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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 

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.صل على محمد وعلى آله وأصحابه 

 …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 

سيقع يف المهالك ومخالفة سبيل المؤمنين تجاوز هذه القواعد وأن ال يخرج منها وإال 

 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 

الهجر والتقاطع والتدابر. عرض أخيه السلفي بال حجة وال برهان فيرتتب عليه 

 والسبب يف هذا كله

 الجهل بقواعد أهل الفن وسوء الفهم أو عدمه لكالم أئمة الحديث. 



 

 ،به لبصيرا غير ألمرا تولىو ،هلهأ غير ءلشيا تعاطى اإذ (:٤٧١كما قال الجرجاين )

 (٣٩٧ اإلعجاز دالئل. )ءلبالا شتداو اء،لدا عضلأ

 الباري فتح). لعجائبا هبهذ تىأ فنه غير في ءلمرا تكلم اوإذوقال الحافظ ابن حجر: 

٥٨٤/٣) 

 

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 : 

من ثبتت عدالته إال ببيان سبب الجرح أي إذا كان مفسرا. فال  أنه ال يقبل الجرح يف حق

 ١بد من دليل واضح وبرهان قاطع وإال فيرد الجرح كائنا من كان جارح.

 

 (:ه٢٩٤) المروزي نصر بن محمد اهلل عبد أبو لقا

بأمر ال يحتمل  عليه لكذ يبين حتى حدأ تجريح فيه يقبل لم لتهاعد ثبتت جلركل "

 ه الحافظ ابن حجر يف هتذيب التهذيب)نقل "غير جرحه

                                                
إما باالستفاضة حيث يكون معروفا بالطلب علامء وإما بتنصيص عامل من ال -كام هو مقرر يف كتب علوم احلديث  -والعدالة تثبت  1

  لدى العلامء.



 

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

 

  (:ه٣١٠وقال ابن جرير الطربي )

)هدي الساري   ".بالظن لةالعدا تسقط ماو ،حلجرا فيه يقبل لم لتهاعد ثبتت منو"

٢( ٤٢٩  

 

 ( يف السنن الكربى: ه٤٥٨وقال الحافظ البيهقي )

 جرح فيمن ثبتت عدالته إال بأن يقفه على ما يجرحه به.باب ال يقبل ال

 . اءألهوا في نيتباينوو نيختلفو سلناا نأل: للها حمهر لشافعيا لقا

ثم أسند حديث عتبان بن مالك وهو مخرج يف الصحيحين يف قصة صالة النبي صلى 

,  ددع ذوو,  رالدا هلأ من لجارلبيت ا في بفثااهلل عليه وسلم يف بيت عتبان وفيه: 

 يحب ال,  منافق لكذ: بعضهم لفقا ؟لدخشنا بن مالك ينأ: منهم قائل لفقا,  اجتمعواو

 هاتر الأ,  لكذال تقل له  ": سلمو عليه للها صلى للها لسور لفقا: لقا,  سولهور للها

 ىنر فإنا: لقا,  علمأ سولهور للها: لقا,  " ؟للها جهو بذلك يريد للها الإ لهإ ال: لقا قدو

                                                
 إال أن يأيت باحلجة. "غري واضح"أو بقول  "وما يدريك لعله تغري"قلت: فال  يشك يف سلفية  عامل أوطالب بقول  2

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

   



 

 للها إن": سلمو عليه للها صلى للها لسور لفقا: لقا,  لمنافقينا لىإ تهنصيحو جههو

  ". للها جهو بذلك يبتغي,  للها الإ لهإ ال: لقا من رلناا على محر قد

 يقبل لم سلمولله عليه افالنبي صلى  استنباطه:وهو يدل على قوة  -ثم قال البيهقي 

,  بينه لما ثم ؛لكذ ليقو ينأين له من لدخشن بأنه منافق حتى تبامالك بن  في قعالوا لقو

 . قوله عليه دفر,  نفاقا هير لم

 

 يبةر منه يظهر لم من لمسلمينا في للعدا ":ليقا نكا"ثم أسند قول إبراهيم النخعي: 

" . 

يظهر منه  لم ما لةالعدا صلأ على فهو لتهاعد ثبتت فيمن عندنا اهذو"وعلق عليه بقوله:

 (٢١٢-١٢١ /١٠) ".علمأ للهاو يبةر

 

  الكفاية:( يف ه٤٦٣وقال الخطيب البغدادي )

 للمعدا تزكية لىإ جيحتا ال ألمانةاو لثقةاو لةابالعد رلمشهوا ثلمحدا أن في ببا"

  إلخ …

 ألمرا ستقامةاو لذكرا نباهة في همامجر ىجر منوثم مثل بعدد من األئمة ثم قال: 

 من لةاعد عن ليسأ نماوإ,  ملتهاعد عن ليسأ ال,  لفهماو ةلبصيراو قبالصد رالشتهااو

 . لطالبينا على همرأ شكلأ أو,  لمجهولينا داعد في نكا



 

 

