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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

على أشرف األنبياا  والمرسالين  الصالة والسالمو، الحمد هلل رب العالمين
 ا بعدأم    نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  ،

قساام »فااي  ،لمرحلااة الماجسااتير ،بالدراسااة المنهجيااة التحقااتُ  فاايني لمااا 
في جامعة اإلمام محمد بن سعود،وكان من المتطلباات العُرفياة  «السنة وعلومها

 انالدارسين،وقع عليَّ بحث للدراسة، توزيع مباحث المنهج في أغلب المواد على
القرائن الموصلة إلى فهام مقاصادهم )و (  ألئمة الحديث  ) المصطلحات الخاصة

 في هذين رسالة ن أفرد، ولم أجد مَ في عبارات الجرح والتعديل ( 
وتحرياراً ؛وال  المبحثين ــ كما سيأتي بيانه ــ فكتبتهما جمعاً وترتيبااً ،ال دراساةً  

،ثام  ن بيان مصطلح إلمام واحاد ،يتطلاب اساتقراً  شاامالً يخفى على المختصين أ
  . رسائل مفردة في بيان مصطلح واحد لذا تجدُ ؛فحصاً دقيقاً 

عناد الرغباة  ،،ماع اإلحالاة الكافياة للمراجاع وتقريبهاا األقوال  وحسبي هنا جمعُ 
 في اإلستزادة . 

عناد مان المستحسان :" هـ1070علي بن عبدالقادر الحسيني الطبري ت قال 
ً  أهااال العلااام جماااع المتفااارح فاااي محااال واحاااد،ليكون أساااهل عناااد وعقاااالً،  شااارعا

المراجعة،وأقرب للتناول،فقد تشتبه مظنات المطلوب،ولو على العالم مثالً ،إذ قاد 
 ذكر مسألة في غير مظنتها،ويكون هناك قيد سابق أو الحق ملحوظ .تُ 

فيتبعه من مظانه،وينظر إلى ه ،فيما يريد جمعَ  معن النظرَ فقاصد الجمع غالباً ما يُ 
،وقد يُلحق به ماا هاو مان مناسباته،فتحصال لنااظر  سوابق ولواحق ما يتعلق به

 فوائد :
 األولى :االستغنا  عن التتبع .      

 الثانية  :وقوفه على المقصود في زمن يسير .      
 الثالثة : االطالع على أمر زائد على مطلوبه،مناسب له .      
رى العلما  في كل فن، يفردون أبواباً من العلم في مؤلفاات مخصوصاة لذا ت     

 (1)"تقدماً وتأخراً  ....... والجمع مختلف المراتب
التي الينبغي لعاقل ، الثمانية من مقاصد التأليف ــ أعني الجمع والترتيب ــ وهو 

   (2)أن يؤلف في غيرها

                                                
 واختصار بتصرف  23ـ22(  فوائد النيل بفضائل الخيل ص1)       

في  ،وذكر الباقي ابن حزم31ذكر أربعة منها ابن فارس في الصاحبي صانظر : ( 2)       
ــ رسائله ( وفي رسالته التقريب لحد المنطق 2/186رسالته عن فضل األندلس  ورجالها)

ما  نسبها إلى رسالته) نقط العروس...( ولم أجد المسألة ــ رسائله( وبعض العل 4/103)
ي كَ وانظر : إضا ة الراموس وإضافة الناموس على إضا ة القاموس للشرَ ،فيها 

حقوح االختراع والتأليف في   ،3/33، أزهار الرياض للمقّري  289ـ2/288الصميلي
 85الفقه اإلسالمي للشهراني ص
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التصانيف فاي كال فان مان قال الكاساني :" الغرض األصلي والمقصود الكلي من 

فنون العلم ،هو تيسير سبيل الوصاول إلاى المطلاوب علاى الطالبين،وتقريباه إلاى 
 (1)أذهان المقتبسين "

ه ؛أن اليُخار  المارُ  مؤلَّفاه إال ومن المتفق عليه عند أهال العلام ،والعقاال  بعاّما
يااه ،وعرضااه علااى العلمااا  ،واجااتالب تمحيصااه وتحرياار  ،وتكرياار النظااِر ف بعااد

 لنصيحة له،ا
ه، ماالم مان عقِلا فاي فساحة   " اليزال المر ُ  :الحكمة المشهورةآخذاً في االعتبار 

 (2)يقل شعراً أو يصنِّف كتاباً" 
 :؛لسببين اثنين،سوى هذا البحثعليه قائم  به ، ن  وقِ مُ  هذا أمر   و

 تحقيااق  اللاارأي ،و إليااه ،لاايس فيااه تاارجيح   أن البحااث كمااا أشاارتُ  .1
ومعلاوم ماابين يادي  . والتحقياق لمراجعاة ل نظار ُ لمصاطلح،حتى أُ 
ثم بحاوث  ِخطة  أو ِخطط ــ يّسر هللا األمور ــمن  السنة المنهجية،

   أكاديمية،تحول بيني وبين النظر في هذا البحث .

 لم أقف على َمن جمع ،على نحِو ما هو بين يديك . .2

  ةِ مااان تبعااا قاااد خرجاااتُ   هاااذا البحاااث،وأظني أخرجاااتُ  لهاااذا           
ً وسلساااالة التعقااااب،ومع ذلااااك أتمنااااى متتبعااااقد،الن يعقبااااه بيضااااافه  ا

ألصااحاب النصااوص المنقولااة،فالعلم رحاام بااين أهلااه  وتقريب،وتعقااب  
........ 

 

 الدراسات السابقة: -
مان الكتاب الباحثاة، فاي مصاطلحات  علاى مجموعاة   ـاـ بعد البحاث  ــوقفتُ 

أو مصااطلحات منهااا مااا كااان فااي تحديااد مصااطلحات الفاان،  سااوا   أئمااة الحااديث، 
 وهي كما يلي:الجرح والتعديل، ومنهم من جمعهما. 

شاافا  العلياال بألفاااظ وقواعااد الجاارح والتعااديل. ألبااي الحساان مصااطفى باان  (1
 . ط. ابن تيمية القاهرة.  منه جز  واحد إسماعيل السليماني المأربي. طبع

رحمن معجااام مصاااطلحات الحاااديث ولطاااائف األساااانيد. د. محماااد ضااايا  الااا (2
 هـ.1425  أضوا  السلف. ط. الثانية األعظمي. ط.

 هـ.1407معجم مصطلحات توثيق الحديث. د. علي زوين ط. عالم الكتب  (3

الشرح والتعليل أللفاظ الجرح والتعديل. يوسف محمد صديق ط. ابان تيمياة  (4
 هـ.1410في الكويت. 

                                                
أفاد  الشيخ حسين الشهراني في "حقوح االختراع .." ، 1/64(  بدائع الصنائع 1)       
 87ص
، 3/231، ربيع األبرار 2/283ط. البشائر،الجامع للخطيب  289( الطيوريات ص2)       

 1/11معجم األدبا  
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 هـ1396 معجم المصطلحات الحديثية. نور الدين عتر ط. جامعة دمشق  (5

ث النبااوي. د. عباد الاارحمن الخميساي ط. األناادلس واباان معجام علااوم الحادي (6
 هـ.1421حزم 

 شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة االستعمال. د. سعدي الهاشمي. (7

شااارح ألفااااظ التوثياااق والتعاااديل الناااادرة أو قليلاااة االساااتعمال. د. ساااعدي  (8
 هـ.1413ط. العلوم والحكم، المدينة النبوية  الهاشمي 

ديل المتعارضة. د. جمال أساطيري ط. فاي مجلادين مصطلحات الجرح والتع (9
 هـ.1425ط. أضوا  السلف 

ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل باين اإلفاراد والتكريار والتركياب وداللاة كال  (10
منها على حاال الاراوي والماروي. د. أحماد معباد عباد الكاريم ط. فاي مجلاد 

 هـ.1425أضوا  السلف 

المراجاع األخارى فاي علام  وقفت على هذ  الكتب في المصاطلحات، وعلاى
 ، ودراسة األسانيد، مما ترا  في حواشي البحث.الجرح والتعديل

 
أغلب المراجع األصلية في كتاب الرجاال كالتااريخ والجارح  ولألمانة أقول:

والسااؤالت... وغيرهااا. وكااذا المياازان واللسااان والتهااذيب، ممااا ذُكاار منهااا مااثالً 
لحديثاة  وغالبااً ماا أشاير إلاى ذلاك، ولام لقاعدة أو فائادة؛ نقلتاه بواساطة الكتاب ا

 (1)إال لضيق الوقت ومزاحمة العمل. –َعِلَم هللاُ  –أسلك هذ  الطريقة 

 إلى بيان فصول البحث:ثم 
 : وفيها الدراسات السابقة في المصطلحات.المقدمة (1
 : وفيه مبحثان:التمهيد (2

 .–رحمهم هللا  –عظم مكانة األئمة  (1
 فوائد قبل إيراد القرائن. (2

 : وفيه مبحثان:فصل األولال (3

 أهمية معرفة مصطلحات األئمة. (1
 .األئمة الخاصة من مصطلحات (2

 القرائن الموصلة إلى فهم مقاصد األئمة في عبارات الجرح والتعديل.: الفصل الثاني (4

 : وفيها: أهم النتائج.الخاتمة (5

 وصلى هللا على محمد وآله وصحبه أجمعين. ،وهللا تعالى أعلم

                                                
 (  لما علمَت في أول المقدمة من أصل هذا البحث وسبب إخراجه .1)       
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 مبحثانوفيه  التمهيد: 
 

 المبحث األول: 
 .–رحمهم هللا  –ِعَظُم مكانة األئمة     

 

، التاي ُجعلات لمعرفاة (1)إن من خصائص األماة المحمدياة، وجاود األساانيد
 صحيح الحديث من سقيمه  وأمنة للناس على دينهم.

وقد قيض هللا لها رجاالً "من أعظم الناس صدقاً وأمانة ودياناة، وأوفارهم 
تحفظاااً وتحرياااً للصاادح، ومجانبااة للكااذب، وأن أحااداً ماانهم ال عقااوالً، وأشاادهم 

في ذلك أبا  وال ابنه وال شيخه وال صديقه، وأنهام حارروا الرواياة عان  (2)يحابي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تحريراً لم يبلغه أحد  سواهم، ال من النااقلين عان 

هااذا الحااال وأعظاام، األنبيااا  وال ماان غياار األنبيااا   وهاام شاااهدوا شاايوخهم علااى 
وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ، حتى انتهى األمر إلى َمن أثنى هللا عليهم 
أحساان الثنااا   وأخباار برضااا  عاانهم واختيااار  لهاام، واتخاااذ  إياااهم شااهدا  علااى 

 .(3)األمم يوم القيامة"
وماان أنفااق " معظاام أوقاتااه وأيامااه مشااتغالً بالحااديث، والبحااث عاان ساايرة 

واة؛ وقف على رسوخهم فاي هاذا العلام، وكبيار معارفتهم باه، وصادح النقلة والر
ورعهم في أقوالهم وأفعالهم، وشدة حذرهم من الطغيان والزلال، وماا باذلو  مان 
شادة العنايااة فااي تمهيااد هااذا األماار، والبحاث عاان أحااوال الاارواة، والوقااوف علااى 

ي كلمااة  صااحيح األخبااار وسااقيمها، وكااانوا بحيااث لااو قتلااوا لاام يسااامحوا أحااداً فاا
واحدة  يتقولها على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال فعلوا هام بأنفساهم ذلاك، 
َي إلايهم، وكاانوا فاي صادح  وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نُقال إلايهم وأدوا كماا أُّدِ

 .(4)العناية واالهتمام بهذا الشأن؛ ما يجل عن الوصف، ويقصر دونه الذكر..."
: –رحماه هللا  –ة اطالعهم، فقد قال ابن رجاب وأما عن دقة علمهم، وسع

" الحذاح من الحفاظ لكثرة ممارستهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هاذا يشابه 
 .(5)حديث فالن  وال يشبه حديث فالن ..."

                                                
  اإلسااناد ماان الاادين وماان خصااائص أمااة ساايد المرساالين( القريااوتي بعنااوان ) انظاار رسااالة د. عاصاام (1)

ً   وألبي غدة  .62-1/56وكذا د. حارث الضاري وانظر: شرح العلل البن رجب  ،رسالة في اإلسناد أيضا

-149انظر صوراً من عدم محاباتهم في كتاب )مباحث في علام الجارح والتعاديل( لقاسام ساعد. ص  (2)
155. 

  وانظااار )حفاااظ هللا السااانة وصاااور مااان حفاااظ العلماااا  لهاااا 2/358 مختصاار الصاااواعق البااان القااايم (3)
 وتنافسهم عليها( ألحمد السلوم.

هاااـ، جماااع نصوصااه: محماااد بااان حساااين 489االنتصااار ألهااال الحاااديث ألباااي المظفاار السااامعاني ت  (4)
 .2/409  وقد نقله ابن القيم في مختصر الصواعق 41الجيزاني ص 

 .2/256شرح العلل  (5)
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هااـ 489نقاالً عان أباي المظفار السامعاني ت  –رحماه هللا  –قاال ابان القايم 

  بهاااا، فاااينهم ينتقااادونها انتقااااد قولاااه عااان تميياااز األحادياااث: " ... فأماااا العلماااا
الجهابذة الدراهم والدنانير، فيميزون زيوفها، ويأخذون خيارهاا، ولائن دخال فاي 
أغمار الرواة َمن ُوِسَم بالغلط في األحاديث، فال يرو  ذلك على جهاباذة أصاحاب 
الحديث وورثة العلما ، حتى إنهم َعدُّوا أغاليط َمن غلط في اإلسناد والمتون  بل 

ف، تارا هم يَعُاادُّون علاى كاال واحاد ماانهم كام فااي حاديث غلااط، وفاي كاال حارف  َحاارَّ
، فااايذا لااام تَاااُر  علااايهم أغااااليط الااارواة فاااي األساااانيد والمتاااون (1)ومااااذا َصاااحَّف

 والحروف، فكيف يرو  عليهم وضع الزنادقة...
أنهم أفنوا أعمارهم في طلب آثار النبي صلى هللا  ... إلى أن ذكر عن حالهم.. 

فراسااخ،  (2)وساالم شاارقاً وغرباااً، بااراً وبحااراً، وارتحاال فااي الحااديث الواحاادعليااه 
واتهم أبا  وأدنا  في خبر يرويه عن النبي صلى هللا عليه وسالم إذا كاان موضاع 
التهمة، ولم يحابه في مقال وال خطااب؛ غضاباً هلل وحمياة لديناه، ثام ألاف الكتاب 

هم، وذكااار أعصاااارهم فاااي معرفاااة المحااادثين وأسااامائهم وأنساااابهم وقااادر أعماااار
وشاامائلهم وأخبااارهم، وفصاال بااين الااردو والجيااد، والصااحيح والسااقيم؛ حباااً هلل 
ورسااوله وغياارةً علااى اإلسااالم والساانة، ثاام اسااتعمل آثااار  كلهااا، حتااى فيمااا عاادا 
العباااادات، مااان أكلاااه وطعاماااه وشااارابه ونوماااه ويقظتاااه وقياماااه ..... إلاااى آخااار 

 .–رحمه هللا  – (3)كالمه

تهم، وعلاو شاأنهم، إال أنهام غيار معصاومين، فقاد يقاع مان ومع عظم مكان
ونحن ال ندعي العصمة : " –رحمه هللا  –أحدهم الوهم إال أنه قليل، قال الذهبي 

في أئمة الجرح والتعاديل، لكان هام أكثار النااس صاواباً، وأنادرهم خطاأً، وأشادهم 
سااك باااه إنصااافاً، وأبعااادهم عاان التحامااال، وإذا اتفقااوا علاااى تعااديل أو جااارح فتم

واعضض عليه بناجذيك، وال تتجاوز  فتندم، ومن شذ مانهم فاال عبارة باه، فخال 
عنك العنا  وأعط القوس باريها، فوهللا لوال الحفاظ الكبار؛ لخطبت الزنادقة على 
المنابر، ولائن خطاب خاطاب مان أهال البادع، فينماا هاو بسايف اإلساالم، وبلساان 

                                                
 . –رحمهم هللا  –ة منهج األئمة المحدثين انظر في دق (1)

 وما بعدها. 27منهج النقد عند المحدثين د. أكرم العمري ص 
 وما بعدها. 357الصديق بشير ص  ضوابط الرواية عند المحدثين 

 .81-79للمعلمي ص  األنوار الكاشفة 
 .118-82وألهمية نقد الرواة "نظرية نقد الرجال" د. الرشيد ص

ط. المكتااب  27حلااة فااي طلااب الحااديث للخطيااب، تأوياال مختلااف الحااديث الباان قتيبااة صانظاار: الر (2)
 اإلسالمي.

وهااو ضاامن النصااوص التااي جمعهااا  411-2/410بتصاارف يسااير، مختصاار الصااواعق الباان القاايم (3) 
ام   .57-56محمد الجيزاني من كتاب )االنتصار ألهل الحديث( ألباي المظفار السامعاني ص ثام وجادُت قاوَّ

عان أباي  2/250هاـ قاد نقلاه فاي كتاباه )الُحجاة فاي بياان المحجاة ( 535أبو القاسم األصابهاني تالسُّنة 
 المظفر ــ رحم هللا الجميع ــ
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جاا  باه رساول هللا صالى هللا علياه  الشريعة، وبجاا  السانة، وبيظهاار متابعاة ماا

 .(1)وسلم، فنعوذ باهلل من الخذالن"
حااديث،  (مليااون)فااي عاارفهم ال يساامى طالااب العلاام حافظاااً، إال بعااد ضاابط 

 ولُْقي مئات الشيوخ، وُمثَافَنَتِهم في الركب، مع كتابة األجزا  ومدارسة الزمال .
؛ وفااي زماننااا َماان قاارأ صاافحات، ورتاال آيااات، وأنشااد أبيا تاااً، وأباادى آهااات 

فالمنبر مكانه، والعلم اختصاصه وَشأْنُهُ، وهاو حقيقاةً قاد َشانَأَ  وَشاانَه، هاو عناد 
 العامة كلُّ شي ، وهو حقيقة: ال شي .

