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مظاهر اإلنصاف عند المحدثين في جرح 

 الرواة

 

 د. عبد الرحمن إبراهيم الخميسي() 

 المقدمة:

ً فيه، وأصلي وأسلم  ً مباركا الحمد هلل رب العالمين حمداً كثيراً طيبا

على أفضل رسله وأشرف خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 وبعد :

ه األمة أن حفظ لهاا دننهاا الاذ  فإن من نعم هللا تعالى العظيمة على هذ
هو عصمة أمرها ، ومصدر عزهاا وووتهاا ، والمثمثال فاي ال ثااب العزناز 

حفظه إلى أحد من خلقه  –سبحانه  –والسنة المطهرة . فأّما ال ثاب فلم ن ل 

ب وتولى جل وعا  حفظاه بذاتاه ليبقاى  ال إلى نبي مرسل وال إلى َملَك مقرَّ

والثحرنف والزنادة والنقصان إلى أن نار  هللا مصوناً محفوظاً من الثبدنل 

        األرض وماان عليهااا واااى تعااالى 

 (1). 

وأّما السنة المطهرة فقد هيأ هللا لها رجاالً ننفون عنهاا تحرناف اللاالين 

وانثحاى المبطلين وتأونل الجاهلين فيميازون صاحيحها مان ساقيمها وثقاتهاا 

ل بها من علوم تعاين علاى فهمهاا وتساهل من ضعفائها، وعنوا ب ل ما نثص

الطرنق إلى معرفثها، وكان هذا هو حفظها الذ  هو من تماام حفاظ القارآن 
 ال رنم.

وممااا عنااي بااه هاااال  الرجاااى األئمااة ماان علااوم الساانة علاام الجاارح 

والثعدنل من حيث ألفاظه، ومراتبه، وشروطه، وما نقبل مناه، وماا ال نقبال 
                                                

()  .)أسثاذ مساعد بقسم الدراسات اإلس مية ب لية الثربية صنعا  ) الجمهورنة العربية اليمنية 

 9سورة الحجر اآلنة  (1)
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ليااثهم فاااي بحااث العلااام الثقااوو والاااور  إلااى مااا ساااوو ذلااك، وواااد كااان ح

واإلنصاف مما كان له األثر الواضح على جميع مباحثه من حيث الثأصايل 

والثقسيم واالعثداى، وود لفت انثباهي من منهجيثهم في هذا، وضية إنصافهم 

مع اللير، حيث لم أجد وائ ً من مجمو  ما ووفت عليه من العلوم مْن بّزهم 

فياه ، وإذا وااى وائال إناه ح ار علايهم لام ن اط  ولام في ذلك أو بلغ شاأوهم 
نبالغ، والدليل على هذا أن منهم من جرح أباه ومنهم مان جارح ابناه ومانهم 

من جرح أخاه، ولو حصل منهم محاباة ألحد ل اان اآلباا  واألبناا  واألخاوة 

أولى الناس بذلك، غير أن هذا لم نحصال واساثمر الحااى كاذلك نادفعهم فياه 

صاف ال نلضبهم ك م مث لم، وال نووفهم عنه أحد، وال نخاافون العدى واإلن

من معثرض حثى لقوا ربهم وهم على ذلك غير مبدلين وال مثاراجعين كماا 

روو الخطيب عن علي بن الحسين بن الجنيد نقوى سمعت نحيى بان معاين 

نقوى : إنا لنطعن على أووام لعلهم ود حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثار مان 

سنة. واى ابن مهرونة: فدخلت على عبد الارحمن بان أباي حااتم وهاو مائثي 
نقرأ على الناس كثاب "جرح الثعدنل" فحدثثه بهذه الح انة فب ى وارتعادت 

نداه حثى سق  ال ثاب من نده، وجعل نب ي ونسثعيدني الح انة ولم نقرأ في 

عادنل" أ  أناه تارق وارا ة "الجارح والث (1)ذلك المجلس شيئاً أو كما واى أهـ

في ذلك المجلس فقا  بسابب تاأثره وكثارة ب ائاه وعااد إلياه بعاد ذلاك ال أناه 

ترق القرا ة بالمرة فهذا غير وارد أصا ً وواد ووفات أثناا  ورا تاي لابع  

كثب الجارح والثعادنل وغيرهاا مان مصانفات علاوم الحادنث علاى مواضاع 

ها في كثيرة من إنصافهم فعظمت الرغبة في نفسي في جمع شثاتها ولّم شعث
"مظااااهر اإلنصااااف عناااد بحاااث علماااي ف انااات هاااذه الصااافحات بعناااوان: 

، والثاي اشاثملت علاى تساعة مباحاث مدعوماة المحدثين في جرح الارواة"

باألدلااة ماان ال ثاااب والساانة وأوااواى أهاال العلاام وأخبااارهم، ثاام خثماات هااذه 

المباحث بخاتمة ذكرت فيها، خ صة موجزة للبحث، وفي آخر ذلك ذكرت 

ثي رجعت إليها وأفدت منها فيما كثبثه فيه، فإن كان فيماا كثبات المصادر ال

خير فمن هللا تعالى وحده، وإن كانت األخرو فمني ومن ال يطان وأسثلفر 

                                                
( تحقيااق د/ محمااود  2/201انظاار : الخطيااب البلااداد  ) جااامع ألخاا آ الااراو  وآداب السااامع  (1)

 م .1983الطحان، م ثبة المعارف الرناض 
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هللا أوالً وآخااراً، والحمااد هلل رب العااالمين وصاالى وساالم علااى نبينااا محمااد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين .
 

 المبحث األوى

و  المخثلف فيه  وعدم االوثصار على ذكر ذكر الجرح والثعدنل في الرا

 الجرح فق 

 

إن هااذا األماار الم ااار إليااه هااو ماان تمااام اإلنصاااف ماان هاااال  األئمااة 

األع م وغانة عدلهم فإنهم إذا ترجموا لراٍو ود اخثلفت عبارات العلما  فاي 
حالااه بااين موثااق ومجاارح لااه، لاام نسااثجيزوا ألنفسااهم االوثصااار علااى ذكاار 

بد أن نذكروا معه ما بلله في حاله من تعدنل، وذلك مثلما الجرح فق  بل ال

نوجاد فااي بعاا  المصاانفات الثاي عنااى بهااا أصااحابها بمثال هااذا النااو  ماان 

الثااراجم، ك ثاااب "الجاارح والثعاادنل" لعبااد الاارحمن باان أبااي حاااتم الاارا   

هـ(، و"ال امل في ضعفا  الرجاى" ألبي أحمد عبد هللا بن 327الحنظلي)ت 

هااـ(، و"تهااذنب ال ماااى فااي أسااما  الرجاااى" ألبااي 364تعااد  الجرجاااني)

هاـ( و"ميازان االعثاداى فاي 742الحجاج نوسف بن عبد الرحمن الماز )ت

هاـ( وغيار ذلاك 748نقد الرجاى" ألبي عبد هللا محماد بان أحماد الاذهبي)ت 
من المصنفات ال ثيرة في هذا الباب، ونساثثنى مان ذلاك ماا كاان موضاوعاً 

رأ  مالفيها فق  ك ثاب "الثقات" لمحمد بن حبان من هذه المصنفات لبيان 

هااـ (، و"تااارنث الثقااات" ألحمااد باان عبااد هللا باان صااالح 354البسااثي )ت 

هـ ( و"تارنث أسما  الثقاات" ألباي حفام عمار بان أحماد 261العجلي )ت 

هـ(، ونحوها فإن مالفيها لم ناذكروا فيهاا ساوو آرائهام 385بن شاهين )ت 

مالفااات األخاارو فااي الطبقااات والثااارنث، حيااث فقاا  إال نااادراً، وكاابع  ال

اوثصاارت علااى آرا  مالفيهااا دون الثعاارنا علااى آرا  غياارهم سااواً  أكااان 

الااراو  المثاارجم لااه مثفقاااً علااى ثقثااه أو مخثلفاااً فيااه وذلااك مثاال: "الطبقااات 
هااـ ( و"الثااارنث" ليحيااى باان معاااين 230ال باارو" لمحمااد اباان سااعد ) ت 

هاـ 256لمحمد بن إساماعيل البخاار  )ت  هـ( ، و"الثارنث ال بير"233)ت

( وغيرها ، وهاذا الصانيع مان هااال  األئماة فاي عادم إغفاالهم للثعادنل ماع 
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وجود الجرح دليل من أدلة كثيرة على منثهى أمانثهم وعظيم إنصافهم وووة 

     امثثاااااالهم للحاااااق ، حياااااث امثثلاااااوا وولاااااه تعاااااالى 

   . ووولااااااه تعااااااالى (1)     

           

  

(2) . 

ومن هنا جا ت تحذنرات هاال  األئمة من االوثصار على الجارح ماع 

وجااود الثعاادنل واعثبااار ذلااك ماان الظلاام واااى اإلمااام محمااد باان ساايرنن )ت 

 هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ(: 110

 .(3))ظلمت أخاق إذا ذكرت مساوئه ولم تذكر محاسنه(
ى هااـ( علاا463وشاادّد الحااافظ الخطيااب أحمااد باان علااي البلااداد  )ت 

وجوب ذكر الجرح والثعدنل إذا اجثمعا في الراو  وعادم جاوا  االوثصاار 

علااى أحاادهما فقاااى: ) إذا اجثمااع فااي أخبااار رجاال واحااد معاااٍن مخثلفااة ماان 

المحاساان والمناوااب والمطاااعن والمثالااب وجااب َكثْاابل الجميااع ونقلااه وذكاار 

 .(4)ال ل ون ره (

هاـ 597علاي)ت  وود انثقد الذهبي مسلك ابن الجو   عبد الرحمن بن

( فااي كثابااه "الضااعفا  والمثااروكين" حيااث نااورد الجاارح فااي الااراو  وال 

نورد الثعادنل، جاا  ذلاك فاي معارض ترجمثاه ألباان بان نزناد العطاار )ت 
هـ تقرنباً( وهو حافظ صدوآ إمام ، إذ وااى: ) وواد أورده الع ماة أباو 160

قاه، وهاذا مان الفرج ابن الجو   في الضاعفا  ولام ناذكر فياه أواواى مان وثّ 

                                                
 (.90سورة النحل اآلنة ) (1)
 (.135سورة النسا  اآلنة ) (2)

 (. 202 /2انظر : ) الجامع ألخ آ الراو  وآداب السامع  (3)

 انظر: الموضع والمصدر السابق نفسه . (4)
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 .(1)عيوب كثابه، نسرد الجرح ونس ت عن الثوثيق(

وود أكد علاى ماا سابق و اد ك مااً نفيسااً فاي جنباتاه الع ماة ظفار بان 
هـ ( حيث واى ) إذا كان الاراو  مخثلفااً 1394أحمد العثماني الثهانو  )ت 

فيااه ، وثقااه بعضااهم، وضااعّفه بعضااهم فاالوثصااار علااى ذكاار الثضااعيف 

الثوثيق عيب شادند، وكاذا باالع س، إال أن ن اون ممان ثبثات والس وت عن 

عدالثه وأذعنت األمة إلمامثه ف  بأس باالوثصاار علاى الثوثياق إذاً، بال واد 

نجب ذلك إذا تبين صدور الجارح فياه مان مثعصاب أو مثعنات أو مجاروح 

ننفسه أو مثحامل عليه للمعاصرة أو المنافرة الدنيونة، أو ممن ال نلثفت إلى 

مه ل ونه جاه ً بحاى الراو ، وهاذا كلاه ظااهر بعاد الثأمال فيماا ذكرناا ك 
 .(2)من أصوى الجرح والثعدنل

 

                                                
( تحقيااق علااى محمااد 1/16انظاار : الااذهبي محمااد باان أحمااد ) مياازان اإلعثااداى فااي نقااد الرجاااى  (1)

 الطبعة األولى ( . –معرفة للطباعة والن ر بيروت دار ال –البجاو  

 –( تحقيق عبد الفثاح أبو غدة 281انظر : ظفر بن أحمد الثهانو  ) وواعد في علوم الحدنث ص  (2)

 م.1984ط الخامسة الرناض –م ثب المطبوعات اإلس مية حلب 

This file was downloaded from QuranicThought.com



عبدالرحمن إبراهيم د.                                                                          

 الخميسي

العـــــــدد العـــــاشــــــر                     العلوم اإلسالمية مجلة جامعة القرآن الكريم و

 م2005هـ ـ 1426

 

104 

 المبحث الثاني

عدم محاباة أحد من المجروحين ورنباً كان أو بعيداً  وذكره بما فيه من 

 الجرح 

 

وهاااذا األمااار مااان أوضاااح األدلاااة علاااى إنصاااافهم وعااادم ماااداهنثهم أو 
لو لم ن ن عندهم إنصاف لما تعرضاوا باالجرح ألوارب  مجاملثهم ألحد ألنه

الناس إليهم، وهذا ما حد  بالفعل فقد ت لم بعضهم فاي آباائهم وبعضاهم فاي 

أبنائهم وبعضهم في أخوانهم وبعضهم في أخثاانهم وأصادوائهم وااى البهيقاي 

هـ(: ) ومن أنعام النظار فاي اجثهااد أهال الحفاظ 458أحمد بن الحسين ) ت 

اى الرواة، وما نقبل من األخبار وما نرد، علام أنهام لام ناألوا في معرفة أحو

جهداً في ذلك حثى إذا كان االبن نقدح في أبيه إذا عثر منه علاى ماا نوجاب 

رد خبره، واألب في ولده، واألخ فاي أخياه ال تأخاذه فاي هللا لوماة الئام وال 

 تمنعه في ذلك شجنة رحام وال صالة مااى، والح اناات عانهم فاي ذلاك كثيار
)(1). 