 بن محمد بكر بيأ لقاضيا على أقر نهألمالكي , الله احدثني محمد بن عبيد ثم قال: 

كية متى لم يكونا لتزا لىإ نيحتاجا نماإ لمخبراو لشاهداو: لقا( الباقالين وهو) لطيبا

  ,غيرهاو لةالعدا فيه ازمجوو ملتبسا مشكال مرهماأ نكاو,  رضالاو لةالعدا ريمشهو

 من سلنفوا في ىقوأ لتهمااعد رشتهااو سترهما ربظهو لعلما أن لكذ على لدليلاو

 لهما عيةاد ضاغروأ,  تعديله في ةلمحابااو بلكذا عليهما زيجو ثنيناو حداو تعديل

 في ىقوأ حاله من لكذ رظهو أن يعلم سلنفوا لىإ عبالرجوو,  صفته بغير صفهو لىإ

 لحا نهاية أن يضاأ لكذ على ليدو,  هقلنا ما بذلك فصح,  لهما للمعدا تزكية من لنفسا

 فما لكذ ظهر اذفإ,  ابدأ لكذ تبلغ ال هيو,  هستر رظهو مبلغ يبلغ أن للعدا تزكية

 . لتعديلا لىإ لحاجةا

 

 بوأ لقا:  بالطلب« له شهد ممن الإلعلم ا»ال يؤخذ ثم أسند عن ابن جابر أنه قال: 

 داأر: لخطيبا لقا طلبه« لكذ نفإ لعالما جليس الإ»: ليقو مسهر باأ فسمعت: عةزر

 من لكذ رظهو غنىأ,  عنهم هخذوأ ءللعلما مجالسته عرفت من أن للقوا ابهذ مسهر بوأ

 ".علمأ للهاو,  حاله عن ليسأ أن همرأ

(٢٤٤-٢٤٢ /١) 

 



 

 :تاج إلى كشف أم الباب القول يف الجرح هل يحوقال تحت 

 

 جالر حجر نساناإ أن بلغه ألنه,  لكذ عن لكشفا جبأو نماإ لشافعيا أن كرذ قدو"

 ؟جرحه يوجب ما لكذ في ماو: له فقيل,  قائما ليبو يتهرأ: لفقا,  به جرحه عما فسئل

: لفقا ؟كذلك يصلي يتهرأله:  فقيل,  يصلي ثم,  ثوبه علىو عليه لرششا يقع ألنه: لفقا

 .ال

 .هقلنا ما بذلك فوجب,  مثالهوأ ابهذ احدأ حيجر ال لعالماو ،يلوبالتأ حجر هنحوو افهذ

 

ال يقبل : ليقو يلطبرا طاهر بن للها عبد بن طاهر لطيبا باألقاضي اسمعت وقال: 

   .امفسر الإ حلجرا

 

 لحديثا ظألئمة من حفااب هذ ليهوإ,  عندنا بالصوا هو للقوا اهذو: لخطيبا لقاثم 

,  غيرهماو ريلنيسابوا جلحجاا بن مسلمو ريلبخاا سماعيلإ بن محمد مثل,  دهنقاو

 مولى كعكرمة لهم حلجراو فيهم لطعنا هغير من سبق بجماعة حتجا قد ريلبخاا نفإ

 زوقمر بن وعمرو علي بن عاصمو يسأو بيأ بن كإسماعيلو,  لتابعينا في سعبا بنا

 هغير جماعةو سعيد بن بسويد جحتا فإنه جلحجاا بن مسلم فعل اهكذو,  لمتأخرينا في

 لطريقا ههذ لسجستانيا وداد بوأ سلكو,  عليهم لطعنا ةاولرا لحا في ينظر عمن شتهرا



 

 فسر اإذ الإ يثبت ال حلجرا أن لىإ اهبوذ نهمأ على لكذ لفد,  هبعد ممن حداو غيرو, 

 . موجبه كروذ سببه

 

 فلهم,  بعض على همبعض لحديثا بصحاأ ةغير اروحذا»: لقاثم أسند عن شعبة أنه 

 «سلتيوا من ةغير شدأ

 مغمز نىأد ويالرا في بعضهم سمع بماور,  قيقةد غامضة لللرجا دلنقاا هبامذو

 مسقطا الو لحديثا دلر موجبا سمعه يلذا يكن لم وإن,  هبخبر جالحتجاا عن فتوقف

  "…لةاللعد

 

 عبد خالي من فألصناا سمعأ كنت ": ليقو أنه دسوألا بيأبكر بن ثم أسند عن أبي 

 جعفر بيأ بن لحسنا مثل,  حديثهم كتر قد مقو كتابه صلأ في نكاو,  يمهد بن لرحمنا

 بكتا ليإ جخروأ,  بأشهر لكذ بعد تيتهأ ثم,  ءهؤال نحو جماعةو,  صهيب بن دعباو

 نت قد ضربت على ك ليسأ,  خالي يا: فقلت,  جعفر بيأ بن لحسنا عن فحدثني,  تلدياا

 جعفر بيأ بن لحسنا مقا لقيامةا ميو نكا اإذ فيه تتفكر,  بلى " :لقا ؟تركتهوحديثه  

 أن يتأفر ؟لتياعد سقطأ فيم يمهد بن لرحمنا عبد سل رب يا: لفقا بي فتعلق

 (٢٨١-٢٧٧ /١) " يثدبأحا عنه ثفحد,  بير عند حجة لي نكا ماو,  عنه ثحدأ

 



