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االلتباس يف ألفاظ اجلرح والتعديل
Confusion in Al-Jarhu wa At-Ta'deel
(criticizing and praising) terms
إعداد:
د .حسام خالد حممد السقار
عضو هيئة التدريس برتبة مدرس يف احلديث وعلومه بقسم أصول الدين
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة المرمو ابرألرن

االلتباس يف ألفاظ اجلرح والتعديل ،د .حسام خالد حممد السقار

املستخلص
تعىن هذه الدراسة جبمع ألفاظ اجلرح والتعديل امللتبسة
ونراستها ،وبيا ارألسباب اليت تسببت يف التباسها على العلماء
والباحثني ،وبيا أثر ذلك يف النقد احلديثي.
وتقوم هذه الدراسة على استقراء املؤلفات اليت مجعت ألفاظ
اجلرح والتعديل ،والنظر فيما يلتبس منها ،ومن مث ذكر النماذج التطبيقية
لذلك.
ومن النتائج اليت توصل إليها يف البحث :ضرورة االطالع على
تعقبات النقان بعضهم لبعض إلزالة االلتباس الواقع يف ألفاظ اجلرح
والتعديل ،وذلك لتجنب ارألوهام يف احلكم على رواة ارألحانيث .ومما
يستعا به على فهم ألفاظ اجلرح والتعديل فهما سليما :االطالع
الواسع على علوم اللغة العربية وأمثال العرب ملعرفة نالالت ارأللفاظ اليت
استعملها النقان يف احلكم على الرواة ،واملعرفة ابصطالحات النقان
اخلاصة يف ألفاظ اجلرح والتعديل ،ومجع أقوال النقان يف الراوي.
ومن توصيات البحث :نراسة مصطلح مقارب احلديث عند
النقان نراسة نظرية تطبيقية.
الكلمات املفتاحية :االلتباس ،اجلرح ،التعديل ،النقد احلديثي.
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Abstract
At-Ta'deel (criticizing and praising) terms ،
explaining the causes of the confusion amongst the
scholars and researchers ،and explaining its effect on the
Hadith critics.
This study is based on the extrapolation of the works
that collected Al-Jarhu wa At-Ta'deel terms ،considering
that which confuses ،and then mentioning its applicable
models.
The study concluded with the following results: the
need to see the critics' criticisms of each other to remove
the confusion that occurred in Al-Jarhu wa At-Ta'deel
terms ،in order to avoid illusions in issuing rulings on the
narrators of the Hadith. The wide reading of the Arabic
language sciences and the Arab proverbs can be a very
useful tool in understanding the Al-Jarhu wa At-Ta'deel
terms in the correct form ،in order to know the meaning of
the words used by the critics' in the ruling on the narrators ،
and to know the terms of the special critics' in the the AlJarhu wa At-Ta'deel terms ،and the collection of their
sayings on the narrator.
The study recommended to make a close theoretical
and applicable study of the Hadith terms by the critics.
Key Words:
Confusion
،Al-Jarh
(praising) ،Hadith critics.

