)، ينظـــر ترمجتـــه: تـــذكرة احلّفـــاظ1258هــــ .656والّرتهيـــب، خمتصـــر صـــحيح مســـلم، تـــوّيف مبصـــر ت ( ـ

  .2/134 لفاسيّ ل، ذيل الّتقييد يف رواة الّسنن واألسانيد 155
  .573/ 1الرتغيب والرتهيب، يف  املنذريّ ذكره ـ  7
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زلةيف بلّدد برت    .)1(, ألمر يف السند أو املنت وهو قول الُبلقيينّ "الصحيح" وغه ملن

ا:   مشتّقات لفظة " جّيد" واستعماال

  ورد يف كتب احلديث ألفاظًا مشتّقة من لفظة "جّيد" دالة على اجلودة منها:

ّود". ّود "ال الّسيوطّي: ق "ا مغايرة ال و  أن قال: "إىل  الصَِّحيَح" يًضاأ والثابت يشمالنوا
  .)2("جّيد وصحيح عندهم بني

، "اجليّـــد"جويـــد" فهـــو خبـــالف احلـــديث ا عـــن قـــوهلم: "جـــّوده فـــالن" أو" التّ وأّمـــ جويـــد":"التّ 
  قوهلم: "جّوده فالن" أنه ذكر من فيه من األجواد وأسقط غريهم.من املراد ف

قاط ضعيف بني ثقتني لقي وهو إس "سويةتدليس التّ "جويد يف وقد استعمل املتقّدمون التّ 
قال  .)5(تدليس التسوية جتويداً  ا: "وأما القدماء فسمو )4(خاويّ قال السّ  .)3(أحدمها اآلخر

  الّسيوطّي:

  َشْيِخِه َويـُْثِبتُ  غريِإْسَقاُط    ***   وشرُُّه "التَّْجوِيُد" والتَّْسوِيَةُ 

 )6(ْفِصحُ يُـ  تدليس شيخ ودونه   ***   َقْطًعا َجيَْرحُ  وذاك" عن" كمثل

جلــ لقبــول، ســواء ودة ممــا ســبق يتبــّني أن وصــف احلــديث   اطلقــوهعنــد احملــدثني هــو وصــف لــه 
ــّود" عنــدهم يشــمل "الصــحيح"، احلســن بنوعيــه"أو علــى  فيــه كــالم يســري "صــحيحعلــى " "، وأن "ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنـد النسـائي اثنـان منهمـا يف  :وأربعـة ،أسـانيدها حسـنة :: "تسـعة أحاديـثد دراسـته ألحاديـث السـنن األربعـةعبد الرمحن بعـ ـ قال 1

كــرر فيــه    ســائيّ فســنده صــحيح لكــن النّ  :إســناديهما عنعنــة مــدلس لكنــه متــابع يف الصــحيحني فهمــا مــن احلســن لغــريه، والثالــث
أن احلـديث أعـّل ففيـه  وإن كـان أخرجـه مسـلم إالّ  :ا الرابـعأّمـكلمة جّيد وعدل عـن كلمـة صـحيح فيمـا يظهـر لعنعنـة األعمـش، 

لوقـف، وبقـي حـديث واحـد عنـد الرتمـذيّ  لسماع وأعـّل  جلـودة مـذيّ وهـو ضـعيف، إّال أن الرتّ  مدلس مل يصرح   ؛حكـم عليـه 
وقـد قـوى ابـن حبـان مـا  ،وقوهـو رواه عـن صـد ،من كتابه وقد رواه عنه ثقـة لروايته له ؛بعبد الرحيم بن هارون ألنه أحسن الظنّ 

  .  53ـ  52عبد الرمحن بن عبد الكرمي الزيد ل. احلديث اجلّيد عند أهل السنن األربعة "يرويه من كتابه
  .195ـ  194/ 1 للسيوطي تدريب الراوي ـ  2
َرر يف علــم األثــر" 3 د علــي بــن آدم بــن موســى مــحمل ـ شــرح ألفّيــة الّســيوطّي يف احلــديث املســمى "إســعاف ذوي الــَوطَر بشــرح نظــم الــدُّ

 .173/ 1 األثيوّيب 

حلـديث والّتفسـري واألدب، مـؤرّخ صـّنف مـا  ـ  4 كتـاب   يزيـد عـن مائـةحمّمد بن عبد الّرمحن بن حمّمد، مشـس الـّدين الّسـخاوّي، عـامل 
 البـن الغُـّزيّ  ائرةم). ينظـر ترمجتـه: الكواكـب الّسـ1496هــ ـ 902أشـهرها الّضـوء الّالمـع يف أعيـان القـرن الّتاسـع، تـويف سـنة (

 .25ـ  23/ 10 البن العماد ، شذرات الّذهب يف أخبار من ذهب54ـ  53/ 1

  .225/ 1 لّسخاويّ لـ فتح املغيث بشرح ألفّية احلديث  5
  .20لّسيوطّي لـ ألفّية الّسيوطّي يف علم احلديث  6
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  خبالف "الّتجويد" الذي قصدوا به "تدليس الّتسوية".
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أو  لقبـول سـندا حكمهم علـى احلـديثعند  "اجلّيد"استعمل أهل احلديث قدميًا وحديثًا لفظ 
يت: ،، وقد تنوعت ألفاظهم عند الوصف بهمتنا م له ما    ومن استعماال

مأوًال:    :اداإلسن احلكم على يف له استعماال

جلودة ومنه اآليت: ومما استعمله احملّدثون يف حكمهم على إس لقبول وصفهم له    ناد احلديث 

ابـــن عبــــاس:  إذ أورد الّنســـائّي يف ســـننه حـــديث :"جيّـــد اإلســــناد" ، أو: "إســـناده جيّـــد"مقـــوهل
ِ َضــقَ   ِيبِّ النَّــ نَّ أَ رضــي هللا عنهمــا: ( ــ نيِ ِمــيَ لْ ى  ــ عَ َم هــذا إســناد جيّــد ": النســائي قــال .)1( )دِ اهِ الشَّ

  ."ثقة )3(ثقة وقيس )2(وسيف

ترمجتـــه  هـــذا اللفـــظ " جيّـــد اإلســـناد" يف معـــرض )4(ابـــن حجـــرأورد  اد":ن: "جيّـــد اإلســـمقـــوهل
ريّ األمساء      .: أمساء جمهول)6(ل البّزاراق"عند ذكر أقوال العلماء فيه، قائًال: ، )5(بن احلكم الفزا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .8سبق خترجيه ص ـ  1
لقدر ,املكيّ  ابن أيب سليمان املخزوميّ  :ـ سيف بن سليمان ويقال 2 وأيب أميـة  ،وقـيس بـن سـعد ،جماهـد :روى عن ،ثقة ثبت رمي 

