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 الفصل الدراسي: مـ2016 - 2015هـ/  1437 - 1436 العام الجامعي
 بقاعي. أ. د. علي نايف :أستاذ المادة 

 ساعات معتمدة 3 عدد الساعات المعتمدة
 عملي نظري  ساعات التدريس:عدد 

45   
 :: وصف المقررأوًل 

يث )دبلوم الحد -قسم الدراسات العليا–هو مقرر إلزامي من متطلبات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 الشريف(.

 :أهداف المقرر ثانًيا:
ه بعّدل روط الجارح والمعّدل وآدابه، وموانع قبول الجرح والتعديل، وبيان ما يالوصول بالطالب إلى معرفة ش

ح الراوي أو يجرح، وأدلة عدالة الصحابة، ثم معرفة ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها، وحكم تعارض الجر 
 والتعديل، ثم معرفة علوم الرواة من حيث التاريخ، وعلوم الرواة من حيث األسماء.

 :وى المقرر: محتثالًثا
 ساعتان(.)                         .عية اجلرح والتعديل وشروطهاو ول: يف مشر الفصل األ -

 .ول: مشروعية اجلرح والتعديلاملبحث األ -

 .تعريف اجلرح والتعديل -

 .دلة مشروعيتهماأ -

 .: وجوب البحث والسؤال عن الرواةوًل أ -

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 الشريف دبلوم الحديث -  الخطة الدراسية
 أصول الجرح والتعديل: مقرر

 رت.نور الدين عل اجلرح و التعديل وعلم الرجال للدكتور كتاب أصو  الكتاب المقرر :
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 .عنه وجوب تعريف املزكي ما عنده من حال املسؤول :ااثنيً  -

 .شبهة الغيبة على مشروعية اجلرح، واجلواب عنها إبسهاب -

 ساعتان(.)                                                 .أمهية علم اجلرح والتعديل -

 .اتريخ اجلرح والتعديل -

 .من مشاهري أئمة اجلرح والتعديل -

 ساعتان(.)                                             .التأليف يف اجلرح والتعديل -

 .املبحث الثاين: شروط مشروعية اجلرح والتعديل -

 .األهلية بشروطها -

  .حتقق احلاجة وعدم جماوزهتا -

 .الدقة يف اجلرح والتعديل -

 . يسرد اجلرح ويسكت عن التعديلَل أ -

 .عاندينأمثلة من أخطاء عصريني م   -

 ساعتان(.)              .                 الفصل الثاين: يف مقياس اجلرح والتعديل -

 .بيان صفة من تقبل روايته جممًل  -

 .املبحث األول: عدالة الصحابة ابألدلة القاطعة ورد ما أثري حوهلا -

 .معىن العدالة -

 .: القران، احلديث، اإلمجاع، العقلأدلة إثبات العدالة للصحابة -

 ساعتان(.)     .                                     مناقشات حول عدالة الصحابة -
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 ساعتان(.)     .                                          خطورة الطعن يف الصحابة -

 .حفظ الصحابة للحديث وعوامله -

 ساعات(. 3)                     املبحث الثاين: صفة من تقبل روايته سوى الصحابة  -

 اشرتاطها، وأمهيتها )حّفاظ جمروحون!(.العدالة وأدلة  -

 ار العدالة.اختب -

 الضبط وأدلة اشرتاطه، واختباره، وأقسامه، وفروع فيه. -

 ساعات(. 3)       .                                         طرق ثبوت اجلرح والتعديل -

 .: أن يكون احملدث مشهورا ابلعدالةوىلألالطريق ا -

 .الطريق الثانية: أن ينص على عدالته اثنان -

 .ل أو اجلرح بواحد فقط وتفريع يف اجملهولالطريق الثالثة: التعدي -

 .الطريق الرابعة: تعديل كل من عرف ابلعناية ابلعلم -

 .طرق مردودة للجرح والتعديل -

  .: رواية الثقة عن غريهوىلالطريق األ -

  .هبامديل على اإل: التعالطريق الثانية -

 وفق احلديث.على الطريق الثالثة: عمل العامل أو فتياه  -

 يه.ة:  خمالفة العامل حلديث ليست قدًحا يف احلديث ول رواالطريق الرابع -

 .الطريق اخلامسة: إنكار املروي عنه للحديث -

 ساعة(.)      .                            الفصل الثالث: يف شروط اجلارح واملعدل -
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 .: الشروط املعتربة يف اجلارح واملعدلأوًل  -