(criticizing)
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املقدة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني،
وعلى آله وأصحابه أمجعني ،أما بعد:
فقد عنيت ارألمة اإلسالمية من لد عصر النيب صلى هللا عليه
وسلم حبفظ ارألحانيث وروايتها وااللتزام هبا علما وعمال ،مث عنيت
جبمعها وتدوينها ،وكذلك عنيت ابلرواة واملروايت من حيث القبول
والرن ،ووضعوا يف ذلك أنق وأحكم قواعد النقد العلمي ،وتركوا لنا يف
علم اتريخ الرجال ثروة اننرة ال مثيل هلا يف أمة من ارألمم.
ولقد قضى علماء احلديث وجهابذته وأئمة النقد حياهتم يف
االرحتال وارألسفار وجانبوا الراحة واالستقرار يف سبيل لقاء الرواة
والبحث عنهم ،وميزاهنم مبيزا نقيق ال حتيّف فيه على أحد منهم وال
غنب وال نقص حلقه.
وكا حرص العلماء على الوقوف على أحوال الرواة واحلكم
عليهم مبا يستحقونه مما يقتضي قبول رواايهتم أو رنها انبعا من علمهم
أبمهية اإلسنان الذي هو من الدين ،ولواله لقال من شاء ما شاء ،وهلذا
صنف العلماء يف علم اجلرح والتعديل الذي يبحث يف أحوال الرواة من
حيث قبول رواايهتم ورنها تصفية للسنة مما علق هبا من أحانيث
ضعيفة وموضوعة.
ومن مباحث علم اجلرح والتعديل اليت عين هبا العلماء تصنيفا:
ألفاظ اجلرح والتعديل اليت تتناول ارأللفاظ والعبارات اليت استعملها
- 12 -
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النقان يف وصف حال الرواة ،وهذه ارأللفاظ منها اللطيفة ومنها
الشديدة ،منها العامة ومنها اصطالحات خاصة ،منها الواضحة ومنها
الغامضة.
واملتأمل يف ألفاظ اجلرح والتعديل جيد ألفاظا تلتبس ببعضها على
الباحثني ،فيُظن أهنا تعديل ملن قيلت فيه وهي يف الواقع جتريح ،أو يظن
أهنا جتريح للراوي وهي يف الواقع تعديل ،ولكشف هذه ارألوهام كانت
هذه الدراسة.
أسئل الدراس :
 -1ما هي أبرز ألفاظ اجلرح والتعديل امللتبسة؟
 -2ما هي أسباب التباس ألفاظ اجلرح والتعديل؟
 -3ما أثر التباس ألفاظ اجلرح والتعديل يف النقد احلديثي؟
أهداف الدراس :
 -1الكشف عن ألفاظ اجلرح والتعديل امللتبسة.
 -2بيا أسباب التباس ألفاظ اجلرح والتعديل.
 -3عرض نوع من أوهام املشتغلني يف النقد احلديثي.
ةنهجي الدراس :
تقوم هذه الدراسة على املنهج االستقرائي والتحليلي ،وذلك
ابستقراء ما تيسر يل من الكتب املصنفة يف ألفاظ اجلرح والتعديل مث
استخراج ما يبدو يل من هذه ارأللفاظ اليت قد تلتبس على الباحثني ،مث
- 13 -
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بيا وجه االلتباس فيها ،والتمثيل هلا ما أمكن.
واملؤلفات اليت تناولت ألفاظ اجلرح والتعديل اليت قمت
ابستقراءها هي:
 -1شفاء العليل أبلفاظ وقواعد اجلرح والتعديل ،أيب احلسن
مصطفى بن إمساعيل.
 -2شرح ألفاظ التجريح النانرة أو قليلة االستعمال ،سعد اهلامشي.
 -3لسا احملدثني ،حممد خلف سالمة.
مع تتبع ارأللفاظ اليت بدا يل أهنا مومهة يف كتب الرجال واجلرح
والتعديل وكتب العلل والسؤاالت.
الدراسات السابق :
عين العلماء والباحثو جبمع ونراسة ألفاظ اجلرح والتعديل اليت
استعملها النقان يف أحكامهم على الرواة ،وألفوا يف هذا الباب مؤلفات منها:
 -1شفاء العليل أبلفاظ وقواعد اجلرح والتعديل ،أيب احلسن
مصطفى بن إمساعيل.
 -2مصطلحات اجلرح والتعديل املتعارضة .مجال أسطمري
 -3ألفاظ وعبارات اجلرح والتعديل بني ارألفران والتكرير والرتكيب
وناللة كل منها على حالة الراوي واملروي ،أمحد معبد عبد
الكرمي.
 -4شرح ألفاظ التوثيق والتعديل النانرة أو قليلة االستعمال ،سعد
اهلامشي.
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 -5شرح ألفاظ التجريح النانرة أو قليلة االستعمال ،سعد اهلامشي
 -6لسا احملدثني ،حممد خلف سالمة.
وهذه الكتب تناول مؤلفوها نراسة ألفاظ اجلرح والتعديل على
وجه العموم ،وحبثي يعىن بدراسة ألفاظ اجلرح والتعديل امللتبسة على
وجه اخلصوص ،ومل أقف  -يف حدون اطالعي  -على نراسة خاصة
تناولت املوضوع ابلبحث والدراسة.
خط البحث
قسمته ملبحثني وخامتة على النحو اآليت:
املبحث األول :االلتباس يف ألفاظ اجلرح والتعديل مفهومه
وأسبابه ،وفيه مطلبا :
املطلب ارألول :تعريف االلتباس يف ألفاظ اجلرح والتعديل.
املطلب الثاين :أسباب التباس ألفاظ اجلرح والتعديل.
املبحث الثاين :أثر التباس ألفاظ اجلرح والتعديل يف النقد
احلديثي وطرق التخلص منه ،وفيه مطلبا :
املطلب ارألول :أثر التباس ألفاظ اجلرح والتعديل يف النقد
احلديثي.
املطلب الثاين :طرق التخلص من االلتباس يف ألفاظ اجلرح
والتعديل.
اخلامتة :تتضمن أبرز النتائج والتوصيات وقائمة املصادر
واملراجع.
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املبحث األول :االلتباس يف ألفاظ اجلرح والتعديل ةفهوةه
وأسبابه
املطلب األول :ةفهوم االلتباس يف ألفاظ اجلرح والتعديل
مفهوم اجلرح والتعديل:
اجلرح يف اصطالح احملدثني هو :وصف الراوي يف عدالته أو
رنها ،وأما التعديل :فهو
ضبطه مبا يقتضي تليني روايته أو تضعيفها أو َّ
(.)1
وصف الراوي يف عدالته وضبطه مبا يقتضي قبول روايته
فعلم اجلرح والتعديل هو علم يبحث يف أحوال الرواة من حيث
ما ورن يف شأهنم مما يشينهم أو يزكيهم أبلفاظ خمصوصة.
وهو علم مهم يتميز به من تقبل روايته ممن ترن ،وذلك مبا وضعه
النقان من تراجم وافية للرواة يُذكر فيها اسم الراوي وعمن أخذ ،ومن
روى عنه ،ومىت ولد ومىت تويف ،وإىل أي البالن رحل ،وعندما حدث
يف بلد من البلدا هل حدث من حفظه أم من كتابه؟  ،وهل بقي
حافظا ضابطا أم تغمر حفظه وضعف لعارض من العوارض فيما يعرف
عند النقان ابالختالط ،فيذكر مىت اختلط الراوي أو مىت ضعف حفظه
( )1عبد العزيز بن حممد عبد اللطيف" ،ضوابط اجلرح والتعديل مع نراسة حتليلية
لرتمجة إسرائيل بن يونس السبيعي"( .نط ،املدينة املنورة :مكتبة العبيكا ،
نت).16 :1 ،
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ومن روى عنه قبل االختالط ومن روى عنه بعد االختالط،
وتفصيالت نقيقة تذكر عن رواة ارألحانيث ال جيدها الباحثو عند أمة
من ارألمم إال يف أمة اإلسنان ،وهي من العلوم اليت أرساها علماء
احلديث ونقانه إذ بذلوا جهونا عظيمة يف تتبع أحوال الرواة واحلكم
عليهم مبيزا نقيق يتسم ابملوضوعية والنزاهة ،وقد صنفوا يف هذا الباب
مصنفات كثمرة منها يف الرواة الثقات ،ومنها يف الضعفاء واجملروحني،
ومنها يف طبقات الرواة ،ومنها يف املؤتلف واملختلف ،ومنها يف املتفق
واملفرتق ،ومنها يف رجال الصحيحني أو يف رجال الكتب الستة،
وغمرها من املؤلفات اليت تعد شاهدا على ما يسر هللا تعاىل من علماء
وجهابذة حفظ هللا هبم سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم.
إ هذا العلم من أهم علوم احلديث وأعظمها شأان وأشدها أثرا
إذ به يتميز الصحيح من السقيم وذلك ملا يرتتب على مراتب كل من
اجلرح والتعديل من أحكام ،وقد عرف احملدثو أمهيته ومنزلته فجاءت
عباراهتم شاهدة بذلك؛ فقال أبو عبد هللا احلاكم ( :النوع الثامن عشر:
معرفة اجلرح والتعديل هذا النوع من علم احلديث معرفة اجلرح والتعديل
ومها يف ارألصل ـ أي اجلرح والتعديل ـ نوعا كل نوع منهما علم برأسه
وهو مثرة هذا العلم واملرقاة الكبمرة منه ) (.)1
( )1حممد بن عبد هللا احلاكم النيسابوري" ،معرفة علوم احلديث" .حتقيق :السيد
معظم حسني ( ،ط ،2بمروت :نار الكتب العلمية1397 ،هـ).52 ،
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وقال النووي( :هو من أجل ارألنواع فيه يعرف الصحيح
والضعيف) (.)1
وهذا العلم فيه ذب الكذب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛
فقد قال أبو بكر بن خالن ليحىي بن سعيد :أما ختشى أ يكو
هؤالء الذين تركت حديثهم خصماء عند هللا؟ فقال :رأل يكونوا
خصمائي أحب إيل من أ يكو خصمي رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،يقول مملَ َملْ تذب الكذب عن حديثي (.)2
واالشتغال به ليس حراما بل هو من النصح هلل ورسوله؛ قال أبو
تراب النخشيب رألمحد بن حنبل ال تغتب العلماء فقال له أمحد وحيك
هذا نصيحة ليس هذا غيبة (.)3
وهذا العلم خطمر جيب على املتكلم فيه التثبت فقد قال ابن
نقيق العيد :أعراض املسلمني حفرة من النار وقف على شفمرها
طائفتا من الناس احملدثو واحلكام(.)4
( ) 1حيىي بن شرف النووي" ،التقريب والتيسمر ملعرفة سنن البشمر النذير يف أصول
احلديث" .حتقيق :حممد عثما اخلشت( ،ط ،5بمروت :نار الكتاب العريب،
1405هـ1985 ،م).120 ،
( )2عثما بن عبد الرمحن ابن الصالح" ،معرفة أنواع علوم احلديث" .حتقيق:
نور الدين عرت( ،ط ،1بمروت :نار الفكر1406 ،هـ1986 ،م).389 ،
( )3ابن الصالح" ،معرفة أنواع علوم احلديث".389 ،
( )4عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي" ،تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي" .حتقيق :أبو
قتيبة نظر حممد الفراييب( ،ن ط ،الرايض :نار طيبة ،ن ت).892 :2 ،
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ومن خطورته أنك إ عدلت بغمر تثبت كنت كاملثبت حكما
ليس بثابت ،فيخشى عليك أ تدخل يف زمرة من روى حديثا وهو
يظن أنه كذب ،وإ جرحت لغمر حترز أقدمت على الطعن يف مسلم
بريء من ذلك وومسته مبيسم سوء يبقى عليه عاره أبدا.
وهلذا ينبغي على املشتغلني يف احلكم على ارألحانيث وطرقها صحة
وضعفا ونقد أسانيدها ومتوهنا الرتوي يف وصف الراوي مبا يقتضي قبول
روايته أو رنها ،كي ال يرن حديثا صحيحا أو يقبل حديثا ضعيفا ،فال بد
من مجع أقوال النقان يف الراوي الواحد ،والسعي يف فهم نالالت ألفاظ
اجلرح والتعديل وذلك مبعرفة اصطالحات النقان العامة واخلاصة ،وعدم
اجتزاء اللفظ عن سياقه ،فبرت النصوص تتسبب يف الفهم السقيم هلا ،وغمر
ذلك من الوسائل اليت حتقق للناظر فهم كالم النقان على وجهه نو
التباس.
إ االلتباس يف ألفاظ اجلرح والتعديل قد يكو من تشابه ألفاظ
اجلرح والتعديل ذاهتا ،وقد يكو لقصور نظر الباحث ،وقد يكو
رألسباب خارجة عن ذلك كله ،فيظن املشتغل يف نقد ارألسانيد أ املران
هبذا اللفظ هو جرح الراوي وهو يف احلقيقة تعديل له ،أو يظن أنه تعديل
للراوي وهو يف احلقيقة جرح له ،وأحياان ال يران ابللفظ جرحا وال تعديال
فيحمل على أنه جرح أو تعديل ،وعند نراسة أسباب التباس ألفاظ
اجلرح والتعديل وذكر شواهدها يتبني خطورة هذه ارألوهام وفسان حال
املتجرئني على جهابذة احملدثني يف نقد ارألحانيث ومتييز صحيحها من
سقيمها.
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املطلب الثاني :أسباب التباس ألفاظ اجلرح والتعديل
إ الوهم يف فهم كالم النقان على حقيقته يعون رألسباب منها:
التباس ألفاظ اجلرح والتعديل على املشتغل يف نقد ارألحانيث ،وهذا
االلتباس له أسباب هي:
أوال :جهل الباحث ابصطالحات النقاد اخلاصة يف ألفاظ اجلرح
والتعديل.
لبعض النقان اصطالحات خاصة يف احلكم على الراوي ،جيب
على املشتغل يف علم احلديث معرفة مران الناقد هبا حىت ال حيملها على
غمر مرانه هبا ،واجلهل هبذه االصطالحات قد تتسبب حبمل اللفظ
على أنه جرح ومران الناقد به التعديل ،أو أ حتمل على التعديل ومرانه
به اجلرح ،ومن ارألمثلة على ذلك:
 1ـ قول أيب حامت الرازي يف بعض الرواة :أعرايب جمهول.
ظاهر هذا اللفظ يقضي جبهالة الراوي ولكن أاب حامت يقول
ذلك يف الصحايب الذي مل يرو عنه أئمة التابعني ،فمدالج بن عمرو
قال فيه ابن أيب حامت ( :مدالج بن عمرو السلمي حليف بين عبد
مشس مسعت أيب يقول :هو جمهول ) (.)1
( )1عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي" ،اجلرح والتعديل"( .ط  ،1بمروت :نار
إحياء الرتاث العريب1271 ،هـ1952 ،م).428 :8 ،
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وقد َّبني احلافظ ابن حجر يف " لسا امليزا " يف ترمجة " مدالج
" مر َان أيب حامت يف وصف الصحايب ابجلهالة؛ فقال( :وكذا يصنع أبو
حامت يف مجاعة من الصحابة ،يطلق عليهم اسم اجلهالة ،ال يريد جهالة
العدالة ،وإمنا يريد أنه من ارألعراب الذين مل يرمو عنهم أئمة التابعني. .
رجل من أهل بدر ،ومل يتخلَّف عن ذكره أحد ممن صنف يف
وهذا
ٌ
الصحابة)(.)1
ومران احلافظ هو أ إطالق أيب حامت اجلهالة ها هنا ال يريد هبا جهالة
العني أو احلال؛ وإمنا مقصده أنه مل يشتهر كاشتهار غمره من مشاهمر
الصحابة رضي هللا عنهم.
وعدم معرفة اصطالح أيب حامت يف حكمه على هذا الصحايب
بقوله أعرايب جمهول جعل ابن اجلوزي يدرجه يف كتاب " الضعفاء
واملرتوكو " مع نقله حلكم أيب حامت فيه أبنه جمهول ( ،)2أما الذهيب
فذكره يف كتابه " املغين يف الضعفاء " فحكم عليه أبنه ال يعرف (،)3
مع أ كثمرا ممن ألف يف الصحابة قد جزموا بصحبته وعدالته.
( )1أمحد بن علي بن حجر العسقالين" ،لسا امليزا " .حتقيق عبد الفتاح أبو
غدة( ،ط ،1بمروت :نار البشائر اإلسالمية2002 ،م).23 :8 ،
( )2أمحد بن شعيب النسائي" ،الضعفاء واملرتوكو " .حتقيق :حممون إبراهيم زايد،
(ط ،1حلب :نار الوعي1396 ، ،ه).112 :3 ،
( )3حممد بن أمحد بن عثما الذهيب" ،املغين يف الضعفاء" ،حتقيق :نور الدين
عرت( ،ن ط ،قطر :نار إحياء الرتاث1407 ،ه1987 ،م).650 :2 ،
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 2ـ قول عثمان بن أيب شيبة ويعقوب بن شيبة فالن ثقة عابد.
ظاهر هذا اللفظ أنه تعديل للراوي ،واحلقيقة أهنما يطلقا هذا
الوصف على من هو ضعيف احلفظ ،ويقصدا أنه عدل يف نينه ،أو
أنه من العبان الزهان وإ كا ضعيفاً يف حفظه ،وذلك كقول عثما بن
أيب شيبة يف حممد بن احلسن ارألسدي قال :ثقة صدوق ،فسأله ابن
شاهني قلت هو حجة؟ قال أما حجة فال وهو ضعيف (.)1
وقال يعقوب بن شيبة يف حممد بن سابق هو ثقة وليس ممن
يوصف ابلضبط .وقد ضعفه ارألئمة فقال أبو حامت ال حيتج به ،وروي
عن ابن معني أنه ضعفه (.)2
وقال يعقوب بن شيبة يف الربيع بن صبيح السعدي رجل صاحل
صدوق ثقة ضعيف جدا( .)3فانظر كيف وصفه أبنه ثقة وضعيف
جدا ،وهكذا حكمه يف بعض الرواة ممن هم من اجملروحني عند ارألئمة
ويف حكمه عليه يقول ثقة ،فعرف أ مرانه بتوثيقه أنه عدل يف نينه،
( )1عمر بن أمحد بن شاهني" ،اتريخ أمساء الثقات" ،حتقيق :صبحي السامرائي،
(ط ،1الكويت :الدار السلفية1404 ،ه1984 ،م).210 :1 ،
( )2ينظر :حممد بن أمحد بن عثما الذهيب" ،ميزا االعتدال يف نقد الرجال"،
حتقيق :علي حممد البجاوي( ،ط ،1بمروت :نار املعرفة1382 ،هـ،
1963م).555 :3 ،
( )3أمحد بن علي بن حجر العسقالين" ،هتذيب التهذيب"( ،ط ،1اهلند:
مطبعة نائرة املعارف النظامية1326 ،ه).248 :3 ،
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ال أنه مجع بني الضبط والعدالة.
ويلتبس حكمه عندما يطلق يف الراوي حكم التوثيق نو الكالم
عن ضبطه فيظن أنه توثيق له يف جانب الضبط والعدالة معا ،فقد وثق
رواة ضعفهم غمره من النقان ،فجاء يف ترمجة عبد الرمحن بن عبد العزيز
ابن عبد هللا بن عثما بن حنيف ارألنصاري قال يعقوب بن شيبة ثقة،
وقال أبو حامت شيخ مضطرب احلديث ،وقال عثما الدارمي عن ابن
معني شيخ جمهول ،وقال ارألزني ليس ابلقوي عندهم (.)1
 3ـ فالن منكر احلديث.
كثمر من النقان يطلقو النكارة يف اجلرح الشديد كصنيع
البخاري( )2ومسلم( )3والدارقطين( )1وأيب حامت( ،)2فقد روي عن اإلمام
( )1ينظر :ابن حجر" ،هتذيب التهذيب" .220 :6 ،وينظر حكمه يف عبد هللا
بن سلمة املراني :ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".241 :5 ،
( )2ينظر :حممد بن إمساعيل البخاري" ،التاريخ الكبمر" .عناية حممد عبد املعيد
خا ( ،نط ،حيدر آابن :نائرة املعارف العثمانية ،نت)،88 :1 ،37 :1 ،
ترمجة رقم ،163 :1 ،242 :ترمجة رقم ،171 :1 ،484 :ترمجة رقم:
 ،202 :1 ،512ترمجة رقم .625 :؛ وينظر :عبد اجلوان محام" ،التفرن يف
رواية احلديث ومنهج احملدثني يف قبوله ورنه" ( .ط ،2سوراي :نار النوانر،
.477 -472 ،)2011 ،1432
( )3مسلم بن احلجاج النيسابوري" ،اجلامع الصحيح " .حتقيق :حممد فؤان عبد
الباقي ( ،نط ،بمروت :نار إحياء الرتاث العريب1954 ،م).6 :1 ،
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البخاري أنه قال ( :كل من قلت فيه منكر احلديث فال حتل الرواية عنه
)( ،)3وقال اإلمام مسلم( :وكذلك ،من الغالب على حديثه املنكر ،أو
الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم ،وعالمة املنكر يف حديث احملدث ،إذا
ما عرضت روايته للحديث على رواية غمره من أهل احلفظ والرضا،
خالفت روايته روايتهم ،أو مل تكد توافقها ،فإذا كا ارألغلب من حديثه
كذلك كا مهجور احلديث ،غمر مقبوله ،وال مستعمله) (.)4
إال أ اإلمام أمحد وحيىي بن سعيد القطا والربنجيي يطلقو
النكارة على تفرن الراوي ابلرواية وقد يكو املتفرن هو أحد الثقات ،فال
يلزم من هذا اإلطالق عندهم احلكم بضعف الراوي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1علي بن عمر الدارقطين" ،العلل الوارنة يف ارألحانيث النبوية" .حتقيق
وختريج :حمفوظ الرمحن زين هللا السلفي ( ،ط ،1الرايض :نار طيبة،
1405ه121 :1 ،)1985 ،؛ علي بن عمر الدارقطين" ،الضعفاء
واملرتوكو " .حتقيق :ن .عبد الرحيم حممد القشقري ،جملة اجلامعة اإلسالمية
ابملدينة املنورة1403( ،59 ،ه).152 :2 ،)1403( ،60 .257 :1 ،
( )2ينظر :ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".115 ،114 ،87 ،83 :2 ،42 :1 ،
( )3علي بن حممد ابن القطا الفاسي" ،بيا الوهم واإليهام يف كتاب
ارألحكام" .حتقيق :احلسني آيت سعيد ( ،ط ،1الرايض :نار طيبة،
1418هـ1997 ،م ) ،264 :2 ،الذهيب" ،ميزا االعتدال يف نقد
الرجال".6 :1 ،
( )4مسلم" ،اجلامع الصحيح".6 :1 ،
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جاء يف ترمجة حممد بن إبراهيم التميمي :قال أمحد :يروي
أحانيث مناكمر .قال احلافظ ابن حجر :قلت املنكر أطلقه أمحد بن
حنبل ومجاعة على احلديث الفرن الذي ال متابع له فيحمل هذا على
ذلك وقد احتج به اجلماعة (.)1
وجاء يف ترمجة قيس بن أيب حازم :قال حيىي بن سعيد القطا :
( ابن أيب حازم منكر احلديث ،مث ذكر له حيىي أحانيث مناكمر منها
حديث احلوأب ،قال احلافظ ابن حجر :ومران القطا ابملنكر الفرن
املطلق ،وقال الذهيب امجعوا على االحتجاج به ومن تكلم فيه فقد آذى
نفسه ) (.)2
وجاء يف ترمجة يونس بن القاسم احلنفي أيب عمر اليمامي ،قال
احلافظ ابن حجر ( :وثقه حيىي بن معني والدارقطين وقال الربنجيي
منكر احلديث ،قلت أورنت هذا لئال يستدر وإال فمذهب الربنجيي
أ املنكر هو الفرن سواء تفرن به ثقة أو غمر ثقة فال يكو قوله منكر
احلديث جرحا بينا كيف وقد وثقه حيىي بن معني ) (.)3
( )1أمحد بن علي بن حجر العسقالين" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري"،
رقم كتبه وأبوابه وأحانيثه :حممد فؤان عبد الباقي ،وعناية حمب الدين
اخلطيب ،وعليه تعليقات الشيخ ابن ابز( ،نط ،بمروت :نار املعرفة،
1379ه).437 :1 ،
( )2ينظر :ابن حجر" ،هتذيب التهذيب" 388 :8 ،ـ ـ .389
( )3ابن حجر" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري".455 :1 ،
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 4ـ قول ابن املبارك يف الراوي :قد عرفته.
يظهر من هذه العبارة أ حديث هذا الراوي مل يكن مقبوال
جلهالته مث عرفه ابن املبار وأزيلت عنده عنه اجلهالة فصار أيخذ
حبديثه وهذا يعين أ هذا اللفظ من ألفاظ التعديل.
لكن الصحيح أ هذا اللفظ يستعمله ابن املبار يف اجلرح
الشديد ،فقد جاء يف ترمجة عبد السالم ابن حرب بن سلم النهدي
املالئي قال احلسن بن عيسى :سألت ابن املبار عنه فقال :قد عرفته،
قال احلسن بن عيسى :وكا إذا قال قد عرفته فقد أهلكه ) (.)1
اثنيا :اختالف معىن اللفظ جرحا وتعديال ابختالف ضبطه.
 1ـ فالن مصحف.
م
ص َحف هو مدح له يران به
ص َحف أو م ْ
وصف الراوي أبنه ُم ْ
الصدق واإلتقا وأنه ال خيطئ تشبيها له ابملصحف ،فمن ذلك :قال
الفالس يف ارألعمش " :كا ارألعمش يسمى املصحف من صدقه" (.)2
وقال شعبة كنا نسمي مسعرا املصحف ( ،)3قال ابن أيب حامت( :
سألت أىب عن مسعر بن كدام إذ اختلف الثوري ومسعر؟ فقال :حيكم
( )1ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".317 :6 ،
( )2حممد بن أمحد بن عثما الذهيب" ،تذكرة احلفاظ"( .ط ،1بمروت :نار
الكتب العلمية1419 ،هـ1998 ،م ).116 :1 ،
( )3ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".154 :1 ،
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ملسعر فانه قيل :مسعر مصحف ) (.)1
املغمر ملا يرويه لقلة
ص مّح ٌ
ف أي مّ
وقد يكو ضبط الكلمةُ :م َ
في الذي يروي
الص
ص مّحف و َّ
عنايته أبصوله ،قال ابن منظور( :املُ َ
)َ (2ح ُ
اخلطأ عن قراءة الصحف أبشباه احلروف ُم َولّمدة ) .
مثال :جاء يف ترمجة حبيب بن أيب حبيب احلنيفي قال عنه عوام
ص مّحفا؛ جاء إىل ابن عينية فقال له :حدثكم
بن إمساعيل :كا ُم َ
املسعوني عن جواب التيمي؟ فرنه عليه خواب ،وقرأ حدثكم أيوب
عن ابن سمرين قاهلا ابملعجمة ) (.)3
 2ـ فالن مود:
خيتلف معىن هذه اللفظة جرحاً وتعديالً حبسب ضبطها :فإ
كانت ابلتخفيف " ُم ْون" فهو جتريح يكو مبعىن هالك وهو من قوهلم:
ؤن " فهو تعديل رأل
ْأونى فال أي هلك .وابلتشديد مع اهلمزة " ُم ّ
معناها حسن ارألناء ،قال ابن نقيق العيد ( :اختلف يف ضبطه فمنهم
من خففه أي هالك ،ومنهم من شدنه أي حسن ارألناء ) وقد ذكر
الذهيب قول ابن نقيق بعد قول أيب حامت يف سعد ابن سعيد أخي حيىي
( )1ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".369 :8 ،
) (2حممد بن مكرم ابن منظور" ،لسا العرب"( .ط ،1بمروت :نار صانر،
1414ه).186 :9 ،
( )3ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".182 :2 ،
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بن سعيد ارألنصاريُ :م ْون " (.)1
وقال ابن حجر ( :وقال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل ذكر
أيب عن إسحاق بن منصور عن حيىي ابن معني أنه قال سعد بن سعيد
ارألنصاري مؤني ،قال أبو احلسن بن القطا  :اختلف يف ضبط هذه
اللفظة فمنهم من خيففها أي هالك ،ومنهم من يشدنها أي حسن
ارألناء ) (.)2
وقال السخاوي( :ينبغي أتمل الصيغ ،فرب صيغة خيتلف ارألمر
فيها ابلنظر إىل اختالف ضبطها ؛ كقوهلم :فال مون ؛ فإهنا اختلف
يف ضبطها ،فمنهم من خيففها ؛ أي :هالك ،قال يف الصحاح :أونى
فال ؛ أي :هلك ،فهو مون .ومنهم من يشدنها مع اهلمزة ؛ أي:
حسن ارألناء ) (.)3
 3ـ فالن على يدي عدل(.)4
جاء يف لسا العرب " وقوهلم للشيء إذا يئس منه :وضع على
يدي عدل هو العدل بن جزء ابن سعد العشمرة كا ويل شرط تـُبَّع،
( )1الذهيب" ،ميزا االعتدال يف نقد الرجال".120 :2 ،
( )2ابن حجر العسقالين" ،هتذيب التهذيب".471 :3 ،
( )3حممد بن عبد الرمحن السخاوي" ،فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي" .حتقيق:
علي حسني علي( ،ط ،1مصر :مكتبة السنة1424 ،ه2003 ،م).133 :2 ،
( )4سيأيت البيا فيمن وقع له االلتباس من العلماء يف استعمال هذا اللفظ.
ينظر :ص  59من البحث.
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فكا تبع إذا أران قتل رجل نفعه إليه فقال الناس :وضع على يدي
عدل ،مث قيل ذلك لكل شيء يئس منه "(.)1
ومن أشهر من عرف بتجريح الرواة هبذا اللفظ هو اإلمام الفرن
إمام أهل املشرق أبو حامت الرازي رمحه هللا ،فقد سأله ابنه أبو حممد عن
بعض الرواة – كما يف كتاب اجلرح والتعديل -فأجابه هبذا اللفظ إما
مفرنا أو مقروان بغمره من ألفاظ اجلرح (.)2
وقد ذكر احلافظ ابن حجر يف ترمجة حممد بن خالد الواسطي أ
أاب حامت قال :هو على يدي عدل ( .)3فقال احلافظ ( :وقوله " :على
يدي عدل " معناه قرب من اهلال وهذا مثل للعرب كا لبعض امللو
شرطي امسه عدل فإذا نفع عليه من جىن جناية جزموا هبالكه غالبا
ذكره ابن قتيبة وغمره وظن بعضهم أهنا من ألفاظ التوثيق فلم يصب) (.)4
وحجة من ظن أهنا توثيق أنه ضبط هذا اللفظ بكسر نال
(يدي) وإفرانها ورفع عدل ( َعلَ ْى يَ مدي َع ْد ٌل ) وهو على اخلربية ولكن
الصواب بفتح الدال وتثنية " يد " وإضافتها إىل " عدل " وجر " عدل
" ابإلضافة إليها ،والذي أشار إليه ابن حجر هو شيخه العراقي ،فإنه
( )1ابن منظور" ،لسا العرب".436 :11 ،
( )2ينظر :ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل" ،550 :2 ،ترمجة رقم :6 ،2284
 ،103ترمجة رقم ،244 :7 ،542 :ترمجة رقم.1338 :
( )3ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل" ،244 :7 ،ترمجة رقم.1338 :
( )4ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".142 :9 ،
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كا يقول يف عبارة أيب حامت هذه إهنا من ألفاظ التوثيق ،وكا ينطق
هبا هكذا ( َعلَ ْى يَ مدي َع ْد ٌل ) ،وقال ابن حجر :كنت أظن ذلك
كذلك إىل أ ظهر يل أهنا عند أيب حامت من ألفاظ التجريح ،وذلك أ
ابنه قال يف ترمجة جبارة بن املغلس :مسعت أيب يقول :هو ضعيف
احلديث ،مث قال :سألت أيب عنه فقال :هو على يدي عدل؛ مث حكى
أقوال احلفاظ فيه ابلتضعيف؛ ومل ينقل عن أحد فيه توثيقاً؛ ومع ذلك
ما فهمت معناها وال اجته يل ضبطها؛ مث اب يل أهنا كناية عن اهلالك
وهو تضعيف شديد؛ ففي كتاب إصالح املنطق ليعقوب بن السكيت
عن ابن الكليب قال :جزء بن سعد العشمرة بن مالك ،من ولده العدل،
وكا م
ويل ُشَرط تبَّع فكا تبع إذا أران قتل رجل نفعه إليه ،فمن ذلك
َ
قال الناس :وضع على يدي عدل ومعناه هلك ) (.)1
وقد سبق العراقي إىل هذا الوهم الذهيب عندما اعترب هذا اللفظ
من ألفاظ التعديل؛ قال ابن أيب حامت ( :سألت أىب عن يعقوب بن
حممد الزهري فقال :هو على يدي عدل ،أنركته ومل أكتب عنه ) (.)2
وملا نقل الذهيب حكم أيب حامت فيه قال ( :يعقوب بن حممد بن عيسى
الزهري العويف املدين . . .وهاه أبو زرعة وغمره وقواه أبو حامت ) (.)3
( )1ينظر :السخاوي" ،فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي" 133 :2 ،ـ .134
( )2ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".215 :9 ،
( )3حممد بن أمحد بن عثما الذهيب" ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف
الكتب الستة" .حتقيق :حممد عوامة( ،ط ،1جدة :نار القبلة1413 ،هـ،

