
1 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 محاضرات "دراسة أسانيد وبحث"

 الثانيةالمحاضرة 
 اوي والحكم على الر  الجرح والتعديل مباحث في

-  :       تعريف الجرح والتعديلأوًلا
حين َيَقِرُن علماء الحديث دائًما بين مصطلحي "الَجْرح والتَّْعِديل" وكأنَّهما مصطلح واحد، وفي حقيقة األمر هما مصطل

اثنين، لكل واحد منها مسائله وقواعده الخاّصة التي تجعله علًما مستقًًل برأسه، كما قال الحاكم الَنْيَسْاُبوري في "معرفة 
علوم الحديث": "هذا النوع من علم الحديث: معرفة الَجْرح والتَّْعِديل، وهما في األصل نوعان، كل نوع منهما علم برأسه، 

مرقاة الكبيرة منه"، ولذلك كان البد من تعريف مصطلحي "الَجْرح والتَّْعِديل" كل على حدة، ثم تعريف وهو ثمرة هذا العلم وال
 الَجْرح والتَّْعِديل.

 * تعريف الجرح لغة واصطالحاا:
 بوصف يناقضهما. الُخُلقالدين و التأثير في  في اللغة: -
 هو الطعن في الراوي بما يسلب عدالته أو ضبطه.أو     هو وصف الراوي بما يقتضي رّد روايته.في اًلصطالح:  -

 * تعريف التعديل لغة واصطالحاا: 
 الثناء على الشخص بما يدل على دينه وُخُلقه السوي. في اللغة: -
 أو هو تزكية الراوي والحكم عليه بأنه عدل ضابط. .  هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته في اًلصطالح: -

 ديل: * تعريف الجرح والتع
العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال الرواة من حيث قبول رواياتهم أو ردها، ومراتبهم  علم الجرح والتعديل )النظري(: -1

 في ذلك.
ِل راٍو َمْنِزَلَتُه التي يستحقها من القبول وعدمه. علم الجرح والتعديل )التطبيقي(: -2  إنزاُل كُّ
وايوواَ موون َسووقيمها، وتتبووِ أحوووال َناِقليهووا والُحكووم علوويهم َجْرًحووا د وهووو أخووص موون علووم النقوود، فعلووم النقوو    تمييووز صووحيح الرِّ

 وَتْعِديًًل.
علم النَّْقد بمثابة ميزان يوزن به  بينمارواة األخبار جرًحا وتعديًًل، علم الَجْرح والتَّْعِديل بمثابة ميزان يوزن به  وعليه فإن   

َواة جرًحا وتعديًًل، والمروياَ ا. الرُّ  قبواًل وردًّ
 :حكم الجرحثانياا:  -
 . بعض العلماء: الجرح حرام ألنه غيبة، ودليلهم:1
ُسووا َوال َيْ تَوْب  - ْن  َبْعُضوُكْم َبْعضوًا َأُيِحوبُّ َأَحوُدُكْم أَ )َيا َأيَُّها الَّوِذيَن مَمُنووا اْجَتِنُبووا َكِثيورًا ِموَن ال َّونِّ ِإنَّ َبْعوَن ال َّونِّ ِإْثوَم َوال َتَجسَّ

 َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا َّللاََّ ِإنَّ َّللاََّ َتوَّاَب َرِحيَم(.
 : )كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه(.وقال  -
قيول: أفرأيوَ إن في تعريف ال يبة: )أتدرون ما ال يبة؟( قالوا: هللا ورسوله أعلوم، قوال: )ذكورك أخواك بموا يكوره(،  وقال  -
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ن لم يكن فيه فقد بهته(.  كان في أخي ما أقول؟ قال: )إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وا 
  . الجمهور: الجرح جائز بل واجب للضرورة الملحة، ودليلهم:2

َواة:   -أ      حث القرآن والسنة على البحث والسؤال عن أحوال الرُّ
ِذيَن مَمُنووا ِإْن َجواَءُكْم َفاِسوَق ِبَنَبوٍإ َفَتَبيَُّنووا َأْن ُتِصويُبوا َقْوًموا ِبَجَهاَلوٍة َفُتْصوِبُحوا َأيَُّها الَّو َيا } :قال  من القرمن: -