ومن أشهر األبنا  الاذنن جرحاوا آباا هم علاي بان عباد هللا بان المادنني 

هـ ( فقد سئل عن أبيه فقاى : )اسألوا غيار ، فقاالوا 234شيث البخار  )ت 

 .(2): سألناق، فأطرآ ثم رفع رأسه وواى : هذا هو الدنن، أبي ضعيف (

 غناد  وأحمد بن محمد بان ساليمان أباو ذر األ د  المعاروف باابن البا

هااـ (: ساامعت أبااا 427هااـ ( واااى حماازة باان نوسااف السااهمي ) ت326)ت 

مسعود الدم قي نقوى : سمعت الزننبي ببلداد نقوى : دخلت على محمد بن 
محمد الباغند  فسمعثه نقوى : ال ت ثبوا عن ابني فإنه ن ذب، فادخلت علاى 

 .(3)ابنه فسمعثه نقوى: ال ت ثبوا عن أبي فإنه ن ذب (

                                                
( تحقياق د. 47 /1ال رنعة انظر: البهيقي أحمد بن الحسين ) دالئل النبوة ومعرفة أحواى صاحب  (1)

 م.1985بيروت، ط األولى  –دار ال ثب العلمية  –عبد المعطي ولعجي 

دار الاوعي  –( تحقياق محماد اباراهيم  اناد 2/15انظر : محمد بان حباان البساثني ) المجاروحين  (2)

 هـ1402ط الثانية  –حلب 
ي وغياره مان الم اانث فاي انظر : حمزة السهمي ) سااالت حمزة بان نوساف الساهمي للادار وطنا (3)

الرنااض  –م ثباة المعاارف  –( بثحقيق مرافق عبد هللا بن عبد القادر 132الجرح والثعدنل ص 

 م.1984ط أولى  –
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هـ ( كماا 312نا ه محمد بن محمد الباغند  أبوب ر ) توممن جرح أب

ـ ( وك مه في ابنه 275تقدم وأبوداود سليمان بن األشعث السجسثاني ) ت ه
رواه عنه ابن عد  من طرنق علي بن الحسين بن الجنيد وااى : سامعت أباا 

 .(1)داود السجسثاني نقوى : ابني عبد هللا هذا كذاب

جرح من أباي داود، وأوى مان ردّه علياه غير أن أحداً لم نرت  هذا ال

ابن عد  نفسه وبيّن أنه لوال شرطه في كثابه لام ناذكره وخاثم ذلاك بقولاه : 

)وهو مقبوى عند أصحاب الحدنث، وأما ك م أبياه فا  أدر  أناب تباين لاه 

 .(2)منه(

 وأحاد مان جاّرح ابنااه كاذلك : شاعبة بان الحجاااج أباو بساطام الواسااطي 
لي عنه أناه وااى : ساميت ابناي ساعداً فماا ساعد وال هـ ( روو العقي160)ت 

فلح كنت أووى له : اذهب إلى ه ام الدسثوائي فيقوى :  اليوم أرند أن أرسل 

 .(3)الحمام

الذهبي له ميزانه فمن باب الدفا  عنه لذلك أورد ووى أباي حااتم فياه : 

 .(4)هو صدوآ ليس عنده عن أبيه ال ثير شي 

نلاادعى بااين المحاادثين بااأمير المااامنين فااي وإذا كااان هااذا اإلمااام الااذ  

الحدنث لم نحاب ابنه فليره من باب أولى، ومن هاال  الذ  لم نحااب فايهم 

هاـ ( روو ابان عاد  عناه 148أحداً : ه ام بن حسان القردوساي، ثقاة ) ت
، ول ان لام ن ان (5)واى : لو حابيت أحداً لحابيت ه ام بان حساان كاان خثناي

 .(6)نحفظ

هـ( والحسن بان عماارة 140أبي عياش البصر  )ت وكذلك : أبان بن

هـ ( وهما مثروكاان عناد  المحادثين، كاان ناث لم 153ال وفي واضي بلداد )

                                                
( تحقيق د. عبد المعطي أمين ولعجاي 118 /4انظر عبد هللا بن عد  ) ال امل في ضعفا  الرجاى  (1)

 دار ال ثب العلمية بيروت ط األولى . –

 .1578 /4المصدر السابق  انظر: (2)
 –( تحقيق د. عبد المعطي أمين القلعجي 118 /2انظر : محمد بن عمرو العقيلي ) الضعفا  ال بير (3)

 دار ال ثب العلمية بيروت ط األولى .

 .122 /2انظر : ميزان اإلعثداى  (4)
وبال امرأتاه ، انظار:  الخثن بفثح الخا  والثا  هو أبو امرأة الرجل وأخو امرأته وكل من كاان مان (5)

 ( مادة ) خثن ( دار صادر بيروت.138 /13ابن منظور )لسان العرب 

 .7/2570انظر: ال امل في ضعفا  الرجاى  (6)
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فيهما وشلِفع إليه أن نس ت فأبى، روو ابن عد  عن عباد بن عباد المهلباي 

واى : أتيتل شعبة أنا وحماد بن  ند ف لمناه في أبان بن أباي عيااش فقلناا لاه: 

طام تمسااك عنااه ، فلقاايهم بعااد فقاااى : مااا أرانااي نسااعني الساا وت نااا أبااا بساا

 .(1)عنه

وروو العقيلي عن حماد بن نزند وااى : كلمناا شاعبة فاي أن ن اف عان 
أبان ابن أبي عياش لِسنِِّه وأهل بيثه فضمن أن نفعل، ثم اجثمعناا فاي جناا ة 

ناه فنادو من بعيد: نا أبا اسماعيل إني ود رجعت عن ذلك، ال نحال ال اف ع

 . (2)ألنه أمر دنن

ولم ت ن هذه ال فاعة من حماد بن  ند لدو شعبة ابثداً  منه، بل كانت 

بطلب من أبان نفسه. فقد روو بن حباان، عان حمااد بان  ناد وااى : جاا ني 

أبان بن أبي عياش فقاى : أحب أن ت لم شعبة في أن ن ف عني واى : ف لمثه 

: إنك سألثني أن أكف عن أبان ،  ف ف عنه أناماً فأتاني في بع  الليل فقاى

 . (3)وإنه ال نحل ال ف عنه ، فإنه ن ذب على رسوى هللا 

وروو العقيلي عن أبي داود الطيالسي واى : واى : شعبة : أال تعجباون 

من جرنر بان حاا م هاذا المجناون، ومان حمااد بان  ناد أتيااني نساأالني أن 

 . (4)ن ذكرهأكف عن ذكر الحسن بن عمارة، ال وهللا ال أكف ع

وروو أنضاً عن وهب بن جرنر واى: كلم أبي شعبة الحجاج واى: فقاى 

له: نا أباا بساطام واد أكثارت فاي الحسان بان عماارة فاإن ت ان أردت هللا فقاد 
أتيت ما أردت، وإن ن ن غير ذلك فثركه أفضل، واى فوعده اإلمساق، وااى 

أبااق أن األمار الاذ   ثم رحنا إليه بع ي فلما رأو شعبة واى: نا وهاب أَْعِلامْ 

 . (5)سألني ليس إلى تركه سبيل

ومن المحدثين الذنن جّرحوا إخوانهم أو أحداً مان أوااربهم : جرنار بان 

هـ( جّرح أخاه كما روو ابان 188عبد الحميد بن ورط الضبّّي ال وفي ) ت 

هاـ أو 119حاتم عن نحيى بن المليرة واى و ند بن أبي أنيساة الجازر  )ت
                                                

 .1/377المصدر السابق نفسه  (1)

 .1/39انظر : الضعفا  ال بير  (2)
 .1/96انظر : المجروحين  (3)

 .237 /1انظر : الضعفا  ال بير  (4)

 1/238لمصدر السابق انظر : ا (5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مظاهر اإلنصاف عند المحدثين في جرح الرواة

العـــــــدد العـــــاشــــــر                     مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية 

 م2005هـ ـ 1426

 

107 

أخاه ، كما رواه كذلك بن أبي حاتم عن عبيد هللا بان عمارو هـ ( جّرح 124

واى: واى: واى لي بن أباي أنيساة : ال تحاد  عان أخاي نحياى بان أباي أنيساة 
 .    (1)فإنه كذاب

هاـ ( جاّرح خااى أماه: 318وأبو عروباة الحساين بان محماد الحّراناي )

هاـ( حياث وااى : كاذاب هاو خااى 240الحساين بان أباي السار  العساق ني )

 . (2)ميأ

فهذه األمثلة وغيرها كثير تدى داللة كبيرة على إنصاف هاال  األئماة 

وتجردهم عن الهوو والمحاباة أل  أحد من الخلق ألن األمر كما واى شعبة 

وغيره دنن ، وبالثالي فإنه ال نحال لمان عناده  ناادة علام عان المجاروح أن 
باوا حدنثاه وليعاذر نس ت عما فيه من الجرح، بل البد أن نبيناه للنااس ليجثن

أمام هللا، وألجل هذا لم ن ن شاعبة رحماه هللا نباالي بثاذمر المجاروحين مناه 

ودعواتهم عليه وال ب فاعة ال افعين فيهم كما سابق بياناه، كماا وااى الحسان 

بن عمارة : ) الناس كلهم مني في حل ، خ  شاعبة فاإني ال أجعلاه فاي حال 

. لام نلِعاْرهل (3) يح م بيناي وبيناه (حثى أوف أنا وهو بين ناد  هللا عاز وجال فا

شعبة أ  اهثمام، وبقي نحاذر مناه حثاى ماات، واد انبارو للادفا  عان شاعبة 

فيما بعد أبو حاتم محمد بن حبان البسثي، حياث وااى عقاب كا م الحسان بان 

عمارة السابق : ) كان بلية الحسن بن عمارة أنه كان نادلس عان الثقاات ماا 
وسى بن مطيار وأباي العطاوف وأباان بان وضع الضعفا ، كان نسمع من م

أبي عياش وأضرابهم ، ثم نساق  أساما هم ونرونهاا عان م اانخهم الثقاات، 

فلمااا رأو شااعبة تلااك األحادنااث الموضااوعة الثااي نرونهااا عاان أوااوام ثقااات 

أن رهاا علياه ، وأطلاق الجارح ، ولاام نعلام أن بيناه وبيانهم هااال  ال ااذابين، 

علاااى نفساااه بثدليساااهم عااان هااااال  ف اااان الحسااان بااان عماااارة هاااو الجااااني 

ات باه ، وأرجاو أن هللا عاز الموضوعوإسقاطهم من األخبار، حثى الثزوت 

وجل نرفع ل عبة في الجنان درجات ال نبللها غيره إال من عمل عمله بذبّه 

                                                
( دار ال ثااب العلميااة ط األولااى 2/289انظاار : عبااد الاارحمن باان أبااي حاااتم ) الجاارح والثعاادنل  (1)

 م.1952

 .130 /9انظر : المصدر السابق  (2)

 .130 /9انظر : المصدر السابق  (3)
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         ال ذب عمن أخبر هللا عاز وجال أناه 

    (1). 

