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 الحديث یو التعديل وأ ثره في الحکم عل  تعارض الجرح

Conflict of opinion in jar╒ and ta’d┘l of a r┐wi and 
its effect on the judgement of ╓ad┘th 

 منيب(یاسرار احل/د( 
Abstract 

Classification of the narrators of ╒ad┘th and the description of their status whether 
authentic or otherwise (‘ilm al-jar╒ wa l-ta’d┘l) is an appropriate ╓ad┘th science to 
preserve Sunnah of the Prophet (PBUH) from distortion, innovation, change or 
alteration. For doing so, it is necessary to strictly observe the rules of this science so that 
no narrator (r┐wi) is put in the danger of being labeled “unauthentic” without suffice 
justification. For this very reason mu╒addith┴n (experts of ╒ad┘th) have been very 
careful in passing the verdict of ‘unauthentic” on a particular narrator by devising rules 
and regulations to be strictly considered by the evaluator. It is therefore mandatory 
upon a student/researcher of ╒ad┘th to abide by these regulations, especially in cases 
where conflict of opinion of scholars of ╒ad┘th is found about the status of a r┐wi. The 
present article provides details on this specific issue.  

Keywords: Conditions of Jar╒ and Ta’d┘l, Status of the ╒ad┘th of a r┐wi with 
conflicting opinions about him, Im┐m Nawawi  

 :املقدمة
ُنوا ِإْن  یجرح الرواة وتعدیلهم أمر مشروع لصيانة الشریعة  من التحریف والتبدیل کما قال هللا تعال ا الَِّذینا آما أای ُّها }َيا

ُنوا{ ي َّ ب ا باٍإ ف ات ا اءاُكْم فااِسٌق بِن ا جا
1
  

ال تکونوا اندمني مبا فعلوا، فاجلرح و التعدیل کما هو واضح  یللمؤمنني بتحقيق خرب الفاسق وتبيانه حت یهللا تعال أمر
أول عهد الصحابة نقد املنت و لکن له صلة خاصة ابلسند ألن مدار احلدیث  ییرتبط ابلسند و املنت ,و قد وجد ف

 .ن مميزات هذا الدینمن جهة الصحة و الضعف یدور حول السند، و السند کما هو واضح م
 :اجلرح و التعديل معرفة
لغة: جرح : "بفتح اجليم والراء فعل کما تقول العرب جرحه، جيرحه ، جرحاً ، أي جرحه ابلسالح و أثر فيه، و  اجلرح

ء إسم مجعه أجراح، وجروح ,و جراح ، و رمبا تکون اجلرح معنوَي کما تقول العرب ، جرحه  بضم اجليم و سکون الرا
" بلسا راح احلاكُم الشاهدا  2نه ، او جا

 3اصطالحا: قال ابن االثري: "اجلرح: وصف مىت التحق ابلراوي والشاهد سقط اإلعتبار بقوله، وبطل العمل به".  اجلرح
 .ضعف الروایة او رده یالراوي یدل عل یمن هذا التعریف أن اجلرح وصف ف یستفاد

ع و املؤنث کما یقال: راُجٌل عاْدٌل ، و رجالن عدالن ، و رجال عدل، لغة: مصدر ال جيئ منه التثنية و اجلم العدالة
.كل ما متكن يف النفوس على وجه اإلستقامة خبالف اجلاْور.  4 وامرأة عدل، و نسوة عدل واُهوا

 5الراوي أبنه عدل ضابط" یاصطالحا: قال الشيخ عبد الفتاح ابوغدة رمحه هللا :" والتعدیل هو احلکم عل العدل
 .جرح الرواة وتعدليهم حکم

 .و السنة النبویة میالرواة وتعدیلهم أمر اثبت ابلقرآن الکر  جرح
ُ  یالقرآن الکرمی کما قال تعال فمن اٍن راِضيا اَّللَّ ُعوُهْم ِبِِْحسا اِر واالَِّذینا ات َّب ا اِجرِینا وااأْلاْنصا ُلونا ِمنا اْلُمها ابُِقونا اأْلاوَّ : }واالسَّ

ُهْم واراُضوا عاْنُه{   6عان ْ

                                                 


  جامعة ننجرهار أفغانستان. عة،یالشر  ةياالستاذ املشارک بکل 
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عهم و األنصار,و من اتب -یو هم الذین ترکوا بالدهم العالء کلمة هللا تعال- نیاملتقدمني من املهاجر  یهللا تعال وصف
 .رضاءه عنهم و رضاهم عنه یِبحسان مث اظهر هللا تعال

