
 

   محاضرة في دراسة األسانيد

 

 

 ماتحتاجه دراسة االسانيد من علم الجرح والتعديل : 

دراسة سلسلة رجال االسناد وذلك بالرجوع الى ترجمة كل راو  المقصود بدراسة االسانيد ،

قوي والضعيف منهم بشكل عام ، ومعرفة اسباب القوة  من رواة هذه السلسلة . ومعرفة ال

والضعف في كل رجال االسناد بشكل مفصل . وكشف االتصال أو االنقطاع بين رجال  

من معرفة تدليس بعض الرواة السيما اذا  السلسلة ، وذلك من معرفة مواليد الرواة ووفياتهم ، و

عنعنوا . وايضا من اقوال أئمة الجرح والتعديل بحق هؤالء الرواة في ان فالنا سمع من فالن  

وفالنا لم يسمع من فالن والغوص في جنايا االسناد ألستخراج العلل الخفية . وايضا معرفة 

من المقطوع .  الصحابة والتابعين لتمييز المرسل من الموصول والموقوف  

والمقصود بالحكم على الحديث هو تقرير النتيجة التي توصلنا اليها في ضوء دراسة االسناد 

هذا اسناد صحيح ، أو اسناد ضعيف ، أو هذا اسناد موضوع . وذلك نتيجة قواعد   بقولنا مثال 

 دقيقة وأصول محددة ألئمة هذا الفن . 

ما الحكم على متن الحديث فانه يحتاج زيادة على  هذا بالنسبة للحكم على اسناد الحديث ، ا

الى امور أخرى مهمة ، مثل النظر في ذلك المتن هل فيه شذوذ أو علة قادحة ، أو هل ماتقدم 

روي هذا المتن بأسانيد اخرى يمكن ان يتغير الحكم بسببها ، والحكم على متن الحديث كقولنا  

او هذا حديث موضوع . اصعب وأدق من مثال . هذا حديث صحيح ، او هذا حديث ضعيف ، 

 الحكم على االسناد وحده ، فال يقوى عليه اال الجهابذة من ائمة هذا الفن 

 

 

 انقسام الحديث الى سند ومتن : 



في اصطالح المحدثين حديث اال وفيه  ألف الحديث من قسمين هما السند والمتن ، واليتصوريت

 هذان القسمان : 

 تعريف السند أو ) األسناد ( :

لغة : السند لغة المعتمد وسمي كذلك الن المتن يستند اليه ويعتمد عليه .  – أ   

اصطالحا : واما في االصطالح فهو سلسلة الرجال الموصلة للمتن .  – ب   

 تعريف المتن : 

تفع من االرض .لغة : المتن ماصلب وار – أ   

اصطالحا : ماينتهي اليه السند من الكالم .  – ب   

   شروط قبول الراوي :

اجمع جماهير اهل العلم من اهل الحديث والفقه أنه يشترط في الراوي شرطان اساسيان البد 

 ان يتوافر في راوي الحديث وهما : 

لما اليمكن قبول رواية راو مالم  العدالة : اعتبر المتقدمون من نقاد الحديث العدالة امرا مس – أ 

 يتصف بها ، وللعلماء تعريفات كثيرة للعدالة منها 

 اوال : ملكة أو هيئة راسخة في النفس تحمل المسلم على مالزمة التقوى والمروءة .

 ثانيا : ان يكون المسلم سالما من اسباب الفسق وخوارم المروءة 

الخسة والرذائل ن اقتراف الكبائر والصغائر ثالثا : ملكة راسخة في النفس تمنع المسلم ع

المباحة ، وقيل في تعريفها .... ان يكون الراوي مسلما بالغا عاقال ، سليما من اسباب الفسق 

 وخوارم المروءة 

الضبط : ويعنون به لن يكون الراوي غير مخالف للثقات والسيء الحفظ والفاحش الغلط  – ب 

 والمغفال والكثير أوهام . 

 

 بم تثبت العدالة : 
ثبت عدالة الراوي بأحد امرين : ت  



اما بتنصيص معدلين عليه ، اي ان ينص علماء الجرح والتعديل أو احدهم عليه  –  1

 في كتب الجرح والتعديل . 

مة  ، اي باستفاضة عدالة الرواة وأشتهارهم بالصدق وأستقاأو باالستفاضة والشهرة –  2

فمن اشتهرت عدالته بين اهل العلم وشاع الثناء عليه كفى . فال  االمر ونباهة الذكر ،

واالوزاعي والليث بن   عليه . كمالك بن أنس والسفيانين يحتاج الى معدل بعد ذلك ينص

 سعد وغيرهم كثير . 

 

 مذهب ابن عبد البر في ثبوت العدالة :
ى العدالة حتى عناية به محمول امره علأي ابن عبد البر ان كل حامل علم معروف الر

وأحتج بحديث )) يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه  يتبين جرحه ، 

تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين (( وقوله هذا غير مرضي عند 

العلماء ، الن الحديث هذا لم يصح وهو على فرض صحته ، فأن معناه يحمل هذا العلم  

ل انه يوجد من يحمل هذا العلم وهو غير عدل السيما في هذه من كل خلف عدوله بدلي

 االزمان . 

 

 كيف يعرف ضبط الراوي : 
عرف ضبط الراوي بموافقته ، الثقات المتقنين في الرواية ، فان وافقهم في روايتهم ي

المخالفة النادرة لهم فأن كثرت مخالفته لهم فهو مختل   غالبا فهو ضابط . والتضر

ولم يجتج بروايته . الضبط   

 

  هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان :
اما التعديل فيقبل من غير سببه على الصحيح المشهور ، الن اسبابه كثيرة يصعب  – أ 

كذا ، او يقول : هو  حصرها ، اذ يحتاج المعدل ان يقول مثال : لم يفعل كذا ، لم يرتكب 

 يفعل كذا ، ويفعل كذا وهكذا .  

اما الجرح فال يقبل اال مفسرا النه اليصعب ذكره ، وألن الناس يختلفون في   – ب 

اسباب الجرح ، فقد يجرح احدهم بما ليس بجارح ، قال ابن الصالح : )) وهذا ظاهر  

من حفاظ الحديث مقرر في الفقه وأصوله ، وذكر الخطيب الحافظ انه مذهب االئمة 

ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما . ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره 

الجرح لهم كعكرمة وعمرو بن مرزوق ، واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر  



الطعن فيهم . وهكذا فعل ابو داود ، وذلك دال على انهم ذهبوا الى ان الجرح اليثبت اال  

   (سببه (اذا فسر 
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