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الحمد هلل رب العالمين والعاقبة للمتقين وال عدوان إال على الظالمين كالمبتدعة
والمشركين وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له إله األولين واآلخرين قيوم
السموات واألرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم
صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.
أما بعد…
فإن لعلم الجرح والتعديل قواعده وقوانينه قد بينها العلماء يف كتبهم .فال ينبغي إهمال
هذه القواعد وال الغفلة عنها بوجه من الوجوه .فال بد لمن تكلم يف هذا الباب أن ال
تجاوز هذه القواعد وأن ال يخرج منها وإال سيقع يف المهالك ومخالفة سبيل المؤمنين
أعاذنا اهلل منها.

فإننا نعايش ونشاهد يف بلدنا ويف غيره من البلدان وقوع إخواننا يف األخطاء العظيمة يف
هذا الباب من حيث ال يشعرون ويحسبون أهنم يحسنون صنعا .فبعضهم يتكلم يف
عرض أخيه السلفي بال حجة وال برهان فيرتتب عليه الهجر والتقاطع والتدابر.
والسبب يف هذا كله
الجهل بقواعد أهل الفن وسوء الفهم أو عدمه لكالم أئمة الحديث.

كما قال الجرجاين ( :)٤٧١ﺇﺫا تعاطى الشيء غير ﺃهله ،ﻭتولى األمر غير البﺼير به،
ﺃعضل الداء ،ﻭاشتد البالء( .دالئل اإلعجاز )٣٩٧
وقال الحافظ ابن حجر :ﻭﺇﺫا تكلم المرء في غير فنه ﺃتى بهذﻩ العجائب( .فتح الباري
)٣/٥٨٤

فمن هذا المنطلق ولكثرة التشغيب يف هذا الباب أردت أن أبرز بعض التنبيهات التي نبه
عليها أهل العلم أئمة الفن.

فأقول مستعينا باهلل:
من القواعد التي تنبغي معرفتها يف هذا الباب :
أنه ال يقبل الجرح يف حق من ثبتت عدالته إال ببيان سبب الجرح أي إذا كان مفسرا .فال
بد من دليل واضح وبرهان قاطع وإال فيرد الجرح كائنا من كان جارح.

١

قاﻝ أبو عبد اهلل محمد بن نﺼر المروزي (٢٩٤ه):
"كل ﺭجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح ﺃحد حتى يبين ﺫلك عليه بأمر ال يحتمل
غير جرحه" (نقله الحافظ ابن حجر يف هتذيب التهذيب
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والعدالة تثبت  -كام هو مقرر يف كتب علوم احلديث  -إما بتنصيص عامل من العلامء وإما باالستفاضة حيث يكون معروفا بالطلب

لدى العلامء.

 ٢٧٣ / ٧وانظر التمهيد البن عبد الرب )٣٤-٣٣ /٢

وقال ابن جرير الطربي (٣١٠ه):
"ﻭمن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرﺡ ،ﻭما تسقﻂ العدالة بالظن( ".هدي الساري
)٤٢٩

٢

وقال الحافظ البيهقي (٤٥٨ه) يف السنن الكربى:
باب ال يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إال بأن يقفه على ما يجرحه به.
قاﻝ الشافعي ﺭحمه الله :ألﻥ الناﺱ يختلفوﻥ ﻭيتباينوﻥ في األهواء.
ثم أسند حديث عتبان بن مالك وهو مخرج يف الﺼحيحين يف قﺼة صالة النبي صلى
اهلل عليه وسلم يف بيت عتبان وفيه :فثاﺏ في البيت ﺭجاﻝ من ﺃهل الداﺭ  ,ﺫﻭﻭ عدﺩ ,
ﻭاجتمعوا  ,فقاﻝ قائل منهم :ﺃين مالك بن الدخشن؟ فقاﻝ بعضهم :ﺫلك منافق  ,ال يحب
الله ﻭﺭسوله  ,قاﻝ :فقاﻝ ﺭسوﻝ الله صلى الله عليه ﻭسلم " :ال تقل له ﺫلك  ,ﺃال تراﻩ
ﻭقد قاﻝ :ال ﺇله ﺇال الله يريد بذلك ﻭجه الله؟ "  ,قاﻝ :الله ﻭﺭسوله ﺃعلم  ,قاﻝ :فإنا نرﻯ
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قلت :فال يشك يف سلفية عامل أوطالب بقول "وما يدريك لعله تغري" أو بقول "غري واضح" إال أن يأيت باحلجة.