- 30 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

وقال الذهيب ( :حممد بن خالد بن عبد هللا الطحا  . . .ضعفه
أبو زرعة وغمره وقال أبو حامت هو على يدي عدل ) (.)1
اثلثا :اختالف معىن اللفظ جرحا وتعديال ابختالف سياق الكالم.
يقصد ابلسياق املعىن الذي يقصده املتكلم ،ويفهمه السامع من
الكالم ،تبعا ملا قبله وما بعده ،وحىت يُفهم الكالم على وجهه فالواجب
أ يؤخذ كامال نو برت أو إنقاص ،فقد يؤخذ الكالم على أنه خرب
وهو يف احلقيقية استفهام ،وقد يفهم االستفهام على أنه تقرير وهو
استنكار ،وقد يكو الكالم من قبيل املزاح فيؤخذ على اجلد ،فيفهم
كالم اجلارح أو املعدل على غمر مرانه بسبب إمهال السياق الذي ورن
فيه احلكم على الراوي.
 1ـ فالن صحفي:
يقال فال صحفي فيمن أخذ علمه من بطو الكتب ومل
أيخذه من أفواه أهل العلم ،ووجه اجلرح هبذا أنه يتصحف عليه ارألمساء
وارأللفاظ وحيفظها على غمر وجهها ،وقد خيطئ أخطاء فاحشة ،ولذا
يرن هذا اللفظ أحياان يف اجلرح الشديد ،قال شعبة :قال يل أيوب :ال
ترو عن خالس – أي ابن عمرو اهلجري -فإنه صحفي " (.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1992م).396 :2
( )1الذهيب" ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة".167 :2 ،
( )2أمحد بن حممد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد هللا" ،حتقيق:
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وهذا اللفظ قد يلتبس بسبب استعماله يف املزاح بني العلماء
فيظن أنه جتريح من أحدهم لآلخر ،مثال :قال يزيد بن هارو  :ملا
حدثنا شعبة حبديث املقدام أيب كرمية يف حق الضيف ،فقال شعبة:
فيكم أحد مسعه من حريز بن عثما ؟ قال :قلت :أان ،قال :حدثين به،
قال :قلت :ال أحفظه .قال :صحفيو ؟ فضحك يزيد " ( .)1وهذا
على سبيل املزاح ،وإال فيزيد إمام حافظ.
 2ـ فالن مل يكن يدري إيش احلديث:
هذا اللفظ مبفرنه يدل على ذم الراوي على أنه مل يشتغل
ابحلديث ومل يكن أهله ،بل ليس له معرفة به بتاات .ولكنه قد يرن حكما
يف را ٍو ثقة وذلك عند مقارنته جبهابذة احلديث فيظن أنه جرح يف
الراوي بسبب إمهال سياقه؛ كما جاء يف اتريخ بغدان يف ترمجة خلف
بن هشام البزار :عن حممد ابن حامت الكندي ،يقول :سألت حيىي بن
معني عن خلف البزار فسمعته يقول :خلف البزار مل يكن يدري إيش
احلديث ،إمنا كا يبيع البزر .قلت ـ أي اخلطيب البغداني ـ :أحسب
أ الكندي سأله عن حفاظ احلديث ونقانه ،فأجابه حيىي هبذا القول،
واحملفوظ ما ذكرانه من توثيق حيىي له ) ( .)2فتبني أ هذا الراوي ثقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصي هللا عباس ( ،ط ،2الرايض :نار اخلاين1422 ،ه ).141 :1 ،
( )1ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".174 :1 ،
( )2أمحد بن علي اخلطيب البغداني" ،اتريخ بغدان" .حتقيق :بشار عوان( ،
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ولكن بسبب سؤال حممد الكندي عن حاله مقارنة مع احلفاظ وكبار
احملدثني فقال فيه حيىي بن معني ما قال ،ولوال تنبيه اخلطيب البغداني
على السياق الذي ورن فيه هذا احلكم لقيل أ ابن معني يضعفه.
 3ـ فالن ثقة وليس مبحل أن يقال له حجة أو ليس ابحلجة.
هذا اللفظ نفي لكو الراوي يف منزلة من قيل فيه " حجة "
وليس نفي أنه ثقة حيتج به من غمر متابع .وقد قال عثما بن أيب
شيبة يف أمحد بن يونس ( كا ثقة وليس حبجة ).
قال املعلمي اليماين ( :وعثما على قلة كالمه يف الرجال
يتعنت وكلمة " ليس حبجة ال تنايف الثقة ) (.)1
وقد يقولو  " :ثقة وليس حبجة " على من هو مبنزلة " صدوق "
كما ترجم الذهيب لقول ابن معني يف حممد بن إسحاق " ثقة وليس
حبجة " بقوله " صدوق" (.)2
وقد يقولو  :ثقة وال حيتج به أو ليس ممن حيتج به أو ثقة وليس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط ،1بمروت :نار الغرب اإلسالمي1422 ،هـ).326 :8 ،
( )1عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين" ،التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من
ارألابطيل" ،عناية :زهمر الشاويش ( ،ط ،2بمروت :املكتب اإلسالمي،
1406هـ1986 ،م).441 ،
( )2حممد بن أمحد بن عثما الذهيب" ،معرفة الرواة املتكلم فيهم مبا ال يوجب
الرن" .حتقيق :إبراهيم إنريس ( ،ط ،1بمروت :نار املعرفة1406 ،ه،
1986م) 163 ،ـ ـ .164
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كل أحد حيتج به .فهذا معناه أنه ثقة يف نينه ولكنه قليل الضبط فال
حيتج به مبفرنه والعربة ابلسياق وهللا أعلم(.)1
رابعا :اختالف معىن اللفظ جرحا وتعديال بناء على من قيل فيه من
الرواة.
يستعمل النقان أحياان ألفاظا حتتمل التعديل وحتتمل التجريح،
ويتبني مران الناقد من خالل الراوي الذي أطلق فيه هذا اللفظ ،وهلذا ال
ميكن معرفة مران الناقد إال ابالستعانة بكالم غمره من النقان ملعرفة مرانه
هل هو تعديل أم جتريح ،ومن هذه ارأللفاظ:
 1ـ فالن أكثران غرائب ،أو فالن كثري الفوائد والغرائب.
هذا اللفظ حيتمل التوثيق وحيتمل التجريح؛ فيعد توثيقا إذا أطلق
يف الراوي املعروف ابجتهانه يف الطلب رأل من شأ اجملتهد أ يقف
على ما مل يقف عليه غمره أو حيفظ ما نسيه غمره ،وقد خيصه شيوخه
أبحانيث مل حيدثوا هبا غمره ،وليس هذا كتماان للعلم فقد يكو احلديث
مشهورا عن طريق شيخ انزل اإلسنان ،أو قد يكو الشيخ عسراً يف
الرواية ،وال يكثر عنه إال من كثرت مالزمته له وهذا شأ املكثرين أهل
الرحلة والطلب.
فمن استعمال هذه ارأللفاظ يف التوثيق ما جاء يف ترمجة حاجب
( )1مصطفى بن إمساعيل املأريب" ،شفاء العليل أبلفاظ وقواعد اجلرح والتعديل".
( ط ،1القاهرة :مكتبة ابن تيمية1411 ،ه1991 ،م).125 ،
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ا بن مالك بن أيب بكر أركني أبو العباس الضرير فقال أبو الشيخ
ارألصبهاين :كا حافظا ذكيا كثمر الفوائد .وقال اخلطيب :كا ثقة.
وقال السمعاين :كا حافظا مكثرا جليل القدر ،وقال ابن اجلوزي:
ثقة .وقال الذهيب :احملدث الثقة ( .)1وقال مسلم بن احلجاج :وللزهري
حنو من تسعني حديثا يرويه عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،ال يشاركه
فيه أحد أبسانيد جيان (.)2
ويعد هذا اللفظ جترحيا إذا كا املوصوف به من الرواة ممن ليس
معروفا ابلطلب فمن أين الغرائب والفوائد أتيت إليه؟ إما أ يكو مغفال
شديد اخلطأ ،وإما أ يكو سارقا.
فمن أمثلته ما جاء يف ترمجة حممد بن يزيد بن حممد بن كثمر بن
رفاعة العجلي ـ ـ الذي اهتم بسرقة احلديث ـ أ ابن منمر قال :كا
أضعفنا طلبا وأكثران غرائب " (.)3
( )1ينظر :عبد هللا بن حممد بن جعفر ارألصبهاين" ،طبقات احملدثني أبصبها
والوارنين عليها" .حتقيق :عبد الغفور عبد احلق البلوشي ( ،ط ،2بمروت:
مؤسسة الرسالة1412 ،ه1992 ،م) .502 :3 ،اخلطيب البغداني،
"اتريخ بغدان" .191 :9 ،حممد بن أمحد بن عثما الذهيب" ،سمر أعالم
النبالء" .حتقيق :جمموعة من احملققني إبشراف شعيب ارألرانؤوط ( ،ط،3
بمروت :مؤسسة الرسالة1405 ،هـ1985 ،م).159 :11 ،
( )2مسلم بن احلجاج" ،اجلامع الصحيح".1268 :3 ،
( )3ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".526 :9 ،
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وحنوه قول ابن عمار يف حيىي بن عبد احلميد العماين " :سقط
حديثه ،قيل له :فما علته؟ .قال :مل يكن رألهل الكوفة حديث جيد
غريب ،وال رألهل املدينة ،وال رألهل بلد حديث جيد غريب إال رواه
هذا " وابن العماين قد صرح بكذبه وتركه غمر واحد من ارألئمة (.)1
وكقوهلم فال ال يفوته حديث جيد أو فرن ،جاء هذا اللفظ يف
ترمجة الفضل بن سهل البغداني ارألعرج(.)2
ومثله قوهلم :فال ينبغي أ يكو له ألف حديث ينفرن هبا ال
يشاركه فيها أحد ،قاله البخاري يف حممد بن إسحاق ( ،)3فال بد من
النظر يف أقوال النقان ليعرف هل املقصون التعديل أم التجريح من هذه
ارأللفاظ لئال تلتبس على الناظر مثل هذه ارألحكام.
 2ـ فالن ينبغي أن تكتبوا حديثه كله.
هذا اللفظ حيتمل تليني الراوي أب حديثه يكتب لالعتبار أو
لالختبار ،وقد يكو وضاعا يكتب حديثه ليعرف وليحذر من مروايته،
وحيتمل هذا اللفظ توثيق للراوي فيكتب حديثه كله فال يفرط به لقوة
حفظه أو لعلو إسنانه ،وملعرفة ناللة هذا اللفظ تعديال وجترحيا ينظر يف
( )1ابن حجر" ،هتذيب التهذيب"246 :11 ،؛ وينظر :املأريب" ،شفاء العليل
أبلفاظ وقواعد اجلرح والتعديل".226 ،
( )2الذهيب" ،تذكرة احلفاظ".553 :2 ،
( )3ابن حجر" ،هتذيب التهذيب" 41 :9 ،ـ ـ .42
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حال الراوي عند النقان.
مثال :روى اخلطيب البغداني بسنده إىل إبراهيم احلريب أنه قال
يف عبد هللا بن إنريس ارألوني :كا ابن إنريس جار بين أيب شيبة ،فلم
يكتبوا عنه كثمر شيء ،وكا ينبغي أ يكتبوا حديثه كله (.)1
قال قاسم املطرف يف أمحد بن حممد بن عمر أيب سهل احلنفي
اليمامي " :كتبت عن اليمامي هذا بسر من رأى مخسمائة حديث
ليتها كانت مخسة آالف حديث ليس عند الناس منها حرف" (،)2
وهذا قد يتبانر منه للقارئ أنه تعديل ،رأل احملدث ال يتمىن زاينة
حديثه عن شيخ من شيوخه إال لفرحة هبذه ارألحانيث ولو كانت ال
تنفق عنده لَ َما رغب يف أصلها فضالً عن الزاينة ،لكن اليمامي هذا
جرحوه بشدة؛ كذبه أبو حامت وغمره ،فالظاهر أ القاسم يرغب يف كثرة
ارألخذ عنه للمعرفة ،فإهنم يكتبو أحانيث الرواة إما لالحتجاج هبا ،أو
أحد
للنظر فيها لالعتبار ،أو للتحذير منها كي ال يَقلب إسنانه ُ
الكذابني ويغيّـ ُره ابلثقات فمروج احلديث وينفق وال يعرفه من ال علم
عنده ،وهللا أعلم.
 3ـ فالن خمتلف عنه يف األسانيد:
حيتمل هذا اللفظ التعديل والتجريح ،فإذا كا الراوي من احلفاظ
( )1اخلطيب البغداني" ،اتريخ بغدان".420 :9 ،
( )2اخلطيب البغداني" ،اتريخ بغدان".66 :5 ،
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املتقنني املكثرين يف السماع فيكو قد مسع احلديث من طرق عدة
فاختلف الرواة عنه ،كل حبسب ما مسع منه ،مع صحة الطرق وتعدنها،
فيكو ذلك مدحا يف الراوي ،وحيتمل هذا اللفظ التجريح إذا مل يكن
الراوي من املكثرين فاختالف الرواة عنه يدل على ومهه يف الرواية مرة
يرويه عن فال ومرة عن آخر فاختالف الرواية عنه يدل على ضعف يف
حفظه.
فمن أمثلة ورونه يف اجلرح ما ورن عن اإلمام أمحد أنه قال :مسا
ابن حرب أصلح حديثا من عبد امللك بن عممر ،وذلك أ عبد امللك
بن عممر خيتلف عليه احلفاظ (.)1
وقال ابن أيب حامت سألت أاب زرعة عن عاصم بن عبيد هللا
فقال :قال يل حممد بن عبد هللا بن منمر عاصم بن عبيد هللا أحب إليك
أم ابن عقيل؟ فقلت :ابن عقيل خيتلف عليه يف ارألسانيد ،وعاصم
منكر احلديث يف ارألصل وهو مضطرب احلديث ،وقال :سألت أىب عن
عاصم بن عبيد هللا فقال منكر احلديث مضطرب احلديث ليس له
حديث يعتمد عليه وما أقربه من ابن عقيل (.)2
فحاصل حكم أيب زرعة يف ابن عقيل بقوله :خيتلف عليه يف
ارألسانيد أنه جتريح له بداللة تشبيه أيب حامت لعاصم الذي وصف
( )1ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".279 :4 ،
( )2ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".348 :6 ،
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حديثه ابلنكارة واالضطراب أبنه يقرب منه.
وروى ابن عساكر إبسنانه عن حنبل بن إسحاق قال مسعت
أاب عبد هللا أمحد بن حنبل قال عكرمة مضطرب احلديث خمتلف عنه
( .)1فانظر كيف قر اإلمام أمحد بني وصفه لعكرمة ابالضطراب وكونه
خمتلف عنه للداللة على عدم ضبطه للحديث وضعف حفظه له مما
يدل على أ االختالف عليه جرح فيه.
وقد وقع االختالف عن الرواة احلفاظ كالزهري وغمره وقبل النقان
االختالف عنهم لكثرة حديثهم وسعة اطالعهم فقد يروي الراوي املكثر
احلديث الواحد على ألفاظ متعدنة وأسانيد متغايرة حبسب ما يصل
إليه احلديث وال يعد ذلك مطعنا يف حفظه ،ورمبا اختُلف على الراوي
ويكو منشأ هذا االختالف هو ضعف تالميذه أو شيوخه فال يعد
هذا االختالف جرحا يف الراوي ،ومما يؤن ما سبق ما قاله احلافظ ابن
حجر يف بيا منهج اإلمام البخاري يف إخراج احلديث عن الراوي
املختلف عنه ،فقال( :من عانة البخاري أنه إذا كا يف بعض ارألسانيد
اليت حيتج هبا خالف على بعض رواهتا ساق الطريق الراجحة عنده
وعلّق الطريق ارألخرى؛ إشعاراً أب هذا اختالف ال
مسندة متصلة َ
( )1علي بن احلسن بن هبة هللا ابن عساكر" ،اتريخ نمشق" .حتقيق :عمرو بن
غرامة العمروي ( ،نط ،بمروت :نار الفكر1415 ،هـ1995 ،م):41 ،
.117