في زماننا يأتي من قرأ متناً في علام المصاطلح، وماارس التخاريج ُسانَيَّات  
تُعَالُّ األحادياث ياا ابان  قليلة؛ ليحاكم األئماة األعاالم، فهاذا أحادهم يقاول: ماا هكاذا

وآخر يتعقب اإلمام  ،المديني ثم يضع ما شا  هللا من عالمات التعجب واالستفهام
وآخر يحااكم ابان أباي حااتم  ،عبد الرحمن بن مهدي ألنه أطلق المنكر على الشاذُّ 

بأنه منكر تفرد به فالن...، وآخر يقاول عان مقاول ابان أباي  :في قوله عن إسناد
 2/197العلل     بد الوارث أشبه.حاتم: وحديث ع

انظر: تعلياق المحققاين  يقول: وال وجه لترجيح إحدى الروايتين على األخرى...
 .38/48على مسند أحمد ط. الرسالة 

 فيلى هللا المشتكى من تطاول األقزام على األعالم.
هاـ حياث يقاول :)ماا نحان فايمن مضاى إال 154ورحم هللا أبا عمرو بن العاال  ت 

 .(2)في أصوِل نخل  طوال(كبقل  
:)ذهااب العلمااا  فلاام يبااق إال المتعلمااون  -رحمااه هللا  -هااـ 104ويقااول مجاهااد ت 

 .(3)وما المجتهد فيكم اليوم، إال كالالعب فيمن كان قبلكم(
ولاام يبعااد عاان الحقيقااة د. إبااراهيم الالحاام، حينمااا ذكاار بااأن عماال المعاصاار، هااو 

 (4)ه....الموازنة بين كالم األئمة، وعدم مجاوزت
 
 

*  *  * 
 

                                                
 .–رحمه هللا  –في ترجمة يحيى بن معين  11/82سير أعالم النبال   (1)

 .26، نزهة األلبا  لألنباري ص1/5موضح أوهام الجمع والتفريق  (2)

 .3/280(، وأبو نعيم في الحلية 381رقم ) 177خيثمة في التاريخ الكبير ص أخرجه ابن أبي (3)

 .25-24الجرح والتعديل للالحم ص (4)
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 المبحث الثاني: فوائد قبل إيراد القرائن
:)وقد اختلف األئمة مان أهال العلام، فاي  -رحمه هللا  –قال اإلمام الترمذي  (1

 .(1)تضعيف الرجال، كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم..... ثم ذكر أمثلة(

عااديل، :)واخااتالف المحاادثين فااي الجاارح والت -رحمااه هللا  –قااال المنااذري  -
 .(2)كاختالف الفقها ، كل ذلك يقتضي االجتهاد(

:)قد يختلف كالم إمامين من أئمة الحديث في  -رحمه هللا  –قال الصنعاني  -
الراوي الواحد، وفي الحديث الواحد، فيضعف هذا حديثاً، وهذا يصححه، ويرماي 

و ، هذا رجالً من الرواة بالجرح، وآخر يعدله؛ وذلك مما يشعر أن التصحيح ونح
 .(3)من مسائل االجتهاد التي اختلفت فيها اآلرا (

:)ينبغاااي أن يبحاااث عااان معرفاااة الجاااارح أو  -رحماااه هللا  –قاااال المعلماااي  (2
المعادل بماان جرحاه أو عدلااه، فاين أئمااة الحاديث ال يقتصاارون علاى الكااالم فاايمن 
طالت مجالستهم لاه، وتمكنات معارفتهم باه، بال قاد ياتكلم أحادهم فايمن لقياه مارة 

 وسمع منه مجلساً واحداً أو حديثاً واحداً ...... إلى أن قال:واحدة، 

وكان ابن معين إذا لقي في رحلته شيخاً، فسمع منه مجلساً، أو ورد بغاداد شايخ 
فسمع منه مجلساً، فرأى تلك األحاديث مستقيمة، ثم سئل عن الشيخ؟ وثقه، وقد 

حة، ويكون قد خلط يتفق أن يكون الشيخ دجاالً، استقبل ابن معين بأحاديث صحي
 قبل ذلك، أو يخلط بعد ذلك.

ذكر ابن الجنيد أنه سأل ابن معين عن محمد بن كثير القرشي الكوفي؟ فقاال: ماا 
كان به باأس، فحكاى لاه أحادياث تساتنكر، فقاال ابان معين:)فاين كاان هاذا الشايخ 

 .(4)روى هذا فهو كذاب  وإال فيني رأيت حديث الشيخ مستقيماً ....(

على الدارس لمصطلح أحاد األئماة، أن تكاون لدياه معرفاة تاماة مما ينبغي  (3
في ما ذكار  أهال االصاطالح، مان ألفااظ الجارح والتعاديل، ومراتبهاا، فاانظر ذلاك 

، مقدماااة ابااان الصاااالح ط. عائشاااة بنااات 10، 1/6: الجااارح البااان أباااي حااااتم فاااي
، فاااتح المغياااث  178-171، فاااتح المغياااث للعراقاااي ص 311-307الشااااط  ص
، توضاايح األفكااار  287-1/282، المقنااع الباان الملقاان  130-2/108للسااخاوي 

،  1/482، النكاااات الباااان حجاااار  412-1/404، تاااادريب الااااراوي  2/261-277
، مباحااث فااي الجاارح والتعااديل لقاساام سااعد  2/352اليواقياات والاادرر للمناااوي 

، ضااوابط الجاارح والتعااديل 39، ماانهج دراسااة األسااانيد للعاااني ص101-23ص
، الماانهج  186-132ط. العبيكااان ، الرفااع والتكمياال ص 207صللعبااد اللطيااف 

، علاام أصااول الجاارح  399اإلسااالمي فااي الجاارح والتعااديل د. فاااروح حمااادة ص

                                                
 .1/321شرح علل الترمذي البن رجب  (1)

 .83جوابه على أسئلة في الجرح والتعديل ص(2) 

 .13إرشاد النقاد إلى تيسير االجتهاد ص (3)

 .67-1/66التنكيل  (4)
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، دراساااات فاااي الجااارح والتعاااديل لألعظماااي  269-224والتعاااديل أباااو الوي ص

-2/536، السااخاوي وجهااود  فااي الحااديث وعلومااه د. العماااش  288-283ص
األلفااظ التاي أوردهااا الساخاوي فاي كتباه وذكار مراتبهااا فقاد حصار الباحاث  560

 150إلاى ص 23عند  ، شفا  العليل للسليماني فقد ذكار مراتاب التعاديل فاي ص
ماع ذكار  لكثيار مان األلفااظ وشاارحها ،  282إلاى ص 151ومراتاب التجاريح ص

 .197التسهيل في علم الجرح والتعديل د. إبراهيم السعيد خليل ص

عااديل تسااتمد قوتهااا ماان منزلااة قائلهااا فهماااً واعتااداالً، " ألفاااظ الجاارح والت (4
  " (1)وكاذا مان عمااوم لفظهاا، فلاايس قاول المتسااهل والمتشاادد، كقاول المعتاادل"

وماان لاام يعاارف مااذهب اإلمااام ماانهم، ومنزلتااه ماان التثباات؛ لاام يعاارف مااا تعطيااه 
( 1؛ وعليااه فيلاازم معرفااة أحااوال المتكلمااين فااي الرجااال، ماان حيااث: (2)كلمتااه"
 ( التساهل.3( التوسط واالعتدال، 2والتعنت،  الشدة

 : ذُِكَر منهم:فالقسم األول -

يحيااى باان سااعيد القطااان، اباان معااين، أبااو حاااتم، اباان خااراش، " عثمااان باان أبااي 
 ، شعبة، النسائي، أبو زرعة، العقيلي.(3)شيبة "

 : ذُكر منهم:والقسم الثاني -

اود، الاادارقطني، اباان البخاااري، مساالم، اباان مهاادي، اباان المااديني، أحمااد، أبااو د
 عدي، أبو زرعة، ابن سعد، الترمذي.

 : ذُكر منهم:والقسم الثالث -

، ابن حباان، الادارقطني فاي بعاض (4)الترمذي ،أحمد بن صالح المصريالعجلي، 
 .(5)  الحاكم، البيهقيابن شاهين، األوقات، 

في حاال قال الذهبي في الموقظة: " وقد يكون نَفَس اإلمام فيما وافق مذهبه، أو 
شيخه، ألطف منه فيماا كاان بخاالف ذلاك، والعصامة لألنبياا  والصاديقين وُحكَّاام 

 .(1)القسط"

                                                
 بتصرف. 18يل للسليماني صشفا  العل (1)
 .7االستبصار في نقد األخبار للمعلمي ص (2)
 .125السليماني في شفا  العليل ص المعلمي في التنكيل، وعنه (3)

 ياُلحظ أنه ذُكر في موضعين ،وذلك بحسب رؤية من قسَّمهم .  (4)       

           ينظر في ذكر مناهج المتكلمين:             (5)
   
من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للاذهبي، المتكلماون فاي الرجاال للساخاوي، الموقظاة للاذهبي = ذكر 

-69، ضاوابط الجارح والتعاديل للعباد اللطياف ص322، كفاية الحفظة شرح الموقظة للهاللي ص83ص
ط. العبيكااان، الجاارح والتعااديل بااين المتشااددين والمتساااهلين د. محمااد باان طاااهر الجااوابي، الجاارح  70
، التأساايس فااي فاان دراسااة 81، دراسااات فااي الجاارح والتعااديل لألعظمااي ص388لتعااديل للالحاام صوا

، 134-103، مباحاث فاي علام الجارح والتعاديل لقاسام ساعد ص122-118األسانيد د. عمار أباو بكار ص
، 99، الخباار الثاباات لللحياااني ص1/209مصااطلحات الجاارح والتعااديل المتعارضااة د. جمااال أسااطيري 

ة ماان قواعااد الجاارح والتعااديل للسااعد " أشاارطة مفرغااة فااي أوراح "، الرفااع والتكمياال القاعاادة الثانياا
 .838-2/832، ضوابط الجرح والتعديل عند الذهبي لمحمد الثاني 274ص
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اهل ، وفالنااً مشادد، لايس علاى  قال المعلماي: )ماا اشاتهر أن فالنااً مان األئماة مّسِ
إطالقه؛ فين منهم من يساهل تاارة، ويشادد تاارة أخارى، بحساب أحاوال مختلفاة، 

ألئماة التاي لهاا أثار فاي أحكاامهم، ال تحصال إال ومعرفة هذا وغيار  مان صافات ا
 .(2)باستقرا  بالغ مع التدبر(

من األمور التاي ينبغاي مراعاتهاا عناد البحاث  –رحمه هللا  –ذكر المعلمي  (6
 عن أحوال الرواة:

التأكد من صحة كلمة الجرح أو التعاديل، المنساوبة إلاى بعاض األئماة قاال: " إذا 
)ضااعفه فاالن( أو )كذبااه فاالن(، فليبحااث عاان  رأى فاي الترجمااة )وثقاه فااالن( أو

 عبارة فالن، فقد ال يكون قال: )هو ثقة( أو )هو ضعيف( أو )هو كذاب(.
ففي مقدماة الفاتح فاي ترجماة إباراهيم بان ساويد بان حياان المادني: " وثقاه ابان 
معين وأبو زرعة"، والذي في ترجمتاه مان التهاذيب: )قاال أباو زرعاة: لايس باه 

 بأس(.
فااي ترجمااة إبااراهيم باان المنااذر الحزامااي: )وثقااه اباان معااين .....  وفااي المقدمااة

والنسااائي( والااذي فااي ترجمتااه ماان التهااذيب: )قااال عثمااان الاادارمي: رأياات اباان 
معااين كتااب عاان إبااراهيم باان المنااذر أحاديااث اباان وهااب، ظننتهااا المغااازي، وقااال 

 النسائي: ليس به بأس(.
 إلى أن قال المعلمي:

ا يتصاارفون فااي عبااارات األئمااة؛ بقصااد االختصااار أو " أصااحاب الكتااب كثيااراً ماا
غير ، وربما يخل ذلك باالمعنى، فينبغاي أن يُراجاع عادة كتاب، فايذا وجاد اختالفااً 

 .(3)بحث عن العبارة األصلية ليبنى عليها"
: )وقد ترد ألفاظ الجرح والتعديل، منقولة مان -رحمه هللا  –قال د. العبد اللطيف 

و محكية بالمعنى في كتب المتأخرين؛ الضطرارهم إلى كتب المتقدمين مختصرة أ
جمع أكبر عدد من الرواة فاي كتااب واحاد  فياؤثر ذلاك االختصاار، وتلاك الحكاياة 

 .(4)للفظ الجرح والتعديل، في الحكم على الراوي توثيقاً وجرحاً...(
علااى  (5)وكااذا ينبغااي التأكااد ماان ثبااوت الكلمااة عاان اإلمااام، وصااحتها، ثاام تفهمهااا

 الذي أراد ، قبل الحكم على الراوي بما تقتضيها. وجهها

                                                                                                                                                   
 .326ط. أبي غدة، كفاية الحفظة شرح الموقظة للهاللي ص 84ص (1)

ابط الجاارح والتعااديل عنااد مقدمااة تحقيقااه للفوائااد المجموعااة للشااوكاني صاافحة )ط(، وانظاار: ضااو (2)
 .2/831الذهبي لمحمد الثاني 

 .2/128وعنه فتح المغيث للسخاوي  1/17، لسان الميزان 1/65التنكيل  (3)
، قواعاد فاي الجارح 207وانظار: قواعاد التحاديث للقاسامي ص 93-92ضوابط الجرح والتعاديل ص (4)

، مصاطلحات 436-435ديل للالحام صوالتعديل للساعد )أشارطة مفرغاة( القاعادة الثامناة، الجارح والتعا
، ألفااظ 91-90، الخبار الثابات لللحيااني ص573-2/557و 1/81الجرح والتعديل المتعارضاة ألساطيري 

 .210وص 208وعبارات الجرح والتعديل... ألحمد معبد ص

 مهم. 261-259، المنهج المقترح للشريف العوني ص412وص 402الجرح والتعديل للالحم ص (5)
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قااال السااخاوي: )ال يُعتَمااد علااى القااول الااذي لاام يثباات طريقااه إلااى إمااام الجاارح 

 .(1)والتعديل(
هناك ألفاظ معروفاة عناد أهال الحاديث، لكنهاا قاد تطلاق أحيانااً علاى معناى  (7

 .(2)غير متبادر إلى الذهن

 من ذلك:
 

 .(3)واالبتداع ،هموالو ،)كذاب( تطلق على الخطأ
 )شيطان( ويراد بها المدح.

قال عبد الرحمن بن مهدي: لما قدم الثوري البصرة، قال: يا عباد الارحمن 
جئني بينسان أذاكر ، فأتيته بيحيى بن سعيد، فاذاكر ، فلماا خار  قاال: قلات لاك: 

 جئني بينسان، فجئتني بشيطان.
 .(4)قال الذهبي: يعني بهر  حفظه

 .(5)األثرم: )كان أحد أبويه جني( يعني لشدة حفظه وقول ابن معين في
 9/456ـ 8/366تاريخ بغداد   .(6))فالن يشتري الكتب( على المتهمين بالكذب

 10/246، السير للذهبي 12/267تاريخ بغداد     })ضعيف( على سبيل المزاح.

     4/314، تهذيب ابن حجر 408هدي الساري ص       )كذاب( على سبيل المزاح.
،الضاعفا  3/485 العلال لمماام أحماد رواياة عبادهللا        )قد عرفتاه( بمعناى أهلكتاه.

 3/69للعقيلي 
تهااااذيب اباااان حجاااار   )حديثااااه ضااااعيف( بمعنااااى مساااالكه فااااي االسااااتنباط ضااااعيف.

 7/114،السير 6/241

 1/430سؤاالت اآلجري ألبي داود   .(7))منكر( بمعنى دا   متيقظ فطن{

 

 
*  *  * 

                                                
، وانظار: تحريار علاوم الحاديث للجاديع 2/530وجهود  في الحاديث وعلوماه د. العمااش  السخاوي (1)

 .2/527وما بعدها و 1/77، مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة ألسطيري 1/520
 .740-2/725مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة  وما بعدها، 326،374شفا  العليل ص (2)
النهاياة البان األثيار ماادة  ،6/114الثقاات البان حباان ( ،149) 1/116معالم السنن للخطاابي انظر:  (3)

، 413-412الجارح والتعاديل للالحام ص ،11/140، 6/185خزانة األدب ،2/139لسان الميزان  )كذب(،
 .1/375مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة 

الجاارح والتعااديل ... ، وانظاار: ألفاااظ وعبااارات 1/300، تااذكرة الحفاااظ 9/177سااير أعااالم الناابال   (4)
 .9/42، تاريخ بغداد 4/194مهم، الضعفا  للعقيلي  16ألحمد معبد ص

 .372شفا  العليل ص (5)

 .372شفا  العليل ص (6)

ومعلاوم أن هاذ  المعااني  .740-2/725مصطلحات الجرح والتعاديل المتعارضاة د. جماال أساطيري  (7)
 تطلق نادراً .
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 وفيه مبحثان: الفصل األول:
 المبحث األول:
 أهمية المصطلحات     

إن اتساااع اللغااة، وتعاادد ماادلوالت الكلمااة، يجعاال القااارو يقااف مااع بعضااها 
موقااف المتااردد فااي تنزيلهااا علااى أي الماادلوالت التااي ظهاارت لااه، فاايذا مااا كاناات 
الكلماااة قاااد رساااخت فاااي ذهناااه علاااى مااادلول  معاااين؛ ساااارع فاااي تنزيلهاااا حساااب 

 مه، ال على اصطالح المتكلم.اصطالحه هو في كال
ولهذا وقع الغلاط فاي الفهام واالساتدالل فاي شاتى الفناون؛ بسابب العازوف 

 عن فهم مصطلحات المتكلم، قبل البد  في تفهمه، واالستدالل به.
: ).... وكذلك األلفاظ المشتركة  -رحمه هللا  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ييااراً شاارعيين أو عاارفيين، إنمااا يريااد بهااا والمنقولااة والمغياارة شاارعاً، نقااالً وتغ
 المتكلم في الغالب أحد المعنيين، مع أن المعاني األخر جائزة اإلرادة ولم تُرد...