وووووَهاَدَة ِلَِّ َوَأْشوووووِهُدوا َذَوْي َعوووووْدٍل ِموووووْنُكْم وَ  } :ال وقووووو، [6{ ]الحجوووووراَ:  َعَلوووووى َموووووا َفَعْلوووووُتْم َنووووواِدِمينَ  {  َأِقيُمووووووا الشَّ
 .[2]الطًلق:

ُثوا َعوْن َبِنوي ِإْسوَراِئيَل َواَل  سنة: ما أخرجه البخاري فوي صوحيحه بسونده أنَّ النبويمن الو  وي َوَلوْو مَيوًة، َوَحودِّ ، قوال: )َبلُِّ ووا َعنِّ
ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر(، وما أخرجه مسلم فوي صوحيحه بسونده أن َرُسوولُ  : )َيُكووُن ِفوي  َّللاَِّ  َحَرَج، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ

اُلوَن َكذَّاُبوَن، َيْأُتوَنُكْم ِمْن اأْلََحاِديِث ِبما َلْم َتْسَمُعوا َأْنُتْم َواَل مَباُؤُكْم، فَ  َماِن َدجَّ يَّاُهْم اَل ُيِضلُّوَنُكْم َواَل َيْفِتُنووَنُكْم(، مِخِر الزَّ ِإيَّاُكْم َواِ 
 : )أصدق ذو اليدين(.وقول النبي 

  ما ورد من جرح وتعديل في القرآن والسنة: ب.     
اِدُقوَن{ ]الحجراَ:  : هللا قولمن القرمن: مثال التَّْعِديل:  -  .[51}ُأوَلِئَك ُهُم الصَّ

      .[501}َوَّللاَُّ َيْشَهُد ِإنَُّهْم َلَكاِذُبوَن{ ]التوبة:  : ولهقومثال الَجْرح:              
َقواَل   َأنَّ النَِّبويّ  َرِضوَي َّللاَُّ َعْنهموا بنَ عمر ا رواه البخاري في صحيحه بسنده َعْن َحْفَصةَ من السنة: مثال التعديل: م -

ِ َرُجَل َصاِلَح(.  َلَها: )ِإنَّ َعْبَد َّللاَّ
: لفاطمة بنَ قيس حينموا سوألته عون معاويوة بون أبوي سوفيان، وأبوي جهوم قوال  قول النبي ومثال الجرح:              

 أبو جهم فًل يضِ عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك ال مال له(. )أمَّا
 في هذه المواطن وغيرها الطعن والعيب إنما قصد البيان والنصح واإلرشاد. * ولم يقصد النبي 

  كثيرة منها: ج. أقوال السلف:     
: قلوَ ألحمود بون حنبول: "يوا الق - وبَّاُك الُجْرَجواِنيُّ أبوا عبود هللاإ إنوه ليشوتدُّ علويَّ أن أقوول: فوًلن كوذَّاب،  محمد بون ُبْنودار السَّ

َُّ أنا فمتى َيعرف الجاهُل الصحيح من السقيم؟إ".  ََّ أنَ وَسك  وفًلن ضعيف، فقال لي: "إذا َسك
ََ حوووديَثهم -أي القطوووان -أبوووو بكووور بووون خوووًّلد: قلوووَ ليحيوووى بووون سوووعيد الوقووو - : "أموووا تخشوووى أن يكوووون هوووؤالء الوووذين تركووو

َصولَّى َّللاَُّ َعَلْيوِه  -ند هللا يوم القيامة؟، فقال: ألن يكونوا خصومائي أحوبُّ إلوّي مون أن يكوون َخصومي رسووُل هللاُخَصماَءك ع
 يقول لي: "ِلَم َلْم َتُذبَّ الكذَب عن حديثي". -َوَسلَّمَ 

ئتي سنة"، ثم عقب الخطيب قال يحيى بن َمِعين: "إنا لنطعن في أقواٍم لعلهم قد حطُّوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من ما -
َواة أمًرا ال يجوز معه قبول روايتهم وجب عليه إ هاره،  قائًًل: "وكًلم يحيى بن َمِعين هذا فيه بيان أنَّ من َعِلم من حال الرُّ