- 39 -

االلتباس يف ألفاظ اجلرح والتعديل ،د .حسام خالد حممد السقار

يضر؛ رألنه ّإما أ يكو للراوي فيه طريقا  ،فحدث به اترة عن هذا
واترة عن هذا .فال يكو ذلك اختالفاً يلزم منه اضطراب يوجب
الضعف) (.)1
 4ـ فالن ال يروى عنه.
هذا اللفظ حيمل على جرح الراوي إذا كا خربا بقصد النهي
مبعىن أنه ليس أهالً رأل يروى عنه ،وقد يكو لإلخبار عن حاله أبنه
ليست له رواية وعندئذ ال يكو جرحا يف الراوي فقد ذكر أبو حامت يف
بعض الصحابة هذا اللفظ مبعىن أهنم ليست هلم رواية كما هو يف ترمجة
رافع بن عنجرة ورافع بن املعلى ورافع بن مالك (.)2
االلتباس أييت من عدم معرفة قصد الناقد يف إطالق هذه العبارة
يف را ٍو ما ،فهل " ال " هي انهية أم انفية وهنا البد للباحث أ يطلع
على أقوال النقان اآلخرين لفهم املقصون.
ومثال ذلك :قال اإلمام البخاري :ربيع بن عبد هللا بن خطاف
أبو حممد ارألحدب من أصحاب عبان املنقري ،بصري ،مسع احلسن
وابن سمرين ،روى عنه موسى مراسيل ،قال علي :كا ابن مهدي يثين
( )1أمحد بن علي بن حجر العسقالين" ،النكت على مقدمة ابن الصالح".
حتقيق :ربيع بن عبد اهلاني بن عممر ( ،ط ،1املدينة املنورة :اجمللس العلمي،
1404ه1984 ،م).363 – 362 :1 ،
( )2ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".480 :3 ،
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عليه ،وقال حيىي :ال يروى عنه ( .)1هذه العبارة حتتمل اإلخبار أنه
جمهول ال يروى عنه ،وحتتمل التجريح والنهي عن الرواية عنه ،وابلرجوع
إىل كتب اجلرح والتعديل تبني أ املران هو النهي عن الرواية عنه ،فروى
ابن أيب حامت إبسنانه إىل ابن املديين ،قال :سألت حيىي ابن سعيد
القطا عن الربيع بن عبد هللا بن خطاف وقلت له أ عبد الرمحن بن
مهدي يثين عليه ،فقال :أان اعلم به وجعل يضرب فخذه تعجبا من
عبد الرمحن وقال :ال ترو عنه شيئا فقلت ال أروي عنه حديثا أبدا (.)2
وقال ابن أيب حامت :ربيعة بن يزيد السلمي ليس مبشهور وال
يروى عنه احلديث وقال بعض الناس له صحبة مسعت أيب يقول ذلك
( .)3ظاهر الكالم يدل على أ املران أنه جمهول ال يروى عنه بداللة
قوله ليس مبشهور ،وقد جزم البخاري أب له صحبة ( )4إال أ ابن
عبد الرب محل كالم أيب حامت على غمر ما ذكرت فقال( :وأما ربيعة بن
يزيد السلمي فكا من النواصب يشتم عليا رضي هللا عنه قال أبو حامت
الرازي :ال يروى عنه وال كرامة ،وال يذكر خبمر ،ومن ذكره يف الصحابة
فلم يصنع شيئا .هذا كله خبطه) ( .)5وقد حبثت عن النص الذي نقله
( )1البخاري" ،التاريخ الكبمر".272 :3 ،
( )2ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".466 :3 ،
( )3ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".472 :3 ،
( )4البخاري" ،التاريخ الكبمر".280 :3 ،
( )5يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب" ،االستيعاب يف معرفة ارألصحاب".
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ابن عبد الرب عن أيب حامت فلم أجده ،وقد استدر غمر واحد على ابن
عبد الرب احلكم له ابلصحبة اعتمانا على قول البخاري(.)1
 5ـ فالن االشتغال حبديثه شغل ال حيتاج إليه.
حيمل هذا اللفظ على معىن التعديل للراوي وهو تعديل يف أعلى
نرجاته رألنه وصل إىل مرحلة ال حاجة أ ندرس إسنان حديثه النتقاءه
يف الرواية.
وحيمل على التجريح إذا كا الراوي مرتوكا كذااب فعندئذ ال
حاجة لنا يف حديثه رألنه ال يصلح لالعتبار فضالً عن االختبار أو
االحتجاج.
ومثال ذلك قول اجلوزجاين( :حسني بن عبد هللا ال يشتغل
حبديثه) ( .)2وابلنظر يف كتب الرجال يتبني أ املران من قول اجلوزجاين
هو اجلرح الشديد رألنه مرتو وال يستفان من حديثه(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتقيق :علي حممد البجاوي( ،ط ،1بمروت :نار اجليل1412 ،ه1992 ،م)،
.494-493 :2
( )1ينظر :أمحد بن علي بن حجر العسقالين" ،اإلصابة يف متييز الصحابة".
حتقيق :عانل أمحد وعلي حممد( ،ط ،1بمروت :نار الكتب العلمية،
1415هـ).398 :2 ،
( )2إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق اجلوزجاين" ،أحوال الرجال" .حتقيق :عبد العليم
عبد العظيم البَستوي( ،نط ،ابكستا  :حديث اكانمي ،نت).235 ،
( )3ينظر :أبو أمحد بن عدي اجلرجاين" ،الكامل يف ضعفاء الرجال" .حتقيق:
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 6ـ فالن جيمع بني األسانيد.
هذه الصفة يف الرواية حتتاج إىل نرجة عالية من احلفظ والتثبت،
ورمبا فعلها من يف حفظه شيء فلم حيكم الرواية ،وذلك أب جيمع
الراوي عدنا من شيوخه فمروي عنهم مجيعا ،وكثمرا ما يكو بينهم
اختالف يف اإلسنان أو املنت ،فيحمل حديث بعضهم على بعض نو
متييز ،ويستدل ارألئمة هبذا على أ هذا الراوي يف حفظه شيء ،ويتأكد
هذا يف حال مجعه لعدن من شيوخه.
مثال :قال ابن رجب ( :قال أمحد يف رواية ارألثرم يف حديث
محان بن سلمة عن أيوب وقتانة ،عن أيب أمساء عن أيب ثعلبة اخلشين،
عن النيب صلى هللا عليه وسلم " يف آنية املشركني " قال أمحد :هذا من
قبل محان ،كا ال يقوم على مثل هذا ،جيمع الرجال مث جيعله إسنانا
واحدا ،وهم خيتلفو ) ( .)1والوهم أ محاناً ذكر أيب أمساء الرحيب يف
طريق أيوب وأ الصواب فيه :عن أيب قالبة عن أيب ثعلبة (.)2
م
وقال أبو يعلى اخلليلي( :ذاكرت بعض احلفاظ قلت :ملَ َملْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عانل أمحد عبد املوجون ،علي حممد معوض( ،ط ،1بمروت :نار الكتب
العلمية1418 ،ه1997 ،م).214 :3 ،
( )1عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي" ،شرح علل الرتمذي" .حتقيق :مهام
سعيد( ،ط ،1ارألرن  :مكتبة املنار1407 ،هـ1987 ،م).153 :1 ،
( )2إبراهيم بن عبد هللا الالحم" ،اجلرح والتعديل"( .ط ،1الرايض :مكتبة الرشد،
1424ه2003 ،م).119 ،
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يُدخل البخاري محان بن سلمة يف " الصحيح "؟ قال :رألنه جيمع بني
مجاعة من أصحاب أنس يقول :حدثنا قتانة واثبت وعبد العزيز بن
صهيب ورمبا خيالف يف بعض ذلك فقلت :أليس ابن وهب اتفقوا
عليه ،وهو جيمع بني أسانيد فيقول :أخربان مالك وعمرو بن احلارث
وارألوزاعي وجيمع بني مجاعة غمرهم؟ فقال ابن وهب أتقن ملا يرويه
وأحفظ ) (.)1
من خالل ما سبق يتبني أ هذا اللفظ يطلق يف التعديل
والتجريح ،ويتميز ذلك فيمن أطلق من الرواة؛ فإ كا يف منزلة عالية
من احلفظ واإلتقا نل ذلك على تصحيح صنيعه يف اجلمع بني
الشيوخ يف اإلسنان الواحد ،وإ كا يف حفظه شيء نل على ختطئته
يف ذلك وهللا أعلم.
 7ـ فالن جييب عن كل ما يسأل:
الظاهر من هذا اللفظ أ الراوي حبر واسع العلم رألنه ال جييب
عن كل ما يسأل إال من كا هذا وصفه وهذا ظاهره املدح ،لكن يف
احلقيقة هذا لفظ جتريح يدل على أ الراوي يقبل التلقني ،وقد يكو
كذااب ،وصورة ذلك أ يُدفع إليه جزء من ارألجزاء احلديثية ويقال له:
حدثك فال بكذا قال :حدثنا فال بكذا أ فالان حدثه .وهذا ليس
( )1خليل بن عبد هللا اخلليلي" ،اإلرشان يف معرفة علماء احلديث" ،حتقيق :حممد
سعيد إنريس ( ،ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1409 ،ه).416 :1 ،
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من حديثه ،بل هو من حديث غمره ،وهذا منه على سبيل الغفلة
والوهم ،ولو فعل ذلك متعمدا لكا كذااب.
مثال :ما جاء يف ترمجة رشدين بن سعد املهري " :كا جييب
يف كل ما يسأل ويقرأ كل ما يدفع إليه سواء كا ذلك من حديثه أو
من غمر حديثه ويقلب املناكمر يف أخباره على مستقيم حديثه " (.)1
خامسا :وصف الراوي بوصف ال يلزم منه جرح أو تعديل.
 1ـ فالن عدل يف الشهادة أو مقبول الشهادة عند احلكام.
وصف الراوي أبنه عدل يف الشهانة أو أنه مقبول الشهانة ال
يلزم منها توثيق أو جتريح لتفريق العلماء بني الرواية والشهانة ،فالشاهد
الذي هو مقبول الشاهدة قد حاز صفة العدالة ،أما الضبط فقد يكو
ضابطا وقد يكو ضبطه خفيفا أو ضعيفا ،وعليه فقد يكو ثقة أو
ليس بثقة ،فال يقتضي هذا الوصف تعديل أو جتريح.
قال اخلطيب يف أمحد بن عبد هللا اهلامشي :كا صدوقاً نيَّناً
مقبول الشهانة عند احلكام( .)2وقال يف أمحد بن حممد أيب علي البزاز
النيسابوري ( :كا ثقة مقبول الشهانة عند احلكام )( .)3وحنوه قوهلم:
( )1حممد بن حبا البُسيت" ،اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني" .حتقيق:
حممون إبراهيم زايد( ،ط ،1حلب :نار الوعي.303 :1 ،)1396 ،
( )2اخلطيب البغداني" ،اتريخ بغدان".199 :6 ،
( )3اخلطيب البغداني" ،اتريخ بغدان".260 :6 ،
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" كا فال أحد الشيوخ املعدَّلني عند احلكام أو أحد الشهون املعدلني
" ،قال اخلطيب يف أمحد بن حممد الصمريف( :أحانيثه تدل على صدقه
وثقته وكا أحد الشهون املعدلني)(.)1
وقد يكو مع ذلك ضعيفاً يف الرواية كما قال أبو عبد هللا
الصيمري يف ابن الثالج " :كا ضعيفا يف الرواية عدالً يف
الشهانة"(.)2
وقال اخلطيب يف أيب بكر أمحد بن يوسف بن أمحد بن خالن
العطار ( :كا أحد الشيوخ املعدلني عند احلكام . . .وكا ال يعرف
من العلم شيئا غمر أ مساعه كا صحيحا )(.)3
 2ـ فالن عامل أو من العلماء أو علماء الناس عيال عليه.
هذا وصف مدح يف الراوي لكنه ال عالقة له ابجلرح أو التعديل
على القول الراجح من أقوال أهل العلم خالفا البن عبد الرب الذي
انعى أ من عرف بطلب العلم ونشره بني الناس أنه عدل ( ،)4فقد
( )1اخلطيب البغداني" ،اتريخ بغدان".77 :6 ،
( )2اخلطيب البغداني" ،اتريخ بغدان".83 :4 ،
( )3اخلطيب البغداني" ،اتريخ بغدان".469 :6 ،
( )4ا فقال ( :وكل حامل علم معروف العناية به فهو عدل حممول يف أمره أبدا
على العدالة حىت تتبني جرحته يف حاله أو يف كثرة غلطه لقوله صلى هللا عليه
وسلم حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله) .يوسف بن عبد هللا بن حممد
بن عبد الرب" ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين وارألسانيد" .حتقيق :مصطفى
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يطلق هذه الصفات فيمن هو مطعو يف عدالته أو حفظه فيظن
القارئ أ الناقد هبذه ارألوصاف قد عدله؛ قال الذهيب يف فليح بن
سليما العدوي( :كا صانقا عاملا صاحب حديث وما هو
ابملتني)(.)1
 3ـ ما جاء من أوصاف الصاحلني العباد وقوهلم فالن حديثه حديث
الصاحلني.
ما جاء من أوصاف الصاحلني كقوهلم كا فال صاحلاً قانتاً هلل،
أو كا إذا ُرئي ذُكر هللا ،أو كا قد آىل على نفسه أال يضحك حىت
يعلم أيف اجلنة هو أو يف النار ،أو كا إذا رأيته قلت :هذا قد وقف
للحساب أو كا يعد ذنوبه ،أو لو قيل له إ القيامة غدا ما كا فيه
مزيد من االجتهان ،أو كا شديد اخلوف من هللا ،أو كا إذا قص
كأنه ثكلى ،أو لو طالبنا هللا حبقيقة ما عليه فال هللكنا ،أو لو كا يف
بين إسرائيل لنقلت إلينا مشائله(.)2
هذه ارأللفاظ اليت تدل على العبانة والزهد ال يتوهم متوهم أنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن أمحد العلوي ،وحممد عبد الكبمر البكري( ،نط ،املغرب :وزارة عموم
ارألوقاف والشؤو اإلسالمية1387 ،ه).28 :1 ،
( )1الذهيب" ،تذكرة احلفاظ".164 :1 ،
( )2ينظر مثل هذه ارألوصاف يف :حممد بن أمحد بن عثما الذهيب" ،العرب يف
خرب من غرب" .حتقيق :حممد السعيد بن بسيوين( ،نط ،بمروت :نار الكتب
العلمية ،نت).132 :2 .412 ،202 ،95 ،91 :1 ،
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يلزم منها توثيق من قيلت فيه يف الرواية ،بل من قيل فيه أحد هذه
ارأللفاظ فإ ثبت توثيقه يف احلديث وإال فال حيتج به مبفرنه؛ رأل
الغالب على الصاحلني غمر ارألثبات الوهم يف الرواية ،وقد قال حيىي بن
سعيد القطا  ( :مل نر الصاحلني يف شيء أكذب منهم يف احلديث )
( )1أي لكثرة ومههم وفحش أخطائهم وقد قال بعضهم " :إذا رأيت
أحد الصاحلني يف إسنان فاغسل منه يد " وذلك الشتغاهلم ابلعبانة
وعدم تعاهدهم للحديث مما يؤني إىل كثرة اضطراهبم يف الرواية.
قال الذهيب يف صاحل املري( :واعظ البصرة ،روى عن احلسن
ومجاعة .وحديثه ضعيف .قال عفا  :كا شديد اخلوف من هللا ،إذا
قص كأنه ثكلى) (.)2
فدل هذا النص على عدم التالزم بني وصف الراوي بكونه
صاحلا وبني تعديله من جهة احلفظ والضبط.
 4ـ فالن قاص أو كان قاصا أو كان واعظا أو يعظ الناس:
هذه ارأللفاظ ليست من ألفاظ اجلرح وال من ألفاظ التعديل،
فالقاص هو الذي يعظ الناس ويذكرهم ولكن الغالب على القصاص
االشتغال ابملقطوعات واحلكاايت اليت ترقق القلوب وعدم االعتناء
( )1مسلم بن احلجاج" ،اجلامع الصحيح"17 :1 ،؛ وينظر :املأريب" ،شفاء
العليل أبلفاظ وقواعد اجلرح والتعديل".119 ،
( )2الذهيب" ،العرب يف خرب من غرب".202 :1 ،
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ابملسندات وقد يكو منهم الكذابو الذين يسألو الناس هبذه
القصص .ولذا قام اإلمام أمحد " :ما أحوج الناس إىل قصاص
صدوق".
إذا الغالب على من وصف هبذه ارألوصاف أنه ضعيف ،أو أ
احلديث ليس من صنعته ،قال أمحد يف صاحل املري :كا صاحب
قصص يقص ليس هو صاحب آاثر وحديث وال يعرف احلديث "(،)1
وقال يف النهاس بن قهم أيب اخلطاب البصري " :قاص " وكا حيىي
يضعف حديثه ويقول ( :ليس بشيء كا قاصا )(.)2
وااللتباس يف مثل هذه ارألوصاف هو ابالغرتار هبا فتحمل على
تعديل من قيلت فيه ،أو إذا عممناها يف كل الرواة وجعلنا كل من
وصف هبا ضعيفا وهذا خطأ رأل الراوي الذي يقص قد يكو ثبتا،
قال محان بن سلمة( :يقولو القصاص ال حيفظو فكنت أقلب على
اثبت البناين حديثه ـ ـ يعين أجرب حفظه ـ ـ فكنت أقول حلديث ابن
فال كيف حديث عبد الرمحن بن أيب ليلى؟ فيقول :ال ،حدثناه فال ،
وأقول حلديث عبد الرمحن بن أيب ليلى كيف حديث فال فيقول :ال
حدثنا عبد الرمحن بن أيب ليلى )( ،)3فكا اثبتا قاصا ومع ذلك هو
( )1ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".396 :4 ،
( )2ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".511 :8 ،
( )3ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".449 :2 ،
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يف احلفظ مبكا .