 إلى أن قال:
وهذا باب واسع، فمن تأمل كال لفاظ فاي كاالم ماتكلم، رأى أناه يجاوز أن ياراد باه 

 .(1)المعاني...( من المعاني ما شا  هللا، والمتكلم لم يُرد إال واحداً من تلك
وقال أيضاً :) وَمْن لم يعرف لغاة الصاحابة التاي كاانوا يتخااطبون بها،ويخااطبهم 
بهااا النباااي صااالى هللا عليااه وسااالم،وعادتهم فاااي الكااالم ؛ وإال حاااّرف الكلااام عااان 
مواضعه،فين كثيراً من الناس ينشأ على اصاطالح قاوم ،وعاادتهم فاي األلفااظ،ثم 

 ، أو رسوله،يجد تلك األلفاظ في كالم هللا
  أو الصاااحابة،فيظن أّن ماااراد هللا، أو رساااوله،أو الصاااحابة بتلاااك األلفاظ،مايريااادُ 

،ويكون مااراُد هللا ورسااوله والصااحابة خااالف ذلااك عادتااه واصااطالحه بااذلك أهاالُ 
؛وهاااذا واقاااع لطوائاااف مااان النااااس،من أهااال الكاااالم، والفقاااه، والنحو،والعاماااة 

 (2)،وغيرهم ( .
 
 
 
: )والعلاام بمااراد المااتكلم، يُعاارف تااارة ماان عمااوم  -هللا  رحمااه –قاال اباان القاايم و

لفظه، وتارة من عموم علته، والحوالة على األول أوضح ألرباب األلفاظ، وعلاى 
الثاني ألرباب المعاني والفهم والتدبر..... وقد يعرض لكل من الفريقين، ما يخال 

عمومهاااا، بمعرفااة مااراد الماااتكلم، فيعاارض ألربااااب األلفاااظ، التقصااير بهاااا عاان 

                                                
 .475-2/474الجدل الباطل لشيخ اإلسالم تنبيه الرجل العاقل على تمويه (1) 

 152قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص   (2)
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وهضمها تارة، وتحميلها فوح ما أريد بهاا تاارة، ويعارض ألربااب المعااني فيهاا 

 .(1)نظير ما يعرض ألرباب األلفاظ، فهذ  أربع آفات هي منشأ غلط الفريقين..
الجهال بمااراد  :وقاد وقاع غلااط عظايم فااي أباواب الشااريعة خاصاة، ومنشااأ 

لفااااظ الشااارعية علاااى هللا، وماااراد رساااوله صااالى هللا علياااه وسااالم، وتنزيااال األ
 المصطلحات الحادثة.

قال ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ : ) ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كالم هللا  
اار كااالم هللا بااذلك  ورسااوله، أن ينشااأ الرجاال علااى اصااطالح حادث،فيريااد أن يفّسِ

  (2)االصطالح ،ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها (
تنزيال كاالم هللا وكاالم رساوله، علاى :)......  –رحمه هللا  –قال ابن القيم 

االصطالحات التي أحدثها أرباب العلوم، من األصوليين، والفقهاا ، وعلام أحاوال 
القلاااوب، وغيااارهم، فاااين لكااال مااان هاااؤال  اصاااطالحات حادثاااة، فاااي مخاطبااااتهم 
وتصانيفهم، فيجي  من قد ألف تلك االصطالحات الحادثاة، وسابقت معانيهاا إلاى 

عرف سواها، فيسمع كالم الشارع فيحمله على ما ألفه من االصاطالح؛ قلبه فلم ي
فيقع بسبب ذلك في الفهم عن الشارع، ما لام يارد  بكالماه، ويقاع مان الخلال فاي 

 .(3)نظر  ومناظرته ما يقع، وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه....(
ن فهام قال أبو الوليد الباجي: )فعلاى هاذا يَحِمال ألفااظ الجارح والتعاديل، َما

أقوالهم وأغراضهم، وال يكون ذلك؛ إال لمان كاان مان أهال الصاناعة والعلام بهاذا 
الشأن، وأما َمن لم يعلم ذلك، وليس عند  من أحوال المحادثين إال ماا يأخاذ  مان 
ألفاظ أهل الجرح والتعديل، فينه ال يمكنه تنزيل األلفاظ هذا التنزيل، وال اعتبارها 

فااي ذلاك ظاااهر ألفااظهم فيمااا وقاع االتفاااح عليااه،  بشاي  ممااا ذكرناا، وإنمااا يتباع
 .(4)ويقف عند اختالف عباراتهم..(

الجرح والتعديل، له أثار واضاح فاي  من أئمة والغلط في فهم مصطلح إمام
وبالتااالي، يظهاار الغلااط فااي الحكاام علااى  (5)الحكاام علااى الااراوي جرحاااً أو تعااديالً 

أكثر في فن الجارح والتعاديل، الحديث؛ علماً بأن أهمية تتبع المصطلحات، تظهر 
 وذلك ألمور منها:

 (6)استخدام األئمة المصطلح ألكثر من معنى (1

قال د. خالد الادريس: " وقاد الحظات أن الحفااظ والنقااد المتقادمين، يوجاد 
 .(7)في مصطلحاتهم ميل للتوسع في مدلولها ... ثم ذكر أمثلة على ذلك.."

                                                
 1/220إعالم الموقعين  (1)

والحقيقة  110وانظر : اإليمان لشيخ االسالم أيضاً ص 107ـ12/106(  مجموع الفتاوى 2 )       
 وما بعدها 14ص الشرعية لمحمد بازمول

 272-2/271مفتاح دار السعادة  (3)

 1/287التعديل والتجريح  (4) 

 .23-20الجرح والتعديل للالحم ص (5)

 .20-19الجرح والتعديل لالحم ص (6)

 .2/696الحديث الحسن للدريس (7)
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ل هاذ  المصاطلحات الواساعة، وقد برر الدكتور هذا التوسع بقولاه: " ومثا

يحتااا  إليهااا كاال علاام فااي بداياتااه، وخاصااة إذا كااان ذلااك العلاام فااي مرحلااة نمااو 
وتشااكل، ولاام تسااتقر بعااُد قواعااد  وقوانينااه واصااطالحاته، كمااا هااو الحااال فااي 

 .(1)مصطلح الحسن، في زمن أولئك األئمة ..(
علااى فهاام أن الغالااب علااى عبااارات األئمااة، االختصااار الشااديد، العتمااادهم  (2

 .(2)السائل والمتلقي

قال د. محمد العمري: " ولذلك جاا ت عبااراتهم فيهاا اختصاار شاديد، فاي 
غاية من الدقة، ووضوح الداللة في كثير منها، وقد روعي فيها المعنى اللغاوي، 
واالصاااطالحي، فتأمااال الفااارح باااين عبااااراتهم: ياااروي المنااااكير، ولاااه منااااكير، 

 .(3)..."وأحاديثه منكرة، ومنكر الحديث

 .(1)أن بعض عباراتهم، لم تذكر في كتب المصطلح، ولم يَُوضَّح معناها (3

قال مكي بن إبراهيم: سئل شعبة عن ابن عون؟ فقال: سمن وعسل، قيال: 
فمااا تقااول فااي هشااام باان حسااان؟ قااال: خاال وزياات. قياال: فمااا تقااول فااي أبااي بكاار 

 (4)الهذلي؟ قال: دعني ال أقي  به. ا.هـ.

ما ينبغاي أن يتفقاد عناد الجارح أيضااً: حاال الجاارح فاي قال السبكي: " وم
الخبرة بمدلوالت األلفااظ، فكثياراً ماا رأيات مان يسامع لفظاة، فيفهمهاا علاى غيار 
وجهها؛ والخبرة بمدلوالت األلفاظ؛ والسيما العرفية التي تختلف باختالف عارف 

يدركه إال الناس، وتكون في بعض األزمنة مدحاً  وفي بعضها ذماً  أمر شديد، ال 
 .(5)قعيد  بالعلم"

قال المعلمي: " صيغ الجرح والتعديل، كثيراً ماا تطلاق علاى معاان  مغاايرة 
لمعانيها المقررة في كتب المصطلح، ومعرفة ذلك؛ تتوقف على طول الممارساة، 

 .(6)واستقصا  النظر"
مانهم مان ال يطلاق "ثقاة" إال علاى مان كاان : " ....  –رحمه هللا  –وقال 

جة العليا من العدالة والضبط؛ ومانهم مان يطلقهاا علاى كال عادل ضاابط، في الدر
وإن لاام يكاان فااي الدرجااة العليااا، وماانهم ماان يطلقهااا علااى العاادل، وإن لاام يكاان 
ضابطاً؛ ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً واحداً قد توبع علياه؛ 

مانهم مان يطلقهاا ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً لاه شااهد؛ و
علااى المجهاااول الاااذي روى حااديثاً لااام يساااتنكر  هاااو؛ وماانهم مااان يطلقهاااا علاااى 

                                                
 .1002المصدر السابق ص (1)

 20-19الجرح والتعديل للالحم ص  (2)
 .262دراسات في منهج النقد عند المحدثين ص (3)

وانظار: شارح ألفااظ التجاريح  235أفاد  في شافا  العليال للساليماني ص 7/220سير أعالم النبال   (4)
 النادرة االستعمال للهاشمي.

وفيهاا " إال فقياه باالعلم"  53وفاي الطبعاة التاي حققهاا أباو غادة ص 46قاعدة الجارح والتعاديل ص (5)
 وذكر أن قعيد "محرف" عن "فقيه" وهللا أعلم.

 .9شوكاني صمقدمة تحقيقه للفوائد المجموعة لل (6)
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المجهااول الااذي روى عناااه ثقااة إلاااى غياار ذلااك؛ وهااام مااع ذلاااك، مختلفااون فاااي 
االستدالل على أحوال الرواة، فمنهم المبالغ في التثبات، ومانهم المتساامح، وَمان 

؛ لام يعارف ماا تعطياه كلمتاه، لم يعارف ماذهب اإلماام مانهم، ومنزلتاه مان التثبات
وحينئاااذ فيماااا أن يتوقاااف، وإماااا أن يحملهاااا علاااى ماااا هاااو المشاااهور فاااي كتاااب 
المصطلح، ولعل ذلك رفع لها عن درجتها، وبالجملة، فاين لام يتوقاف، قاال بغيار 

 .(1)علم، وسار على غير هدى"
والجهل بمدلول المصطلح، ومراد اإلمام منه؛ قد يؤدي إلى تجهيل األئماة، 

تهم للتناقض، فمثالً: أسباط بن نصار الهْماداني، قاال عناه ابان معاين: لايس ونسب
، فغيار العاارف بمصاطلح اإلماام ابان معاين قاد (2)بشي ، وقاال مارة أخارى: ثقاة 

 (3)ينسبه إلى التناقض.

 
 وبعد

فااال ياازال هااذا الباااب، أعنااي باااب ضاابط مصااطلحات األئمااة، بعااد جمعهااا 
مااه، أو يعرضااه بعااض أهاال العلاام ويَِعااُد وتفهمهااا؛ يعرضااه األئمااة، متمنااين إتما

 (4)بيحكامه.

ثاام نحاان نفتقاار إلااى تحرياار عبااارات : " ....  –رحمااه هللا  –قااال الااذهبي 
التعديل والجرح، وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم مان ذلاك، أن نعلام 
باالساااتقرا  التاااام، ُعااارف ذلاااك اإلماااام الجهباااذ، واصاااطالحه ومقاصاااد  بعباراتاااه 

 .(5)ثيرة"الك
مان نظار كتاب الرجاال، ككتااب ابان : " ....  –رحماه هللا  –قال السخاوي 

أبي حاتم المذكور، والكامل البن عدي، والتهاذيب، وغيرهاا، ظفار بألفااظ كثيارة، 
ولااو اعتنااى بااارع بتتبعهااا، ووضااع كاال لفظااة بالمرتبااة المشااابهة لهااا، مااع شاارح 

 ً كاان شايخنا يلهاج باذكر ذلاك، فماا  ، ولقاد(6)معانيها لغاةً واصاطالحاً؛ لكاان حسانا

                                                
ط. أطلس، وانظر: الموسوعة العلمية الشاملة عان اإلماام  7االستبصار في نقد األخبار للمعلمي ص (1)

 .1/322يعقوب بن شيبة 

 .212-1/211تهذيب التهذيب  (2)
 ( من هذا البحث.21انظر: ص) (3)

 .420كالدكتور الالحم في الجرح والتعديل ص (4)

كفاياة الحفظاة شارح الموقظااة  320ط. عمارو عبااد المانعم ص 62ط. أباي غادة ص 82الموقظاة ص (5)
 للهاللي.

ذكر اللكناوي شايئاً يسايراً فاي كتاباه الرفاع والتكميال، وِمان أوعاب مان جماع حتاى اآلن أباو الحسان  (6)
مصطفى الساليماني الماأربي فاي كتاباه )شافا  العليال بألفااظ  وقواعاد الجارح والتعاديل( وقاد صادر مناه 

 هـ.1411ولى الجز  األول ط. األ
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تيسر؛ والواقف على عبارات القوم، يفهم مقاصدهم بما عرف مان عبااراتهم فاي 

 .(1)غالب األحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك"
فظهر بما سبق أهمية دراسة مصطلحات األئمة، ومراعاتها عند النظر في 

 .(2)أحوال الرجال
 
 

*  *  * 

                                                
والعباارة األخيارة )والواقاف علاى عباارات القاوم...( أخاذها مان ابان  2/109فتح المغيث للساخاوي  (1)

 ( في هذا البحث.35كثير في اختصار علوم الحديث. انظر ص)

، ضاوابط الجارح والتعاديل عناد الاذهبي لمحماد 83ينظر: ضوابط الجرح والتعديل للعباد اللطياف ص (2)
، الجااارح والتعاااديل للالحااام 1/305لموساااوعة الشااااملة عاان اإلماااام يعقاااوب بااان شاايبة ، ا2/840الثاااني 

، 31-30، ماانهج أهاال الساانة والجماعااة فااي تقااويم الرجااال ومؤلفاااتهم للصااويان ص421و ص407ص
، شارح لغاة المحادث لطاارح عاوض هللا 402المنهج اإلسالمي في الجرح والتعديل د. فااروح حماادة ص

، ألفااظ وعبااارات الجارح والتعاديل .... ألحمااد 2/567حاادثين د. األحادب ، أساباب اخاتالف الم53-40ص
، القاعدة الثالثاة مان قواعاد الجارح 43-1/41، مقدمة تحرير التقريب بشار عواد وشعيب 346معبد ص

 والتعديل للسعد )أشرطة مفرغة(.
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 المبحث الثاني:/
 .(1)الخاصة األئمة  من مصطلحات

 البخاري
 .(2)عنهمنكر الحديث: ال تحل الرواية  (1
: قااال السااخاوي واباان كثياار: كثيااراً مااا يريااد بهااا سااكتوا عنااه (2

 .(3)البخاري: تركوا حديثه

 .(4): كثيراً ما يريد بها: الجرح الشديدفيه نظر (3

أي عدم ثبوت سماع المترجم من شايخه فاي  :في إسناد  نظر (4
 السند. 

 
 
 
 

 

اد ماا سابق د. محماد الثااني فاي رساالته )ضاوابط الجارح والتعاديل أف
 .2/862عند الذهبي( 

قااال الااذهبي فااي ترجمااة اإلمااام البخاااري: )ماان نظاار فااي كالمااه فااي  
الجارح والتعاديل، علاام ورعاه فااي الكاالم فاي الناااس، وإنصاافه فاايمن 
يضعفه، فين أكثر ما يقول: )منكر الحديث( )سكتوا عناه( )فياه نظار( 

هذا، وقَلَّ أن يقول: )فالن كذاب( أو )كان يضع الحديث(، حتى  ونحو
إنه قال: )إذا قلُت: فالن في حديثه نظر، فهاو ماتهم وا  ، وهاذا معناى 

غايااااة  –وهللا  –قولااااه: ال يحاساااابني هللا أنااااي اغتباااات أحااااداً( وهااااذا 
 الورع(ا.هـ

                                                
فاي الجارح ، دراساات 325-283، شفا  العليل ص186-179ضوابط الجرح والتعديل للعبد اللطيف  (1)

، دراسااات فااي ماانهج 635-1/567، تحرياار علااوم الحااديث للجااديع 300-267والتعااديل د. األعظمااي ص

، الروض الداني في الفوائد الحديثية للعالمة األلباني جماع 271-265النقد عند المحدثين د. العمري ص
لاي حسان ، الباعث الحثيث ط. ع136، علم رجال الحديث د. المظاهري ص206عصام موسى هادي ص

، الحاديث الحسان د. الادريس 455-1/434، مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة د. أسطيري 1/320
-232ومااا بعاادها، الشاايخ المعلمااي وجهااود  فااي الساانة ورجالهااا للسااماري 1917وماا بعاادها،  4/1863

249. 