 ألنَّ الحديث ال ُيكتفى في قبوله لمجرد الصًلح والعبادة، كما ال ُيكتفى بذلك في قبول الشهادة".
 لرواة لحفظ السنة النبوية وأجمعت األمة على جوازه، بل وجوبه للمصلحة العامة، ولكن بقيود:* وكذلك ُجوز جرح ا

 أ. ال يجوز الجرح بما فوق الحاجة، قال السخاوي: " ال يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد".  
 ب. ال يجوز االكتفاء بنقل الجرح فقط فيمن وجد فيه الجرح والتعديل.  
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 بًل ضرورة شرعية. ح من ال ُيحتاج إلى جرحه، ومن ال يحتاج إليهم في رواية األحاديث ج. ال يجوز جر   
َواة أن يراعووي غايووة المطابقووة بووين حكمووه وحووال  د.    الدقووة فووي الَجووْرح وفووي التَّْعووِديل، حيووث إنَّووه يجووب علووى الُمووتكلم فووي الوورُّ

ُِ في التَّْعِديل الرَّاوي عن مرتبته الحق يقية، وال ينزل به عنها، وال ينزل في الَجْرح بالرَّاوي عن حقيقة الضوعف الرَّاوي، فًل ّيرف
}َياَأيَُّهوا الَّوِذيَن مَمُنووا ُكوُنووا  :قولوه  في مياَ كثيرة منهوا:  الذي هو فيه، وال يخففه، وذلك لواجب العدل الذي فرضه هللا

ِ ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط َواَل َيْجِرَمنَُّكمْ  {  َخِبيَر ِبَما َتْعَمُلونَ َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوا َّللاََّ ِإنَّ َّللاََّ  َقوَّاِميَن ِلَّ
 .[8]المائدة: 

 * تباح الغيبة لغرض شرعي ًل يمكن الوصول إليه إًل بها وهي ست:
 القاضي وغيرهما...: فًلن  لمني بكذا...فيجوز للم لوم الت لم إلى السلطان و . التظلم: 1
ببيان ذلك لمن يرجو منه إزالة المنكر: فًلن بفعل كذا . اًلستعانة على تغيير المنكر ورّد العاصي إلى الصواب: 2

 وكذا...
 فيقول: ما رأيك بإنسان فعل كذا.. . اًلستفتاء:3
المشاركة أو المعاملة،،، وكجرح الشهود عند  كالمشورة في المصاهرة أو . تحذير المؤمنين من الشر ونصيحتهم:4

 القاضي،،، وكجرح رواة الحديث..
 : فيجوز ذكره بما يجاهر... أن يكون مجاهر بفسقه أو بدعته5
 كأن يكون الرجل معروفًا بوصف يدل على عيب كاألعمش واألعرج واألصم.... التعريف: 6
 ل:: شروط الجارح والمعدّ اثالثا  -
فيتوورع فيموا بالغاا عاقالا سالماا من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكوون صوادقاا، تقيواا، ورعواا.  أن يكون مسلماا  -1

 يؤديه، ويبرأ من الهوى والميل.........
 أن يكون مشهوراا بالطلب والفحص عن أحوال الرجال. -2
 فإن لم يكن كذلك ال يقبل منه.أن يكون عالماا بأسباب الجرح والتعديل:  -3
 ويجب أن يكون منصفًا ناصحًا. أن ًل يكون متعصباا: -4
  :: كيف نعرف من وجدت فيه هذه الشروط؟ارابعا  -
 وما تضمنته من وصف بالحفظ واإلمامة والنقد.من خالل ترجمة الناقد في كتب التراجم،  -1
 وأهمها:من خالل الكتب المصنفة في النقاد؛  -2
 لتعديل( للذهبي.أ. )ذكر من يعتمد قوله في الجرح وا  
 ب. )المتكلمون في الرجال( للسخاوي.  
 ج. )المزكون لرواة األخبار عند ابن أبي حاتم( لهشام الحًلف.  
 : : اختالف أحوال النقاد بين التشدد والتساهلاخامسا  -

