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بسم اهللا الرحمن الرحيم
المقدمة

إنَّ احلمد هللا، حنمُده و نستعُني به ونستغفرُه، ونعوذ باهللا من 
شرور أنفِسنا، وسيئات أَْعَمالِنا، َمْن يـَْهِده اهللا فال مضل له، ومن 
ُيْضِلل فال هادي له، وأشهُد أْن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 

. ولهوأشهُد أن حممداً عبُده ورسُ 
ُتْم ﴿ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ

]. ١٠٢: آل عمران[﴾ُمْسِلُمونَ 
يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة ﴿

َها َزْوَجَها َوَبثَّ مِ  ُهَما رَِجاالً َكِثيًرا َوِنَساًء َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َوَخَلَق ِمنـْ نـْ
]. ١: النساء[﴾َتَساَءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا

ُيْصِلْح *يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا﴿
َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز َلُكْم َأْعَماَلُكمْ 

. ]٧١-٧٠: األحزاب[﴾فـَْوزًا َعِظيًما

:و بعد
فقد اعتىن أئمة هذا الفن من أهل احلديث بالعناية بأحاديـث النـيب

وكــان هلــم يف ذلــك طــرق ومنــاهج  ســاروا عليهــا ومــن هــذه الطــرق مــا 
الرجــال الـذي يتتبــع فيـه األئمـة حــال الـراوي وهــل هـو مــن يسـمى بنقـد 
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الثقـــات احلفـــاظ أو مـــن الضـــعفاء وقـــد اســـتعملوا ألفـــاظ ومجـــل لنقـــدهم 
.الرواة وهي موضوع حبثنا

لكــن لــيس املقصــود مــن هــذه الرســالة حصــر ألفــاظ اجلــرح والتعــديل ، 
وإمنــا قصــدت إيــراد مــا كــان نــادر االســتعمال ، أو غريــب اللفــظ ،  أو 

ذلك، فاقتطفت  مجلة من األلفاظ استعماهلا أئمة اجلرح والتعـديل حنو
يف نقدهم للرجال ، جاءت على أوجه خمتلفـة ، منهـا مـا يكـون غالـب 
استعماله يف اجلرح لكن استـُْعِمل يف مـواطن للتعـديل ومنهـا مـا اختلـف 
النقاد فيه ، فمنهم من محله على اجلرح ، ومنهم من محله على خالفه 

.ك، وغري ذل
ومما ينبغي  أن يعلمه القارئ الكرمي ، أن ذكر املثال حتت كل عبارة ، 
إمنا هو للبيان واإليضاح ، وليس للحكم على الراوي املـذكور يف املثـال 

فأحببــت يف هـــذه الرســالة أن أقــف بالقــارئ علـــى . ، فهــذا شــأن آخــر
.بعض الفوائد من هذه الفرائد

وصل اهللا وسلم على نبينا حممد
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المبحث األول 
ألفاظ تتعلق بالتعديل 
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المبحث األول
ألفاظ تتعلق بالتعديل

).روايته في واٍد ، ورواية فالن في وادٍ : (قولهم-
قال ابن املديين ، حني سئل عن رواية حنظلة بن أيب سفيان عن 

روايته عن سامل واٍد ، ورواية موسى بن عقبة عن سامل واٍد : "سامل
" آخر

وهذا القول من ابن املديين ال يدل على غمز يف حنظلة : قال الذهيب
بوجه؛ بل هو داّل على جاللته ، وأنه نظري موسى وابن شهاب يف 

.حديثه عن سامل ، فحنظلة إذاً ثقة بإمجاع
هو كما قال ، فحنظلة وثقة كبار النقاد ، : قلت

.)١(ثقة ثقة : قال أمحد
.)٢(ثقة حجة: وقال ابن معني

.ووثقه غريهم ،  وقد خرّج له اجلماعة

)ال يـَْفقُه رَُجٌل ال َيْدُخُل ُحْجَرَة َسعيد بن أبي َعُرْوبَةَ : (قولهم-
.وهي قليلة االستعمال

.رواية اجلوزجاين) ٧/٤٤٥() ١(
).٢/٢٨٩(الكامل البن عدي ) ٢(
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ال يفقه رجل ال يدخل حجرة سعيد بن :"فقد قال أيوب بن أيب متيمة
).١("أيب عروبة

مة ابن أيب فيها حث من أيوب ألهل العلم على مالز : وهذه العبارة
.عروبة ، فهو من كبار احلفاظ يف البصرة ومن علمائها

).فالن الحافظ: (قولهم-
هذه العبارة يطلقها النقاد ، ملن كان حافظا لعدد كبري من األحاديث 

.، كاإلمام أمحد والبخاري وأبو زرعة وشعبة وغريهم من كبار احلفاظ
أبوك : ال يل أبو زرعةق: قال عبد اهللا بن أمحد: قال اإلمام  الذهيب

ذاكرتُه فأخذت : وما يدريك؟ قال: حيفظ ألف ألف حديث  فقيل له
وكانوا يعدُّون يف ذلك املكرر، واألثر، وفتوى التابعي، . عليه األبواب

وما ُفِسر، وحنو ذلك، وإال فاملتون املرفوعة القوية ال تبلغ ُعشر معشار 
.)٢(ذلك

أحفظ مائة ألف : يقولمسعت البخاري: وقال حممد بن محدويه
. )٣(حديث صحيح ، وأحفظ مائيت ألف حديث غري صحيح

:لكن هذه العبارة نسوقها هنا مبعىن مغاير ملا سبق

). ٤/٤٥٠(الكامل البن عدي ) ١(
).١١/١٨٧(سري أعالم النبالء ) ١(
).٤٨٨(مقدمة فتح الباري ) ٢(
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؛ )باحلافظ(كان يعرف : قال أبو الغنائم يف احلسني بن أمحد النعايل
. )١(ألنه كان حيفظ ثياب الناس يف احلمام

).ُفَالن َشيطَان: (قولهم-
هذه العبارة اجلرح ، فهي تستخدم على وجه الذم ، لطبقة األصل يف 

الكذابني ، وأهل العقائد الفاسدة ، وقد تطلق على بعض العلماء 
املعروفني ، ولكن جاء ذمهم على صفة بعينها كتقدمي رأيه على 

.حديث وحنو ذلك
قال ابو زكريا : فقد جاء يف ترمجة حممد بن ميسر أبو سعد الصاغاين

كان جهمي وليس هو بشيء ، كان شيطاناً : "ني عنهيعين ابن مع
)٢("من الشياطني

كان أبو حنيفة شيطان ، استقبل آثار رسول :" وقال محاد بن سلمة
.)٣("يردها برأيهاهللا

.لكن قد تستخدم يف الثناء والتعديل

).٣/٩٤(لسان امليزان ) ٣(
).٣/٢٨٢(تاريخ بغداد ) ١(
من طريقه عن ابن محيد الواسطي عن ابن أيب بردة عن ) ٢٤٧٥(الكامل البن عدي ) ٢(