 195  ضوابط الجرح والتعديل للعبد اللطيف ص388الرفع والتكميل ص. 

 .1/6تدال ميزان االع (2)

 ، وانظر رسالة د. الدميني في قول البخاري )سكتوا عنه(.312-311شفا  العليل ص (3)

تادقيق النظار »،ثام طبعات رساالة بعناوان 313، شفا  العليل ص52-3/51، 2/416ميزان االعتدال  (4)
الماراد ،ورجاح الباحاث أن ألبي عبادالرحمن أيمان بان عبادالفتاح آل ميادان « :فيه نظر في قول البخاري

 بها عدة إطالقات تفهم بالقرائن وال يقطع بالتهمة والترك دائماً.

 – 3/128 – 1/444- 2/17انظر مثالً: التاريخ الكبير 

2/55، 
 ،16رسالة د. الدميني عن قول البخاري )سكتوا عنه( ص

تصحيف )إال أنه  هووقع في 2/411الكامل البن عدي 
 ضعيف(

 لكامل للمقريزيوصوابه )ال أنه ضعيف( كما في مختصر ا
 .1/834وتهذيب ابن حجر  2/411
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قظة والمو 3/52-2/416، وانظر: الميزان 12/439سير أعالم النبال        

 63ص
 2/11  شرح األلفية للعراقي 1/320اختصار علوم الحديث                                 

 2/122، فتح المغيث للسخاوي 139التقييد واإليضاح ص                      
 .(1)1/205، التنكيل 1/439تدريب الراوي               

 

كتاب )التهجد(: : قال عبد الحق األشبيلي في الحديث (2)مقارب (5
يريد أن حديثاه يقارب مان حاديث الثقاات، أي ال باأس باه ا.هاـ، 

 .2/10أفاد  األلباني في اإلروا  

 أبو حاتم

1)  ً : قد يريد بها أنه ال يحتج به، والظاهر أنه ما أرى بحديثه بأسا
أراد باااااالنفي، نوعااااااً مقصاااااوداً، كتعماااااد الكاااااذب، أو النكاااااارة 

 .(3)الشديدة
  قااال أبااو (4)كتااب حديثااه وينظاار فيااه: يال بااأس بااه أو صاادوح (2

الحساان السااليماني عاان هااذا اإلطااالح )صاادوح( )ال بااأس بااه(: 
 بأن له عدة حاالت:

 ال يحتج به عند ، وهذ  أكثر الحاالت وروداً. (1
 فيمن يحسن حديثه لذاته، أو يصححه عند  وعند غير . (2

قااال فااي مساالم صاااحب  ايقولااه فااي إمااام ماان األئمااة، كماا (3
ولاو انفاارد باالكالم علااى الترجمااة  ،(5)الصاحيح: )صاادوح(

 بقولااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه: 
)صااادوح أو ال باااأس باااه(، فالغالاااب أناااه بمنزلاااة حسااان 
 الحااااااااااااااااااااااااااااااااااديث؛ لمااااااااااااااااااااااااااااااااااا ُعااااااااااااااااااااااااااااااااااارف 

 (6)بالتعناات فااي حكمااه علااى الرجااال. ا.هااـ –رحمااه هللا  –
 مختصراً.

  ويطلقه على (7): يريد جهالة الوصف، ال جهالة العينمجهول (3
 .(1)الصحابي الذي لم يرو عنه أئمة التابعين

                                                
 .861-2/860أفاد  د. الثاني في )ضوابط الجرح والتعديل عند الذهبي(  (1)

، توضااايح األفكاااار 2/411، تااادريب الاااراوي 2/611انظااار فاااي ضااابط )مقاااارب( التقيياااد واإليضااااح  (2)
 .2/114، فتح المغيث للسخاوي 2/266

 198ابط الجرح والتعديل للعبد اللطيف صضو. 
 .287شفا  العليل ص (3)

 .2/37الجرح والتعديل البن أبي حاتم  (4)

 .8/183الجرح  (5)

 .287شفا  العليل ص (6)

 .229، الرفع والتكميل ص1/37الجرح  (7)
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: أي يكتاب حديثاه، لالعتباار والشاواهد، فهاي مان ألفااظ صالح (4

التجريح ال التعديل، عناد أباي حااتم، خالفااً لماا يادل علياه كاالم 
رحمااه هللا  –، قالاه األلبااني 234-233السايوطي فاي التادريب 

–(2) . 

: ال تعني أنه ثقة، وإنماا يستشاهد باه، كماا ناص ابان أباي شيخ (5
 .(3)–رحمه هللا  –حاتم في الجرح، قاله األلباني

 : يريد الجرح الشديد.فيه نظر (6
 
 

: قال الذهبي: علمُت باالستقرا  التام، أن أبا حااتم يكتب حديثه (7
الرازي، إذا قال في رجل: يكتب حديثه، أنه عناد  لايس بحجاة. 

 .(4)ا.هـ

 
 

: يكتاب فاي المتابعاات والشاواهد، وال يكتب حديثه وال يحتج به (8
 (5)يحتج به إذا انفرد.

: قااال المعلمااي: أباو حاااتم معااروف بالتشادد، قااد ال تقاال وحصاد (9
 كلمة صدوح منه، عن كلمة ثقة من غير . 

             
 .ليس بالقوي: يريد :ليس بأعلى درجات الثبت (10

 
 172( وذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص83الموقظة )ص

 

                                                                                                                                                   
ة د. ، مصااطلحات الجاارح والتعااديل المتعارضاا6/13، لسااان المياازان 3/357انظار: تهااذيب التهااذيب  (1)

 .1/424جمال أسطيري 

 .56-55، النصيحة ص3/112الضعيفة  (2)

حيااث قااال عنهااا :لاايس بتعريااف بشاا  ماان  4/627وانظاار بيااان الااوهم واإليهااام ، 5/567الصااحيحة  (3)
ا.هاـ ويارى الاذهبي بأنهاا: لايس حاله،إال أنه مقل ليس من أهل العلم،وإنماا وقعات لاه رواياة أخاذت عنه.

 3/99في ترجمة العباس بن الفضل العدني « يزان االعتدالم»بجرح وال توثيق، ينظر 

 .6/360سير أعالم النبال   (4)

وانظر)قارة العياون( د.نافاذ .،1/238التنكيال  ،3/99:ميزان االعتدال وانظر 2/133الجرح والتعديل  (5)
 حماد، ففيه بحث عن مدلول مصطلح )اليحتج به ( عند أبي حاتم .

الجرح والتعديل 
9/129 

 313شفا  العليل ص

 

التنكيل 
1/350 
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 ابن معين
د تتبعاه لهاذ    قال الساليماني بعا(1)قليلة ليس بشي : أحاديثه  (1

الكلمة عند ابن معين: قد يطلاق ابان معاين هاذ  العباارة )لايس 
 بشي (، ويريد بها:

 الكذابين والمتروكين.أ(       
 أهل الغفلة واالضطراب، الذين يُرد حديثهم. ب(       

 المبتدعة. (      

 من هو مقلٌّ في رواياته، وإن كان يحتج به.د(      

ي، وإن كاااان الاااراوي ثقاااة بعاااض حاااديث الاااراوهاااـ(     
 421هااااادي السااااااري ص       عناااااد ، وانظااااار 

 .1985والكامل ص

 من ال يعرفه.و(      
 

 .(1): ثقةليس به بأس، ال بأس به (2

 .(1): أي أنه من جملة الضعفا يكتب حديثه (3

 .(2): ال يتعمد الكذبثقة (4

: قااد يطلقهااا، وال يريااد بهااا الجاارح، وإنمااا الرجاال ال لاايس بثقااة (5
 .(2)الستقامة والضبط المعروف عند إطالح )ثقة(يبلغ درجة ا

، وقاااد (1): لااايس بثقاااة، قاااد يطلقهاااا، وال يكتاااب حديثاااهضاااعيف (6
 .(3)يكتب

: استعملها في كثير من التراجم، بمعناى أناه ال يعرفاه ال أعرفه (7
كمعرفاااااة غيااااار ، أو ال يعااااارف حالاااااه، أو ال يعااااارف أخباااااار  

 .(4)ورواياته

تااريخ ابان ».لدالل :ال أعرفاه قال ابن معين عن سهل بن حماد ا     
« الميااااازان»الاااااذهبي فاااااي  ( قاااااال391« )معاااااين رواياااااة الااااادارمي

 (:عنى أنه ما يخبر حاله.2/427)

 ابن المديني
                                                

 تاريخ يحيى بن معين تحقيق أحمد نور سيف.194عبد اللطيف صضوابط الجرح والتعديل لل ، 

، الرفااع والتكمياال 55، طليعااة التنكياال ص18ألفاااظ وعبااارات الجاارح والتعااديل.... ألحمااد معبااد ص (1)
، هاااادي الساااااري 384-283، شاااافا  العلياااال ص1/13، لسااااان المياااازان 225وص 221وص 212ص
 .143-2/141والباطلة للحويني  ، وانظر النافلة في األحاديث الضعيفة421-420ص

 .1/69التنكيل  (2)

 .285، وعنه شفا  العليل ص6/151تهذيب التهذيب  (3)

،وانظار أيضااً 295، أفاد  في شافا  العليال ص2/584، الكامل 4/433، 4/29الجرح البن أبي حاتم  (4)

 ( في ترجمة الجراح بن مليح البهراني2/162الكامل البن عدي )

شفا  العليل 
 .297ص
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انظااار المصاااطلحات التاااي اساااتخدمها، ماااع شااارحها وبياااان معناهاااا، 
ومدلولها عند اإلمام، في كتاب )اإلمام علي بن المديني ومنهجاه فاي 

 . ومنها:624-540 إمداد الحق صنقد الرجال( إلكرام هللا
 ال بأس به: مطلق التوثيق. (1
 صالح: يكتب لالعتبار. (2

 ليس بالقوي: مطلق القبول. (3

 ضعيف: يكتب لالعتبار وال يريد الترك. (4

 ومن ألفاظه:
 كان ثقة ولم يكن بالقوي. (1
 لم يكن بالقوي وهو صالح. (2

 أبو إسحاح الجوزجاني
جااائر: يطلقهاااا علاااى مائاال، زائاااغ، مفتااار، مجاااهر، كاااوفي الماااذهب، 

 متشيعة الكوفة.

 
 النسائي

 ليس بالقوي: قال الذهبي: ليس بجرح مفسد. (1

 
 الترمذي

، ورساالة د. عاداب الحماش 1/385انظر اصطالحاته في شرح العلل البان رجاب 
  عن اإلمام الترمذي

 
 

 دحيم
: الغالب أنه يعني بها العادل، قاال المعلماي: توثياق دحايم، ثقة (1

ير  من أئماة النقاد؛ فاين دحيمااً ينظار ال يعارض توهين غ
 إلى سيرة الرجل، وال يمعن النظر في حديثه ا.هـ

 

 الدارقطني

                                                
 199التعديل للعبد اللطيف صضوابط الجرح و. 

 1/367انظر     التنكيل 

 مهم.
شفا  العليل            
 .324ص

 

الموقظاااااااااااااة 
 82ص

 

تحقيقه على الفوائد المجموعة 
 .402ص
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 ليس بالقوي: أي وسط  حسن الحديث. (1

 

 منكر الحديث: يقصد به الجرح الشديد. (2

 

 

 ابن عدي
: قااال المعلمااي: هااذ  الكلمااة رأياات اباان أرجااو أن ال بااأس بااه (1

كاون مقصاود ، أرجاو أناه ال عدي، يطلقهاا فاي مواضاع تقتضاي أن ي
 يتعمد الكذب ا.هـ 

 

وقال األلباني: لايس نصااً فاي التوثياق، ولائن سالم فهاو أدناى درجاة 
في مراتب التعديل، أو أول مرتبة من مراتب التجريح، مثل قولاه: ماا 

 .(1)234أعلم به بأساً، كما في التدريب ص
 
ولى ابان (البأس به: قد يرياد بهاا مطلاق الثقاة،قالها فاي عكرماة ما2

 (5/272« )الكامل»عباس بعد أو وثقه                  
 

.منكر (3  (2): يريد بهذا المصطلح عدة معان 

 انفراد الثقة بحديث مقبول. (1

 تفرد الراوي الضعيف. (2

 
 
 
 رواية الحديث الموضوع أو اختالقه. (3

 
 ابن خزيمة

 غريب: يريد به التفرد. (1

 
 ابن حبان

                                                
 .3/112الضعيفة  (1)

 .2/128أفاد  د. زهير عثمان في كتابه )ابن عدي ومنهجه في الكامل(  (2)

بن خزيماة د. الكبيسي في كتابه )ا أفاد  
 ومنهجه

 2/622في كتابه الصحيح( 
 

أفاد : األلباني في كتابه النصيحة 
 .92ص

شفا  العليل  
 308ص

 

 1303حديث  459فوائد اجملموعة صيف حتقيقه لل

 289وانظر: شفا  العليل ص
 مهم.

 

 2/496الكامل 
 

 2/456الكامل   
6/2233 
7/2701 

 

 5/1850الكامل 
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هاذا لمان يساتغرب لاه حاديثاً  يُغرب: قاال المعلماي: يقاول مثال (1

 واحداً أو زيادة في حديث.

 وقال األلباني: هذا ليس بجرح.
 

 وكان يخط : أي وسط، حسن الحديث، قاله األلباني. (2
 

 الحاكم
: الحديث الذي يتفرد به الثقة، وليس للحديث أصل متاابع شاذ (1

 لذلك الثقة.
 

مماا جعلاه  فالشاذ والغريب والصحيح، يلتقياان فاي اصاطالح الحااكم،
 هدفاً لنقد المتأخرين.

 
 

 
 

 المعافى بن زكريا الجريري 
 : يريد أنه شديد الضعف.غير  أوثق منه (1

 
 

 

 ابن القطان الفاسي
: مقصاود : َمان لام يقال فياه ال يعرف له حال، لام تثبات عدالتاه .1

إمااام عاصاار ذلااك الرجاال أو أخااذ عماان عاصاار  مااا ياادل علااى 
 عدالته.

 
 الذهبي

 ي الكاشف: ويريد أن ابن حبان وثقه.: يقولها فُوثِّق (1

 
 
 
 

 1/355التنكيل 

 

معرفة علوم الحديث 
 119ص

 

 78وانظر:              مقدمة بن الصالح ص
 تعليق أحمد السلوم على           

المدخل إلى معرفة كتاب األكليل                
 .99-98ص     للحاكم 

 

 6/67تهذيب التهذيب 
أفاد : شفا  العليل 

 .315ص

 
 

قاله األلباني في الصحيحة 
6/733 

وحاشية ضعيف الترغيب 
1/305  

أفاد : أحمد أيوب في كتابه: 
 منتهى األماني

بفوائد مصطلح الحديث لأللباني 
 .304ص

 

 2/27الضعيفة 

النصيحة 
 247ص

 1/160ميزان االعتدال 
-256الرفع والتكميل ص

260. 
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 :مجهول أو مجهول الحال أو ال يدرى ما حاله (2

: ثاام اعلاام أن كاال ماان أقااول فيااه 1/6قااال فااي المياازان 
مجهول، وال أسند  إلى قائل، فين ذلك هو قول أبي حاتم 

 فيه.....
وإن قلت: فيه جهالة، أو نكارة، أو يجهال، أو ال يعارف، 

إلى قائل، فهو من قِبَلي، وكذا إذا  وأمثال ذلك، ولم أعز 
قلاات: ثقااة، وصاادوح، وصااالح، ولااين، ونحااو ذلااك، ولاام 

 (1)أضفه..
، وفاااي مجهاااول (2)" أباااو حااااتم يقاااول:  "مجهاااول" فاااي الصاااحابي -

العااين، والحااال، إال أن الااذهبي ال يااذكر الصااحابة فااي كتابااه المياازان، 
 .(3)فبقي في األمرين األخرين"

 ابن حجر 
 ريب:في مقدمة التق

 ( مقبول: أي حيث يتابع، وإال فلين الحديث.1

                                                
(  وهذا  المصطلح للذهبي إنما هو  في كتابه )ميزان االعتدال( ، فال يشمل غير ، كالكاشف 1)       

 مثالً .

عناه أئماة التاابعين، انظار مصاطلحات الجارح والتعاديل  يطلقه أبو حاتم على الصحابي الذي لم يارو (2)
 ( من هذا البحث. ، وانظر ص)1/424المتعارضة د. أسطيري 

 .293باختصار من شفا  العليل ص (3)
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 الزيلعي 
a. أي ال أصل لهغريب : 

 5/103اإلروا  

 الشافعي 
فااالن حديثااه لاايس لطيااف العبااارة فااي التجااريح، فقااد يريااد بقولااه: )

 ( أحد الكذابين.بشي 
 

 ابن الملقن
 ويريد به: (1): يطلقه في البدر المنيرغريب (1

 خرجها وال من رواها.األحاديث التي ال يعلم من أ (1
 إذا لم يخرجه أصحاب السنن والمسانيد. (2

 يطلقه على الحديث الشديد الضعف. (3

ويطلقاه فااي مختصار الباادر المنياار، ويرياد بااه ال أعلام َماان روا ، كمااا 
 أفاد في مقدمته.