 قال الذهبي:
إذا وثوق لوين بوذلك حديثوه، فهوذا ي مز الراوي بال لطتين والوثًلث، وي قسم منهم متعنت في الجرح، متثبت في التعديل، -1
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ذا ضعف فنن ر هل وافق غيره على تضعيفه  :شخص نأخذ به فورًا، وا 
 فإن وافقه غيره على تضعيفه فهو ضعيف. -أ    
ن وثقه أحَد فهذا الذي ال يقبَل تجريحه إال مفسرًا، أي: ال يكفي أن يقول ضعيف وال يوضح السبب. -ب      وا 

 ابن معين، وأبو حاتم، والجوزجاني... * ومن النقاد المتعنتين: 
 كالترمذي، الحاكم أبو عبد هللا النيسابوري.وقسم في مقابلة هؤًلء " متساهلون ":  -2
 كالبخاري، وأبو زرعة، وابن عدي..وقسم " منصفون معتدلون ":  -3
ا -  :: شروط قبول الراوي سادسا
 مًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة.أن يكون الراوي مسلمًا بال ًا عاقًًل سلي . العدالة:1
أن يكوون الوراوي متيق وًا غيور م فول، حاف وًا لحديثوه إن حودث مون حف وه، ضوابطًا لكتابوه مون التحريوف إن إن  . الضبط:2

 حدث من كتابه.
 ( العدالة:1)
 : تعريف العدالة لغة واصطالحاا أ.  
 التقويم والتسوية. في اللغة: -
 اوي مسلمًا بال ًا عاقًًل سليمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة. أن يكون الر  في اًلصطالح: -

 ما تتحقق به العدالة )شروطها(: ب.
 فالكافر محله الخيانة والقلب ال يرضى به مهما بلغ في الصدق ألجل كفره وعداوته.. اإلسالم: 1
 ألن الرواية مسؤولية كبيرة، فالصبي ال يكون أهًًل لتحملها.. البلوغ: 2
 معرفة الحديث رواية ودراية تحتاج إلى عقل، وفاقد العقل ال ضبط فيه وال دراية.العقل: . 3
 . الخلو من أسباب الفسق: 4
الذي ي هر من خًلل ارتكاب الكبائر، أو االستخفاف فوي الصو ائر  --هو ِرقة الدين وضعف الخوف من هللا :قالفسو 

ل قبل أن تعقبهما توبة.    من غير جهل أو تأوُّ
 والفسق يمنِ قبول الشهادة والرواية. -
 : . اًلتصاف بالمروءة5
 ما يكون بحسب العرف )البلدّي والزمني( عًلمًة من عًلماَ أهل الخير والصًلح.         الُمُروَءة:و
المووروءة أعووم موون التقوووى، وخوووارم المووروءة أعووم موون أسووباب الفسووق، فكوول مفسووق خووارم للمووروءة ولوويس كوول خووارم للمووروءة  -
 سقًا. وخوارم المروءة تكون بحسب العرف.مف
 كيف تثبت العدالة: ج.
ليَن عليهووا:    )الخووًلف  حيووث يوونص علموواء الجوورح والتعووديل أو أحوودهم عليهووا فووي كتووب الجوورح والتعووديل.أ. بتنصوويص مَعوودَّ

 .****ُيل ى(
ل مالووك بوون أنووس، واألوزاعووي، باستفاضووة عدالووة الوورواة واشووتهارهم بالصوودق واسووتقامة األموور مثووب. اًلستفاضووة والشووهرة:   
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 والليث بن سعد.. فهؤالء ال يحتاج إلى سؤال أئمة الجرح والتعديل عنهم.
أن كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، وال نحتاج إلى ج. رأي ابن عبد البر:   

 السؤال عنه.
 ( الضبط: 2)

  تعريف الضبط لغة واصطالحاا:أ. 
 لزوم الشيء وحبسه وحف ه.في اللغة: 

أن يكووون الووراوي متيق ووًا غيوور م فوول، حاف ووًا لحديثووه إن حوودث موون حف ووه، ضووابطًا لكتابووه موون التحريووف  فووي اًلصووطالح:
 والتزوير والزيادة والنقصان إن حدث من كتابه. 

