
1 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 محاضرات "دراسة أسانيد وبحث"

 الثالثةالمحاضرة 
 ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها

 ألفاظ الجرح والتعديل
مام كل , ولم يضعوا غالًبا أمن األلفاظ التي تصف أحوال الرواة جرًحا وتعديًل  نَّ أئمة الَجْرح والتَّْعِديل قد أطلقوا كثيًراإ     

علهم يطلقونها على الرَّاوي, إذ أنَّهم لو فعلوا ذلك لسهلت مهمة إلحاق ألفاظهم في مراتب ال جلفظة ما يبين األساس الذي 
ن لم يكن كبيًرا, والحق أنَّ موضوع ترتيب ألفاظ الَجْرح والتَّْعِديل  ُيختلف عليها, ولهذا جاء االختلف بين هؤالء األئمة وا 

ب الَجْرح والتَّْعِديل, حتى يمكن أن ُتعرف مذاهبهم وأسسهم في يحتاج إلى كثير من البحث والتقصي والتطواف في كل كت
َواة, ألنَّه يبدو أنَّ   في ذلك".كل إمام له منهجه الخاص  إطلق األلفاظ على الرُّ

ونكتفي هنا بذكر أشهر مراتب الجرح والتعديل وما تشتمل عليه من ألفاظ, ثم نتطرق لبعض ألفاظ الجرح والتعديل     
 ألئمة.الخاصة عند ا

 مراتب الجرح والتعديل أشهر
مامهدا, 891ُيعدُّ اإلمام عبد الرحمن بن مهدديتت فهدو أول مدن تملدم فدي ألفداظ الجدرح والتعدديل هدد  شديا المراتدب وا 

ثدلث مراتددب, مرتبتددان للتَّْعدِديل والثالثددة للتجددرات, أمدا مراتددب التَّْعددِديل فهدي  المرتبددة األولددى   ووضد  لهددا مراتدب, وقددد جعلهددا
المرتبة الثانية  مرتبة الدرَّاوي الدذي يهدم, وغالدب حديثده الصدحة, و رتبة الحافظ المتقن, وحديثه في أعلى درجات الصحيت. م

وأمددا مرتبدة الجددرح فهدي  المرتبددة الثالثددة  فهدذا ينتقددي حديثده فيؤخددذ مدا لددم يهددم فيده, وحديثدده متفداوت بددين الحسدن والصددحيت. 
 ي حديثه الوهم, وهذا ال ُيحَتجُّ بحديثه, وحديثه من أنواع الضعيف.مرتبة الرَّاوي الذي َيهم, والغالب ف

 ثدم هدد ,723اإلمام عبد الدرحمن بدن أبدي حداتم الدرا ي تت تملم بعده في ألفاظ الجرح والتعديل ووض  لها مراتب  ثم       
تت ين الحدافظ  ادن الددد ِ  , ثدمد هد331الحدافظ الددذهبيتتثدم هدد , 637تتاإلمدام ابددن الصدلح  ثدم هدد ,367الخطيدب الَبْغدداديُّ

, ولذلك البد مدن التعدرف -ومراتبه األشهر بين أهل العلم -هد 152تتالحافظ ابن حجر العسقلِني   هد , ثم106العدراقيتت
   عليه, وهي كما يأتي 
 أواًل: مراتب التعديل:

 حكم حديثها ألفاظها المرتبة
 عدول بتعديل هللا لهم.  . الصحابة8
 بأفعل التفضيل. أمد مدحهم  2
 أو تمرار الصفة لفظًا....   

 أو معنى.....               

 أوثق الناس
 ثقة ثقة 
 ثقة حافظ

 صحيح

 صحيح ثقة, ثبت, عدل... . من أفرد بصفة..........7
 حسن  صدوق, ال بأس به, ليس به بأس . من َقُصر عن الثالثة قليًل 3
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ء الحفدددظ, صددددوق يهدددم, أو صددددوق سدددي - . من قصر عن الرابعة قليلً 5
لدددددده أوهددددددام, أو يخطدددددد , تغيددددددر بددددددأخرة,,,, 
والتحدددق بدددذلك مدددن رمدددي بندددوع مدددن البدعدددة 
كالتشي  والقدر والنصب واإلرجداء, والدتجهم 

 م  بيان الداعية من غيره.