 

                                                
 3. وانظر: سورة النجم، اآلنة 1/299انظر: المصدر السابق  (1)
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 المبحث الثالث 

 األورانعدم االعثداد بجرح 
 

. وواد رد العلماا  (1)األوران هم الرواة الذنن اشثركوا فاي السان واللقاي

ك م بعضهم في بع  ولم نقبلوه، ألنه ناشئ عن حسد وعاداوة ، وماا كاان 

كذلك فحقه الرف  وعدم القبوى ، وود نم غير واحد من األئمة المثقدمين 

ه ممااا نعثباار والمثاأخرنن علااي ذلاك ولاام نااثر عاان أحاد ماانهم أناه خااالف فيا

اجماعاً، ومن هاال  األئمة الذنن نصاوا علاى هاذا : عباد هللا بان عبااس بان 

هااـ ( حيااث واااى : ) اسااثمعوا علاام  68عبااد المطلااب الصااحابي الجلياال ) ت 
العلما  والتصدووا بعضهم على بع  فو الذ  نفساي بياده لهام أشاد تلاانراً 

هـ ( إذ واى: 130) من الثيوس في  ربها(، ومالك بن دننار البصر  الزاهد

)ناخذ بقوى العلما  والقرا  في كل شي  إال ووى بعضاهم فاي بعا  فاإنهم 

أشد تحاسداً من الثيوس تنصب لهم ال اة الضارب فينب هذا من هاهنا وهذا 

 . (2)من هاهنا (

هـ ( واى: ) هذا باب 463وأبو عمر نوسف بن البر النمر  القطبي )ت

باه نابثاة جاهلاة التادر  ماا عليهاا فاي ود غل  فيه كثير مان النااس وضالت 

ذلااك، والصااحيح فااي هااذا الباااب أن ماان صااحت عدالثااه ، وثبثاات فااي العلاام 
أمانثه، وبانت ثقثه وعنانثه بالعلم ، لم نلثفات فياه إلاى واوى أحاد إال أن ناأتي 

في جرحثه ببينة عادلة تصح بها جرحثه علي طرنق ال هادات والعمل فيها 

لك بما نوجاب وولاه مان جهاة الفقاه والنظار، وأّماا من الم اهدة والمعاننة لذ

واإلتقااان الحفااظ مان لاام تثبات إمامثااه وال عاارف عدالثاه ، وال صااحت لعادم 

روانثه ، فإنه ننظر فيما اتفق أهل العلم علياه ونجثهاد فاي وباوى ماا جاا  باه 

علااى حسااب مااا ناااد  النظاار إليااه والاادليل ، علااى أنااه النقباال فاايمن اتخااذه 

لمسلمين إماماً فاي الادنن واوى أحاد مان الطااغين ، أن جمهور من جماهير ا

السلف رضوان هللا عليهم ود سبق من بعضهم في بع  ك م كثير في حاى 

                                                
( تعلايم محماد كمااى الادنن 72عسق ني ) نزهاة النظار ب ارح نخياة الف ار ص انظر : ابن حجر ال (1)

 األدهمي، م ثبة الثرا  اإلس مي .

 .441انظر : المصدر السابق ص  (2)
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اللضب ومنه ما حمل عليه الحسد كما واى ابن عباس ومالك بن دننار وأبو 

حا م، ومنه على جهة الثأونل مما ال نلزم القوى فيه ما واله القائل فيه، وواد 

ضهم على بع  السيف تأون ً واجثهااداً ال نلازم تقليادهم فاي شاي  حمل بع

. وعبد هللا بن وهب بن مسلم المصر  ) (1)من دون برهان وال حجة توجبه

 –نعناي العلماا   –هـ ( واى : ) ال نجو  شهادة القارئ على القاارئ 197ت
ألنهاام أشاااد النااااس تحاساااداً وتباغضااااً ، ووالااه سااافيان الثاااور  ومالاااك بااان 

 .(2)اردنن

هـ(: ولت البن وهب : ما كاان 284وواى أحمد بن صالح المصر  )ت

وااى: ) ال  –نعني عبد هللا بن  ناد بان سامعان  –مالك نقوى في ابن سمعان 

.ولات : وإن كاان ابان سامعان مان معاصار  (3)نقبل ووى بعضهم في بعا 

  اإلمااام مالااك إال أن كاا م اإلمااام مالااك فيااه كااان بحجااة، باادليل أن العلمااا

 .(4)مجمعون على ترق حدنثه وكذّبه غير واحد منهم

هـ( وله ك م كثير في هذا 748وأبو عبد هللا محمد بن أحمد الذهبي )ت
المعنى منثور في ثنانا الثراجم، من ذلك ما ذكره في ترجماة أحماد بان عباد 

هاـ ( وااى : ) وكا م ابان منادة فاي 430هللا أبي نعيم األصابهاني الحاافظ )ت

ظيع ال أحب ح انثه وال أوبل واوى كال منهماا فاي اآلخار بال هماا أبي نعيم ف

عند  مقبوالن، ال أعلم لهما ذنباً أكثر مان روانثهماا الموضاوعات سااكثين 

عنهااا، واارأت بخاا  نوسااف اباان أحمااد ال اايرا   الحااافظ، رأناات بخاا  اباان 

طاهر المقدسي نقاوى أساخن هللا عاين أباي نعايم، ناث لم فاي أباي عباد هللا بان 

د أجمع الناس على إمامثه، وس ت عن الحق وود أجمع الناس علاى مندة وو
أنه كذّاب، ولت : ك م األوران بعضهم في بع  ال نعبأ به ال سايما إذا الح 

لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ننجو منه إال من عصم هللا، ما علمت 

ولاو أن عصراً من األعصار سلم أهله من ذلك ساوو األنبياا  والصادنقين، 

                                                
 .442انظر : المصدر السابق ص  (1)

ضمن أربعة رساائل فاي علاوم الحادنث،  –انظر : تاج الدنن السب ي ) واعدة في الجرح والثعدنل  (2)

 ص 
 م .1984م ثبة الرشد الخامسة  –( تحقيق عبد الفثاح أبو غدة 16 -15)

 .5/220انظر : تهذنب الثهذنب  (3)

 .221-/5/219انظر : االمصدر السابق  (4)
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شئت لسردت من ذلك كرارنس، اللهم ف  تجعل في ولوبنا غ ً للاذنن آمناوا 

 .(1)ربنا إنك رؤوف رحيم
ووااى فااي ترجماة أبااي عباادهللا محماد باان حاااتم بان ميمااون الساامين )ت 

هـ(: ) وذكره أبو حفم الف س فقاى : ليس ب ي ، ولت: هذا من ك م 316

 .(2)جة (األوران الذ  ال نسمع له فإن الرجل ثبت ح

 وواااى فااي ترجمااة أبااي ب اار عبااد هللا باان أبااي داود السجسااثاني الحااافظ 

هـ(: )ولت: ال ننبلي سما  ووى ابن صاعد فيه كما لم نعثد بث ذنبه 316)ت 

البن صاعد ، وكذا ال نسمع ووى ابن جرنر فيه فإن هاال  بينهم عداوة بينة 

 .(3)فقف في ك م األوران بعضهم في بع 
 الاذنن نصااوا علاى عادم وباوى جاارح األواران: تااج الاادنن ومان العلماا  

هاـ ( حياث وااى: ) واعادة فاي الجارح 711عبد الوهاب بن علي الساب ي )ت

والثعاادنل ضاارورنة نافعااة ال تراهااا فااي شااي  ماان كثااب األصااوى فإنااك إذا 

سامعت الجاارح مقادماً علااى الثعاادنل، ورأنات الجاارح والثعادنل وكناات غلااّراً 

اً على منقوى األصوى، حيث أن العمل على جرحه باألمور أو ودماً مقثصر

فإناق ثم إناق والحذر كل الحذر من هاذا الحسابان، بال الصاواب عنادنا مان 

ثبثت  إمامثه وعدالثه وكثر مادحوه ومذكوه، وندر جاارحوه، وكانات هنااق 

ورننة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، فإننا ال نلثفت إلى 
العدالة، وإال لفثحنا هذا الباب وأخذنا تقادنم الجارح علاى الجرح فيه ونعمل ب

إط وه لما سلم لنا أحد من األئمة إْذ ما من إمام إال وواد طعان فياه طااعنون 

 .(4)وهلك فيه هال ون

هااـ(: أوى مااا 243وواااى فااي ترجمااة الحااار  باان أسااد المحاساابي ) ت 

األئمااة نقدمااه أنااه ننبلااي لااك أنهااا المسثرشااد أن تمسااك ساابيل األدب مااع 

الماضااين، وأن ال تنظاار إلااى كاا م بعضااهم فااي بعاا  إال إذا أتااى ببرهااان 

                                                
 .111 /1انظر : ميزان اإلعثداى  (1)

بيااروت ط  –( ماسسااة الرسااالة 11/451انظاار : محمااد باان أحمااد الااذهبي ) سااير أعاا م النااب    (2)

  الرابعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة،
 م.1986

 بيروت . –( دار أحيا  الثرا  العربي  2/772انظر : محمد بن أحمد الذهبي ) تذكرة الحفاظ  (3)

 .13ص –ضمن أربع رسائل  –انظر : واعدة في الجرح والثعدنل  (4)
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واضااح، ثاام أن واادرت علااى الثأوناال وتحسااين الظاان فاادونك،وإال فأضاارب 

صفحاً عماا جارو بيانهم فإناك لام تخلاق لهاذا فاشاثلل بماا نعنياك ود  ماا ال 

 .(1)نعنيك

واعلم  هـ ( إذ واى :825ومنهم أحمد بن علي بن حجر العسق ني) ت 

أنه ود ووع من جماعة الطعن بسبب اخث فهم في العقائد فينبلي الثنباه لاذلك 
وعدم االعثداد به إال بحق، وكذا عاب جماعاة مان الاورعين جماعاة دخلاوا 

في أمر الدنيا فضعفوهم لذلك وال أثر لذلك الثضعيف مع الصدآ والضب  ، 

باأمر ن اون  وأبعد ذلك كله من االعثبار تضعيف مان ضاعف بعا  الارواة

الحمل فيه على غيره أو للثحامل بين األوران، وأشد مان ذلاك تضاعيف مان 

ضعّف من هو أوثق منه أو أعلى ودراً أو أعرف بالحدنث ف ل هذا ال نعثبر 

 .(2)به

هـ ( حيث واى: 902وشمس الدنن محمد بن عبد الرحمن السخاو  )ت

نن وسببه غالبااً مماا في المعاصر –أ  القدح  –)ثم أكثر ما ن ون هذا الدا  
هو في المثأخرنن أكثر : المنافسة في المراتب، ول ن ود عقد ابان عباد البار 

فااي جامعااه بابااا ل اا م األوااران المثعاصاارنن بعضااهم فااي بعاا ، ورأو أن 

بع  أهل العلم ال نقبل الجرح فيهم إال ببيان واضح فإن انضم لذلك عاداوة 

 .(3)فهو أولى بعدم القبوى(

هاـ ( إذ وااى: ) الجارح إذا 1304حي الل نو  الهند  )تومحمد عبد ال

صدر من تعصب أو عداوة أو منافرة أو نحاو ذلاك فهاو جارح ماردود، وال 

نااامن بااه إال المطاارود ... وماان ثاام وااالوا : ال نقباال جاارح المعاصاار علااى 
المعاصر ، أ  إذا كان ب  حجة ، ألن المعاصرة تفضي غالباً إلى المناافرة 

فائدة ود صارحوا باأن كلماات المعاصار فاي حاق المعاصار  إلى أن واى : –

غيار مقبولاة وهاو كماا أشارنا إلياه مقياد بماا إذا كانات بليار برهاان وحجااة، 

وكانت مبنية على الثعصب والمنافرة فإن لم ن ن هاذا وال هاذا فهاي مقبولاة 
                                                

 بيروت ط الثانية . –( دار المعرفة 2/39انظر : تاج الدنن السب ي ) طبقات ال افعية ال برو  (1)

( تحقيق ال يث عبد العزناز 385ابن حجر العسق ني )هدو السار  مقدمة فثح البارئ ص انظر:  (2)
 بن با ، دار الف ر .

( تحقياق عباد الارحمن 3/328انظار : شامس الادنن الساخاو  ) فاثح الملياث شارح ألفياة الحادنث  (3)

 المدننة .–محمد عثمان، الم ثبة السلفية 
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 .(1) ب  شبهة فاحفظه فإنه مما ننفعك في األولى واآلخرة(

ا الباب كثيرة، ولو أراد المر  أن نسثقصيها والنصوص الواردة في هذ
لجمع من ذلك مالفاً كبيراً أو كرارنس كثيرة كما واى الذهبي، غير أن فيماا 

ذكر كفانة وداللة على بلوغ اللانة، وود تجلت بحمد هللا تعاالى هاذه القضاية 

تجليااة واضااحة فعرفاات وواعاادها، واتضااحت موانعهااا وظهاارت للقاصااي 

م هللا تعالى أئمثنا نوم أن أغلقوا باب القبوى على جرح والداني دوافعها ورح

القرننين بليار حجاة، إذ لاو بقاي البااب م ارعاً علاى كال جاارح الساثوجب 

تااوهين أئمااة كبااار ماادار الساانة أو أكثرهااا علاايهم كمالااك باان أنااس إمااام دار 

الهجاارة ومحمااد باان أبااي اسااحاآ باان نسااار إمااام أهاال الملااا  ، وأحمااد باان 
مد بن إدرنس ال افعي وأبي الزناد عبد هللا بن ذكاوان صالح المصر  ومح

ومحمد بان حااتم بان ميماون السامين ، وأباي ب ار بان أباي داود السجساثاني 

 وأبااااااااي نعاااااااايم األصاااااااابهاني، واباااااااان مناااااااادة وع رمااااااااة وال ااااااااعبي 

 .(2)وعبد هللا بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم

 

                                                
( 415،431، 401رفاع والث ميال فاي الجارح والثعادنل ص انظر : الل نو  محمد عباد الحاي ) ال (1)

م وود عقد في 1987تحقيق عبد الفثاح أبو غدة م ثب المطبوعات اإلس مية حلب الطبعه الثالثة 

، أورد فيه كثيراً مان هاذه 432-409كثابه هذا فص ً كام ً عن ح م الجرح غير البرئ من ص 

بن عبد البار فاي كثاباه جاامع بياان العلام وفضاله النصوص وغيرها فليراجع فإنه مهم ، وكذلك ا
وتااج الادنن الساب ي أنضااً  -439عقد فص ً كام ً في ح م ووى العلما  بعضاهم فاي بعا  ص 

 تعرض لهذا في واعدة في الجرح  الثعدنل .