 .ح والتعديلالشرط األول: أن يكون عاملا أبسباب اجلر  -

 .ا متيقظً الشرط الثاين: أن يكون اجلارح واملعدل عدًل  -

 .الشرط الثالث: السلمة من التعصب -

 .ا ابللغة العربيةمً ـالشرط الرابع: أن يكون عال -

 .العدد( –حلرية ا –شروط غري معتربة )الذكورة  :ااثنيً  -

 ساعات(. 4)                         .الفصل الرابع: يف شروط قبول اجلرح والتعديل وموانعه -

 .املبحث األول: يف تفصيل شروط القبول -

 .من الشروط الشرط الثالث: تفسري اجلرح والتعديل واملذاهب واألدلة -

 .اعرتاضان وجواهبما -

 .أمثلة للجرح بغري قادح -

 .إشكال على تفسري اجلرح الصحيح املشهور وجوابه -

 .جلرح املبهم يف قبول اترجيح آخر: اختيار الغزايل وابن كثري -

 .وجه أخرىأ –حتقيقنا يف التوفيق بني املذهبني  -

 .: أن تعرف عني الروايالرابع: من شروط اجلرح والتعديل الشرط -

 .الشرط اخلامس: أن يسلم اجلرح والتعديل من املوانع -

 ساعات(. 5)         .                        املبحث الثاين: موانع قبول اجلرح والتعديل -

 .: موانع قبول اجلرح ثلثة أوجهالقسم األول -
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 .املتعلقة ابجلارح: موانع قبول اجلرح أوًل  -

 .ا، مثل ابن خراش واألزدينفسه جمروحً يف كون اجلارح  -1

 .أن يكون اجلارح من املتعنتني املتشددين -2

 .أن يكون اجلارح من املتأخرين عن اجملروح -3

 .قصور اخلربة ابجملروح -4

 .التحامل بني األقران -5

 .الختلف يف العقائد أو املنهج العلمي -6

 .ا: موانع قبول اجلرح املتعلقة ابجملروحاثنيً  -

 .مجروح قد استفاضت عدالتهـكون الرواي ال -1

 .رجوع اجملروح عما جرح به -2

 .آخر غري اجملروح كون احلمل يف اجلرح على راو   -3

 .ا: موانع قبول اجلرح املتعلقة ابجلرح نفسهاثلثً  -

 .أيت من جيعله عاما أو مطلقااجلرح أبمر نسيب في -1

 .اجلرح ابلشتغال ببعض العلوم -2

 .اجلرح ابلدخول يف أمر من الدنيا -3

 .نقل اجلرح بطريق غري مقبول -4

 .اجلرح مبا ل يقدح -5

 .على ما سبق من اخللف فيه(اجلرح غري املفسر) -6
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 .فقدان شرط من شروط اجلارح أو اجلرح -7

 .القسم الثاين: موانع قبول التعديل -

 .التعديل على اإلهبامو  ،يف التعديلالتساهل  -1

 .خمالفة مجاهري األئمةو  ،التعديل مبا ل يصلح -2

 .التعديل برواية الثقةو  ،التعصب للمعدل -3

 .اختلل شرط من شروط التعديل -4

 ساعات(. 5)      .                 بيان ما يعدل به الراوي أو جيرح الفصل اخلامس: يف -

 .ما يعدل به الراوي -

 .الراوي وبيان تقسيمه قسمنيما جيرح به  -

 . اجلرح ابختلل العدالةأوًل  -

 .يقبل حديث أهل الَسَفه وهو اخلِّفة والطيش ل -1

 .تقبل رواية الفاسق والكاذب يف حديث الناس ل -2

 .تقبل رواية التائب من الكذب يف احلديث ل -3

 .خرب املبتدع -4

 .الصحيحنيىل مغلظة ومتوسطة وخمففة ورواية املبتدعة يف إتقسيم البدع  -

 .اخرب من أخذ على الرواية أجرً  -5

 .خرب املدلس -6

 .خرب اجملهول، وأقسامه: وحكمهما -7



 