                                                
 .1/183أفاد  محققو البدر المنير ط. دار الهجرة  (1)

 1/371فتح المغيث 
شفاء العليل 

 300ص
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 إطالقات الثقة: -
" قد تطلق ويراد بها استقامة ما بلغ الُموثِّق من حاديث الاراوي، ال الحكام 

 .(1)ي نفسه، بأنه في نفسه بتلك المنزلة"للراو
" وقد تستعمل )ثقة( على ما هو دون معناها المشهور، ويدل عليه.... أن  

جماعة يجمعون بينها وباين التضاعيف، ثام ذكار أمثلاة.... )ثقاة لاين( )ثقاة يكتاب 

 .(2)حديثه وليس بالقوي( )ثقة وبه ضعف(

ً  وقد يطلقون الثقة على من كاان مقباوالً، وإن لام ، "وتطلاق (3)يكان ضاابطا
علااى العدالااة فحسااب، وعلااى ماان صااح سااماعه وحضااور ، وإن لاام يكاان عاادالً 

 .(4)ضابطاً"
قاااال الاااذهبي فاااي ترجماااة ابااان خاااالد العطاااار: )وثقاااه أباااو الفاااتح بااان أباااي 
الفااوارس، وقااال: لاام يكاان يعاارف ماان الحااديث شاايئاً. قلاات: فماان هااذا الوقاات، باال 

ة علااى الشاايخ الااذي سااماعه صااحيح، وقبلااه، صااار الحفاااظ يطلقااون هااذ  اللفظاا
بقرا ة متقن، وإثبات عدل، وترخصوا في تسميته بالثقة، وإنماا الثقاة فاي ُعارف 
أئمة النقد، كانت تقع على العدل في نفساه، الماتقن لماا حملاه، الضاابط لماا نقال، 

 .(5)وله فهم ومعرفة بالفن، فتوسع المتأخرون"

                                                
 .1/69التنكيل  (1)

 .هم "" م (15، وانظر كالم المعلمي فيما سبق ص)1/69التنكيل  (2)

 2/118فتح المغيث للسخاوي  (3)

 .47-46شرح لغة المحدث لطارح عوض هللا ص (4)

 .16/70سير أعالم النبال   (5)
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 إطالقات المنكر: -
 :(1)مة، ويراد به* يطلق المنكر عند األئ

 .(2)أنه يغرب (1

فاااتح المغياااث أحاديثاااه قليلاااة، أو أناااه روى حاااديثاً واحاااداً. انظااار  (2

1/346. 

 ال تحل الرواية عنه. (3

 الترك. (4

، تفارد الضاعيف والثقاة، فاالمنكر والشااذ، سايّان عناد (3)التفرد (5
 .(4)ابن الصالح

أمااا المنكاار عنااد اباان حجاار فهااو: روايااة ماان فحااش غلطااه، أو 
 و ظهر فسقه.كثرت غفلته، أ

، يشيرون بذلك لنكارة معنا ، كما هو شائع في كتب الموضوع (6
 .(4)الموضوعات

 هناك أئمة، ذكر عنهم أنهم يطلقون لفظ النكارة على مجرد التفرد:فائدة:/ 

تهذيب التهاذيب فاي ترجماة يحيى بن سعيد القطان، انظر:  (1

 قيس بن أبي 

 .1/454حازم وشرح العلل    

هدي الساري فاي ترجماة محماد بان إباراهيم اإلمام أحمد، انظر:  (2

 التيمي وبريد 
 .ابن عبد هللا بن خصيفة

هاادي الساااري فااي ترجمااة يااونس باان القاساام البرديجااي، انظاار:  (3

 الحنفي.

 النسائي. (4

 أبو داود. (5

 .(5)دحيم... الخ (6
 

 .(6)فائدة: المنكر عند اإلمام أحمد

 بمعنى خالف المعروف. (1

 

                                                
، دراسااات فااي الجاارح والتعااديل لألعظمااي 194-193ضااوابط الجاارح والتعااديل للعبااد اللطيااف ص (1)
 278-269ص

 .1/273توجيه النظر للجزائري  (2)

 .423-1/400لمتعارضة ألسطيري مصطلحات الجرح والتعديل ا (3)

 .2/126ابن عدي ومنهجه في الكامل د. زهير عثمان (4)

 .311أفاد  السليماني في شفا  العليل ص (5)

 وما بعدها. 2/782أفاد  د. بشير علي عمر في كتابه: منهج اإلمام أحمد في إعالل الحديث  (6)

العلل رواية المروذي 
 159ص

 – 3/366رواية عبد هللا 
1/412 

 1/317تهذيب التهذيب 
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 الحديث الفرد الذي ليس متابع. (2

 
 
 
 بمعنى ما ليس له أصل. (3
 

 

 بمعنى الخطأ. (4
 
 
 
قااال د. بشااير علااي عماار: يتاارجح أن التعريااف المرضااي عنااد اإلمااام  

أحمد، بحسب إطالقاته لهذا اللفظ: )الحديث الذي ترجح خطاأ راوياه؛ 
 .(1)بتفرد من ال يحتمل تفرد ، أو المخالفة للثابت المعروف(

                                                
 .2/800المرجع السابق  (1)

، 1/174مسائل أحمد رواية عبد هللا 
242 

 .64العلل رواية المروذي ص
 1/374رواية عبد هللا 

 392هدي الساري ص

 161العلل رواية المروذي ص 
المنتخب من العلل للخالل 

 210ص

العلل رواية المروذي  
 150ص

 2/383رواية عبد هللا 
الكامل البن عدي 

4/1616 
 23/221الكمال  تهذيب
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 إطالقات الحسن: -
قرائية، للااادكتور: خالاااد الااادريس فاااي كتاباااه بعاااد دراساااة مستفيضاااة اسااات

)الحااديث الحساان لذاتااه ولغياار  دراسااة اسااتقرائية نقديااة( والمطبااوع فااي خمااس 
 مجلدات.
 ذكر استعماالت الحسن عند األئمة، وقسمها إلى قسمين:  

 التحسين االحتجاجي. (1
 التحسين اإلعجابي. (2

 فاألول يدخل تحته:  ❖

 إطالقه على الحديث الصحيح. (1
يااه الااراوي المختلااف فيااه، الااذي لاايس فيااه جاارح علااى مااا يرو (2

 مفسر.

علاى مااا اتصاال سااند ، بروايااة العاادل الااذي خااف ضاابطه، عاان  (3
 مثله، إلى منتها ، وال يكون شاذًّا، وال معلالً )الحسن لذاته(.

على الحديث الذي فيه ضعف محتمل، عند بعض النقاد، وهذا  (4
لمحادث أناه أشمل وأوسع مما تقدم، ألنه يدخل فيه كل حاديث، يارى ا

 محتمل.

علاااى الحاااديث الضاااعيف، المنجبااار المتعااادد الطااارح )الحسااان  (5
 لغير (.

 ويدخل تحت التحسين اإلعجابي: ❖

 إطالقه على الحديث الغريب. (1
 على الذي يتضمن فائدة في اإلسناد أو المتن. (2

 على السند العالي. (3

 على حسن المتن. (4

ياادون ويطلقااون حساان الحااديث علااى الثقااات والمتوسااطين والضااعفا ، وير ❖
 بذلك أحد المعاني التالية:

 جودة اإلتقان، وكمال الضبط وتمامه. (1
 ُحسن انتقا  الحديث.  (2

وجود األفراد والغرائب فاي مروياات ذلاك الاراوي الموصاوف  (3
 بحسن الحديث ولو كان ضعيفاً.

القباااول العاااام، مااان دون تحدياااد دقياااق، لدرجاااة قاااوة حاااديث  (4
 الراوي.

و مرادف لكلمة مقبول. ا.هـ المراد نقلاه واستعملوا الحسن بمعنى االحتجا ، فه-
 مختصراً. 
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 .(1)1002-2/979انظر الحديث الحسن       

 

 قال ابن الملقن: )قد يطلقون الحسن على الغريب والمنكر( 
 انظر المقنع البن الملقن والنكت للزركشي وعنهما
السيوطي في البحر الذي زخر في شرح ألفية األثر 

3/1067. 
 

 :خ( عند المحدثينمعنى كلمة )شي*
عاان كلمااة  (3/539« )بيااان الااوهم و االيهااام»قااال اباان القطااان الفاسااي فااي  

 )شيخ(:

فين هذ  اللفظة يطلقونهاا علاى الرجال إذا لام يكان معروفااً بالرواياة ممان أخاذ  ]

عنه،وإنما وقعت له رواية الحاديث أو أحادياث،فهو يرويها،هاذ  الاذي يقولاون 
 فيه )شيخ( .

هذ  صافته مان أهال العلم،وقاد يقولونهاا للرجال باعتباار قلاة ماا وقد اليكون َمن 
يرويه عن شخص مخصوص،كما يقولون :حديث المشايخ عن أبي هريرة ،أو 
عن أنس،فيسوقون في ذلك روايات لقوم مقلين عنهم،وإن كاانوا مكثارين عان 

 غيرهم.
مااا وكااذا إذا قااالوا :أحاديااث المشااايخ عاان رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالم ،فين

 [يعنون من ليس له إال الحديث أو الحديثان ونحو ذلك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، منها: (2)وهناك مصطلحات لألئمة في باب االتصال واالنقطاع
ومعنا : سؤال الراوي لشيخه، عن أمر ما في روايته، وأكثر ماا  :التوقيف (1

يسااتخدم فااي مطالبااة الااراوي لشاايخه أن يصاارح بالتحااديث، فاايذا فعاال فقااد 
 قالوا: لم يقف. وقف، وإال

                                                
، نظارات جديادة فاي علاوم 413و1/301، والعلال الكبيار للترماذي 1/424وانظر: النكت البان حجار  (1)

، البحار الاذي 53-50وص 46-45، شارح لغاة المحادث لطاارح عاوض هللا ص28الحديث للمليباري ص
 .3/1067زخر للسيوطي 

 نقطاع ( د. إبراهيم الالحمال يُنظر كتاب )االتصال وا  (2)       
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ويريدون به اتصال اإلسناد بالسماع، فيقولون: ساألت فالنااً أن  التصحيح: (2

يصحح لي هذ  األحاديث، فصححها، يعناي: صارح بالتحاديث فيهاا، أو لام 
 يصححها، يعني أبى ذلك.

 يطلق على متن الحديث، ويطلق ويراد به التصريح بالسماع. الخبر: (3

حديث، وتطلق ويراد بها الصيغ الصاريحة يطلق على ألفاظ متن ال األلفاظ: (4
 في السماع.

 .(1)أي مراسيل حديثه يهوي: (5

 يعني مراسيل. أحاديث بتر: (6

 .(2)معنا  أن الراوي لم يسمع الحديث ممن روا  عنه اإللزاح: (7

د  فالن: (8 إذا دلسه تدليس تسويه، أي ذكر َمن فيه من األجواد، وحاذف  َجوَّ
 .(3)غيرهم

                                                
(، أفدتااه ماان: ملتقااى أهاال الحااديث فااي منتاادى الدراسااات 4342( و)2603العلاال ومعرفااة الرجااال ) (1)

 الحديثية )معنى قول اإلمام أحمد: حديثه يهوي( لخليل بن محمد.
 .447-435انظر هذ  المصطلحات مع أمثلتها في كتاب )االتصال واالنقطاع( ص (2)

 .1/259تدريب الراوي  (3)
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 ( و)في حديثه مناكير(الفرح بين )يروي مناكير
قال المعلمي: )فين "يروي المناكير" يقال فاي الاذي ياروي ماا سامعه مماا 
فيه نكارة، وال ذنب له في النكارة، بل الحمل على من فوقاه، فاالمعنى: أناه لايس 
من المبالغين في التنقي والتوقي، الذين ال يحدثون مماا سامعوا، إال بماا ال نكاارة 

بجرح، وقاولهم: "فاي حديثاه منااكير"، كثياراً ماا تقاال  فيه، ومعلوم أن هذا ليس
 .(1)فيمن تكثر النكارة من جهته، جزماً أو احتماالً، فال يكون ثقة(

 

 الفرح بين )منكر الحديث( و )روى أحاديث منكرة(
قال ابن دقيق العياد: )مان يقاال فياه "منكار الحاديث" لايس كمان يقاال فياه 

يث وصاف فاي الرجال يساتحق باه التارك "روى أحاديث منكارة"؛ ألن منكار الحاد
، ال دائمااً، وقاد قاال أحماد  لحديثه، والعبارة األخرى تقتضي أنه وقاع لاه فاي حاين 
بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: "يروي أحاديث منكارة"، وقاد اتفاق علياه 
البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث "إنما األعمال بالنيات..."، وكذلك قاال 

ن أبي أُنيسة: "في بعض حديثاه نكاارة أو إنكاار"، وهاو ممان احاتج باه في زيد ب
 .(2)البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك...(

 .(3)وهناك فرح بين قولهم: )ليس بالقوي( و )ليس بقوي(
 

 * فائدة:/ 
قال اإلمام أحمد: "إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: )حاديث غرياب( أو 

دخاال حااديث فااي حااديث، أو خطااأ ماان المحاادث، أو )فائاادة(، فاااعلم أنااه خطااأ، أو 
 حديث ليس له إسناد؛ وإن كان قد روا  شعبة وسفيان.

                                                
 .1/50طليعة التنكيل  (1)

، )دفااع عان الحاديث 1/56، ميازان االعتادال 199الرفاع والتكميال ص ، وانظر1/179نصب الراية  (2)
(، أفاااد  أحمااد أيااوب فاي منتهااى األماااني بفوائااد 2/13والصاحيحة  75-74النباوي والساايرة لأللباااني ص

 .303مصطلح الحديث للمحدث األلباني ص

 .1/232، والتنكيل 83-82انظر  في الموقظة ص (3)
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 فيذا سمعتهم يقولون: )هذا ال شي (، فاعلم أنه حديث صحيح".

 
 

 * قال المعلمي: إذا قيل في الرجل )يُْغرب( مع جهالته وإقالله فهو تالف.

 
 رة أو بالحركات، مثاله:فائدة:/ لألئمة كالم على الرواة، باإلشا –

 ( يصارف وجاه، 4( يعو  فمه، 3( تحريك الرأس، 2( تحريك اليد، 1
( 8( يشير إلى لساانه، 7( يقوم من المجلس وال يجيب، 6( يلتفت، 5

( يضاحك، 11( يكشار فاي عباوس، 10( يتغيار وجهاه، 9ينفض يد ، 
 ( يتضجر.12

 
الماتكلم فياه جرحااً ولهم أساليب بالغية، واشتقاح العبارة من اسام الرجال  –

 أو تعديالً، مثاله:

( معاااافى بااان عباااد 3( مسااادد: مسااادد، 2( ثابااات: ثابااات كاسااامه، 1
( الحاديث عان 5( السارا  كالسارا ، 4الرحمن: أنت معافى كاسمك، 

( بركااة باان محمااد األنصاااري: لاايس هااذا 6حاارام باان عثمااان: حاارام، 
 ( ثااور باان8( رشاادين باان سااعد: لاايس برشاايد، 7بركااة، هااذا عقوبااة، 

 يزيد: ثور كاسمه، إن شئت فاقلب.
 
 

*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني:/  
القرائن الموصلة إلى فهام مقاصاد األئماة فاي عباارات الجارح 

 والتعديل.
 

تختلاااف اختالفااااً  –رحمهااام هللا تعاااالى  –مااان المعلاااوم أن عباااارات األئماااة  
الشااديد،  كثيااراً، ماان حيااث التعااديل المرتفااع، والمتوسااط، واألدنااى، وكااذا الجاارح

، ويرياااااد بهاااااا معناااااى،  كلماااااةً فاااااي راو  والخفيااف، وربمااا يطلااق اإلمااام الناقااد 

رقم  1/422أخرجه الخطيب في الكفاية 
(399) 

 بيسناد ضعيف جداً، قاله محققه
 .أبو إسحاح الدمياطي

فااي تحقيقااه للفوائااد المجموعااة  
 .358ص

 

 .535انظر: شفا  العليل ص
 

 539شفا  العليل ص
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ويطلقها مرةً أخرى، ويريد بها معنى آخر، كما َمرَّ في مبحث مصطلحات األئماة: 

 إطالقات المنكر، الحسن، الثقة.
فكيف إذن نحدد مراد اإلمام، باللفظة التي نرياد تنزيلهاا علاى الاراوي؟ ماع  

"ال يادرك مقصادهم فاي ألفااظهم، إال مان أدمان المطالعاة، ووهاب وقتاه العلم أنه 
ة، وخدمتها، مع الفحص والمقارناة، وتتباع أقاوال كال محادث مان المحادثين نَّ للسُّ 

 .(1)ومناسبتها، مع النظر بعين اإلنصاف، والبعد عن االعتساف"
فهام  قال أبو الوليد الباجي: )فعلاى هاذا يَحِمال ألفااظ الجارح والتعاديل، َمان 

أقوالهم وأغراضهم، وال يكون ذلك؛ إال لمان كاان مان أهال الصاناعة والعلام بهاذا 
الشأن، وأما َمن لم يعلم ذلك، وليس عند  من أحوال المحادثين إال ماا يأخاذ  مان 
ألفاظ أهل الجرح والتعديل، فينه ال يمكنه تنزيل األلفاظ هذا التنزيل، وال اعتبارها 

فااي ذلاك ظاااهر ألفااظهم فيمااا وقاع االتفاااح عليااه، بشاي  ممااا ذكرناا، وإنمااا يتباع 
 .(2)ويقف عند اختالف عباراتهم..(

فالباد مان قاارائن ترشاد لمااراد اإلماام، "وال يجاوز اإلخااالل بهاا، مااع كاون األلفاااظ 
 .(3)تتغير بها أحكامها"

  
 
 
 

"والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بماا :  –رحمه هللا  –قال ابن كثير 
 .(4)"وبقرائن ترشد إلى ذلكاراتهم في غالب األحوال عرف من عب

هذا  ولم أقف على بسط للقرائن، في رسالة، أو مبحث مستقل، إال ما كان  
ن عاارض مااوجز ألبااي الحساان مصااطفى السااليماني، فااي كتابااه شاافا  العلياال ِماا

 فقد ذكر:  133ص
 م األئمة.فه /6السياح،  /5االستقرا ،  /4العرف،  /3اللغة،  /2االصطالح   /1

 فقد ذكر: 97وأقل منه اختصاراً اللحياني في )الخبر الثابت( ص -

مقارنتاااه  /3تفسااير غيااار  ماان أهااال االسااتقرا ،  /2تفسااير الناقاااد،  /1
 سبر أحاديث الراوي. /5مقارنته بأقوال األئمة،  /4بأقواله األخرى، 

 فقد ذكر: 568-1/567ومثله الجديع في تحرير علوم الحديث  -

                                                
 بتصرف. 278التعديل د. فاروح حمادة صالمنهج اإلسالمي في الجرح و (1)

 1/287التعديل والتجريح  (2) 

، أفاااد  د. أحمااد معبااد فااي كتابااه ألفاااظ وعبااارات الجاارح والتعااديل... 3/320الواضااح الباان عقياال  (3)
 .23ص

، الباعاث الحثياث ط. العاصامة، وقاد نقال العباارة الساخاوي فاي فاتح 1/321اختصار علوم الحاديث  (4)
وانظار فاي أهمياة القارائن "ألفااظ وعباارات   –رحم هللا الجمياع  –ولم يعزها البن كثير  2/110المغيث 

 26-22الجرح والتعديل..." ألحمد معبد ص
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التتبع الستعماالت الناقد  /3داللة قرينة في السياح،  /2م، نص اإلما /1

 لتلك الكلمة.
 وهللا الموفق.  ... اآلتي نحو الوقد اجتهدت في جمع القرائن على 
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 األولى:/ أن ينص اإلمام الناقد على بيان مراد :القرينة
وهااي ماان أقااوى القاارائن وأصاارحها، وال يجااوز مجاوزتهااا إلااى غيرهااا، 

 .(1)ترك كل فهم يخالفهاوالتام، والقبول المطلق  فحقها التلقي
 ومن أمثلة تفسير األئمة لمرادهم:

البخاااري: قااال: كاال ماان قلاات فيااه: منكاار الحااديث، فااال تحاال  (1
 الرواية عنه.