ـ  هــ156(تـويف سـنة  الرتمـذيّ  روى لـه اجلماعـة إالّ و  ،، روى عنـه: الثـوري وحيـىي القطـان وعبـد هللا بـن احلـارث املخزومـيالبصريّ 
ذيب التهذيب4/274 البن أيب حامت اجلرح والتعديلينظر ترمجته: . م)772  .2/143 ن حجرالب ، 

 ،عطـاء :روى عـنو  ،مـذيّ أبـو عبـد هللا احلبشـي، ثقـة روى لـه مسـلم واألربعـة إال الرتّ  قيـل:و  ،أبـو عبـد امللـك ـ قـيس بـن سـعد املكـيّ  3
البـن  ، اجلـرح والتعـديلم)737ـ  هــ119( ويف سـنةتـ ،جريـر بـن حـازم وسـيف بـن سـليمان :وعمرو بن دينـار, وعنـه ،وطاووس
 .3/499 البن حجر ذيب التهذيبرمجته: ينظر ت، 7/99أيب حامت

افعّي، أبو الفضل، أصله من فلسطني، عامل حمدِّث فقيه أديب، رحل يف طلـب العلـم، ومسـع ـ  أمحد بن علّي الكّناّين العسقالّين الشّ  4
فـتح البـاري يف شـرح قصـده الكثـريون لألخـذ عنـه، َوِيلَ قضـاء مصـر ّمث اعتـزل، مـن مصـّنفاته: و الّشيوخ فصـارت لـه شـهرة كبـرية ، 

لقـاهرة  م). ينظـر ترمجتـه: شـذرات 1448ه ـ 852(سـنةصحيح البخارّي، اإلصـابة يف متييـز الّصـحابة، وغريهـا الكثـري، تـوّيف 
  .92ـ  87/ 1لّشوكاّين ل، البدر الطّالع مبحاسن من بعد القرن الّسابع 399ـ  9/395 البن العماد الذهب

بعـيّ ، أبو حسـان الكـويفّ لميّ السّ  :ل، وقيـ أمساء بن احلكم الفزاريّ  5 ، : وثّقـه العجلـيّ هيبّ ، رتبتـه عنـد ابـن حجـر صـدوق، قـال الـذّ ، 
لطبقـات اينظـر ترمجتـه:  .علي بن أيب طالب :روى عن ،وابن ماجه ،سائيّ والنّ  ،كان قليل احلديث، روى له: أبو داود، الرتمذيّ و 

 .1/24 لذهيبلية يف الكتب الستة ، الكاشف يف معرفة من له روا6/247بن سعد، الالكربى 

لّرملـــةالعـــامل، احملـــّدث،  أبـــو بكـــر، ،أمحـــد بـــن عمـــرو البـــزّار البصـــريّ  ــــ 6 مـــن  ،رحـــل يف آخـــر عمـــره إىل أصـــبهان والّشـــام ينشـــر علمـــه 
صـبهان والـواردين ع904هــ ـ 292تـويف سـنة ( ،املعلّـل ،املسند الكبري :همصّنفات  أليب ليهـام). ينظـر ترمجتـه: طبقـات احملـّدثني 
  .289لّسيوطّي ل، طبقات احلّفاظ 167ـ 2/166 للذهيبّ  ، تذكرة احلّفاظ388ـ  386/ 3األصبهاّين  الّشيخ
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 تُ ْعـمسَِ ( :، ونـّص حـديث أمسـاء)2(وهـذا احلـديث جيّـد اإلسـناد" ،لـيس مبجهـول :)1(غريه وقال
 نْ أَ  اءَ ا َشــِمبَــ هُ ْنــ هللا مِ ِين َعــفَ ا نَـ يثً دِ َحــ  هللاِ  ولِ ُســرَ  نْ ِمــ تُ ْعــا مسَِ ذَ إِ  الً ُجــرَ  تُ ْنــ: كُ ولُ ُقــيَـ  ا يــلِ عَ  تُ ْعــمسَِ (
ـَ  نْ أَ  ـْ ي ـْ دَّ  صَ ِيل  فَ لَ ا حَ ذَ إِ ، فَ هُ تُ فْ لَ حْ تَ اسْ  هِ ابِ حَ صْ أَ  نْ مِ  دٌ حَ  أَ ِين ثَ دَّ ا حَ ذَ إِ ، وَ ِين عَ فَ ن   .)3()هُ تُ ق

ـــمقـــوهل ـــلَ ( :قالـــت)4( ســـند أن عائشـــةامليف  جـــاء د وأصـــله يف الصـــحيحني":: "إســـناد جّي ا مَّ
ـــلَ ( :قالـــت)4(عنهـــا ـــزَ ا نَـ مَّ ـــخْ التَّ  ةُ آيَـــ تْ َل ـــ فَـ ِيب  هللا  ولُ ُســـرَ  أَ دَ بَـــ ريِ ِي ـــلَ عَ  ضٌ ارِ  َعـــّينِ إِ  ةُ َشـــائِ  عَ َ (: الَ َق  كِ ْي

ـَ  الَ فَ  ـَ ىتَّ حَ  يءٍ شَ بِ  يهِ ي فِ لِ جَ عْ ت ـَ ى أَ لَ عَ  يهِ ضِ رِ عْ  ت  . آخر احلديثإىل )5()يكِ وْ ب

وهـذا إسـناد جيّـد وأصـله يف الصـحيحني مـن طريـق أيب هريـرة بلفـظ اسـتأمري قال ابـن حجـر: "
  .)6(إىل آخر احلديث" هماأبويك ومل يسمّ 

   ِيبَّ النَّــ نَّ أَ : ( حــديث عائشــة يف ســننه ســائيّ أورد النّ  : " إســناد جّيــد غايــة صــحيح":مقــوهل
مث قــــال:  .إىل آخــــر احلــــديث )8()الً َســــا عَ هَ دَ ْنــــعِ  بُ رَ ْشــــيَ وَ  )7(بَ نَــــيْـ زَ  دَ ْنــــعِ  ثُ ُكــــميَْ  انَ َكــــ   ِيبَّ النَّــــ نَّ أَ (