.املؤمل عن محاد
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قال حممود بن غيالن حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة وذكر عنده أوس 
يعــين : ، قــال ابــن حجــر"مــا أراه كــان إال شــيطاناً : " بــن ضــمعج فقــال

.)١("جلودة حفظه

َيا َأْحَمُق ِممَّن َيْسأُل عن محمد بن يحيى: (قولهم- نـْ ).َما في الدُّ
وهذه مـن ألفـاظ التوثيـق النـادرة يف االسـتعمال ومل أقـف علـى مـن قاهلـا 

مـا : "غري صاحل جزرة ، فقد قال حني سئل عن حممد بن حيىي الذهلي
"يف الدنيا أمحق ممن يسأل عن حممد بن حيىي

).فالن ال يسأل عن مثله أو مثل فالن ال يسأل  عنه؟(قولهم -
هــذه العبــارة تــأيت كثــرياً علــى ســبيل التعــديل والثنــاء ، عنــد الســؤال عــن  
كبـــار احلفـــاظ الثقـــات أو يف تـــرامجهم ، كإســـحاق بـــن راهويـــة وغـــريه ، 

.بقرينة صارفةفهذا هو األصل يف هذه العبارة إال
مثل إسحاق :"قال اإلمام أمحد حني سئل عن إسحاق بن راهوية-

.)٢("يسأل عنه؟ إسحاق عندنا من أئمة املسلمني
كذلك ما جاء عن أيب حامت حني سئل عن يزيد بن هارون -

.)٣("ثقة إمام صدوق يف احلديث ال يسأل عن مثله : "الواسطي قال

.حممد بن حيىي الذهلي–ترمجة -سري أعالم النبالء للذهيب) ١(
).٢/٢١٠(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ١(
).٩/٢٩٥(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٢(
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:الذملكنها قد تأيت على وجه اجلرح و 
ابو مسعود (قال حيىي بن معني يف عبد األعلى بن أيب املساور الزهري 

.)١("ال يسأل عن مثل هذا ، ليس بثقة): "اجلرار

). ب الَحِديثِ فالن مَقارَ (قولهم -
.بفتح الراء وكسرها ، من القرب الذي هو ضد البعد

ه بشاذ يقارب الناس يف حديثه ، ويقاربونه ، أي ليس حديث" ومعناه 
فهو ال ينتهي إىل درجة السقوط ، وال اجلاللة ، وهو نوع . وال منكر

)٢(.وهذه أدىن مراتب التعديل. مدح

واألفريقي ضعيف عند أهل احلديث ، ضعفه ابن : قال الرتمذي
القطان وغريه ، ورأيت البخاري يقّوي أمر عبدالرمحن بن زياد األفريقي 

.)٣(هو مقارب احلديث: ، ويقول

).فالن آية: (قولهم-
أن الراوي قد بلغ الغاية ،  وهي تأيت على وجهني حبسب : معناها

:استعماهلا بشرط أن تكون مقرونة مبا يبينها

).٦٦(سؤاالت ابن حمرز ) ٣(
.بتصرف يسري) ٢/٢٨٤(شرح األلفية ) ١(
).١٦٦٦(السنن ) ٢(
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" عن عبداهللا بن مظاهر األصبهاين : قال اإلمام الذهيب: مثال التعديل
)١("كان آية يف احلفظ

سن بن عبد الغفار عن احل: قال اإلمام احلافظ الدارقطين: مثال اجلرح
)٢("آية مرتوك ، كان بلية"األزدي 

).َكَتْبُت عن كبش َنطَّاح: (قولهم-

.احلفاظ
رجعنا من عند أيب سلمة : قال لنا أيب يوماً : قال أمحد بن أيب خيثمة

)٣("كتبت اليوم عند كبش نطاح:"اخلزاعي

).أرجو أن ُيحَتمَل َحِديثٌه: (قولهم-
هذه العبارة من املراتب الدنيا ، وهي تدل على أن قائلها يعلم أن 
الراوي ٌمَتكّلم فيه ، لكنه يرى أن حديثه ال يرتك بالكلية ، فيكتب 

.حديثه على وجه النظر واالعتبار

).٣/٨٨٩(تذكرة احلفاظ ) ١(
).١٥٥٦(وتاريخ دمشق ) ٣٠٤(سؤاالت السهمي للدارقطين ) ٢(
).٣٤٧٧(تاريخ بغداد للخطيب ) ١(
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له أحاديث "حبان بن علي الكويف ،: )١(قال ابن عدي يف ترمجة
وعامة حديثه إفرادات وغرائب ، وهو ممن حيتمل حديثه صاحلة ،
".ويكتب

).الَياقـُْوُت اَألْحَمرُ : (قولهم-
وهذه العبارة مما يندر استعماله عند النقاد ، والياقوت نوع من 

.اجلواهر الثمينة عند الناس
مل يكن باملدينة أحد أشبه بأهل العلم من ابن : قال ابن املبارك

.)٢("الياقوت األمحر"ل عجالن ، كان مث
إن مثل أيب حنيفة فينا كمثل الياقوت : "وقال إسرائيل بن يونس

)٣("األمحر

).إلى الصِّدِق ما ُهوَ : (قولهم-
معناه قريب من " إىل الصدق ما هو: "وقوهلم: )٤(قال السيوطي

.الصدق
.مكثر،إىل الصدق ما هو: يف علي بن أمحد الرزاز)١(قال اخلطيب

)٨/٢٥٥(تاريخ بغداد للخطيب ). ٣/٤٢٨(الكامل ) ٢(
).٨/٥٠(والتعديل اجلرح ) ١(
).٢/٣٣٢(التدوين يف أخبار قزوين للرافعي )٢(
).١/٢٩٧(تدريب الراوي ) ٣(
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هو عندي إىل الصدق ما : يف سعيد القداح: )٢(زرعة الرازي وقال أبو
.هو

. قريب من الضعف: وتكون مبعىن"إىل الضعف ما هو"وتأيت

=

).٥/١٣٩(ميزان االعتدال ) ١(
)٢/٢٠() ٢.(



١٦النفح العليل

):َتَمتََّن بَِأَخَرةِ (قولهم في الراوي -
هذه العبارة تعين أن حديثه املتأخر أصح من حديثه املتقدم ، وال 

).ذيمهام بن حيىي العو (
ومن مسع من مهام بأخرة فهو أجود ،ألنه كان : قال اإلمام أمحد فيه

يف آخر عمره أصابته زمانة ، فكان يقرب عهده بالكتاب فقلَّ ما 
.)١(خيطئ 

):ثقة ُسنِّيٌ (قولهم في الراوي -
معناها أن الرواي يتدين باعتقاد أهل السنة واجلماعة يف باب األمساء 

