
 

 محاضرة في علم الجرح والتعديل  

(   عنوان المحاضرة ) دراسة في علم الجرح والتعديل   

 

 هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد  

-------------------------------------  

الصحيح انه يثبت الجرح والتعديل بقول واحد من اهل الجرح والتعديل ولو كان عبدا او امرأة ، وقيل  

 البد من اثنين كالشهادة وهذا القول ضعيف غير معتمد . 

 

 اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد  

------------------------------------  

لمعتمد انه يقدم الجرح على التعديل اذا كان الجرح مفسرا ، اذا اجتمع في راو واحد الجرح والتعديل فا

وان كان الجرح مبهما غير مفسر قدم التعديل ، وقيل ان زاد عدد المعدلين على الجارحين قدم التعديل  

 لكن هذا القول غير معتمد .  

 

  الفاظ الجرح والتعديل ومراتبهما

---------------------------------  

لقد قسم ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي في مقدمة كتابه )) الجرح والتعديل (( كال من 

اتب ، وبين حكم كل مرتبة منها. ثم زاد الذهبي وبعده العراقي مرتبة الفاظ الجرح والتعديل الى اربع مر

رر فيه لفظ التوثيق مثل  وهي ماكعلى مراتب التعديل هي أعلى من المرتبة األولى عند ابن ابي حاتم ، 

)) ثقة ثقة (( أو )) ثقة حجة (( ثم زاد الحافظ ابن حجر العسقالني مرتبة أعلى من المرتبة التي زادها 

الحافظان الذهبي والعراقي وهي صيغة التفضيل مثل )) اوثق الناس (( أو )) أثبت الناس (( فصارت 

 مراتب التعديل ستا .  



بي حاتم في مراتب الجرح مرتبتين أخريين فصارت مراتب الجرح ستا  وكذلك زاد العلماء على ابن ا

 ايضا .  

 واليك مراتب الجرح والتعديل ومراتبهما وحكمها فيما يلي :  

 مراتب الفاظ التعديل :   

ما دل على المبالغة في التوثيق ، او كان على وزن )) أفعل((وهي ارفع المراتب ، مثل : فالن   – 1

تثبت ، او الأعرف له نظيرا في الدنيا ، أو فالن أثبت الناس ، أو اوثق الخلق ، أو  اليه المنتهى في ال

 اوثق من أدركت من البشر .  

ثم ماتأكد بصفة او صفتين من صفات التوثيق ، مثل : ثقة ثقة ، او ثقة ثبت ، او ثبت حجة ، او  – 2

 ثقة مأمون ، او ثقة حافظ .  

يد ، مثل : ثقة ، أو حجة ، أو ثبت ، أو كأنه مصحف ، أو عدل  ثم مادل على التوثيق من غير تأك – 3

 ضابط  

ثم ما دل على التعديل من دون اشعار بالضبط ، مثل : صدوق ، أو محله الصدق ، أو البأس به )   – 4

معين ( فان )) البأس به (( اذا قالها ابن معين في الراوي فهو عنده ثقة أو مأمون أو خيار عند غير ابن 

ما ليس فيه داللة على التوثيق أو التجريح ، مثل : فالن شيخ أو روى عنه الناس ، أو الى   ثم - 5

 الصدق ماهو ، أو وسط ، أو شيخ وسط .  

ثم ما أشعر بالقرب من التجريح ، مثل فالن صالح الحديث ، او يكتب حديثه ، او يعتبر به ، أو  – 6

 مقارب الحديث أو صالح .  

 

   المراتب :                                                                                           حكم هذه 

أما المراتب األولى ، فيحتج بأهلها ، وان كان بعضهم أقوى من بعض    –1  

وأما المرتبتان الرابعة والخامسة فال يحتج بأهلها . ولكن يكتب حديثهم ويختبر ،  –  2                

 وان كان أهل المرتبة الخامسة دون أهل المرتبة الرابعة .  

وأما اهل المرتبة السادسة فال يحتج بأهلها ، ولكن يكتب حديثهم لالعتبار فقط دون   – 3               

.  عدم الضبط  االختبار وذلك لظهور امرهم في  



 مراتب ألفاظ الجرح : 

ما دل على التليين ، وهي أسهل مراتب الجرح مثل : فالن لين الحديث أو فيه مقال أو في حديثه  – 1

 ضعف او ليس بذاك ، او ليس بمأمون .  

ثم ماصرح بعدم االحتجاج به وشبهه ، مثل : فالن اليحتج به أو ضعيف ، أو له مناكير ، أو واه ،  – 2

ضعفوه .   او  

ثم ماصرح بعدم كتابة حديثه ونحوه ، مثل : فالن اليكتب حديثه أو التحل الرواية عنه ، أو  – 3

 ضعيف جدا ، او واه بمرة او طرحوا حديثه 

ثم ما دل على اتهامه بالكذب او نحوه ، مثل : فالن متهم بالكذب او متهم بالوضع ، او يسرق   – 4

 الحديث او ساقط او ليس بثقة  

ثم ما دل على وصفه بالكذب ونحوه ، مثل : فالن كذاب أو دجال أو وضاع او يكذب او يضع   – 5  

ثم ما دل على المبالغة في الكذب ونحوه ) وهي أسوأ مراتب الجرح ( مثل : فالن اكذب الناس او   – 6

ع اليه المنتهى في الكذب ، او هو ركن الكذب او هو معدن الكذب ، او اليه المنتهى في الوض  

 حكم هذه المراتب :  

األولى والثانية فانه اليحتج بحديثهم طبعا ، لكن يكتب حديثهم لالعتبار فقط ،  اما اهل المرتبتين  – 1

 وان كان اهمل المرتبة الثانية دون اهل المرتبة األولى .

اي الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة فال يحتج بحديثهم   وأما اهل المراتب االربع االخيرة ، – 2

 واليكتب واليعتبر به ألنه اليصلح ألن يتقوى او يقوى غيره .  

                                                  

 

 

 

 

 



 المصنفات في عصر الصحابة 

-----------------------------   

الصحابة امر مهم مفيد من نواح كثيرة ، لكن اهم هذه الفوائد هو  الشك ان التصنيف في معرفة تراجم 

معرفة الحديث المرسل من الحديث الموصول . ألن من اليعرف الشخص الذي يضيف الكالم الى النبي 

في منتهى االسناد أهو صحابي أم تابعي ، اليستطيع معرفة ذلك الحديث أهو  –صلى هللا عليه وسلم  –

 موصول أم مرسل .  

المصنفات المفردة في تراجم الصحابة كثيرة اشهرها :  و  

االستيعاب في معرفة األصحاب : البن عبد البر األندلسي .   – 1  

هذا الكتاب من أجل كتب معرفة الصحابة ويالحظ على مؤلفه انه كدره بايراده كثيرا مما شجر بين  

ه شيء كثير .  ع انه فاتالصحابة وسماه باالستيعاب لظنه انه استوعب االصحاب م  

 

 

 المصادر والمراجع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ  

اصول التخريج ودراسة االسانيد : محمود الطحان  – 1  

تيسير مصطلح الحديث : محمود الطحان  – 2  

 

 


