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 الحلبي يوهم الناس أنه على منهج الجبال من أئمة الحديث ونقاد الرجال

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

ولني اجُلّهىال والرّد علىى املتاىا مناهج األئمة اجلِبال،" اطلعُت على املقال الذي نشره احلليب يف منتداه حتت عنوان 
 .(هى3/9/3333)، بتأريخ (..."نقد الرجال)يف باب 

  
وقىىد ردب بعىىخ ا اىىوة السىىلالني الرجىىال علىىى ساسىىاة احللىىيب يف هىىذا املقىىال، وبّلنىىوا مىىا  لىىه مىىن اجلهىى  والت ىىب  

 .والتلبلسات
 .احلليب يف هذا املقالبعخ هتويشات ويل وقاات مع   

لىىىيب ناسىىىه و تبىىىه يف تاىىىاو ا علىىىى املىىىنهج السىىىلا  و صىىىوله و لتىىىه باجلهىىى  هىىىذا العنىىىوان صأ ىىىا يصىىى  احل -األوىل
 .والتأصلالت الااسدة والكذب

 ".إذا  كمت  وصمت"، و "ُنصحح وال ُُنرح: " من  صو ا
 ".نريد منهجاً واسعاً   لح يسع  ه  السنة واألمة صلها" -ومنها
 ".ال يقنعين"، و "ال يلتمين" ص   -ومنها

 .للد اع عن  ه  الضالالت الكربىو  ملقاومة منهج السل  و صو ا الباطلة ُوضعت وص  هذه األصول
مىىىن يقىىىول بو ىىىدة األديىىىان، وياعىىىن يف بعىىىخ األنبلىىىاو ويف الصىىىحابة الكىىىرام، وعىىىن مىىىن يعاىىى  ن ومنهىىىا الىىىد اع عىىى  

 .اصا يف جتئلةصاات اهلل ويقول بأزللة الروح وباالشرتاصلة، وبكار األمة من قرون  ىت  نه للكار من يالع احل
واحلىرب علىى املىنهج السىلا  و هلىه،  صىار ر وسىها عن  هى  الضىالل مث متادى هبا األمر إىل توسلع دائرة الد اع 

يىىدا عون عىىن  هىى  و ىىدة األديىىان و ريىىة األديىىان و اىىوة ومسىىاواة األديىىان، ومىىن ر وا هىىذه الارقىىة  مىىن  علىىن الىىدعوة إىل 
 .كرانو دة األديان، ومل يصدر من  رقته  ي ن

 .ومن  صول احلليب وجوب التثبت من  ابار الثقات، والتثبت  ىت من  ابار الصحابة
 .معارضاً بذلك الكتاب والسنة ومنهج السل  الصاحل

 ".إن اجلرح والتعدي  للس له  دلة من الكتاب والسنة: "اجلرح والتعدي  قولهومن  ربه ملنهج 
 .ديع   د إال إذا مت ا مجاع على تبديعه نه يرى  نه ال يصح تبالسل  ومن  ربه ملنهج 

  ه  ر يت  رقة من  رق الضالل تؤص  حلرب املنهج السلا  و هله مث  طائاة احلليب؟؟
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صتب احلليب هىذا املقىال للىوها األابلىاو  نىه نىرتم مىنهج السىل  يف اجلىرح والتعىدي ، وقىد عىر  السىلالون   -الثانلة
لسل ، و هنىا ال نرتمونىه، بى  يؤصىلون األصىول الباطلىة ضىده وللىد اع عىن  هى   قواله ومواقاه ومواق   رقته ضد منهج ا

 .الضالل و رب السلالني الدعاة إىل الكتاب والسنة ومنهج السل 
 :مع بعض فقرات هذا المقال -الثالثة

 :قال الحلبي -أ 
جاعى  "الىذي-تعىاىل-كا حبمىِده اهللهىذا الكتىابا املبىار -ر ىه اهلل-مشُس الىدين الىذهيبي  -حبق-ابتد  ا ماُم احلا ُظ " 

وى يف الناا  ئّمة ونُىّقاداً ؛ يُدققون يف النبقري والِقامري، ويتبّصرون يف ضب  آثار نبىلهها  متب التبصىري، ويىاُعىوذون بىاهلل ِمىن ا ى
 ".  سنا تقرير -ِمن الصدق والكذب، والقوة والضع  -والتقصري، ويتكّلمون يف مراتب الرجال وتقرير   وا ا