.والصفات
.)٢()ثقة سين(عبثر بن القاسم : معنيقال حيىي بن 

):ثقة متهم(قولهم في الراوي -
يعين أن الراوي ثقة يف روايته إال أنه يُفرط يف التشيع ، وظاهر هذه 

.دثنيمتناقضني يف عبارة واحدة فال ، ومما يبني ذلك استعمال احمل

).٢/٥٨٨(شرح العلل البن رجب ) ٣(
).٧/٤٣(العلل البن أيب حامت ) ١(
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أنه إذا كان ثبت األخذ : أما التشيع فقد قدمنا: قال ابن حجر
.)١(واألداء ال يضره ،ال سيما إذا مل يكن داعية إىل رأيه

):حدثنا الضَّخُم َعِن الضَِّخامِ (قولهم في الراوي -
: هذه العبارة من عبارات التوثيق النادرة يف استخدامها ، ومعناها

:الثقة احلافظ أو الثقات احلفاظ مثالهحدثنا الثقة احلافظ عن
قال أبو الشيخ األصبهاين ابن أيب حامت حدثنا حممد بن خلف نا 

يعقوب بن إسحاق احلضرمي نا شعبة حدثين سفيان الثوري أخربين 
أما أنا فال (ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب على بن األقمر عن أيب جحيفة  

. شعبة عن سفيانيعين. كبري عن كبري: قال يعقوب. )٢()آكل متكئاً 
: قال أبو قالبة الرقاشي

.)٣("حدثنا الضخم عن الضخام"احلديث قال 

بتصرف يسري). ٤٠٠(هدي الساري ) ٢(
).٥٧٠(يب الشيخ األصبهاين أخالق النيب أل) ١(
).٥٨(جزء القاضي أيب القاسم املياجني ) ٢(
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):َحيَُّة الَواِدي(قولهم في الراوي -
وهي من العبارات النادرة ، وقد استعملها ابن عيينة يف ثنائه على ابن 

:الديين
أمحد بن إبراهيم قال أحربنا حدثنا احلسن مب حممد قال حدثنا 

كان سفيان ابن عيينة ، : احلسني بن حممد حدثنا أمحد بن سنان قال
إذا استثبت سفيان أو " حية الوادي"يقول لعلي ابن املديين ، ويسميه

.)١(لو كان حية الوادي: سئل عن شيء ، يقول

):َشْيخٌ (قولهم في الراوي -
الربيع بن :يعين(حامت فيه فأما قول أيب: قال ابن القطان الفاسي

فليس بتعريف بشيء من حالة إال أنه مقل ، ليس من " شيخ) "سليم
.)٢(أهل العلم ، وإمنا وقعت له رواية ُأِخذت عنه

حمله الصدق ، وال من : ومل أتعرض لذكر من قيل فيه: وقال الذهيب
ال بأس به ، وال صاحل احلديث أو يكتب حديثه أو هو : قيل فيه

.)٣(ن هذا وِشبـَْهه يدل على عدم الضعف املطلقفإ" شيخ"
:                   )١(جاءت هذه العبارة عند النقاد على مراتب خمتلفة

.جعلها يف املرتبة الثالثة: فابن أيب حامت

.يف سياق ترمجة على بن عبداهللا بن جعفر). ١٣/٤٢٣(تاريخ بغداد للخطيب ) ١(
).٤/٦٢٧(البن القطان مبيان الوهم واإليها) ١(
).٤٧(ميزان االعتدال ) ٢(



١٩النفح العليل

فهو باملنزلة الثالثة يكتب حديثه " شيخ"وإذا قيل : قال ابن أيب حامت
.)٢(وينظر فيه

جعلوها يف املرتبة الرابعة : اقيوابن الصالح والذهيب والعر 
جعلها من اخلامسة: والسيوطي

جعلها من السادسة: و السخاوي
روي عن عبدالرمحن بن : سألت أيب عن حديث: قال ابن أيب حامت

هو شيخ : قال أيب. املهاجر ، قال رأيت يف يد أنس خامت من ذهب
.)٣(كويف ليس مبشهور

):لِمْصِر ُهوَ نِْعَم َحْشُو ا(قولهم في الراوي -
.وهي من ألفاظ التوثيق

قال حيىي بن معني عن عمرو بن اهليثم أبو َقطن ، كتب يل شعبة بن 
: كيف أبو بسطام؟قلت خبري ، فقال: احلجاج حيدثين ، فأتيته فقال

.  )٤(" نعم حشو املصر هو"
.وهذا ثناء وتوثيق على أمري املؤمنني يف احلديث شعبة

=

علوم احلديث البن ). ١/٤٧(ميزان االعتدال ). ٢/٢٨٣(فتح املغيث للسخاوي ) ٣(
)١٧٣(فتح املغيث للعراقي ). ١١٤(الصالح 

).٢/٣٨(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ١(
).١٤٦٥(العلل البن أيب حامت ) ٢(
)١٢/٤٩١() ١ (



٢٠النفح العليل

ْسَتْسَقى ِبَحِديِثه ، ويـَْنِزُل الَقْطُر ِمَن السَّماء يُ (قولهم في الراوي -
):ِبذِْكرِهِ 

.وقد تفرد بقوهلا اإلمام أمحد على ما وقفت عليه
هذا رجل يستسقى : "ذُِكَر صفوان بن سليم عند اإلمام أمحد فقال

.)١("حبديثه ، وينزل القطر من السماء بذكره

)١٣/١٨٦() ٦/٤٣٦() ٢.(



٢١النفح العليل

المبحث الثاني
جرحألفاظ تتعلق بال



٢٢النفح العليل

المبحث الثاني
ألفاظ تتعلق بالجرح

):ما كان َيْدري أيَّ رِْجَلْيه َأطَولُ (قولهم في الراوي -
وهي من العبارات النادرة الدالة على التليني ، وأصل هذه العبارة 

:  )١(مأخوذة من بيت شعر فيه 
وحوكيَف بأطرايف إذا ما َشَتْمَتين    وما بـَْعَد َشْتِم الوالدين صل

:ومعناه كما قال الفراء
).٢(أي ما يدري أي والديه أشرف فضالً 

.واملقصد هو التقليل من شأن عبد األعلى
). بـُْنَدار(وقد استعملها حممد بن بشار 

واهللا ما كان يدري "فقد قال يف عبد األعلى بن عبد األعلى السَّامي 
.)٣("أي رجليه أطول

).٢١٦(بيد البكري فصل املقال يف شرح كتاب األمثال أليب ع) ١(
).١/١٨٥(مجهرة األمثال لأليب هالل العسكري ) ٢(
.ترمجة عبد األعلى السامي–سري أعالم النبالء للذهيب ) ٣(



٢٣النفح العليل

هذا ):َرْوِث ِحَماِر الدَّجَّالِ هو أكذب ِمنْ (قولهم في الراوي -
التعبري من األلفاظ النادرة ، وقد نقله احلافظ إبراهيم بن يعقوب 

.اجلوزجاين أحد األئمة
عبد السالم بن : فقال مسعت من حدثين عن بعض األئمة أنه قال يف

وكان " أكذب من روث محار الدجال) "أبو الصلت اهلروي(صاحل 
. )١(ارقدمياً متلوثاً يف األقذ

.