  .)9(جّيد غاية صحيح

م يف احلكم على الرواة:   نًيا: استعماال

ـــد احلفـــظ"، يف احلكـــم علـــى الـــرواةومـــن ألفـــاظ العلمـــاء  : "جيّـــد احلفـــظ":مقـــوهل ، قـــوهلم: "جّي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـن ربيعـة  وعلـيّ  ،عنه والركني بن الربيع رو  ،بن ربيعة عليّ ألن  ؛: ليس مبجهولعن أمساء بن احلكم قال ،موسى بن هارونمنهم ـ  1

البـــن ـــذيب التهـــذيب  ."ا مـــا أدخلـــه بينـــه وبينـــه يف هـــذا احلـــديثبـــن احلكـــم عنـــده مرضـــي  فلـــوال أن أمســـاء ،قـــد مســـع مـــن علـــيّ 
  .1/268حجر

  .املصدر نفسه، والصفحة نفسهاـ  2
ب يف االستغفار يف سننه،أبو داود  رواه.  3  .  1521رقم 2/86، أبواب الوتر، 

لــّدين واألدب، الأحــّب نســائه إليــه، أفقــه و   يبّ ـ عائشــة بنــت أيب بكــر الّصــّديق، الّصــّديقة أّم املــؤمنني، زوج الّنــ 4 نســاء وأعلمهــن 
ملدينـــة املنـــّورة ســـنة ( الّنـــيبّ  روايـــة للحـــديث عـــنمـــن املكثـــرين و  لبقيـــع. ينظـــر ترمجتهـــا:م)، ودُ 677ــــ  هــــ58، توفّيـــت   فنـــت 

  .8/231 حجرالبن  ، اإلصابة يف متييز الّصحابة4/1881 البن عبد الربّ االستيعاب يف معرفة األصحاب 
،  رواهـ  5  .25770 رقم507 / 42أمحد يف مسنده، مسند الصّديقة عائشة 

ذيب التهذيب 6   .469/ 12البن حجر  ـ 
، مـن املهـاجرات األول،  "أميمـة بنـت عبـد املطلـب"تـه ابنـة عمّ و ،  يبّ املـؤمنني، زوج النّـ ة أمّ ـ زينـب بنـت جحـش بـن يعمـر األسـديّ  7

. ينظـر م)640ـ  هــ20(ة، توفّيـت سـنة تّ لكرم والتقوى والورع، حـديثها يف الكتـب الّسـرفت ، عُ  موىل النيبّ  كانت عند زيد
  .218ـ  211/ 2 للذهيبّ  ترمجتها: سري أعالم النبالء

ويل قولـه تعـاىل :  سائيّ النّ  رواهـ  8 ب  ، رقـم  ،3/356 لـكهللا م مـا أحـلّ مل حتـرّ   أيهـا النـيبّ يف سننه الكربى، كتاب الطالق، 
5614  .  

  .469/ 12 ،املصدر نفسه، الصفحة نفسهاـ  9
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كــان حيفــظ احلــديث :")2(دمحم بــن عبــد الــرمحنيف )1(ة ىب شــيبأابــن  نقلــه قــولذكــره ابــن أيب حــامت عنــد 
  .)3("للمسند وكان جّيد احلفظ

: قــائالً  )4(بــن أيب زائــدةذكــره ابــن أيب حــامت ضــمن أقــوال أهــل العلــم يف ا قولــه: "جّيــد األخــذ":
  .)5("زائدة وهللا جّيد األخذ للحديث أيبكان ابن "

جلــودة، ــا علــى اإلســناد  "جّيــد  والــيت يضــيق املقــام عــن تفصــيلها: ومــن األلفــاظ الــيت حكمــوا 
  .وغريها )8( ""مساعه جّيد ،)7("جّيد الرواية" ،)6("اللقاء

  املنت:احلكم على يف استعماالت احملّدثني لقوهلم: "جّيد" : لثًا

لقبــول، وقــد صــدرت عــنهم  ــد" عنــد حكمهــم علــى املــنت  اســتعمل علمــاء احلــديث لفــظ "اجلّي
   يف ذلك ألفاظ كثرية منها:

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
شــريك، وُهشــيم، وابــن  :، روى عــنظافاحلـــ عبــد هللا بــن حمّمــد بــن إبــراهيم بــن عثمــان، أبــو بكــر بــن أيب شــيبة، اإلمــام، املصــّنف،  1

ة وغـريهم، مــن مصـّنفاته: املســند، املصــّنف يف املبـارك، وابــن عيينـة، وغــريهم. وروى عنــه البخـارّي، ومســلم، وأبـو داود، وابــن ماجــ
ر، تـــويف ســـنة ( ـــ  ه235األحاديـــث واآل ـــات 849ـ ـــانالم). ينظـــر ترمجتـــه: الثّق ـــن حّب ـــذيب الكمـــال8/358 ب  للمـــزي ، 

16/34.  
 ،سـامةأ أيب :روى عـن ،سـكن دمشـق ،اجلعفـيّ  يّ ابن أخي حسني بن علـالكوّيف،  اجلعفيّ  يّ ـ دمحم بن عبد الرمحن بن احلسن بن عل 2

  .313/ 7 البن أيب حامت اجلرح والتعديلترمجته: . ينظر غريهمو  ،وعمرو بن شبيب ،أخ سفيان ،براهيم بن عيينةإو 
  .7/313، املصدر نفسه، والصفحة نفسهاـ  3
لكوفة، وَ ، أبو سعيد الفقيه، أوّ الكويفّ  ـ حيىي زكر بن أيب زائدة اهلمداينّ  4  ،األعمـش :ائن، روى عـن القضـاء يف املـدِيل ل من صّنف 

لكوفــة بــن املــديينّ  أبــو بكــر وعثمـان ابنــا أيب شــيبة، قــال علــيّ  :وعاصــم األحــول، وروى عنــه ،وإمساعيـل بــن أىب خالــد : "مل يكــن 
ملـدائن سـنة  بعد الثوريّ   البـن أيب حـامت اجلـرح والتعـديلينظـر ترمجتـه: ، وقيـل: غـري ذلـك، م)799 ه183(أثبت منـه"، تـويف 

 .  452ـ  12/451 لّذهيبّ لريخ اإلسالم ووفّيات املشاهري واألعالم ، 144/ 9

  .144/ 9البن أيب حامت  اجلرح والتعديلـ 5
يقـول أبـو  لـيس مـن أهـل الكـذب مسعـت أيب : "أبـو إسـرائيل املالئـييف أيب إسـرائيل املالئـيّ  حامت قـول عمـرو بـن علـيّ  ابن أيبنقل  ـ 6

