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 . للزهراني  الرجال علم مراجعة مع

 نوع  كل في صنف ما وأشهر والتعديل، الجرح كتب  أنواع:  المحاضرة عنوان

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى 

 آله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وبعد  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

قة سنتحدث اليوم عن اهم ن الفاظ الجرح والتعديل في المحاضرة الساببعد الحديث ع

 المصنفات التي عنيت بهذا العلم ،  

 ( :هـ  643 ت )  الصالح ابن عمرو أبو الحافظ قال

 : كثيرة تصانيف - والتعديل الجرح - فيه بالحديث  المعرفة وألهل"

 و   للنسائي،"  الضعفاء "  و  للبخاري،"  الضعفاء"  ككتاب:  الضعفاء  في  أفرد  ما   منها

 بن   حاتم  ألبي"  الثقات "  ككتاب :  فحسب   الثقات   في  ومنها.  وغيرها  للعقيلي"  الضعفاء"

 . حبان

 ابن   تاريخ"  و  للبخاري،"  التاريخ"  ككتاب :  والضعفاء  الثقات   بين  فيه  ُجِمع  ما  ومنها

  اهـ. الرازي حاتم  أبي البن" والتعديل الجرح" وكتاب  فوائده، أغزر وما"  خيثمة أبي

 حيث   والضعفاء،  الثقات   بين  الجمع:  -  عليه  وقفت   فيما  -  ظهورا    المصنفات   هذه   وأقدم

 كتاب(  هـ  175  ت )  الفهمي  سعد  ابن   الليث  زمانه  في  مصر  أهل   إمام  ذلك   في  صنف

"  التاريخ"  كتاب (  هـ  181  ت )  المبارك   بن  هللا  عبد  المشرق  إمام  وألَّف  ، "  التاريخ"

 ربيعة  بن  وَضْمَرة  ،"التاريخ"  كتاب (  هـ   195  ت )   مسلم   بن  الوليد  ألَّف  وكذلك   أيضا ،



 كتابه   في(  هـ  218  ت )  ُدكين  بن  الفضل  نعيم  وأبو  ،"التاريخ"   كتابه  في(  هـ  202  ت )

 ".التاريخ"

" الضعفاء"  -  عليه   اطلعت   فيما  -  ذلك   في  مصنف  وأقدم  الضعفاء،  كتب   ظهرت   ثم

 والتعديل  الجرح  إمام  الحافظ  صنف  ثم(  هـ  198  ت )   القطان   سعيد  بن   يحيى  الناقد   لإلمام

 ".الضعفاء" كتابه( هـ 233 ت ) معين بن يحيى زكريا أبو

ل  الثقات،  كتب   ظهرت   ثم   ت)   المديني  بن  علي  اإلمام  ذلك   في  صنف  علمته  من  وأوَّ

 " والمتثبتون الثقات : "كتابه في( هـ 234

 :األول  النوع

 والضعفاء  الثقات  بين جمعت  التي المصنفات  أشهر من

 .مطبوع ( هـ 230 ت ) الواقدي بكاتب  المعروف سعد بن لمحمد الكبرى الطبقات -1

 ( . هـ 231 ت ) بكير بن هللا عبد  بن ليحيى  التاريخ -2

 (هـ 233 ت ) معين بن يحيى زكريا  ألبي  التاريخ -3

 ( . هـ 235 ت ) شيبة  أبى بن محمد بن هللا عبد بكر ألبي  التاريخ -4

 (هـ 239 ت ) المروزي غيالن بن محمود أحمد ألبي  التاريخ -5

 :الثاني النوع

 :  الضعفاء كتب  أشهر من

 ( هـ 198 ت) القطان سعيد بن ليحيى الضعفاء -1

 هـ( .   233كريا يحيى بن معين )ت الضعفاء ألبي ز -2

هـ( ، ويقع في عشرة   234الضعفاء لإلمام علي بن عبد هللا المديني )ت   -3

 أجزاء. 

الضعفاء تأليف محمد بن عبد هللا بن عبد الرحيم بن سعيد البرقي  -4

 هـ( .  249الزهري )ت 

الضعفاء الكبير والصغير أيضا  ألبى عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري  -5

 هـ( 256)ت 

 



 :الثالث  النوع

 : منها  الثقات كتب 

 ( . هـ  234 ت ) المديني هللا  عبد بن علي الحسن ألبي والمتثب ِتون الثقات  -1

 ، (  هـ  261  ت )  العجلي  صالح  بن  هللا  عبد  بن  أحمد  الحسن  ألبي  الثقات   -2

 . والسبكي للهيثمي ترتيبه طبع

( هـ   333  ت )  األفريقي  التميمي  تميم  بن  أحمد  بن  محمد  العرب   ألبي  الثقات   -3

 . 

 .مطبوع( هـ 354 ت ) البستي  حبان بن  أحمد بن محمد حاتم ألبي الثقات  -4

 . مطبوع - أيضا   - حبان البن األمصار علماء  مشاهير -5

 محمد  بن بشران بن عمر حفص ألبي الثقات  -6

 وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين . 