):عنده عجائب(قولهم في الراوي -
عبارة : )٢(هذه العبارة ليست صرحية يف اجلرح ، ولذا فقد قال الذهيب

.فال تقبل إال مفسرة،حمتملة للتليني 
عندها " (جسرة بنت دجاجة"قول البخاري  يف : مثاله- ١

).عجائب

).تب َعْنُه إال زَْحفاً ال ُيكْ : (قولهم-
.

) ٣٧٩(-ت–أحوال الرجال )  ١٢/٣٢٢(تاريخ بغداد للخطيب) ١(
)١٨/٨٠.(

).١٠/٦٣٣(سري أعالم النبالء ) ٢(



٢٤النفح العليل

ضعيف ، : فقال) محزة بن جنيح أبو عمارة(فقد سئل أبو حامت عن 
.)١("زحفاً "فقيل له يكتب حديثه فقال 

):َأخَسُر من حمَّالة الحطب(قولهم في الراوي -
مرأة أيب هذه من العبارات النادرة ، وأصلها مثل ُضرب ألم مجيل ا

:هلب
ــــــــــالً  ــــــــــد فّرقنهــــــــــا ُحُم جمعــــــــــت شــــــــــتَّى وق

ــــــــــبِ  ــــــــــِة الَحَط ــــــــــن حّماَل ــــــــــَت َأخَســــــــــُر ِم ألن

النضر بن منصور تعرفه ، : قلت البن معني: قال عثمان الدارمي
يروي عنه ابن أيب معشر ، عن أيب اجلنوب يروي عن على ابن أيب 

.طالب ، من هؤالء؟
.)٢("بِ أخسر من محّاَلِة اَحلطَ "هؤالء : قال

).ارِم بهِ : (قولهم-
"ارِم به" عن يزيد بن أيب زياد القرشي : )٣(قال ابن املبارك

).٣/٢١٧(حامت اجلرح والتعديل البن أيب ) ٢(
)٤/٢٢٧() ١.(
).٤/٤٢٣(ميزان االعتدال ) ٢(



٢٥النفح العليل

وهي عبارة معناها ال يصلح حديث أهلها لالحتجاج به ، وال 
.لالعتبار

:)١(وقد عدها احلافظ العراقي يف املرتبة الثالثة فقال
واه بمـــــــــــــــــرَّة ، وُهـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــد َطَرُحـــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــــــُه ، وارِم  ـــــــــــــــــــــــــــِه ُمطَّـــــــــــــــــــــــــــَرحُ َحِديَث ب

):صاحب أواِبد(قولهم في الراوي -
املنكرات ، : -آبدة–و 

.وما هو أشد ، وذلك حبسب حال من تطلق عليه
"كان صاحب أوابد:" يف احلسن بن ذكوان: )٢(قال ابن معني

):فيها بالياله باليا ، أو حدث من نسخة (قولهم في الراوي -

هو كناية عن : فالن له باليا ، أو هذا احلديث من باليا فالن: قوهلم
. )٣(الوضع

.)٤(حدث بنسخة فيها باليا: 

).٩٧(ألفية العراقي ) ٣(
).١/٤٩٠(ميزان االعتدال ) ١(
) ١٩(تنزيه الشريعة املرفوعة أليب احلسن  الكناين ) ٢(
). ١٧١(حاشية الرفع والتكميل ) ٣(



٢٦النفح العليل

أما حديث أيب هريرة : يف سياق تعليقه على حديث: قال ابن حزم
.)١() من باليا(فكذب حبت 

مث ساق أثر :.... العالء بن زيد الثقفي: وقال الذهيب يف ثنايا ترمجة
قلت الظاهر أن هذا من باليا إبراهيم بن : مث قال. رواه العقيلي

.)٢(مهدي األيلي

).ال أدري ما ُهو: (قولهم في الراوي-
.وغريه)٣(ألخرية عند السخاويوهذه العبارة هي يف املرتبة ا

" ال أدري ما هو): "إسحاق بن إمساعيل النحاس(عن : قال النسائي
.وقال غري ذلك. )٤(

):بـَيََّض اهللا َعيَني من يروي عنه(قولهم في الراوي -

.على الرواةإطالق ألفاظ اجلرح الشديدة 
حممد بن عبدالرمحن (قال الشافعي حني ذُِكَر له أبو جابر البياضي 

.)١("بيض اهللا عيين من يروي عنه):" املدين

).١١٢٣(احمللى ) ١(
.تاريخ اإلسالم للذهيب) ٢(
).٢/٢٩٥(فتح املغيث ) ٣(
)٢/٤٠٨() ٤.(



٢٧النفح العليل

):ِجَراب الكِذب(قولهم في الراوي -
:هذه عبارة تقال ملن أمعن يف الكذب وصار ديدنه

كنا نسمي ، حممد ابن : قال أمحد بن علي بن عبدوس اجلصاص
.)٢("ِجرَاب الَكِذب"ابن أيب على األصبهاين احلسن ، 

):َحاِطُب لَيلِ (قوهلم يف الراوي -
عبارة يطلقها النقاد على من تكلم بالغث والسمني ، خملط يف كالمه 

.وأمره ، فهو كحاطب بالليل حيطب كل رديء وجيد
مثل الذي يطلب العلم بال حجة كمثل حاطب : قال الشافعي

)٣(وفيه أفعى تلدغه وهو ال يدريليل ، حيمل حزمة حطب 

كان حاطب "رأيت قتادة؟ قال نعم ،: قيل للشعيب: عن املغرية قال
.)٤("ليل

ذاك حاطب "الذي يأخذ كل ما مسع: وقال سليمان بن موسى
.)٥("ليل

=

).٢٤٨(آداب الشافعي ومناقبه ) ١(
).٢/٦٢٦(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) ٢(
).٢٦٣(املدخل إىل السنن الكربى للبيهقي ) ١(
).١٠١١(مسند ابن اجلعد ) ٢(
).٦٠٠(تاريخ أيب زرعة الدمشقي ) ٣(



٢٨النفح العليل

):ِكَالُهما و َتْمراً (قولهم -
.وهي من األلفاظ النادرة االستخدام

أن عمرو بن ُمحران اجلعدي ،  : شريومنشأ هذه العبارة كما ذكر الزخم
كان يرعى إبالً ، ومعه زُْبد وقرص ومتر ، فمر به رجل قد جهده 

أطعمين من قرصك أو زبدك ، فقال : اجلوع والعطش ، فقال لعمرو
".ِكَالُمها ومتراً : "له عمرو

