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 إعداد

 د. موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر .أ

 هـ  1435

ى رج  جامعة أم الق 

ن ة   قسم الكتاب والسُّ
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 يقيني يف اهلل يقني

 

 

الم عىل املبعوث رمحة للعاملني. احلمد    هلل ربِّ العاملني، والصالة والس 

 وبعد:

املقررة، كتبتها عىل عجل وفق متطلبات املادة هذه إضاءات يسرية يف الرح والتعديل 

 الرتكيز عىل أهم عنارص املادة...وحرصت عىل اإلجياز مع 

داد ألبنائنا... والعفو عن اخلطأ والزلل...  أسأل اهلل تعاىل التوفيق والس 

 إن  ريب قريب جميب.  

  هـ25/12/1435
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ر فيه بسالٍح أو غريه فسال منه الدم،  :ح لغة  ر  الج  ه  إذا أث  ح  رج ه  جيج  حج رج مصدٌر مأخوٌذ من جج

إذا عثر منه عىل ما تسق ط به عدالته  :وجرح احلاكم  الشاهدج  ،ي قال: جرحه بلسانه أي: شتمه

 .من كذٍب وغريه

رح  :واالسم منه روح :والمع ،-بضم اليم  -ال  راح ،ج   .وج 

: يكون يف األبدان.))للغة: وقال بعض  فقهاء ا م  ح  بالض  ر   ال 

ح  بالفتح: يكون يف املعاين واألعراض ونحومها، وهو املتداول بينهام، وإن كان يف  ر  والج

((أصل  اللغة بمعنى واحد
 (1). 

 .(2)الطعن يف الراوي ورد شهادته :والفساد ، وهو ،والعيب ،النقصان :واالستجراح

 يتبني لنا أن الرح جرحان: هذاومن 

ثج  :جرٌح مادي وهو -أ د  وال عناية  ،من قطٍع أو ذبٍح  يف األجسام احلية   اأثر   اإلنسان   أن ُي 

 .وال دخل له يف بحثنا ،لعلامء هذا الفن به

ؤذيه باللسان أو الكتابة أو اإلشارة امل فهمة  :جرٌح معنوي وهو -ب وصف الشخص بام ي 

 :وفيه يقول الشاعر ،وأعظم خطورة  منه ،اوأشدُّ تأثري   ،وهو أشقُّ من األول ،بسٍب أو قذٍف 

 اللسان   رحج ما جج  م  ئتج ** وال يل سان هلا التئام  اللِّ  راحات  ج  

، ومنه الكتابة أكثر بقاء  وأشد إيذاء   وجراحات اللسان أو ،افجراحات البدن تلتئم رسيع  

 .(3)جرح الشاهد إذا طعن فيه ورد  قوله

                                                                 

،  حعساا يف ا عحاا    عرلواادكت ر ااد ليح   ااد  اا    ماا  ) )ا ح  ( 2/130تاا ا عرواا      (1)

 (. 47عر محن عألعظ ي  )ص  

 . (24-3/241(،  رس ن عرو ب البن منظيح )1/451كنظ   موجم مق ك س عر غة البن ف ح   ) (2)

،  رسا ن عرواا ب البان منظاايح 1/255كنظا   عرنا كاة ا ي كااد ع ادك  البان عألراا  عحا ح    (3)

(2/233 ،234) . 
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ا:  ح  اصطالح  ر  تجى التج ص  وج  :ح  ر  الج الج قجط االعتبار  حج ٌف مج ، سج
اهد  اوي والش   بقوله   قج بالر 

 .(1)به  ط لج العمل  وبج 

رح  ف بام ي سقط عدالتهم، أو ُي  لُّ  احلديث   يف رواة   عن  ثني: هو الط  دِّ حج يف اصطالح امل   الج

ل منهام، أو من أحدمها مما يرتت ب عليه سقوط روايتهم وردِّها أو ضعفهم. قلِّ  بضبطهم، أو ي 

ل، وهو ما قام يف النفوس أنه مستقيم. :التعديل لغة  لغة من العجد 

 .(2)وتعديل اليشء: تقويمه، بحيث يكون مستقيام  

ة ال  :عدل احلاكم يف حكمه أي :ويكون يف املعقوالت في قال ي  أقام حكمه عىل أسٍس سو 

ق فيها بني أحٍد من الناس فرِّ  .وهو ضد الور ،ي 

يه فتظهر عدالته وي قبل خربه :اوالتعديل اصطالح   زكِّ  .(3)وصف الراوي بصفاٍت ت 

 من مل يظهر يف أمر دينه ومروءته ما ُي  لُّ هبام. :هو ل  د  والعج 

 .(4)ذكر الراوي بصفاٍت تقتيض قبول روايته واحلكم عليه بأنه عدٌل أو ضابط :وقيل هو

م وار  وخج  ،والسالمة من أسباب الفسق ،والعقل ،والبلوغ ،اإلسالم :ورشوط العدالة هي

 .املروءة

ين، ويرجع حاصلها: إىل هيئة  قال ابن  األثري: والعدالة: عبارة عن استقامة السرية والدِّ

، حتى حتصل الثقة للنفوس االنفس، حتمل عىل مالزمة التقوى واملروءة مجيع  راسخة يف 

وال يكفي اجتناب الكبائر، بل من الصغائر  بصدقه، وال تشرتط العصمة من مجيع املعايص،

دُّ به الشهادة والرواية رج ما ت 
(5). 

                                                                 

 . ( 255/ 1، عرنا كة ا ي كد ع دك  )1/126ج مع عألصيل   عبن  عألر  كنظ   ه  ق ر (1)

 . (432، 11/430كنظ   رس ن عرو ب البن منظيح  ) (2)

 . (1/126كنظ   ج مع عألصيل البن عألر   ) (3)

 . ( 42كنظ   عن كة عملس  ني ب رسنة ملح د حسني عرذهبي ) ص (4)

 . (75-1/74ج مع عألصيل  ) (5)
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 ت  ورشوط الضابط: أن يكون م  
ال   ،وأال يكون سيئ احلفظ ،ا يؤدِّيمل ج  اواعي   ان  ق  غف  ، وال وال م 

ج  ،فاحش الغلط  .ات  قج ا يرويه الثِّ مل ج  اال ف  وال م 

 علم الرح والت عديل: 

 األلفاظ راتب تلكج وعن مج  ،صوصةاٍظ مج م بألفج ه  عديل  واة وتج هو علٌم يبحث عن جرح الرُّ 

 .(1)هادِّ روايتهم أو رج  بول  قج ل  

: وصف متى التحق هبام :قال ابن األثري ذج به الت عديل  ج قوهلام وأ خ 
 .(2) اعت رب 

 :وحدوده مرشوعية الرح والتعديل

م اخلوض فيها سواء  كانوا أحياء  أو أموات    اصون   ،اصان اإلسالم أعراض املسلمني وحر 

 .وصيانة  للمجتمع من عوامل الفساد والفتن ،حلاله اوسرت   ،حلرمة املسلم

م اهلل تعاىل تناول األعراض والشتائم والسباب والغيبة فقال  ،وقذف املحصنات ،فحر 

ا  ﴿ :تعاىل م  بجع ض  ك  تجب  بجع ض  غ  الج يج  . (3)﴾وج

بح اإلسالم الغيبة إال لغرٍض رشعي حمق ق توصل إليها إال  ،ومل ي  ومصلحٍة راجحة ال ي 

 .بالغيبة

يبة الرجل  :وغريهم من العلامء إىل  ،رايفُّ والقج  ،الُّ زج والغج  ،ولذلك ذهب اإلمام النوويُّ  أن غ 

باح إال لغرٍض رشعي ال ي مكن الوصول إليه إال هبا اميت   أو احي   وذكروا لذلك تسع  ،ال ت 

 :حاالت

 .األوىل: شكاية املظلوم من ظامله

 .إلزالتها االثانية: إبالغ ذوي السلطة بارتكاب املنكرات قصد  

                                                                 

ف (1) ل ِد  شف عرظنين ا   ح جي خ  فة ه  َع َّ  . ( 582/  1)   عرف نين عن أس مي عرك 

  (. 126/  1)   ج مع عألصيل البن عألر  (2)

  .12سيح) ع ج عيف، من عآلكة   (3)
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ظلمني أيب يف كذا فامذا  :كأن يقول ،عند السؤال عن أمٍر رشعي جيهله اإلنسان :الثالثة

 . عدم التعينيىلج وإن كان األو   ؟أفعل

ر له  ت دب 
 .سيقع عليه ليحذر منه ورشر  ،الرابعة: حتذير املسلم من مؤامرةٍ

ريد مصاهرتك أو معاملتك  .اخلامسة: االستشارة يف شأن شخٍص ي 

 .بيان حال الفقهاء أصحاب البدع ليحذر منهم طلبة العلم :السادسة

عليهم  اواألسامء التي صارت أعالم   ،التعريف بأصحاب العاهات الدائمة :السابعة

 .فتجوز عىل سبيل التعريف وليس عىل سبيل التنقُّص واالزدراء ،بحيث ال ي عرفون إال هبا

ن احلقرية يف نظر بعض الناس :الثامنة هج
ف وامل  رج

 .أصحاب احل 

جرح الشهود ورواة احلديث للمصلحة الرشعية والتي ال ي مكن الوصول إليها  :التاسعة

 .إال بذلك

 .(1)اجة الداعية إليهوهذا النوع جائٌز باإلمجاع بل واجٌب للح :قالوا

وجوبه للحاجة والرضورة إليه وقد دل ت قواعد الرشيعة عىل جواز الرح والتعديل بل 

 :وعمل السلف الصالح وأقواهلم ،والسنة ،واألدلة املؤيِّدة لذلك كثرية من القرآن

 :فمن القرآن الكريم يف الرح

تجبجي ن وا ﴿ :قوله تعاىل ٌق ب نجبجإٍ فج
اس  م  فج اءجك  ن  جج

ن وا إ  ينج آجمج
ا ال ذ  ج ُّيُّ

ا أج فالتبني املقصود يقتيض   (2)﴾يج

 .حال الناقل للخرب ومرتبته من حيث التوثيق والتضعيفمعرفة 

اء  ﴿ :وقول اهلل سبحانه وتعاىل دج هج نج الشُّ
نج م  و  ضج ر   ن  تج

وا ﴿مع قوله تعاىل:   (3)﴾مم  د  ه  أجش  وج

م   ن ك 
ٍل م  د  ي  عج وج  . (4)﴾ذج

                                                                 

  (.6كنظ   عح    عرلودكت بني عرنظ كة  عرلطب ق )ص   (1)

  .6سيح) ع ج عيف من عآلكة   (2)

  .286سيح) عربق ) من عآلكة   (3)

  .2سيح) عرطالق من عآلكة   (4)
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كان طلبها أوىل  ،وال تقبل الشهادة إال عند حتققها ،فإن كانت العدالة مطلوبة يف الشهادة

 .يف جمال الرواية

 ن  ومن السُّ 
 :رةه  طج امل   ة 

ةج حديث  :يف الرح ائ شج ، ريض اهلل عنها عج مج ل  سج  وج
ي ه  لج ىل  اهلل  عج ىلج الن ب يِّ صج نج عج تجأ ذج ال  اس  ج  : أجن  رج

 : الج آه  قج لجام  رج ة  »فج ريج
ش  ب ئ سج اب ن  العج ، وج

ة  ريج
ش  و العج طجل قج فج « ب ئ سج أجخ  لجسج تج لجام  جج

ي ه   (1) لج ىل  اهلل  عج الن ب يُّ صج

ولج  س  ا رج : يج ة  شج
ائ  الجت  لجه  عج ل  قج ج  طجلجقج الر  لجام  ان  ، فج

طج إ لجي ه  بجسج ان   وج
ه  ه  ج  مج يف  وج ل  سج أجي تج اهلل وج نيج رج

، ح 

ول   س  الج رج قج ؟ فج
ط تج إ لجي ه  بجسج ان   وج

ه  ه  ج  ق تج يف  وج طجل  م  تج ا، ث  كجذج ا وج تج لجه  كجذج ل  لج ق  ج  ىل  اهلل   اهلل الر  صج

 : مج ل  سج  وج
ي ه  لج ن دج »عج

ا، إ ن  رشج  الن اس  ع  اش  ي فجح 
ت ن  د  ه  تجى عج ، مج ة  شج

ائ  ا عج لجة  يج  اهلل يج ن ز  ن  مج  مج
ة  يجامج

مج الق  و 

ه   ِّ اءج رشج قج ه  الن اس  اتِّ كج رج  .(2)«تج

  نشأة الرح والتعديل

 ،وتقريراته ،وأفعاله ،-صىل اهلل عليه وسلم  -السنة النبوية املطهرة هي أقوال النبي 

 .وهي املصدر الثاين للترشيع بعد القرآن الكريم ،وصفاته

وا ﴿ :قال اهلل سبحانه وتعاىل تجه  ان  ن ه  فج م  عج جاك  ا َنج مج وه  وج ذ  ول  فجخ  س  م  الر  اك  ا آجتج مج   . (3)﴾وج

و مل  ،ولذلك حرص الصحابة عىل حفظها يف الصدور وتطبيقها يف مجيع مناحي حياهتم

وقام  ،يكتف  بعضهم بذلك فكتبها يف صحٍف خاصة صيانة  هلا من اإلضافة والنقصان

 .هلا من الزيادة والنقصان اة  للسنة وصون  بعضهم بالتعديل والتجريح محاي

                                                                 

  (. 122/  3أ  عسلبرش  عنبسط  جاه عرنا كة )  (1)

ف حشاا و  ال ملفحشااا و  -صااا عع ع  اااه  ساا م  -عربخاا ح   لاا ب عأل ب باا ب ا ككااان عرنبااي ( 2)

 2002/ 4،  مس م  ل ب عررب  عرص ة  عآل عب ب ب مدعحع) من كلقى فحشه  6032( حقم 10/467)

  .2591حقم 

  (. 7سيح) ع رش ) ( 3)
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يف زمن الصحابة ألن الرواة يف ذلك  كان قليال   وتعديال   اولكن الكالم يف الرجال جرح  

صىل  -ورسوله  -عز وجل  -والصحابة كلهم عدول بتعديل اهلل  ،الزمن كانوا من الصحابة

عن أن يكذبوا عىل  فلم يكونوا يعرفون الكذب يف حديثهم فضال   ،هلم -اهلل عليه وسلم 

صىل  -ثم نقلوها إىل التابعني كام سمعوها من فم النبي  ،-صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