وال حيتاج إىل جتديد التزكية إذا ثبتت عدالته كام يزعم بعض الناس!

ﻭجهه ﻭنﺼيحته ﺇلى المنافقين  ,قاﻝ :فقاﻝ ﺭسوﻝ الله صلى الله عليه ﻭسلم" :ﺇﻥ الله
قد حرﻡ على الناﺭ من قاﻝ :ال ﺇله ﺇال الله  ,يبتغي بذلك ﻭجه الله" .
ثم قال البيهقي  -وهو يدل على قوة استنباطه :فالنبي صلى الله عليه ﻭسلم لم يقبل
قوﻝ الواقع في مالك بن الدخشن بأنه منافق حتى تبين له من ﺃين يقوﻝ ﺫلك؛ ثم لما بينه ,
لم يرﻩ نفاقا  ,فرﺩ عليه قوله.

ثم أسند قول إبراهيم النخعي" :كاﻥ يقاﻝ ":العدﻝ في المسلمين من لم يظهر منه ﺭيبة
".
وعلق عليه بقوله":ﻭهذا عندنا فيمن ثبتت عدالته فهو على ﺃصل العدالة ما لم يظهر منه
ﺭيبة ﻭالله ﺃعلم)٢١٢-٢١١ /١٠( ".

وقال الخطيب البغدادي (٤٦٣ه) يف الكفاية:
"باﺏ في ﺃﻥ المحدﺙ المشهوﺭ بالعدالة ﻭالثقة ﻭاألمانة ال يحتاﺝ ﺇلى تﺰكية المعدﻝ
… إلخ
ثم مثل بعدد من األئمة ثم قال :ﻭمن جرﻯ مجراهم في نباهة الذكر ﻭاستقامة األمر
ﻭاالشتهاﺭ بالﺼدﻕ ﻭالبﺼيرﺓ ﻭالفهم  ,ال يسأﻝ عن عدالتهم  ,ﻭﺇنما يسأﻝ عن عدالة من
كاﻥ في عداﺩ المجهولين  ,ﺃﻭ ﺃشكل ﺃمرﻩ على الطالبين.

ثم قال :حدثني محمد بن عبيد الله المالكي  ,ﺃنه قرﺃ على القاضي ﺃبي بكر محمد بن
الطيب (وهو الباقالين) قاﻝ :ﻭالشاهد ﻭالمخبر ﺇنما يحتاجاﻥ ﺇلى التﺰكية متى لم يكونا
مشهوﺭﻱ العدالة ﻭالرضا  ,ﻭكاﻥ ﺃمرهما مشكال ملتبسا ﻭمجوﺯا فيه العدالة ﻭغيرها ,
ﻭالدليل على ﺫلك ﺃﻥ العلم بظهوﺭ سترهما ﻭاشتهاﺭ عدالتهما ﺃقوﻯ في النفوﺱ من
تعديل ﻭاحد ﻭاثنين يجوﺯ عليهما الكذﺏ ﻭالمحاباﺓ في تعديله  ,ﻭﺃغراﺽ ﺩاعية لهما
ﺇلى ﻭصفه بغير صفته  ,ﻭبالرجوﻉ ﺇلى النفوﺱ يعلم ﺃﻥ ﻇهوﺭ ﺫلك من حاله ﺃقوﻯ في
النفﺲ من تﺰكية المعدﻝ لهما  ,فﺼح بذلك ما قلناﻩ  ,ﻭيدﻝ على ﺫلك ﺃيضا ﺃﻥ نهاية حاﻝ
تﺰكية العدﻝ ﺃﻥ يبلﻎ مبلﻎ ﻇهوﺭ سترﻩ  ,ﻭهي ال تبلﻎ ﺫلك ﺃبدا  ,فإﺫا ﻇهر ﺫلك فما
الحاجة ﺇلى التعديل.