.)١(سأعطيك من ِكالَ الشيئني وزيادة التمر: يعين
: مْندل بن علي العنزي فقال: نوقد استعملها ابن معني حني ُسئل ع

: قلت وأخوه؟ فقال صدوق ، قلت: ليس به بأس ، قال الدارمي
.)٢(كأنه يضعفهما" كالمها ومتر: "فأيهم أحب إليك؟  فقال

.لكن سياق اجلواب ال يستقيم مع خامتته
وقد : جاء عن ابن معني فيما يتعلق مبندل وأخيه تعديل وجرح: قلت

.فهمايكون قد مال إىل تضعي
: مندل ، وحبان ، مجيعاً سواء؟ قال: قلت ليحىي: قال ابن جنيد

. )٣(سواء ، أي ضعيفان

).١/١٤٩(الفاخر يف األمثال للمفضل الضيب) ١(
).٢٤٦(تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ) ٢(
).٨١٠(سؤاالت ابن جنيد ) ١(



٢٩النفح العليل

):ال يساوي َدْسَتَجَة بْقل(قولهم -
).١(أي حزمة بقل : ومعىن  دستجة بقل

مطر الوراق ابو رجاء بن طهمان (نقل اإلمام الذهيب يف ترمجة 
ال يساوي :" ل فيهعن عثمان بن دحية اللغوي أنه قا) اخلرساين

.)٢(" دستجة بقل

):لم َأَر َأعمى قـَْلباً ِمْنهُ (قولهم -

.)٣()إبراهيم بن حيىي املدين الشجري(الرتمذي ،

):حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير(قولهم في الراوي -
:استعملها أيوب بن أيب متيمة السختياينهذه العبارة 

كان أيوب يقول حدثنا أبو الزبري وأبو : قال عبد اهللا ابن اإلمام أمحد
)٤(نعم: كأنه يضعفه؟ قال: الزبري أبو الزبري ، قلت أليب

واهللا أعلم. لكن بعض احلفاظ فهم أن أيوب أراد التوثيق

).الدستجة(القاموس احمليط ) ٢(
).ترمجة مطرالوراق(سري أعالم النبالء ) ٣(
)٢/٢٣١() ١.(
).١/٢١٩(العلل ومعرفة الرجال ) ٢(



٣٠النفح العليل

):حيوان متهم(قولهم في الراوي -
ات القليلة االستعمال و مل أقف على من استعملها إال وهي من العبار 

:، احلافظ الذهيب
يف موسى بن عبداهللا الطويل بعد أن أورد له مجلة من : فقد قال

)١("احليوان املتهم" انظر  إىل هذا : األحاديث املوضوعة قال

):َخَشِبيٌّ (قولهم في الراوي -
.)٢()يعين شيعي: (قال ابن حجر
: ىوهي تطلق عل

.كان الراوي  يدعو إىل بدعته ، برواية أو دعوة
ينسبون إىل خشبة " خشيب ثقة"يف احلارث بن حصرية : قال ابن معني

)٣(. زيد بن علي اليت صلب عليها

كان ثقة صاحل احلديث ، "يف فطر بن خليفة الكويف : وقال أمحد
.)٤("رجل كيس إال أنه يتشيعحديثه حديث 

سامل بن أيب حفصة : وقال أبو عبيد اآلجري مسعت أبا داود يقول
. )١("خشيب"

).٤/٢١٠(ميزان االعتدال ) ١(
).٤٤٢(هدي الساري ) ٢(
).٢/٤٥٢(الكامل البن عدي ) ٣(
. ترمجة فطر بن خليفة الكويف. تاريخ اإلسالم للذهيب) ٤(



٣١النفح العليل

):ال يُْدَرى من ذا الَحَيوان(قولهم في الراوي -
وقد استعملها اإلمام الذهيب يف جتريح . وهي من األلفاظ النادرة

: حيث قال) ِضرار بن سهل الضِّراري(
)٢("ال يدرى من ذا احليوان"خبرب باطل عن احلسن بن عرفة

طَْبٌل ، أو طَْبٌل ال يدري ما يخرج من (قولهم في الراوي -
):رأسه

:وهي عبارة قليلة االستعمال
طوىب لن رآين ومن : (روى ابن عدي خرباً بسنده عن أنس وفيه- ١

" طبل"وهذا اخلرب يرويه عن أنس كل : مث قال.......) رأى من رآين
)٣(ل وكل ضعيفوكل جمهو 

حممد بن أيب الطيب أمحد بن أيب (وذكر اخلطيب يف ترمجة - ٢
سألت أبا على : عن حممد بن عبداهللا النيسابوري قال) القاسم

...وذكر: احلسني بن على احلافظ عن حديث أنس
حدثنيه أبو الفتح ابن بنت منيع يف : قال حممد النيسابوري قلت

.الذاكرة

=

).٣٣٤(سؤاالت اآلجري أليب داود ) ١(
).٢/٣٠٠(ميزان االعتدال ) ٢(
).٧٨٥٥(الكامل البن عدي ) ١(



٣٢النفح العليل

.)١("طبل ال يدري ما خيرج من رأسه"قد عرفت أبا الفتح هذا : قال
):لْم  َيُكْن ِمَن الَقْريـَتَـْيِن َعِظْيم(قولهم -

عبداهللا بن املثىن (وقد استعمله ابو سلمة التبوذكي يف جتريح 
.)٢() األنصاري

.أن عبداهللا هذا ضعيف ، وليس ممن يوثق: واملعىن

):ُتْضَرَب ُعنُقهما أْحَوَجه أن (قولهم -
معلى بن (وهي من العبارات النادرة ، استعملها ابن عيينة يف نقده لـ

).هالل الطحان
معلى : فقد روى ابن عدي بسنده يف كامله عن اإلمام أمحد أنه قال

إن كان املعلى حيدث : كذاب ، قال ابن عيينة: بن هالل الطحان
أحوجه أن تضرب ما"

)٣("عنقه

إذا كان القوم يف سفر كان : (قصد ابن عيينة حديث ابن عباس
.)٤()أمريهم أقطفهم دابة

).٣٣٤(سؤاالت اآلجري أليب داود ) ٢(
)١٦/٢٧() ١.(
).٨٦٧٩(ترمجة–وميزان االعتدال للذهيب ) ٦/٣٧١(الكامل البن عدي ) ٢(
.أي أبطأهم دابة  ، فهم يسريون بسريه: معنا أقطفهم دابة) ١(

قطف- أساءت السري وأبطأت مادة: دابة َقطوف: قال صاحب اللسان



٣٣النفح العليل

):ِعْندي بَِليَُّتُه ِقَدُم رَِجاِلهِ (قولهم في الراوي -
هذه العبارة مل أقف على من استعملها  إال أبا حامت الرازي ، وقد 