* يختبددر حديثدده بأحاديددث الثقددات 
 هل وافقهم أم خالفهم 

يرتقييإ ىلييي صييحيح بالمتابعددة   -
 لغيره.

 ث ضعيف.حديباإلنفراد   -
 

. من ليس له مدن الحدديث إال القليدل 6
 ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله

ال فلين الحديث.  * يختبر حديثه  مقبول؛ حيث يتاب , وا 
حيييييديث  ىذا توبيييييب لمقبيييييول : -

صييييالح لاحتجيييياأل وع ييييي ا  ييييل 
   لحسن لذاته  أو صحيحًا.

 ىذا ليييم يتيييابب لليييين الحيييديث  -
 حديث ضعيف.

 لحديث:                           * شروط المقبول:* شروط لين ا
 . أن يكون قليل الحديث.8. أن يكون قليل الحديث.                        8
 . أن ال يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله.      2. أن ال يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله.        2
 . أن ال ينفرد بالحديث بل يتابب.3        . أن ينفرد بالحديث فا يتابب.           3

 ثانيًا: مراتب الجرح:
 حكم حديثها ألفاظها المرتبة

. روى عنددددده أمثدددددر مدددددن واحدددددد ولدددددم 8
 يوثق.

 مستور
 مجهول الحال تروى عنه اثنان فأمثر .

 لضعيف ؛ يعتبر به
 وضعفه ينجبر. 

. لددددددم يوجددددددد موثددددددق, وفيدددددده إطددددددلق 2
 الضعف, ولو لم يفسر.

 ؛ يعتبر بهلضعيف  ضعيف
 وضعفه ينجبر. 

. مدددن لدددم يدددرو عنددده غيدددُر واحدددد ولدددم 7
 يوثق

  ؛ يعتبر بهلضعيف مجهول تأي مجهول العين 
 وضعفه ينجبر. 

. مدددن لدددم يوثدددق البتدددة, وضدددعف مددد  3
 ذلك بقادح 

 متروك, متروك الحديث
 واهي الحديث, ساقط

 ضعيف جدًا، ال ينجبر
 لحديث متروك 

 هو ضعيف جدًا ال ينجبر.  ذب, متهم بالوض متهم بالم . من اتهم بالمذب5
 لحديث متروك 

. مدددددددن أطلدددددددق عليددددددده اسدددددددم المدددددددذب 6
 والوض 

 لموضوع  كذاب, وضاع
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 فإ الجرح والتعديل التإ استعم ها النقاد والعبارات الخاصة مصط حاتالالمبحث الثانإ عشر: 
 

 مفهومه المصط ح أو العبارة النقاد م

 أحمد بن حنبل 1
 في الراوي لين ا كذا وكذ

الفرد الذي ال متاب  له, فل يل م أن يكون الراوي ممدن ال  منكر، منكر الحديث
 يحتج به.

 أبو حاتم 2

 ثقة صدوق 
أمثددر مددن  روى عندده مجهددول الوصددف تالحددال  أي  مددن مجهول

 واحد ولم يوثق.
أما أمثر المحدثين فإنهم يرادون به غالبدًا تجهالدة العدين  

 رو عنه غيُر واحد ولم يوثق.أي  من لم ي

ال يحددددتج بدددده, مدددد  نفيدددده عندددده تعمددددد المددددذب, أو النكددددارة  ما أرى بحديثه بأساً 
 الشديدة

 ليس بحجة عنده يكتب حديثه

 البخاري  3

 جرح شديد, أي تركوا حديثه سكتوا عنه
 جرح شديد, أي تركوا حديثه فيه نظر
 من الثقات صدوق 

 قرب من حديث الثقات, أي ال بأس بهحديثه ي مقارب الحديث
 جرح شديد, تركوا حديثه, ال تحل الرواية عنه منكر، منكر الحديث

