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اجلرح والتعديل
أمجع اجلماهري من أئمة احلديث والفقه على أنه يشرتط يف الراوي شرطان أساسيان ،مها:
أ -العدالة :ويعنون هبا :أن يكون الراوي :مسلما ،ابلغا ،عاقال ،سليما من أسباب الفسق ،سليما من خوارم املروءة.

ب -الضبط  :ويعنون به :أن يكون الراوي :غري خمالف الثقات ،وال سيئ احلفظ ،وال فاحش الغلط ،وال مغفال ،وال كثري
األوهام.

فكرة عامة عن كتب اجلرح والتعديل

مبا أن احلكم على احلديث صحة وضع ًفا مبينٌّ على أمور ،منها عدالة الرواة وضبطهم ،أو الطعن يف عدالتهم وضبطهم،
لذلك قام العلماء بتصنيف الكتب اليت فيها بيان عدالة الرواة وضبطهم منقولة عن األئمة املعدلني املوثوقني ،وهذا ما

يسمى بـ "التعديل" كما بينوا يف تلك الكتب الطعون املوجهة إىل عدالة بعض الراوة أو إىل ضبطهم وحفظهم ،منقولة أيضا
عن األئمة غري املتعصبني ،وهذا ما يسمى بـ "اجلرح" ومن هنا أطلق على تلك الكتب "كتب اجلرح والتعديل".

وهذه الكتب كثرية ومتنوعة ،فمنها املفردة لبيان الراوة الثقات ،ومنها املفردة لبيان الضعفاء واجملروحني ،ومنها كتب لبيان

الرواة الثقات والضعفاء .ومن جهة أخرى فإن بعض هذه الكتب عام لذكر رواة احلديث ،بغض النظر عن رجال كتاب أو

كتب خاصة من كتب احلديث ،ومنها ما هو خاص برتاجم رواة كتاب خاص أو كتب معينة من كتب احلديث.
مراتب اجلرح والتعديل

لقد قسم ابن أيب حامت يف مقدمة كتابه "اجلرح والتعديل" ُك اال من مراتب اجلرح والتعديل إىل أربع مراتب ،وبني حكم كل

مرتبة منها ،مث زاد العلماء على كل من مراتب اجلرح والتعديل مرتبتني ،فصارت كل من مراتب اجلرح والتعديل ستاا ،وإليك

هذه املراتب مع ألفاظها:

 -1مراتب التعديل وبعض ألفاظها:

أ -ما دل على املبالغة يف التوثيق ،أو كان على وزن أفعل .وهي أرفعها ،مثل :فالن إليه املنتهى يف التثبت ،أو فالن أثبت
الناس.

ب -مث ما أتكد بصفة أو صفتني من صفات التوثيق :كثقة ثقة ،أو ثقة ثبت.
ر
ّب عنه بصفة دالة على التوثيق من غري توكيد ،كثقة ،أو حجة.
ج -مث ما عُ َِ
د -مث ما دل على التعديل من دون إشعار ابلضبط :كصدوق .أو حمله الصدق ،أو ال أبس به ،عند غري ابن معني؛ فإن "ال
أبس به" إذا قاهلا ابن معني يف الراوي ،فهو عنده ثقة.

هـ -مث ما ليس فيه داللة على التوثيق أو التجريح ،مثل :فالن شيخ ،أو روى عنه الناس.
و مث ما أشعر ابلقرب من التجريح :مثل :فالن صاحل احلديث ،أو يكتب حديثه.

 -2حكم هذه املراتب:

أ -أما املراتب الثالث األوىل فيحتج أبهلها ،وإن كان بعضهم أقوى من بعض.

ب -وأما املرتبة الرابعة واخلامسة ،فال حيتج أبهلهما ،ولكن يكتب حديثهم وخيتّب ،1وإن كان أهل املرتبة اخلامسة دون أهل
املرتبة الرابعة.

د -وأما أهل املرتبة السادسة فال حيتج أبهلها ،ولكن يكتب حديثهم لالعتبار فقط ،دون االختبار؛ وذلك لظهور أمرهم يف
عدم الضبط.

 -3مراتب اجلرح وألفاظها:

أ -ما دل على التليني" :وهي أسهلها يف اجلرح" مثل :فالن لني احلديث ،أو فيه مقال.

ب -مث ما صرح بعدم االحتجاج به وشبهه :مثل ،فالن ال حيتج به ،أو ضعيف ،أو له مناكري.

جـ -مث ما صرح بعدم كتابة حديثه وحنوه :مثل :فالن ال يكتب حديثه ،أو ال حتل الراوية عنه ،أو ضعيف جدا ،أو واهٍ رمبََّرةٍ.

د -مث ما فيه اهتام ابلكذب وحنوه :مثل :فالن متهم ابلكذب ،أو متهم ابلوضع ،أو يسرق احلديث ،أو ساقط ،أو مرتوك،
أو ليس بثقة.

هـ -مث ما دل على وصفه ابلكذب وحنوه :مثل :كذاب ،أو دجال ،أو وضَّاع ،أو يكذب ،أو يضع.

و مث ما دل على املبالغة يف الكذب "وهي أسوؤها" مثل :فالن أكذب الناس ،أو إليه املنتهى يف الكذب.

 -4حكم هذه املراتب:

أ -أما أهل املرتبتني األُولَيَـ ن ر
ني فإنه ال حيتج حبديثهم طبعا ،لكن يكتب حديثهم لالعتبار فقط ،وإن كان أهل املرتبة الثانية

دون أهل املرتبة األوىل.

ب -وأما أهل املراتب األربع األخرية ،فال حيتج حبديثهم ،وال يكتب ،وال يعتّب به.

املطاعن العشرة
أسباب الطعن يف الراوي عشرة أسباب؛ مخسة منها تتعلق ابلعدالة ،ومخسة منها تتعلق ابلضبط.
أ -أما اليت تتعلق ابلطعن يف العدالة فهي:

ب -وأما اليت تتعلق ابلطعن يف الضبط فهي:

 -1الكذب

 -1فحش الغلط

 -2التهمة ابلكذب

 -2سوء احلفظ

 -3الفسق

 -3الغفلة

 -4البدعة

 -4كثرة األوهام

 -5اجلهالة

 -5خمالفة الثقات