 

  .لةالعدا طيسق ال ما فذكر حلجرا في ستفسرا من رخباأ بعض كرذ بباثم ذكر 

-٢٨١ /١وأورد تحته أمثلة على أن بعض األئمة تكلموا يف الرجال بما ليس بجارح. )

٢٩١) 

 

 ءلعلماا لقو حكم ببا( يف جامع بيان العلم وفضله تحت ه٤٦٣لبر )ابن عبد وقال ا

 :بعض في بعضهم

 في عليها ما ريضلت به نابتة جاهلة ال تدو سلناا من كثير فيه غلط قد بباا هذ "

 ثقته بانتو مانتهأ لعلما في ثبتتو لتهاعد صحت من أن بلباا اهذ في لصحيحاو .لكذ

 بها تصح لةدعا ببينة جرحته في يأتي أن الإ حدأ لقو لىإ فيه يلتفت لم بالعلم عنايتهو

لذلك بما يوجب  لمعاينةاو ةلمشاهدا من فيها لعملاو، تادلشهاا طريق على جرحته

كله، وسالمته من ذلك  والحسد والعداوة والمنافسةالغل  لرباءته منتصديقه فيما قاله 

 عرفت الو مامتهإ تثبت لم من ماوأ لنظراولفقه امن جهة فذلك كله يوجب قبول قوله 

 لعلما هلأ تفقا ما لىإ فيه ينظر فإنه يتهارو نإلتقااو لحفظا ملعد صحت الو ،لتهاعد

 (٢٥١-٢٥٠ /٢)  ".ليهإ لنظرا دييؤ ما حسب على به ءجا ما لد في قبويجتهو ،عليه

 

قلت ( يف التهذيب يف ترجمة محمد بن ربيعة الكالبي: ه٨٥٢وقال الحافظ ابن حجر )

 بن محمد ناءجا لقا شيبة بيأ بن نعثما عن نقلو زديألا تبعهو لين فيه لساجيا لقاو



 

 حجر اهذو "بينالكذاندخل في حديثنا  ال نحن" فقلنا عنه نكتب أن ليناإ فطلب بيعةر

 ." لتهاعد ثبتت فيمن حيقد ال سرمف غير

(١٦٣ /٩) 

 

فإنه ؛ لتعديلاو حلجرا في لتساهلا من لفنا اهذ في لمتكلما رليحذو"وقال يف النزهة: 

 ةمرز في يدخل أنفيخشى عليه ، بثابت ليس حكما كالمثبت نكا تثبت بغير لعد إن

 مسلم في لطعنا على مقدأ زتحر بغير حجر وإن ،به كذنأ يظن هوو حديثا روى من

 .ابدأ رهعا عليه يبقى ءسو بميسم سمهوو ،لكذ من ءيبر

 من سالم لمتقدمينا مكالو. لفاسدا ضلغراو ىلهوا من رةتا اهذ في تدخل آلفةاو

 …حديثاو قديما ا،كثير دموجو هوو ،لعقائدا في لمخالفةا من رةتاو. غالبا ا،هذ

 من مبينا ردص إن محله ،لكنو ،جماعة لكذ طلقوأ، لتعديلا على ممقد حلجراو

 غير من رصد وإن، لتهاعد ثبتت فيمن حيقد لم مفسر غير نكا إنألنه  ؛بأسبابه رفعا

  ".يضاأ ،به يعتبر لم بباألسبا رفعا

 

فيتبين للقارئ أن منهج أئمة الجرح والتعديل كان عدم قبول تجريح أحد فيمن ثبتت 

بلون الطعن فيمن عدالته إال أن يبين جرحه بدليل واضح وبرهان قاطع. وأهنم ال يق

 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. 

 

مدخلي حفظه اهلل قد تفطن ألخطاء فالح فلذا نرى شيخنا العالمة ربيع بن هادي ال

 الحربي يف هذا المجال ورد عليه. فأختم هذه الوريقات بالنقل عنه: 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

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

 

هذا الذي أردت تذكير إخواين به من ذكر قاعدة غفل عنها كثير من الطلبة. فعلينا جميعا 

قواعد التي نصبها أهل العلم وأن ال نخرج منها. ومن خرج منها وتكلم يف أن نلتزم ال

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. 

 

 

  أعلم.واهلل

 وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 

  ألتاي الربيشي الكازخيكتبه: 

١٤٣٩/٧/٣٠  

 المدينة النبوية

 

 قرأه أذن بنشره: 

 اإلمام ربيع بن هادي عمري املدخلي حفظه اهلل
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