 .-اهلل عليه وسلم 

ريض  -عثامن بن عفان  :وظل األمر عىل ذلك حتى ظهرت الفتنة بعد مقتل اخلليفة الثالث

بيد د بروز فتنة املختاروبع ،-اهلل عنه   .هـ(67)تالثقفي  بن أيب ع 

ؤيِّد موقفه بالسُّ   ن  حاول البعض أن ي 
ويسألون عن  ،فبدأ الصحابة ينتبهون هلذا األمر ،ة 

وأنس  ،فتكل م يف ذلك ابن عباس ،ون يف الروايةويتحر   ،ويتثب تون يف النقل ،أسانيد األحاديث

 اوقد وجدوا يف أدلة الرشع ما يؤكِّد هذا املنهج وي وجبه محاية  للسنة ودفاع   ،وعائشة وغريهم

 .عنها

 كان قليال   وتعديال   اإال أن الكالم يف الرواة جرح   ،فبدأ البحث والتفتيش عن حال الرواة

ة بواعثه ، وألن أكثر الرواة صحابة  ،والصحابة كلهم عدول ،يف هذا الزمن املبارك لقل 

والرواة من التابعني أكثرهم ثقات فال يكاد يوجد يف القرن األول الذي انقرض فيه الصحابة 

 .وكبار التابعني ضعيٌف إال الواحد بعد الواحد من التابعني

حاولت و ،واندس  بينهم من أراد الكيد لإلسالم واملسلمني ،ثم ظهرت الف رق والامعات

فوجدوا أن القرآن حمفوٌظ يف الصدور منقوٌل  ،عيةكل فرقة منارصة معتقدها باألدلة الرش

تهم إىل السنة فاختلقوا  ،بالتواتر حمفوٌظ من الزيادة والنقصان بحفظ اهلل له فاجتهت مه 

 ،لبدعتهم اتروجي   ،-صىل اهلل عليه وسلم  -لرسول اهلل  اونسبوها زور   ،األحاديث الباطلة

 .ولي قنعوا الناس بباطلهم
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بنشأة الرواية يف اإلسالم ألنه الزٌم للتمييز بني املقبول  التعديل مقرتن  فنشأ علم الرح وا

 واملردود.

ي ض اهلل هلذه األمة  وا عنها  اوجهابذة كبار   ،اعظام   علامءوقد قج فدافعوا عن السنة وردُّ

ٍم يف الرواة جرح   ،الكذب والزيف
تكل  لام   وتعديال   اومل ُيل  عرص من م 

 حتى كان نتاج ذلك ع 

د   تفرِّ  .الرح والتعديل :أو علم ،الرجال :وهو علم ،مل يتيرس ألمٍة يف القديم أو احلديث ام 

 .(1)تعيش هلا الهابذة :قيل البن املبارك هذه األحاديث املوضوعة ؟ فقال

رد وتكلموا عن  ،فهب  علامء السنة لوضع القواعد التي عىل أساسها ي قبل احلديث أو ي 

 .ومي زوا بني املقبول واملردود ،ونقدوا املرويات ،اوجترُي   رجال احلديث تعديال  

فقد كانت قواعده  ،وال يظن البعض أن قواعد هذا العلم مل تكن معروفة قبل ذلك الوقت

 ،فتكل م يف الرجال صغار الصحابة الذين طالت أعامرهم ،معروفٌة متداولٌة شائعٌة معموٌل هبا

 .وأم املؤمنني عائشة وأرضاهبم ،وأنس بن مالك ،وعارصوا ظهور الفتن كابن عباس

ٍ جج  بن   وجماهد   ،ب  ي  سج بن امل   سعيد   :ثم تالهم التابعون فتكلم يف الرجال منهم  ،هريُّ والزُّ  ،رب 

 .وغريهم

 : مراتب ألفاظ التعديل

ت مراتب ألفاظ  ع اإلمام  وتنظيم التعديل بأدوارالرح ولقد مر  من وقد مجج وفق مرور الز 

هبيِّ (2)أيب حاتم هذه املراتبابن  اد كالذ  م  أضافج إليها النُّق  ر مراتب أ خرى، لذا جج وابن حج  ،، ث 

                                                                 

 .1/291، عرلودكت  عرلج كح   1/319    فلح عملغ (1)

 البن أيب ح تم. س أيت ع دك  عن هذه عمل عتد عند ع دك  عن  ل ب عح    عرلودكت( 2)
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شمس الدين أيب اخلري حممد بن عبدالرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثامن سنكتفي بمراتب 

 .هـ(902 سنة وّف  تج بن حممد السخاوي )امل  

 وترتيبه، مع الت طرق هلذه املراتب عند احلافظ ابن حجر رمحهام اهلل تعاىل: 

 مراتب ألفاظ التعديل: 

 :(1)عند اإلمام السخاوي 

املرتبة األوىل: ما أتى بصيغة أفعل: أوثق اخللق، أثبت الناس، أصدق من أدركت من 

 البرش.

ق  هبا: إليه املنتهى يف التثبُّت. ل حج  وي 

قج به: ال أعرف له نظري  وُيتمل أن  ل حج  يف الدنيا. اي 

أل  عن مثله. س   املرتبة الثانية: ال ي 

 ةٌ ج  ح   ٌت ب  ، ثج ٌت ب  ثج  ةٌ قج املرتبة الثالثة: ث  
 .ةٌ قج ث   ةٌ قج ، ث 

حج  ه  ، كأن  ٌت ب  ثج  ةٌ قج املرتبة الرابعة: ث   ص   ت  ف، م  م 
 : حافظ، ضابط.لٍ د  عج ، وكذا إذا قيل ل  ةٌ ج  ، ح  نٌ ق 

 ار.يج اخلامسة: ليس به بأس، ال بأس به، صدوق، مأمون، خ  املرتبة 

ق  املرتبة السادسة:  د  ه  الصِّ جلُّ ى عنه، إىل الصِّ حمج روج ، وج ا ه  مج  ق  د  ، رووا عنه، روى الناس عنه، ي 

ب احلديث، صالح احلديث، ي عترب به، يكتب حديثه، جيد  شيخ وسط، وسط، شيخ، مقار 

أن ليس به  حديثه، صويلح، صدوق إن شاء اهلل، أرجواحلديث، حسن احلديث، ما أقرب 

 .(2)بأس

                                                                 

 .368ا  1/362عنظ   فلح عملغ    (1)

(  كنظ   أرف ة عرو عقي عملسام) با  عرلبرص)  عرلذ  ) ا ع يم ع دك   أليب عرفضت زكن عردكن 2)

، 1/122 ها( 806 سنة ّف  وج تج امل  ع سني بن عبدعر محن بن أيب بك  بن إب عه م عرو عقي )عبدعر ح م بن 
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 اوي:خج الس   اإلمام   مراتب ألفاظ الرح عند

ف  ر  ع ف، تجع  ٌف، يف حديثه ضج ع  ، فيه ضج عِّفج املرتبة األوىل: فيه مقال، فيه أدنى مقال، ض 

ة،  ن ك ر، ليس بذاك، ليس بذاك القوي، ليس باملتني، ليس بالقوي، ليس بحج  ليس بعمدة، وت 

ل ال املحام  ج باب، ليس من مج  ازات املج (1)ليس بمأمون، ليس من إبل الق  ، (2)ام لحج ، ليس من مجج 

، (3)ليس باحلافظ، غريه أوثق منه، يف حديثه يشء، فالن جمهول ليس باملريض، ليس ُيمدونه،

ٌف، طعنوا فيه، مطعوٌن  ل  فيه، نزكوه، فيه جهالة، ال أدري من هو، للضعف ما هو، فيه خ 

،  يسء احلفظ، لجنيِّ

، تكلموا فيه، سكتوا عنه، فيه نظر )من غري البخاري(. ني 
 لجنيِّ احلديث، فيه ل 

نكر، له مناكري، مضطرب  املرتبة الثانية: ضعيف، منكر احلديث، حديثه منكر، له ما ي 

تج به. ع فوه، ال ُي   احلديث، واهٍ، ضج

د  حديثه، ردوا   ،احديثه، مردود احلديث، ضعيف جد  املرتبة الثالثة: ر 

ط رح احلديث، ال يكتب حديثه، ال حتج   ط رح، م  ة، تالف، طرحوا حديثه، إرم به، م   بمر 
لُّ واهٍ

ت ة  حديثه  اكج  ، ال حتج لُّ الرواية عنه،بج

 ، ال يساوي شيئا.اليس بيشء، ال يشء، ال يساوي فلس  

                                                                                                                                                                                          

 مفل   عرسو دكة ا رش  عألرف ة ع دكث ة  رش س عردكن   د بن عامح بن   د بن أمحد 

 (.209-208ها(  )ص  844 سنة ّف  وج تج امل  عملرص  عمل ركي عملو  ف ب بن عامح )

 .368ا  1/362عنظ   فلح عملغ    (1)

 عح ا  هاي عرواد ،  )عحامز من عراد عب عرياكع عرواد  عريرا ب.  اذع ا )عملوجام عريسا ط(، ( 2)

أ  ر س من عألبو ) عرلي تود   عرلي حت ت  ( عحامزعيف نيع من عألبو ) عرقيكة، تس  ا  عرو ب بذرك.

  .عملح مت، أ  ر س ب رقي (

  قسامن  جمايل ع  ل،  هي فيق عرضو ف.  جمايل عرواني  هاي   ناه عملجايل عند عبن حج (3)

  فيق عملرت ك.
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متهم بالوضع، ساقط، هالك، ذاهب،  املرتبة الرابعة: يرسق احلديث، متهم بالكذب،

دٍ،  و  ي عدل، م  ذاهب احلديث، مرتوك، مرتوك احلديث، تركوه، جممٌع عىل تركه، هو عىل يجدج

ال يعترب به، ال يعترب بحديثه، ليس بالثقة، ليس بثقة، غري ثقة وال مأمون، سكتوا عنه، فيه نظر 

 )من البخاري(.

ال، وضع حديث  املرتبة اخلامسة: كذاب، يضع احلديث، يك اع، دج   ا.ذب، وض 

 .(1)املرتبة السادسة: أكذب الناس، إليه املنتهى يف الوضع، ركن الكذب

 حكم مراتب التعديل عند السخاوي:

 ثم إن احلكم يف أهل هذه املراتب االحتجاج باألربع األوىل منها.))قال السخاوي: 

تج  بأحد من أهلها لكون ألفاظها ال تشعر برشيطة الضبط، بل  وأما التي بعدها فإنه ال ُي 

كتب حديثهم وُيترب..........   .((ي 

وأما السادسة فاحلكم يف أهلها دون أهل التي قبلها، ويف بعضهم من يكتب حديثه 

((لالعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم فيه
 (2). 

هلل ـ بالنسبة للمرتبة اخلامسة مأخوذ من كالم ابن الصالح كام نقله بعد وما ذكره ـ رمحه ا

نون حديث )الصدوق( كام هو الشأن يف حممد بن عمرو بن  سِّ ج ذلك، لكننا نجد األئمة ُي 

 ونحومها. (1) ، وحممد بن إسحاق(3) علقمة

                                                                 

 .375ا  1/371عنظ   فلح عملغ   ( 1)

 م عتد عرلج كح مبلدأ بأسيأ عألرف ظ  -تبو و رنظم أرف ة عرو عقي- قد ذ   عرسخ    

م عتد عرقس ني )عرلودكت )أ ذب عرن  (  ذ   أن عألنسد ت ت با  عا هذع عرنحي عملذ يح هن ، رلكين 

 عرلج كح( منلظ ة ا س ك  عحد بح   ككين أ هل  عألعا من عرلودكت  آخ ه  عألعا من عرلج كح 

 .1/371عنظ   فلح عملغ   

 .1/368فلح عملغ    (2)

 .3/673م  عن عالعلدعل ( 3)
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القرائن يف  وأما املرتبة السادسة فالظاهر أن احلكم فيها ُيضع ملا يدور حول الراوي من

ب ام كان الراوي )صج  ن  هو أوثق من يروي عن ذلك الشيخ  ادوق  تلك الرواية، فر 
ُيطئ( لجك 

ى بذلك. ته بحديثه فيتقو  ج رب 
 لطول مالزمته له وخ 

بل روايته مطلق  )): -رمحه اهلل-قال ابن تيمية  ق   .اأو مقي د   االراوي إما ت 

ه عن  فال ب د  أن يكون اا املقبول إطالق  فأم   وُّ ل  مأمون الكذب باملظنة ورشط ذلك العدالة وخ 

ظجنُّ معها جواز الوضع، وأن يكون مأمون السهو باحلفظ  األغراض والعقائد الفاسدة التي ي 

تقان.  والضبط واإل 

((وأما املقي د فيختلف باختالف القرائن ولكل حديث ذوق وُيتص بنظر ليس لآلخر
(2). 

ستثنى من ذلك لفظ   )منكر احلديث( ألن احلكم فيه ُيتلف بحسب اصطالح قائله.لكن ي 

 .(3) اوأما املراتب األربع األخرية: فال تصلح أحاديث أصحاهبا لالعتبار مطلق  

 مراتب التعديل عند احلافظ ابن حجر، كام ذكرها يف تقريب التهذيب:

 فأوهلا: الصحابة: فأرصح بذلك لرشفهم.

بأفعل: كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظا : كثقة ثقة، أو الثانية: من أ كد مدحه: إما: 

 معنى: كثقة حافظ.

ب ت، أو عدل.  الثالثة: من أفرد بصفة، كثقة، أو متقن، أو ثج

الرابعة: من قرص عن درجة الثالثة قليال ، وإليه اإلشارة: بصدوق، أو ال بأس به، أو ليس 

 به بأس.

                                                                                                                                                                                          

ن ع  فظ 9/181،  فلح عرب ح  7/41عنظ   س  أعالم عرنبال  ( 1) عبن حج  إسن   حدك  ، فقد َحسَّ

 أخ جه أبي  ع    ع   م من ط كقه.

