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 علم الدرایة
 

 المبحث السادس

************ 

 

 الجرح و التعدیل

 

ٔ ُْٛٓا جٓاخ يخرهفح نهثذث ، ٔ َذٍ َرطشّق إنی تٛآَا کًا 

 . یهٙ

 لتعدیلالطرق الموصلة إلی ا

 نًؼاششج انثاغُحانشأ٘ تايٕس يخرهفح، کا ذؼذیمثثد ی

ّٛح، ٔاالعرفاظح،  ٔانًالصيح انًطّهؼح ػهٗ األدٕال انشخص

ٔاالشرٓاس تٍٛ أْم انؼهى انًٕثٕلٍٛ كًشاٚخُا انغانفٍٛ، 



2 
 

ٔاشرٓاسْى تانرمٕٖ ٔانرٕثٛك ٔانصالح ٔانؼذانح ٔانعثػ 

انًرؼاظذج انًٕجثح  الصيحشٓادج انمشائٍ انٔ ٔانفالح، 

كَّٕ يشجغ انؼهًاء ی مشائٍ ذذلّ ػهنالغًُٛاٌ تؼذانرّ ك

انؼذل شٓادج ٔشٓادج شاْذیٍ ػادنٍٛ فٛٓا، تم ٔانفمٓاء، 

فٙ  -سدًّ هللا-نؼاليح ، کاػُذ کثٛش يٍ األصذابانٕادذ 

 . انرٓزٚة

 إَّ لٕل يشٕٓس نُا ٔ: فٙ انثذایح -سدًّ هللا-ٔ لال انشٓٛذ 

 .نًخانفُٛا

تاغٍ ػهٗ انرايح انًطهؼح  الصيحانً ٔ انًغرًشّج ًؼاششجانأيّا 

، فالشّک ، تذٛث ٚذصم انؼهى أٔ االغًُٛاٌ تؼذانرّانشأ٘ أيش

تخالف . تانشأ٘ انًؼاصش ذخصّ فٙ أَّٓا ذثثد انؼذانح، ٔ نکُٓا 

 .تالٙ انطشق

 ألفاظ التعدیل و الجرح

 :ْٙ کانرانٙفٙ يماو انًذح أنفاظ انرؼذیم 

، "يرمٍ"، "تصٛش تانذذیث" ،"صذٛخ انذذٚث" ،"دّجح"، "ثمحٌ"

لشٚة "، "يغرمٛى"، "صذٔق"، "ظاتػ"، "ٔجّ"، "ػٍٛ"، "ثثد"

، أٔ "ٚذرجّ تذذٚثّ"، "صانخ انشٔاٚح"، "عهٛى انجُثح"، "األيش

، "التأط تّ"، "يغكٌٕ إنٗ سٔاٚرّ"، "ُٚظش فّٛ"، أٔ "ٚكرة"

، "شكٕس"، "جهٛم"، "يٍ أجاّلء انطائفح"، "انطائفح شٛخ"
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،  "يشظّٙ"، "يؼرًذ"، "شٛخ اإلجاصج"، "يًذٔح"، "خّٛش"، "صاْذ"

صادة اإلياو "، "کثٛش انًُضنح"، "صانخ"، "ٔسع"، "دیٍّ"

ٔ َذْٕا يًا ، "اعُذ ػُّ"، "ٔکٛم اإلياو انًؼصٕو"، "انًؼصٕو

 .یفٛذ َفظ انًؼُی نٓا

 

 :أيا أنفاظ انجشح فٓٙ کانرانٙ

، "غالٍ"، "ظؼٛف"، "ٔظّاع"، "كزّاب"، "َاصة"، "فاعك"

يرشٔن "، "يشذفغ انمٕل" ،"يخرهػ انذذیث" ،"انذذٚثيعطشب "

فاعذ "، "ءٍ نٛظ تشٙ"، "ٔاٍِ"، "يرّٓى"، "عالػ"، "فٙ َفغّ

 .تّ رنک فٙ انًؼُیيا شا ٔ،  "يرؼصّة"، "يهؼٌٕ"، "انؼمٛذج

 