 5ـ وصف الراوي بكونه حافظا:
ال يلزم من وصف الراوي بكونه حافظا أ يتصف ابلضبط
والعدالة ،فهذا اللفظ ال يقتضي التعديل أو التجريح ،فقد يوصف
الراوي بكونه حافظا لقوة حفظه أو لكثرة حمفوظاته ،وهذا ال يقتضي
أ يكو عدال يف نينه ،ومما يدل على ذلك ما جاء يف ترمجة
الشاذكوين ،أبو أيوب ،سليما بن ناون املنقري البصري يعرف
ابلشاذكوين .فقال عنه أمحد" :وأحفظنا لألبواب :سليما الشاذكوين".
وسئل صاحل جزرة عن الشاذكوين ،فقال :ما رأيت أحفظ منه! قيل :مب
كا يتهم؟ قال :كا يكذب يف احلديث .وقال ابن معني :جربت
على الشاذكوين الكذب .وقال البخاري :هو أضعف عندي من كل
ضعيف .وقال النسائي :ليس بثقة .قال ابن عدي" :وللشاذكوين
مستقيم ،وهو من احلفاظ املعدونين من حفاظ البصرة،
كثمر
ٌ
حديث ٌ
ٌ
وهو أحد من يضم إىل حيىي وأمحد ،وعلي وأنكر ما رأيت هذه
ارألحانيث اليت ذكرهتا بعضها مناكمر وبعضها سرقة ،وما أشبه صورة
أمره مبا قال عبدا  :إنّه َذهبَت كتبه ،فكا حيدث حفظاً فيغلظ ،وإمنا
أتى من هنا يشتبه عليه فلجرأته واقتداره على احلفظ مير على احلديث
ال أنه يتعمده)(.)1
) (1ابن عدي" ،الكامل يف ضعفاء الرجال" 299 :4 ،ـ ـ 305 ،300؛
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سادسا :اختالف معىن اللفظ جرحا وتعديال ابختالف واقع احلال:
 1ـ فالن يف أحاديثه ما ينكر عليه ويف حديثه بعض اإلنكار.
هذا اللفظ ظاهره اجلرح يف الراوي ،لكن البد من التمييز يف مثل
هذه ارأللفاظ فتكو قدحا وجرحا يف الراوي إذا كانت العهدة عليه
فجاءت النكارة منه.
أما إذا كانت العهدة على غمره وروى هذه ارألحانيث ،أو كا
ما ينكر عليه يف هذه ارألحانيث ال يستلزم اجلرح مثل تدليس الشيوخ،
فهذا ال يضر وليس جبرح ،فهذا يدل على أ مثل هذه ارأللفاظ تتغمر
ناللة لفظها حبسب واقع حال الرواية.
قال اخلطيب يف عبد الرحيم بن واقد ( :يف حديثه مناكمر رألهنا
عن ضعفاء وجماهيل ) ( .)1وقال أمحد ملا سئل عن عتاب بن بشمر:
(أرجو أ ال يكو به أبس روى أحانيث انخرة منكرة وما أرى إال أهنا
من قبل خصيف ـ ـ أي ابن عبد الرمحن اجلزري ـ ـ وهو شيخ عتاب )(.)2
 2ـ ومن هذا قوهلم :أنكر ما روى فالن كذا:
فوقع يف عبارات النقان يف حق بعض الرواة( :أنكر ما رواه فال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذهيب " ،سمر أعالم النبالء" 679 :10 ،ـ ـ 684؛ ابن حجر" ،لسا
امليزا " 142 :4 ،ـ ـ .147
( )1ابن حجر" ،لسا املي از "10 :4 ،؛ اخلطيب البغداني" ،اتريخ بغدان".85 :11 ،
( )2ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".144 ،3 ،
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كذا)؛ وقد يكو ذلك الراوي ثقة؛ أو يكو ذلك احلديث ساقطاً أو
شديد النكارة؛ وعلى هذا فال يلزم أ تكو هذه العبارة جترحياً يف ذلك
الراوي؛ وال يلزم منها أ يكو احلديث شديد النكارة؛ بل قد يكو
مستنكراً من غمر أ يكو شديد النكارة؛ بل قد يكو غريباً فقط؛ فال بد
من مراعاة القرائن والسياق؛ ومنها اعتبار حال الراوي واحلديث املتكلم
عليه؛ فقد يكو املقام مقام نفاع عن الراوي ،وبيا لقلة ما أنكر عليه ،أو
خلفة نكارته؛ فإذا كا احلديث صحيحاً ولكنه غريب فارألمر خيتلف عما
لو كا احلديث ابطالً والراوي ضعيفاً واملقام مقام توهية للحديث
واستنكار له.
قال التهانوي ( :فال تغرت بقول الذهيب يف "امليزا " وابن عدي
يف "الكامل" :إ هذا احلديث من مناكمر فال  ،أو :من أنكر ما رواه،
وال حتكم عليه ابلضعف مبجرن هذا القول ،رألهنم يريدو بذلك كونه
منفرنا به فحسب)(.)1
وقال احلافظ ابن حجر يف أواخر ترمجة "عكرمة موىل ابن
عباس"( :من عانته  -أي :ابن عدي  -أ خيرج ارألحانيث اليت
أنكرت على الثقة أو غمر الثقة) (.)2
ومثال ذلك قال ابن عدي يف ترمجة " بريد بن عبد هللا بن أيب
( )1التهانوي" ،قواعد يف علوم احلديث".274 ،
( )2ابن حجر" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري".429 :1 ،
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برنة ارألشعري كويف" :وقد اعتربت حديثه فلم أر فيه حديثا أنكره وأنكر
ما روى هذا احلديث الذي ذكرته إذا أران هللا عز وجل أبمة خمرا قبض
نب يها قبلها وهذا طريق حسن ورواه ثقات وقد أنخله قوم يف صحاحهم
وأرجو أ ال يكو بربيد هذا أبسا ( .)1قلت :واحلديث يف صحيح
مسلم
ومن شواهد جميء هذا اللفظ يف مروايت الضعفاء ما ذكره
الذهيب يف ترمجة البخرتى بن عبيد ،فقال :ضعفه أبو حامت ،وغمره تركه.
فأما أبو حامت فأنصف فيه .وأما أبو نعيم احلافظ فقال :روى عن أبيه
موضوعات .قلت :أنكر ما روى عن أبيه عن أىب هريرة  -مرفوعا :إذا
توضأمت فال تنفضوا أيديكم فإهنا مراوح الشيطا  .وقال ابن عدى :روى
عن أبيه قدر عشرين حديثا عامتها مناكمر ،منها أشربوا أعينكم املاء:
ومنها :االذان من الرأس(.)2
 3ـ قوهلم :فالن كان نباذا:
قال ابن عبد اهلاني يف معرض كالمه عن حديث ابن مسعون
أ النيب صلى هللا عليه وسلم قال :ليلة اجلن :ما يف إناوتك؟ قال:
نبيذ .قال :مترة طيبة وماء طهور ،فقال( :وأما أبو زيد :فقد قال فيه أبو
بكر عبد هللا بن أيب ناون :كا نباذا ابلكوفة .وهذا حيتمل أ يكو
( )1ابن عدي" ،الكامل يف ضعفاء الرجال".247 :2 ،
( )2الذهيب " ،ميزا االعتدال".299 :1 ،
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حتسينا رألمر أيب زيد ،فيكو قد ضبط احلديث لكونه نباذا ،وحيتمل أ
يكو تضعيفا له) (.)1
قلت وصفه بكونه نباذا حيتمل التحسني من جهة اختصاصه
ابلنبيذ فيكو حفظ احلديث وضبطه لتعلقه مبهنته ،وقد يكو تضعيفا
له لكونه نباذا فاستحق الذم النشغاله ابلنبيذ أو قد يكو قد وضع
احلديث تروجيا ملا يتجر به ،وهلذا حكم الطحاوي على احلديث
ابلوضع ،قال ابن عدي ( :مسعت ابن محان يقول :قال البخاري :أبو
زيد  -الذي روى حديث  :-رجل جمهول ،ال يعرف بصحبة عبد هللا،
وقال ابن عدي :وأبو زيد موىل عمرو جمهول ،وال يصح هذا احلديث
عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وقال الطحاوي :هذا احلديث ال أصل
له ،وحكى بعضهم اإلمجاع على ضعفه(.)2
سابعا :التصحيف أو التحريف.
 1ـ ارم به:
هذا لفظ من ألفاظ اجلرح واليت تدل على تر الراوي ومروايته،
لكن هذا اللفظ قد تصحف إىل (أكرم به ) وهذا مدح وتعديل.
جاء يف كتاب الضعفاء الكبمر للعقيلي فروى بسنده إىل سفيا
( )1ابن عبد اهلاني" ،تنقيح التحقيق".60 – 59 :1 ،
( )2ابن عدي" ،الكامل يف ضعفاء الرجال".194-190 :9 ،
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ابن عبد امللك قال مسعت بن املبار يقول أيوب بن سويد ارم به(.)1
قال احلافظ ابن حجر :قال ابن املبار ارم به كذا هو يف اترخيه،
ووقع يف أصل املزي أكرم به وهو حتريف ،وقد نقله على الصواب أبو
حممد بن حزم يف "احمللى" وأبو الفرج ابن اجلوزي يف الضعفاء له (.)2
 2ـ فالن ال يكذب يف احلديث.
جاء يف ترمجة زاين بن عبد هللا البكائي مما قال البخاري فيه:
زاين مع شرفه ال يكذب يف احلديث .قال احلافظ ابن حجر :وقع يف
جامع الرتمذي يف النكاح عن البخاري عن حممد بن عقبة عن وكيع
قال زاين مع شرفه يكذب يف احلديث والذي يف اتريخ البخاري عن ابن
عقبة عن وكيع زاين أشرف من أ يكذب يف احلديث وكذا ساقه
احلاكم أبو أمحد يف الكىن إبسنانه إىل وكيع وهو الصواب ولعله سقط
من رواية الرتمذي ال وكا فيه مع شرفه ال يكذب يف احلديث فتتفق
مع الرواايت وهللا أعلم ) (.)3
 3ـ فالن منعنا أبو زرعة مثال من قراءة حديثه.
االلتباس أييت من تصحيف كلمة منعنا وهي ابملوحدة يف
( )1حممد بن عمرو العقيلي" ،الضعفاء الكبمر" .حتقيق :عبد املعطي قلعجي،
(ط ،1بمروت :نار املكتبة العلمية1404 ،هـ1984 ،م).113 :1 ،
( )2ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".288 :11 ،
( )3ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".377 :3 ،

- 55 -

االلتباس يف ألفاظ اجلرح والتعديل ،د .حسام خالد حممد السقار

املوضعني فتصحف إىل " متعنا " ابملثناة مث مبهملة مث مبوحدة فيكو
متتعهم بصحة حديثه أو لعلوه مع جونته .وارألصل أهنا منعنا أبو زرعة
أ نروي حديثه :فهو إخبار أبنه ليس أهال رأل يروى عنه.
وهذا التصحيف يقع يف الكتب غمر احملققة أو الكتب
اإللكرتونية اليت انتشرت يف هذا العصر مع ما فيها من السقط
وارألخطاء الكثمرة.
اثمنا :استعمال النقاد األلفاظ على غري معناها الظاهر أو املخالف
للمدلول اللغوي.
 1ـ فالن شيطان:
االشتقاق اللغوي هلذا اللفظ يدور بني معاين البعد عن اخلمر
واملخالفة والشراسة والتمرن والفسان( )1سواء من اجلن أو من اإلنس أو
من احليوا  ،فظاهر ناللته هو جتريح الراوي املوصوف به ،ولكنه
استعمل على غمر هذا الظاهر ،قال عبد الرمحن بن مهدي ( :ملا قدم
الثوري البصرة قال :اي عبد الرمحن جئين إبنسا أذاكره فأتيته بيحىي بن
سعيد فذاكره فلما خرج قال :قلت لك :جئين إبنسا جئتين بشيطا
– يعين :هبره حفظه ،)2( ) -وقال أبو حامت الرازي ( :كا شعبة يقول:
( )1وهلذا ال جيوز وصف املسلم هبذا الوصف ملا حتمله هذه الكلمة من املعاين
املذكورة وهللا أعلم.
( )2الذهيب" ،سمر أعالم النبالء".177 :9 ،
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إمساعيل بن رجاء كأنه شيطا ؛ من حسن حديثه ) (.)1

 2ـ فالن شكاك.
ظاهر اللفظ أنه جتريح وأ قوهلم :شكا مبعىن أ الراوي ليس
بثبت وال متقن ملا يرويه بل ُحي ّدث على سبيل التوهم ،ولكن يف احلقيقة
من نظر إىل استعمال ارألئمة هلذه العبارة وجد أهنا من عبارات التعديل اليت
تدل على أ الراوي عدل يف نينه ذو ورع ومتقن حلديثه ،فكل حديث
شك فيه تركه خوف التقول على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما مل
يقل .قال أمحد يف ترمجة حيىي بن حيىي عامل خرسا  ( :ما أخرجت
خراسا بعد ابن املبار مثله – يعين حيىي بن حيىي – كنا نسميه حيىي
الشكا من كثرة ما كا يشكك يف احلديث )( .)2وقال فيه أمحد أيضا:
(لو كانت عندي نفقة لرحلت إليه " وحدث أمحد يوما حبديث فقال له
احلسني بن منصور :خالفك حيىي بن حيىي ،فقال :كيف قال حيىي بن
حيىي؟ فأخربته فضرب على حديثه وقال :ال خمر فيما خالف فيه حيىي بن
حيىي )(.)3
( )1عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي" ،علل احلديث" .حتقيق :فريق من الباحثني
إبشراف وعناية ن .سعد بن عبد هللا احلميد و ن .خالد بن عبد الرمحن اجلريسي،
(ط ،1السعونية :مطابع احلميضي1427 ،هـ2006 ،م).112 :1 ،
( )2الذهيب" ،سمر أعالم النبالء".515 :10 ،
( )3الذهيب" ،سمر أعالم النبالء".515 :10 ،
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وقال فيه احلاكم " :مسعت حممد بن يعقوب احلافظ يقول:
مسعت مشاخينا يقولو  :لو عاش حيىي بن حيىي سنتني لذهب حديثه
فإنه إذا شك يف حديث أرسله هذا يف بدء ارألمر مث صار إذا شك يف
حديث تركه مث صار يضرب عليه من كتابه" (.)1
وجاء يف ترمجة حممد النوشجا السويدي قال أبو ناون " :ثقة
حدثنا عنه أمحد كا صاحب شكو رجع الناس من عند عبد الرزاق
بثالثني ألفا ورجع أبربعة آالف "(.)2
 3ـ كان فالن بطّاالا:
الذي يظهر من هذا اللفظ أ من قيل فيه هو من أهل البطالة
الذين ال يهتمو ابحلديث وال جبمعه وال بفهمه ،ولكن قال أبو يعلى
املوصلي " :ابت صاحل جزرة عندي هاهنا عشر ليال ينتخب على شيوخ
املوصل وكا بطاال " ( ،)3ووصفه لصاحل أبنه ينتخب على شيوخ املوصل
يدل على فهمه وبصره وخربته ابلصحيح من السقيم ،رألنه ال يتوىل
االنتخاب على املشايخ إال الفهم البصمر العارف فيعلّم عليه وينتقيه من
مجلة حديث الشيخ ،وهذا يدل على فهمه بطرق ارألحانيث وخمارجها،
وهللا أعلم.
( )1الذهيب" ،سمر أعالم النبالء".515 :10 ،
( )2اخلطيب البغداني" ،اتريخ بغدان".326 :3 ،
( )3ابن عدي" ،الكامل يف ضعفاء الرجال.234 :1 ، :
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 4ـ فالن لص.
الظاهر من هذا اللفظ جتريح الراوي مبعىن أنه يسرق احلديث
ويدعيه لنفسه ،واحلقيقة أنه لفظ من ألفاظ التعديل اليت تدل على أ
الراوي سريع احلفظ.
جاء يف ترمجة إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي قال
ابن مهدي " كا إسرائيل يف احلديث لصا يتلقف العلم تلقفا" (.)1
ويوضح ذلك أ ابن مهدي قال :يتلقف العلم تلقفاً وهذا
اللفظ من مراتب التعديل معناه أنه ما مسع شيئا إال حفظه وفهمه
بسرعة وخفة ،وصار من مجلة حديثه بعد أ كا من حديث الناس،
فهذا وجه الشبه بني اللص الذي أيخذ أشياء الناس خبفة وسرعة ،وبني
احلافظ الفهم الذي إذا مسع شيئا مل يفته ومل حيتج إىل إعانته ،وما هذا
إال لسرعة فهمه وحدة ذكائه وهللا أعلم(.)2
 5ـ كان فالن منكرا.
الظاهر من هذا اجلرح ،ولكن جاء يف اتريخ بغدان يف ترمجة
خالد بن حيا أيب يزيد الرقى قال علي ابن ميمو الرقى " :كا منكرا
وكا صاحب حديث " ،قال اخلطيب " :قلت :قوله " كا منكرا "