لَّى هللُا عالاْيِه  یمشروعية جرح الرواة کما رو  یکثري من األحادیث یدل عل  و ةا: أانَّ راُجاًل اْستاْأذانا عالاى النَِّبِي صا عن عااِئشا
 : ا راآُه قاالا ، ف الامَّ لَّما سا بِْئسا »وا  7«اْبُن العاِشرياةِ بِْئسا أاُخو العاِشرياِة، وا

وااِز ِغيباِة أاْهِل اْلُكْفِر وااْلِفْسِق"  قال ارااِة وايف جا ا احلْاِدیُث أاْصٌل يف اْلُمدا ذا  8ابن حجر رمحه هللا تعاىل: "واها
مشروعيته آال وهي مصؤنية  یتدل عل یمع أنه غيبة والغيبة يف أصل الشریعة الجتوز و لکن هناک أمور أخر  فاجلرح
 .هللا عليه وسلم یال یدخل و ال خيتلط أحد کالمه مع کالم النب صل یة من الزیغ و اخلطاء حتالشریع

 :جواز الغيبة فيه یذکر اإلمام النووي رمحه هللا ست مواضع يدل عل و
 .السلطان و القاضي یاملظلوم من ظلم أحد إل یشکو  .1
 .کأن یقول فالن یعمل کذا فامنعه عنه  اإلستعانة من أحد يف منع املنکر و تغيريه، و رد العاصي الصواب .2
 .االستفتاء: کأن یقول للمفيت ، ظلمين أيب أو أخي .3
 .صيانة املسلمني من الشر و النصح هلم فمن هذا النوع جرح الرواة وتعدليهم و ذلک جائز ابمجاع املسلمني بل واجب للحاجة .4
 .اخلمر، و أخذ املکس، و مصادرة الناس وغري ذلکأن یعلن أحد أویکون جماهراً بفسقه أو بدعته کاجملاهر بشرب  .5
 9. یألتعریف أي  إذا کان اإلنسان معروفاً بلقب ، جاز تعریفهم بذلک و لو امکن تعریفه بغري ذلک لکان اول .6

هللا عليه وسلم نفسه و عن الصحابة و التابعني و اتبعيهم مث  یلنا أن اجلرح أمر مؤکد ثبت عن رسول هللا صل ثبت
 .بن معني وغريهم یبن سعيد القطان، و أمحد، و حيي یبعد ذلک إهتم به الشعبة، و حيي

 :اجلرح والتعديل شروط
 :التعدیل ففيه أربعة آراء للعلماء یاجلرح أم ف یمن أهم شروطه هو مسئلة تفسري اجلرح و التعدیل، أي هل یشرتط التفسري ف و
باِبِه أِلانَّ أا  .1 ْعِدیُل ِمْن غارْيِ ذِْكِر سا ْشُهوِر وهو قول أکثر العلماء یقبل الت َّ ْذهب الصَّحيح اْلما

ا
ِثرياٌة الرأي األول :على امل ْسبااباُه كا

ا، واأامَّا اجلْارُْح فاِإنَُّه الا یُ ْقباُل ِإالَّ إذا بني سب يف اسباب اجلرح، لذلک إستدل البخاري  ونا به؛ أِلانَّ النَّاسا خياْتاِلفُ الميکن ذِْكرُها
ابن عباس، و امساعيل بن أيب أویس، و عاصم بن علي، و  یجبماعة من الرواة اشتهر فيه الطعن ، ومن ذلک عکرمة مول

 10 علي بن مرزوق و غري ذلک، و يف صحيح مسلم سوید بن سعيد.
کأن یقول فالن ضعيف،  یرح فهل نعتمد علاشرتط ذکر السبب يف اجل فلما الکتب اليت مل یذکر فيه جرح الرواة مبينا ً

 .فالن ليس بشيئ، هذا حدیث ضعيف، و غري ذلک
م ع ة  ن ق ث ن ل ا ت  ل ص ح و  ة  ب ری ل ا ه  ن ع ت  ح زا ن وا ه  ل ا ح ن  ع ا  ن ث حب ن  إ ف وه  رح ج ن  م ي ف ف  وق ت ل ا ا  هت د ئ ا ف و  ا  هب د  م ت ع ن

ه ث ی د ح ا  ن ل ب ق ه   11ب
 12املختصرات فقط". یاجلرح توجد ف ی"عدم ذکر السبب ف -رمحه هللا-العالمة مجال الدین القامسي  وقال

عکس األول أي ال یشرتط ذکر السبب يف اجلرح بل یشرتط يف العدل ألن  یالثاين فهو عل یالثاين : اما الرأ یالرأ
 ."أسباب العدالة تکثر التصنع فيها