 
 

.  وقوله: إذا قلت: فالن في حديثه نظر، فهو متهم وا  
 

وقوله: كل من لم أبين فيه ُجْرَحةً، فهاو علاى االحتماال، وإذا 
 قلت: فيه نظر: فال يحتمل. قاله في التاريخ.

 
أبااااو حاااااتم: إذا قااااال: )صااااالح الحااااديث(، أي يكتااااب حديثااااه  (2

 لالعتبار.

 
قال أباو زرعاة الدمشاقي: قلات لعباد الارحمن بان إباراهيم: ماا  (3

تقااول فااي علااي باان حوشااب؟ قااال: ال بااأس بااه، قلاات: ولاام ال 
 ثقة. ا.هـتقول:ثقة، وال نعلم إال خيراً؟ قال: قد قلت لك: إنه 

 
قاااال حمااازة بااان يوساااف الساااهمي تلمياااذ الااادارقطني: ساااألت  (4

الدارقطني: إذا قلَت: فالن ليِّن، إيش ترياد باه؟ قاال: ال يكاون 
سااااقطاً متاااروك الحاااديث، ولكااان يكاااون مجروحااااً بشاااي ، ال 

 يسقطه عن العدالة. ا.هـ

 
كذلك اإلمام الترمذي بين مراد  بيطالح الحسن، كما في كتاب  (5

 .5/758ر الجامع العلل من آخ

اباان الملقاان فااي خالصااة الباادر المنياار، ذكاار فااي مقدمتااه بااأن  (6
 قوله: )غريب( أي ال أعلم َمن روا .

: ذكاار أنااه إذا قااال: مجهااول، ولاام فااي المياازان فقااط الااذهبي (7
 يسند  إلى قائله، فين ذلك هو قول أبي حاتم.

 

                                                
 .43، شرح لغة المحدث ص256انظر: المنهج المقترح للشريف ص (1)

 1/6ميزان االعتدال 
 1/20زانــان الميــلس

 

 12/441سير أعالم النبالء 
 

 18/265تهذيب الكمال 

كما نص في الجرح والتعديل 
1/37 

 

 7/315تهذيب التهذيب 

 

 .1/13لسان الميزان 

 

 1/6ميزان االعتدال 
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ابن حجر: ذكر في مقدمة تقريب التهذيب بأن قوله: )مقباول(  (8

 .ط. عوامة 96تقريب ص يث يتابع، وإال فلين الحديث.أي ح
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ِمااْن األئمااة علااى   الثانيااة:/ أن ياانص تالميااذ  أو َمااْن بعاادالقرينااة 
 بيان المراد 
 من أمثلة ذلك:
قااال قاارة باان خالااد السدوسااي فااي اباان السااائب الكلبااي: كااان  (1

 يَْزِرف، قال ابن أبي حاتم: يعني يكذب.

 
ن أباي : سألت ابن معين عن سعيد بان سالمة با(1)قال أبو حاتم (2

 الحسام، فلم يعرفه.

 قال ابن أبي حاتم: يعني لم يعرفه حق المعرفة.

 
: وكااان اباان معااين إذا لاام 2/584فااي الكاماال  (1)قااال اباان عاادي (3

 يكن له علم ومعرفة بأخبار  ورواياته، يقول: ال أعرفه.
قال اإلمام أحمد عن حديث )خاذوا عناي، خاذوا عناي، قاد جعال  (4

 هللا لهن سبيالً( بأنه: منكر.

 قال األثرم: يعني خطأ.

 
 

قااال الااذهلي عاان حجااا  الصااواف: )متااين(، قااال اباان خزيمااة:  (5
 يريد أنه ثقة حافظ.

قال البخاري: )مقارب الحاديث(، قاال عباد الحاق األشابيلي فاي  (6
كتاب التهجاد: يرياد أن حديثاه يقارب مان حاديث الثقاات، أي ال 

 بأس به. ا.هـ

 
ين بقولاه فاي بعااض قطاان الفاساي أن مااراد ابان معاالذكار ابان  (7

 الرواة: ليس بشي ، يعني: أن أحاديثه قليلة جداً.
 

قطاان الفاساي كلماة )شايخ( فاي إطالقاات األئماة، التفسير ابان  (8
قااال: "هااذ  اللفظااة يطلقونهااا علااى الرجاال إذا لاام يكاان معروفاااً 
بالروايااة مماان أخااذ عنااه، وإنمااا وقعاات لااه روايااة الحااديث أو 

 أحاديث، فهو يرويها.

ولون فيه )شيخ(، وقد ال يكون َمن هذ  صفته مان هذا الذي يق
أهاال العلاام، وقااد يقولونهااا للرجاال باعتبااار قلااة مااا يرويااه عاان 

باختصاار مان   ا.هاـشخص مخصوص، وإن كان مكثراً عن غير . 

 .98أفاد  اللحياني في الخبر الثابت ص 3/539كتاب بيان الوهم واإليهام 

                                                
 .518أفاد  في شفا  العليل ص (1)

الجرح والتعديل 
7/271 

 

 4/29الجرح 

 

  23/221تهذيب الكمال 
 منهج اإلمام أحمد في إعالل األحاديث

 2/796 
 

 2/203تهذيب التهذيب  

 

، 2/10إروا  الغليل 

1/254 

 

-420هدي الساري ص
421 
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 قال اإلمام أحمد: ابن أبي الزناد كذا وكذا. (9

 قال الذهبي: يعني يلينه.
 

 وفسرها العقيلي: يعني ضعيف.
 
 

 قال البخاري: سكتوا عنه. (10

 قال الذهبي: بمعنى تركو .
 

 تفسير ابن حجر المنكر عند اإلمام أحمد. (11
 

 قال ابن عدي: أرجو أن ال بأس به. (12
دي يطلقهاا فاي مواضاع قال المعلمي: هذ  الكلمة رأيات ابان عا

 تقتضي أن يكون مقصودة:أرجو أنه ال يتعمد الكذب. ا.هـ
 

 قال الخليلي في عباس بن محمد بن حاتم: متفق عليه. (13
 قال ابن حجر: يعني على عدالته، وإال فالشيخان لم يخرجا له.

 

 قال البخاري: مشهور الحديث. (14
م، مشاهور عمان روى عانه –وهللا أعلام  –قال المعلمي: يريد 

 فما كان فيه من إنكار فمن قِبَِله. ا.هـ

سير أعالم النبال  
8/169 

 
 ، 2/340الضعفا  

أفاد  في ضوابط الجرح 
 والتعديل 

عند الذهبي لمحمد الثاني 
2/853 

 83الموقظة ص 

 
و 437هدي الساري ص

 453ص

 

في تحقيقه للفوائد المجموعة 
 35ص

 
 5/130تهذيب التهذيب 

 

 1/206لتنكيل ا
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 الثالثة:/ أن يُعلم بالتتبع واالستقرا  لعبارة اإلمام.القرينة
يصاال الباحااث إلااى درجااة  يطماائن إليهااا، فااي فهمااه لعبااارة الناقااد، بعااد أن 

 يتتبعها في سائر كتبه، وكتب الرجال.
هجاااه لاااذلك بااارزت دقاااة أحكاااام الحاااافظ الاااذهبي فاااي الرجاااال، نتيجاااة لمن

قااال عنااه: "وهااو ماان أهاال  (1)االسااتقرائي. وقااد وصاافه بهااذا الحااافظ اباان حجاار
االستقرا  التام في نقد الرجاال"، وهاذا المانهج ال يقاوم باه إال مان كاان مان أهال 

 .(2)االختصاص، والعلم بهذا الفن
ولما ذكر الذهبي الحاجة إلى تحريار عباارات الجارح والتعاديل قاال: "..... 

نعلم باالستقرا  التام، ُعرف ذلك اإلماام الجهباذ، واصاطالحه،  ثم أهم من ذلك أن
 .(3)ومقاصد  بعباراته الكثيرة"

 وانظر أمثلة لنتيجة استقرائية في:
ط. أباااي غااادة ميااازان االعتااادال  83، الموقظاااة ص6/360ساااير أعاااالم النااابال  

 . 453، هدي الساري ص4/483

أقااوال  –هللا  رحمااه –هااـ 1386ولاذهبي العصاار عبااد الاارحمن المعلمااي ت 
محررة، وأحكام دقيقة، بعد تتبعه في كتاب الرجاال، وطاول ممارساته لهاذا العلام، 
فانظر مثالً: التنكيل، ورسالة منصور السماري عن المعلمي وجهاود  فاي السانة 

، وكتاب بلاو  األمااني مان كاالم المعلماي اليمااني للنجاار 249-232ورجالها ص
 .123ص

في سائر كتبه. وانظر مثالً: تمام المناة  –هللا  رحمه –وكذا اإلمام األلباني 
 .203ص

 وللمعاصرين عدة أبحاث، حصل فيها التتبع واالستقرا  من أمثلة ذلك: 
، 1/466مصااااطلحات الجاااارح والتعااااديل المتعارضااااة د. جمااااال أسااااطيري  (1
1/429-430. 
 الحديث الحسن لذاته ولغير  دراسة استقرائية نقدية.  (2

 جلدات.م 5د. خالد الدريس ط. في 

 .1002-2/979انظر خالصة إطالقات الحسن     

ط.  2/858ضوابط الجرح والتعديل عند الذهبي لمحماد الثااني، انظار ماثالً  (3
 مجلدان.

 هـ. 1412قول البخاري )سكتوا عنه( د. مسفر الدميني ط. األولى  (4

                                                
 .73نزهة النظر ص (1)

 .44، شرح لغة المحدث لطارح عوض هللا ص245ص انظر: المنهج المقترح للشريف (2)

كفاياة الحفظاة شارح الموقظاة  320ط. عمرو عبد المنعم، ص 62ط. أبي غدة، ص 82الموقظة ص (3)
 للهاللي.
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إطالقااات المنكاار عنااد اإلمااام أحمااد، انظاار: ماانهج اإلمااام أحمااد فااي إعااالل  (5

 .2/782بشير علي عمر  األحاديث د.

 ابن عدي ومنهجه في الكامل د. زهير عثمان ط. في مجلدين. (6

آرا  ابن القطان في مصطلح الحاديث مان خاالل كتاباه بياان الاوهم اإليهاام  (7
 ألبي سفيان مصطفى باحو.

 اإلمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح،د. الكبيسي ط. مجلدان. (8

نقاد الرجاال، إلكارام هللا إماداد الحاق. اإلمام علي بن الماديني ومنهجاه فاي  (9
 مجلد.

 الحافظ السخاوي وجهود  في الحديث وعلومه، د. العماش ط. مجلدان. (10

 .1/204يحيى بن معين وكتابه التاريخ، د. أحمد محمد نور سيف، انظر  (11

 مجلدات. 3اإلمام الترمذي ومنهجه في الجامع د. عداب الحمش ط.  (12

مام الحافظ يعقوب بن شيبة السدوساي. الموسوعة العلمية الشاملة عن اإل (13
 مجلدات. 4د. علي الصياح. ط. 

اإلماام البوصاايري ومنهجاه فااي الدراسااات الحديثياة د. مشااعل الحاادادي ط.  (14
 مجلد.

 الصناعة الحديثية في كتاب شرح اآلثار للطحاوي للشرمان ط. مجلد.   (15
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ي الرابعة:/ أن يعلم مراد اإلمام، بمعرفة حاله وحال الراوالقرينة 
 مع النظر في سياقه لعبارته.

قد يخر  الحكم من اإلمام مخر  جرح األقاران، والمعاروف أن يُطاوى وال 
 .(1)يُروى

وقااد يكااون ساااببه التحاماال الماااذهبي، والخااالف فااي المعتقاااد، مثاال جااارح 
 .(2)الجوزجاني لمتشيعه الكوفة، وابن خراش ألهل الشام

تارك أباي حااتم وأباي  مان 7/191ومثل ما حكا  ابن أبي حااتم فاي الجارح 
زرعة حديث البخاري مان أجال مساألة اللفاظ )لفظاي باالقرآن مخلاوح( وال تصاح 

 .(3)كما نفاها عن نفسه –رحمه هللا  –عنه 
قال ابن حجر: ابن سعد يقلد الواقدي، والواقدي على طريقة أهال المديناة، 

 .(4)في االنحراف على أهل العراح، فاعلم ذلك ترشد
 .(5)الن الصدوح في سبيل التهكموقد يقول أحدهم: ف ❖
 وقد يكون له لقب يوهم في الحكم عليه، مثل: ❖

عبد الكريم الضال، وهو رجل فاضل، لكنه لقب، ألنه ضل في طريق  -
 مكة.

عباد هللا بان محماد الضاعيف: كااان ضاعيفاً فاي جسامه ال فاي حديثااه،  -
 وقيل لقب من باب األضداد؛ لشدة إتقانه وضبطه، قاله ابن حبان. 

                                                
، جاامع اباان 63، الموقظاة ص58-1/57، وتعلياق المعلمااي فاي التنكيال 1/16انظار: لساان الميازان  (1)

، نظرياة 2/277، توضايح األفكاار410، الرفاع والتكميال ص2/368عبد البر، اليواقيت والادرر للمنااوي 
، ميازان 106-105، دراساات فاي الجارح والتعاديل د. األعظماي ص239-226نقد الرجال د. الرشيد ص

، كااالم 166، ص128-1/123، مصااطلحات الجاارح والتعااديل المتعارضااة د. أسااطيري 3/607االعتاادال 
 .136و ط. دار الضيا ، الكفاية للخطيب صاألقران بعضهم في بعض ألبي سفيان مصطفى باح

، 1/16، لسااان المياازان 205-1/168انظاار: مصااطلحات الجاارح والتعااديل المتعارضااة د. أسااطيري  (2)
، قواعااد فاي الجارح والتعااديل للساعد )أشارطة مفرغااة( القاعادة السادساة، علاام 308الرفاع والتكميال ص

 .284أصول الجرح والتعديل د. أبو الوي ص

 .376-2/375، اليواقيت والدرر للمناوي 12/457ير أعالم النبال  انظر: س (3)

 .443هدي الساري ص (4)

 .4/485ميزان االعتدال  (5)
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الحسن يونس بن يزيد القوي: وهاو ضاعيف، وقيال لاه: القاوي،  أبو -
 .(1)لعبادته

 .(2)وقد يخر  الحكم من اإلمام مخر  المزاح والدعابة ❖

، (3)وقااد يُسااأل اإلمااام عاان رجاال فيحيااد عاان الجااواب لساابب ماان األسااباب ❖
 مثاله:

سئل شعبة عن مجاعة بان الزبيار، وكاان جاار ، وكاان مان العارب، فكاان 
 عليه، وإذا سئل قال: كثير الصوم والصالة. شعبة ال يعتمد 

قال ابن أبي حاتم: كان يحياد عان الجاواب فياه، ودل حيداناه عان الجاواب 
 على توهينه.

 .1/154مقدمة الجرح 

 ، وتعقُّب الحافظ في اللسان.2/620وانظر مثاالً آخر في ميزان االعتدال 
ن هاو كماا ويقولون في الحيدة عن الجواب : فالن رجال، مان النااس، فاال

 .(4)شا  هللا، كان رجالً من العرب
ُعِلاااَم مااان هاااذا أن معرفاااة حاااال الاااراوي، معاااين علاااى فهااام ماااراد األئماااة 

 بعباراتهم،
 .9/265الجرح      قال شعبة: كان يزيد بن أبي زياد رفاعاً. 