 .18/47عنظ   جم يع عرفل  ى  ( 2)

 .1/375عنظ   فلح عملغ    ( 3)
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إليه اإلشارة بصدوق يسء احلفظ، أو صدوق ُّيم، اخلامسة: من قرص عن الرابعة قليال ، و

أو له أوهام، أو ُيطئ، أو تغري بأخرة ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة، كالتشيع 

 والقدر، والنصب، واإلرجاء، والتجهم، مع بيان الداعية من غريه.

ه، وإليه السادسة: من ليس له من احلديث إال القليل، ومل يثبت فيه ما يرتك حديثه من أجل

 اإلشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإال فلني احلديث.

 مراتب الرح عند احلافظ ابن حجر:

األوىل: من روى عنه أكثر من واحد ومل يوثق، وإليه اإلشارة بلفظ: مستور، أو جمهول 

 احلال.

الثانية: من مل يوجد فيه توثيق ملعترب، ووجد فيه إطالق الضعف، ولو مل يفرس، وإليه 

 إلشارة بلفظ: ضعيف.ا

 الثالثة: من مل يرو عنه غري واحد، ومل يوثق، وإليه اإلشارة بلفظ: جمهول.

الرابعة: من مل يوثق البتة، وضعف مع ذلك بقادح، وإليه اإلشارة: بمرتوك، أو مرتوك 

 احلديث، أو واهي احلديث، أو ساقط.

 اخلامسة: من اهتم بالكذب.

 الكذب، والوضع.السادسة: من أطلق عليه اسم 

الة   هج  :(1)الج

 عج ))ضد  ((لج ه  جج )): مصدر لغة   الة  هج الج 
  الهالة بالراوي تعني عدم معرفته.. و((مج ل 

الج ه  جج  ءج اليش  ت  ل  ه  جج وج  هج ت ه  : ة  ال  وجج م 
ل  الفج عج  .(1) خ 

اهج الج   .(2) عدم معرفة عني الراوي، أو حاله: الة اصطالح 

                                                                 

، فالح عملغ ا  53، ع يم ع دك  البان عرصاال  ص 185/ 2كنظ  ب رلفص ت  تي  ح عألفك ح  ( 1)

 .53، إحش   عرفحيل ص 2/47ر سخ     
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 أسباهبا:

 بالراوي ثالثة، هي:وأسباب الهالة 

كثرة نعوت الراوي: من اسم، أو كنية، أو لقب، أو صفة، أو حرفة، أو نسب، فيشتهر  -أ

بيشء منها. فيذكر بغري ما اشتهر به لغرض من األغراض، فيظن أنه راٍو آخر، فيحصل 

 الهل بحاله.

 ال واحد.قلة روايته: فال يكثر األخذ عنه بسبب قلة روايته، فربام مل يرو  عنه إ -ب

رصيح باسمه؛ ألجل االختصار ونحوه، ويسمى الراوي غري املرصح باسمه: عدم الت   -جـ

م)) ((امل ب هج
 (3). 

                                                                                                                                                                                          

، موجم رغة عرفقا    149، ت س  مصط ح ع دك   1/113ر ف يمي   عملصب   عملن (  كنظ    1)

 نف ئس ر طب عة  عرنرش  عرليزكع ح مد ص  ق قن بي، عرن رش   عح عر -عملؤرف    د ح ع  ق وجي 

(168 ،407.) 

 .149( ت س  مصط ح ع دك   2)

عع،   د بن إب عه م   كنظ  ب رلفص ت  عملنات عر    ا خملرص ع يم ع دك  عرنبي   أليب عبد 

ها(، حتق ق   .   ي 733 سنة ّف  وج تج امل  بن سود عع بن مج عة عركن ين ع  ي  عرش فوي، بدح عردكن )ع

 .67عردكن عبدعر محن حمض ن  

 عرنكت عا مقدمة عبن عرصال   أليب عبدعع بدح عردكن   د بن عبد عع بن ََب  ح عر ح يش عرش فوي 

 .1/264ها(، حتق ق   . زكن عرو بدكن بن   د بال ف كج  794 سنة ّف  وج تج امل  )

 .149( ت س  مصط ح ع دك   3)

 كنظ  ب رلفص ت  عملنات عر    ا خملرص ع يم ع دك  عرنبي   أليب عبد عع،   د بن إب عه م  

 ها(، حتق ق   .733 سنة ّفَّ يَ لَ عمل  بن سود عع بن مج عة عركن ين ع  ي  عرش فوي، بدح عردكن )ع

 .67  ي عردكن عبدعر محن حمض ن  
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 هو من مل تعرف عينه، أو صفته. تعريف املجهول:

ومعنى ذلك أنه الراوي الذي مل تعرف ذاته أو شخصيته، أو عرفت شخصيته، ولكن مل 

 عدالته وضبطه يشء.يعرف عن صفته يشء. أي مل يعرف عن 

 أنواع املجهول:

 يمكن أن يقال: إن أنواع املجهول ثالثة، وهي:

ا وباطن ا جمهول العني: -أ  ظاهر 
هول العجدالة  ى جمج م  سج ي  وج

(1). 

 اسمه، ولكن مل يرو  عنه إال راٍو واحد. رج كج تعريفه: هو من ذ  

2- . ثِّقج  حكم روايته: عدم القبول، إال إذا و 

 بأحد أمرين:كيف يوثق:  -3

 .ن روى عنه  مج  إما أن يوثقه غري   -أ

 ، برشط أن يكون من أهل الرح والتعديل.وإما أن يوثقه من روى عنه   -ب

 هل حلديثه اسم خاص؟ ليس حلديثه اسم خاص، وإنام حديثه من نوع الضعيف. -4

ا .((ويسمى املستور))جمهول احلال:  -ب اهر  هول  العجدالة باطن ا ال ظج وهو جمج
(2). 

 تعريفه: هو من روى عنه اثنان فأكثر، لكن مل يوثق. -1

                                                                                                                                                                                          

 عرنكت عا مقدمة عبن عرصال   أليب عبدعع بدح عردكن   د بن عبد عع بن ََب  ح عر ح يش عرش فوي 

 .1/264ها(، حتق ق   . زكن عرو بدكن بن   د بال ف كج  794 سنة ّفَّ يَ لَ عمل  )

ت س  مصط ح (، 294-1/293، فلح عملغ    )149كنظ   عركف كة ر خط د عربغدع    ( 1)

 .149ع دك   

 .149ت س  مصط ح ع دك    ،1/198فلح عملغ     (2)
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 حكم روايته: الرد، عىل الصحيح الذي قاله المهور. -2

 هل حلديثه اسم خاص؟ ليس حلديثه اسم خاص، وإنام حديثه من نوع الضعيف. -3

أطلقوا م: ويمكن أن نعد املبهم من أنواع املجهول، وإن كان علامء احلديث قد هج ب  امل   -جـ

 ا، لكن حقيقته تشبه حقيقة املجهول.عليه اسام خاص  

 تعريفه: هو من مل يرصح باسمه يف احلديث. -1

حكم روايته: عدم القبول، حتى يرصح الراوي عنه باسمه، أو يعرف اسمه بوروده  -2

ا فيه باسمه.  من طريق آخر مرصح 

هلت عدالته من باب ، وج  ينه  عج ت لج ه  ج   م اسمههب   وسبب رد روايته جهالة عينه؛ ألن من أ  

 أوىل، فال تقبل روايته.

أخربين ))لو أهبم بلفظ التعديل، فهل تقبل روايته، وذلك مثل أن يقول الراوي عنه:  -3

 .((الثقة

ا عىل األصح؛ ألنه قد يكون ثقة عنده، غري ثقة عند والواب: أنه ال تقبل روايته أيض  

 غريه.

واحلديث املبهم هو  ((مهج ب  امل  ))ديثه اسم خاص، هو هل حلديثه اسم خاص؟ نعم، حل -4

 .((ومبهم ما فيه راٍو مل يسم))احلديث الذي فيه راٍو مل يرصح باسمه، قال البيقوين يف منظومته: 

 أشهر املصنفات يف أسباب الهالة: -

 .((موضح أوهام المع والتفريق))كثرة نعوت الراوي: صنف فيها اخلطيب كتاب  -أ

أي الكتب املشتملة  ((كتب الوحدان))قلة رواية الراوي: صنف فيها كتب سميت  -ب

 لإلمام مسلم. ((الوحدان))عىل من مل يرو  عنه إال واحد، ومن هذه الكتب 
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األسامء ))مثل كتاب  ((املبهامت))عدم الترصيح باسم الراوي: وصنف فيه كتب  -جـ

 ن  ت  بهامت املج ستفاد من م  امل  ))للخطيب البغدادي. وكتاب  ((مةكج ح  ة يف األنباء امل  مج هج ب  امل  

 .(1)لول الدين العراقي ((واإلسناد

ات ٍم فاملج  ا أبو حج أم  وى عنه واحٌد وج ن  رج : مج ق  جهول عنده  رِّ فج قه  أحٌد، فهو ملج ي  وثِّ ملج ي  أو أكثر وج

هول احلال. جمج هول العني، وج  بنيج جمج

طلق لفظ الهالة عىل  قد ي  ملج يرو عنهم األئمة، وج  الذين ملج ي شتهروا، وج
حابة  بعض الص 

 وكانوا قلييل احلديث.

لجقج أبو  ا أجط  سلم، أو أحدمها، فإذج حابة، ورجال البخاري وم  تجثنجى من الهالة: الص  س  ي  وج

حيحني، فالهالة  ، أو أ طل قت  عىل أحد رواة الص  حايبِّ ٍم لفظة: )جمهول(، عىل الص 
ات  حج

، فإخراجهام للرواة توثيق مرت ح  حيحني عنهم، ال لتزامهام بإخراج ما صج فعة برواية أحد الص 

ط لق عليه الت صحيح الضِّ ، وهو ما ي مكنهلم ني.نا أن ن   م 

 ما ُيرج بتعريف العدل:

 ـ الكافر. 1

 ـ الصبي. 2

 ـ املجنون. 3

مما مل يكن  -صىل اهلل عليه وسلم  -عىل عهد النبي  ابتدع: من اعتقد ما مل يكن معروف  ـ امل   4

 عليه أمره وال أصحابه.

فج بارتكاب كبرية أو بإرصار عىل صغرية. 5 ر   ـ الفاسق: من ع 

                                                                 

 (.150-149ت س  مصط ح ع دك   ) ، 1/283  تدحكد عر ع    (  كنظ 1)
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صىل اهلل عليه  -ـ املتهم بالكذب: من يتعامل بالكذب ومل ي عرف  أنه كذب عىل النبي  6

 .-وسلم 

 ولو مرة. امتعمد   -عليه وسلم  صىل اهلل -ـ الكذاب: من كذب عىل النبي  7

 .ة  روءج وم امل  ر  ـ مج   8

ط ب ق   طِّع   اوقد خرج األول لكفره، والثاين لصباه، والثالث لنونه إذا كان م  تجقج يف  امؤثر   اأو م 

، واخلامس والسادس والسابع لظهور فسقهم، والثامن لنقصان (2)، والرابع لبدعته(1)اإلفاقة

 مروءته.

عف   :ضج ب ط   الض 

 : ب ط  ل غة  ، الض  م  ز  ظ ه ب احلج ف 
ء  ح  ب ط  اليش   ٍء، وضج لِّ يشج  ه  يف  ك  ق  ار  فج ٍء الج ي  ب ط  لزوم  يشج  الض 

مٌ  ل  ضاب ٌط أجي حاز  ج  الر  وج
(3). 

ا ليغ  ظ ا بج ف 
ظجه  ح 

ف  : حج بج ج ب ط ا: م ن باب    رضج بجطجه  ضج ضج  .(4)وج

 :(5)ما ُيرج باشرتاط الضبط

لج اإلسناد املرسل،  ثرة  كج .1 يجص  م فج م: أن تكثر من الراوي الرواية عىل سبيل الت وهُّ ه  الوج

 .(6)ويرفع األثر املوقوف ونحو ذلك

                                                                 

 .1/300،  تدحكد عر ع   1/287عنظ   فلح عملغ    ( 1)

ا  روادم رباييف هاذه عربدعاة، أ  ر جيعاه عناا ، أ  روادم  ( 2) أخ ا عألئ اة رابوم مان عبام ب ربدعاة، إمَّ

عربوم ببوده  عروقد    رقيل ب رَقَدح، أ  ركينه ي   عع ة هلذه عربدعة، مع عشرتعط ربييف عدعرة عرا  ع)، 

  حفظام.

 ث )،  نحن نيج ها ،  فاق عح   بسبد  وف عرضبط  ، م  ) ) بط(.7/340رس ن عرو ب   ( 3)

 .عر من  عملسليى عملط يب

 .2/357عملصب   عملن    ( 4)

 .عح   بسبد  وف عرضبط  ث )،  نحن نيج ه ،  فق عر من  عملسليى عملط يب ( 5)

 .45ا  44عنظ   ن هة عرنظ  ص  ( 6)



20 
 

 .(1)كثرة مالفة الراوي ملن هو أوثق منه أو لمع من الثقات.2

بل يتساوى (2)سوء احلفظ: أن ال يرتجح جانب إصابة الراوي عىل جانب خطئه.3

 االحتامالن.