7 

 .الو حدان بقسميه -

 ساعات(. 3)       .                                     ا: اجلرح ابختلل الضبطاثنيً  -

 .وتغرّي  ترك السماع ممن اختلط  -1

 .رائبترك الحتجاج مبن كثرت يف حديثه الشواذ والغ  -2

 .ترك الحتجاج مبن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته  -3

 .رد حديث أهل الغفلة  -4

 .من ع رف بقبول التلقني ثرد حدي  -5

 .ترك الحتجاج مبن ع ِرف ابلتساهل يف مساع احلديث وأدائه  -6

 .ترك الحتجاج مبن ع ِرف ابلتساهل يف مساع احلديث وأدائه  -7

 .هل الضبط وإن عرف ابلصلحترك الحتجاج مبن مل يكن من أ  -8

 .حصر أسباب اجلرح وتصنيفها -

 .التشدد يف أحاديث األحكام والتجوز يف أحاديث فضائل األعمال -

 .العمل ابحلديث الضعيف يف فضائل األعمال -

 ساعتان(.)       .                           السادس: يف ألفاظ اجلرح والتعديلالفصل  -

 .والتعديل صيل ملراتب اجلرحمتهيد وأت -

 .لسخاويا –بن حجر ا –العراقي  –: الذهيب تقسيم الرازي والتعديلت عليه -

 .التقسيم املختار ملراتب اجلرح والتعديل -

 ساعات(. 4)                     .يف اجلرح والتعديل اذا اجتمعا أيهما أوىل :الفصل السابع -
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 .ول: يف أتصيل البحث وكلمة الذهيباملبحث األ -

 .عارض بني الجتهاد والختلفأسباب الت -

 .ىل أي مدىإهل ما أ ِخَذ على الراوي جيرح و  :أوًل  -

 .، معتدلا: اختلف املنهج: متشدد، متساهلاثنيً  -

 .لف يف بعض قواعد اجلرح والتعديلا: الختاثلثً  -

 .: اختلف دللة الصطلحارابعً  -

 .ا: اخلطأ يف مورد اجلرح والتعديلخامسً  -

 .حكم تعارض اجلرح والتعديلاملبحث الثاين: يف  -

 .: الختلف يف الرواي من عاملني فأكثر وتقسيمهأوًل  -

 .حتقيقنا يف املسألة -

 .الشروط التطبيقية -

 .(ضيه عوامل إزالة التعار وفلتحقيقي )الشرط ا -

 .ا: التعارض من عامل واحداثنيً  -

 .أمثلة تطبيقية: شبابة بن سوار، شجاع بن الوليد، ابن إسحاق -

 ساعات(. 5)      .                                ن: يف علم رجال احلديثالفصل الثام -

 .املبحث األول: علوم الرواة من حيث التاريخ -

 .املبحث الثاين: علوم الرواة من حيث األمساء -

 .: العلوم اليت تظهر أمساء الرواةأوًل  -
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 .ا: العلوم اليت متيز أمساء الرواةاثنيً  -

 .مهم فيه ترتيب املعلومات يف الرتاجم ، حبثترتيب تراجم الرجال -

 :: األساليب واألنشطةرابًعا
 متنوعة.

 

 : التقويم:خامًسا
 %.30النشاط الصفي: 

 %. 70االمتحان النهائي: 

 : المراجع:سادًسا
 الرفع والتكميل في الجرح والتعديل/ اللكنوي. -1

 تقدمة الجرح والتعديل/ ابن أبي حاتم الرازي. -2

 ديس بمراتب الموصوفين بالتدليس/ ابن حجر.تعريف أهل التق -3

 ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل/ الذهبي. -4

 ضوابط الجرح والتعديل/ د. عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف. -5

 