( )1ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".330 :2 ،
( )2ينظر :املأريب" ،شفاء العليل أبلفاظ وقواعد اجلرح والتعديل" 374 :1 ،ـ .375
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يعين يف الضبط والتحفظ وشدة التوقي والتحرز "(.)1
وجاء يف هتذيب التهذيب ترمجة القاسم بن الفضل بن معدا
ابن قريط احل ّداين الذي وثقة ارألئمة ،قال ابن املديين " :قلت ليحىي بن
سعيد :إ عبد الرمحن بن مهدي يثبت القاسم بن الفضل ،قال :ذا
منكر وجعل يثىن عليه " ،وقال عمرو بن علي " :مسعت حيىي بن سعيد
حيسن الثناء على القاسم ،قال :وكا ثقة " ،وقال ابن مهدي " :كا
من قدماء أشياخنا ومع ذلك من أثبتهم " ،وقال حيىي القطا  " :كا
منكرا " يعين من فطنته(.)2
اتسعا :احلكم على الراوي بلغة اإلشارة دون نطق الناقد ابحلكم عليه:
استعمل النقان لغة اإلشارة يف أحكامهم على الرواة أحياان ،وقد
تفهم هذا اللغة على غمر مرانها ،فقد يستعملها الناقد على غمر املتبانر
للذهن منها ،وقد يتحر حركة ال يقصد هبا شيئا فتحمل على أنه أران
هبا احلكم على الراوي فيقع االلتباس عندئذ ،فمن ذلك:
 1ـ التبسم والضحك:
يدل تبسم الناقد وضحكه عند سؤاله عن أحد الرواة على
الرضى عنه أو التعجب من حفظه ،فيكو تعديال للراوي ،وقد يكو
سخرية واستهزاء ابلراوي أو استنكارا ملا عليه من الكذب أو شدة
( )1اخلطيب البغداني" ،اتريخ بغدان" 296 :8 ،ـ ـ .297
( )2ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".329 :8 ،
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الضعف فيكو جترحيا.
قال أبو زرعة :حدثنا أبو نعيم ،ان سفيا  ،ان حممد بن السائب
الكليب وتبسم الثوري .قال ابن أيب حامت :قلت رأليب ما معىن رواية
الثوري عن الكليب وهو غمر ثقة عنده؟ فقال :كا الثوري يذكر الرواية
عن الكليب على اإلنكار والتعجب فتعلقوا عنه روايته عنه ،ومل تكن
روايته عن الكليب قبوله له ( .)1فدل تبسم الثوري هنا على التعجب
واالستنكار ملا روى الكليب.
ويف سؤاالت ابن اجلنيد ليحىي بن معني ،قال :وسئل حيىي بن
معني وأان أمسع عن جابر بن نوح احلماين ،فضعفه وقال« :رأيت
حفص بن غياث يضحك منه يهزأ به» ،مث قال حيىي« :ليس
بشيء»( .)2فهذا الضحك حممول على جرح الراوي.
ومن صور جميء ضحك الناقد يف العجب من حفظ الراوي
وقوة فهمه ،ما ذكره احلافظ ابن حجر يف معرض كالمه عن طرق
حديث حذيفة بن اليما  ،قال« :إ املنافقني اليوم شر منهم على
عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ،كانوا يومئذ يسرو واليوم جيهرو »،
فقال :وأخرجه اإلمساعيلي من طرق عن مسعر فإمنا هو اليوم الكفر بعد
( )1ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".36 :2 ،
( )2حيىي بن معني بن البغداني" ،سؤاالت ابن اجلنيد رأليب زكراي حيىي بن معني".
حتقيق :أمحد حممد نور سيف( ،ط ،1املدينة املنورة :مكتبة الدار1408 ،هـ،
1988م).299 :1 ،
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اإلميا قال وزان حممد بن بشر يف روايته عن مسعر فضحك عبد هللا،
قال حبيب :فقلت رأليب الشعثاء مم ضحك عبد هللا؟ قال :ال أنري
قلت لعله عرف مرانه فتبسم تعجبا من حفظه أو فهمه(.)1
وقد يضحك الناقد عند ذكر راو من الرواة وال يعرف مقصده من
ذلك هل هو جتريح للراوي أو توثيق له؟ فعندئذ حيتاج الباحث النظر يف
كالم النقان اآلخرين ملعرفة حاله ،فمثال جاء يف ترمجة مطر بن ميمو
احملاريب ،قال اآلجري :سألت أاب ناون عنه فجعل يضحك ويقول
مطر(.)2
هذا الفعل من أيب ناون حيتمل التعديل أو التجريح ،وابلنظر يف
كتب الرجال يتبني أ املران هو التجريح لشدة ضعفه ،فقال البخاري
والنسائي وأبو حامت منكر احلديث وقال النسائي أيضا ليس بثقة(.)3
 2ـ الغضب:
إ وقوع الغضب من الناقد عند سؤاله عن أحد الرواة يدل على
أنه غمر راض عنه وعن حاله يف الرواية ،فيكو هذا االنفعال جترحيا
للراوي ،وقد ال يكو جترحيا بل نفاعا عن راو قيل فيه من الذم ما ال
يستحقه فيغضب الناقد للراوي ملا وقع عليه من الظلم ،وهلذا قد يقع
( )1ابن حجر " ،فتح الباري شرح صحيح البخاري".74 :13 ،
( )2املزي" ،هتذيب الكمال".59 :28 ،
( )3ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".170 :10 ،
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اللبس بسبب عدم معرفة الدافع لغضب الناقد عند ذكر راو من الرواة.
فمن الشواهد الدالة على غضب الناقد نفاعا عن راو من الرواة
ما ورن عن حيىي بن معني أنه قال عند عبد الرمحن بن مهدي السدي
وإبراهيم بن مهاجر ضعيفا فغضب ابن مهدي غضبا شديدا وقال
سبحا هللا إيش ذا وأنكر ما قال حيىي(.)1
وكذلك ما أخرجه ابن أيب حامت بسنده عن أمحد بن حنبل قال:
قال حيىي بن معني يوما عند عبد الرمحن بن مهدي :السدي ضعيف،
فغضب عبد الرمحن وكره ما قال .قال أمحد :السدي ثقة(.)2
ومن الشواهد الدالة على أ غضب الناقد حممول على جتريح
الراوي ما قاله ابن أيب حامت ،قال :مسعت أىب يقول قلت رأليب سلمة
موسى بن إمساعيل كتب عمرو بن مرزوق احلديث مع أىب ناون
الطيالسي؟ فغضب وقال أبو ناون كا يطلب احلديث مع عمرو بن
مرزوق ،ان عبد الرمحن أان أبو بكر ابن أيب خيثمه فيما كتب إىل ثنا
عبيد هللا بن عمر القواريرى قال كا حيىي بن سعيد ال يرضى عمرو بن
مرزوق يف احلديث(.)3

( )1ابن حنبل " ،العلل ومعرفة الرجال ،رواية ابنه عبد هللا".544 :2 ،
( )2ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".184 :2 ،
()3ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".264 :6 ،
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 3ـ نفض اليدين:
استعمل النقان نفض اليدين عند سؤاهلم عن راو ضعيف جترحيا
له ،فمثال جاء يف ترمجة لوط بن حيىي أبو خمنف :قال أبو عُبَيد
اآلجري :سألت أاب ناون عنه فنفض يده وقال :أحد يسأل عن هذا؟!
(.)1
ونفض اليدين قد يكو سببه عدم رضى الناقد عن حال الراوي
من حيث معتقده لكونه مبتدعا ،والبدعة ال تعد جرحا يف الراوي إال
إذا استباح هبا الكذب ،وهلذا أخرج الشيخا لبعض الرواة املبَّدعني.
أييت االلتباس عند محل نفض اليدين على التجريح وهو يف احلقيقة
رفض حلال الراوي يف االبتداع ال رنا لروايته ،وقد سئل اإلمام أمحد عن
عبد احلميد بن عبد الرمحن احلماين ،فنفض يده يف وجه السائل له ،مع أنه
صدوق خيطئ ،والسبب يف نفض اإلمام أمحد ليده أ الراوي رمي
ابإلرجاء ،وإال فقد أخرج له الشيخا يف صحيحيهما وأصحاب السنن يف
كتبهم(.)2
عاشرا :استعمال الناقد للفظ الواحد على معان متغايرة.
فمن ذلك استعمال ابن عدي للفظ« :أرجو أنه ال أبس به»،
فبني عبد الفتاح أبو غدة أ ابن عدي قد توسع يف استعمال بعض
( )1ابن حجر" ،لسا امليزا ".430 :6 ،
( )2ينظر :العقيلي" ،الضعفاء الكبمر".412 :4 ،
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اصطالحات النقد كلفظة (أرجو أنه ال أبس به) مبعىن غمر املتبانر من
معناها فيما لو استعملها غمره من النقان ،ومن مل يفطن إىل هذه املسألة
فرمبا استنبط منه أ ابن عدي شديد التساهل يف نقد الرواة (.)1
وقد وقع السيوطي يف الوهم يف بيا ناللة هذا اللفظ عن ابن عدي
فقال يف بيا حال نرست بن زاين :ووثقه ابن عدي فقال أرجو أنه ال

أبس به( .)2قال املعلمي :ليس هذا بتوثيق ،وابن عدي يذكر منكرات
الراوي مث يقول ( :أرجو أنه ال أبس به ) يعين ابلبأس تعمد الكذب،
ونرست واه جدا( .)3وقال أيضا معلقا على هذا اللفظ :هذه الكلمة
رأيت ابن عدي يطلقها يف مواضع تقتضي أ يكو مقصونه( :أرجو
أنه ال يتعمد الكذب ) وهذا منها ،رألنه قاهلا بعد أ ساق أحانيث
يوسف – يعين ابن حممد بن املنكدر  -وعامتها مل يتابع عليها(. )4

( )1ينظر :اللكنوي" ،الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل".210 – 208 ،
( )2عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي" ،الآلىلء املصنوعة يف ارألحانيث
املوضوعة" .حتقيق :صالح بن حممد بن عويضة( ،ط ،1بمروت :نار الكتب
العلمية 1417 ،هـ1996 ،م).75 :1 ،
( )3الشوكاين" ،الفوائد اجملموعة يف ارألحانيث املوضوعة".459 ،
( )4الشوكاين" ،الفوائد اجملموعة يف ارألحانيث املوضوعة".35 ،

- 65 -

االلتباس يف ألفاظ اجلرح والتعديل ،د .حسام خالد حممد السقار

املبحث الثاني :أثر التباس ألفاظ اجلرح والتعديل يف النقد
احلديثي وطرق التخلص ةنه
املطلب األول :أثر التباس ألفاظ اجلرح والتعديل يف النقد
احلديثي
وقع للعلماء والباحثني املعاصرين أوهاما يف محل ألفاظ اجلرح
والتعديل على ما وضعت له ،ومن ذلك:
 1ـ على يدي عدل.
مر بنا سابقا أ قول أيب حامت " على يدي عدل " يدل على
جرح الراوي ،وقد ظن بعض أهل العلم أنه توثيق بناء على إفرانه (يدي
) وكسر الدال ورفع ( عدل ) وأهنا على اخلربية ،والصواب بفتح الدال
وتثنية " يد " وإضافتها إىل " عدل " وجر " عدل " ابإلضافة إليها،
وممن محله على التوثيق وامها :العراقي وابن حجر.
نقل السخاوي كالم احلافظ ابن حجر إذ قال ( :وحجة من
ظن أهنا توثيق أنه ضبط هذا اللفظ بكسر نال (يدي) وإفرانها ورفع
عدل ( َعلَ ْى يَ مدي َع ْد ٌل ) وهو على اخلربية . . .والذي أشار إليه ابن
حجر هو شيخه العراقي ،فإنه كا يقول يف عبارة أيب حامت هذه إهنا
من ألفاظ التوثيق ،وكا ينطق هبا هكذا ( َعلَ ْى يَ مدي َع ْد ٌل ) ،وقال
ابن حجر :كنت أظن ذلك كذلك إىل أ ظهر يل أهنا عند أيب حامت
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من ألفاظ التجريح ،وذلك أ ابنه قال يف ترمجة جبارة بن املغلس:
مسعت أيب يقول :هو ضعيف احلديث ،مث قال :سألت أيب عنه فقال:
هو على يدي عدل؛ مث حكى أقوال احلفاظ فيه ابلتضعيف؛ ومل ينقل
عن أحد فيه توثيقاً؛ ومع ذلك ما فهمت معناها وال اجته يل ضبطها؛
مث اب يل أهنا كناية عن اهلالك وهو تضعيف شديد؛ ففي كتاب "
إصالح املنطق " ليعقوب بن السكيت عن ابن الكليب قال :جزء بن
م
ويل ُشَرط تبَّع فكا تبع
سعد العشمرة بن مالك ،من ولده العدل ،وكا َ
إذا أران قتل رجل نفعه إليه ،فمن ذلك قال الناس :وضع على يدي
عدل ومعناه هلك ) (.)1
وقد سبق العراقي إىل هذا الوهم الذهيب عندما اعترب هذا اللفظ
من ألفاظ التعديل؛ قال ابن أيب حامت( :سألت أىب عن يعقوب بن
حممد الزهري فقال :هو على يدي عدل ،أنركته ومل أكتب عنه) (.)2
وملا نقل الذهيب حكم أيب حامت فيه قال ( :يعقوب بن حممد بن عيسى
الزهري العويف املدين . . .وهاه أبو زرعة وغمره وقواه أبو حامت ) (.)3
وقال الذهيب( :حممد بن خالد بن عبد هللا الطحا  . . .ضعفه
أبو زرعة وغمره وقال أبو حامت هو على يدي عدل) (.)4
( )1السخاوي" ،فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي" 133 :2 ،ـ .134
( )2ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".215 :9 ،
( )3الذهيب" ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة".396 :2 ،
( )4الذهيب" ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة".167 :2 ،