ة ا.4 تقان ما يمي ز به الصواب من اخلطأ اللغفلة: أن ال يكون لدى الراوي من اليقظة واشد 

 .(3)يف مروياته

 .(4)ش الغلط: أن يزيد خطأ الراوي عىل صوابه زيادة فاحشةح  ف  .5

ع  .6  العقلي ة ال تي تؤ ٍف االختالط: بسبب ضج
عف  احل  دِّ يف القوة   .ظ  ف  ي إىل ضج

بول الت لقني: وهو نوع منج .7 ق نج اليشء فيحدث به من ، والت لقني: االختالطقج لج هو أن ي 

 .(5)غري أن يعلم أنه من حديثه

ال تقبل رواية من عرف بالتساهل يف سامع احلديث أو إسامعه كمن ال يبال بالنوم يف .8

ج    ث  دِّ جملس السامع وكمن ُي 
 .(6)حيحصج  ، واللٍ ابج قج م   غري لٍ ن أص  م 

                                                                 

 .36ا  35عنظ   ن هة عرنظ  ص  ( 1)

 .51عنظ   ن هة عرنظ  ص  ( 2)

 .121رش  نخبة عرفك  ص  ( 3)

 .121،  رش  نخبة عرفك  ص 45ا  44عنظ   ن هة عرنظ  ص  ( 4)

عملنات عر    ا خملرص ع يم ، 1/323   قني  أسب به  حك ه  عرنفح عرشذ (   كنظ  عن عرل5)

عرنكت عا ع يم ع دك  البن عرصال   ، 210/ 10،  س  أعالم عرنبال  66  ع دك  عرنبي 

،  تيج ه 257/ 2،  تي  ح عألفك ح  339/ 1،  تدحكد عر ع    385/ 1عملغ      فلح، 3/424

 .2/573عرنظ   

رربه ن عردكن أيب إسح ق إب عه م بن ميسى  ،عرشذع عرف    من ع يم عبن عرصال  حمحه عع تو ىل(  6)

 .1/263  ها(802 سنة ّفَّ يَ لَ عمل  بن أكيب، عألبن يس، رم عرق ه  ، عرش فوي )ع
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ي ل  معانيها ـ عند الرواية باملعنى ـ  جهل الراوي بمدلوالت األلفاظ.9 ومقاصدها وما ُي 

ف  احلديث عن  احيث يتعني  عند ذلك األداء باللفظ الذي سمعه اتفاق   لئال يقع فيام يجرص  

 .(1)املعنى املراد به

 .(2)تساهل الراوي يف مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته.10

 :الرواية باملعنى

 الرواية للحديث باملعنى إىل أقسام:ثون يف جواز دِّ حج انقسم امل  

 املنع. .1

 الواز .2

 .لقول املختار: جواز الرواية باملعنى برشوطا

 .والرشوط هي باعتبار الراوي واملروي

 :أما باعتبار الراوي فيشرتط فيه

 .باأللفاظ ومقصودها اعارف   اأن يكون عامل  .1

 .بام حتيل معانيها اأن يكون خبري  .2

 .بمقادير التفاوت بينهام اأن يكون خبري   .3

 .اأن يتثبت ويعرف معناه يقين  .4

 :أما باعتبار املروي فيشرتط

                                                                                                                                                                                          

عملنات عر    ا خملرص ع يم ع دك  ، 1/263 عنظ  عن عرل قني  أسب به  حك ه  عرنفح عرشذ  

، 3/424عرنكت عا ع يم ع دك  البن عرصال   ، 210/ 10،  س  أعالم عرنبال  66  عرنبي 

،  تيج ه عرنظ   257/ 2،  تي  ح عألفك ح  339/ 1،  تدحكد عر ع    385/ 1 فلح عملغ    

2/573. 

 .331عنظ   ع يم ع دك  ص  ( 1)

 .218عنظ  ع يم ع دك  ص  ( 2)
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 .اأن ال يتغري املعنى وال يكون متناقض   .1

أن يفتي بمعناه وبموجبه فيقول: حكم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بكذا أو أمر عليه  .2

  .وهكذا ،أو أباح عليه السالم بكذا ،السالم بكذا

 دِّ عج امل   وط  رش  
 :(1)حار  والج  ل 

 دِّ عج يف امل   شرتط  ي  
ا منها: ح  اروالج  ل   رشوط 

 .ال  د  أن يكون عج  .1

ع  .2 ر   يمنعه الورع من التعصب واهلوى. اأن يكون وج

ا وللمجرحني واملعدلني عىل وجه اخلصوص.  وهذه أخالٌق الزمة للعلامء عموم 

وا الن اسج  س  ب خج الج تج م  ﴾ األعراف: قال تعاىل: ﴿ وج يجاءجه  ش 
 .85أج

 .(2)قال الذهبي: الكالم يف الرجال ال جيوز إال لتام املعرفة تام الورع

ا: واآلفة تدخل يف هذا تارة  من اهلوى والغرض الفاسد، وكالم املتقدمني سامل  وقال أيض 

ا قديام   وحديث ا، وال ينبغي من هذا غالب ا، وتارة  من املخالفة يف العقائد، وهو موجوٌد كثري 

 .(3)إطالق الرح بذلك

 ب  وقال السُّ 
ه... إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل  : الارح  يُّ ك  ال ي قبل منه الرح وإن فرس 

ٍب مذهبي، أو منافسة دنيوية كام  بأن مثلها حامٌل عىل الوقيعة يف الذي جرحه، من: تعصُّ

 . (4)يكون بني النظراء

ظ  .3 ق  ل لئال يغرت بظاهر حال الراوي. اأن يكون يج  غري مغف 

                                                                 

 26(  كنظ    يعبط عح    عرلودكت مع ت مجة إرسعئ ت بن كينس )  حعسة حت    ة (  1)

 .46/  3م  عن عالعلدعل  ( 2)

 (.155، 154رش  عرنخبة  )ص  ( 3)

 (.30ق عد) ا عح    عرلودكت  )ص  ( 4)
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ا يقول ألمحد بن يونس: عبداهلل ))من ذلك ما رواه يعقوب بن سفيان. قال:  سمعت إنسان 

ه رافيض مبغض آلبائه، لو رأيت حليته وخضابه وهيئته  ف  عِّ ري ضعيف. قال: إنام ي ضج الع مج

((لعرفت أنه ثقة
(1). 

ل من استحق  بأسباب الرح والتعديل لئال جيرح عدال   اأن يكون عارف  .4 أو يعد 

 .(2)الرح

اعة )ت ٌح ))هـ(: 733قال بدر الدين ابن مجج ر  ن ه  جج
بجل  م  ق  بجاب  الج ي  جس   ا ب األ 

امل  ون  عج ك  ن  الج يج مج

ٌع  ر   فج
ء  م  ب اليش   ك  احل  ي يٍد، فج الج ب تجق  ٍق وج الج يٌل الج ب إ ط  الج تجع د  يِّ ب ه  وج ر  وُّ م  الت صج ل 

ن  ال ع  ((عج
 (3). 

وينبغي أن ال ي قبل  عارٍف  ري   ن غج ارف بأسباهبا ال م  عج  ن  م   التزكية   قبل  : ت  رٍ جج حج  قال ابن  

 .(4)قظيج تج ٍل م  د  رح والتعديل إال من عج الج 

 .(5)قال ابن حجر: إن صدر الرح من غري عارف بأسبابه مل يعترب به

 .(6)التزكية من عارف بأسباهبا ال من غري عارٍف وقال: تقبل 

 اخلربة بمدلوالت األلفاظ وعادات الناس ولغات العرب:.5

مل  ه  تت عدالت  ب  ن ثج عن الطربي أنه قال: ومج  موىل ابن عباسٍ  ةج مج ر  ك  نقل ابن حجر يف ترمجة ع  

تكذب عيل  وما أشبهه من ، وبقول فالن ملواله: ال نِّ رح، وما تسقط العدالة بالظ  ي قبل فيه الج 

                                                                 

 .1/302،  فلح عملغ   165.  عنظ   عركف كة ا ع م عر  عكة ص 2/665عملو فة  عرل حكخ  ( 1)

 .72، 70،  ن هة عرنظ  ص 82عنظ   عمليقظة ا ع م مصط ح ع دك  ص  ( 2)

 . 68، عر فع  عرلك  ت  ص 2/31فلح عملغ     ( 3)

 .2/131، فلح عملغ    135رقط عردحح برش  نخبة عرفك  ص   ( 4)

 .69ن هة عرنظ  رش  نخبة عرفك   ص   ( 5)

 .66ن هة عرنظ  ص   ( 6)
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هه   ومن ال علم له  باوة  الغج  إليه أهل   القول الذي له وجوه وتصاريف ومعاٍن غري الذي وج 

 .(1)بتصاريف كالم العرب

 ني:مج هج ب  ين أو م  رس  فج قبول الرح والتعديل م  

 األسباب.عدم بيان  (2)املراد بتفسري الرح والتعديل بيان أسباهبام واملراد بإهبامهام

 هي:ووقد اختلف العلامء يف اشرتاط تفسري الرح والتعديل عىل مخسة أقوال 

 ـ مذهب المهور: 1

بل التعديل م   ق  بل الج  ام  هج ب  ي  ق  ارس   فج رح إال  م  وال ي 
(3). 

 وذلك ملا يأيت:

ل  بذكرها، للزمه أن يقول:  اأ ـ أن أسباب التعديل كثرية جد   ل ف املعدِّ يثقل ذكرها، فلو ك 

ه،  اعاد   ((يفعل كذا وكذا)) ل  فعل  ما جيب عىل  اعاد   ((ويرتك كذا وكذا))ما جيب عىل املعد 

ه ل  ترك   .(5)، بخالف الرح فإنه ُيصل بأمر واحد(4)املعد 

ب  الرح، فربام أطلق أحدهم  وج  الرح بناء عىل أمر اعتقده ب ـ والختالف الناس يف م 

جيرح الراوي بام ال  امتعن ت   اوال سيام إذا كان اإلمام متشدد   (6)وليس بجرح يف نفس األمر اجرح  

أو غري  ا، فبيان السبب مزيل هلذا االحتامل ومظهر لكونه قادح  (7)عند غريه ايكون قدح  

 .(8)قادح

                                                                 

 .451هد  عرس ح  مقدمة فلح عرب ح  البن حج   ص  ( 1)

 قد تسلو ت    ة )جم ت( بدالو من )مبام(. ( 2)

 .1/299،  فلح عملغ   220عنظ   ع يم ع دك  ص  ( 3)

 .1/299،  فلح عملغ   220عنظ   ع يم ع دك  ص  ( 4)

 .1/305،  تدحكد عر ع   1/299عنظ   فلح عملغ    ( 5)

 .220عنظ   ع يم ع دك  ص  ( 6)

ذ ن فرت لاه"من ذرك قيل شوبة مل  سئت ِاَ ت  ت حدك  فالن؟   ( 7) . عنظا   "حأكله ك  م عاا بِا و

 .182عركف كة ا ع م عر  عكة ص 

 .1/299عنظ   فلح عملغ    ( 8)
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 ـ القول الثاين: 2

بل   ق  بجل  التعديل إال  م   ام  هج ب  رح م  الج  ي  ق  ارس   فج وال ي 
(1). 

 وذلك ملا ييل:

 .(2)أ ـ أن الرح إنام يؤخذ من إمام عارف بأسباب الرح والتعديل

ل  إىل الثناء  نُّع  فيها والتظاهر هبا فرب ام سارع املعدِّ ب ـ وألن أسباب التعديل يكثر الت صج

 .(3)بظاهر احلال ااغرتار  

 ـ القول الثالث: 3

 ين.رس  فج ي قبالن إال  م  ال 

ب   ،ا تقدم من تعليل اشرتاط تفسريمهاوذلك مل ج  وج  ال سيام مع اختالف الناس يف م 

وثِّق   ل  بام ال يقتيض العدالةامل   التعديل، فقد ي   .(4)عدِّ

 ـ القول الرابع: 4

نيمج هج ب  ي قبالن م  
(5). 

 م من تعليل قبوهلام وإن كانا مبهمني.ا تقد  وذلك مل ج 

 قول احلافظ ابن حجر: ـ 5

 ، والتفصيل يف قبول الرح عىل النحو التال:ام  هج ب  قبول التعديل م  

                                                                 

 .1/301عنظ   فلح عملغ    ( 1)

 .178عنظ   عركف كة ا ع م عر  عكة ص  ( 2)

ين بكثا ) "من ذرك قيل عإلم م م رك مل  سئت عن ح عكله عن عباد عركا كم بان أيب عمل خا حق   ( 3) َيا َّ

 .1/301. عنظ   فلح عملغ   "ج يسه ا عملسجد

 عباد عع"سا وت إنسا ن و كقايل ألمحاد بان كاينس  "مان ذراك ما  ح عه كوقايب بان ساف  ن. قا ل   ( 4)

ف ه حعفيض مبغم آلب ئه، ري حأكات   لاه  خضا به  ه ئلاه رو فات أناه "عرو َ     و ف َضوِّ . ق ل  إنام ك 

 .1/302،  فلح عملغ   165.  عنظ   عركف كة ا ع م عر  عكة ص 2/665. عملو فة  عرل حكخ "رقة

 .1/302عنظ   فلح عملغ    ( 5)
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حج جم   ر  ن  ج   أحدٍ  ن  رح فيه م  هذا الشأن مل ي قبل الج  من أئمة   أحٌد  قد وثقه   مال  أ ـ إن كان مج

ر إال  بأمر جج زحزح عنها ؛ ألنه قد ثبتت له رتبة الثقة فال ي  ارس   فج من كان إال  م   اكائن  
 .(1)يل 

حج جج  ر  ن  ج  ب لج فيه الج  هام  ب  م   ارح  ب ـ وإن كان مج إذا  بهام  رح وإن كان م  قد خال عن التعديل ق 

 .(2)صدر من إمام عارف

 أهم املؤلفات يف الرح والتعديل

أدرك العلامء أمهية التصنيف يف أحوال الرجال وبيان مراتبهم من حيث الرح والتعديل 

 :ابن الصالح عن هذا النوع حتى قال

قج إنه من أجلِّ نوٍع وأفخمه  ر 
ه  امل   إ ن  ة  احلج فج ح 

ة  ص  فج ر  ع  ه  اة  إ ىلج مج قجم  سج  وج
يث   .(3)د 

عت مناهج تلك املصنفات وانقسمت إىل ثالثة أقسام  .(4)وقد تنو 

:القسم األول:  اء  فج عج دج يف  الضُّ ر  ا أ ف   ومن ذلك:  مج

غري: .1 ، وقد بلغ عدد هـ(256)ت أليب عبداهلل حممد بن إسامعيل البخاريالضعفاء الص 

 (. 442ترامجه )

 ويتسم بقرص الن فس وعدم اإلطالة برتاجم املذكورين.

سائي ، الن  راساينِّ الضعفاء واملرتوكني: أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخل  .2

 (.675هـ(، وقد بلغ عدد الرتاجم )303 سنة )املتوّف

 مرتب عىل حروف املعجم من حيث الملة، ويتسم بقرص تراجم املذكورين فيه.وهو 

 سنة وّف  تج الضعفاء: أليب جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العقييل املكي )امل  .3

 (.2101عدد الرتاجم يف هذا الكتاب: )هـ(، وقد بلغ 322

                                                                 

 .1/308تدحكد عر ع    ( 1)

 .1/308،  تدحكد عر ع   73عنظ   ن هة عرنظ  ص  ( 2)

 .375ع يم ع دك    ( 3)

 ر س عملج ل هن  ر لو كف ب ملصنف يف  من هجا ، فاذع مي يعه  لد عر ج ل. ( 4)
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مع لرح يف الرواة، واتسم الكتاب بطول الن فس للرتاجم، وبذكره أقوال بعض أئمة ا

 ذكره لبعض مرويات املجروحني.