ثم أسند عن ابن جابر أنه قال« :ال يؤخذ العلم ﺇال ممن شهد له بالطلب»  :قاﻝ ﺃبو
ﺯﺭعة :فسمعت ﺃبا مسهر يقوﻝ« :ﺇال جليﺲ العالم فإﻥ ﺫلك طلبه» قاﻝ الخطيب :ﺃﺭاﺩ
ﺃبو مسهر بهذا القوﻝ ﺃﻥ من عرفت مجالسته للعلماء ﻭﺃخذﻩ عنهم  ,ﺃغنى ﻇهوﺭ ﺫلك من
ﺃمرﻩ ﺃﻥ يسأﻝ عن حاله  ,ﻭالله ﺃعلم".
()٢٤٤-٢٤٢ /١

وقال تحت باب القول يف الجرح هل يحتاج إلى كشف أم ال:

"ﻭقد ﺫكر ﺃﻥ الشافعي ﺇنما ﺃﻭجب الكشف عن ﺫلك  ,ألنه بلغه ﺃﻥ ﺇنسانا جرﺡ ﺭجال
فسﺌل عما جرحه به  ,فقاﻝ :ﺭﺃيته يبوﻝ قائما  ,فقيل له :ﻭما في ﺫلك ما يوجب جرحه؟
فقاﻝ :ألنه يقع الرشش عليه ﻭعلى ثوبه  ,ثم يﺼلي  ,فقيل له :ﺭﺃيته يﺼلي كذلك؟ فقاﻝ:
ال.
فهذا ﻭنحوﻩ جرﺡ بالتأﻭيل ،ﻭالعالم ال يجرﺡ ﺃحدا بهذا ﻭﺃمثاله  ,فوجب بذلك ما قلناﻩ.

وقال :سمعت القاضي ﺃبا الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبرﻱ يقوﻝ :ال يقبل
الجرﺡ ﺇال مفسرا .

ثم قاﻝ الخطيب :ﻭهذا القوﻝ هو الﺼواﺏ عندنا  ,ﻭﺇليه ﺫهب األئمة من حفاﻅ الحديث
ﻭنقاﺩﻩ  ,مثل محمد بن ﺇسماعيل البخاﺭﻱ ﻭمسلم بن الحجاﺝ النيسابوﺭﻱ ﻭغيرهما ,
فإﻥ البخاﺭﻱ قد احتﺞ بجماعة سبق من غيرﻩ الطعن فيهم ﻭالجرﺡ لهم كعكرمة مولى
ابن عباﺱ في التابعين  ,ﻭكإسماعيل بن ﺃبي ﺃﻭيﺲ ﻭعاصم بن علي ﻭعمرﻭ بن مرﺯﻭﻕ
في المتأخرين  ,ﻭهكذا فعل مسلم بن الحجاﺝ فإنه احتﺞ بسويد بن سعيد ﻭجماعة غيرﻩ
اشتهر عمن ينظر في حاﻝ الرﻭاﺓ الطعن عليهم  ,ﻭسلك ﺃبو ﺩاﻭﺩ السجستاني هذﻩ الطريق

 ,ﻭغير ﻭاحد ممن بعدﻩ  ,فدﻝ ﺫلك على ﺃنهم ﺫهبوا ﺇلى ﺃﻥ الجرﺡ ال يثبت ﺇال ﺇﺫا فسر
سببه ﻭﺫكر موجبه.