- 67 -

االلتباس يف ألفاظ اجلرح والتعديل ،د .حسام خالد حممد السقار

 2ـ جالسته كم مرة فلم أحفظ عنه شيئا:
ذكر العقيلي عمارة بن غزية يف كتابه الضعفاء مع أنه ثقة؛ وثقه
ابن سعد وأبو زرعة وأمحد ،وقال ابن معني :صدوق صاحل ،وقال
النسائي :ليس به أبس.
والذي جعل العقيلي يضعف عمارة ما قاله ابن عيينة فيه:
جالسته كم مرة فلم أحفظ عنه شيئا ،فظن أ هذه العبارة تليني ،ويف
احلقيقة أنه ال يلزم منها التليني ،فكو ابن عيينة مل حيفظ عنه شيئا قد
يكو لعدم حاجته حلديثه لكونه مشهورا أو رأل حديثه عنده إبسنان
عال وهو يروي إبسنان انزل ،وهلذا انتقد الذهيب على العقيلي صنيعه
قائال ( :وذكره العقيلي بثقاته يف كتاب الضعفاء ،وما قال فيه شيئا
يلينه أبدا سوى قول ابن عيينة :جالسته كم مرة فلم أحفظ عنه شيئا،
فهذا تغفل من العقيلي إذ ظن أ هذه العبارة تليني ،ال ،وهللا ) (.)1
وقد ضعف ابن حزم عمارة بن غزية ( )2وذكر ابن القطا يف "
بيا الوهم واإليهام " أ الذي محل ابن حزم على تضعيف عمارة بن
غزية هو صنيع العقيلي فقال ( :وأظن أ ابن حزم بقي يف خاطره ـ ـ ـ
عند كتبه فيه أنه ضعيف ـ ـ ـ أ العقيلي ذكره يف كتاب الضعفاء،
( )1الذهيب" ،ميزا االعتدال يف نقد الرجال".178 :3 ،
( )2ينظر :علي بن أمحد ارألندلسي ابن حزم الظاهري" ،احمللى ابآلاثر" ( ،نط،
بمروت :نار الفكر ،نت).278 :4 ،
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والعقيلي مل يزن فيه على ما أصف ،وذلك أنه ترجم ابمسه ،ومل يقل فيه
شيئا كما عانته أ يقول ،غمر أنه حكى عن ابن عيينة أنه قال:
جالسته كم من مرة فلم أحفظ عنه شيئا ،وهذا ال يضره أصال ،فاعلم
ذلك) (.)1
وقد انبىن على ذلك أ ضعف ابن حزم حديث( :من سأل وله
قيمة أوقية فقد أحلف ) لتفرن عمارة به وهو حديث صحيح (.)2
 3ـ كان إسرائيل يف احلديث لصا.
جاء يف ترمجة إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي قال
عن أيب بكر ا بن أيب شيبة عن عبد الرمحن بن مهدي " كا إسرائيل يف

( )1ابن القطا " ،بيا الوهم واإليهام يف كتاب ارألحكام" 569 :5 ،ـ ـ ـ .570
( )2أخرجه اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل" ،املسند" .حتقيق :أمحد حممد شاكر،
(ط ،1القاهرة :نار احلديث1416 ،هـ) ،97 :17 ،ح  .11044وأبو
ناون سليما بن ارألشعث السجستاين" ،سنن أيب ناون" .حتقيق :حممد حمي
الدين( ،نط ،بمروت :املكتبة العصرية ،ن ت) ،كتاب الزكاة ،ابب من يعطي
من الصدقة ،وحد الغىن ،116 :2 ،ح .1628وأمحد بن شعيب النسائي،
"اجملتىب من السنن" .حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة( ،ط ،2حلب :مكتب
املطبوعات اإلسالمية ،)1986 – 1406 ،كتاب الزكاة ،ابب امللحف،
 ،98 :5ح .2595قال ابن حجر( :صححه ابن خزمية وابن حبا ) .ابن
حجر" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري".203 :8 ،
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احلديث لصا ،يعين يتلقف العلم تلقفا " (.)1
فقول أيب بكر بن أيب شيبة يعين يتلقف العلم تلقفا هو توضيح
لقوله لصا ،وهذا اللفظ من مراتب التعديل معناه أنه ما مسع شيئا إال
حفظه وفهمه بسرعة وخفة ،وصار من مجلة حديثه بعد أ كا من
حديث الناس ،فهذا وجه الشبه بني اللص الذي أيخذ أشياء الناس
خبفة وسرعة وبني احلافظ الفهم الذي إذا مسع شيئا مل يفته ،ومل حيتج إىل
إعانته ،وما هذا إال لسرعة فهمه وحدة ذكائه وهللا أعلم (.)2
إال أنه جاءت كلمة يف آخر ترمجته يف التهذيب" توهم جرحاً
شديداً هي وهم ممن رواها ،أو ممن روى عمن رواها ففيه( :قال عثما
بن أيب شيبة عن عبد الرمحن بن مهدي :إسرائيل لص يسرق احلديث).
وعبد الرمحن أجل وأتقى من أ يرمي إسرائيل بسرقة احلديث.
والرواية الصحيحة الثابتة ما روى ابن أيب حامت يف ترمجته قال:
أخربان عبد هللا بن أمحد ـ ـ فيما كتب إيل ـ ـ حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة
مسعت ابن مهدي يقول( :كا إسرائيل يف احلديث لصاً يعين أنه
يتلقف العلم تلقفاً) .فهذا هو صواب الكلمة وصواب تفسمرها عن أيب
بكر بن أيب شيبة (.)3
( )1ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".330 :2 ،
( )2املأريب" ،شفاء العليل أبلفاظ وقواعد اجلرح والتعديل" 374 :1 ،ـ ـ ـ .375
( )3ينظر تعليق الشيخ أمحد شاكر على املسند :أمحد بن حممد بن حنبل،
"مسند اإلمام أمحد".441 :7 ،
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فالظاهر أنه تفسمر ممن نقلها عنه فوهم ظننا منه أهنا جرح له
وهي يف احلقيقية توثيق ،فكيف يقول فيه ابن مهدي هذا املعىن املنكر
وهو يروي عنه؟ بل يقول( :إسرائيل يف أيب إسحاق أثبت من شعبة
والثوري).
قال املعلمي معلقاً على قول ابن أيب حامت( :واملعروف عن ابن
مهدي توثيق إسرائيل والثناء عليه .ويف التهذيب" :وقال ابن مهدي
إسرائيل يف أيب إسحاق أثبت من شعبة والثوري" .فكلمة يسرق
احلديث إمنا هي من قول عثما  ،فسر هبا كلمة لص ،والصواب ما قاله
املؤلف ) ( .)1قلت قرر الشيخ املعلمي أ عثما بن أيب شيبة هو
الذي وهم يف تفسمر كلمة "لصا" على أنه يسرق احلديث ،بينما يرى
الشيخ أمحد شاكر أ الوهم يف هذا ممن روى عنه ،والصحيح ما رجحه
الشيخ أمحد شاكر من أ الواهم يف تفسمر مقولة ابن مهدي هو الراوي
عن أيب بكر بن أيب شيبة وليس أيب بكر بدليل ما رواه اإلمام أمحد،
فقال ( :حدثين أبو بكر بن أيب شيبة قال مسعت عبد الرمحن بن
مهدي يقول كا إسرائيل يف احلديث لصا قال ابن أيب شيبة مل يرن أ
يذمه ) ( ،)2فقوله مل يرن أ يذمه يرفع التهمة عنه يف هذا التفسمر
الباطل وهللا أعلم.
( )1ينظر تعليق الشيخ املعلمي :ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل" 330 :2 ،ـ ـ .331
( )2أمحد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد هللا".366 :3 ،
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 4ـ ال يصح حديثه ،أو إسناده فيه نظر ،أو حديثه فيه نظر.
قائل هذه ارأللفاظ هو اإلمام البخاري ،والظاهر أ هذه ارأللفاظ
هي تليني للراوي واحلقيقة أ ارألمر حيتاج إىل تفصيل ،فإذا كانت العلة
يف احلديث جاءت من هذا الراوي فهو جرح فيه ،أما إذا كانت العلة
من غمره فال يقدح هذا الوصف يف عدالة الراوي ،وقد وهم من محل
هذه ارأللفاظ على اجلرح مطلقا.
مثال :قال احلافظ ابن حجر يف ترمجة عبد الرمحن بن صفوا :
(قال البخاري يف " الضعفاء الكبمر " ال يصح حديثه " .وهذا إ كا
مرانه عبد الرمحن بن صفوا بن أمية فقد قيل :إ له صحبة فما كا
ينبغي للمؤلف – يعين الذهيب – أ يذكره ،رأل البخاري إذا ذكر مثل
هذا إمنا يريد التنبه على أ احلديث مل يصح إليه ،وكذا هو فإ يف
حديثه اضطرااب كثمرا) (.)1
وقول اإلمام البخاري يف إسنانه نظر فإنه يقول ذلك عقب
حديث للراوي املرتجم له وقد يكو ذلك لوجون ضعيف يف السند غمر
صاحب الرتمجة ،وقد يكو للرن على من يرى أ صاحب الرتمجة مسع
من فال من الصحابة أو من غمرهم والبخاري يرى عدم ذلك فال يلزم
من ذلك تضعيف الراوي ،قال اإلمام البخاري يف ترمجة حبشي بن
جنانة السلويل( :قال مالك بن إمساعيل :حدثنا إسرائيل ،عن أيب
إسحاق ،عن حبشي بن جنانة ،قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم:
من سأل من غمر فقر فإمنا أيكل من مجر .وقال مالك :حدثنا شريك،
( )1ابن حجر" ،لسا امليزا ".419 :3 ،

- 72 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

قلت رأليب إسحاق :أين مسعت من حبشي؟ قال :وقف على جملسنا
فحدثنا .يف إسنانه نظر ) (.)1
وقد ذكره ابن عدي يف " الكامل يف الضعفاء " ( )2مع أنه
صحايب ( ،)3والذي محله على ذلك هو قول اإلمام البخاري يف ترمجته
بعد أ ساق له حديثا ،قال :يف إسنانه نظر ،قال الذهيب ( :تناكد ابن
عدي وذكره يف كتاب الكامل وشبهته يف ذلك قول البخاري يف حديثه
إسنانه فيه نظر وذلك عائد إىل الرواة إىل حبشي ال إليه ) (.)4
مل يصح حديثه :قال اإلمام البخاري يف عبد الرمحن بن اثبت
ابن الصامت :مل يصح حديثه (.)5
ظن ابن حبا والعقيلي أ قول البخاري هو تضعيف لعبد الرمحن
فذكره ابن حبا يف " اجملروحني " ،والعقيلي يف الضعفاء (.)6
قال ابن عدي :وهذا الذي ذكره البخاري إمنا هو حديث
واحد ،وقوله مل يصح أنه ال يصح له مساع من النيب صلى هللا عليه
وسلم (.)7
( )1البخاري" ،التاريخ الكبمر".127 :3 ،
( )2ابن عدي" ،الكامل يف ضعفاء الرجال".376 :3 ،
( )3ابن حجر" ،اإلصابة يف متييز الصحابة".12 :2 ،
( )4الذهيب" ،املغين يف الضعفاء".146 :1 ،
( )5البخاري" ،التاريخ الكبمر".266 :5 ،
( )6العقيلي" ،الضعفاء الكبمر".325 :2 ،
( )7ابن عدي" ،الكامل يف ضعفاء الرجال".504 :5 ،
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قال الدكتور مبار سيف اهلاجري :ويؤيد توجيه ابن عدي هذا
أ بعضهم ذكر عبد الرمحن بن اثبت يف الصحابة (.)1
 5ـ تركناه حيا:
التبس هذا اللفظ على ابن حبا فظن أ املقصون ابلرت هو
تر حديث الراوي لشدة ضعفه وهذا الظن وقع له بسبب برت النص،
فقد قال اإلمام البخاري يف بشر بن شعيب بن أيب محزة( :تركناه حيا
سنة اثنيت عشرة ومائتني) ( ،)2وبناء على هذا التوهم ذكره ابن حبا يف
" اجملروحني " ،فقال الذهيب( :صدوق أخطأ ابن حبا بذكره يف
الضعفاء ،وعمدته أ البخاري قال :تركناه ،كذا نقل فوهم على
البخاري ،إمنا قال البخاري :تركناه حيا سنة اثنيت عشرة ومائتني .وقد
روى عنه يف صحيحه بواسطة ،ويف غمر الصحيح شفاها) (.)3

( )1مبار سيف اهلاجري" ،الرواة الذين ترجم هلم ابن حبا يف اجملروحني
وأعانهم يف الثقات ،مجع ونراسة وحتليل" ،جملة جامعة الكويت للعلوم
الشرعية2000( ،4 ،م)  172ـ ـ .173
( )2البخاري" ،التاريخ الكبمر".76 :2 ،
( )3الذهيب" ،ميزا االعتدال يف نقد الرجال".318 :1 ،
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 6ـ قول سليمان بن حرب ( :كان جرير وأبو عوانة يصلحان أن
يكوان راعيي غنم كاان يتشاهبان يف رأي العني ) (.)1
ذكر العالمة املعلمي اليماين رمحه هللا يف كتابه " التنكيل" أ
الكوثري عدها عبارة جتريح وليست كذلك.
واحلقيقة أ هذا اللفظ ليس له صلة ابجلرح والتعديل؛ قال
املعلمي رمحه هللا ( :ومل يتعرض صاحب "التهذيب" مع حماولته
استيعاب كل ما يقال من جرح أو تعديل لقضية التشابه وال الصالحية
لرعي الغنم ،رألنه مل ير فيها ما يتعلق ابجلرح والتعديل ،واملقصون أ مران
سليما من بيا صالحية الرجلني لرعي الغنم هو حتقيق تشاهبما يف
رأي العني كما بينه السياق ،ووجه ذلك أ من عانة الغنم أهنا تنقان
لراعيها الذي قد عرفته وألفته وعرفت صوته ،فإذا أتخر ذا الراعي يف
بعض ارألايم وخرج ابلغنم آخر مل تعهده الغنم لقي منها شدة ال تنقان
له ،وال جتتمع على صوته ،وال تنزجر بزجره ،لكن لعله لو كا الثاين
شديد الشبه ابرألول النقانت له لتوهم أنه صاحبها ارألول ،فأران
سليما أ تشابه جرير وأيب عوانة شديد حبيث لو رعى أحدمها غنما
مدة ألفته وأنست به مث أتخر عنها وخرج اآلخر النقانت له الغنم
تتوهم أنه ارألول ،وقد روى سليما ابن حرب عن الرجلني ،وقال أبو
حامت " :كا سليما بن حرب قل من يرضى من املشايخ فإذا رأيته قد
( )1الذهيب" ،ميزا االعتدال يف نقد الرجال".395 :1 ،
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روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة ) (.)1

 7ـ ليس بشيء:
قال ابن معني يف عبيد هللا بن عبد اجمليد أيب علي احلنفي ليس
بشيء.
يطلق ابن معني هذا اللفظ ويريد به اجلرح الشديد أحياان،
وأحياان يريد به قلة أحانيث الراوي مع أنه ثقة ،ومران ابن معني يف قوله
يف عبيد هللا ليس بشيء أي أ أحانيثه قليلة ،فظن العقيلي أ هذا من
ابن معني هو تضعيف لعبيد هللا فذكره يف "الضعفاء الكبمر" ،مع أ
مجاعة من الكبار رووا عنه وأخرج له اجلماعة ووثقه بعض ارألئمة منهم
ابن معني نفسه.
قال اللكنوي( :يف بيا مران ابن معني من قوله يف الراوي ليس
بشيء .كثمرا ما جتد يف ميزا االعتدال وغمره يف حق الرواة نقال عن
حيىي بن معني أنه ليس بشيء فال تغرت به وال تظنن أ ذلك الراوي
جمروح جبرح قوي ،فقد قال احلافظ ابن حجر يف مقدمة فتح الباري يف
ترمجة عبد العزيز بن املختار البصري ذكر ابن القطا الفاسي أ مران
ابن معني من قوله ليس بشيء يعين أ أحانيثه قليلة ،وقال السخاوي
يف فتح املغيث قال ابن القطا أ ابن املعني إذا قال يف الراوي ليس

( )1املعلمي اليماين" ،التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من ارألابطيل" 30 :1 ،ـ ـ .31
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بشيء أنه يريد أنه مل يرو حديثا كثمرا ) (.)1
قال عبد الفتاح أبو غدة معلقا( :وقد غاب هذا االصطالح عن
احلافظ ابن عدي ،فاستدر على ابن معني يف بعض الرتاجم فأخطأ،
جاء يف «هتذيب التهذيب»  ،412 :9يف ترمجة (حممد ابن قيس
ارألسدي الكويف)( :قال البخاري عن علي بن املديين :له حنو عشرين
حديثاً .قال أمحد :كا وكيع إذا حدثنا عنه قال :وكا من الثقات،
وقال أمحد :ثقة ال يُشك فيه ،وقال ابن معني وعلي بن املديين وأبو
ناون والنسائي :ثقة .وقال ابن عدي بعد أ نقل قول ابن معني( :ليس
بشيء) :هو عندي ال أبس به " .انتهى.
قال أبو غدة " :قول ابن معني فيه( :ليس بشيء) ،يعين به:
أحانيثه قليلة ،كما تقدم عدها يف كالم ابن املديين ،بدليل أنه – أي
ابن معني  -وثقه كما سبق ذكره .فقول ابن عدي تعقيباً واستدراكاً:
(هو عندي ال أبس به) ،انشئ من ذهوله عن مصطلح ابن معني يف
هذا اللفظ ،وهللا أعلم).