ك يف  اعة من احلفاظ، ال يتطرق الش  ح مجج ر   يف الرح، فقد جج
ييل  لتشدده  قج وانتقد اإلمام الع 

 عدالتهم وضبطهم.

قييلُّ ت  وقد رج   بالطريقة اآلتية: كتابه ب الع 

ذكر من نسب إىل يرتجم للضعفاء سواء كان الضعف يف عدالتهم، أو ضبطهم، فقد .1

 الكذب، ووضع احلديث.

لجب عىل حديثه الوهم..2  ومن غج

 ومن يتهم يف بعض حديثه. .3

 وجمهول روى ما ال يتابع عليه. .4

لو فيها ويدعو إليها وإن كانت حاله يف احلديث مستقيمة. .5  ٍ يجغ 
ة  عج  وصاحب ب د 

ا يف تليني أحوال من نقل عنه احلديث ممن مل ينقل عىل صحة. .6  ذكر باب 

لِّ اسم..7 راعي ا يف ترتيبه احلرف األول فقط من ك   رت ب الكتاب عىل حروف املعجم، م 

 :((الضعفاء للعقييل))ومن إجيابيات كتاب 

ا.-1 ا وتضعيف   أن هذا الكتاب ميلٌء باألحكام عىل األحاديث تصحيح 

أن اإلمام ال يكتفي بإيراد األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف الكتاب فحسب، بل  -2

ا أنه ال يصح يف هذا الباب يشء.  يذكر أحيان 

 أنه يذكر األحاديث الصحيحة البديلة عن هذه األحاديث الضعيفة واملوضوعة. -3

 ومن املآخذ عىل كتاب الع قييل: 
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الثقات املتقنني مثل ابن املديني، إيراده لبعض األئمة الثقات يف كتابه هذا كإيراده .1

، وعبدالرزاق هبي قائال  ، فرد  علوالبخاري  قييل، أتدر)):  يه احلافظ الذ   يأفام لك عقل يا ع 

 .(1) ((؟فيمن تتكلم

اين، وقال عنه: ُيالف يف حديثه دج م   -.وكإيراده لـ)يوسف بن إسحاق ابن أيب إسحاق اهلج

ٌح مردود، وقد احتج  به الامعة. 451/4الضعفاء ر  به ابن حجر بقوله: قلت: وهذا جج  فتعق 

هبيُّ لرحه بلفظ .2 ج أن  تفرد الراوي ليس ((ال يتابع عىل حديثه))انتقده احلافظ الذ  ، وبجني 

 دليال عىل جرحه إال أن يكثر رواية األحاديث التي ال يوافق عليها فيصري مرتوك احلديث.

هبيُّ توسع.3 ٌة، أو   ه  انتقد الذ  عج م ن فوٌة، أو ذنوب إذ  ليس هج  ه  لج  يف جرح كل من فيه ب د 

ا من اخلطايا واخلطأرشط الثقة أن يكون مج   .عصوم 

ح  فيه بام يوهن حديثه، وال من )): فقال ق دج ثم ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب ي 

ا من اخلطايا واخلطأ، ولكن فائدة ذكرنا كثريا من الثقات الذين  رشط الثقة أن يكون معصوم 

عة علمهم أن يعرف أن غريهم أرجح منهم وأوثق فيهم أدنى بدعة أوهلم أوهام يسرية يف س

((إذا عارضهم أو خالفهم، فزن األشياء بالعدل والورع

 (2). 

ب ان الب ستي، )ت ((املجروحني))كتاب .4
 هـ(.354أليب حاتم حممد بن ح 

تِّبج كتاب  ب ان ((املجروحني))وقد ر 
 وفق الرتتيب اآليت: البن ح 

ني عىل حروف املعجم.-أ  مج   رت ب ونظ م أسامء امل رتج

ح.-ب      ر  م له مؤلفه بمقدمة ذكر فيها: أمهية معرفة الضعفاء، ومرشوعية الج  قد 

ذكر يف أغلب الرتاجم أسباب الرح، ونقل أقوال العلامء الذين انتقدوا الراوي -ج

م فيه.  املتكل 

                                                                 

 .3/140م  عن عالعلدعل   (1)

 .3/140( م  عن عالعلدعل  2)
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م. ذكرج يف أغلب األحيان رواية أو روايتني-د رتج جج
عِّف الراوي امل  ن أجلها ض 

 والتي م 

هت لكتاب  جِّ ب ان:  ((املجروحني))ومن االنتقادات التي و 
 البن ح 

م فذكر الراوي يف  -1 ه  وأعاد   ((املجروحني))أن ابن حبان رمحه اهلل ربام حصل له الوج

 .((الثقات))ذكره يف 

د يف جرح الرواة حتى انتقده من جاء بعده -2 دوا  وأنه يتشد  من أهل العلم، بل شد 

 .حيان ، كالذهبي وابن حجر وغريهماالستنكار عليه يف بعض األ

 أنه حصل له أخطاٌء يف تعيني الرواة فينسبهم إىل قبائل أو أنساب ليست صحيحة هلم. -3

 الكامل يف معرفة ضعفاء املحدثني وعلل احلديث: أليب أمحد عبد اهلل بن عدي الرجاين.5

 .هـ( 365 ت)

 (.2206وقد بلغ عدد الرتاجم يف الكتاب وفق بعض النرشات: ) 

 رتب الكتاب عىل حروف املعجم. 

ير  كتاب الكاملومن إجيابيات ومميزات 
د   :البن عج

ثج فيها عن علم الرح والت عديل، وذكر .1 دير مقدمة ماتعة  للكتاب حتد  كتب ابن  عج

اد يف هذا املجال. ة النُّق   أقوال أئم 

االراوي التي انت قدت عليهأنه ُيرص مرويات .2  ، فبعد أن يذكر كالم أهل العلم فيه جرح 

 ...مما انتقدت عليه من الروايات :وتعديال  ، يقول

إال بعد أن يستقرئ  وأنه يمتاز  باالستقراء واإلنصاف يف األحكام ، فهو ال يصدر  حكام  .3

مناسب ا مع هذه األحاديث التي وقف أحاديث الراوي ويرسدها بنفسه، ثم يصدر  حكام  

 .عليها

ا مصطلحات األ–رمحه اهلل  -وأنه.4  .ئمة وعباراهتم يف الرح والتعديليرشح  أحيان 



30 
 

ا من نصوص الرح.5 ا كبري  ظج لنا يف كتابه عدد 
ف  والتعديل، ألئمة ضاعت  وأنه حج

س،  مصنفاهتم، ال  ق لت أقواهلم من قبل تالميذهم، مثل: شعبة، والفج يجى بن سعيد أو ن  ُيج  وج

اين وغريهم. ر  روبة احلج  القطان، وابن أيب عج

وأنه يسوق  األسانيد لكل ما يورده  سواء  أكان ذلك يف عنارص التعريف بالراوي، أو .6

واة، أو األحاديث، أو اآلثار املجسوقة يف ترمجته.   أقوال الرح والتعديل يف الرُّ

نج 
م   : ذ كرت لكتاب الكامل التي سلبياتال وج

ا من األحاديث املنكرة، وي ضعفه  –رمحه اهلل –أنه .1 قد ي رتجم  لراٍو ، ويورد  يف ترمجته عدد 

 بناء  عىل هذه األحاديث، ويكون احلمل  فيها ليس عىل هذا الراوي وإنام من الراوي عنه.

نسب .2  إىل التساهل يف احلكم عىل بعض الرواة. -رمحه اهلل–قد ي 

يف أثناء الرتاجم الرواة تكون صحيحة  –رمحه اهلل  –أن بعض األحاديث التي يذكرها .3

عفها، ألن الكتاب مظنة األحاديث الضعيفة واملنكرة.  نكرة، فيتوهم القارئ  ضج  غري م 

بن ايزان االعتدال يف نقد الرجال: لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن م.6

اي امز الذهبي )امل  هـ(748توّف: قج

واة، وأسامء آبائهم، ومل يلتزم يف االسم  رت ب الكتاب عىل حروف املعجم، يف أسامء الرُّ

تيب األلف بائي.  الثالث الرت 

ت ب الستة.  ورمز عىل اسم الرجل من أخرج له من أصحاب الك 

 ...هم كالتال :الذين ذكرهم الذهبي يف كتابهو

اعني -1 .الكذابني، والوض  ب  دين للكذ   امل تجعجمِّ

 .ثم الكذابني الذين اد عوا أَنم سمعوا، ومل يكونوا سمعوا-2

مني بالوضع، أو بالت زوير.-3  ثم امل ت ه 

 ثم الكذابني يف هلجتهم، ال يف احلديث النبوي.-4
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ر  كى الذين كج ل  ثم املرتوكني اهلج -5 م، ومل ي عتمد عىل روايتهم. كج ث ر خطؤهم، وت   حديثه 

اظ ا-6 ف  ق  ثم احل  ٌن.لذين يف دينهم ر   ة، ويف عدالتهم وه 

بل حفظهم، فلهم غلٌط وأوهام، ومل ي رتجك حديثهم بل ي قبل -7
ثني الضعفاء من ق  دِّ ثم امل حج

 ما رواه  يف الشواهد، واالعتبار هبم، ال يف األصول واحلالل واحلرام.

ثني الصادقني، أو الشيوخ املست ورين الذين فيهم ل ني، و-8 دِّ تبة األثبات ثم امل حج مل يبل غوا ر 

نني  .امل تق 

ثم ذكر خلٌق كثري من املجهولني، ممن ينصُّ أبو حاتم الرازي عىل أنه )جمهول(، أو -9

هل( أو نحو ذلك من العبارات التي تدل عدم  ف، أو فيه جهالة، أو جي  ه )ال ي عرج يقول غري 

 شهرة الشيخ بالصدق، إذ املجهول غري حمتج به.

تجفت  إىل  األثبات   قاتثم الثِّ   -10 ل  ن ال ي  م فيهم مج ة، أو الثقات الذين تكل  عج الذين فيهم ب د 

 .كالمه يف ذلك الثقة، لكونه تعن ت فيه، وخالف المهور من أ ول الن ق د

 :((ميزان االعتدال))الذهبي يف كتاب  الذين مل يذكرهمو

ا منهم ، لاللت-1 هم يف اإلسالم وعظمتهم يف األئمة املتبوعني يف الفروع ، مل يذكر أحد 

ا منهم، فعىل جهة   النفوس ،كأيب حنيفة والشافعي والبخاري وغريهم... وإن ذكر أحد 

 اإلنصاف. 

ن قيل فيه: -2 ر  مج ك 
ض ل ذ  ق))مل يتعر  د  ه  الصِّ لُّ

 
 .((حمج

 .((البأس به))ومن قيل فيه: -3

كتب  حديثه، أو هو شيخ))ومن قيل فيه: -4 فإن هذا وشبهه  ((هو صالح احلديث، أو ي 

ع ف امل ط لجق.   يدل  عىل عدم الض 

 ( ترمجة وبعضها من املكررات.11053وقد بلغ عدد املرتمجني يف الكتاب: )-5
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 ّف  وج تج : أليب الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )امل  نلسان امليزا-7

 هـ(852 سنة

 ؟((امليزانلسان ))، و((ميزان االعتدال))ما هو الفرق بني 

 الواب: 

ت ب الستة يف الكتاب،  تعاىل أن احلافظ ابن حجر رمحه اهلل.1 مل يذكر أسامء أصحاب الك 

ه  أل فج كتاب:  ، ومها متخصصان يف ((تقريب الت هذيب))، و((هتذيب الت هذيب))وذلكج ألن 

ت ة ت ب السِّ ا.رجال الك  اهت  قج حج ل   ، وم 

اجم التي مل يذك .2 هبي يف أضاف بعض الرت  ، ورمز هلا ((ميزان االعتدال))رها اإلمام الذ 

 باحلرف )ز(، أي زيادة.

اد يف الرجال املذكورين، .3 هبي ما فاته من أقوال النُّق  استدرك احلافظ ابن حجر عىل الذ 

م  يذكر االستدراكات.  ... ث   وقال: قلت 

احلسني بن عبدالرمحن أضاف ما استدركه اإلمام أبو الفضل زين الدين عبدالرحيم ابن .4

هـ( من أقوال أهل العلم أو تراجم أو 806 سنة ّف  وج تج امل  بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي )

 .((ذيل ميزان االعتدال))إصالح خطأ أو غري ذلك، يف كتابه: 

ات  ؤالقسم الث اين: ما أ    :لِّفج يف الثِّقج

وذكر مذاهبهم معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء .1

ِّ الكو ىلِّ ج  أليب احلسن أمحد بن عبد اهلل بن صالح الع  : وأخبارهم
 .هـ(261 ت) يف 

وهو كتاب ال ُيتص يف الثقات فقط، ولكن  الصفة السائدة فيه هم الذين وثقهم رمحه اهلل 

 تعاىل.

وقد وصل إلينا هذا الكتاب برتتيب اإلمام  .( ترمجة2366وقد بلغ فيه عدد الرتاجم: )

 نور الدين اهليثمي.
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 وقد ات سم منهج العجيل يف هذا الكتاب باإلجياز واالختصار.

توثيق العجيل وجدته باالستقراء كتوثيق ابن ))مي: لِّ عج قال الشيخ عبد الرمحن بن ُييى امل  

((حبان أو أوسع
 (1). 

...تبني  ل بعد دراسة تراجم كثري من الرواة أن ))وقال حمقق الكتاب عبد العليم البستوي: 

ما يتفق مع ابن حبان يف توثيق أناس ذكرهم أبو حاتم وغريه يف املجاهيل  ااإلمام العجيل كثري  

أو سكتوا عليهم، وجيزم العجيل بتوثيقهم ولكنه ـ أي العجيل ـ ُيتلف عن ابن حبان يف أن 

، ابن حبان يتشدد أو يتعن ت يف الرح بخالف العجيل، فإنه يتسامح مع الضعفاء أيض  ا

 فيعطيهم مرتبة أعىل مما هم فيه عند النقاد اآلخرين.