ال يكون ساقطًا متروك الحديث, ولمن مجروحًا بشيء ال  لين الدار طنإ 4
 يسقطه عن العدالة

 ليس بجرح مفسد ليس بالقوي  النسائإ 5

 يحيي بن معين 6

صدوق، ال بأس به،  
 ثقة بأس ليس به

 أحاديث الراوي قليلة, وال تعني الجرح ليس بشإء
 أنه من جملة الضعفاء, أي ال يحتج بحديثه يكتب حديثه
 ال يعرف أخباره ومروياته ال أعرفه

ال يعني عددم االحتجداج بدالراوي مطلقدًا, فقدد يتدرك الدراوي  تركه يحيي القطان يحيي القطان 7
 لحال حفظه.

مجهول الحال الذي لم يرد فيه جرح وال تعديل, وكان  قه ابن حبانوث ابن حبان 8
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 شيخه والراوي عنه ثقة, ولم يأت بحديث منكر. 

ال يعرف حاله أو لم تثبت  ابن القطان الفاسإ 9
 عدالته

ال يعني أنه مجهول أو غير ثقة, بل يعني ما نص أحٌد 
 على أنه ثقة أو أنه عدل 

11 
ابن عدي فإ الكامل 

إ فإ ميزان والذهب
 االعتدال

 أنكر ما روي 

قد يطلق عندهم على الحديث الحسدن والصدحيت إذا تفدرد 
ن كان من األثبات.  راويه بروايته, وا 

أمددددا المتددددأخرون فيطلقوندددده علدددددى روايددددة ضددددعيف خدددددالف 
 الثقات.

 المحدثون  12

 ىنه ليس مثل فان 
 الرواةليس بجرح إنما يستعمل في المفاضلة بين  أو ىن غيره أحبُّ ىلإ  

المتأخرون يطلقونه على روايدة ضدعيف خدالف الثقدات ال  أنكر ما روي 
 كما يطلقاه ابن عدي والذهبي.

 * أمور يجب مراعاتها عند التعامل مب مصط حات النقاد وعباراتهم:
مير, يروي منامير, في للمنكر إطلقات متعددة عند النقاد, فقد يقال  هذا الرَّاوي منَكُر الحديث, أو يقال  َرَوى المنا -8

 حديثه نكارة, ونحو ذلك. وبينهما َفْرق.
فإنَّ قولهم  روى منامير, ال يقتضي بمجرَّده تدرك الدرَّاوي, فإنَّده لديس كدلُّ مدن روى المندامير بضدعيف؛ بددل إذا كدثدددرْت  - 

َعَفاء.فدي روايتدده المنامددير, فقد يطلق المنكر على الرَّاوي الِثَقة إذا رَوى المناميَر   عن الضُّ
ولمن كثيًرا ما يطلق المنكر على الدرَّاوي لمونده روى حدديًثا واحدددددًدا, وخاصدة عندد المتقددمين كاألئمدة الَبْرِدِيِجدي,  

 وأحمد بن حنبل والنَّسائي, وفي هذه الحالة ال تقدح في الراوي.
 في روايته, فاستِحقُّ الترك.  ولمن قولهم تمنكر الحديث  ُيطلقونه على الرَّاوي إذا َكُثرْت المناميرُ 

ددل", أو "ال يعددرف" ونحوهددا  -2 إذا قدال الحددافظ الددذهبي فددي ميد ان االعتدددال  "مجهددول", "فيدده جهالدة", أو "ُنكددرة", أو "ُيَجهَّ
, وعليده فعندد الحكدم علدى الدراوي اإلمام أبي حاتم الدرا ي من مصطلحات الجرح, من غير أن ينسبها إلى قائلها فهو قول 

النتباه على أمثال هذه المصطلحات, وما تعنيه عند اإلمام أبي حاتم, وال نعتمدد قولده إال بعدد عرضده علدى أقدوال يجب ا
 النقاد اآلخران.