  .2/166 البن أيب حامت اجلرح والتعديل. حبديثه" لقاء له أغاليط ال حيتجّ حسن احلديث جّيد ال إسرائيل املالئيّ 
رجــاء يف : "ثقـة حسـن احلـديث مييـل شـيئا إىل اإلعنـد الرتمجـة لـه قـائالً  إبـراهيم بـن طهمـان يفـ  نقـل ابـن حجـر قـول صـاحل بـن دمحم  7

  .1/129 حجرالبن  ذيب التهذيب". ب هللا حديثه إىل الناس, جّيد الروايةاإلميان حبّ 
نـه قبـل مفمـن مسـع  ،اخـتلط يف آخـر عمـره وزال عقلـه": ذكر ابن أيب حامت عنـد ترمجتـه لعـارم أقـوال أهـل العلـم فيـه ومـن ذلـك قولـهـ  8

ـــد، االخـــتالط فســـماعه صـــحيح ـــل ســـنة عشـــرين ومـــائتني فســـماعه جّي ـــن أيب حـــامت اجلـــرح والتعـــديل" ، فمـــن كتـــب عنـــه قب    الب
 .59ـ  8/58
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يحـــىي بـــن ل تـــهترمج هـــذا اللفـــظ يف معـــرضأورد ابـــن حجـــر  :)1( : "حـــديث جيّـــد غريـــبمقـــوهل
مل يكــن ألهــل الكوفــة حــديث جيّــد غريــب وال  :"فيــه أهــل العلــمل اقــو حيــث نقــل أ ،)2(عبــد احلميــد

، وقيــل عنـه أيًضــا: ســقط رواه فهـذا يكــون هكـذا ألهـل املدينــة وال ألهـل بلــد حـديث جيّــد غريــب إالّ 
  .)3(حديثه"

،  عـــن رســـول هللا، )4(عـــن أنـــس عيبّ الّشـــ وهـــو عنـــد، األعمـــش قـــال ابـــن الصـــالح: "أعضـــلهُ 
يشــتمل  إىل الوقــف مضــموما بواحــد االنقطــاع هــذا ألن ا جّيــد َحَســٌن؛هــذ :قلــت ،)5(ســَنًدامّتصــال مُ 

ثنني على   .)6(أوىل"عضال إلاسم ا ستحقاقفذلك   الصحاّيب ورسول هللا: االنقطاع 

هذه اللفظة "جّيد" مكّررة يف سننه، وذلك بعد  سائيّ النّ ذكر  يث جّيد جّيد":: "حدمقوهل
لرّ  ذكره حلديث َِّ ( قال: )7(محن بن يزيدعبد ا ُروا َعَلى َعْبِد ا ـَ ث َِّ  )8(َأْك اَل َعْبُد ا َق ـَ ْوٍم ف ـَ ي َذاَت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّصالح: هو مـن انفـرد بـه بعـض الـّرواة، وينقسـم إىل: غريـب سـنًدا ومتنًـا، وغريـب سـنًدا ال متنًـا، وغريـب متنًـا ال سـنًدا، قال ابن ال ـ  1

دة يف متنــه أو إسـناده ســواء انفــرد بــه مطلًقــا أو بقيــد،  وقـال القــامسّي: هــو مــا رواه راو منفــرًدا بروايتــه، فلـم يــروه غــريه أو انفــرد بــز
 للقـــامسي ، قواعـــد الّتحـــديث270 البـــن الصـــالح معرفـــة أنـــواع علـــوم احلـــديث نفـــراد راويـــه عـــن غـــريه. ينظـــروإّمنـــا مسّـــى غريبًـــا ال

125.  
سـليمان بـن بـالل  :، لقـب جـده بشـمني، روى عـنحيىي بن عبد احلميد بن عبد هللا بـن ميمـون احلمـاين احلـافظ أبـو زكـر الكـويفّ  ـ  2

وأبـو قالبـة  وموسـى بـن إسـحاق األنصـاريّ  مـش، وعنـه: موسـى بـن هـارون،أبيه وأبـوه مـن أصـحاب األعوعن  ،وقيس بن الربيع
ــذيب 528ـــ  526/ 10 للــّذهيبّ  ســري أعــالم النــبالء . ينظــر ترمجتــه:م)842ـ  ه228(، تــويف ســنة وغــريهم الرقاشــيّ   ،
  .246ـ  245/ 11البن حجر التهذيب

 املصدر نفسه، والصفحة نفسها. ـ  3

ــّيب ـ أنــس بــن مالــك بــن الّنضــر بــن  4 ــه بكثــرة املــال والولــد وطــول العمــر وغفــران ضمضــم األنصــارّي اخلزرجــّي، خــادم الّن ، دعــا ل
كثــــرين للّروايــــة عــــن النّــــّيب 

ُ
م). ينظــــر ترمجتــــه: 710هــــــ 92م)، وقيــــل: ســــنة (708ـــــ  هـــــ90، تــــوّيف ســــنة (الــــّذنب، ِمــــن امل

  .278ـ  1/275 البن حجر متييز الّصحابة ، اإلصابة يف111ـ 1/109 البن عبد الربّ  االستيعاب يف معرفة األصحاب
  .2969، رقم 4/2280ه مسلم يف صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، روا . 5
  .60 عرفة أنواع علوم احلديث البن الصالحم   6
وغـريهم وعثمـان  ،حذيفـة :ه علقمـة، وعـنوعّمـ ،أخيه األسود :روى عن ،، أبو بكرالكويفّ  خعيّ عبد الرمحن بن يزيد بن قيس النّ  ـ  7

قه ابن معـني وابـن سـعد، وابـن حبـان والـدارقطين، قيـل: قتـل وغريهم، وثّ  وإبراهيم بن يزيد النخعيّ  ،ابنه دمحم :حابة، وعنهمن الصّ 
، سـري 5/86 البـن حبّـان ، وقيل: تويف يف تلك السنة قبل الواقعة. ينظر ترمجته: الثقاتم)702ه ـ 83(بدير اجلماجم سنة 

  .  78/ 4 للذهيب أعالم النبالء
يب عبـد الـّرمحن، شـهد بـدرً  ــ 8 الكثـري مـن  ومـا بعـدها، حـّدث عـن النّـّيب  اعبـد هللا بـن مسـعود بـن غافـل بـن حبيـب اهلـذّيل، ُيكـّىن 

ملدينـة سـنة (األحاديث،  لقـرآن، اختلـف يف وفاتـه، فقيـل:  م)، 653ــ  ه33م) وقيـل: (652ــ  ه32وهو أّول من جهـر 
لكوفة، واألّول أ البـن  ، اإلصـابة يف متييـز الّصـحابة119ــ  3/111بـن سـعد الثبت. ينظر ترمجتـه: الطّبقـات الكـربى وقيل: 