 ويظهر تساهل العجيل يف األمور التالية:

 : إطالق )ثقة( عىل الصدوق فمن دونه.أوال  

 : إطالق )ال بأس به( عىل من هو ضعيف.اثاني  

 أو مرتوك. اإطالق )ضعيف( عىل من هو ضعيف جد  : اثالث  

  .(2) : توثيق جمهول احلال ومن مل يرو عنه إال  راو واحدارابع  

، التميمي، .2 بدج ع  ٍم حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن مج
ات  الثقات: أليب حج

 هـ(.354 سنة ّف  وج تج الدارمي، الب ستي )امل  

 ( ترمجة.16508)وقد بلغ عدد الرتاجم فيه 

رتب عىل الطبقات  .ملسو هيلع هللا ىلص: ابتدأه بسرية الرسول وهو م 

إن العدل من مل ي ع رف  فيه الرح، إذ التجريح ضد التعديل، ))وقد كان مذهب ابن حبان: 

((فمن مل جي  رح فهو عدل حتى يتبني  جرحه
 (3). 

                                                                 

 .72عألنيعح عرك شفة ص  ( 1)

 .127ا  1/125حتق ق  ل ب مو فة عرثق يف  ( 2)

 .1/14،  رس ن عمل  عن 1/13عنظ   عرثق يف  ( 3)



34 
 

نج 
 يف كتابه هذا. املجاهيللذا فقد أدخل الكثري م 

فكل من أذكره يف هذا الكتاب األول فهو صدوق جيوز االحتجاج ... ))قال ابن حبان: 

دج خرٌب منكر عن واحد ممن أذكره يف كتايب  ج  ى خربه عن خصال مخس، فإذا و  ر  بخربه إذا تجعج

 هذا، فإن ذلك اخلرب ال ينفك  من إحدى مخس خصال:

ل ضعيف ال ـ إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه يف كتايب هذا يف اإل سناد رج 1

تج بخربه.  ُي 

 ـ أو يكون دونه رجل واه ال جيوز االحتجاج بروايته. 2

ة. ـ أو اخلرب يكون مرسال   3  ال يلزمنا به احلج 

ة. اـ أو يكون منقطع   4  ال يقوم بمثله احلج 

ن  الذي سمعه منه... فكل  5 ـ أو يكون يف اإل سناد رجل مدلس مل يبني  سامعه يف اخلرب مج

ى خربه عن اخلصال اخلمس التي ذكرهتا فهو عدل جيوز  ر  من ذكرته يف كتايب هذا إذا تجعج

االحتجاج بخربه، ألن العدل من مل ي ع رف منه الرح ضد التعديل، فمن مل يعلم بجرح فهو 

لِّفوا احلكم  عدل إذا مل ل ف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنام ك  كج يتبني  ضده، إذ مل ي 

((بالظاهر من األشياء غري املغي ب عنهم
 (1). 

وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن ))وقد انتقد احلافظ ابن حجر هذا املذهب. فقال: 

تبني  جرحه مذهب عجيب، والمهور الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان عىل العدالة إىل أن ي

 عىل خالفه.

ق   ل     اوهذا هو مسلك ابن حبان يف كتاب )الثقات( الذي أل فه، فإنه يذكر خج
ن نجص  عليهم مم 

 أبو حاتم وغريه أَنم جمهولون.

                                                                 

 .13، 1/11عرثق يف  ( 1)
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وكأن عند ابن حبان أن جهالة العني ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه ابن 

((حاله باقية عند غريهخزيمة، ولكن جهالة 
 (1). 

ه العلامء من املتساهلني يف التوثيق  ،وهذا االصطالح خاص بابن حبان فقط ،ولذلك عد 

 .فينبغي التنبه له عند التعامل مع هذا الكتاب

عفاء:  القسم الثالث: كتب مجعت بنيج الثِّقات والضُّ

 ومنها:

 ع  بن سج  ملحمد   )الطبقات الكربى(: الطبقات الكبري:.1
 هـ(.230ري )ته  نيع الزُّ بن مج  د 

ثم ذكر الصحابة، وقسمهم ملسو هيلع هللا ىلص  منه يف بدايتة للحديث عن سرية الرسول  اصص جانب  خج 

إىل ثالث طبقات، وجعل السبق إىل اإلسالم هو األصل، ثم ذكر التابعني، وقسمهم إىل 

طبقات باعتبار املدن ولذلك يصعب التمييز فيه بني التابعني وأتباعهم ومن بعدهم، ثم جعل 

 للنساء اخاص   قسام  

 ( ترمجة.5554اجم الكتاب يف بعض النرشات )وقد بلغ عدد تر

التاريخ الكبري: أليب عبداهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن كتاب التاريخ الكبري: .2

 .هـ(256 سنة ّف  وج تج املغرية البخاري، )امل  

 رتبه ونظ مه عىل حروف املعجم، مراعي ا يف ذلك احلرف األول فقط. .1

 كثرت عىل األول من اسم األب.ثم يرتب األسامء   املشرتكة إذا .2

ا السم النبي صىل اهلل عليه وسلم..3  استفتحه بمن اسمه  )حممد( ترشيف 

م يف كل حرف الصحابة رضوان اهلل عليهم عىل غريهم، وإن خالف الرتتيب..4  ويقد 

ا ألفاظ الرح والتعديل، كقوله: سكتوا عنه، وفيه نظر، ومنكر .5 ويستعمل أحيان 

 احلديث.

                                                                 

 .1/14رس ن عمل  عن  ( 1)
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امع للرواة عن شيوخهم. اعتنى يف بيان.6  صحة الس 

الرح والتعديل: أليب حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، .3

 .هـ(327 سنة ّف  وج تج ابن أيب حاتم )امل   ازي  ، الر  نظيل  احلج 

اد يف هذا .1 م  الرح والت عديل، وأقوال النُّق  ل 
كتب مقدمة اشتملت عىل فوائد تتعل ق بع 

اد.املجا ثني والنُّق   ل، مع ترمجة ألشهر املحدِّ

رتبه عىل حروف املعجم، بالنظر إىل احلرف األول يف االسم فقط، مع ابتداء اسم األب .2

ا. وابتدأ    لف.ألبيه عىل اأيمن ي سمى أمحد وابتداء اسم أيض 

 ُيرص عىل تقديم أسامي الصحابة يف كل حرف..3

اد يف املرتجم.4 نبل،  نقل أقوال عدد من النُّق  عني، وأمحد بن حج هبم، وال سيام ُييى بن مج

ةج الر   عج ر   ازيني، وغريهم.وأبيه، وأيب ز 

 ( ترمجة. 18050ومخسني )  اوهو كتاب كبري احتوى عىل ثامنية عرش ألف   

 :((الرح والتعديل))ومراتب الرح والتعديل عند احلافظ ابن أيب حاتم يف كتابه 

 :هي أربعة مراتب :حات مٍ مراتب التعديل عند ابن أيب 

 .إذا قيل للواحد إنه: ) ثقة، أو متقٌن ثبت( فهو ممن ُيتج  بحديثه.1

نظر .2 كتب حديث ه، وي  دق، أو ال بأس به( فهو ممن ي  ه الصِّ وإذا قيل إنه )صدوٌق، أو حملُّ

 فيه.

نظر فيه، إال أنه دون الثانية..3 كتب حديث ه، و ي   وإذا قيل )شيٌخ( ي 

كتب حديث ه لالعتبار.وإذا قيل )صالح  .4  احلديث( فإنه ي 

ح عند احلافظ ابن أيب حاتم يف كتاب  ر  راتب الج ا مج أم   :((الرح والتعديل))وج

 هي أربعة مراتب:  :فمراتب أو طبقات الرح عنده

ا - احلديث(نيِّ )لج  -إذا أجابوا يف الرجل بـ -1 بار 
ت  نظر  فيه اع  كتب حديث ه، وي   .فهو ممن ي 
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ديثه ، إال أنه دونه.وإذا  -2 ( فهو بمنزلة األوىل يف كتبة حج  قالوا )ليس بقوي 

طرح  حديث ه ، بل ي عتجرب  به. -3  وإذا قالوا )ضعيف احلديث( فهو دون الثاين ، ال ي 

اب(فهو ساقط  احلديث، ال  -4 وإذا قالوا )مرتوك احلديث(، أو )ذاهب  احلديث( أو)كذ 

كتجب  حديث ه   .ي 

ن ف ابعض امل صج اهت  قج حج ل  م   وج
ت ة  ت ب  السِّ  ات حول الك 

واية، ومن ال الرِّ ت ب احلديث املعتمدة يف جمج جال أشهر ك  ت ٌب  ختصصت يف ر  نِّفت ك   لقد ص 

 هذه امل صن فات: أشهر

للحافظ أيب حممد عبدالغني بن عبدالواحد املقديس  ((الكامل يف أسامء الرجال))-1

 هـ(.600)ت

يِّ  ((أسامء الرجالهتذيب الكامل يف ))-2 زِّ
للحافظ أيب احلجاج يوسف بن عبدالرمحن امل 

 هـ(.742)ت

للحافظ أيب حممد عبدالغني بن  ((الكامل يف أسامء الرجال))وهو هتذيب لكتاب -3

 هـ(.600عبدالواحد املقديس )ت

، واإلصالح    .من معاين التهذيب يف اللغة: التنقيح، والقطع 

ب  صه وحذف ما فيه من إضافات غري الزمة. :الكتابج وهذ   خلج 

 األمر يقتيض اإلضافات عىل الكتاب املراد هتذيبه يف بعض األحيان.ذا هو

ه  اهلل تعاىل يف كتابه: زِّ امل   وهذا ما سار عليه اإلمام   ج
مح   .((هتذيب الكامل))ي رج

للحافظ أيب  ((الرجالالكامل يف أسامء ))بدأ بمقدمة ذكر فيها األسباب الدافعة لتهذيب .1

 هـ(، ومنهجه يف الكتاب.600حممد عبدالغني بن عبدالواحد املقديس )ت

ت ة .((إنام األعامل بالنِّي ات))كتب مقدمة ماتعة عن حديث: .2  ، وما ورد يف فضل الكتب السِّ



38 
 

م  ترمجة موجزة لسرية سيد البرش حممد بن عبداهلل بن عبداملطلب صىل  اهلل عليه .3 ث 

م ا  عجزاته  ... نسبه ويشء من سريته، وم  وسل  ف  ُّ عىل طريق االختصار، طلب ا لربكته، وتجرشج

 بذكره صىل اهلل عليه وسل م. 

رتب الكتاب عىل حروف املعجم ، وصعد يف الرتتيب إىل آبائهم ، وأجدادهم ، ثم .4

ا.  رتب النساء عىل ذلك النسق أيض 

 وابتدأ بمن اسمه أمحد..5

 وفق الن سق اآليت:  كتابه يف داخل الرتمجة الواحدة ((املهتذيب الك))ونظم صاحب 

 .اسم الراوي واسم أبيه وجده-1

 شيوخ الراوي عىل حروف املعجم، ويذكر رمز اسم الكتاب الذي أخرجه.-2

م عىل حروف املعجم، ويذكر رمز اسم الكتاب الذي أخرجه. -3 رتج جج
 تالميذه امل 

لني -4 اد امل عجدِّ ة النُّق  م، ويرتب هذه األقوال وفق وفيات أقوال األئم  رتج جج
للراوي  امل 

 الناقدين، أو أمهيتهم يف جمال الرح والت عديل.

م. -5 رتج جج
حنيج للراوي  امل  رِّ اد امل جج ة النُّق   أقوال األئم 

ر  أقوال بعض األئمة يف -6 ك 
حنيج من خالل ذ  رِّ لنيج وامل جج ثم  ُياول املوازنة بنيج أقوال امل عجدِّ

م له.الر رتج جج
 جل امل 

 ذ كر زمان ومكان  والدة ووفاة الرواة.-7

م له يف سياق -8 رتج جج
ت ة أو غريها عن طريق امل  ا رواية من أحد الكتب السِّ يروي أحيان 

مجة.  الرت 

هتذيب التهذيب: أليب الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين -3

 هـ(852سنة  ّف  وج تج )امل  

ب اإلم ذ  يِّ  ((هتذيب الكامل))ام  ابن حجر كتاب هج زِّ
 لإلمام امل 
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 ومن أشهر الفروق بنيج الكتابني:

 :((هتذيب الكامل))أن كتاب  -

 تضمن ترمجة موجزة للرسول صىل  اهلل عليه وسل م.-1

ن -2 ا وذكر مج م هلم ترتيب ا ألف بائي دقيق  رتج جج رتب املزي  أسامء الشيوخ والتالميذ للم 

 الشيوخ والتالميذ من أصحاب الكتب بالرموز.أخرج هلؤالء 

 رتب أقوال التعديل، ثم الرح، ونظمها.-3

ة بأحد -4 لج م هلم، وهي يف األغلب هلا ص  رتج جج
ا رواية أو روايتني تتصل بامل  ذكر املزيُّ أحيان 

لو  أسانيده. ت ة، والتي يبني فيها ع   الكتب السِّ

ر فإنه اتبع األسلوب اآليت: جج ا ابن حج  أم 

 حذف سرية الرسول صىل  اهلل عليه وسل م..1

 مل ي رتب أسامء الشيوخ والتالميذ ترتيب ا ألف بائي..2

م  ن أخرجج حذف رموز مج .3 رتج جج  م.هلج للشيوخ والتالميذ للم 

ي وخ  والتالميذ..4 نج أسامء الشُّ
 حذفج الكثري م 

فج مرويات امل  .5 لو  أسانيده. زِّ حذج م  هلم، والتي يبني فيها ع  رتج جج
 ي  التي هلا صلة بامل 

م هلم..6 رتج جج
كج ما فات املزي  من شيوخ وتالميذ الرواة امل   استدرج

م هلم والتي فات املزي  أن .7 رتج جج
استدرك بعض أقوال أهل الرح والت عديل يف امل 

 يذكرها.