 فما بعدها .411فما بعدها والرفع والث ميل ص  439انظر : جامع بيان العلم وفضله ص  (2)
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 المبحث الرابع 

عن جهل أو هوو أو ضعف أو تعب أو  عدم وبوى الجرح إذا كان صادراً 

 اخث ف العقيدة 

 أو كان مبهماً ونحو ذلك

 
وهذا األمر عند المحدثين شبه مجمع عليه وندى داللة بينة على 

ورعهم وصيانثهم وإنصافهم، وهذا مقثضى العقل والعدى الذ  وامت عليه 

السموات واألرض ألن بواعثه المذكورة ليست علمية وال شرعية فألجل 

ذلك اوثضى العقل وال ر  رده وعدم وبوله ، وممن نم على ذلك من 

األئمة الخطيب البلداد ، وابن الص ح، وابن دويق العيد، والذهبي، 

والعراوي، وابن حجر، وغيرهم ، واى الخطيب في باب القوى في الجرح 

هل نحثاج إلى ك ف أم ال؟ نق ً عن القاضي أبي ب ر محمد بن الطيب ابن 

هـ ( واى: واى الجمهور من أهل العلم: إذا جّرح من ال 403ني )تالباو 
نعرف نجب ال  ف عن ذلك، ولم نوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا ال أن 

واى الخطيب : والذ  نقو  عندنا ترق ال  ف عن ذلك إذا كان الجارح 

عالماً ، والدليل عليه نفس ما دللنا به على أنه ال نجب اسثفسار العدى عما 

به صار عنده المزكى عدالً ألننا مثى اسثفسرنا الجارح لليره فإنما نجب 

علينا بسو  الظن ، واالتهام له بالجهل بما نصير به المجروح مجروحاً 

وذلك ننق  جملة ما بينا عليه أمره من الرضا به والرجو  إليه ، وال 

ً وذلك ننق  جملة ما بينا عليه أمره م ن نجب ك ف ما به صار مجروحا
ً وإن  الرضا به والرجو  إليه ، وال نجب ك ف ما به صار مجروحا

ً كما ال نجب ك ف  اخثلفت آرا  الناس فيما به نصير المجروح مجروحا

ذلك في العقود والحقوآ وإن اخثلف في كثير منها فالطرنق في ذلك واحد ، 

 .(1)فأما إذا كان الجارح عاِميّاً وجب ال محالة اسثفساره

الخطيب ومن وبله القاضي ابان البااو ني أن الجارح إذا  ف ما ترو بين

صدر من جاهل وهو العامي ومن ال نعرف الجرح ال نقبل بمجرد صدوره 

منه حثى ن  ف عناه ونعارف حقيقثاه هال هاو جارح بحاق أم ال ، ونعارف 
                                                

 ( الم ثبة العلمية .107لخطيب البلداد  ) ال فانة في علم الروانة ص انظر : ا (1)
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كذلك موافقثه لضواب  الجرح من عدمها، أما إذا صدر من عاالم فا  نجاب 

رحه وواى أبو عمرو عثمان بان عباد الارحمن شي  من هذا ووجب وبوى ج
 باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان الصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ح 

هااـ (: الجاارح ال نقباال إال مفسااراً مبااين الساابب ألن الناااس نخثلفااون 643)ت

فيما نجرح وما ال نجرح، فيطلق أحدهم الجرح بنا  على أمر اعثقده جرحاً 

وليس بجرح في نفس األمر ف  بد من بيان سببه لينظر فيه أهو جارح أم ال 

 .(1)ر مقرر في الفقه وأصولهوهذا ظاه

هااـ ( وااد اخثلااف الناااس فااي 702وواااى تقااي الاادنن باان دويااق العيااد ) ت 

أسباب الجرح وألجل ذلك واى من واى : أنه ال نقبل إال مفسراً . وهذا الباب 
 تدخل فيه اآلفة من وجوه :

وهاو شاارها ال ا م بسابب الهااوو واللارض والثحامال وهااذا أحادهما : 

 وطرائقهم .مجانب ألهل الدنن 

المخالفة في العقائد فإنها أوجبت ت فير الناس بعضهم لبع   وثانيهما :

أو تبدنعهم وأوجبت عصبية اعثقادوها دننااً نثادننون باه نثقرباون باه إلاى هللا 

تعااالى ون ااأ ماان ذلااك الطعاان بااالث فير أو الثباادنع، وهااذا موجااود كثيااراً فااي 

ندنا : إنه ال تعبار الماذاهب الطبقة المثوسطة من المثقدمين ، والذ  تقرر ع

في الروانة إذ ال ن فر أحاداً مان أهال القبلاة إال بإن اار مثاواتر مان ال ارنعة 
فااإذا اعثقاادنا ذلااك وانضاام إليااه الثقااوو والااور  والضااب  والخااوف ماان هللا 

تعالى فقد حصال معثماد الرواناة ، وهاذا ماذهب ال اافعي فيماا ح اي عناه ، 

ـ بسبب المذاهب نجب أن تثفقد مذاهب  أعني وجه ال  م –ومن هذا الوجه 

الجارحين والمزكين من مذاهب من ت لماوا فياه فاإن رأنثهاا مخثلفاة فثوواف 

عن وبوى الجرح غانة الثووف حثي نثبين وجهه بيانااً ال شابهة فياه ، ماكاان 

مطلقاً أو غير مسفر ف  نجرح به فإن كان المجروح موثقاً من جهة أخارو 

م ممن خالفه وإن كان غير موثق ف  تح ام بجرحاه ف  تحفلن بالجرح المبه

 والبثعدنله .
االخث ف الواوع بين المثصوفة وأصحاب العلوم الظاهرة فقد وثالثها : 

ووع بينهم تنافر أوجب ك م بعضهم في بع  ، وهذه غمرة النخلم منهاا 
                                                

 م1981الم ثبة العلمية  –( تحقيق د. نور الدنن عثر 69انظر : ابن الص ح ) علوم الحدنث ص  (1)
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 إال العالم الوافي ب واهد ال رنعة .

ومراتبها والحق والباطال منهاا، ال  م بسبب الجهل بالعلوم  ورابعها :

ونحثاج القادح بسبب ذلك إلى أن ن ون مميزاً بين الحق والباطل لائ  ن فار 

 من ليس ب افر أو نقبل روانة ال افر .

الخلل الواواع بسابب عادم الاور  واألخاذ باالثوهم والقارائن  وخامسها :
اكم الثاي وااد تخثلااف فمان فعاال ذلااك فقاد دخاال تحاات وولاه عليااه الساا م: ) إناا

 .(1)والظن فإن الظن أكذب الحدنث(

إن هذا الثأصيل من ابن دويق العيد بهذا الثفصيل ندى على فهم ودرانة 

تامة بقواعد هذا العلم ونسثحق أن ن ثب ك مه هذا بماا  الاذهب وأن نحفاظ 

عن ظهر ولب ، ذلك إلني لم أجد من َسبَقَه إليه بثفصي ته هذه ووجدت مان 

مابين مخثصر له ومطوى ، ومجزئ مناه وناوال، وواد  جا  بعده مقب ً عليه

انطلق رحمه هللا في بيان هذه األوجه الخمسة من ور  تام تثرجمه عباراته 

الم هورة بين العلما : ) أعراض المسلمين حفرة من حفر النار ووف على 
 شفرنها طائفثان من الناس : المثحدثون ، والح ام ( .

رواة نحثااج إلاى ور  تاام ، وبارا ة مان وواى الذهبي: ) وال  م في الا

 .(2) الهوو والميل ، وخبرة كاملة بالحدنث وعلله ورجاله (

هـ(: ) اخثلف في الثعدنل 806وواى العراوي عبد الرحيم بن حسين )ت

والجاارح هاال نقااب ن أو أحاادهما ماان غياار ذكاار أساابابهما أم ال نقااب ن إال 

لم ااهور الثفروااة بااين مفساارنن علااى أربعااة أوااواى األوى وهااو الصااحيح ا

الثعدنل والجرح فيقبل الثعدنل من غيار ذكار ساببه ألن أسابابه كثيارة فثثقال 
ون ق ذكرها ألن ذلك نحوج المعدى إلى أن نقاوى لايس نفعال كاذا وال كاذا، 

                                                
( بثصرف تحقيق وحطان عبد 343-330انظر: ابن دويق العيد ) االوثراح في بيان االصط ح ص (1)

م .والحدنث ) إناكم والظن ..( رواه البخار  في 1982عة االرشاد ، بلداد الرحمن الدور  مطب
،فاثح ، تحقياق 5143، روام  9/198الن اح باب ال نخطب علاى خطباة أخياه حثاى نان ح أو ناد  

ال يث عبد العزناز بان باا  ، دار الف ار ، الم ثباة السالفية . ومسالم فاي كثااب البار والصالة بااب 

، تحقيق ال يث مامون شايحا ، 6482، روم 16/335افس والثناجب تحرنم الظن والثجسس والثن
 م .1996بيروت ط الثالثة  –دار المعرفة 

( تحقياق عباد الفثااح أباو 82انظر : محمد بن أحمد الذهبي ) المووظة في علم ممصاطلح الحادنث  (2)

 هـ.1405حلب ط األولي  –م ثب المطبوعات اإلس مية  –غدة 
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نعدّ ما نجب عليه تركه، نفعل كذا وكذا فيعد ما نجب عليه فعلاه في اق ذلاك 

إال مفسراً مبين السبب ألن الجارح  ونطوى تفصيله، أما الجرح فأنه ال نقبل
نحصل بأمر واحد فا  ن اق ذكاره ألن النااس مخثلفاون فاي أساباب الجارح 

فيطلق أحدهم الجرح بناا  علاى ماا اعثقاده جرحااً  ولايس بجارح فاي األمار 

نفسه ف بد من بيان سببه ليظهر أهو واادح أم ال ؟ ونادى علاى أن الجارح ال 

. ثام ذكار (1)لجارح فذكر ما ليس بجارح(نقبل غير مفسر أنه ربما اسثفسر ا

 رحمه هللا بقية األوواى .

وواى أحمد بن حجار العساق ني: ) الجارح مقادم علاى الثعادنل وأطلاق 

ذلك جماعة ول ن محلة إن صدر مبيناً من عارف بأسبابه ألنه إن كان غير 
مفسر لم نقدح فيمن ثبثت عدالثه وإن صدر من غيار عاارف علاى المخثاار 

لم ن ان فياه تعادنل فهاو فاي حياز المجهاوى، وإعمااى واوى المجاّرح ألنه إذا 

 .(2) أولى من إهماله(

وهذا الذ  واله ابن حجر في الجرح هو المعثمد وود اشثرط لقبوله فاي 

 الراو  المعدى شرطين: 

 أن ن ون مبيناً أ  مفسراً.  األول:

ا أن ن ون صادراً من شخم عارف بأسبابه فإنه نقبل فيه هذ والثاني:

الجرح المجمل على القوى المخثار كاذلك ، ل اون ال اخم المجاروح شابه 
مجهااوى وهااذا أولااى ماان إهماااى الجاارح أو الثووااف فيااه كمااا ماااى إليااه اباان 

 الصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ح 

 .(3)رحمه هللا

وهذه أمثلة مان كثاب الثاراجم وغيرهاا لارد العلماا  المعثبارنن للجارح 

ه الخطياب عان الصادر كذلك فمن أمثلاة الجارح الصاادر عان جهال ماا روا

ال افعي أنه بلله أن إنسااناً جاّرح رجا ً فسائل عماا جرحاه باه فقااى: رأنثاه 

نبوى وائماً فقيل له: وما في ذلك ما نوجب جرحه ؟ فقاى: ألناه نقاع الرشاب 

                                                
دار  –( تصحيح محمد بن الحسين العراوي الحسيني 1/300شرح ألفية العراوي انظر : العراوي )  (1)

 بيروت . –ال ثب العلمية 

 .90-89انظر : نزهة النظر ص  (2)

 .98انظر : علوم الحدنث ص  (3)
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عليااه وعلااى ثوبااه ثاام نصاالي، فقياال رأنثااه نصاالي كااذلك ؟ فقاااى : ال واااى 

لثأوناال والجهاال ، الخطيااب معلقاااً علااى هااذه القصااة : فهااذا ونحااوه جاارح با

 .(1)والعالم ال نجرح بهذا وأمثاله

وواى ابن دوياق العياد : ولقاد رأنات رجا ً ال نخثلاف أهال عصارنا فاي 

سما  ووله إن جرح ، ذكر له إنسان أنه سمع من شيث فقاى لاه أنان سامعت 
وواد كاان جاا  إلاى مصار نعناي فاي  –منه فقااى لاه بم اة أو ورنبااً مان هاذا 