 قال الذهبي: يعني اآلثار التي هي من أقوال الصحابة، يرفعها. 
 .130 /6سير أعالم النبال    

فقد صدر هذا التفسير من الذهبي؛ بناً  على معرفته بحاال يزياد، ووقوفاه 
 .(5)على كالم األئمة النقاد

وقول يحيى بن سعيد لعبيد هللا: )تكتب كذباً كثيراً( لما قاال لاه: أذهاب إلاى 
 وهب بن جرير أكتب السيرة.

 .4/25الضعفا  للعقيلي          
 .(6)7/52ي في السير انظر تفسير  من الحافظ الذهب        

 قال ابن معين: سويد بن سعيد مات منذ حين.
يحيى سابع  دقال الذهبي: عنى أنه مات ذكر  ِلِلينه، وإال فقد بقي سويد بع

 سنين.
 .(7)11/412السير                    

                                                
 .541أفاد  في شفا  العليل ص 290تدريب الراوي ص (1)

، أفااد  فاي ضاوابط 10/246، ساير أعاالم النابال  1/380، تذكرة الحفاظ 2/212انظر: تاريخ بغداد  (2)
 .284، وانظر علم أصول الجرح والتعديل د. أبو الوي ص2/780عديل عند الذهبي الجرح والت

 .542شفا  العليل ص (3)

 .543شفا  العليل ص (4)

 .2/866ضوابط الجرح والتعديل عند الذهبي للثاني  (5)

 .2/867المرجع السابق  (6)

 وما بعدها فقد ذكر أمثلة أخرى. 2/868المرجع السابق  (7)
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ساائل اإلماااام أحماااد عااان اإلماااام األوزاعاااي، فقاااال: )حاااديث ضاااعيف ورأي 

 ضعيف(. 
بقوله: يريد أن األوزاعي حديثه ضعيف، مان كوناه علق الذهبي على هذا 

يحتج بالمقاطيع وبمراسيل أهل الشام، وفي ذلاك ضاعف، ال أن اإلماام فاي 
 نفسه ضعيف.

 .(1) 7/114السير                          

ومن معرفة حال الراوي، أن اإلمام الناقد قاد يرياد بعبارتاه حااالً دون حاال،  ❖
ما حدث به في بلاد دون بلاد، أو رواياة أهال بلاد  إما بعد اختالط الراوي، أو
 خاصة، أو شيوخ معينين. 

قااال الجرجاااني: قااد يخطاار علااى قلااب المساائول عاان الرجاال، ماان حالااه فااي 
الحديث وقتاً، ما ينكار  قلباه، فيخار  الجاواب علاى حساب النكارة التاي فاي 

يعرفاه فاي الوقات  ماا قلبه، ويخطر له ما يخالفه في وقت آخر، فيجيب على
منه، ويذكر ، وليس ذلك تناقضاً، وال إحالاة، ولكناه قاول صادر عان حاالين 

 .(1)مختلفين، يعرض أحدهما في وقت، واآلخر في غير 
وقد يحكم على سماع أحاديث قليلة للراوي، فيحكم علياه باالتوثيق، ثام تارد 

 .(2)عليه من أحاديثه؛ ما يغير حكمه إلى الجرح
 مثال اختالف أحوال الراوي:

سااااااااااااااااير ال    عمر في البصرة، فيه اضطراب. حديث م -

7/12 
سااااااااااااااااير ال    حديث العراقيين عن هشام، أوهام تحتمل.  -

6/46. 

إسماعيل بن عياش حديثه عن الحجازيين والعراقيين ال يحتج به، وحديثه  -
     . (3)عن الشاميين صالح من قبيل الحسن

 .8/321سير ال 

 
ين بعللااه، يصااححون حااديث قااال اباان القاايم: " طريقااة أئمااة الحااديث العااالم

بعينه في حديث آخر، إذا انفرد أو خالف الثقات؛ ومان تأمال  هونفالرجل، ثم يضع
هااذا وتتبعااه رأى منااه الكثياار، فينااه يصااححون حديثااه لمتابعااة غياار  لااه، أو ألنااه 

 معروف الرواية صحيح الحديث عن شيخ بعينه، ضعيفها في غير .
 لناس:وفي مثل هذا يعرض الغلط لطائفتين من ا

                                                
 .1/57وانظر التنكيل  89نذري على أسئلة الجرح والتعديل صجواب الم (1)

 .9/418(، تهذيب التهذيب 887سؤاالت ابن الجنيد البن معين رقم ) (2)

-67وص 89-84، ضوابط الجرح والتعديل للعبد اللطياف ص2/552وانظر: شرح العلل البن رجب  (3)
، 2/633و 521-1/469لمتعارضاة ، مصاطلحات الجارح والتعاديل ا438، الجارح والتعاديل لالحام ص68

 ، قواعد الجرح والتعديل للسعد )أشرطة مفرغة( القاعدة الحادية عشر.691-722
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طائفة تجد الرجل قاد خار  حديثاه فاي الصاحيح وقاد احاتج باه فياه، فحياث  (1

وجدو  في حديث قالوا: هذا على شرط الصحيح، وأصحاب الصحيح يكوناون قاد 
انتقااوا حديثااه، ورووا لااه مااا تابعااه فيااه الثقااات، ولاام يكاان معلااوالً، ويتركااون ماان 

فيه الثقاات، أو روا   حديثه المعلول، وما شذ فيه، وانفرد به عن الناس  وخالف
عاان غياار معااروف بالروايااة عنااه، والساايما إذا لاام يجاادوا حديثااه عنااد أصااحابه 
المختصين به، فين لهام فاي هاذا نظاراً واعتبااراً، اختصاوا باه عمان لام يشااركهم 
فيه؛ فال يلزم حيث وجد حديث مثل هذا، أن يكون صحيحاً، ولهاذا كثياراً ماا يعلال 

 بأنه ال يتابع عليه. البخاري ونظراؤ  حديث الثقة؛

والطائفة الثانية، يارون الرجال قاد تكلام فياه؛ بسابب حاديث روا ، وضاعف  (2
من أجله، فيجعلون هذا سبباً لتضعيف حديثه أين وجدو ، فيضعفون مان حديثاه، 
مااا يجاازم أهاال المعرفااة بالحااديث بصااحته، وهااذا باااب قااد اشااتبه كثيااراً علااى غياار 

 النقاد.

ديث ونقاااد ، ماان تنقيااة حااديث الرجاال، والصااواب: مااا اعتمااد  أئمااة الحاا
وتصحيحه، واالحتجا  به في موضع، وتضاعيفه وتارك حديثاه فاي موضاع آخار، 
وهاااذا فيماااا إذا تعاااددت شااايوخ الرجااال ظااااهر، كيساااماعيل بااان عيااااش فاااي غيااار 

ا متعاددة، وإنماا النقاد ماالشاميين؛ وسفيان بن حسين في غير الزهري، ونظائره
ديث العاال  بان عباد الارحمن ماثالً عان أبياه عان الخفي إذا كان شيخه واحداً، كح

فين مسلماً يصحح هذا اإلساناد، ويحاتج باالعال ،  –رضي هللا عنه  –أبي هريرة 
وأعرض عن حديثه فاي الصايام بعاد انتصااف شاعبان، وهاو مان روايتاه، وعلاى 
شرطه في الظاهر، ولم يار إخراجاه لكاالم النااس فاي هاذا الحاديث، وتفارد وحاد  

 =به،         
= وهذا أيضاً كثير، يعرفه من لاه عناياة بعلام النقاد، ومعرفاة العلال، وهاذا 
إمااام الحااديث البخاااري، يعلاال حااديث الرجاال؛ بأنااه ال يتااابع عليااه، ويحااتج بااه فااي 

 .(1)صحيحه، وال تناقض منه في ذلك .ا.هـ
فاي  40-39ومن التضعيف النسبي ما قال ابن حجر فاي هادي السااري ص

فع الكناني(: " احتج الجماعة به سوى الترمذي والظااهر ترجمة )عبد ربه بن نا
أن تضااعيف ماان ضااعفه إنمااا هااو بالنساابة إلااى غياار  ماان أقرانااه كااأبي عوانااة 

 وأنظار ".
وقااد يقااول الناقااد فااي راو : لااه غلااط كثياار. وال يريااد بااه الكثاارة المعروفااة، 

 .(2)وإنما يقصد كثرة بالنسبة لراو  آخر

                                                
ط. مشاهور، وفاي هاذا الموضاوع رساالة د.  242-238، وانظر الفروسية ص5/326تهذيب السنن  (1)

ـ، هاا1407صااالح الرفاااعي )الثقااات الااذين ضااعفوا فااي بعااض شاايوخهم( فااي مجلااد، رسااالة ماجسااتير 
 .2/552البن رجب  شرح العللانظرو

، وعناه الثقاات الاذين ضاعفوا فاي بعاض شايوخهم 2/163انظر مثاالً في المعرفة والتاريخ للبساوي  (2)

 .469-1/465، تحرير علوم الحديث 533، وانظر شفا  العليل ص29للرفاعي ص
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؛ لتحديااد (1)ي ورد فيااه كااالم اإلمااام الناقاادالااذمعرفااة السااياح وأمااا أهميااة 

 مراد :
 " فينبغي أن تعلم أن كالم المحدث في الراوي يكون على وجهين: 

أن يُسأل عنه، فيجيل فكر  في حاله، في نفسه وروايته، ثم يستخلص مان  (1
 مجموع ذلك معنى يحكم به.

نظار أن يستقر في نفسه هذا المعنى، ثم يتكلم في ذاك الراوي، فاي صادد ال (2
 في حديث خاص من روايته.

فاااألول: هااو الحكاام المطلااق، الااذي ال يخالفااه حكاام آخاار مثلااه، إال لتغياار 
 االجتهاد.

وأما الثاني: فين كثيراً ما ينحى به، نحو حال الراوي فاي ذاك الحاديث.... 
 .(2)ثم ذكر أمثلة"

"وقد يذكر ألحد األئمة، قول إمام آخر في أحاد الارواة، فيجياب بماا ظااهر  
ضعيف الراوي، وفي الحقيقة، إنما يقصاد تضاعيف قاول ذاك اإلماام، انظار مثااالً ت

 .(3)4/40على ذلك في الجرح والتعديل البن أبي حاتم 
أهاال مراتااب االستشااهاد فااي : "  –رحمااه هللا  –قااال اباان الااوزير اليماااني 

مراتااب التعااديل ومراتااب التجااريح، ُهاام هاام، ولكاان إذا ساائل أحااد األئمااة عاان أحااد 
  مقروناً بغير  من الضعفا ، رفعه عن الضعيف بعبارة تعديل، وإن لم يكان هؤال

 قد ثبته، فهؤال  أهل مراتب التعديل.
وإذا سئل عن أحد هؤال ، مقرونااً بأحاد الثقاات، ضاعف هاذا الاراوي، وإن 

 ا.هـ بمعنا .(4)لم يكن قد أسقطه، فهؤال  أهل مراتب التجريح... "
ل: فالن : "  –ه هللا رحم –قال أبو الوليد الباجي  واعلم أنه قد يقول المعّدِ

ثقاة، وال يرياد باه أناه ممان يحاتج بحديثاه، ويقاول: فاالن ال باأس باه، ويرياد أناه 
يحتج بحديثه؛ وإنما ذلك علاى حساب ماا هاو فياه، ووجاه الساؤال لاه، فقاد يُساأل 
عن الرجل الفاضل في ديناه، المتوساط فاي حديثاه، فيقارن بالضاعفا ، فيقاال: ماا 

ول في فالن وفاالن؟ فيقاول: فاالن ثقاة، يرياد أناه لايس مان نماط مان قارن باه، تق
 .(5)وأنه ثقة باإلضافة إلى غير .."

                                                
ني ومنهجاه فاي الرجاال ، اإلماام ابان المادي90-89انظر: ضوابط الجرح والتعاديل للعباد اللطياف ص (1)
 .85-84، ظفر األماني للكنوي ص438-436، الجرح والتعديل للالحم ص531ص

أسااباب خفااا  المعاااني، وذكاار أن الكااالم إمااا أن  84فائاادة:/ ذكاار الماااوردي فااي )أدب الاادنيا والاادين( ص
الساياح لبياان  يكون مستقالً بنفسه أو مقدمة لغير  أو نتيجة لغير ... الخ. وهذا يدل علاى أهمياة معرفاة

 خفا  المعنى أو تحديد المراد. 

 .1/363التنكيل للمعلمي  (2)

 .522أفاد  في شفا  العليل ص (3)
 .282توضيح األفكار للصنعاني، أفاد  في شفا  العليل ص (4)

، وتهاذيب 623، وانظر المثال على ذلك تاريخ الدارمي عن ابان معاين ص1/283التعديل والتجريح  (5)

 .8/161التهذيب 
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ثام الساخاوي فاي فاتح المغياث  1/17نقل هذا الكالم ابن حجار فاي اللساان 

 .(1)مع إضافات عليه 1/65، ثم المعلمي في التنكيل 2/127
: روا  جماعاة ثقاات حفااظ، قاول المحادث: "  –رحمه هللا  –قال المعلمي 

ثاام يعاادهم ال يقتضااي أن يكااون كاال ماان ذكاار ، بحيااث لااو ساائل عنااه ذاك المحاادث 
 وحد ، لقال: ثقة حافظ.

هذا ابن حبان قصد أن يجمع الثقات في كتابه، ثم قد يذكر فيهم مان يليناه، 
 . (2)هو نفسه في الكتاب نفسه

"مساح الاارأس ، حاديثاً فياه 35وهاذا الادارقطني نفساه ذكار فااي السانن ص
ثالثاً" وهو موافاق لقاول أصاحابه الشاافعية، ثام قاال: خالفاه جماعاة مان الحفااظ 

الحاارث،  األثبات..... فعدهم، وذكر فيهم: شريكاً القاضي، وأبا األشهب جعفر بن
: )شاريك لايس باالقوي 132األحمر، مع أنه قال ص اً ة، وجعفروالحجا  بن أرطا

م أر له كالماً فيه، ولكن تكلام فياه غيار  مان فيما يتفرد به(، وجعفر بن الحارث ل
 األئمة، كابن معين والنسائي. 

ة قال الدارقطني نفساه، فاي مواضاع مان السانن: ال يحاتج وحجا  بن أرطا
 به  وفي بعض المواضع: ضعيف.

وجعفر األحمر: اختلفوا فيه، وقال الدارقطني كماا فاي التهاذيب: يعتبار باه، 
 وهذا تليين كما ال يخفى.

هذا قول المحدث: شيوخي كلهم ثقاات، أو شايوخ فاالن كلهام ثقاات،  ونحو
فااال يلاازم ماان هااذا، أن كاال واحااد ماانهم بحيااث يسااتحق أن يقااال لااه بمفاارد ، علااى 
اإلطالح: هو ثقة  وإنما ذكروا الرجل في جملة َمن أطلقاوا علايهم ثقاات، فاالالزم 

، أنهاام ربمااا أنااه ثقااة فااي الجملااة، أي لااه حااظ ماان الثقااة، وقااد تقاادم فااي القواعااد
يتجااوزون فااي كلمااة ثقااة، فيطلقونهااا علااى ماان هااو صااالح فااي دينااه، وإن كااان 

، وهكذا قد يذكرون الرجل فاي جملاة مان أطلقاوا (3)ضعيف الحديث، أو نحو ذلك 
أنهم ضعفا ، وإنما الالزم أن له حظاً ماا، مان الضاعف، كماا تجادهم ياذكرون فاي 

 .  ا.هـ(4)م فيهم أيسر كالمكتب الضعفا ، كثيراً من الثقات الذين تُُكلِّ 
 .(5)وقد يُسأل اإلمام عن الراوي، فيوثق غير ، فهذا تضعيف للمسئول

                                                
، 133، شافا  العليال ص217وانظر: التسهيل فاي علام الجارح والتعاديل إلباراهيم الساعيد خليال ص (1)

 .444-443، الجرح والتعديل للالحم ص263الرفع والتكميل ص

 بذكر أمثلة مثل: عبيد هللا بن األخنس غير . –رحمه هللا  –علق األلباني  (2)

 (.27انظر فيما سبق ص) (3)

 .363-1/362التنكيل  (4)

 .3/555المعلمي في تعليقه على الجرح والتعديل البن أبي حاتم  (5)
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الخامسة:/ أن يعلم مراد اإلمام الناقد بطريق الرجاوع إلاى القرينة 
 كتب اللغة واألمثال

عااارب أقحااااح، يسااايرون فاااي  –رحمهااام هللا  –إن أئماااة الجااارح والتعاااديل 
نَِن العَرِب، ولهجاتهم، خاصةً فيما يكاون لاه مسااس ألفاظهم ومخاطباتهم على سَ 

 بالعلم والمدارسة. 
، والمواضعة واالصطالح المعروف (1)ففي ألفاظهم مراعاة اللغة من جانب

، واسااتيعابه مااوجز (2)فااي زمااانهم، ماان جانااب آخاار، مااع إدراكهاام فهاام المخاطااب
 الخطاب، ولطيف اإلشارة.

 وبين معانيها مناسبة ومطابقة.ومن فصاحة ألفاظهم " أن يكون بينها 
 والمطابقة: أن تكون األلفاظ كالقوالب لمعانيها.

والمناسبة: أن يكون المعنى يليق ببعض األلفاظ، إما لعارف مساتعمل، أو التفااح 
 مستحسن.