  .  201ـ  198/ 4 حجر
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ِضي َوَلْسَنا ُهَناِلكَ  ْق ـَ َنا َزَماٌن َوَلْسَنا ن ـْ ي َلْغَنا َما  أََتى َعَل ـَ ب َنا َأْن  ـْ ي ََّ َعزَّ َوَجلَّ َقدََّر َعَل ُمثَّ ِإنَّ ا
 َِّ ِ فَِإْن َجاَء أَْمٌر لَْيَس ِيف ِكَتاِب ا َّ ْقِض ِمبَا ِيف ِكَتاِب ا ـَ ي ْل ـَ ف ْوِم  ـَ ي ْعَد اْل ـَ ب  َعَرَض َلُه ِمْنُكْم َقَضاٌء 

َِّ َوَال َقَضى ِبِه نَِبيُُّه   ِمبَا َقَضى بِِه نَِبيُّهُ  ِيف ِكَتاِب ا ْقِض ِمبَا َقَضى بِِه  فَِإْن َجاَء أَْمٌر لَْيَس  ـَ ي ْل ـَ ف
َِّ َوَال َقَضى بِِه نَِبيُُّه  ْلَيْجَتِهْد  الصَّاِحلُوَن فَِإْن َجاَء أَْمٌر لَْيَس ِيف ِكَتاِب ا ـَ ف َوَال َقَضى بِِه الصَّاِحلُوَن 

ُموٌر َرْأَيُه َوَال  ْنيَ َذِلَك ُأ ـَ ٌ َوب نيِّ ـَ ب َراَم  حلَْ ٌ َوا نيِّ ـَ ب ُقوُل ِإّينِ َأَخاُف َوِإّينِ َأَخاُف فَِإنَّ احلََْالَل  ـَ ي  
َيرِيُبَك ِإَىل َما َال َيرِيُبكَ    .)1()َفَدْع َما 

جلـودة وعـدا حكم عليه فقد .)2(: هذا احلديث جّيد جّيدالنسائيقال  حة عـن الصـ للنسائي 
لسماعوهو  )3(األعمشيف إسناده ألن  رح    .)4(ممن احتمل األئمة تدليسه ، وهومدلس ومل يص

  جّيد غريب: قوله: " حديث حسن

َمـــْن ُصـــِنَع إِلَْيـــِه َمْعـــُروٌف, فـََقـــاَل لَِفاِعلِـــِه: َجـــزَاَك ( )5(مـــن حـــديث أســـامة يف ســـننه مـــذيالرتّ  أورد
نَ  ـَّ َلَغ ِيف الث ـْ َقْد أَب ـَ ًرا, ف ـْ  .  )6()اءِ َخي

مــن  ال نعرفــه مــن حــديث أســامة بــن زيــد إالّ  حســن جّيــد غريــب قــال الّرتمــذّي: "هــذا حــديث
ال نعرفـه مـن حـديث أسـامة بـن زيـد إال مـن  جيّـد غريـب حـديث حسـن :قال أبـو عيسـى .هذا الوجه
  .)7( هذا الوجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفــاق أهــل العلــم، رواـ  1 ب احلكــم  تــىب)،  ويف ســننه الكــربى كتــاب  ،5441، رقــم 288/ 8ه النســائي يف ســننه الصــغرى (ا

ب يف احلكم مبا اتفق عليه أهل ا   .5945، رقم 3/468لعلم، القضاء، 
 املصدر نفسه، والصفحة نفسها. ـ  2

م)، وقيــل: ســـنة 764ه ـ 147ـ ســليمان بـــن مهــران األســـدّي الكــاهلّي الكــوّيف املعـــروف بـــ"األعمش"، أبــو دمحم تـــويف ســنة ( 3
سـان امليـزان ، ل147ــ 4/146بـن أيب حـامت الم)، وهـو مـن صـغار التـابعني. ينظـر ترمجتـه: اجلـرح والتعـديل 765ه ـ 148(
  .  244/  7بن حجر ال

 .31عبد الرمحن بن عبد الكرمي الزيد لحلديث اجلّيد عند أهل السنن األربعة اـ  4

  .6سبق ترمجته صـ  5
  .6سبق خترجيه صـ  6
 ـ املصدر نفسه، والصفحة نفسها. 7
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ـــــه وتوفيقـــــه أمتمـــــت هـــــذا البحـــــث  ــــــ "اجلـــــبفضـــــل مـــــن هللا وعون ـــــزان النقـــــد املوســـــوم ب ودة يف مي
  احلديثّي" وقد خُلصت إىل عدد من النتائج أمهها:

لقبول.  جلودة ليس دليال على صحته، وإمنّا هو وصف له   وصف احلديث 

اختلف العلماء يف حتديد املعـىن الـّدقيق للفظـة "جيّـد" وتبًعـا هلـذا االخـتالف تباينـت آراؤهـم  
 مراتب القبول على قولني:يف حتديد املرتبة املستحقة له من بني 

عـدم التسـوية بينهمـا وذلـك علـى  القـول الثـاين:، والّتسوية بني اجليّـد والصـحيح القول األول:
قــولني: بــني مــن تــرّدد يف بلوغــه "الصــحيح" لســبب مــا يف الســند أو املــنت، وبــني مــن قصــد بــه "احلســن 

 بنوعيه".

ــّود"يعـّد  لفـظ   يشــمل  الّسـيوطيّ  وهـو عنــد، احلــديث جـودةعلــى  مــن األلفـاظ الــيت تـدلّ " ا
 ".الّصحيح"

أشـــّر املتقـــّدمون يف  هخبـــالف احلـــديث اجلّيـــد، وقـــد اســـتعمل عنـــد احملـــّدثني" التجويـــد"مفهـــوم  
 ".سويةتدليس التّ أنواع التدليس، "

جلــودة "احلســن بنوعيــه" يف الغالــب،   قصــد أصــحاب الســنن األربعــة مــن وصــفهم للحــديث 
 صحيح فيه شّك يسري.وأحيا يطلقونه على 

جلــودة للحــديث املنقطــع واملعضــل وغريمهــا، وهــذا يؤّكــد املغــايرة   اســتعمل العلمــاء الوصــف 
 بينه وبني "الّصحيح".