ن ر ذلاك ، ووااى : ذاق صااحبي لاو جاا  إلاى مصار فاأ –طرنقه إلاى الحاا 

وااى ال ايث معلقااً : فاانظر إلاى هاذا الثعلاق بهاذا  –الجثمع بي أو كما واى ( 

 .(2) الوهم البعيد والخياى الضعيف فيما أن ره (

وواى ابان حجار فاي ترجماة أحماد بان ب اير ال اوفي ماولى عمارو بان 

 حرناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااث 

واوى النساائي فياه : لايس باذلك هـ( أحد رجاى البخار  ، رداً علاى 197)ت

القو ، ووى عثمان الدرامي، مثروق واى : أما تضعيف النسائي لاه فم اعر 
بأنه غير حافظ وأما ك م عثمان الدرامي فقد رده الخطيب بأنه اشاثبه علياه 

 .(3)براٍو آخر اتّفق اسمه واسم أبيه وهو كما واى الخطيب رحمه هللا تعالى

 أنه عن غير علم وهللا أعلم .ولت وجرح الدارمي ندى على 

ومان أمثلاة الجارح الماردود بسابب الهاوو والثحامال والعصابية جارح 

األوران كما تقدم ، وجرح أحمد بان شاعيب النساائي الحاافظ صااحب السانن 

هاـ( وااى الخليلاي : اتفاق 248ألحمد بن صاالح المصار  بان الطبار  ) ت 

واااى اباان  (4)مثالااه فياهالحفااظ علااى أن ك ماه فيااه تحامال ، وال نقاادح كا م أ
 .(5)حجر : وهو كما واله

هـ( وغيره إلباراهيم بان ساعد 198وجرح نحيى بن سعيد القطان ) ت 

هااـ(  144هااـ( وعلقياال باان خالااد األنلااي )ت 185باان إبااراهيم الزهاار  )ت 

                                                
 .108انظر : ال فانة ص  (1)

 .344 -343انظر: االوثراح في بيان االصط ح ص  (2)

 .386 -385انظر: هدو السار  ص  (3)
( تحقيق د/ محمد سعيد بان  424 /1انظر : أبو نعلى الخليلي ) اإلرشاد في معرفة علما  الحدنث  (4)

 م .1989عمر إدرنس م ثبة الرشد ـ  الرناض ط األولى 

 . 386انظر : هد  السار  ص  (5)
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روو ابن عد  عان عباد هللا بان أحماد وااى : سامعت أباي نقاوى : ذكار عناد 

سااعد ، فجعاال كأنااه نضااعفهما نقااوى : نحيااى باان سااعيد: عقياال وإبااراهيم باان 
عقيل وإبراهيم بن سعد ، عقيل وإبراهيم بن سعد واى أبي : وأنب ننفاع هاذا 

؟ هاال  ثقات لم نخبرهما نحيى ، واى ابن عد  فاي ترجماة إباراهيم وواوى 

من ت لم في إبراهيم بن سعد ممان ذكرنااه بمقادار ماا ت لام فياه تحامال علياه 

أحاد عان ال ثاباة عناه بال وفاه والبصارة وبلاداد  فيما واله فياه ، ولام نثخلاف

 .(1)وهو من ثقات المسلمين

وجاارح الخااوارج وغياارهم ألبااي الطفياال عااامر باان واثلااة الليثااي )ت 

هـ( اخثلف في صحبثه ، والصحيح أن له صحبة كما واى مسلم وغيره 110
، وهو آخر من ماات مان الصاحابة وااى ابان عاد  : كاان الخاوارج نذموناه 

 .(2)علي بن أبي طالب ، وووله بفضله وفضل أهله وليس بمروناتهباتصاله ب

وواى ابن حجر : أسا  أبو محمد بن حزم فضعف أحادنث أباي الطفيال 

 وواى : كان صاحب رانة المخثار ال ذاب .

واى ابن حجر : وأبو الطفيل صحابي ال شاك فياه ، وال نااثر فياه واوى 

ة الجاارح المااردود بسااابب وماان أمثلاا (3)أحااد وال ساايما بالعصاابية والهااوو

هـ( فقد ضعفه 374الضعف جرح أبي الفثح محمد بن الحسين األ د  ) ت 

وردوا كل جرح انفرد به أو شذ فيه  (4)األئمة كالبرواني والخطيب وغيرهما
هـ( وااى ابان 120، ومن ذلك جرحه إلسرائيل بن موسى البصر  )ت بعد 

 .(5)فحجر : األ د  ال نعثمد إذا انفرد ف يف إذا خال

هاـ ( بقولاه : لاه 224وجرحه ألنوب بن سليمان بن با ى المادني ) ت 

 .(6)أحادنث ال نثابع عليها : واى ابن حجر : واأل د  ال نعرج على ووله

هاـ( بقولاه :  120وجرحه لخثيم بن عراق بن مالاك اللفاار  )ت بعاد 

                                                
 . 249،  248، 246 /1انظر : ال امل في ضعفا  الرجاى  (1)
( عنانااة  231، واباان حجاار ) تقرنااب الثهااذنب ص 5/1741رجاااى انظاار : ال اماال فااي ضااعفا  ال (2)

 م .1996عادى مرشد ماسسة الرسالة ط األولى  

 . 412انظر : هد  السار  ص  (3)
 . 16/348انظر : سير أع م النب    (4)

 . 390انظر : هد  السار  ص  (5)

 . 392انظر : المصدر السابق ص  (6)
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من اار الحاادنث واااى اباان حجاار : وغفاال أبااو محمااد اباان حاازم فاااتبع األ د  

رط فقاى : ال تجو  الروانة عناه وماا درو أن األ د  ، ضاعيف ف ياف وأف

 .(1)نقبل منه تضعيف الثقات

ومثاال األ د  فااي الضااعف وعاادم وبااوى جرحااه : محمااد باان نااونس 

 هاااـ(351وعباااد البااااوي بااان واااانع البلاااداد  )ت (2) هاااـ( 286ال ااادنمي )ت 

 وغيرهما .(3)

لجرح بسبب انثحاى ومن أمثلة الجرح المردود بسبب اخث ف العقيدة ا

بع  البد  كالقوى بالقدر ورأ  الخوارج ، واإلرجا  والث يع ، ونحوها ، 

وفي الصحيحين خلق ممان وصاف باذلك لام نمناع صااحبي الصاحيحين وال 

غيرهما من األئمة من االحثجاج بهم ، ولم نلثفثاوا علاى جارح مان جارحهم 

نادها، ومان هااال  بها ل ونها ليست م فرة وألنهام لام نارووا ماا نقونهاا ونا

الذنن رد جرحهم بسبب ذلك أبو إساحاآ إباراهيم بان نعقاوب الجو جااني ) 

هـ ( واى ابن حجر في ترجمة : إساماعيل بان أباان الاوراآ ال اوفي 259ت 
هـ( بعد أن أورد توثيقه عن األئمة: وواى الجو جاني : كاان ماائ ً 216)ت 

ي كااان ناصاابياً عاان الحااق ولاام ن اان ن ااذب فااي الحاادنث : ولاات: الجو جااان

منحرفاااً عاان علااي فهااو ضااد ال اايعي المنحاارف عاان عثمااان، والصااواب 

مواالتهما جميعاً وال ننبلي أن نسمع ووى مبثد ٍ في مبثد 
(4). 

هـ(: وثقَّاه 120وواى في ترجمة سعيد بن عمرو بن أشو  ال وفي )ت 

اباان معااين والنسااائي والعجلااي وإسااحاآ اباان راهونااه ، وأمااا أبااو إسااحاآ 

ني فقااى : كاان  ائلااً غالياااً نعناي فاي الث ايع ولات : والجو جاااني الجو جاا
 .(5)غاى في النصب فثعارضا

هـ( وكان 283ومنهم عبد الرحمن بن نوسف بن خراش المرو   )ت 

رافضياً ، واى ابن حجر في ترجمة عمرو بن سليم الزروي االنصاار  )ت 

وابان ساعد وابان  هـ( من ثقات الثابعين وأئمثهم وثقه النسائي والعجلاي104
                                                

 . 400انظر : المصدر السابق ص  (1)

 . 1/16انظر : ميزان االعثداى  (2)
 . 443انظر : هد  السار  ص  (3)

 . 390انظر : المصدر السابق ص  (4)

 . 406انظر : المصدر السابق ص  (5)
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حبان وآخرون وواى ابن خراش : ثقة في حدنثه اخث ط ولات : ابان خاراش 

 .(1)مذكور بالرف  والبدعة ف  نلثفت إليه
ومن أمثلة الجرح الماردود بسابب كوناه مبهمااً وغيار مفسار ماا أورده 

ابن حجر في ترجمة : سعيد بن سليمان الواسطي المعاروف بساعدونه ) ت 

وطني أنه واى : نث لمون فيه ثام تعقباه بقولاه : هاذا تلياين هـ ( عن الدار225

 .(2)مبهم ال نقبل

وواى فاي ترجماة عباد األعلاى بان عباد األعلاى البصار  الساامي ) ت 

هاـ ( واااى محمااد باان ساعد : لاام ن اان بااالقو  وتعقباه بقولااه : هااذا جاارح 189

 .(3)مردود غير مبين ولعله بسبب القدر
صاااباح المسااامعي البصااار  )ت ونقاال فاااي ترجماااة عباااد الملاااك بااان ال

هـ( عن الخليلي أنه واى: كان مثهماً بسروة الحدنث ، ورد عليه بقوله : 200

 .(4)هذا جرح مبهم

 

 المبحث الخامس

 وبوى روانة المبثد  العدى إذا لم نرو ما ناند بدعثه

 

تقدم ورنباً أن العلما  لم نقبلوا الجرح في أهل البد  بسبب بدعهم غير 
ً عن فسق الم فرة وذلك  ألنه ناشئ عن اخث ف في العقيدة وليس ناشئا

الراو  أو خلل في ضبطه ، وود ترتب على عدم وبولهم للجرح فيه وبوى 

ً كبيراً فمنهم من وبلها مطلقاً  روانثه، غير أنهم اخثلفوا في ذلك اخث فا

ومنهم من ردها مطلقاً ، ومنهم من فّصل فردّ الداعية إلى بدعثه والمسثحل 

وود تلخم لي من  (5)ب في نصرة مذهبه ، ووبل من لم ن ن كذلكلل ذ

 مجمو  ك مهم في ذلك ث ثة شروط لقبوى روانثه : 

                                                
 . 431انظر المصدر السابق ص  (1)

 . 405انظر : المصدر السابق ص  (2)

 . 416انظر : المصدر السابق ص  (3)
 . 421انظر : المصدر السابق ص  (4)

(تحقياق  325 – 1/324انظر : ج ى الدنن السيوطي ) تدرنب الراو  في شرح تقرنب النواو   (5)

 م .1979عبد الوهاب عبد اللطيف ـ دار  إحيا  السنة النبونة ط الثانية 
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أال ت ون بدعثه م فرة ، وود ادعى النوو  االتفاآ على عدم  األوى: 

االحثجاج بمن كلفِّر ببدعثه ونا عه السيوطي في ذلك فقاى: دعوو االتفاآ 

ل مطلقاً وويل نقبل إن اعثقد حرمة ال ذب وصححه ممنوعة فقد ويل أنه نقب

 .(1)صاحب المحصوى

ووااد حاارر اباان حجاار القااوى فااي هااذه المسااألة فبااين وجااه الحااق فيهااا 
وضاب  البدعة الم فرة فقاى : والثحقيق أنه ال نرد كل م فر ببدعثه ألن كل 

لى طائفة تدعي أن مخالفيها مبثدعة وود تبالغ فث فر مخالفيها فلو أخذ ذلك ع

اإلط آ السثلزم ت فير جميع الطوائاف فالمعثماد أن الاذ  تارد روانثاه مان 

أن ر أمراً مثواتراً من ال ر  معلوماً من الدنن بالضارورة وكاذا مان اعثقاد 

ع سه فأّما من لم ن ن بهذه الصفة وانضام إلاى ذلاك ضابطه لماا نروناه ماع 

 .(2)ورعه وتقواه ف  مانع من وبوله

عية إلاى بدعثاه ، وباه وااى أكثار العلماا  ، وادعاى أال ن ون داالثاني : 

ورد بأن في الصحيحين رواةً من الادعاة واد احاثا  (3)ابن حبان االتفاآ عليه
بهم ال يخان كعمران بن حطان الخارجي احثا باه البخاار ، وعباد الحمياد 

 بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان 

 .(4)عبد الرحمن الحماني وكان داعية إلى اإلرجا  احثا به البخار  ومسلم

بأن البخار  لم نخرج لعمران بان حطاان إال حادنثاً واحاداً فاي وأجيب 

 المثابعات وود أخرجه من طرآ أخرو عن عمار وغياره ، وكاذا لام نخارج 

لعبد الحميد الحماني إال حدنثاً واحداً ود شاركه غيره فاي روانثاه فلام نخارج 

 وأما مسالم فلام نارو إال عان عباد الحمياد الحمااني ، وواد (5)له إال ماله أصل
 .(6)أخرج له في المقدمة دون األصوى ، والمقدمة ليست على شرطه