شي ،وصف به حيىي بن نصر بن حاجب  القر 
ليحىي بن نصر بن : قلت: مسعت أيب يقول: قال ابن أيب حامت

: قال! أي شيء قصتك ، أرى أصحاب احلديث منقبضني؟: حاجب
كان بيين وبني بشر املرِّيِسِي يف احلداثة معرفة فلما قدمت أتاين 

فضعف حاله لذلك؟ قال هو اّدعى ذاك ، : قيل أليب. مسلماً علي
أنه يروي عن : (ومعىن هذه العبارة.  )١("بليته قدم رجاله"وعندي 

) ٢١٥: شيوخ قدميي الوفاة يصعب عليه إدراكهم  فقد تويف سنة
:مثل

)هـ١٢٤(املتوىف سنة : حيوة بن شريح
).هـ١٤٤(عبداهللا بن شربمة ، املتوىف سنة 

.وغريهم). هـ١٣١(وإسحاق بن سويد ، املتوىف سنة 

):ُيوَخ من السَِّككِ كان يـَْلَتِقُط الشُ (قولهم في الراوي -
أو ) جماهيل(: واملعىن

.يغري أمسائهم لضعفهم

).٧/٢٧٠١(الكامل ) ٩/١٩٣(اجلرح والتعديل ) ٢(



٣٤النفح العليل

كان يلتقط ) "مروان مب معاوية الفزاري(كان يعين : قال ابن منري
.)١("الشيوخ من السكك

كان يغري األمساء ، يعمي على الناس ، كان حيدث : وقال ابن معني
.م بن أيب خالد ، وإمنا هو احلكم بن ظهريعن احلك

.)٢(كان يقلب األمساء : وقال أبو داود
: (...وقال العقيلي

.)٣() بشيء

):فيه ُخْلفٌ (قولهم في الراوي -
أن النقاد اختلفوا يف هذا الراوي ، فمنهم من : ومعىن هذه العبارة
وثقه ، وهي إىل اجلرح أقرب ،جرحه ومنهم من

وهي يف املرتبة : وقد عدها احلافظ العراقي وغريه من ألفاظ اجلرح
:اخلامسة ، حيث قال

ــــــــوا ــــــــٌف طعن ــــــــه ُخْل للضــــــــعف مــــــــا هــــــــو ِفْي
ــــــــــــين ــــــــــــظ ل ــــــــــــه كــــــــــــذا ســــــــــــيء حف .)٤(في

ترمجة مروان(الم للذهيب تاريخ اإلس) ١/٣٢٥(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ١(
)٦/٢٢٧() ١.(
)٢٧/٤٠٩() ٢.(
).١٧٥(األلفية للعراقي ) ١(



٣٥النفح العليل

):يـَْزِرف في اْلَحِدْيثِ (قولهم في الراوي -
.أي زاد فيه: يف حديثهزرف الرجل: ، يقولون)١(هو الزيادة: الزرف

يعين " يزرف"كانوا  يرون أن الكليب : عن قرة بن خالد قال
. )٢(يكذب

):قد ُفرَِغ ِمنُه منذ َدْهر(قولهم في الراوي -
وهي من العبارات النادر استعماهلا ، وتعين أن من قيلت يف حقه فهو 

: ، مرتوك ، وقد عرف هذا من سرب كالم العلماء يف حفص هذا
حفص بن : قال السعدي: مسعت ابن محاد يقول: ابن عديقال 

.)٣("قد فرغ منه منذ دهر"سليمان أبو عمر
.تركوه: قال البخاري

)َزَرفَ (-مادة–العباب الزاخر للصاغاين ) ٢(
حممد بن -ترمجة–)  ٧/٢٧١(اجلرح والتعديل البين أيب حامت ) ٣(

.السائب بن بشر الكليب
).٣/٢٦٩(الكامل البن عدي )١(



٣٦النفح العليل

):ال َيخفى حالُُه على الُعْمَيان(قولهم في الراوي -
أن هذا الراوي من شدة ضعفه ، فحاله ال ختفى على أقل : ومعناها

.ن خالل ما يرويمشتغل بعلم احلديث ، فأمره واضح بني م
تفرد ): إسحاق بن بشر ابو حذيفة البخاري(قال الذهيب يف ترمجة 

الدَّاراجبردي بتوثيق أيب حذيفة ، فلم يلتفت إليه أحد؛ ألن أبا حذيفة 
.)١("ال خيفى حاله على العميان"بني األمر 

.)٢(كذبه وغريه الدارقطين 

):كان َيْحَفُظ الرِّيَاحَ (قولهم في الراوي -
.أن الراوي مثل الريح ال متسك منها شيء: معناهاو 

: مقاتل بن سليمان ، وذلك أنه: 
ال يضبط وال حيفظ األسانيد ، فتارة حيدث باحلديث عن رجل وتارًة 

.حيدث به عن آخر
قدم علينا مقاتل بن سليمان فجعل حيدثنا عن : قال عبد الوارث

، مث حدثنا األحاديث نفسها عن الضحاك بن عطاء بن أيب رباح 

).١/١٩٢(ميزان االعتدال ) ١(
).١/١٠٠(الضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي ) ٢(



٣٧النفح العليل

: ال واهللا ما أدري ممن مسعتها ، قال: قال عنهم كلهم ، مث قال بعد
.)١(ومل يكن بشيء

):َيْسَتأهُل أن ُيْحَفر لُه بِئر فـَيـُْلَقى فيها(قولهم في الراوي -
ارة استعملها حيىي بن معني ومل أقف على من استعملها وهذه العب

.غريه
يستأهل أن حيفر له بئر فيلقى "زكريا بن حيىي الكسائي : فقد قال يف

.)٢("فيها

):لَْيَس ِمْن َجمَّازَاِت الَمَحاِمل(قولهم في الراوي -
.)٣(البعري: اجلّمازُ : قال صاحب الصحاح

عتمد عليه يف حتمل احلديث أن هذا الراوي ليس ممن ي: واملعىن
.وروايته

سريج بن (ذكر الدارقطين يف كتاب التصحيف أن : )٤(قال ابن حجر
حدث حبديث فصحف يف اسم منه ، فذكر ذلك لداود بن ) يونس

".ليس سريج من مجازات احملامل: "رشيد ، فقال

).٥٠٤٠() ١٥/٢١٦(تاريخ بغداد للخطيب ) ١(
).٤/١٧٣(الكامل البن عدي ) ٢/٤٤٢(الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٢(
).مجز(الصحاح يف اللغة للجوهري ، مادة ) ١(
)٢/٥٩٠() ٢.(



٣٨النفح العليل

):كان يـَُلقُِّن الَمَشايخَ (قولهم في الراوي -
.هي من ألفاظ اجلرح اليت 

احلسن بن مدرك : مسعت أبا داود يقول: قال أبو عبيد اآلجري
كذاب كان يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيـَُلقِّنـَُها على حيىي بن "