اســتعمل احملــّدثون لفــظ "اجليّــد" عنــد حكمهــم علــى اإلســناد أو املــنت، وقــد صــدرت عــنهم  
ـــد الروايـــة، مساعـــه عبـــارات يف احلكـــم علـــى اإلســـناد والـــرواة مثـــل: ( عبـــارات منهـــا: ـــد اإلســـناد، جّي جّي

جيّــد، جيّــد احلفــظ، جيّــد األخــذ، جيّــد اللقاء).وعبــارات يف احلكــم علــى املــنت مثــل: (جيّــد غريــب، 
ّود).   جّيد حسن، جّيد جّيد، جّيد غريب حسن، ا

رك علــــى رســــول هللا وعلــــى آلــــه  وآخــــر دعــــوا أن احلمــــد  رّب العــــاملني وصــــّلى هللا وســــلم و
  أمجعنيوصحبه 
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  ،ت:  ،أبـــو عمـــر ،عبـــد الـــرب، يوســـف بـــن عبـــد هللا  القـــرطيبّ ابـــن االســـتيعاب يف معرفـــة األصـــحاب
 لبنان.دار اجليل، )، م1992ـ  ه1412(، 1، ط:البجاويّ  تح: عليّ  )،م1070 ـ ه463(

  ،ه ـ 852(ت:  ،أبــو الفضــل ،حجــر العســقالّين، أمحــد بــن علــيّ ابــن اإلصــابة يف متييــز الّصــحابة
دار الكتــب ، م)1994ه ـ 1415، (1م)، تــح: عــادل عبــد املوجــود، علــّي معــّوض، ط:1448
 .ـ لبنان بريوت العلمّية،

 ،م)1505ـــ ه911( :، عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر، تالّســيوطيّ  ألفّيــة الّســيوطّي يف علــم احلــديث ،
 لبنان. ،صححه وشرحه أمحد شاكر، ضبطه ماهر الفحل، د.ط، د.ت. املكتبة العلمية

  ّــة العراقــي عراقــّي، زيــن الــّدين عبــد الــّرحيم بــن الاة بـــ: التبصــرة والتــذكرة يف علــوم احلــديث، املســمّ  ألفّي
ـــ  ه806ت: ( ،أبـــو الفضـــل ،احلســـني م هلـــا وراجعهـــا: عبـــد الكـــرمي اخلضـــري، تـــح: م)، قـــدّ 1403ـ

طيّ  العريبّ   .عربية السعوديةمكتبة دار املنهاج، اململكة الم)، 2007ـ  هـ1428(، 2ط: ،الفر

  ،هـــ ـ 1250ت ( ،وكاّين، حمّمــد بــن علــّي اليمــينّ ّشــالالبــدر الطّــالع مبحاســن مــن بعــد القــرن الّســابع
 .دار املعرفة، بريوت، لبنان، م)، د.ط، د.ت1834

 ـ ه748(ت:  ،أبـو عبـد هللا، د بـن قَاْميـاز، حمّمـهيبّ ذّ الـات املشـاهري واألعـالم، ريـخ اإلسـالم ووفيّـ 
 لبنان.، دار الكتاب العريبّ )، م1993 ـ ه1413(، 2، ط:دمريّ : عمر التّ تح)، م1347

  ،ـــة ـــذكرة شـــرح األلفّي ـــّرحيم بـــن احلســـنيالالّتبصـــرة والّت ـــّي، زيـــن الـــّدين عبـــد ال ت:  ،أبـــو الفضـــل ،عراق
ســــــني فحــــــل، ط:1403ـــــــ  ه806( ـــــــ  ه1423، (1م)، تــــــح: عبــــــد الّلطيــــــف اهلمــــــيم، مــــــاهر 

 .بناندار الكتب العلمّية، ل، م)2002
  ،ــــواوّي ــــرّاوي يف شــــرح تقريــــب الّن ــــد الــــّرمحن بــــن أيب بكــــر ت: (الّســــيوطيّ تــــدريب ال ــــ  ه911، عب ـ

 .دار طيبة، م)، تح: أبو قتيبة نظر حمّمد، د.ط، د.ت1505
 1ط:)، م1347ـ ه748( ت: ،أبـــــو عبـــــد هللا، د بـــــن قَاْميـــــاز، حمّمـــــهيبّ ذّ الـــــ اظ،تــــذكرة احلّفـــــ ،

 .لبنان، ةدار الكتب العلميّ )، م1998 ـ ه1419(
  ّم1258 ه ــــ656(د، ت: ، أبــو حمّمــ، عبــد العظــيم بــن عبــد القــويّ نــذريّ املهيــب، غيــب والرتّ الرت ،(

اث دار إحيـــاء الـــرتّ )، م1968 ـ ه1388(، 3ق عليــه مصـــطفى عمـــارة، ط:ضــبط أحاديثـــه وعلّـــ
 ، لبنان.العريبّ 
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  ،م)، 1448ــ  ه852ت: ( ،أبـو الفضـل ،حجـر العسـقالّين، أمحـد بـن علـيّ ابـن ذيب الّتهـذيب
 .مطبعة دائرة املعارف الّنظامّية، اهلند، م)1908ـ  هـ1326، (1ط:

  ،م)، 1341ــــ  هــــ742(: ت ،ّزّي، يوســـف القضـــاعّي الكلـــيبّ املــــــذيب الكمـــال يف أمســـاء الّرجـــال
 .مؤّسسة الّرسالة، لبنان، م)1980ـ  ه1400، (1تح: بشار عّواد، ط:

  ّد مرعــــب، ، تــــح: حمّمــــ)م980ـــــ  ه370(، ت د اهلــــرويّ د بــــن أمحــــ، حمّمــــزهــــريّ األغــــة، ــــذيب الل
 .، لبناناث العريبّ دار إحياء الرتّ )، م2001ـ  ه1422(، 1ط:

  ّــــ  ه354(ت:  ،الُبســــيتّ  ارميّ بــــن أمحــــد الــــدّ حمّمــــد  ،انحّبــــابــــن قــــات، الث وزارة املعــــارف )، م965ـ
ّــــ ــــد املعيــــد خــــان، ط:ة، تــــح: حمّمــــللحكومــــة العاليــــة اهلندي دائــــرة )، م1973 ـــــ  ه1393(، 1د عب

 .اهلند ،ةاملعارف العثمانيّ 
  ت:  ،رتمـــذّي، الّرتمـــذّي، حمّمـــد بـــن عيســـى بـــن الّضـــّحاك، أبـــو عيســـىالاجلـــامع الكبـــري وهـــو ســـنن

ـــ  ه279( ــــ  ه1395، (2م)، تـــح: أمحـــد شـــاكر، حمّمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي وغريمهـــا، ، ط:892ـ
 .مصطفى الباّيب احللّيب، مصر، م)1975