 :-من ضمن صالم–قائالً -يف صتابه–عن منهجه وطريقته -ر ه اهلل–مث تكّلا 
 و اىىرياه مىىن ُمىىؤلها  صتىىب -بىىأدل لىىني، وبأقىى ه فىىريح؛  لىىوال  ن ابىىن عىىدي  -مىىع ثقتىىه وجاللتىىه-و لىىه ماىىن ُتُكلهىىا  لىىه ... »

 . (3)-لثقته–لاىاما ذصرتُه : ذصروا ذلك الش صا  -اجلرح
يف صتب األئمة املذصورين؛ او ىاً مىن  ن يُتعقبىب علىّ ؛ ال  -ما–ن   ذ ا اساا   ٍد ممّن له ذصٌر بتللنٍي ومل  ر من الر ي  

 "...-عندي - ين ذصرته لضع   له
ه   نىت و تبىك علىى مىنهج هىؤالو األئمىة النقىاد الىذين يىدققون يف النقىري والقامىري، ويتبصىرون يف ضىب  : أقول

 ن باهلل من ا وى والتقصري؟آثار نبلها  مت التبصري، ويعوذو 
 هى  مىن يىىدا ع عىن  هى  و ىىدة الوجىود و هىى  و ىدة األديىان و ريىىة األديىان ودبىىة  هى  األديىان يىىدققون حلمايىة الىىدين يف 

مىىن اجلبىىال وال حتتملهىىا السىىماوات النقىىري والقامىىري  ايىىة لىىدين اهلل العلىى  الكبىىري  و يىىدا عون عىىن ضىىالالت صىىربى  ع ىىا 
 عن  هلها باجله  والكذب والتضلل ؟ويدا عون  ،واألرض

يقىىول  ووهىى   نىىت و تبىىك تتكلمىىون يف مراتىىب الرجىىال وال سىىلما  هىى  البىىدع، وتقىىررون   ىىوا ا   سىىن تقريىىر؟،  
إهنىىا شىىار ة ل سىىالم ومبلنىىة لوسىىالته إىل آاىىر املىىدح والىىد اع عىىن هىىذه  :يف الىىدعوة إىل و ىىدة األديىىان و اواهتىىا بعضىىكا

، دها من ر وا الىروا خ واوىوارو واىالة الصىو لة والعلمىانلني بىأهنا علمىاو ثقىات ور سىاو  منىاوالاوام ، مع مدح من يؤي
 .و نصاره يؤيدونه يف هذه األوابد، ويدا عون عنه وعنها

 :قال الحلبي -ب
 (:يعين ا مام الذهيب)مث قال "
 .«...، وعلى-هللقاتلها ا-على ذِصر الكّذابني الوّضاعني املتعمهدين  -هذا–وقد ا توى صتايب »

 :-ر ه اهلل–إىل  ن قال 
                                                 

 .وإذن  هذا الصن  ال يدا  يف مقاصد الذهيب يف هذا الكتاب، ب  هو صاملضار إىل ذصرها، لك  ال ينتقد يف عدم ذصرها - 3
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يف -مث علىىى الثقىىات األاث بىىات الىىذين  ىىلها بدعىىٌة،  و الثقىىات الىىذين تاكالبىىا  ىىلها ماىىن ال يُىل تىاااىىُت إىل صالمىىه ... »
اىأ ؛  إنّىا ال نىّدع  العصىمةا مىن السىهو، واو-مىن  ُويل النقىد والتحريىر-؛ لكونه تعّنت  له، واال  اجلمهورا -ذلك الثقة
 .«يف اري األنبلاو: يف االجتهاد

  ه   نت تبني  ال الكذابني الذين يدا عون عن  ه  الضالالت الكربى اليت  سلاناها؟: أقول
وهىى   نىىت تبىىني  ىىال مىىن يعتىىرب  هىى  الضىىالالت الكىىربى مىىن ا اىىوان املسىىلمني ومجاعىىة التبللىى  يعتىىربها مىىن  هىى  السىىنة 

 ويتبجح بذلك؟
ا و ىدة األديىان و ريىة األديىان و اىوة  هى  األديىان ودبىتها  و  ثنلىتا علىلها واعتىربهتا وه  بّلنىتا  ىال مىن  يىدو 