التعدیل کالمها مفسران، لکوهنما کما جيرح اجلارح مبا الیکون سبب اجلرح، فکذلک الثالث ، أن یکون اجلرح و  یالرأ
 .العدالة ییوثق املعدل مبا ال یقتض

نقاًل عن یعقوب العنسوي:" مسعت رجاًل یقول ألمحد بن یونس: عبدهللا بن عمر  -رمحه هللا-ذکر السيوطي  کما
حليته وهيئته لعرفت إنه ثقة، یعرف من کالمه اإلستدالل  ضعيف، قال إمنا یضعف رافضي مبغض آلابئه، و لو رأیت

  .مبا ال یکون حجة ألن حسن اهليئة یشرتک فيه العدل وغريه
الرابع: ال یلزم ذکر السبب يف اجلرح و التعدیل إذا کان اجلارح و املعدل عاملني أبسباهبا، وهذا اختيار القاضي  یالرأ

 13أيب بکر و نقله عن اجلمهور، و اختاره إمام احلرمني ، و الغزايل و الرازي و اخلطيب رمحهم هللا. 
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ح خال عن التعدیل یقبل اجلرح اجململ غريمبني السبب  کر شيخ اإلسالم ابن حجر قواًل خامساً "وهو إن کان اجملرو   ذو 
قول  یاملختار، ألنه إذا مل تکن فيه تعدیل فهو يف حيز اجملهول، و العمل عل یفيه إذا کان من عارف أبسباهبا عل

 14هذا" ثلمن إمهاله، و توقف ابن الصالح يف م یاجملارح أول
 .لعلماء مثل ابن الصالح والنووي و السيوطي و ابن حجرالراجح هو الرأي األول و اختاره کثري من ا فالقول
 :اجلرح وا لتعديل تعارض

يف أحد من العلماء إما أن یكون  من شخص واحد او من أشخاص فإ ن كان من  والتعدیل يف الراوي أو اجلرح
 :الكثريین ففيه ثالثة اراء

إلعتبار للجرح إذا کان مفسراً، ألن اجلارح یعرف األول: إذا تعارض اجلرح و التعدیل فالرجحان للتفسري، أي ا الرأي
 15شيًئا مزیدا مبا ال علم له للمعدل 

 .نقط التالية عند ترجيح اجلرح ییناسب أن نالحظ إل و
 .: إذا کان احلرج والتعدیل کالمها مبهمان فاالعتبار للتعدیل، ألن جرح الرواة دون علة ال جيوزالف

التعدیل، ألن اجلارج یعلم بسبب اجلرح ما  یمفسران ، فاجلرح معترب و نقدمه عل : إذا کان اجلرح والتعدیل کالمهاب
هو خفي عن املعدل، ولوقال املعدل کنت عاملا بسبب اجلرح، أو أعرض و اتب عن ارتکاب العمل الذي کان سببا 

 .-عليه وسلم هللا یالکذب يف حدیث الرسول صل یللجرح فيه وهذا إذا کان سو 
الدالئل فالعدل راجح   یاإلجتهاد، فلو قال اجملارح قواًل يف أحد ورده املعدل أبقو  یاجلرح قطعيا و ليس مبنيا عل: أن یکون ج

 16 ذلک اليوم ويف ذاک الساعة. یکما لو قال:ة فالن قاتل لفالن ، وقال املعدل هوکان عندي ف
فد ة  د ع ا ق ه  ت ا ق ب ط يف  ي  ک ب س ل ا ن  ی د ل ا ج  ات ر  ذک ن ی:  ت ج إل ا ب  جي "  : ل ا وق رح  جل رح ا جل ا ة  د ع ا ق ن  ع ر  ذ حل وا ب  ا

ت ح ا  ق ل ط ة  یم ي ب ه ذ مل ا ب  ص ع ت ل ه  رح ج و  أ  , ه ي رح ا ج ن  م ر  ث ک أ وه  ل د ع م و   ، ل د ع ب  ح ا ص و  ا  م ا م إ ن  ا ن ک م
ل ع وري  ث ل ا رح  ج و ک ه ف ه  ری ص ا ع م ن  م ن  ا ا ک ذ إ ا رًا  س ف م ن  ا و ک ول رح  جل ا ه  ي ف وز  جي ال هل یف ا م  ا م إل ما ا ة  م ف ي ن ح يب  أ

ل ع ب  ئ ذ يب  أ ن  ب ا و  ل ی،  ع ني  ع م ن  ب ا و   ، ک ل ا و  یم  ، ي ع ف ا ش ل لا ع ي  ئ ا س ن ل ک  یا ل ذ ري  غ و  حل  ا ص ن  ب د  مح أ
 " ة ذ ب ه جل ا ء  ا م ل ع ل ا م  ه ل ب وق روا  ه ت ش ا ن   17مم