 م)، 938ه ـــ 327ت: ( ،أبـو حمّمـد ،حـامت، عبـد الـّرمحن بـن حمّمـد الـرّازيّ أيب ، ابن اجلرح والّتعديل
 .دار إحياء الّرتاث العرّيب، لبنان، م)1952ـ  ه1271، (1ط:

 احلديث اجلّيد عند أهل السنن األربعة، عبد الرمحن بن عبد الكرمي الزيد، د.ط، د.ت. 
  ّريـــخ القـــرن الث ، ت: مشـــقيّ زاق بـــن حســـن الدّ ، عبـــد الـــرّ بيطـــار، ابـــن الالـــث عشـــرحليـــة البشـــر يف 

جــة البيطــار،ق عليــه حفيــده حمّمــقــه وعلّــحقّ  م)،1916ه ـ 1335(  ـه 1413(، 2ط:  د 
 لبنان.دار صادر، )، م1993

  ّـــــ ه832(ت:  ،بأبــــو الطيّــــ، د بــــن أمحــــد، حمّمــــفاســــيّ النن واألســــانيد، قييــــد يف رواة الّســــذيــــل الت 
 .ة، لبناندار الكتب العلميّ )، م1990 ـ ه1410(، 1تح: كمال احلوت، ط:)، م1427

 تـح: )م888 ــ ه275( ت: ،جسـتاينّ السّ  األزديّ  ثداود سليمان بن األشع، أبو سنن أيب داود ،
 لبنان.املكتبة العصرية،  ،ت.دد.ط، دمحم عبد احلميد، 

 هـــ458: تاخلراســاين، أبــو بكــر البيهقــي  أمحــد بــن احلســني بــن علــي بــن موســى، الســنن الكــربى ،
 ن.دار الكتب العلمية، لبنا، م 2003 -هـ  3،1424، ط:دمحم عبد القادر عطا :تح

 ،ــــ  ه303ت: ( ،أبـــو عبـــد الـــّرمحن ،ســـائي، أمحـــد بـــن شـــعيب اخلراســـاينّ النّ  ســـنن النَّســـائي الكـــربى
دار  ،م)1991 . ه1411، (1م)، تــح: عبــد الغفــار البنــدارّي، ســيد كســروي حســن، ط:915

 لبنان. ،الكتب العلمّية
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  تـح: جمموعـة )، م1347 ـهـ748(ت:  ،أبـو عبـد هللا، د بـن قَاْميـاز، حمّمـهيبّ ذّ ال بالء،أعالم النّ سري
ؤوط، ط:من احملقّ  شراف شعيب األر  لبنان. سالة،سة الرّ مؤسّ )، م1985 ـ ه1405(، 3قني: 

  ،ـــ  هـــ1089العمــاد، عبــد احلــّي بــن أمحــد احلنبلــّي، ت (ابــن شــذرات الــّذهب يف أخبــار مــن ذهــب
ؤوط، ط:1775 ؤوط، خــــرّج أحاديثــــه: عبــــد القــــادر األر ــــ  هـــــ1406، (1م)، تــــح: حممــــود األر ـ
.دار ابن كثري، ، م)1986  سور

  ،"ــة الّســيوطّي يف احلــديث املســمى "إســعاف ذوي الــَوَطر بشــرح نظــم الــدَُّرر يف علــم األثــر شــرح ألفّي
ء األثريـة، املدينـة مكت)، م1993 ـ هـ1414(، 1دمحم علي بن آدم بن موسى األثيويب، ط: بـة الغـر

 .اململكة العربية السعودية ـ املنورة
  ،م)، 1496ـــ  هـــ902( :ت ،خاوّي، حمّمــد بــن عبــد الــّرمحنّســالالّضـوء الالّمــع ألهــل القــرن الّتاســع

 .د.ط، د.ت. دار مكتبة احلياة، لبنان
 1ط:)، م1505 ــــــــ ه911(ت: ، محن بـــــــن أيب بكـــــــر، عبـــــــد الـــــــرّ الّســـــــيوطيّ اظ، طبقـــــــات احلّفـــــــ ،

 ، لبنان.ةدار الكتب العلميّ م)، 1982ه ـ 1403(
  ،ج الـــّدين عبـــد الوهـــابّســـالطبقـــات الّشـــافعّية الكـــربى م)، تـــح: 1369ــــ  ـهـــ771( :ت ،بكّي، 

 .هجر، م)1992ه ــ 1413، (2حممود الطّناحّي، عبد الفّتاح احللو، ط: 
  ّتـح: )، م1447 ـه 851( ت: ،قاضي شهبة، أبـو بكـر بـن أمحـد األسـديّ ابن ة، افعيّ طبقات الش

 لبنان. ،عامل الكتب)، م1986 ه.1407(، 1:عبد العليم خان، ط
  ّد عطـاتـح: حمّمـ م)،844ـ  ه230(: ، تد بـن منيـع اهلـامشيّ حمّمـ، ابـن سـعد، بقـات الكـربىالط ،

 ، لبنان.ةدار الكتب العلميّ )، م1990 ـ هـ1410(، 1ط:
  ،صـــــبهان والـــــواردين عليهـــــا ـــــ  ه369يخ، عبـــــد هللا األصـــــبهاّين، ت (ّشـــــلأبـــــو اطبقـــــات احملـــــّدثني  ـ

 لبنان.ـ  مؤّسسة الّرسالة، م)1992ـ  ه1412، (2م)، تح: عبد الغفور عبد احلّق، ط:979

 رتبـه ، دمحم بـن عيسـى بـن َسـْورة بـن موسـى بـن الضـحاك أبـو عيسـى، الرتمـذي، علـل الرتمـذي الكبـري
: صـبحي السـامرائي, أبـو املعـاطي النـوري, حممـود خليـل ، تحعلى كتب اجلامع: أبو طالب القاضي

 ، لبنان.عامل الكتب, مكتبة النهضة العربيةم) 1988ه ـ 1409، (1، ط:الصعيدي
  ـ  هــــ902: (ت ،محند بـــن عبـــد الـــرّ حمّمـــ، خاويّ ّســـ، الاحلـــديث للعراقـــيّ  ألفيّـــةاملغيـــث بشـــرح فـــتح

 .مصر، ةنّ السّ مكتبة )، م2003 ـ ه1424(، 1حسني، ط: : عليّ )، تحم1496



  

 
 

19

ـ العدد      م2021ـ  7جملة قبس للبحوث والدراسات الشرعية 
   احلديثي اجلودة يف ميزان النقد