من مصطلحات التعديل, ولم ينسبها إلى قائلها فهي مدن  أما إذا قال  "ثقة" أو "صدوق" أو "صالت" أو "لين" أو نحو    
 قوله واجتهاده, ولمن قوله توثق  يراد به أن ابن حبان وثقه.

 كثيرًا ما تجد االختلف في التوثيق والتجرات عند ابن معين وغيره من النقاد في الراوي الواحد, وهذا يرج  إلى   -7
 أ. تغير االجتهاد.      
كيفية السؤال, فقد ُيسأل الناقد عن راٍو فيوثقه أو يجرحه, ثم يسأل عنه بالنسبة إلى راٍو معين أو أهل  ب. الختلف     

بلددٍد معددين, أو قددد ُيسددأل عددن حالدده فددي شدديا معددين, فيوثقدده أو يضددعف فهددذا مددا يسددمى  بددالتوثيق أو التضددعيف النسددبي, 
ن    عبدد الدرحمن عدن أبيده, كيدف حدديثيهمال, فقدال  مثال  قول اإلمام عثمدان الددارمي  سدألت ابدن معدين عدن العدلء بد
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تلدديس بدده بددأس , فقلددت  تهددو أحددب إليددك أو سددعيد المقبددريل قددال  سددعيٌد أوثددق, والعددلء ضددعيف , ولددم يددرد هنددا الضددعف 
 المطلق أو التوثيق المطلق.

أي لدم توجدد  -ذا تعدرى كل شيا ذكره اإلمام ابن حبدان فدي كتابده "الثقدات" هدو تصددوق يجدو  االحتجداج بروايتده , إ -3
خصددال خمددس, فددإذا وجددد خبددر منكددر عددن شدديا مددن هددؤالء الشدديوي الددذين ذكددرت أسددماؤهم فيدده, كددان ذلددك الخبددر ال  -فيده

 ينفك عن إحدى خصال خمس 
 .أ. أن يكون فوق الشيا المذكور شيا ضعيف سوى الصحابة    
 ب. أن يكون دونه تأي تلميذه  شيا ضعيف ال يجو  االحتجاج به.   
 ج. أن يكون الخبر مرسًل ال يحتج به.   
 د. أن يكون الخبر منقطعًا  ال يحتج به.   
 هد. أن يكون في اإلسناد شيا مدلس لم يبين سماع خبره عمن سم  منه.    
 اإلمام ابن حبان متعنت ومسرف في جرح الرجال, ومتساهل في  -5

 .التصحيت إذ أنه يسمي الحديث الحسن صحيحاً  -        
في توثيق المجاهيل تفإن لم يكن الراوي المجهول الحال جرح وال تعديل, وكان شيخه والراوي عنده ثقدة, ولدم  -         

 يأت بحديث منكر, فهو ثقة عنده .
ليس كل راٍو ذكر في كتاب المامل فدي ضدعفاء الرجدال البدن عددي, وميد ان االعتددال للدذهبي هدو متدروك ضدعيف,  -6

 بين رواة ضعفاء ورواة ثقات, وسبب ذكر ابن عدي للثقات في كتابه فقد ذكر في المتا
 أو أن الملم فيهم غير مؤثر. –أراد الذب والدفاع عنهم.     ب -أ  
اإلمام العقيلي من المتشدددين فدي التجدرات, لدذلك تجدد فدي ميد ان االعتددال وغيدره عندد النقدل عنده يقولدون  تال يتداب   -3

 عليه .  
 صدر عن تعصب أو عداوة أو منافرة ونحو ذلك, هو جرح مردود. الجرح إذا -1
 ال يقبل جرح المعاصر للمعاصر إذا كان بل حجة, أو القران قرانه إال إذا وافق قول النقاد. -9

 القرائن الموص ة ىلي فهم مصط حات وعبارات النقاد فإ الجرح والتعديل:
 يان مراده:القرينة ا ولي: أن ينص اإلمام النا د ع ي ب

وتدرك وهإ من أ وى القرائن وأصرحها، وال يجوز مجاوزتها ىلي غيرها، فحقها الت قإ التيام، والقبيول المط ي  
 كل فهم يخالفها, مثال 