ثم أسند عن شعبة أنه قاﻝ« :احذﺭﻭا غيرﺓ ﺃصحاﺏ الحديث بعضهم على بعض  ,فلهم
ﺃشد غيرﺓ من التيوﺱ»
ﻭمذاهب النقاﺩ للرجاﻝ غامضة ﺩقيقة  ,ﻭﺭبما سمع بعضهم في الراﻭﻱ ﺃﺩنى مغمﺰ
فتوقف عن االحتجاﺝ بخبرﻩ  ,ﻭﺇﻥ لم يكن الذﻱ سمعه موجبا لرﺩ الحديث ﻭال مسقطا
للعدالة…"

ثم أسند عن أبي بكر بن ﺃبي األسوﺩ أنه يقوﻝ " :كنت ﺃسمع األصناﻑ من خالي عبد
الرحمن بن مهدﻱ  ,ﻭكاﻥ في ﺃصل كتابه قوﻡ قد ترﻙ حديثهم  ,مثل الحسن بن ﺃبي جعفر
ﻭعباﺩ بن صهيب  ,ﻭجماعة نحو هؤالء  ,ثم ﺃتيته بعد ﺫلك بأشهر  ,ﻭﺃخرﺝ ﺇلي كتاﺏ
الدياﺕ  ,فحدثني عن الحسن بن ﺃبي جعفر  ,فقلت :يا خالي  ,ﺃليﺲ كنت قد ضربت على
حديثه ﻭتركته؟ قاﻝ " :بلى  ,تفكرﺕ فيه ﺇﺫا كاﻥ يوﻡ القيامة قاﻡ الحسن بن ﺃبي جعفر
فتعلق بي فقاﻝ :يا ﺭﺏ سل عبد الرحمن بن مهدﻱ فيم ﺃسقﻂ عدالتي؟ فرﺃيت ﺃﻥ
ﺃحدﺙ عنه  ,ﻭما كاﻥ لي حجة عند ﺭبي  ,فحدﺙ عنه بأحاﺩيث " ()٢٨١-٢٧٧ /١

ثم ذكر باﺏ ﺫكر بعض ﺃخباﺭ من استفسر في الجرﺡ فذكر ما ال يسقﻂ العدالة.
وأورد تحته أمثلة على أن بعض األئمة تكلموا يف الرجال بما ليﺲ بجارح-٢٨١ /١( .
)٢٩١

وقال ابن عبد البر (٤٦٣ه) يف جامع بيان العلم وفضله تحت باﺏ حكم قوﻝ العلماء
بعضهم في بعض:
" هذا باﺏ قد غلﻂ فيه كثير من الناﺱ ﻭضلت به نابتة جاهلة ال تدﺭﻱ ما عليها في
ﺫلك .ﻭالﺼحيح في هذا الباﺏ ﺃﻥ من صحت عدالته ﻭثبتت في العلم ﺃمانته ﻭبانت ثقته
ﻭعنايته بالعلم لم يلتفت فيه ﺇلى قوﻝ ﺃحد ﺇال ﺃﻥ يأتي في جرحته ببينة عاﺩلة تﺼح بها
جرحته على طريق الشهاﺩاﺕ ،ﻭالعمل فيها من المشاهدﺓ ﻭالمعاينة لذلك بما يوجب
تﺼديقه فيما قاله لرباءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسالمته من ذلك كله،
فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه ﻭالنظر ﻭﺃما من لم تثبت ﺇمامته ﻭال عرفت
عدالته ،ﻭال صحت لعدﻡ الحفظ ﻭاإلتقاﻥ ﺭﻭايته فإنه ينظر فيه ﺇلى ما اتفق ﺃهل العلم
عليه ،ﻭيجتهد في قبوﻝ ما جاء به على حسب ما يؤﺩﻱ النظر ﺇليه)٢٥١-٢٥٠ /٢( ".