ورجح ابن حجر هاذا ال ارط و اده إنضااحاً فقااى : الثالاث : الثفصايل 

بين أن ن ون داعية أو غير داعية فيقبل غير الداعية ، ونرد حدنث الداعياة 

                                                
 . 1/324انظر : المصدر السابق  (1)

 . 54 -53انظر : نزهة النظر ص  (2)

 . 54انظر : المصدر السابق ص  (3)
 . 326 /1انظر : تدرنب الراو   (4)

 . 432،  416انظر : هد  السار  ص  (5)

 . 1/326انظر : معنى هذا في تدرنب الراو   (6)
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وهذا المذهب هو األعدى وصارت إليه طوائف من األئمة وادعى ابن حبان 

ما  أهل النقال علياه ل ان فاي دعاوو ذلاك نظار ثام اخثلاف القاائلون بهاذا إج
الثفصاايل فبعضااهم أطلااق ذلااك وبعضااهم  اده تفصااي ً فقاااى : إْن اشااثملت 

روانة غير الداعية على ما ن يد بدعثه ونزننه ونحسنه ظاهراً ف  تقبل وإن 

لام ت ااثمل فثقباال ، وطارد بعضااهم هااذا الثفصايل بعينااه فااي ع ساه فااي حااق 

داعية فقاى : إْن اشثملت روانثه على ما نرد بدعثاه وبال وإال فا  ، وعلاى ال

هذا إذا اشثملت روانة المبثد  سوا  كان داعية أم لم ن ن على ماال تعلق له 

ببدعثه أص ً هل ترد مطلقااً أو تقبال مطلقااً ؟ مااى أباو الفاثح الق اير  إلاى 

يااه هااو إخماااد لبدعثااه تفصاايل آخاار فيااه فقاااى : إن وافقااه غيااره فاا  نلثفاات إل
وإطفااا  لناااره وإن لاام نوافقااه أحااد ولاام نوجااد ذلااك الحاادنث إال عنااده مااع مااا 

وصفنا من صادوه وتحار ه عان ال اذب واشاثهاره بالادنن وعادم تعلاق ذلاك 

الحادنث ببدعثاه فينبلاي أن تقادم مصالحة تحصايل ذلاك الحادنث ون ار تلااك 

 . (1)السنة على مصلحة إهانثه وإطفا  بدعثه، وهللا أعلم

وواى ابن حجر كذلك : وويال : نقبال ماا لام ن ان داعياة إلاى بدعثاه ألن 

تزنين بدعثه واد نحملاه علاى تحرناف الرواناات وتساونثها علاى ماا نقثضايه 

 .(2)مذهبه ، وهذا في األصح

أال نرو  ما ناند بدعثه :وهذا ال رط ود سبق إليه أبو إسحاآ  الثالث :
يه األئمة مان بعاده حياث وااى عان إبراهيم بن نعقوب الجو جاني ووافقه عل

أهل البد  : ومنهم  ائغ عن الحق صدوآ اللهجة ود جرو في الناس حدنثه 

إذ كان مخذوالً في بدعثه مأموناً في روانثه ، فهاال  عند  ليس فيهم حيلاة 

 .(3)إال أن ناخذ من حدنثهم ما نعرف إذا لم نقّو به بدعثه فيثهم عند ذلك

بدعثه( هو موضع ال اهد مان ك ماه ومعنااه هاو فقوله: )إذا لم نقّو به 

 ما صدرت به هذه الفقرة أ  أنه لم نرو ما ناند بدعثه .

وواى ابن حجر: واالكثر على وبوى غير الداعية إال إن روو ماا نقاو  

                                                
 337 – 336، واالوثراح ألبي الفثح ابن دويق العيد الق ير  ص  385انظر : هد  السار  ص  (1)

 ، ولم أجد فيه هذا الثفصيل الذ  نسبه إليه .
 . 54النظر ص  انظر : نزهة (2)

( تحقياق د/ عباد العلايم عباد 11انظر : أبو إسحاآ الجو جاني ) ال جرة فاي أحاواى الرجااى ص  (3)

 م .1990الرناض ط األولى   –العظيم البسثو  دار الطحاو  
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بدعثه فيرد على المذهب المخثار وبه صرح الحافظ الجو جاني في كثاباه: 

م وااى : وماا والاه مثجاه ألن العلاة "معرفة الرجاى" ثم ذكر ك مه الساابق ثا

الثي لها رد حدنث الداعية وأرده فيما إذا كان ظاهر المرو  نوافاق ماذهب 

 .(1)المبثد  ولو لم ن ن داعية

وواااى اباان دويااق العيااد : هاهنااا نظاار فااي أماار وهااو : هاال تقباال روانااة 
المبثااد  فيمااا نانااد بااه مذهبااه أم ال؟ هااذا محاال نظاار فماان ناارو رد ال ااهادة 

 .(2)همة فيجئ على مذهبه أال نقبل ذلكبالث

وبهذا الثفصيل نثضح لنا ما أجمل من ك م ابن حجر في ال رط األوى 

من أنه ال مانع من وبوى روانة المبثد  غيار المثفاق علاى كفاره ساوا  كاان 

داعية أو غير داعية إذا كان مثصفاً بالور  والضب  والثقوو من أن المراد 

م نرو ماا ناناد بدعثاه حياث رجاح هاذنن ال ارطين بذلك غير الداعية الذ  ل

في مصنفاته كما تقدم وصححهما واخثارهما ، وال أجد بعاد هاذا أ  إشا اى 

فااي الثوفيااق بااين ك مااه السااابق وال حااق إال أن ال اايث أحمااد محمااد شاااكر 
رحمه هللا اوثصر في هذه المسألة على ك م ابن حجر السابق ولم نضم إليه 

في المسألة نفسها ب  م عام للذهبي الثقطه مان كثاباه: ك مه ال حق وظفر 

"الميزان" ولم نعرج على ما ذكره من تفصيل في المووظاة وأصادر ح ماه 

علااى ضااو  ذلااك بعاادم اعثبااار ال اارطين السااابقين وأنهمااا مااع غيرهمااا ماان 

األوواى كلها نظرناة ثام وااى : والعبارة فاي الرواناة بصادآ الاراو  وأمانثاه 

لقااه والمثثبااع ألحااواى الاارواة ناارو كثيااراً ماان أهاال البااد  والثقااة بدننااه وخ

موضعاً للثقة واالطمئنان وإن رووا ما نوافق رأنهام، ونارو كثياراً مانهم ال 
نوثق بأ  شي  نروناه ـ ثام نقال تقسايم الاذهبي للبدعاة وأنهاا علاى ضاربين 

بدعااة صاالرو كللااو الث اايع أو الث اايع باا  غلااو وال تحاارآ، وبدعااة كباارو 

مل والللو فيه ، ووبوله لحدنث أصحاب البدعة الصالرو مان كالرف  ال ا

دَّ حادنث هااال   غير تفصيل إذا اتصفوا بالدنن والور  والصدآ وأناه لاو رل

ه لحاادنث أصااحاب البدعااة ال باارو لعاادم  لااذهبت جملااة اآلثااار النبونااة ، وردِّ

وجود رجل صاادآ أو ماأمون بيانهم ، وخاثم هاذا النقال بقولاه : والاذ  والاه 

                                                
 .54انظر : نزهة النظر ص (1)

 . 336 – 335انظر : االوثراح ص  (2)
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مع ضميمة ما واله ابن حجر فيما مضى هو الثحقياق المنطباق علاى  الذهبي

 .(1)أصوى الروانة
ولت : أما ابن حجر فقد تقادم النقال عناه باعثبااره لل ارطين وترجيحاه 

 واخثياره لهما وهذا نفسر ك مه المجمل أوالً .

وأما الذهبي فقد بين في رساالثه المووظاة وهاي مثاأخرة ماا أجملاه فاي 

حياث وااى : فمانهم  (2)ان" وهو سابق عليها كما صرح باه فيهااكثابه: "الميز

من بدعثه غليظة ، ومنهم من بدعثه دون ذلاك ومانهم الاداعي إلاى بدعثاه ، 

ومنهم ال اف ، وما بين ذلك ، فمثى جمع الللظ والدعوة تجنب األخذ عنه ، 

وماان جمااع الخفااة وال اااف أخااذوا عنااه ووبلاااوه ، فااالللظ كلاا ة الخاااوارج 
 .(3)والرافضة ، والخفة كالث يع واإلرجا والجهمية 

ومااان هناااا نثضاااح أن ماااراد الاااذهبي بقباااوى حااادنث أصاااحاب البدعاااة 

الصلرو هم غير الادعاة كماا توضاحه عبارتاه الساابقة: )ومان جماع الخفاة 

وال ف أخذوا عنه ووبلوه( أ  من كان خفيف البدعاة كاأن ن اون مث ايعاً أو 

عثاه وكاان ماع ذلاك دنّنااً ورعااً مرجئاً ونحو ذلك وكاّف عان الادعوة إلاى بد

صادواً أخذ عنه ولم نرد حدنثه ألن رد حدنث مثل هاال  مفسدة بيناة تثمثال 

في ضيا  جملة اآلثار النبونة ومن لم ن ن كذلك رد حدنثاه ولام نقبال . وهللا 

 أعلم .
 

                                                
( م ثبة دار الثارا  ط 84اخثصار علوم الحدنث ص انظر : أحمد شاكر ) الباعث الحثيث شرح  (1)

 م .1979الثالثة 

 . 81انظر : المووظة ص  (2)

 . 85انظر : المصدر السابق ص  (3)
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 المبحث السادس

 عدم الزنادة في الجرح على القدر المطلوب

 

فاإنهم إذا جرحاوا شخصااً ماا ال نذكروناه  وهذا أنضاً من تمام إنصافهم

بما ليس فيه وال نعدّدون عليه هفواته و الته الثي ال صلة لها بارد حدنثاه ، 
بل نقثصرون على الجرح الثابت فيه وال نزندون ، ونعثبرون الزنادة علاى 

ذلاااك مااان الليباااة المحرماااة شااارعاً ، وعلاااى هاااذا جمياااع العلماااا  مثقااادمهم 

ِجادَ ومثأخرهم ، بل نحا بعضه م إلى ما هو أخم مان ذلاك ، وهاو أناه إذا ول

فااي المجااروح ذنبااان وجااب االوثصااار علااى الثجاارنح بأصاالرهما ونثخياار 

 أحااااااااااااااااااااادهما إذا اساااااااااااااااااااااثونا، وااااااااااااااااااااااى العاااااااااااااااااااااز بااااااااااااااااااااان 

هـ(: الحالة الثالثة جرح ال هود عند الح ام فيه 660عبد الس م السلمي )ت 

قااوآ ماان مفساادة هثااك أسااثارهم ل نااه واجااب ، ألن المصاالحة فااي حفااظ الح

الاادما  واألمااواى واألعااراض واألبضااا  واألنساااب وسااائر الحقااوآ أعاام 
وأعظاام فااإن علاام منااه ذنبااين أحاادهما أكباار ماان اآلخاار لاام نجااز أن نجرحااه 

 .(1)باألكبر ألنه مسثلٍن عنه وإن اسثونا تخير وال نجمع بينهما

هـ( في الفرآ الثالث والخمسين 684وواى أحمد بن إدرنس )ت

اعدة الليبة المحرمة وواعدة الليبة الثي ال تحرم : واى بع  والمائثين بين و

 العلما  : اسثثنى من الليبة ست صور:

النصيحة واى : ون ثرط في هذا القسم أن ت اون الحاجاة ماساة  األولى:

لذلك وأن نقثصر الناصح من العيوب على ماا نخال بثلاك المصالحة خاصاة 
اصاح أن المنصاوح شار  فيهاا الثي حصلت الم اورة فيها أو الثي نعثقد الن

أو هااو علااى عاازم ذلااك فينصااحه وإن لاام نسث ااره، فااإن حفااظ ماااى اإلنسااان 

وعرضااه ودمااه عليااك واجااب وإن لاام نعاارض لااك بااذلك، فال اارط األوى 

احثرا  من ذكر عيوب الناس مطلقاً لجوا  أن نقع بينهما مان المخالطاة ماا 

ولااوال ذلااك  نقثضااي ذلااك فهااذا حاارام باال ال نجااو  إال عنااد مساايس الحاجااة

ألبيحت الليبة مطلقاً ألن الجوا  وائم في ال ل . وال رط الثاني احثرا  مان 

                                                
( تصحيح عباد اللطياف حسان 1/79انظر : العز بن عبد الس م )وواعد األح ام في مصالح األنام  (1)

 م .1999عبد الرحمن ـ دار ال ثب العلمية ـ  بيروت ط األولى 
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أن نسث ار في أمر الزواج فيذكر العيوب المخلة بمصلحة الزواج والعيوب 

المخلة بال ركة أو المساواة أو نسث ار في السفر معه فثذكر العيوب المخلة 
لزناادة علاى العياوب المخلاة بماا بمصلحة السفر والعيوب المخلة بالزواج فا

 اسث رت فيه حرام بل تقثصر على عين ما سئلت أو تعين اإلودام عليه .