 البخاري  قال  كل من قلت فيه  منكر الحديث, فل تحل الرواية عنه.  8
قدال  ال  ,مدا تقدول فدي علدي بدن حوشدبل قال أبو  رعة الدمشقي  قلت لعبد الرحمن بدن إبدراهيم "أي ُدَحدْيم"   2

 ثقة, وال نعلم إال خيرًال قال  قد قلت لك  إنه ثقة. ا.هد بأس به, قلت  ولم ال تقول 
ال فلين الحديث.  7  ابن حجر  ذكر في مقدمة تقراب التهذيب بأن قوله  تمقبول  أي حيث يتاب , وا 
  :مة ع ي بيان المرادأن ينص تاميذه أو َمْن بعده ِمْن ا ئ الثانية:القرينة 
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 من أمثلة ذلك 
 قال قرة بن خالد السدوسي في ابن السائب الملبي  كان َيْ ِرف, قال ابن أبي حاتم  يعني يكذب.  8
   وكان ابن معين إذا لم يكن له علم ومعرفة بأخباره ورواياته, يقول  ال أعرفه.في المامل قال ابن عدي  2
 معنى تركوه.قال البخاري  سكتوا عنه, قال الذهبي  ب  7
 التتبب واالستقراء لعبارة النا د: الثالثة:القرينة 

 يصل الباحث إلى درجٍة يطمئن إليها, في فهمه لعبارة الناقد, بعد أن يتتبعها في سائر كتبه, وكتب الرجال.
د   "وهددو مددن أهددل االسددتقراء التددام فددي نقددالحددافظ ابددن حجددر قددال عندده واإلمددام الددذهبي كددان مددن أهددل االسددتقراء,

ثدم أهدم مدن ذلدك أن نعلدم باالسدتقراء قد كان الذهبي ينصت باالستقراء لفهم مصطلحات وعبارت النقاد, فقال  "و , الرجال"
 التام, ُعرف ذلك اإلمام الجهبذ, واصطلحه, ومقاصده بعباراته المثيرة".

 وهناك دراسات معاصرة عدة اهتمت بهذا الشأن. -
 :مام، بمعرفة حاله وحال الراوي مب النظر فإ سيا ه لعبارتهأن يع م مراد اإل الرابعة:القرينة 

  د يخرأل الحكم من اإلمام مخرأل جرح ا  ران.  نه: -
مثدل جدرح الجو جداني لمتشديعه الموفدة, وابدن خدرا  و د يكون سببه التحامل المذهبإ، والخاف فإ المعتقد،  -      

 ألهل الشام.
وهدو رجدل فاضدل, لمنده لقدب, ألنده كيم ع ييه، مثيل: عبيد الكيريم الضيال، لقيب ييوهم فيإ الح ل يراوي و د يكون  -  

كددان ضددعيفًا فددي جسددمه ال فددي حديثدده, وقيددل لقددب مددن بدداب عبييد هللا بيين محمييد الضييعيف: , وضددل فددي طراددق مكددة
 األضداد؛ لشدة إتقانه وضبطه, قاله ابن حبان. 

 ال اإلمام الذهبإ فإ الميزان.فان الصدوق فإ سبيل التهكم، كما   و د يقول أحد النقاد: -     
ال مثددال  قددول ابددن معددين  سددواد بددن سددعيد مددات منددذ حددين, قددمخييرأل المييزاح: ع ييي الييراوي: و ييد يخييرأل الحكييم  -     

ال فقد بقي سواد بعد يحيى سب  سنين. الذهبي  عنه  أنه مات ذكره ِلِلينه, وا 
 عني اآلثار التي هي من أقوال الصحابة, يرفعها.وقول شعبة  كان ي اد بن أبي  ااد رفاعًا. قال الذهبي  ي      

فقد يكون كامه نابب من النظير  * وأما أهمية معرفة السياق الذي ورد فيه كام اإلمام النا د؛ لتحديد مراده:
 بالنظر فإ حديث من أحاديثه.مروياته، أو مجموع فإ حال الراوي و 

