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 الفاظ الجرح والتعديل:  المحاضرة عنوان

 الفاظ الجرح والتعديل ومراتبها 

، تقبل هللا طاعاتكم وتقبل صيامكم واعانكم ووفقكم  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

لكل خير ، وبعد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن تعريف الجرح والتعديل وفي هذه 

ومراتبها حسب ما اختاره  نذكر التقسيم السداسي اللفاظ الجرح والتعديلالمحاضرة 

الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى والذي جعل مراتب التعديل ستا ومراتب الجرح  

 في الحكم على الحديث.. ستا وهذا التقسيم اسهل 

 :مراتب التعديل والفاظها 

 .وأرضاهم عنهم هللا رضي الصحابة مرتبة شرفا، أعالها وهي": األولى المرتبة"

 الصحابة كلهم عدول حكمها : 

 جاء  ما وهي التزكية، على العلماء داللة  في المراتب  أعلى وهي": الثانية المرتبة"

  الناس،  أوثق كقولهم، التفضيل،  بأفعل عبر أو  المبالغة، على  يدل بما  فيها  التعديل

  له أعرف ال: به ويلحق. التثبت   في المنتهى  وإليه الناس، وأضبط الناس، وأثبت 

 .عنه يسأل ال  فالن أو فالن، مثل من  أو منه، أثبت  أحد ال: وقولهم  الدنيا، في نظيرا

 حكمها : يحتج بها 

 أو  حجة، ثبت : كقولهم اللفظين  تباين مع إما التوثيق، لفظ كرر إذا": الثالثة المرتبة"

 ثقة، ثقة:  كقولهم األول، اللفظ إعادة مع أو متقن، ثقة أو ثبت،  ثقة أو  حافظ،  ثبت 

...  ثقة ثقة ثقة وكان دينار بن عمرو  حدثنا عيينة  ابن قول وجدوا ما وأكثر ونحوها،



  مأمون ثقة: "شعبة في سعد ابن قول المرتبة هذه ومن مرات، تسع قال أن إلى ،

 ".حديث  صاحب   حجة، ثبت 

 حكمها : يحتج بها. 

  أو متقن، أو ثبت  أو. كثقة التوثيق، على  دالة بصيغة فيه انفرد ما": الرابعة المرتبة"

 .الثقة  من أقوى  والحجة . ضابط عدل أو  إمام، أو حجة، أو مصحف، كأنه

 : يحتج بها.  احكمه

 خيار أو مأمون، أو صدق، أو به،  بأس ال أو  بأس، به ليس": الخامسة المرتبة"

 .الصدق  محله أو بأسا، به أعلم ما  أو. الخلق

 ختبرحكمها :يكتب حديثهم وي

 ليس: كقولهم المراتب، أدنى وهي التجريح، من بالقرب  أشعر ما": السادسة المرتبة"

 روي أو وسط، شيخ أو به، يعتبر أو  حديثه، يروى أو شيخ،  أو الصواب، من ببعيد

 أو حديثه، أقرب  ما أو الحديث، مقارب  أو حديثه، يكتب  أو الحديث،  صالح أو. عنه

  حسن أو الحديث، جيد  أو به، بأس  ال أن أرجو أو هللا، شاء  إن صدوق  أو صويلح،

  أو الحفظ، سيء صدوق أو بأخرة، تغير صدوق أو مقبول، أو وسط،  أو. الحديث 

 .يهم  صدوق أو مبتدع،  صدوق أو أوهام، له صدوق

 حكمها : يكتب حديثه لالعتبار دون االختبار.

 :الجرح راتب م

 أو ، مقال، أدنى أو مقال، فيه: قولهم  الجرح، مراتب  أسهل وهي": األولى المرتبة"

  ليس أو بالمتين، ليس  أو بالقوي، ليس  أو بذاك، ليس أو أخرى، ويعرف مرة ينكر

  أو يحمدونه، ليس أو بالمرضي، ليس  أو ،بمأمون ليس أو بعمدة، ليس أو بحجة،

 أو هو، ما أدري ال أو جهالة، فيه أو شيء، فيه أو منه، أوثق غيره  أو بالحافظ، ليس

  فيه  أو. هو ما للضعف أو ضعف،  أو  الحفظ، سيئ أو الحديث، لين أو ضعف، فيه

  االعتبار متروك  ساقطا  يكون ال لين: قلت إذا: قال  فإنه الدارقطني، غير عند" لين

  سكتوا أو فيه،  تكلموا: قولهم  ومنه ".العدالة عن به يسقط ال  بشيء مجروحا ولكن

  تركوا فيمن ذلك  يقول فإنه  البخاري، غير عند نظر، فيه أو . فيه مطعون أو عنه،

 . حديثه

 يعتبر بحديث اهل هذه المرتبة.حكمها :



  أو ضعفوه، أو به، يحتج ال فالن:  وهي سابقتها، من أسوأ وهو": الثانية المرتبة"

 أو ضعيف، أو مناكير، له أو منكر، حديثه أو ينكر، ما له أو الحديث، مضطرب 

 فال   الحديث  منكر فيه قلت  من كل: "قال فقد البخاري أما البخاري، غير عند منكر،

 ".عنه الرواية  تحل

 يخرج أي بحديثه، يعتبر: -السخاوي بين كما- المرتبتين  هاتين في ذكر من وحكم

 الصيغ  هذه إلشعار  -حجة بها ليصير  تقويه روايات  عن البحث  وهو -لالعتبار حديثه

 .لها   منافاتها وعدم  لذلك، بها المتصف بصالحية

  أو الحديث، مردود أو حديثه، رد فالن: كقولهم.  سابقتيها من أسوأ": الثالثة المرتبة"

  أو الحديث، مطروح أو طرحوه، أو بمرة،  واه أو بثقة، ليس أو جدا، ضعيف

 الرواية تحل ال أو حديثه، كتابة تحل ال أو حديثه، يكتب  ال  أو به، رمإ أو مطروح،

  خالفا شيء  ال أو بحديثه، يستشهد ال  أو شيئا، يساوي  ال أو بشيء، ليس أو عنه،

 . معين البن

  أو الوضع،  أو بالكذب   متهم وفالن  الحديث، يسرق فالن: كقولهم": الرابعة المرتبة"

  ليس أو بحديثه، أو به، يعتبر ال أو تركوه،  أو الحديث، ذاهب  أو متروك، أو ساقط،

 يدي على وهو هالك، أي ومود تركه، على مجمع: قولهم وكذا ثقة، غير  أو بالثقة،

 .عدل

 ووضع ويكذب، يضع،: وكذا والوضاع،  والكذاب، كدجال،": الخامسة المرتبة"

 . حديثا

  الكذب، في المنتهى إليه  أو الناس،  كأكذب  المبالغة على يدل ما": السادسة المرتبة"

 . ذلك  ونحو. معدنه أو منبعه، أو الكذب،  ركن هو أو

  أهلها من بواحد يحتج ال  إنه: "السخاوي فيه قال األخيرة األربع المراتب  هذه وحكم

 ". به يعتبر وال به، يستشهد وال

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين . 

 