الثاين: لوکان عدد املعدلني اکثر من اجلارحني فاإلعتبار للعدل ألن الکثرة یفيد القوة ، و لکن رده اخلطيب و  یالرأ
 18قال ال اعتبار للکثرة ألن اجلارح یعرف سببا ما ال یعرفه املعدل

 .انزاحت الریبة یالثالث: اذا تعارض اجلرح و التعدیل و ليس مرجحاً فاألمر هو التوقف حت یالرأ
هذا ما اذا کان اجلرح و التعدیل يف شخص من رجلني، أما إذا کان اجلرح و التعدیل کالمها من شخص واحد أي  

 رمبا یعدله و أحياان جيرحه فما ذا حکمه؟
 :لعله أن یکون من وجوهات اتلية احلالة تقع من ابن معني کثريا و هذه
 .: ألجل تغيري اإلجتهاد ، کأن یقول مرة فالن منکر احلدیث، ومرة یقول: إنه مرتوک، أو یعدمها من مرتبة واحدة ال یفرق بينهماالف
الراوي مرة أبنه ثقه، و إذا سئل عنه حول هذا  ی: رمبا هذه احلالة یتعلق بکيفية السوال كما حيکم ابن معني علب

 .ذلک کثرية ال نطيل هبا، ومنها یهيئة النسبة، و األمثلة ف یالرجل مبقابلة اآلخر فيقول هو ضعيف وهذا یبين عل
 عثمان الدارمي:" سألت ابن معني عن العالء بن عبدالرمحن عن أبيه کيف حدیثهما؟ قال

العالء ضعيف، أي سعيد ليس ليس به أبس، مث قلت له ، هو أحب إليک أو سعيد املقربي؟ قال سعيد أوثق و  فقال
 19العالء" یبضعيف مطلقاً بل هو ضعيف ابلنسبة إل

 .إختالف ضبطهاکقوهلم فالن مود یصيغ اجلرح فرب صيغ خيتلف األمر فيها ابلنظر إل ی: و ینبغي التأمل فج
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 20العلماء يف ضبطها فمن قاهلا ابلتخفيف فمعناه هالک، کماتقول العرب: أدي فالن أي هلک فهو مود اختلف
 21من قاهلا مشدداً مع اهلمزة, أي فالن حسن األداء ومنهم

 22وقف: و قال بعض من العلماء املتأخرین اإلعتبار للقول اآلخري إذا کان معلوماً و لو مل یعرف املتأخر من املتقدم فيلزم التد
 23من التجریح ألن ابلتعدیل زال سبب اجلرح و بقي التعدیل وحده" یالزرکشي:" القول ابلتعدیل اول وقال

 :البحث خالصة
الرواة و بيان حاهلم من تزکية او جرح أمر مشروع حلفظ السنة املطهرة من التحریف و التبدیل، و التزیيد و التقليل ال بد فيه  نقد

أحد يف خطورات ابلغة ذو مزالق صعبة، و لذا مل ینهض به کثري من أئمة احلفاظ و  یال یلق ین حتمن مالحظة قواعد هذا الف
اجلرح إال مفسراً وهذا من غایة إهتمامهم بعرض املسلم ؛ألن اعراض املسلمني حفرة من حفر النار،  یقبلوااحملدثني ,و کما قلنا مل 

ام، و لکن لغایة ورعهم قاموا بوضع القواعد و األسس حيفوظوهنم من شفريها طائفتان من الناس، احملدثون واحلک یوقف عل
عنهم فيه، و ال بد للمحدث أو طالب احلدیث مراعاة هذه  یالزلل و اخلطاء و ان اخطاؤ فذلک من خطاء اجتهادهم قد عف

أحد بغري  یاخلطاء و الزلل، و أن ال حيکم عل یاحلدیث ال سيما عند تعارض أقوال العلماء، لئالتقع ف یاحلکم عل یالقواعد ف
 .حدیث صحيح ابلضعيف وال ابلضعيف صحيحا یعلم، و ال حيکم عل

ا ما إِلاْيِه أُنِيبُ  وا ْلُت وا  ت اْوِفيِقي ِإالَّ اِبَّللَِّ عالاْيِه ت اواكَّ
 :واملصادر اهلوامش

 6اآلیة:  ,احلجراتسورة 1 
 422/ 2لسان العرب ) ,حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدین ابن منظور اإلفریقى 2
 126/ 1جامع األصول ),جمد الدین أبو السعادات املبارك بن حممد ابن عبد الكرمی الشيباين اجلزري ابن األثري 3
 430/ 11لسان العرب , حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدین ابن منظور اإلفریقى 4
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