( )1حممد عبد احلي اللكنوي" ،الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل" .حتقيق :عبد الفتاح
أبو غدة( ،ط ،3حلب :مكتب املطبوعات اإلسالمية1407 ،ه) 212 ،ـ .213
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املطلب الثاني :طرق التخلص ةن االلتباس يف ألفاظ اجلرح
والتعديل.
من خالل النظر يف ألفاظ اجلرح والتعديل امللتبسة ،وبعد بيا
ارألسباب اليت جتعل الباحث يقع يف االلتباس فإين أذكر طرقا ميكن من
خالهلا التحرز من االلتباس الواقع فيها:
 -1املعرفة القوية ابللغة العربية ونالالت ارأللفاظ وأمثال العرب ،رأل
النقان استخدموا ألفاظا نقيقة يف أحكامهم على الرواة،
واستعملوا ارألمثال يف احلكم على الراوي أحياان ،وال يتسىن
للباحث أ يضعها يف نصاهبا إال إذا كا له حظ وافر من فقه
اللغة ونالالت ارأللفاظ ،وقد مر بنا سابقا كيف وقع الوهم
لبعضهم يف فهم ناللة (على يدي عدل) وكا السبب يف ذلك
الغفلة عن التوجيه اللغوي الصحيح له ،وعدم املعرفة أبصل
استخدامه.
 -2االعتمان على الكتب احملققة واملنقحة من ارألخطاء املطبعية
تفاناي للتصحيف والتحريف الذي يقع رأللفاظ اجلرح والتعديل
فيلبس على القارئ ،فأكرم به حترفت ل ـ أرم به فقلبت من تعديل
لتجريح.
 -3ضبط الكلمات املشكلة اليت يتغمر معىن اللفظ وفق ضبطها
جرحا وتعديال.
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 -4الوقوف على اصطالحات النقان اخلاصة يف ألفاظ اجلرح
والتعديل ،لكي ال حيملها على غمر مرانهم فيها.
 -5مجع أقوال النقان يف الراوي لفهم ما قيل فيه فهما نقيقا ،رأل
بعض ارأللفاظ حتتمل اجلرح وحتتمل التعديل فتختلف ناللتها
حبسب حال الراوي الذي قيلت فيه ،كأ يوصف بكثرة التفرن
أو كثرة الغرائب وهلذا ال ميكن معرفة مران الناقد إال ابالستعانة
بكالم غمره من النقان ملعرفة مرانه هل هو تعديل أم جتريح ،قال
املعلمي (صيغ اجلرح والتعديل كثمراً ما تطلق على معا ٍ مغايرمة
ملعانيها املقررة يف كتب املصطلح .ومعرفة ذلك تتوقف على
طول املمارسة واستقصاء النظر) (.)1
 -6مراعاة السياق الذي ورنت فيه ألفاظ اجلرح والتعديل والتأين يف
قراءة النص بعيدا عن برت النصوص واجتزاءها ،فسياق اإلقرار
خيتلف عن سياق اإلنكار ،وكالم اجلد خيتلف عن اهلزل
 -7نراسة علم اجلرح والتعديل نراسة معمقة ليعرف الباحث ما له
أثر يف احلكم على الراوي من غمرها من ارألوصاف اليت يوصف
هبا الراوي وليس هلا عالقة ابحلكم عليه جرحا وتعديال.

( )1حممد بن علي الشوكاين" ،الفوائد اجملموعة يف ارألحانيث املوضوعة" .حتقيق:
عبد الرمحن املعلمي اليماين( ،نط ،بمروت :نار الكتب العلمية ،نت).9 ،
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 -8معرفة مناهج النقان وموقفهم من مهمات املسائل ،واليت هلا أثر
يف فهم ألفاظ اجلرح والتعديل.
 -9أ يكو الباحث على نراية أبلفاظ اجلرح والتعديل اليت تلتبس
ببعضها البعض.
 -10الرجوع إىل الكتب ارألصيلة لفهم أقوال النقان ونالالت
أحكامهم على الرواة وعدم االقتصار على الناقلني.
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اخلامت
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت ارألنبياء
واملرسلني ،سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
وبعد هذه الدراسة أذكر أبرز النتائج اليت توصلت هلا:
 -1ضرورة االطالع على تعقبات النقان بعضهم البعض إلزالة
االلتباس الواقع يف ألفاظ اجلرح والتعديل ،ولتجنب ارألوهام يف
احلكم على رواة ارألحانيث.
 -2خطورة اجلرأة على االشتغال ابلنقد احلديثي لغمر املؤهلني ،فقد
وقع الوهم لبعض العلماء يف فهم مجلة من ألفاظ اجلرح
والتعديل ،فكيف احلال مبن ليس من أهل صنعة احلديث.
 -3يستعا على فهم ألفاظ اجلرح والتعديل فهما سليما :ابالطالع
الواسع على علوم اللغة العربية ملعرفة نالالت ارأللفاظ وفهم
أمثال العرب ،واملعرفة ابصطالحات النقان اخلاصة يف ألفاظ
اجلرح والتعديل ،ومجع أقوال النقان يف الراوي ،وإعمال السياق
لفهم كالم النقان يف أحكامهم النقدية.
 -4أمهية الكتب احملققة واملنقحة لكتب العلماء ،وعدم االعتمان
على املوسوعات االلكرتونية ملا فيها من التصحيف والتحريف
وإحالة املعاين.
 -5وجوب معرفة مناهج النقان وموقفهم من مهمات املسائل ملا هلا
أثر يف فهم ألفاظ اجلرح والتعديل.
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 -6ضرورة البعد عن متابعة أوهام املعاصرين يف بيا نالالت ألفاظ
اجلرح والتعديل.
 -7يعد التباس ألفاظ اجلرح والتعديل سببا من أسباب االختالف
بني النقان يف احلكم على الراوي ،ويزال هذا االختالف إبزالة
االلتباس يف اللفظ املستعمل يف احلكم على الراوي.
توصيات البحث:
يوصي الباحث بدراسة مصطلح مقارب احلديث عند النقان
نراسة نظرية تطبيقية.
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املصادر واملراجع
ارألصبهاين ،عبد هللا بن حممد بن جعفر" ،طبقات احملدثني أبصبها
والوارنين عليها" .حتقيق :عبد الغفور عبد احلق البلوشي( ،ط،2
بمروت :مؤسسة الرسالة1412 ،ه1992 ،م).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" ،التاريخ الكبمر" .عناية حممد عبد املعيد
خا ( ،نط ،حيدر آابن :نائرة املعارف العثمانية ،نت).
ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد هللا بن حممد" ،االستيعاب يف معرفة
ارألصحاب" .حتقيق :علي حممد البجاوي( ،ط ،1بمروت :نار
اجليل1412 ،ه1992 ،م).
ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد هللا بن حممد" ،التمهيد ملا يف املوطأ من
املعاين وارألسانيد" .حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي ،وحممد عبد
الكبمر البكري( ،نط ،املغرب :وزارة عموم ارألوقاف والشؤو
اإلسالمية1387 ،ه).
اجلرجاين ،عبد هللا بن عدي" ،الكامل يف ضعفاء الرجال" .حتقيق:
عانل أمحد وعلي حممد( ،ط ،1بمروت :نار الكتب العلمية،
1418ه1997 ،م).
اجلوزجاين ،إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق" ،أحوال الرجال" .حتقيق:
عبد العليم عبد العظيم البَستوي( ،نط ،ابكستا  :حديث
اكانمي ،نت).
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ابن أيب حامت ،عبد الرمحن الرازي" ،اجلرح والتعديل"( .ط ،1بمروت:
نار إحياء الرتاث العريب1271 ،هـ1952 ،م).
ابن أيب حامت ،عبد الرمحن الرازي" ،علل احلديث" .حتقيق :فريق من
الباحثني إبشراف وعناية ن .سعد بن عبد هللا احلميد ون .خالد بن
عبد الرمحن اجلريسي( ،ط ،1السعونية :مطابع احلميضي،
1427هـ2006 ،م).
احلاكم ،حممد بن عبد هللا النيسابوري" ،معرفة علوم احلديث" .حتقيق:
السيد معظم حسني( ،ط ،2بمروت :نار الكتب العلمية،
1397هـ).
ابن حبا  ،حممد بن حبا البُسيت" ،اجملروحني من احملدثني والضعفاء
واملرتوكني" .حتقيق :حممون إبراهيم زايد( ،ط ،1حلب :نار الوعي،
.)1396
ابن حزم ،علي بن أمحد ارألندلسي الظاهري" ،احمللى ابآلاثر"( .نط،
بمروت :نار الفكر ،نت).
محام ،عبد اجلوان" ،التفرن يف رواية احلديث ومنهج احملدثني يف قبوله
ورنه"( .ط ،2سوراي :نار النوانر.)2011 ،1432 ،
ابن حنبل ،أمحد بن حممد" ،العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد هللا".
حتقيق وصي هللا عباس( ،ط ،2الرايض :نار اخلاين1422 ،ه).
ابن حنبل ،أمحد بن حممد " ،املسند" .حتقيق أمحد حممد شاكر( ،ط،1
القاهرة :نار احلديث1416 ،هـ).
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اخلطيب البغداني ،أمحد بن علي" ،اتريخ بغدان" .حتقيق :بشار عوان،
(ط ،1بمروت :نار الغرب اإلسالمي1422 ،هـ).
اخلليلي ،خليل بن عبد هللا" ،اإلرشان يف معرفة علماء احلديث".
حتقيق :حممد سعيد إنريس( ،ط ،1الرايض :مكتبة الرشد،
1409ه).
الدارقطين ،علي بن عمر" ،العلل الوارنة يف ارألحانيث النبوية" .حتقيق
وختريج :حمفوظ الرمحن زين هللا السلفي( ،ط ،1الرايض :نار طيبة،
1405ه.)1985 ،
الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثما " ،تذكرة احلفاظ"( .ط ،1بمروت:
نار الكتب العلمية1419 ،هـ1998 ،م).
الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثما " ،سمر أعالم النبالء" ،حتقيق:
جمموعة من احملققني إبشراف شعيب ارألرانؤوط( ،ط ،3بمروت:
مؤسسة الرسالة1405 ،هـ1985 ،م).
الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثما " ،العرب يف خرب من غرب" .حتقيق:
حممد السعيد بن بسيوين( ،نط ،بمروت :نار الكتب العلمية،
نت).
الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثما " ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف
الكتب الستة" .حتقيق :حممد عوامة( ،ط ،1جدة :نار القبلة،
1413هـ1992 ،م).
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الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثما " ،معرفة الرواة املتكلم فيهم مبا ال
يوجب الرن" .حتقيق :إبراهيم إنريس( ،ط ،1بمروت :نار املعرفة،
1406ه1986 ،م).
الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثما " ،املغين يف الضعفاء" .حتقيق :نور
الدين عرت( ،نط ،قطر :نار إحياء الرتاث1407 ،ه1987 ،م).
الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثما " ،ميزا االعتدال يف نقد الرجال".
حتقيق :علي حممد البجاوي( ،ط ،1بمروت :نار املعرفة،
1382هـ1963 ،م).
ابن رجب ،عبد الرمحن بن أمحد احلنبلي" ،شرح علل الرتمذي" .حتقيق:
مهام سعيد( ،ط ،1ارألرن  :مكتبة املنار1407 ،هـ1987 ،م).
السجستاين ،أبو ناون سليما بن ارألشعث" ،السنن" .حتقيق :حممد
حمي الدين( ،نط ،بمروت :املكتبة العصرية ،ن ت).
السخاوي ،حممد بن عبد الرمحن" ،فتح املغيث بشرح ألفية احلديث
للعراقي" .حتقيق :علي حسني علي( ،ط ،1مصر :مكتبة السنة،
1424ه2003 ،م).
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر" ،تدريب الراوي يف شرح تقريب
النواوي" .حتقيق :أبو قتيبة نظر حممد الفراييب( ،نط ،الرايض :نار
طيبة ،نت).
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السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر" ،الآلىلء املصنوعة يف ارألحانيث
املوضوعة" .حتقيق :صالح بن حممد بن عويضة( ،ط ،1بمروت:
نار الكتب العلمية 1417 ،هـ1996 ،م).
ابن شاهني ،عمر بن أمحد" ،اتريخ أمساء الثقات" .حتقيق :صبحي
السامرائي( ،ط ،1الكويت :الدار السلفية1404 ،ه1984 ،م).
الشوكاين ،حممد بن علي" ،الفوائد اجملموعة يف ارألحانيث املوضوعة".
حتقيق :عبد الرمحن املعلمي اليماين( ،نط ،بمروت :نار الكتب
العلمية ،نت).
ابن الصالح ،عثما بن عبد الرمحن" ،معرفة أنواع علوم احلديث،
ويُعرف مبقدمة ابن الصالح" .حتقيق :نور الدين عرت( ،نط،
بمروت :نار الفكر1406 ،هـ1986 ،م).
عبد اللطيف ،عبد العزيز بن حممد" ،ضوابط اجلرح والتعديل مع نراسة
حتليلية لرتمجة إسرائيل بن يونس السبيعي"( .ط ،1املدينة املنورة:
مكتبة العبيكا  ،نت).
ابن عساكر ،علي بن احلسن بن هبة هللا" ،اتريخ نمشق" .حتقيق:
عمرو بن غرامة العمروي( ،نط ،بمروت :نار الفكر1415 ،هـ،
1995م).
العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر" ،اإلصابة يف متييز الصحابة".
حتقيق :عانل أمحد وعلي حممد( ،ط ،1بمروت :نار الكتب
العلمية1415 ،هـ).
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العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر" ،هتذيب التهذيب"( .ط ،1اهلند:
مطبعة نائرة املعارف النظامية1326 ،ه).
العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر" ،فتح الباري شرح صحيح
البخاري" .رقم كتبه وأبوابه وأحانيثه :حممد فؤان عبد الباقي،
وعناية حمب الدين اخلطيب ،وعليه تعليقات الشيخ ابن ابز،
(نط ،بمروت :نار املعرفة.)1379 ،
العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر" ،لسا امليزا " .حتقيق عبد الفتاح
أبو غدة( ،ط ،1بمروت :نار البشائر اإلسالمية2002 ،م).
العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر" ،النكت على مقدمة ابن
الصالح" .حتقيق :ربيع بن عبد اهلاني بن عممر( ،ط ،1املدينة
املنورة :اجمللس العلمي1404 ،ه1984 ،م).
العقيلي ،حممد بن عمرو" ،الضعفاء الكبمر" .حتقيق :عبد املعطي
قلعجي( ،ط ،1بمروت :نار املكتبة العلمية1404 ،هـ،
1984م).
ابن القطا  ،علي بن حممد الفاسي" ،بيا الوهم واإليهام يف كتاب
ارألحكام" .حتقيق :احلسني آيت سعيد( ،ط ،1الرايض :نار طيبة،
1418هـ1997 ،م).
الالحم ،إبراهيم بن عبد هللا" ،اجلرح والتعديل"( .ط ،1الرايض :مكتبة
الرشد1424 ،ه2003 ،م).
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اللكنوي ،حممد عبد احلي" ،الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل".
حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة( ،ط ،3حلب :مكتب املطبوعات
اإلسالمية1407 ،ه).
املأريب ،مصطفى بن إمساعيل" ،شفاء العليل أبلفاظ وقواعد اجلرح
والتعديل"( ،ط ،1القاهرة :مكتبة ابن تيمية1411 ،ه،
1991م).
املعلمي ،عبد الرمحن بن حيىي اليماين" ،التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري
من ارألابطيل" .عناية :زهمر الشاويش( ،ط ،2بمروت :املكتب
اإلسالمي1406 ،هـ1986 ،م).
ابن معني ،حيىي بن معني البغداني" ،سؤاالت ابن اجلنيد رأليب زكراي
حيىي بن معني" .حتقيق :أمحد حممد نور سيف( ،ط ،1املدينة
املنورة :مكتبة الدار1408 ،هـ1988 ،م).
ابن منظور ،حممد بن مكرم" ،لسا العرب"( .ط ،1بمروت :نار
صانر1414 ،ه).
النسائي ،أمحد بن شعيب" ،الضعفاء واملرتوكو " .حتقيق :حممون إبراهيم
زايد( ،ط ،1حلب :نار الوعي1396 ،ه).
النسائي ،أمحد بن شعيب" ،اجملتىب من السنن (السنن الصغرى)"،
حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة( ،حلب :مكتب املطبوعات
اإلسالمية ،)1986 – 1406 ،ط،2
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النووي ،حيىي بن شرف" ،التقريب والتيسمر ملعرفة سنن البشمر النذير يف
أصول احلديث" .حتقيق :حممد عثما اخلشت( ،ط ،1بمروت:
نار الكتاب العريب1405 ،هـ1985 ،م).
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج" ،اجلامع الصحيح" .حتقيق :حممد فؤان
عبد الباقي( ،ط ،1بمروت :نار إحياء الرتاث العريب1954 ،م).
ابن عبد اهلاني ،حممد بن أمحد احلنبلي" ،تنقيح التحقيق يف أحانيث
التعليق"( ،ط ،1الرايض :أضواء السلف1428 ،ه).
الدورايت:
الدارقطين ،علي بن عمر" ،الضعفاء واملرتوكو " .حتقيق :ن .عبد الرحيم
حممد القشقري ،جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،59 ،
(1403ه).
اهلاجري ،مبار سيف" ،الرواة الذين ترجم هلم ابن حبا يف اجملروحني
وأعانهم يف الثقات ،مجع ونراسة وحتليل" ،جملة جامعة الكويت
للعلوم الشرعية 2000( ،4 ،م) جامعة الكويت.
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