   أقسام الضبط: ب.
 ينقسم الضبط إلى قسمين: 

 ه من شيخه، ويتمكن من استحضاره متى شاء. أن يحفظ الراوي ما سمع ضبط الصدر: -1
 أن يصون الراوي كتابه من التزوير والت يير والعبث به.  ضبط السطر )الكتاب(: -2

 كيف يثبت ضبط الراوي: ج.
ليَن عليها:  -1   حيث ينص علماء الجرح والتعديل أو أحدهم عليها في كتب الجرح والتعديل.بتنصيص مَعدَّ
ذا  ي ومقارنتها بروايات الثقات المتقنين،بسبر روايات الراو  -2 فوإن وافقهوم فهوو ضوابط وال تضور المخالفوة النوادرة لهوم، وا 

 كثَر مخالفته لهم اختل ضبطه، ولم يحتج به، أي نن ر: 
 أي األحاديث التي تفرد بها(أ. مفاريد الراوي: )

 إذا كانَ المفاريد أكثر أحاديثه، فهذا دليل على ضعفه وربما وضعه. -  
ذا لم ت لب عليه المفاريد، بل كانَ قليلة فهذا مشعر بضبطه.   -    وا 

أنوه لويس أي تفوورد فيوه إشوارة علوى ضووعف الوراوي بول قود يشوير إلووى زيوادة علموه، ولكون إذا تفوورد  *** موِ مًلح وة
ووا اشووتهر بووين أهوول العلووم ويتتبعووه، فهووذا دليوول أكيوود علووى ضووعفه، قووال اإلمووام مالووك بوون  أنووس: "شوور العلووم الووراوي بمووا شووذَّ عمَّ

ال ريب، وخير العلم ال اهر الذي قد رواه الناس"، وقال اإلمام أبو ُنَعْيم الَفْضل بن ُدَكين: "كان عندنا رجل يصلي كول يووم 
 خمسمائة ركعة سقط حديثه في ال رائب"، وعليه فليس أي تفرد يدل على ضعف الراوي .

 ره من الرواة(:)أي األحاديث التي شارك بها غي ب. مشاركات الراوي:
 إذا كان الراوي في أكثر أحاديثه وافق غيره من الرواة الثقاَ فإن ذلك مشعر بضبطه. -  
ن خالف -    فإن ذلك مشعر بعدم ضبطه، وال تضر المخالفة القليلة لجواز الخطأ القليل من الثقة. -في أكثر أحاديثه -وا 
 ؟ان األسباببهم من غير بي: هل يقبل الجرح والتعديل الماسابعا  -
 الراجح: التعديل يقبل من غير بيان السبب، أما الجرح ال بد من بيان السبب. -5
 عكس السابق: التعديل ال بد من بيان السبب، أما الجرح يقبل من غير بيان السبب. -2
 ال بد من بيان سبب كًل من الجرح والتعديل. -3
 عكس السابق: ال يجب بيان سبب الجرح والتعديل. -4
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قول ابن حجر: أن التجريح المجمل المبهم يقبل فوي حوق مون خوًل عون التعوديل، ألنوه لموا خوًل عون التعوديل صوار فوي  -1
                                                                                                                                             حيز المجهول وا عمال قول المجرح أولى من إهماله في حق هذا المجهول، وأما في حق من وّثق وُعدَّل: فًل ُيقبل.                       

لون أكثر، بشروط:  مالحظة:   تقديم الجرح مطلقاا ولو كان المعدَّ
 جارح من المتشددين المتعنتين.اليكون ج. أال يكون الجارح مجروحًا.     ب. أال         أ. أن يكون الجرح مفسرًا.      