 .((هتذيب الكامل)) التي وردت يف كتابنب هج احلافظ ابن حجر عىل بعض األوهام .8

تقريب التهذيب: أليب الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين .4

 هـ(852سنة  ّف  وج تج )امل  

جر كتابه:    وفق النقاط اآلتية: ((تقريب التهذيب))وقد رت ب احلافظ ابن حج
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ة  بنيج فيها األسباب الدافعة لتأليف هذا .1 مج قدِّ  الكتاب، مع بيان منهجه يف الكتاب.كتب م 

 رتبه عىل حروف املعجم ، بذكر األسامء من األلف إىل الياء..2

 يف حرف األلف بدأ بمن اسمه أمحد. .3

 ويف العبادلة ابتدأ بمن اسمه عبداهلل..4

د ، لرشف هذه األسامء.  .5 م   ويف حرف امليم،  بدأ بمن اسمه حم 

م  وبعد أن انتهى من حرف الياء انتقل إىل ا.6 ا وفق حروف املعجم، ث  لكنى ورتبهم أيض 

نج 
م  م  وج م  األلقاب، ث  م  فصل يف األنساب، ورتبهم وفق حروف املعجم، ث  فصل يف األبناء، ث 

 .املبهم

م  ابنة   نجى من النِّساء، ث  م  الك  م  النِّساء ورتبهم ترتيب ا ألف بائي، ث   احلارث، ابنة  محزة...ث 

زيِّ يف 
 .((هتذيب الت هذيب))، ((هتذيب الكامل))وهو بذلك سار عىل نسق اإلمام امل 

نج الفروق بنيج كتاب:
م   (:)تقريب التهذيب))، و((هتذيب التهذيب))وج

، والذي هو بدوره ((هتذيب التهذيب))هو تقريب لكتاب  ،((تقريب التهذيب))إن  .1

. ((هتذيب الكامل))هتذيب لكتاب  يِّ  للمزِّ

الرواة إىل طبقات، ومراتب، وهذا مامل يفعله يف  ((التقريب))سم احلافظ ابن حجر يف قج .2

 .((هتذيب التهذيب))

ر يف الرواة، بينام  ((تقريب التهذيب))إن  .3 جج ة النِّهائية الجتهاد احلافظ ابن حج لج صِّ ي عطي امل حج

 يذكر أقوال أهل الرح والتعديل. ((هتذيب التهذيب))يف 

 لشيوخ والتالميذ.حذف أسامء ا.4

ن ملج يقف له  عىل سنة للوفاة ذكر طبقته..5 كر سنوات الوفيات للرواة، ومج
 حرص عىل ذ 

، ومل يفعل هذا يف .6 ا وتعديال   .((هتذيب التهذيب))قسم مراتب الرواة جرح 

جر الرواة يف كتابه:  م احلافظ ابن حج  ؟((تقريب التهذيب))وقس 

 ( طبقة.12إىل )
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 : أقسامهم وطبقاهتم املتكلمون يف الرجال

 :أقسام املتكلمني يف الرجال

 : هبيُّ ونحن ال ندعي العصمة يف أئمة الرح والتعديل، لكنهم أكثر الناس ))قالج اإلمام  الذ 

وأبعدهم عن التحامل. وإذا اتفقوا عىل تعديٍل أو  اوأندرهم خطأ  وأشدهم إنصاف   اصواب  

ة به.  رب 
جرٍح، فتمسك به واعضض عليه بناجذيك، وال تتجاوزه فتندم. ومن شذ منهم فال ع 

ناء، وأعط القوس بارُّيا. فو اهلل لوال احلفاظ األكابر خلطبت الزنادقة عىل  لِّ عنك العج فخج

 هو بسيف اإلسالم وبلسان الرشيعة وبجاه املنابر. ولئن خطب خاطٌب من أهل البدع، فإنام

((فنعوذ باهلل من اخلذالن ملسو هيلع هللا ىلص  السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول
 (1). 

وليحذر املتكلم يف هذا الفن من التساهل يف ))(: 192قال ابن حجر يف نزهة النظر )ص

الرح والتعديل. فإنه إن عدل أحدا  بغري تثبت، كان كاملثبت حكام  ليس بثابت، فيخشى 

. وإن جرح بغري حترز، فإنه "من روى حديثا  وهو يظن أنه كذب"عليه أن يدخل يف زمرة 

عليه عاره أبدا . واآلفة أقدم عىل الطعن يف مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى 

 وتارة –غالبا   هذا من سامل املتقدمني وكالم–تدخل يف هذا تارة من اهلوى والغرض الفاسد 

((ئدالعقا يف املخالفة من
 (2). 

دون يف الرح والتعديل: أوال    :امل تشدِّ

ة يف اللغة هي د 
نقيض اللني، وتكون يف الواهر واألعراض،  :الصالبة، وهي :الش 

 .(3)والتشديد خالف التخفيف

 امل تعنِّت يف الرح متثبٌِّت يف التعديل. :فامل تشدد هو

 يغمز الراوي بالغلطتني والثالث، وجيرحه بأدنى جرح، ويلني بذلك حديثه.

                                                                 

 .11/82س  أعالم عرنبال    ( 1)

 .192ن هة عرنظ    ( 2)

، عملوجاام عريساا ط  2/451، عرنا كااة ا ي كااد ع اادك   عألراا   1/498أساا   عرباليااة   ( 3)

1/476-477. 
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 هـ(،198هـ(، وُييى بن سعيد القطان )ت 160ومن هؤالء: شعبة بن احلجاج )ت 

 .(1)هـ(303هـ( ، والنسائي )ت277هـ(، وأبو حاتم الرازي )ت 233وُييى بن معني )ت 

 :ومن النقاد من اشتهر بالتعن ت يف جرح أهل بلد معني

واعلم أن من النقاد من له تعنت يف جرح أهل بعض  :ويُّ نج ك  عبد احلي الل   قال الشيخ حممد  

نق ح األمر يف ذلك الرح  (2)البالد ، أو بعض املذاهب ، ال يف جرح الكل ، فحينئٍذ ي 

 ومن أولئك: 

 هـ( يف جرحه ألهل الكوفة.259اين )ت جج وز  أ ـ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب ال  

إ ن  احلج ))قال احلافظ ابن حجر:  أج اذ قج فج ا تج وز  إ ذج اقج ال  حج بج أجيب  إ س  ل  لج ثج ة  م  وفج ل  ال ك  جه 
ِّ أل 
اين  جج

بج  أجى ال عججج ق ف  يف   ;رج تجوج اه  الج يج ج ، فجرتج يُّع  الت شج
ا ب  هج

ل   أجه 
ة  رج ه  ش  ب  وج  يف  الن ص 

اف ه  رج
ح  ة  ان  د 

ل كج ل ش  ذج وج

ع   ٍق وج
ل  اٍن ذج سج

م  ب ل  ن ه 
ه  م  رج ن  ذجكج ح  مج ر  ي ٍم جج عج أجيب  ن  ش  وج مج جع  ث لج األ 

لجنيِّ  م  ذج ي  ه  أجخج ت ى إ ن  ٍة، حج قج
ل  ةٍ طج بجارج

بجي د   ع  نيج احلج  ن  ب   اهللوج
اط  أجسج ى وج وسج ن ه  م 

ثجر  م  ه  أجو  أجك  ث ل 
ه  م  ضج ارج ا عج ا إ ذج ذج ، فجهج

ة  ايج وج انج الرِّ كج أجر   وج
يث  د 

وج  ه  ه  فج ع   ن  ضج
ال  مم  ج  ث قج رج وج ث يق   فج ب لج الت و   ق 

))
(3). 

راش البغداديُّ   .(4)هـ( يف جرحه ألهل الشام283)ت ب ـ عبد الرمحن بن يوسف بن خ 

 امل تساهلون يف الرح والتعديل:ثاني ا: 

 مفهوم التساهل عند علامء الرح والتعديل

نقيض احلزن، وهو كل يشء مائل إىل اللني وقلة اخلشونة، والتسهيل هو  :السهل لغة

 .(1)التسامح :التيسري، والتساهل هو

                                                                 

، 83 عمليقظة ص  (،171 ،167، 159ا  158)  عنظ   ذ   من كول د قيره ا عح    عرلودكت ( 1)

 .132،  عمللك  ين ا عر ج ل ص 1/482 عرنكت عا  ل ب عبن عرصال  

 ( . 308عح    عرلودكت ) ص  عر فع  عرلك  ت ا ( 2)

 .4/463، فلح عملغ   ر سخ     1/212رس ن عمل  عن   عنظ   ( 3)

 .4/463، فلح عملغ    1/212عنظ   رس ن عمل  عن   ( 4)
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الفة بعض القواعد التي وضعها عموم  واملراد بالتساهل عند علامء الرح والتعديل: م 

اد يف توثيق الرواة.  النُّق 

 األسباب احلاملة لبعض العلامء عىل التساهل

 :يٌب يف النقد ينشأ من عدة أسبابالتساهل ع

اصطالح ضوابط وقواعد يف التوثيق فيها نوٌع من التساهل ال يرضاه مجهور أهل  :األول

ف بطلب العلم، أو توثيق جمهول العدالة، أو توثيق من روى عنه  ر  العلم كتوثيق كل من ع 

دٌل واحد ونحو ذلك.  عج

رح والتعديل، وعدم مراعاة تطبيقها عند توثيق ثني يف الدِّ الثاين: االبتعاد عن قواعد امل حج 

 الرواة.

احلالة النفسية للناقد والتي جتعله ببالغ يف إحسان الظن باملسلمني، وعدم التحري  :الثالث

 والتتبع ألخطائهم.

لته راجع إىل تسامح امل تساهل يف مذهبه يف الرح والتعديل، أو اعتبار  فالتساهل يف مج 

ف غريه، أو عدم اعتبارها كتعديل املستور ونحوه، أو إىل عدم بعض األوصاف عىل خال

 .التحري

 :، والت صحيحأشهر املعروفني بالتساهل يف التعديل

 هـ(.261[ أبو احلسن أمحد بن عبد اهلل العجيل )ت1]

رة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )ت2] و   .هـ(279[ حممد بن عيسى بن سج

ه من املتساهلني:  الح، ووقد عد    .(2)الذهبي، والسخاويابن الص 

                                                                                                                                                                                          

 (. 412/  6رس ن عرو ب  )  ( 1)

(،  172ذ اا  ماان كول ااد قيرااه ا عحاا    عرلواادكت ص )، ( 172ع اايم ع اادك  )ص عنظاا    ( 2)

 (. 275/  3(، فلح عملغ   )  83) ص عمليقظة 



44 
 

، الت  ان بن م  ب  ان بن أمحد بن ح  ب  بن ح   [  ابن حبان أبو حاتم حممد  3] بدج ع  ، ميميُّ عاذ بن مج

تيمي  ار  الد    .(1) هـ(354)ت ، الب س 

بِّيُّ  حممد  بن عبد اهلل بن حممد بن محج دويه بن [ أبو عبد اهلل احلاكم4]  م الض  كج ن عيم بن احلج

، املعروف  باب ن  البجيِّع  )امل   ابوريُّ ين الن ي سج امج  هـ(405 سنة ّف  وج تج الطُّه 

ه من املتساهلني  :وقد عد 

 . (2)وهو واسع اخلطو يف رشط الصحيح متساهٌل يف القضاء به :ابن الصالح، قال

، هـ(852 سنة ّف  وج تج العسقالين )امل  وأبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر 

 .(3)قال: احلاكم مشهوٌر بالتساهل يف التصحيح

 ّف  وج تج امل  ) ينى  بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني احلنفى العج  و بدر الدين أبو حممد حممود  

رف تساهله وتصحيحه لألحاديث الضعيفة بل واملوضوعة :، قالهـ(855 سنة  .(4)قد ع 

سني البيهقي  )ت[ أبو بكر 5]   .(5) هـ(458أمحد بن احل 

 امل عتدلون يف الرح والتعديل: ثالث ا: 

 مفهوم االعتدال عند علامء الرح والتعديل: 

 .هو ما قام يف النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الور :العدل لغة

                                                                 

 .كنظ   ع دك  عن  ل ب عملج  حني،  عرثق يف البن حب ن ( 1)

 (. 172ع يم ع دك  )ص  ( 2)

 (. 313/  3مشك ) عملص ب ح )  ( 3)

 ( . 172( ع يم ع دك  )ص 4)

 (. 627/  1عربن كة ا أح  ك  عهلدعكة )  ( 4)

 ( . 172( ع يم ع دك  )ص 4)

 عمل عجع عرس بقة. تنظ  ( 5)
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 باحلق. م  ك  والعدل هو: احل  

 .  (1)املريض يف قوله وحكمه :من الناس هو ل  د  والعج 

 :معنى االعتدال ام الذهبي مبيِّن  قال اإلما

لون  ب ل العلامء أقواهلم وارتضوها فال ي ضعِّفون إال بجارح، وال ي عدِّ قسٌم معتدٌل منصٌف قج

 .(2)إال بمعرفة

 ين يف الرح والتعديلال أشهر املعتدل

 .مجهور أئمة النقاد معدوٌد يف هذا القسم

 :نصافالهر املوصوفني باالعتدال واومن أش

هـ(، وابن سعد )ت 198هـ(، وعبد الرمحن بن مهدي )ت 161سفيان الثوري )ت 

هـ(، 256هـ(، والبخاري )ت241هـ(، واإلمام أمحد )ت 234هـ(، وابن املديني )ت 230

هـ(، 365هـ(، وابن عدي )ت 275هـ(، وأبو داود )ت 264وأبو زرعة الرازي )ت 

، هـ(676زكريا حميي الدين ُييى بن رشف النووي )ت وأبو ،  هـ(385)ت  نيُّ ط  ق  ارج والد  

اي امز الذهبي )ت  وأبو   ،هـ(748وشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن قج

الفضل زين الدين عبدالرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي )ت 

ةج ، هـ(806 عج ر  ُّ أبو ز  ل    م  ث   ،سني الكردي  أمحد بن عبد الرحيم بن احل وابنه وج
ابن  ،ي  رص  امل 

بن أمحد بن حجر العسقالين )ت اأبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد و .هـ(826 تالعراقي )

 .(3)وغريهمهـ(، 852

                                                                 

 .83/  9رس ن عرو ب    ( 1)

 .( 83عمليقظة  ) ص  ( 2)

(، 83(،  عمليقظة  )ص 167، 159ا  158عنظ   ذ   من كول د قيره ا عح    عرلودكت  )ص  ( 3)

 عإلعالن ب رليب خ (، 132،  عمللك  ين ا عر ج ل  )ص 1/482 عرنكت عا  ل ب عبن عرصال  
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 وفائدة هذا التقسيم: النظر يف أقوال األئمة عند إرادة احلكم عىل الراوي.