قال بعاض البلغاا : ال يكاون البلياغ بليغااً، حتاى يكاون معناى كالماه، أسابق 
 .(3)إلى فهمك، من لفظه إلى سمعك"

 وجد في بعض عباراتهم خفا ، فذلك ألسباب ثالثة: وإن
أن يكون سببه، تقصاير اللفاظ عان المعناى، فياذكر اختصااراً، معتماداً علاى  (1

 فهم المخاطب.
 أو زيادته على المعنى، معتمداً على فهم المخاطب أيضاً. (2

 أو لمواضعه يقصدها المتكلم بكالمه. (3

 
 والمواضعة إما أن تكون: 

.عامة: كمواضعة العلما (1    فيما جعلو  ألقاباً لمعان 
 ا.هـ بمعنا . (4)أو خاصة: كمواضعة واحد  من العلما " (2

 فمن مجاري كالم العرب وَسنَنِها في التخاطب:
 .(5)صفته لنفي الشي  جملة من أجل عدم كما -
 .(6)اإلضمار، إيثاراً وثقة بفهم المخاطب -

 .(7)التكرير واإلعادة إلظهار العناية باألمر -

 اإلفادة من اللغة واألمثال ما يلي: * ومن أمثلة

                                                
 1/229( يُنظر:تاريخ آداب العرب للرافعي 1 )        

 (5/32قال الجاحظ: للعرب إقدام على الكالم ثقة بفهم المخاطب من أصحابهم. )الحيوان  (2)

 ر.بتصرف يسي 444هـ ص450أدب الدنيا والدين للماوردي ت  (3)

 وما بعدها بتصرف واختصار. 78أدب الدنيا والدين للماوردي ص (4)

 .435، الصاحبي البن فارس ص2/585فقه اللغة للثعالبي  (5)

 .388، الصاحبي ص2/590فقه اللغة  (6)

 1/332، المزهر للسيوطي 341، الصاحبي ص2/649فقه اللغة  (7)
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، 2/493، 2/422كماا فاي تاذكرة الحفااظ  ( كناز )وصف بعض الرواة بأنه -
4/1335(1). 

ثاام تجااد المعنااى عنااد العاارب مااا ذكاار  اباان منظااور: نقااالً عاان العااال  باان عماارو 
 .(2)الباهلي: وتسمي العرب كل كثير مجموع يتنافس فيه، كنزاً 

 .(3)بخ ...وقول األئمة: فالن ثقة بخ  -

قال ابن منظور: ... كلمة تقاال عناد تعظايم اإلنساان، وعناد التعجاب مان الشاي ، 
 وعند المدح والرضا بالشي ، وتكرر للمبالغة.

 قال ابن إدريس في شعبة: "قبان الحديث" -

الذي ياوزن  3/329القبان: أي القسطاس واألمين كما في القاموس وفي اللسان 
 .(3)به

 س" و"ال بأس به"الفرح بين "ليس به بأ -
قااااال الصاااانعاني:فينه قيل:إنااااه ينبغااااي أن يكااااون"ال بااااأس بااااه"أبلغ ماااان لاااايس بااااه 

 بأس؛لعراقة)ال(في النفي.

أجياب: باأن فاي العباارة األخارى قاوة، مان حياث وقاوع النكارة فاي ساياح النفااي، 
 ا.هـ  (4)فساوت األولى في الجملة.

 * وفي باب التشبيه:

ابن عون فقاال: سامن وعسال. قيال: قال مكي بن إبراهيم: سئل شعبة عن 
فما تقاول فاي هشاام بان حساان؟ فقاال: َخاّل وزيات. قيال: فماا تقاول فاي أباي بكار 

 .(5)الهذلي؟ قال: دعني ال أقي  به

: فتعناي  - : أي هالاك، وتاأتي مشاددة مهماوزة، ُماؤّد  ومنه قاولهم: فاالن ُماْود 
 .(6)أنه يؤدي ما سمع

الصاالحين فاي شاي ، أكاذب  ومنه قول يحيى بن سعيد القطاان: )ماا رأيات -
مااانهم فاااي الحاااديث( أي: لكثااارة وهمهااام، وفحاااش أخطاااائهم، وذلاااك الشاااتغالهم 

 .(7)بالعبادة، وعدم تعاهدهم للحديث، مما يؤدي إلى كثرة اضطرابهم

 ً  .(8)قال ابن حبان: وأهل الحجاز يسمون الخطأ كذبا

، مان وقد استخدم المحدثون في النقد، عدة أمثال  مشهورة  فاي لغاة العارب
 ذلك: 

                                                
 .58، ص51أفاد  في شفا  العليل ص (1)

 .5/401ب لسان العر (2)

 .81، شرح ألفاظ التوثيق النادرة ... ص134و ص34شفا  العليل ص (3)

 .2/265توضيح األفكار  (4)

 .235أفاد  في شفا  العليل ص 7/220سير أعالم النبال   (5)

 وتعليق المحقق عليه. ط. علي حسن علي. 2/128فتح المغيث للسخاوي  (6)

 /      .  ، شرح العلل البن رجب119شفا  العليل ص (7)

، وعناااه حاشاااية الرفاااع والتكميااال 82، وانظااار: الاااروض الباسااام البااان الاااوزير ص114 /6الثقاااات  (8)

 (.12، وانظر ما سبق ص)192، ضوابط الجرح والتعديل للعبد اللطيف ص168ص
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 أحد األحدين. (1

 .1/23، الجرح البن أبي حاتم 1/282مجمع األمثال للميداني 

 أجرأ من خاصي األسد. (2
 .16/453، السير 3/994، تذكرة الحفاظ 1/182الميداني 

 أخسر من حمالة الحطب. (3
 .8/479، الجرح 445 /10، تهذيب التهذيب 1/256الميداني 

 حاطب ليل. (4
 .5/376يزان ، لسان الم2/261الميداني 

 حديث خرافة. (5
 .332، 1/60، ميزان االعتدال 1/195الميداني 

 حية الوادي (6
 .11/463، تاريخ بغداد 422ثمار القلوب للثعالبي ص

 عصا موسى تلقف ما يأفكون. (7
 .(1)"14/22ثمار القلوب، سير أعالم النبال  

ياادي عاادل( ظاهرهااا التعااديل، لكاان بااالرجوع إلااى المثاال  ى قااولهم: )علاا (8
 وف عندهم، يُعلم أنها من عبارات التجريح.المعر

قال أبو بكر األنباري: قال هشام بن محمد بن الساائب الكلباي: العاْدل هاو: 
العااْدل باان سااعد العشاايرة، وكااان علااى ُشااَرط تُبَّااع، وكااان تُبَّااع إذا أراد قتاال 
رجل، دفعه إلياه، فجارى المثال باه فاي ذلاك الادهر، فصاار النااس يقولاون 

 (2)منه: هو على يََدي عدل ا.هـ لكل شي  ييأسون 
 )فالن باقعة( أي حذر محتال حاذح. (9

 .2/94الزاهر لألنباري 

                                                
إلااى  293أفدتااه ماان كتاااب )دراسااات فااي ماانهج النقااد عنااد المحاادثين( د. محمااد العمااري، انظاار: ص (1)
شاارح ألفاااظ التعااديل النااادرة ... وشاارح ألفاااظ التجااريح النااادرة ... كالهمااا للاادكتور:  ، وانظاار:304ص

 سعدي الهاشمي.
، وأحااال محققااه د. حاااتم الضااامن إلااى: 2/47هااـ 328الزاهاار فااي معاااني كلمااات الناااس لألنباااري ت (2)

 ،2/129، وانظار: فاتح المغياث 105، الفااخر ص159، وشارح أدب الكاتاب ص315إصالح المنطق ص
 ضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوابط الجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارح والتعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااديل 

، نظرياة نقاد الرجاال د. 302وص 264، دراساات فاي مانهج النقاد د. العماري ص201للعبد اللطياف ص

 11/436  لسان العرب 2/8، ومجمع األمثال للميداني 315الرشيد ص
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السادسة:/ أن يعلم مراد اإلمام الناقد بطريق معرفاة عاادة القرينة 
 األئمة وعرفهم.

أناه يخار  األحادياث التاي  –أي ابان عادي  –قال ابان حجار: "مان عادتاه  -
 .(1)"أنكرت على الثقة أو على غير الثقة

قال التهانوي: فال يُغتر بقول ابن عدي عن الحديث: إنه من منااكير فاالن، 
فيُضااعف هااذا الرجاال، بمجاارد هااذا القااول، ألن القصااد كااون الرجاال قااد تفاارد بهااذا 

 بمعنا . (2)الحديث فحسب ا.هـ 
قال يحيى بان معاين: "إذا حادثت فاي بلاد فيهاا أباو مساهر عباد األعلاى بان  -

 .(3)ي أن تحلق"مسهر الغساني، فحق لحيت
فهذا يدل على علو شأن أبي مسهر، ألن عادة األئمة، أن أحادهم ال يحادث 
فاااي مجلاااس َمااان هاااو أعلاااى مناااه قااادراً، وأجااال شاااأناً، وهاااذا مااان تكاااريم العلااام 

 .(4)والعلما 
 * ومن األلفاظ ما يفهم داللتها من عرفهم:

 .9/443تهذيب التهذيبقولهم: )فالن كخبز الشعير( 
 .(5)ن الراوي ليس من الدرجة العالية، وليس بالمتروكفهذا يدل على أ

 .6/342، 9/10تاريخ بغداد ومن ذلك قولهم: )هو الديبا  الخسرواني( 
 .(6)فهذا مدح رفيع

" ومن عادة المحدثين، أنهم يذكرون في أوائل كل جز ، اسم الشيخ الذي 
 سمع هذا الجز ، أو عرض عليه، ويذكر النسب والكنية...

 لسند إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أو لكتاب مؤلف...ثم يذكر ا
ال يكتاب شايئاً مان هاذا؛ ألناه كاان يحفاظ  –رحماه هللا  –فكان اإلماام أحماد 

 هذ  المعلومات، كما قاله أبو زرعة، وقال: أنا ال أقدر على هذا.
 
 

فهذ  عادة المؤلفين، فال يمكن أن نفهم مراد أبي زرعة علاى الوجاه الاذي 
 ، إال بمعرفة هذ  الطريقة التي سلكوها.أراد

 .(7)11/118انظر سير أعالم النبال  

                                                
 .429هدي الساري ص (1)

 .1/347، فتح المغيث 211، وانظر: الرفع والتكميل ص274قواعد في علوم الحديث ص (2)

 .67، شفا  العليل ص8/408الثقات البن حبان  (3)

، الجااامع للخطيااب  /      286، وانظاار: كفايااة الحفظااة شاارح الموقظااة للهاللااي ص67شاافا  العلياال ص (4)
. 

 .544-543المصدر السابق ص (5)

 .345، وشفا  العليل ص44انظر: شرح ألفاظ التوثيق النادرة ص (6)

 .17أفاد  في شفا  العليل ص (7)
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السااابعة:/ أن يعلاام مااراد اإلمااام بجمااع كااالم األئمااة فااي القرينااة 
 الراوي

من األمور التي ينبغاي مراعاتهاا عناد البحاث عان  –رحمه هللا  –ذكر المعلمي 
 أحوال الرواة:

والتعاديل، واصاطالحه، مساتعيناً البحث عن رأي كل إمام مان أئماة الجارح 
على ذلك بتتبع كالمه في الرواة، واختالف الرواية عنه في بعضاهم، ماع مقارناة 

 .(1)كالمه بكالم غير 
"ألن هناك ألفاظاً تحتمل الحاديث والفقاه والعباادة وغيار ذلاك، فجماع كاالم 

لة تزكياة األئمة في ترجمة الراوي؛ يظهر غالباً مراد المتكلم بتلك اللفظة، المحتم
الراوي في دينه فقط، أو في زهد ، أو فقهه، أو في أمر  باالمعروف ونهياه عان 
المنكر، ومن أمثلة تلاك األلفااظ: ركان اإلساالم، ماا قادم عليناا مثلاه، أتعاب اإلبال، 
إمام منظور إلياه، بعياد الشابيه، معادوم النظيار، شايخ وقتاه، فاالن الرضاى، كاان 

 .(2)ر ... الخ"عجباً، ساد األقران، صدر من الصدو
ومثله ألفاظ تدل على الحفظ والضبط، دون تعرض للعدالة: كان أحاد أبوياه جناي 

 .(3))كناية عن الحفظ(، حافظ كبير، كان متقناً عجباً، باقعة في الحفظ ... الخ
 .(4)وكذا ألفاظ تدل على االجتهاد في الطلب أو سعة العلم أو الفقه أو األدب ...

يعتبرون نقدهم بنقد األئماة اآلخارين، فايذا ماا  – رحمهم هللا –وألن األئمة  -
جمعنا كالم األئمة، ظهر داللة الكلمة المراد تحديد معناهاا، فقاوى بعضاها بعضااً، 

 .(5)وفسر بعضه بعضاً"

 .(6)8/339انظر: استعمال الموازنة عند ابن أبي حاتم في الجرح 
مان شايوخه، فياوافقهم وكذلك اإلمام ابن المديني، كان يعتبر بنقد بعاض النقااد 

في نقدهم للرجال، إما باذكر أقاوالهم فياه، مان تعاديل أو تجاريح  وإماا بماوافقتهم فاي 
حكمهم، من غير أن يصرح بأقوالهم، وإما أن ال ياذكر أقاوالهم، وإنماا يساتقرئها، ثام 

 يستخلص من هذ  األقوال حكماً مختصراً ...
اإلمااام اباان المااديني ومنهجااه فااي نقااد الرجااال 

 506ص

                                                
، النافلااة فااي األحاديااث 516، وانظاار فااي أهميااة جمااع كااالم األئمااة: شاافا  العلياال ص1/68التنكياال  (1)

، الرفاع 1/5، تهذيب التهذيب 435، الجرح والتعديل للالحم ص143-2/142الضعيفة والباطلة للحويني 
 ، قواعد الجرح والتعديل للسعد )أشرطة مفرغة( القاعدة الخامسة.351والتكميل ص

 .96-88شفا  العليل ص (2)

 .107-97شفا  العليل ص (3)
 .108المرجع السابق ص (4)

 .134-133، 17المرجع السابق ص (5)

 )مهم(. 1944-4/1943أفاد  د. الدريس في )الحديث الحسن(  (6)
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 الثامنة:/ أن يعلم مراد اإلمام بسبر أحاديث الراوي
 

 –خاصة الرواة المقلين من الرواية  –فيذا ما ُجمعت مرويات ذلك الراوي 
بعبارتاه  –رحماه هللا  –ثم ُدرس كل حديث على ِحاَدة، ظهار للباحاث ماراد اإلماام 

 من أضعف القرائن. في الوقت المعاصر النقدية، وربما تكون هذ  القرينة
 
 
 
 

*  *  * 
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 الخاتمة
 ظهر من هذا الجمع في الفصلين السابقين والتمهيد لهما: 

 . –رحمهم هللا  –التأكيد على عظم مكانة األئمة  (1
شأوهم في هاذا العلام  دقة نظرهم في هذا العلم، وأن أحداً من المتأخرين يبلغُ  (2

 المتين.

بأحااد  تعاادد المصااطلحات فااي الجاارح والتعااديل، خاصااة المصااطلحات الخاصااة (3
األئمااة، مااع تنااوع اإلطالقااات للكلمااة الواحاادة، كيطالقااات الحساان، المنكاار، 
وغيرهما، مما يوجب التريث في الفهم، وعادم مجااوزة كاالم األئماة أصاحاب 

 . –رحم هللا الجميع  –الشأن 

الدراسااات الجامعيااة، قاادمت رسااائل فااي مناااهج األئمااة فااي كتاابهم، أو نقاادهم  (4
سااائل، تتبااع واسااتقرا  لمصااطلحات األئمااة للرجااال، حصاال لمااؤلفي هااذ  الر

 وإطالقاتهم، يحسن الوقوف عليها، وحبذا لو جمعت في رسالة مستقلة.

ظهر لي أثنا  البحث والجمع، رساوخ العالماة المعلماي فاي نقاد الرجاال، ماع  (5
رحماه هللا رحماة واساعة  –بروز منهجه االستقرائي فهو بحق ذهباي العصار 

– . 

 ى فهم مراد األئمة في عبارات الجرح والتعديل:/خالصة القرائن الموصلة إل (6

 أن ينص اإلمام على بيان مراد . (1
 أن ينص تالميذ  أو من بعدهم من األئمة. (2

 أن يعلم باالستقرا  والتتبع لعبارة اإلمام. (3

 أن يعلم بمعرفة السياح والحال. (4

 أن يعلم بطريق الرجوع إلى كتب اللغة واألمثال. (5

 ألئمة وعرفهم.أن يعلم بطريق معرفة عادة ا (6

 أن يعلم بسبر أحاديث الراوي. (7
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 هذا ما توصلت إليه جمعاً وترتيباً.

 ولقد ضاح الوقت علي كثيراً أثنا  صياغة هذا الجمع...
وللصياغة والترتيب والتضمين، فَانٌّ يحتاا  إلاى طاول تأمال، 

 وصفا  ذهن......
 وقد تخلفا عني، فتخلف ُحسن اإلخرا . 

لى هللا وسالم علاى نبيناا محماد، وعلاى وهللا تعالى أعلم، وصا
 آله وصحبه أجمعين.

 كتبه...
 إبراهيم بن عبدهللا بن عبدالرحمن المديهش

 الرياض
 هـ 16/10/1426

 الجمعة
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 الفـــــــهـــــــرس
 

 2ص المقدمة

 2ص الدراسات السابقة              

  التمهيد

 4ص مكانة األئمة. المبحث األول:              

 8ص فوائد قبل إيراد القرائن. المبحث الثاني:              

  الفصل األول –

 13ص أهمية معرفة المصطلحاتالمبحث األول:               

 18ص مصطلحات األئمةالمبحث الثاني:               

  الفصل الثاني  –
 34ص القرائن الموصلة إلى فهم كالم األئمة.                 

 57ص اتمةالخ
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