 :: اجتماع الجرح والتعديل في راٍو واحداثامنا  -
 س( إذا اجتمع الجرح والتعديل في راٍو واحد أيهما يقّدم؟ 

لون أكثر،  وهو * القول األول ألن الجارح عنوده زيوادة علوم، ولكون ًل بود مون الراجح: تقديم الجرح مطلقاا ولو كان المعدَّ
  شروط: توفر 

 أال يكون الجارح مجروحًا.             .                           ب.أن يكون الجرح مفسراً  أ.      
 أن يكون الُمجرح عارفًا بأسباب الجرح. د.        الجارح من المتشددين المتعنتين. يكون  أال ج.     

م التعديل. * القول الثاني:  إن كان عدد المعّدلين أكثر ُقدَّ
 إًل بمرجح.  أحدهما تعارض الجرح والتعديل، فال يترجحإذا  الثالث: * القول

ن لوم يعلوم  إذا جاء الجرح والتعديل مون عوالم واحود، = مالحظة: فوإن العمول علوى مخور القوولين إن ُعلوم المتوأخر منهموا، وا 
 يجب التوقف.

 الحكم على الراوي خطوات   
 تالية:                 للحكم على الراوي بطريقة سليمة نتبع الخطوات ال

 األولى: تحديد الراوي المطلوب. -
 الثانية: جمع أقوال النقاد في الراوي، وتوثيقها من مصادرها األصلية مع التأكد من نسبتها إليهم. -
راوي الثالثوة: اًلجتهواد فوي الحكوم علوى الوراوي بقعموال قواعود الجورح والتعوديل، والموازنوة بوين أقووال النقواد إذا كوان الوو -

 مختلف فيه، وذلك بعد مراعاة أمور عدة: 
 عدد النقاد الذين وثقوا أو توسطوا أو ضعفوا الراوي. -5   
 تشدد الناقد أو توسطه أو تساهل في أحكامه على الرواة، حيث إن منهم:  -2   

الووورازي، والنسوووائي،  أ. المتشوودد، كشوووعبة بووون الحجووواج، ويحيوووى بوون سوووعيد القطوووان، ويحيوووى بووون معووين، وأبوووو حووواتم          
 يتشدد في الجرح، ويتساهل في أمور معينه منها: توثيق المجاهيل.وابن حبان خاصة في الكوفيين،  والجوزجاني
 ب. والمتساهل، كالترمذي، والحاكم، وابن شاهين          
الرازي، وسفيان الثوري، وعبد ج. والمعتدل المتوسط، كالبخاري، ومسلم، وأبو داود، وأحمد بن حنبل، وأبو زرعة           

ولكنووه يتسوواهل أحيانووًا،  والوودارقطنيهللا بوون المبووارك، وعبوود الوورحمن بوون مهوودي، وابوون سووعد، والبيهقووي، والخطيووب الب وودادي، 
 )يتساهًلن في توثيق المجاهيل(. والبزار وابن خزيمة

 كًلم األقران )المتفقون في السن واإلسناد( في بعضهم فإنه ال يقبل.  -3   
 مراعاة نوع الجرح  وسببه.  -4   
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 مقاصد النقاد من ألفا هم وعباراتهم وحركاته المتعلقة بالجرح والتعديل )يراجِ جدول المصطلحاَ(. -1   
لتقريووب والحووافظ لمزيوود موون االطمئنووان يقووارن الباحووث النتيجووة التووي توصوول إليهووا بوورأي الحووافظ ابوون حجوور فووي ا * مالحظووة:

ال فليراجِ الدراسة.، فإالذهبي في الكاشف  ن وافقهما أو وافق أحدهما كان حكمه صواب، وا 
 الرابعة: صياغة الحكم. -

 . البدء بالخالصة التي توصل إليها الباحث.1     
 . ثم صياغة أقوال النقاد: 2     
 إذا كان الراوي ثقة باالتفاق: نقول: )متفق على توثيقه( أو )وثقه فًلن وفًلن وفًلن(. -     
 إذا كان الراوي ضعيف باالتفاق: نقول: )متفق على تضعيفه( أو )ضعفه فًلن وفًلن وفًلن(. -     

 إذا كان الراوي مختلف فيه، نلخص أقوال النقاد ونذكر سبب ترجيح جرح الراوي أو التعديل. -     
 

َ اْلعَالََميَن  َواْلَحْمد   َ َرب   ّلَِله
 