.)١(" محاد
انظر مقدمة . (وقد استدرك ابن حجر على مقالة أيب داود هذه

).الفتح
نسبه أبو داود إىل ال بأس به ، و ): أحلسن(قال ابن حجر يف ترمجة 

.)٢(تلقني الشيوخ

ُتهُ (قولهم في الراوي - ):قد َعَرفـْ
: وهي من األلفاظ النادر استعماهلا ومل أقف على من قاهلا سوى

:اإلمام عبداهللا ابن املبارك
: عن احلسني بن عيسى موىل ابن املبارك:قال عبداهللا ابن اإلمام أمحد

: م بن حرب املالئي ، فقالمسعت ابن املبارك وسألته عن عبد السال
.)٣(وإذا قال قد عرفته ، فقد أهلكه". قد عرفته"

)٦/٣٢٤() ١.(
).١/٨٥(تسمية مشيخة النسائي). ١٢٩٥-ت(تقريب التهذيب ) ٢(

).بن حربمترمجة عبد السال() ١(



٣٩النفح العليل

):ال يُجوُز في الضََّحايا(قولهم في الراوي -

.أعلم
أن هذا الراوي ضعيف ، مل يستوف شروط الرواية : ومعناها

.الصحيحة ، كاألضحية 
سويد (حني سئل عن : قال حممد بن عوف الطائي عن حيىي بن معني

.)١("ال جيوز يف الضحايا:" قال) بن عبدالعزيز بن منري الُسَلميُّ 

):ال َيْسَوى َكْعباً (قولهم في الراوي -
وهي من العبارات النادرة ، 

.التضعيف و التوهني حلديث ه: ومعناها
عبيد اهللا بن أمحد األزهري يف جتريح علي : وقد استعمل هذه العبارة

.)٢()بابن ارازي(بن احلسن ،املعروف

):لَْيَس بِاْلَمتْينِ (قولهم في الراوي -
.)٣(القوي): املتني(قال ابن منظور 

)٦/٣٢٤() ١.(
).١١/٣٨٨(تاريخ بغداد ) ٢(
).منت(لسان العرب مادة ) ٣(



٤٠النفح العليل

.أن الراوي ليس قويا حافظا ضابطا للحديث: واملعىن
مسعت أيب ) ثابت بن عمارة احلنفي(رمجة يف ت: قال ابن أيب حامت

)١("ليس عندي باملتني:"يقول

):كان َفْسالً (قولهم في الراوي -
شعبة بن احلجاج ،: عرفت هذه العبارة عن

الرديءُ : 
: قال شعبة: قال حيىي: مسعت أيب يقول: قال عبداهللا بن اإلمام أمحد

كان "ذي حيدث عنه عوف ، يعين ال) البصري(ميمون أبو عبداهللا 
.)٢("َفْسالُ 

):يـَْفَتِعُل الَحِدْيث(قولهم في الراوي -
.يضع احلديث: أي

.)٣("يفتعل احلديث"سئل أبو داود عن الواقدي فقال كان 
ويضعه يف كتب " يفتعل احلديث): "خالد بن جنيح(قال أبو حامت كان

).١(الناس

).٢/٤٥٦(تعديل اجلرح وال) ١(
).٨/١٥٩(الكامل البن عدي ). ٢/١٢٦(العلل ومعرفة الرجال  لإلمام أمحد ) ٢(

).٢/٢٨١(سؤاالت اآلجري أليب داود ) ١(



٤١النفح العليل

َلٌه األْرُض َأْفَالذ كان ِممَّْن َأخَرَجتْ (قولهم في الراوي -
):َأْكَباِدَها

حممد ابن البيلماين : وقد قاهلا يف: أُثرت هذه العبارة عن ابن حبان
:                الكويف
أن الراوي مل يأخذ أحاديثه بالرواية عن الشيوخ ، بل جاء : ومعناها

بأحاديث موضوعة ال تُعرف ، فكأن األرض انشقت عنها ، 
.وأخرجتها إليه

كان ممن ): "حممد بن عبدالرمحن البيلماين(ل ابن حبان يف قا
، حدث عن أبيه بنسخة شبيهة "أخرجت له األرض أفالذ كبدها

مبائيت حديث كلها موضوعة ال جيوز االحتجاج به وال ذكره يف 
.)٢(الكتب إال على جهة التعجب

):ليس من أهل الِقَباب(قولهم في الراوي -
)٣(وهي من البناء:قـُبَّة: القباب مفردها

).اهلودج(ما يوضع على ظهر البعري : واملراد به هنا

=

).٥/٨٧(اجلرح والتعديل ) ٢(
)٢/٢٦٥() ١.(
).قبة(مادة –لسان العرب ) ٢(



٤٢النفح العليل

أن هذا الراوي ليس من اجلمال القوية اليت حتمل هذا الثقل : واملعىن
.عليها ، وهي كناية عن ضعف هذا الراوي

قد ) َعطَّاف بن خالد بن العاص(قال مالك وقد بلغه أن 
.)١()ليس هو من أهل الِقَباب::"َحدَّث

).ليس من مجازات احملامل: (وبنحو ما تقدم قوهلم

ُتُكْم َعْنهُ (قولهم في الراوي - ثـْ ):َلوَكاَن ِفْيه طََباٌخ َلَحدَّ
ليس به : القوة ، ورجل ليس به طباخ ، أي: والطََّباخُ : قال يف اللسان

.)٢(قوة 
لو كان فيه : "فقال) الفزاري(وذكر احلكم بن ظهري: قال ابن أيب شيبة

.)٣("باخ ، حلدثتكم عنهط

):كان يـُثَبٌِّج الحديث(قولهم في الراوي -
.أنه يضع احلديث: ومعناها

إمساعيل (هذه العبارة استعملها معمر بن راشد يف جترحيه لـ 
إمساعيل بن شروس :(ذكر اإلمام البخاري يف ترمجة).  الصنعاين

)٤/٥٠٧() ١.(
).طبخ(العرب البن منظور مادة لسان) ٢(
).٣/١١٩(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٣(



٤٣النفح العليل

كان يثبج"أنه قال  :، عن عبدالرزاق  عن معمر) الصنعاين
.)١("احلديث

):َيْجِلُد في الَحِدْيث(قولهم في الراوي -
.يكذب يف احلديث: ومعناها

.)٢(..)وحديث جمالد جيلد: (... قال الشافعي
.)٣(أي يكذب" كان جمالد جيلد: " وقول الشافعي: جاء يف القاموس

):الَ َيْسَوى نـََواة في الحديثِ (قولهم في الراوي -
من العبارات النادرة 

.الّسلمي
ال يسوى نواًة ) " حيىي بن عثمان بن سعيد احلمصي(حيث قال يف 

.)٤("يف احلديث

):لْو َظَهَر َلُهُم الشَّْيطَاُن َلَكَتبوا عْنهُ (قولهم في الراوي -
.: هذه العبارة القصد منها