الثجرنح والثعدنل في ال هود عند الحاكم عند تووع الح م بقوى  الثانية:

المجرح ولو في مسثقبل الزماان أّماا عناد غيار الحااكم فيحارم لعادم الحاجاة 

حارام واألصاال فيهاا العصامة ، وكااذلك  لاذلك، والثفّ اه بااأعراض المسالمين

واة الحدنث نجو  وضع ال ثب في جرح المجروح منهم، واإلخباار باذلك  رل

لطلبة العلم الحاملين لذلك لمن ننثفع به واى : ون ثرط في هذنن القسمين أن 
ت ون النية خالصة هلل تعالى في نصيحة المسلمين عند ح اامهم وفاي ضاب  

عاداوة أو تف اه بااألعراض وجرنااً ماع الهاوو شرائعهم أما مثى كان ألجل 

فذلك حرام وإن حصلت به المصالح عند الح اام والارواة فاإن المعصاية واد 

تجر للمصلحة ، واشثرط أنضاً في هذا القسم االوثصار على القوادح المخلة 

بال هادة أو الروانة ف  نقوى : هو ابان  ناا، وال أباوه العان أماه، إلاى غيار 

 .(1)الثي ال تعلق لها بال هادة والروانة ذلك من المالمات

هااـ(وإنما نجااو  474وواااى أبااو الوليااد سااليمان باان خلااف الباااجي )ت 

للمجرح أن نذكر الملجرح بما فيه مما نرد حدنثه لما في ذلك من الاذب عان 
الحدنث ، وكذلك ذو البدعة نذكر ببدعثه لئ ّ تلثَّر به الناس حفظااً لل ارنعة 

غيار ذلاك مان عيوباه ألناه مان بااب الليباة وااى سافيان  وذبّا عنها وال ناذكر

الثور  في صاحب البدعة: نذكر ببدعثه وال نلثاب بلير ذلك، نعني ـ وهللا 

أعلم ـ أن نورد ما فيه ال على وجه السّب له ، أو نقاى فيه ما لايس فياه فأماا 

أن نااذكر مااا فيااه ممااا نساالم دننااه علااى وجااه الثحااذنر منااه فلاايس ماان باااب 

. وواى محمد بن عبد الرحمن الساخاو : ال نجاو  الثجارنح ب ايئين (2)الليبة

 .(3)إذا حصل بواحد

                                                
 بيروت . –( عالم ال ثب 207 – 205 /4انظر : أحمد بن إدرنس القرافي ) الفروآ  (1)

( 1/283انظر : أبو الوليد الباجي ) الثعدنل والثجرنح لمن خرج له البخار  في الجامع الصحيح  (2)
 تحقيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق 

 م.1986د/ أبو لبابة حسين ، دار  اللوا  للن ر والثو نع ط األولى 

 .3/325ثح المليث انظر: ف (3)
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وواااى أنضاااً: )وكااذا ماان أسااباب الثحاارنم الزنااادة فااي الجاارح علااى مااا 

نحصاال اللاارض والاانقم ماان الماادح واااى : وإذا أم نااه الجاارح باإلشااارة 

رخم المفهمة أو بأدنى تصرنح ال تجو  له الزنادة على ذلاك فااألمور الما

 .(1)فيها للحاجة ال نرتقي فيها إلى  ائد على ما نحصل اللرض

وواى الل نو  : لما كان الجارح أماراً صاعباً فاإن فياه حاق هللا ماع حاق 
اآلدمي وربما نور  ماع وطاع النظار عان الضارر فاي اآلخارة ضارراً فاي 

الاادنيا ماان المنااافرة والمقاات بااين الناااس ، وإنمااا جااّو  للضاارورة ال اارعية 

نه ال نجو  الجرح بما فوآ الحاجة ، وال االكثفا  على نقل الجرح ح موا بأ

فق  فايمن وجاد فياه الجارح والثعادنل ك هماا مان النقااد ، وال جارح مان ال 

نحثاج إلى جرحه ، ومنعوا من جرح العلما  الذنن ال نحثاج إليهم في روانة 

 .(2)األحادنث ب  ضرورة شرعية

 

 المبحث السابع
 لمن ليس بمجروح أو ليس من أهل الروانة عدم الثعرض بالجرح

 

نجمع المحدثون على أنه ال نجو  جرح راو سليم من الجارح لام نثبات 

فيه شي  نخل بضبطه وال عدالثه ألن فاي ذلاك غيباةً لاه وعااراً علياه ورداً 

، وكذلك من ليس مان أهال الرواناة ال لحدنثه وإبطاالً لسنة من سنن النبي 
له بروانة الحدنث ، وإنما جو  العلماا  الجارح  نجو  جرحه ل ونه ال صلة

وهذا ليس من رواتها وال الم ثللين بها ،  بما فيه من الذب عن سنة النبي 

غير أن العلما  اسثثنوا من ذلك أهل البد  والض ى وإن لم ن ن لهم رواناة 

فيجو  جرحهم وتبيين بدعهم وض لهم للناس من غير تعدّ عليهم وال  نادة 

ان واى أبو عمرو بن الص ح : ثم إن علاى اآلخاذ فاي ذلاك أن نثقاي أو نقص
هللا تبااارق وتعااالى ونثثباات ونثااووى الثساااهل كااي  نجاارح سااليماً ونساام برنّاااً 

                                                
، دار ال ثاااب العربااي، 69 – 68،  49انظاار: السااخاو : اإلعاا ن بااالثوبيث لماان ذم الثااارنث ص  (1)

 بيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروت،

 م.1983 

 . 57-56انظر : الرفع والث ميل ص  (2)
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 .(1)بسمة نبقى عليه الدهر عارها

هـ( والحذر من الثساهل بجرح سليم 676وواى محي الدنن النوو  )ت 
مفسدة الجارح عظيماة ، فإنهاا من الجرح أو بنقم من لم نظهر نقصه فإن 

ورادة لح ام مان  غيبة مابدة، مبطلاة ألحادنثاه ، مساقطة لسانة عان النباي 

 .(2)أح ام الدنن

وواى ابن حجر : )وليحذر المث لم في هذا الفن من الثساهل في الجارح 

والثعدنل فإنه إن عادّى بليار تثبّات كاان كالمثبات ح مااً لايس بثابات فيخ اى 
ة مان روو حادنثاً وهاو نظان أناه كاذب ، وإن جاّرح عليه أن ندخل في  مر

بلير تحر  أودم على الطعن في مسلم برئ من ذلاك ، ووسامه بميسام ساو  

 .(3)نبقى عليه عاره أبداً(

ونقل الل نو  عن السيوطي أنه واى فاي الارد علاى الساخاو  : الثالاث 

  أكثرهاا أنه ألَّف تارنخاً مأله بليبة المسلمين ورمى فيه علما  الادنن بأشايا

مما ن ذب فيه ونمين فألفت المقامة الثي سميثها ال او  في تارنث السخاو  

نزهت فيها أعراض الناس وهدمت ماا بنااه فاي تارنخاه إلاى األسااس وااى : 

واللرض إلى بيان خطئه فيما ثلب به النااس وك ا  ماا ضاّمنه فاي تارنخاه 
احثقاار المسالمين  بالقياس ، فقد وامت األدلة في ال ثاب والسنة علاى تحارنم

والث اادند فااي غيبااثهم بمااا هااو صاادآ وحااق فضاا ً عمااا ن ااذب فيااه الجااارح 

ونمين ، فإن واى : البد مان جارح الارواة والنقلاة وذكار الفاساق والمجاروح 

 من الحملة فالجواب :

إن كثيااراً مماان جاارحهم ال روانااة لهاام فالواجااب فاايهم شاارعاً أن  أوالً:

 نس ت عن جرحهم ونهمله .

أن الجرح إنما جو  في الصادر األوى حياث كاان الحادنث ناخاذ  ثانياً:
من صدور األحبار ال مان بطاون األسافار فااحثيا إلياه ضارورة للاذب عان 

اآلثااار ومعرفااة المقبااوى والمااردود ماان األحادنااث واألخبااار ، وأماااا اآلن 
                                                

 .350انظر : علوم الحدنث ص  (1)

المعرفااة ( تحقيااق خلياال مااأمون شاايحا ، دار 84 – 1/83انظاار : النااوو  )شاارح صااحيح مساالم  (2)
 م.1996بيروت ط الثالثة 

ك م ابن حجر هذا ولم نعزه  3/316، ونقل السخاو  في فثح المليث 89انظر : نزهة النظر ص  (3)

 إليه .
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فالعمدة على ال ثب المدونة ، غانة ما في الباب أنهم شرطوا لمن نذكر اآلن 

اإلسناد تصونه وثبوت سماعه بخ  من نصلح عليه االعثماد فإذا  في سلسلة

احثيا اآلن إلى ال  م في ذلك، اكثفى بأن نقاى : غير مصاون أو مساثور ، 

وبيان أن في سماعه نوعااً مان الثهاّور والازور ، وأماا مثال األئماة األعا م 

ك وم ااانث اإلساا م كااالبلقيني والقاناااتي والقلق ااند  والمناااو  ، وماان ساال
 .(1)مسل هم، فأ  وجه لل  م فيهم، وذكر ما رماهم ال عرا  في أهاجيهم

وود تعقب ابن دويق العيد ابن السمعاني في ذكره بع  ال عرا  وودح 

فيه بقوله : إذا لم نضطر إلى القدح فياه للرواناة لام نجاز ، ونحاوه واوى ابان 

مان رأس  المراب  ، ود دونت األخبار وماا بقاي للثجارنح فائادة بال انقطعات

 .(2)األربعمائة

غير أن السخاو  رحمه هللا ود تعقب هاال  الذنن ال نارون الجارح إال 

للروانة ، وبيّن جوا ه ، مطلقاً للرواناة ولليرهاا ، كاون ذلاك مان النصايحة 

الواجبااة ولاايس ماان الليبااة المحرمااة ، ول اان نجااب أن نقثصاار فيااه علااى 
)فااإن وياال وااد شاالف  اللارض المطلااوب وال ناازاد فيااه ، وهااذا ناام ك مااه:

جماعة من المثأخرنن القائلين بالثارنث وما أشبهه كالاذهبي ثام شايخنا باذكر 

المعانااب ولااو لاام ن اان المعاااب ماان أهاال الروانااة ، وذلااك غيبااة محضااة ـ 

الملحااوظ فااي تسااونغ ذلااك كونااه نصاايحة وال انحصااار لهااا فااي الروانااة فقااد 

ره وال نعاد ذلاك غيباة ذكروا من األماكن الثي نجو  فيها ذكر المر  بما ن ا

بل هو نصيحة واجبة أن ت ون للمذكور والنة ال نقوم بهاا علاى وجههاا إّماا 

بان ال ن ون صالحاً لها ، وإّما بأن ن ون فاساقاً ونارو مان نثاردد إلياه للعلام 
ونخاااف عليااه عااود الضاارر ماان وبلااه فيعلمااه ببيااان حالااه ونلثحااق بااذلك 

ام أو ال اااهادات أو النقااال أو المثسااااهل فاااي الفثاااوو أو الثصااانيف أو األح ااا

المثساااهل فااي ذكاار العلمااا  أو فااي الرشااا  واالرت ااا  إّمااا بثعاطيااه لااه أو 

بإوراره عليه مع ودرته على منعه أو أكل أمواى الناس بالحيل واالفثارا  أو 

اللاصب ل ثب العلم من أربابها أو المساجد بحيث تصير مل اً أو غيار ذلاك 

أو واجب ذكره ليحذر ضرره ، وكذا نجب  من المحرمات ، ف ل ذلك جائز

                                                
 .65 -64انظر : الرفع والث ميل ص  (1)
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ذكر المثجاهر ب اي  مماا ذكار ونحاوه مان بااب أولاى وااى شايخنا : ونثأكاد 

الذكر ل ل هذا في حق المحد  ألن أصل وضع فنّاه بياان الجارح والثعادنل 
فمن عابه بذكره لعياب المجااهر بالفساق أو المثصاف ب اي  مماا ذكار فهاو 

ثه فيخ اى أن نسار  إلياه الوصاف ، جاهل أو ملبّس أو م ارق له في صاف

 .(1)نعم ال نجو  الثجرنح ب يئين إذا حصل بواحد

ولت: وما واله السخاو  هو الثحقيق والصواب ل ن نجب أن نضب  

ذلك بضواب  تحد من جماح من نلقي ال  م على عواهنه ونرمى بالجرح 

 دون النظر إلى عواوبه ، ومن أهم هذه الضواب :

رة إلى ذلك ، كأن ن ون المجروح مجاهراً ببدعثه أن توجد ضرو أوالً:
أو فسقه ونصح فلم ننثصح ورؤو من ط ب العلم وأهل الصا ح ونحاوهم 

من نثردد عليه منهم ف  مانع حينئذ من الثحاذنر مناه فاي مثال هاذه الحالاة ، 

أما إذا لم ن ن مجاهراً وال داعياً إلى بدعثه وال داعياً إلى ض لة فا  نجاو  

دم وجود أ  ضرورة ، إلى ذلك ، وجرحه في مثل هذه الحاى هو جرحه لع

: )ناا من الليبة ومن تثبع العورات وليس من النصيحة في شي ، وود واى 

مع ر من آمن بلسانه ولم ندخل اإلنمان ولبه ال تلثابوا المسلمين وال تثبعاوا 
ورتااه عااوراتهم فإنااه ماان اتّبااع عااوراتهم نثبااع هللا عورتااه ، وماان نثبااع هللا ع

 .(2)نفضحه في بيثه(

أن ن ون الذنب المجروح به أو البدعة المجروح بها مان األماور  ثانياً:

المثفق على تحرنمها بين العلما  ، وليست من األماور المخثلاف فيهاا بيانهم 

ألنااه ال إن ااار عناادهم علااى األصااح فيمااا اخثلااف فيااه ، وألن المجااروح بهااا 

ثاالي فهاو ماأجور علاى اعثقااده ساوا  نعثقد في فعله لها أنه على حاق ، وبال

: )إذا ح ام الحااكم فاجثهاد ثام أصاب اعثقاده الحاق أو أخطاأ فياه كماا وااى 

ومن كان كاذلك ال  (3) أصاب فله أجران وإذا ح م فاجثهد ثم أخطأ فله أجر(

                                                
 .325 -3/324انظر : المصدر السابق  (1)

، تحقياق  4880( روام 4/270األشاعث ) كثااب األدب بااب فاي الليباة رواه أبو داود سليمان ابن  (2)

 محمد محي الدنن عبد الحميد ـ دار  الف ر .
رواه البخاار  ) كثااب االعثصاام بال ثاااب والسانة بااب أجار الحاااكم إذا اجثهاد فأصااب أو أخطااأ  (3)

فأصاب أو أخطأ ، ومسلم )كثاب األوضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجثهد  7352( روم  13/318

 .4462( روم 12/239-240
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 نجو  جرحه بذنب كهذا . وهللا أعلم .