  ّتـح: إحسـان )، م1362 ــ ه764(د بن شاكر بن أمحـد، ت: ين، حممّ صالح الدّ  ،اتفوات الوفي
 ، لبنان.دار صادرم)، 1974ه ـ 1394، (1ط: ،اسعبّ 

 دي، حمّمـد بــن يعقـوبال ،القـاموس احملـيط م)، تـح: مكتــب 1414ـــ  ه817ت: ( ،أبــو طـاهر ،فــريوزآ
 .مؤّسسة الّرسالة، لبنان ،م)2005ـ  ه1426، (8ُسوسّي، ط:حمّمد نعيم العرق :شراف ثالّرتا

  ،ت:  ،قــامسّي، حمّمــد مجــال الــّدين بــن حمّمــد احلــّالقالقواعــد الّتحــديث مــن فنــون مصــطلح احلــديث
 .دار الكتب العلمّية، لبنان ،م)، د.ط، د.ت1913ـ  ه1332(

 ت:  ،أبــــو عبــــد هللا ،قَاْميــــاز دمحم بــــن هيب،ذّ الــــة، تّ الكاشــــف يف معرفــــة مــــن لــــه روايــــة يف الكتــــب الّســــ
دار القبلــــة للثقافــــة  )،م1992ـ هـــــ 1413(، 1، تــــح: دمحم عوامــــة، ط:م)1347ـ  ه748(

 اململكة العربية السعودية.مؤسسة علوم القرآن،  ،اإلسالمية
  ،عيــان املئــة العاشــرة ــّدين حمّمــد بــن حمّمــدابــن الالكواكــب الّســائرة  ـــ  ه1061ت ( ،غــّزّي، جنــم ال

 .دار الكتب العلمّية، لبنان، م)1997 ـ ه1418، (1تح: خليل املنصور، ط:م)، 1650
 دائـرة  تـح: )،م1448 ــ ه852( ت: ،أبـو الفضـل ،أمحد بـن علـيّ ، ابن حجر العسقالينّ، لسان امليزان

 .لبنان ،للمطبوعات سة األعلميّ مؤسّ )، م1971ـ ه1390(، 2اهلند، ط:  ،ةظاميّ رف النّ ااملع

 بــن رســالن الكنـــاين، العســقالين البلقيــين املصـــري الشــافعّي، أبــو حفـــص،  حماســن االصــطالح عمـــر
: عائشـــة عبـــد الـــرمحن بنـــت الشـــاطئ، كليـــة الشـــريعة فـــاس، جامعـــة ، تـــحهــــ805: تســـراج الـــدين 

 دار املعارف.، نييالقرو 
  ،لســـنن الصـــغرى تـــىب املعـــروف  ـــّرمحن ،ســـائي، أمحـــد بـــن شـــعيب اخلراســـاينّ النّ ا ـــد ال ت:  ،أبـــو عب

 دار )،م2012ـــــ  ه1433(، 1م)، تــــح مركــــز البحــــوث وتقنيــــة املعلومــــات، ط:915ــــ  ه303(
 .التأصيل، مصر

 م)، تـح: شـعيب 855ــ  ه241ت: ( ،أبـو عبـد هللا ،أمحد بن حنبـل ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل
مؤّسسـة ، م)2001ــ  ه1421، (1ّي، ط:كالرتّ  األرنؤوط، عادل مرشد وآخرون، إشراف عبد هللا

 لبنان.، الّرسالة
 حيح املختصــر بنقـــل العــدل عـــن العــدل إىل رســـول هللا املســند الّصـــ ،"املعــروف "بصـــحيح مســـلم 

 د فــؤاد عبــد البــاقي،: حمّمــم)، تــح874ـ  هـــ261( ت: ،يســابوريّ النّ  يّ اج القشــريّ بــن احلّجــمســلم 
 ، لبنان.اث العريبّ دار إحياء الرتّ د.ط، د.ت، 
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 1،  ط:م)2003ـ  ه1424(ت:  ،ر عبـد احلميـد عمـرأمحـد خمتـا ،معجـم اللغـة العربيـة املعاصـرة ،
 لبنان. عامل الكتب،)، م2008 ـهـ 1429(

  ّصالح، أبو عمـرو عثمـان بـن عبـد ابن ال، "مبقّدمة ابن الّصالح"معرفة أنواع علوم احلديث، ويعرف
دار ، م)1986ــــــ  ه1406م)، تــــح: نــــور الــــّدين عــــرت، د.ط، (1245ـــــ  ه643ت: ( ،الــــّرمحن
 .سور الفكر.

  ،م)، تح: الّسـّيد معظّـم 1014ـ  ه405عبد هللا حمّمد بن عبد هللا، ت: (أبو معرفة علوم احلديث
 .لبنانمية، دار الكتب العل، م)1977ه.1397، (2حسني، ط:

  ّأبــو احلمــويّ  اينّ د بــن إبــراهيم الكنّــمجاعــة، حمّمــ، ابــن بــويّ وي يف خمتصــر علــوم احلــديث النّ املنهــل الــر ،
م)، 1985ه ـ 1406(، 2ط: ،ين رمضــان، تــح: حميـي الـدّ م)1332ـ  ـهـ733(: ت ،عبـد هللا

.دار الفكر  ، سور
  ،م)، 1347ـــ ه748ت (أبــو عبــد هللا،  ،هّيب، حمّمــد بــن قَاْميــازذّ الــميــزان االعتــدال يف نقــد الّرجــال

 .دار املعرفة، لبنان، م)1963ـ  هـ1382، (1تح: علّي البجاوّي، ط:
 ت:  ،اسأبــو العبّــ ،اإلربلــيّ  ين أمحــد الربمكــيّ مــان، ابــن خلكــان، مشــس الــدّ الزّ ات األعيــان وأنبــاء أبنــاء وفيّـ

 ، لبنان.دار صادر)، م1900ـ  ه1318د.ط، (اس، تح: إحسان عبّ )، م1282 ـ ه681(
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اركت يف العديد من املؤمترات والندوات وورش  هلا اهتمامات يف جمال اجلودة وحتسني التعليم اجلامعي وش
خلصوص    العمل 

جلامعة األمسرية ورئيسة قسم اجلودة واألداء حاليا  حماضرة يف كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية 
  لكلية.

ت القسطالين توجيهم. و 2015سنة  احملدثني عند اإلسناد من حبوثها املنشورة : مكانة  اجلامع لروا
  .طبيقيةت نظرية دراسة أمنوذجاً  املنت قضا الساري إرشاد كتابه يف الصحيح

  
  

  

  