.عبارات النادر استعماهلاوهي من ال

).١/٣٣٩(التاريخ الكبري ) ١(
).١/٢٤٦(معرفة السنن واآلثار للبيهقي ) ٢(
).٤/٣٩٥(تاج العروس للزبيدي ). باب الدال(يالقاموس احمليط للفريوز آباد) ٣(
).٢٠٦٨(السري للذهيب و ). ٩/١٠٢(الكامل يف الضعفاء البن عدي ) ١(



٤٤النفح العليل

عن يزيد بن ) إبراهيم بن حممد األسلمي(روى ابن عدي يف ترمجة 
لو ظهر هلم الشيطان : "أنه رأى إبراهيم بن حممد حيدث ، فقال: ُزريع

"، لكتبوا عنه

):ليس هو من ِعَيالِنا(قولهم في الراوي -
كوثر بن حكيم بن (قال ابو طالب سألت أمحد بن حنبل عن 

كان أبو نعيم  الفضل بن " ليس هو من عيالنا: "فقال) مدايناحل
دكني إذا مل يرو عن إنسان قال ليس هو من عيالنا ، مرتوك 

).١(احلديث

):يَزِيُد في الرَّْقمِ (قولهم في الراوي -
وهذه العبارة من األلفاظ القليلة االستعمال فلم أقف على من 

ب من معجم شيوخ ابن استعملها إال أيوب وصاحب كتاب املنتخ
.السمعاين

مل يكن مبستقيم : ذكر السختياين رجالً يوماً فقال: قال محاد بن زيد
.)٢("يزيد يف الرقم: "اللسان ، وذكر آخر فقال

.)٣(حممد بن أيب الفتح األصبهاين: وقد وصف به أيضا

). ٧/٢١٨(الكامل يف الضعفاء البن عدي ) ١(
)١/٢٧(الضعفاء للعقيلي ) ١/١٠٤(مقدمة صحيح مسلم  ) ١(
) حممد بن أيب الفتح األصبهاين(ترمجة - املنتخب من معجم شيوخ ابن السمعاين) ٢(



٤٥النفح العليل

وهذه العبارة كناية عن الكذب ، كان يدعي مساع أجزاء مل يسمعها ، 
).١(ق امسه يف بعض األجزاء وميحو اسم بعض الناسوكان يلح

):ما َأْشَبه َحِديَثه بِثَياب نـَْيَسابُور(قولهم في الراوي -
.هذه العبارة استعملت لتضعيف رواية إمساعيل بن عياش

مث " (ما أشبه حديثه بثياب نيسابور"أليب اليمان : قال اجلوزجاين قلت
على الثوب املائة ، ولعل شراءه يرقم: فقال) ذكر بيان هذه العبارة

وكان من أروى الناس عن الكذابني ، وهو يف : دون العشرة ، قال
.)٢(حديث الثقات من الشاميني أمحد منه يف حديث غريهم

: ومعناها
.             بأرخص األمثان

):ما كان َيْسَوى طُلْية أوطَُلْيتَـْين في الحديث(ولهم في الراوي ق-
وهي من األلفاظ اليت مل تستعمل إال نادراً ، وقد تفرد باستعماهلا 

.محاد بن زيد يف تضعيف راو
جلد بن (قال النضر بن مشيل مسعت محاد بن زيد يقول ما كان 

.)٣("يساوي طلية أو طليتني) "أيوب

. املصدر السابق) ٣(
). ٦٧٦٠(تاريخ ابن عساكر ) ١(
).٢/١٣٣(لسان امليزان  ) ١(



٤٦النفح العليل

.هي الص: والطلية
أي اخليط الذي يشد به يف رجل ) طلية(ما يساوي : قال أبو طالب

.)١(اجلدي ما دام صغري

):َنْسَأُل اهللا السَّالَمة(قولهم -
تعترب من العبارات النادرة ، استعملها اإلمام أمحد ، ومل أقف على من 

.استعملها سواه
، فله أحاديث ) احلافظ ابن أيب شيبة(

. أنكرها أمحد
روى عثمان حديث جرير عن الثوري عن ابن عقيل عن : قال أمحد

ما كان أخوه يعين : شهد عيداً للمشركني ، فقالجابر  أن النيب
نسأل اهللا "تطّنف نفَسه ملثل هذه األحاديث ، ) عبداهللا بن أيب شيبة(

به جرير عن سفيان عن عبداهللا بن وإمنا كان حيدث - "  السالمة
.)٢(جرير بن زياد الُقّمي مرسل

):واِقِفيُّ مْشؤوم(قولهم في الراوي -
.وهذه العبارة النادرة االستعمال

. طلى–مادة -لسان العرب البن منظور) ٢(
). ١٢٥١(مسألة  -العلل لإلمام أمحد) ١(



٤٧النفح العليل

أن هذا الراوي ممن رأيه التوقف يف القول يف القرآن ، فال : ومعناها
.يقول هو خملوق وال ليس مبخلوق

وهو من شيوخ ) م البغداديعلي بن أيب هشا: (وممن وصف بذلك
.البخاري

)١("واقفي مشؤوم"إسحاق بن أيب إسرائيل : قال اإلمام أمحد

وقد سئل اإلمام أمحد عمن يتوقف يف القول بأن القرآن كالم اهللا ، 
أنا أقف يف القرآن تورعاُ؟: ويقول
ذاك شاك يف الدين ، إمجاع العلماء على أن القرآن كالم : فقال
).٢(اهللا

):َكان لُْعَنةُ (هم في الراوي قول-
.وهي من نوادر العبارات

.هو الطرد: اللعن
، وهذا تنفري للرواة  ) ٣(الرجل اللعني هو املنتبذ عن الناس: ومعناه هنا

.لرتك التحديث عنه
كان ): "عبداحلميد بن سليمان املدين(قال حيىي بن معني يف 

.)١("لُعنة

). ٣٦٩٠(اإلسالم للذهيب ختاري) ٧/٣٨٢(تاريخ بغداد للخطيب ) ١(
). ١/١٦٥(طبقات احلنابلة أليب يعلى احلنبلي ) ٢(
). لعن(مادة –لسان العرب ) ٣(



٤٨النفح العليل

الخاتمة

ختصرة بفضل اهللا وحده ، واليت اسأل اهللا وهذا ختام هذه الرسالة امل

.أئمة اجلرح والتعديل

هـ  ، ١٦/١١/١٤٣٤مت الفراغ منها ، يوم األحد ليلة االثنني املوافق 
.متام الساعة العاشرة ومخس وأربعني دقيقة

نبينا حممدوصل اهللا وسلم وبارك على 

أبو عبدالرحمن/وكتبه
ماجد بن عبداهللا آل عثمان آل زامل الجالليل

=

). ٢٢٥(سؤاالت إبراهيم بن اجلنيد ) ١(