 ثله, إال لتغير االجتهاد.فاألول  هو الحكم المطلق, الذي ال يخالفه حكم آخر م
 وأما الثاني  فإن كثيرًا ما ينحى به, نحو حال الراوي في ذاك الحديث        
 أن يع م مراد اإلمام النا د بطري  الرجوع ىلي كتب ال غة وا مثال: الخامسة:القرينة 

ينهييا ونييين معانيهييا مناسييبة اسييتعمل النقيياد ألفيياظ وأمثييال مشييهورة عنييد العييرب فييإ أحكييامهم ع ييي الييرواة،  ييد يكييون ب
 ومطابقة:

 أن تمون األلفاظ كالقوالب لمعانيها.المطابقة:  -
 أن يكون المعنى يليق ببعض األلفاظ, إما لعرف مستعمل, أو التفاق مستحسن.والمناسبة:  -
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ِ َربِ  اْلَعاَلِميَن   َواْلَحْمُد ّلِلَّ

 

 حديث خرافة، حية الوادي، عصا موسي ت قف ما يأفكون، واألمثال المستعملة كثيرة منها  حاطب ليل,
ظاهرهددا التعددديل, لمددن بددالرجوع إلددى المثددل المعددروف عندددهم, ُيعلددم أنهددا مددن عبددارات هييا  ييولهم: لع ييي  يييدي عييدل  ومن

 التجرات.
قال هشام بن محمد بن السائب الملبي  العدْدل هدو  العدْدل بدن سدعد العشديرة, وكدان علدى ُشدَرو ُتبَّد , وكدان ُتبَّد  

ي ذلدك الددهر, فصدار النداس يقولدون لمدل شديء ييأسدون منده  هدو علدى إذا أراد قتل رجل, دفعده إليده, فجدرى المثدل بده فد
 َيَدي عدل.

 :معرفة عادة ا ئمة وعرفهم ةالقرينة السادسة: أن يع م مراد اإلمام النا د بطريق
 أنه يخرأل ا حاديث التيإ أنكيرت ع يي الثقية أو ع يي غيير الثقية". –أي ابن عدي  – ال ابن حجر: "من عادته      

ل ُيغتر بقول ابن عدي عن الحديث  إنه من منامير فلن, فُيضعف هذا الرجل, بمجرد هذا القول, ألن القصد ولذلك  ف
 كون الرجل قد تفرد بهذا الحديث فحسب.

 : أن يع م مراد اإلمام بجمب كام ا ئمة فإ الراوي:القرينة السابعة
البحدددث عدددن رأي كدددل إمدددام مدددن أئمدددة الجدددرح  مدددن األمدددور التدددي ينبغدددي مراعاتهدددا عندددد البحدددث عدددن أحدددوال الدددرواة 

والتعديل, واصطلحه, مستعينًا على ذلك بتتب  كلمه في الرواة, واخدتلف الروايدة عنده فدي بعضدهم, مد  مقارندة كلمده 
 بكلم غيره, وذلك ألن  

, أتعددب هندداك ألفاظددًا تحتمددل الحددديث والفقدده والعبددادة وغيددر ذلددك, مثددال  ركددن اإلسددلم, مددا قدددم علينددا مثلدده -8
 اإلبل.

وهنددداك ألفددداظ تددددل علدددى الحفدددظ والضدددبط, دون تعدددرض للعدالدددة, مثدددال  كدددان أحدددد أبويددده جندددي تكنايدددة عدددن  -2
 الحفظ .

 وكذا ألفاظ تدل على االجتهاد في الطلب أو سعة العلم أو الفقه أو األدب .... -7
 القرينة الثامنة: سبر أحاديث الراوي:
ثدم ُدرس كدل حدديث علدى ِحدَدة, ظهدر للباحدث  –خاصة الرواة المقلين من الروايدة  –فإذا ما ُجمعت مرويات ذلك الراوي 

 بعبارته النقدية, وربما تمون هذه القرانة في الوقت المعاصر من أضعف القرائن. –رحمه هللا  –مراد اإلمام 