ي عضُّ عليه بالنواجذ لشدة تثب ت هم يف التوثيق إال  إذا  شددين، فإنه  تج فإذا جاء التوثيق من امل  

ا بام جيرح فإنه يقدم عىل التوثيق، رس   فج خالف اإلمجاع عىل تضعيف الراوي أو كان الرح م  

حوا أحد   نظر هل وافقهم أحد عىل ذلك؟من الرواة، فإ اولكن إذا جر   نه ي 

اق فهو ضعيف،  فإن وافقهم أحٌد  ذ  وثِّق ذلك الراوي أحٌد من احل  عىل ذلك التضعيف ومل ي 

، ابقوهلم عىل إطالقه، ولكن ال يطرح مطلق   ذ  عىل التضعيف، فإنه ال يؤخج  وإن مل يوافقهم أحٌد 

 .ابل إن عارضه توثيق من معترب فال يقبل ذلك الرح إال  مفرس   

فال يكفي أن يقول ذلك دون بياٍن لسبب تضعيفه  ((إنه ضعيف))فإذا قال ابن معني يف راٍو: 

توق ف يف تصحيح حديثه وهو إىل احلسن أقرب. كام  قه، بل مثل هذا الراوي ي  وغريه  قد وث 

 .(1) قاله احلافظ الذهبي

نظر. هل وافقهم أحد من األئمة اآلخرين عىل  وإذا جاء التوثيق من املتساهلني فإنه ي 

 ذلك؟

ذج  م له فإن من فإن وافقهم أحد أ خ  سل  بقوهلم، وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال ي 

 عادة ابن حبان توثيق املجاهيل.

 افليسوا فيه عىل منهج واحد، بل منهم من يتساهل مع الضعفاء أيض   ح  ر  وأما الج 

 كالعجيل.

 .عىل التعنت يف مواضع كثرية الذهبيُّ  به  ق  عج تج ان. ولذلك يج ب  كابن ح   اومنهم من يتعن ت أحيان  

                                                                                                                                                                                          

(،  قيععد ا 1/282(،  تيج ه عرنظ   ) 306( ،  عر فع  عرلك  ت  )ص 205صملن ذم عرل حكخ  ) 

 (. 189ع يم ع دك   ) ص

.  ايعبط عحا    عرلوادكت ماع 159ا  158عنظ   ذ   من كول د قيره ا عحا    عرلوادكت ص  ( 1)

 .35ت مجة إرسعئ ت بن كينس ) حعسة حت    ة(  



47 
 

ما مل  وتعديال   افإنه ي عتمد عىل أقواهلم يف احلكم عىل الرواة جرح   ،نصفوندلون امل  تج ع  وأما امل  

ٍ فج ي عارض توثيقهم بجرح م    .(1)والتشدد فإنه يقدم عىل التوثيق ت  عنُّ خال من الت   رس 

 
 
 
 ديل  ع  والت  ح  ر  الج  م  ل  ع

 

(602342)  

 إعداد

 د. موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر                          

   هـ 1435

                                                                 

 .35عئ ت بن كينس ) حعسة حت    ة(   يعبط عح    عرلودكت مع ت مجة إرس ( 1)
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 ثني يف الرح والتعديلدِّ حج امل   ضوابطبعض 

 : عدم قبول الرح فيمن ثبتت عدالته: األولالضابط 

ب لت أحاديثهم ،وكث ر مادحوهم ،هناك مجاعٌة من العلامء ثبتت عدالتهم واجتمع  ،وق 

 ،لشهرة عدالتهم االناس عليهم فكانت رتبتهم أرفع من أن ي سئل عنهم العلامء نظر  

 :وأمثلة ذلك كثرية ،واستفاضة إمامتهم

ئل ُييى بن معني عن عبيدة السلامين فقال: ثقة ال ي سئل عنه س 
(1). 

ئل عن مرسوق فقال: ثقة ال ي سئل عنه وس 
(2).  

 :وجوب صيانة أعراض املسلمني: ضابط الثاينال

وأن الكالم يف  ،صيانة األعراض بتحريم اخلوض فيها :األصل املفهوم من قواعد الرشع

ومل تكن هناك مصلحة  ،فمن مل تكن له رواية ،وملصلحة الرشيعة ،الرواة إنام أ جيز للرضورة

يبته لألدلة القاضية بتحريم اخلوض يف أعراض  مت غ  رشعية من ذكر عيوبه ونقائصه حر 

 .املسلمني

.. بذكر املعائب ولو مل يكن املعاب .قد شغف مجاعة من املتأخرين :قال احلافظ السخاوي

ابن السمعاين يف ذكره بعض  :قيق العيدولذا تعق ب ابن د ،من أهل الرواية وذلك غيبة حمضة

ز :الشعراء وقدح فيه بقوله  .إذا مل ي ضط ر إىل القدح فيه للرواية مل جي 

رح بذنبني مهام أمكن  :قال العز بن عبد السالم يف قواعده إنه ال جيوز للشاهد أن جي 

ر بقدرها ،االكتفاء بأحدمها ووافق عليه العراقي وهو  ،فإن القدح إنام جيوز للرضورة فلي قد 

 .(3)ظاهر

                                                                 

 . 6/91عح    عرلودكت  ( 1)

 .8/396عح    عرلودكت  ( 2)

 .3/272فلح عملغ    ( 3)
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 :اع  لني مج دِّ عج حني وامل  رِّ جج وجوب نقل أقول امل  : ضابط الثالثال

 ،فيذكر وينسى ،وفيه خرٌي ورش ،عنده حٌق وباطل -عدا األنبياء  -ال ريب أن كل إنسان 

 .ولكل سيٍف نبوة ،ولكل جوادٍ كبوة ،ولكل عاملٍ هفواته ،فلكل برٍش أخطاؤه ،ويعلم وجيهل

وإذا  ،مل ت ذكر املساوئ -عىل املساوئ  -إذا غلبت حماسن الرجل  :قال عبد اهلل بن املبارك

 .(1)غلبت املساوئ عىل املحاسن مل ت ذكر املحاسن

إذا كانت حماسن الرجل تغلب مساوئه فذلكم الرجل  :كانت العرب تقول :وقال الشعبي

وإذا كانت املساوئ أكثر من املحاسن فذلكم  ،وإذا كانا متقاربني فذلكم املتامسك ،الكامل

 .(2)املتهتك

 .مقبوال   اليس كل جرٍح صدر من ناقٍد معتمد  : ضابط الرابعال

تفق د :قال السخاوي حاله يف العلم باألحكام الرشعية فرب  جاهٍل ظن  :مما ينبغي أن ي 

 ومن هنا أوجب الفقهاء التفسري ليتوضح احلال. ،فجرح به ااحلالل حرام  

إن صدر الرح من غري عارف باألسباب مل ي عترب  :والقاعدة يف هذه املسألة قول ابن حجر

 .(3)به

وخاصة فيمن ثبتت عدالته  ،اأنه البد العتامد الرح أن يكون مفرس   :ومفاد هذه القاعدة

رح الراوي بغري جارح وهلذه  ،فقد يصدر الرح ويكون هناك مانع من قبوله ،حتى ال جي 

 .احلالة صور كثرية ذكرنا منها الرح بام ليس بجارح

 .جوب اإلنصاف وعدم املحاباة: ضابط اخلامسال

ولزوم  ،اإلنصاف واالعتدال :من أهم السامت الظاهرة يف منهج أئمة الرح والتعديل

الف هذه القاعدة فهو القليل النادر ،وعدم املحاباة ،احلق وإنام ذكرناه  ،وما ذكرناه مما ُي 

                                                                 

 .1/276تذ  ) ع ف ظ  ( 1)

 .2/260عح مع ألخالق عر ع    آ عب عرس مع ر خط د  ( 2)

 .69ن هة عرنظ  رش  نخبة عرفك  ص  ( 3)
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ولكن األصل أن علامء اإلسالم ونقاد احلديث كانوا عىل جانٍب كبرٍي من  ،لي عرف وُيذر

أو األصحاب عىل  ،أو حماباة األقارب ،الورع واخلشية واحلذر من رمي الربآء بالعيب

 -:وإليك هذه األمثلة الدالة عىل ذلك ،أروع األمثلةفرضبوا يف ذلك  ،حساب قواعد العلم

ئل عج  -1 فأطرق ثم رفع رأسه  ،فأعادوا ،سلوا عنه غريي :يل بن املديني عن أبيه فقالس 

 .(1)إنه ضعيف :هو الدين :فقال

بل يقرن معه  اوكان وكيع بن الراح لكون والده عىل بيت املال ال يروي عنه منفرد   -2

 .(2)آخر

الٌع عىل سرية أئمة احلديث الذين هلم لسان صدٍق يف األمة :القيمقال ابن   ،ومن له اطِّ

ق   ،وعىل أحواهلم د 
هم  ،وأوفرهم عقال   ،وديانة   ،وأمانة   ،اعلم بأَنم من أعظم الناس ص  وأشدُّ

ظ   ي   ،احتفُّ وال  ،وال ابنه ،منهم ال ُيايب يف ذلك أباه اوإن أحد   ،وجمانبة  للكذب ،للصدق اوحترِّ

 .(3)وال صديقه ،شيخه

البن  "هدي الساري مقدمة فتح الباري  " :وإذا أردت زيادة عىل ذلك فارجع إىل كتاب

يف سياق أسامء من ط عن فيه من رجال البخاري جتد أمثلة  كثرية  :حجر الفصل التاسع

 .(4)للجرح املردود

 .التزام األدب عند الرح: ضابط السادسال

فلم  ،وأنه رضورة لصيانة السنة من الدخيل ،كشف عيوب الرواةعلم النقاد برضورة 

طوا يف استخدام هذا السالح فرِّ فاكتفوا بالعيب الواحد عن بقية  ،أو يسيئوا استعامله ،ي 

ثم التزموا األدب  ،والتي ال عالقة هلا بالرواية ،ومل يلتفتوا إىل العيوب الشخصية ،العيوب

                                                                 

 .68عإلعالن ب رليب خ ص  ( 1)

 .68عإلعالن ب رليب خ ص  ( 2)

 .2/358خملرص عرصيععق عمل س ة البن عرق م  ( 3)

 .403هد  عرس ح  ص  ( 4)
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 ،عبارات بعضهم إنام دفعهم إليها واقع الراوي وحاله وما تراه من قسوةٍ يف ،عند الرح

ون عن الرح بألفاٍظ ختلو من القسوة الل هم إال إذا بالغ الراوي  ولكنهم يف الملة كانوا ي عربِّ

 .يف كذبه أو خطئه فكانوا يقسون يف اللفظ حينئٍذ لبيان حاله وكشف عيبه ليحذر

ويوصوَنم بالتزام احليطة واألدب عند القيام  ،الرفيعوكانوا ي علِّمون طال هبم هذا األدب 

 .بجرح من يستحق الرح من الرواة

 :وإليك هذه األمثلة الدالة عىل ذلك

ني الشافعي   :زين قالروينا عن امل   :اويخج قال اإلمام الس   -1 عج
م  فالن  :وأنا أقول ايوم   سج

اب ولكن قل حديثه ليس  ،ل كذابال تق ،يا إبراهيم أكس ألفاظك أحسنها :فقال ل ،كذ 

 .(1)بيشء

ل  أن يقول: كذابقال السخاوي -2 أو وضاع أكثر ما  ،: كان البخاري ملزيد ورعه قج

أو رماه فالن  ،كذبه فالن :نعم ربام يقول ،ونحو هذا ،تركوه ،فيه نظر ،: سكتوا عنهيقول

 .(2)بالكذب

ابعال اوي: بموافقته ضابط الس   .(3)ألحاديث الثِّقات: ي عرف   ضبط الر 

زيد من الت وثيق. واية األقران بعضهم عن بعض، فيه مج ابط الث امن: ر   الض 

ابط التاسع: رواية   أهل البلدان بعضهم عن بعض، فيه مزيد من الت وثيق.الض 

عني: ال أعرفه، الضابط العارش:  اوي قيل احلديث.قول ابن مج ا أن  الر   يجعني أحيان 

 : رشج رتقي حديثه.الضابط احلادي عج نج األلفاظ، ال يج
ن قيلج فيه: كذاب، أو ما أشبه م   مج

نج الت وثيق
زيد م  ن األصاغر، فيه مج ة األكابر عج ايج وج

: ر   .(4)الضابط الث اين عرشج

                                                                 

 .2/128فلح عملغ   ر سخ      ( 1)

 .2/126فلح عملغ   ر سخ      ( 2)

 كنظ  ع ت ع دك  البن أيب ح تم  . ( 3)

 .4/169كنظ   فلح عملغ     ( 4)
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م  يف  بجع ضٍ  ه 
ينج بجع ض   

ان  امل  تجعجارص  رج جق  م  األ  الج : كج رشج م  إ ال   الضابط الثالث عج يه 
ح  ف  ر  بجل  ال ج ق  الج ي 

ٍح  اض  ب بجيجاٍن وج
(1). 

 : هبي  ثِّق))الضابط الرابع عرش: قول الذ  ب ان،  ((و 
واة الذين مل يوثقهم  إال  ابن ح  يف بعض الرُّ

ب ان.
ريد به توثيق ابن ح   ي 

ابط اخلج  ة  امس عرش: الض  قج ث رسج  دِّ عي امل حج ع احلديث: أن يجد  مج س  امع ما ملج يج لج سج ن تجح  ، أو أن يج

ه   ري   تجبجه  غج ، أو كج واه  رج ذل كج  ما رج ونج أن يذك  د 
(2) .  

 

بيل.  هذا واهلل املوفِّق واهلادي إىل سواء الس 

 هـ21/11/1435مكة املكرمة 

 

 كتبه

 أ.د. موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر

 جامعة أم القرى -مكة املكرمة 

عوة   وأصول الدينكلية الد 

ن ة  قسم الكتاب والسُّ

                                                                 

 .4/363فلح عملغ   ر سخ      ( 1)

كف   ( 2)  .9كنظ   ل بن   عرب  ن  عرلو كف بيقة ع دك  عرنَّبي ِّ عررشَّ