وقال الحافظ ابن حجر (٨٥٢ه) يف التهذيب يف ترجمة محمد بن ربيعة الكالبي :قلت
ﻭقاﻝ الساجي فيه لين ﻭتبعه األﺯﺩﻱ ﻭنقل عن عثماﻥ بن ﺃبي شيبة قاﻝ جاءنا محمد بن

ﺭبيعة فطلب ﺇلينا ﺃﻥ نكتب عنه فقلنا "نحن ال ندخل في حديثنا الكذابين" ﻭهذا جرﺡ
غير مفسر ال يقدﺡ فيمن ثبتت عدالته ".
()١٦٣ /٩

وقال يف النﺰهة" :ﻭليحذﺭ المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرﺡ ﻭالتعديل؛ فإنه
ﺇﻥ عدﻝ بغير تثبت كاﻥ كالمثبت حكما ليﺲ بثابت ،فيخشى عليه ﺃﻥ يدخل في ﺯمرﺓ
من ﺭﻭﻯ حديثا ﻭهو يظن ﺃنه كذﺏ ،ﻭﺇﻥ جرﺡ بغير تحرﺯ ﺃقدﻡ على الطعن في مسلم
برﻱء من ﺫلك ،ﻭﻭسمه بميسم سوء يبقى عليه عاﺭﻩ ﺃبدا.
ﻭاآلفة تدخل في هذا تاﺭﺓ من الهوﻯ ﻭالغرﺽ الفاسد .ﻭكالﻡ المتقدمين سالم من
هذا ،غالبا .ﻭتاﺭﺓ من المخالفة في العقائد ،ﻭهو موجوﺩ كثيرا ،قديما ﻭحديثا…
ﻭالجرﺡ مقدﻡ على التعديل ،ﻭﺃطلق ﺫلك جماعة ،ﻭلكن ،محله ﺇﻥ صدﺭ مبينا من
عاﺭﻑ بأسبابه؛ ألنه ﺇﻥ كاﻥ غير مفسر لم يقدﺡ فيمن ثبتت عدالته ،ﻭﺇﻥ صدﺭ من غير
عاﺭﻑ باألسباﺏ لم يعتبر به ،ﺃيضا".

فيتبين للقارئ أن منهﺞ أئمة الجرح والتعديل كان عدم قبول تجريح أحد فيمن ثبتت
عدالته إال أن يبين جرحه بدليل واضح وبرهان قاطع .وأهنم ال يقبلون الطعن فيمن
ثبتت عدالته بالظنون واألهواء والشكوك .نسأل اهلل العافية.

فيجب على من تكلم يف هذا المجال أن يتبع منهﺞ األئمة النقاد وإال سيقع يف التخبﻂ
بتقعيد القواعد لم يعلمها األئمة الجهابذة فيهلك كما هلك من قبله.

فلذا نرى شيخنا العالمة ربيع بن هادي المدخلي حفظه اهلل قد تفطن ألخطاء فالح
الحربي يف هذا المجال ورد عليه .فأختم هذه الوريقات بالنقل عنه:

(النﺼيحة األخوية إلى األخ الشيخ فالح الحربي )٦-٢

هذا الذي أردت تذكير إخواين به من ذكر قاعدة غفل عنها كثير من الطلبة .فعلينا جميعا
أن نلتﺰم القواعد التي نﺼبها أهل العلم وأن ال نخرج منها .ومن خرج منها وتكلم يف
إخوانه بال حجة أوشكك يف سلفيتهم فعليه أن يتوب إلى اهلل وأن يرجع إلى منهﺞ
العلماء.

أسأل اهلل الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الرسالة الوجيﺰة خالﺼة لوجهه
ويتقبلها وينفع هبا إخواين.

واهلل أعلم.
وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه :ألتاي الربيشي الكازخي
٣٠/٧/١٤٣٩
المدينة النبوية

قرأه أذن بنشره:
اإلمام ربيع بن هادي عمري املدخلي حفظه اهلل