بهاااا  أن نقثصااار الجاااارح علاااى الاااذنب أو البدعاااة الثاااي اشاااثهر ثالثااااً:

المجاروح وال نزناد علاى ذلاك ألن فااي الزناادة تعادناً علاى حرمثاه وانثهاكاااً 

لعرضه الذ  صانه اإلس م وحرم النيل منه ، وود تقادم فاي القسام الساادس 

نقل أوواى العلما  على عدم جوا  الزنادة في الجارح علاى القادر المطلاوب 
علام مناه ذنباين وأنهم مجمعون على ذلاك حثاى وااى ابان دوياق العياد أناه إذا 

أحدهما أكبر من اآلخار لام نجاز أن نجرحاه بااألكبر ألناه مساثلٍن عناه وإن 

اسثونا تخير وال نجمع بينهماا، ووااى الساخاو  : ال نجاو  الثجارنح ب ايئين 

 إذا حصل بواحد ، وود سبقا مع غيرهما من األوواى فانظرها هناق .

العصاابية أو أال ن ااون الحاماال لااه علااى الجاارح هااو الهااوو أو  رابعاااً:

الثحاماال أو نحااو ذلااك ماان األسااباب ، ووااد أجمااع العلمااا  علااى رد الجاارح 

الصاادر عاان أحااد هااذه األسااباب أو مااا ن اابهها ألنااه جاارح ناشاائ عاان حسااد 

 وضلينٍة وكراهية وليس ناشئاً عن علم وتثبت ورّونة .
 

 المبحث الثامن

 وضع شروط ووواعد للجرح ال نقبل بليرها

 

الجرح ال نقبل من كل أحد وال في كل أحد ، أجمع العلما  على أن 

ومن هنا فقد اجثهدوا في وضع شروط معينة للجرح حثى ن ون مقبوالً 

 ومعموالً به، وود انطلقوا في اجثهادهم هذا من أمرنن أساسيين:
 حفظ الدنن .األوى:  

 حرمة عرض المسلم .  والثاني:

ن دى علاى وعلى ضو  هذنن األمرنن تم وضع هذه ال روط ، وهاذا إ

شي  فإنما ندى على كماى إنصافهم وغانة ورعهم وتقواهم ، حيث إن حفظ 

الدنن من أوجب الواجباات كماا أن حفاظ عارض المسالم وعادم انثهاكاه مان 

الواجبات كذلك فاسثطاعوا بما آتاهم هللا تعالى من العلم والح مة أن نوفقاوا 

ل اروط بين واجب حفاظ الادنن وواجاب حفاظ عارض المسالم بوضاع هاذه ا

الجامعة المانعة الثي تحفظ الحق وتمنع الظلم واى النوو  : ثم على الجارح 
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تقوو هللا تعالى في ذلك ، والثثبت فيه والحذر من الثساهل بجرح ساليم مان 

الجرح أو بنقم من لم نظهر نقصه فإن مفسدة الجارح عظيماة فإنهاا غيباة 

لح م من أح ام الدنن ورادة  مابدة مبطلة ألحادنثه مسقطة لسنة عن النبي 

ثم إنما نجو  الجرح لعارف به مقبوى القوى فيه، أما إذا لم ن ن الجارح من 

أهل المعرفة أو لم ن ن ممن نقبل ووله فيه ف  نجو  له ال  م فاي أحاد فاإن 

 .(1)ت لم كان ك مه غيبة محرمة ، كذا ذكره القاضي عياض رحمه هللا

ر العااارف الااذ  نزكااي نقلااة وواااى الااذهبي : وال ساابيل إلااى أن نصااي
األخبار ونجرحهم جهبذاً إال بادمان الطلب والفحم عن هذا ال اأن وكثارة 

المااذاكرة والسااهر والثاايقظ والفهاام مااع الثقااوو والاادنن المثااين واإلنصاااف 

والثردد إلى مجالس العلما  والثحر  واإلتقان ـ إلى أن واى ـ فاإن آنسات ناا 

وورعااً ، وإال فا  تاثعّن وإْن غلاب علياك هذا من نفسك فهماً وصادواً ودننااً 

الهااوو والعصاابية لاارأ  ولمااذهب فباااهلل ال تثعااب ، وإن عرفاات أنااك مخلاا  

 .(2)مخب  مهمل لحدود هللا فأرحنا منك

وواى كذلك: وال  م في الرواة نحثاج إلى ور  تام وبرا ة مان الهاوو 

 .(3)والميل وخبرة كاملة بالحدنث وعلله ورجاله
 .(4)ال  م في الرجاى ال نجو  إال لثام المعرفة تام الور وواى أنضاً: و

هااـ ( 812وواااى محمااد باان أبااي ب اار باان ناصاار الاادنن الدم ااقي ) ت 

وال  م فاي الرجااى ونقادهم نساثدعي أماوراً فاي تعادنلهم وردهام منهاا : أن 

ن ااون المااث لم عارفاااً بمراتااب الرجاااى وأحااوالهم فااي االنحااراف واالعثااداى 

وواى واألفعاى ، وأن ن ون من أهل الور  والثقوو مجانبااً ومراتبهم من األ

للعصبية والهوو خالياً من الثساهل عارناً عن غارض الانفس بالثحامال ماع 

العدالاة فاي نفساه واإلتقاان والمعرفاة باألساباب الثاي نجارح بمثلهاا اإلنساان 
 .(5)وإال لم نقبل ووله فيمن ت لم وكان ممن اغثاب وفاه  بمحرم

                                                
 .84 -1/83انظر : شرح مسلم  (1)

 .1/4انظر : تذكرة الحفاظ  (2)

 .82انظر : المووظة ص  (3)
 .3/46انظر : ميزان االعثداى  (4)

، إعاداد م ثاب الثحقياق ، بادار إحياا  الثارا  2/196انظر : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت  (5)
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بن عبد الحي الل نو  الهند  : ن رط في الجارح والمعدى  وواى محمد

: العلاام والثقااو  والااور  ، والصاادآ ، والثجنااب عاان الثعصااب ، ومعرفااة 

 أسباب الجرح والثزكية ، ومن ليس كذلك ال نقبل منه الجرح وال الثزكية .

 

 المبحث الثاسع
 اخثيارألفاظ الجرح المناسبة ل ل راو ضعيف

 

ين ليسااوا فاي مرتبااة واحادة فااي الضاعف باال هاام الضاعفا  عنااد المحادث

مثفاااوتون فيااه فماانهم الضااعيف المحثماال ضااعفه المحثماال بحدنثااه، وماانهم 

الضعيف ال دند الضعف ، ومنهم من بلغ اللاناة فاي الضاعف ، وواد جعلاوا 

ل ال مرتباة مان هاذه المراتاب ألفاظااً خاصاة بهاا نعارف بهاا مقادار ضاعف 

نحثماال ضااعفه بعبااارات ماان ال  صاااحبها ، ولاام نسااثجيزوا أن نوصاام ماان

نحثمل ضعفه عن وصد ، ألنه نخرج بهذا من دائرة االعثبار إلاى دائارة ردّ 
حدنثه وعدم االعثبار به ، وال شك أن هذا منهم غانة في اإلنصااف والعادى 

 بثميزهم ألفاظ كل مرتبة عن االخرو .

ممااا ذكااروه ماان ألفاااظ فاايمن نحثماال ضااعفه وااولهم : ضااعيف ، من اار 

، مضطرب الحدنث ، واه ، ضعفوه ال نحاثا باه ، فياه مقااى ، لايس الحدنث

بااذاق ، لاايس بااالمثين ، لاايس بااالقو  ، لااين ، ت لمااوا فيااه لاايس بالمرضااي ، 

 اخثل  سيئ الحفظ طعنوا فيه ، للضعف ماهو ، ليس بحجة ، ونحو ذلك .

ووالوا في الضعيف ال دند الضعف : مثاروق الحادنث ، ماثهم بال اذب 
او  هالك ، ذاهب الحدنث ، ضعيف جداً ، ليس بالثقة ، واه أو الضعف ، س

بمرة، طرحوا حدنثه ، ليس ب ي  فيه نظر ، س ثوا عنه ، النساو  شايئاً ، 

 ونحو ذلك .

ووالوا فيمن بلاغ اللاناة فاي الضاعف : كاذاب ، ن اذب ، نضاع الحادنث 

 .(1)وضا  ، دجاى ، أكذب ، الناس

 نصاح إط وهماا علاى مان نحثمال فألفاظ هاتين المرتبثين األخيرتين ال

ضعفه لعدم اساثحقاوهم لهاا ولماا فاي ذلاك مان المفسادة ال بارو بثارق كثاباة 
                                                

 .12-2/11انظر : شرح الفيه العراوي  (1)
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 حدنثهم وعدم االعثبار به . وهللا اعلم . 

 
 

 الخاتمة 

 

 الحمد هلل والص ة والس م على رسوى هللا وبعد

فلو أن كل أمة أرادت أن تفاخر بعظمائها وخيرة رجالهاا ، ل اان علاى 

األمة أن تفاخر برجاى الحدنث فيها ، الذنن حفظ هللا بهم سنة نبيه علياه هذه 

نااوم القيامااة ل ثاارة صاا تهم  الصاا ة والساا م، إذ هاام أولااى الناااس بااالنبي 

عليه، ولذبهم ال ذب عنه ولمعرفثهم بسنثه صحيحها وضعيفها ولما تميازوا 

بعضااً مان  به من اإلنصاف في القوى والعمال ، ولقاد رأنناا فاي هاذا البحاث

مظاهر هذا اإلنصاف نحو الرواه المجروحين فقد رأننااهم ناذكرون الجارح 

والثعدنل معاً في الراو  المخثلف فيه وال نقثصرون على ذكر الجرح دون 

الثعاادنل ، ونعثباارون ماان نفعاال ذلااك غياار عااادى والمنصااف ، ورأنناااهم 

ياه ماا نساثحق النحابون احداً من الضعفا  ورنبااً كاان أو بعياداً ونطلقاون عل
مان عباارات الثجارنح والنخااافون فاي ذلاك لومااة الئام، ورأننااهم النعثاادون 

بجرح األوران ل ونه ناشئاً عن حسد وعداوة ، والنقبلاون الجارح إذا صادر 

عاان جهاال أو هااو  أو ضااعف أو تعصااب أو اخااث ف فااي العقياادة أو كااان 

ناكااد بدعثااه مبهماااً ورأنناااهم نقبلااون روانااة المبثااد  العاادى إذا لاام ناارو مااا 

والنزندون في الجارح علاى القادر المطلاوب ، والنثعرضاون باالجرح لمان 

لاايس بمجااروح أو لاايس ماان أهاال الروانااة ، والنقبلااون الجاارح إذا خااالف 

ال ااروط المعثباارة لقبولااه ورأنناااهم نخثااارون ل اال راٍو ضااعيف ماان ألفاااظ 

 . الجرح ما نناسب ضعفه حفاظاً على عرضه وصوناً لسنة النبي 

ه الظاهرة الدالة على إنصاف المحدثين هي غاي  مان فاي  مماا فهذ

نثحلون به من أخ آ ونثصفون به من صفات، وما على طالب العلام الاذ  

نرند أن نلحق بركبهم إال أن نث به بهام ونناثها نهجهام ونساير فاي طارنقهم 

 ومن سار على الدرب وصل والحمد هلل رب العالمين 

  مد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى هللا وسلم على نبينا مح
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