 تعارض الجرح و التعدیل

 

إرا اجرًغ انجشح ٔ انرؼذیم فٙ شخص ٔادذ، فٓم یمذّو 

 یرغالطاٌ؟أدذًْا ػهی اٜخش، أٔ 

 :ُْٛٓا ألٕال يخرهفح َشٛش إنٛٓا فًٛایهٙ

ْٕ ذمذیى انجشح ػهی انرؼذیم، ٔ َمم ْزا ػٍ : القول األول

ل ٚخثش ػًا ظٓش يٍ ذِانًؼجًٕٓس انؼهًاء، ٔ اعرذنّٕا ػهّٛ تأٌّ 

 .ٔ انذال أٌّ انجاسح یخثش ػًا ْٕ لذ خفٙ ػهی انًؼذّلدانّ، 

إٌ كاٌ يشرًال ػهٗ  انرؼذٚم ٔاٌّ : ٔ ترؼثٛش تؼط انؼهًاء

إال أَّ يٍ دٛث َفٙ انًؼصٛح انفؼهٛح يغرُذ  ،إثثاخ انًهكح
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اإلثثاخ يمذو ػهٗ  فئَّ يثثد نٓا ٔ ،تخالف انجشح ،إنٗ األصم

 .انُفٙ

ٔ لٛم فٙ ذٕجّٛٓ اٌّ يطهما،  انرؼذیمْٕ ذمذیى : القول الثاني

ذؼاسض انجشح ٔ انرؼذیم یؤدّ٘ إنی انرغالػ، فٛشجغ إنی 

 .ٕ ػُذ ْزا انمائم انؼذانح فٙ انًغهىاألصم، ٔ ْ

يعافا إنی أٌّ رنک نٕ . ًُغ ْزا األصمٔ الدع ػهّٛ اٜخشٌٔ ت

ذىّ ، فٕٓ يٍ تاب انشجٕع إنی األصم، ال يٍ تاب ذمذیى انرؼذیم 

 .ػهی انجشح

ْٕ انرفصٛم تٍٛ يا یًکٍ انجًغ تٍٛ األيشیٍ، ٔ : القول الثالث

 . يا الیًکٍ کزنک

سأیرّ : اَّّ ػادل، ٔ یمٕل انجاسح: ٔ األٔل کًا إرا لال انًؼذّل

فًٓا لاتالٌ نهجًغ، ألٌّ انًؼذّل نى یذّػٙ . يشّج یشذکة رَثا

 . انؼصًح دری الیرالئى يغ اسذکاب رَة يٍ انزَٕب

ألًَٓا دجراٌ  انرؼذیم،انجشح ػهٗ ٔ فٙ ْزِ انصٕسج یمذّو 

 .راٌ فٛؼًم تًٓا يغ اإليكاٌيجرًؼ

سأیرّ یشذکة انًؼصٛح ٔلد انضٔال : اَٙ کًا إرا لال انجاسحٔ انث

سأیرّ یصهّٙ فٙ َفظ انٕلد : يثال فٙ یٕو کزا، ٔ لال انًؼذّل

 . فآًَّا غٛش لاتالٌ نهجًغ. ٔ َفظ انٕٛو
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األػذنٛح  غ أنٗ انًشجذاخ يغ األكثشٚح ٔٔ فٙ ْزِ انصٕسج یشج

ٔ إرا . انًشجٕحٚرشن  فٛؼًم تانشاجخ ٔ ،َذْٕا  األٔسػٛح ٔ ٔ

 . انرٕلفالیٕجذ يا یشجخ أدذًْا ػهی اٜخش، فٛجة 

يکاٌ، ٔ انرٕلّف ػُذ ػذو ْٕ انجًغ ػُذ اإل :القول الرابع

ٔ ْٕ يا َغة . اإليکاٌ يطهما، عٕاء یٕجذ انًشجخ أو الیٕجذ

 .فٙ انخالف –سدًّ هللا  –إنی انشٛخ 

***** 

 