 اخل؟..علماو ثقات راا  هنا من ر وا الروا خ واووارو
 .يف واديا  ليب إن السل  ومنهجها يف واد، و نت 

 .، و نت يف واد- يضاً - وإن الذهيب ومنهجه يف واد 
قلك لكالم الذهيب لتومهها  نك على مىنهج السىل  ومىنهج الىذهيب يف نقىد وه  تريد  ن تضحك على الناا بن 

 .الرجال؟،  أنت يف الثرى وها يف الثريا، مع خمالااتك الشنلعة الواضحة ملنهجها
وتريىىىد  ن تضىىىحك علىىىى الببمهىىىاوات  تىىىومهها  ن السىىىلالني  قىىىاً يف هىىىذا العصىىىر السىىىائرين يف درب السىىىل  مىىىن املتاىىىاولني 

 .الكذب ومن قلب احلقائق اجلهال، وهذا من
 أنت و تبك من املتااولني اجلهال، وهذه  صولكا وصتاباتكا ومىواقاكا تشىهد علىلكا بىأنكا مىن  شىد اصىوم 

 ".رمتين بدائها وانسلت: "املنهج السلا  واملتااولني علله وعلى  هله،  لقال لكا
اجلىرح اوىاو وصتىب العقائىد، والنىاظر يف  واريه من صتب اجلىرح والتعىدي  وصتىب ملتان الذهيبوالناظر املنص  يف 

 صىىولكا ومىىنهجكا وصتابىىاتكا قىىتم ويقاىىع بىىأنكا مىىن  شىىد  هىى  األهىىواو مصىىادمة ألئمىىة اجلىىرح والتعىىدي  و ئمىىة العقلىىدة 
 .واملنهج السلا 

 .وهذا  مر ال ينازع  له إال صا ب هوى  و جاه  مبنهج  ئمة اجلرح والتعدي  و ئمة العقائد
 :قال الحلبي -جـ
 ..على  صثرا من عشرة آال  ترمجة « ملتان االعتدال»صتاُب   (3) وى" 
 : ى 
جمرو ىىون جر ىاً ُيسىىقاها عىىن  ىىّد القابىول ، ويىىرّد  دل وجىىوه الثقىىة  -املىىذصورون  لىىه–هى  مجلىىع هىىؤالو الىرواة  -3

 !هبا؟
 :-!بداهةً -وللسوا ها صذلك-صذلك( مجلعاً ) إن صانوا -2

                                                 
 .صذا  - 3
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 !؟-قاطبةً –علماُو اجلرح والتعدي   -ةً صا ّ -على فرنها (  مجع) ه  
 !". م  ّن بني  ئمة علا اجلرح والتعدي  يف هؤالو اجملرو ني ااتال اً وااتال اً؟ -3

 الىذين ا تىىوى اجلىرح والتعىدي  يف صى  اجملىرو ني  ئمىةال ىاهر  ن احللىيب يعتقىد  ن هنىاك اال ىاً دتىدماً بىىني : أقـول
 .تااقها قلل  وقلل يف جلها، و ن ا و  عللها صتاب الذهيب

 د اعاً عن الكذابني الوضاعني املتعمدين؟" امللتان"ه  هبب ا مام الذهيب لتألل  صتابه : أقولو 
  و عن الكذابني يف  هنا مسعوا ومل يكونوا مسعوا ؟

  و عن املتهمني بالوضع والتتوير؟  و عن الكذابني يف  جتها ال يف احلديث النبوي؟
 لكى الذين صثر ااؤها وترك  ديثها ومل يعتمد على روايتها؟عن املرتوصني ا  و  
  و عن احلااظ الذين يف دينها رقة ويف عدالتها وهن؟ 
 و عىىىن انيىىىدثني الضىىىعااو مىىىن قبىىى   ا هىىىا الىىىذين  ىىىا الىىى  و وهىىىام، ومل يىىىرتك  ىىىديثها بىىى  يقبىىى  مىىىا رووه يف  

 ؟3الشواهد واالعتبار هبا ال يف األصول واحلالل واحلرام
 ن الق صثري من اجملهولني؟؟؟ و ع
 .داور صتابه ال صما ميوه احلليب للشعر الناا  ن الذهيب على شاصلتهذه األصنا  ها وه 

قتىداو بأئمىة اجلىرح ال، وااجملرو ني ا ع الذهيب إىل تألل  هذا الكتاب هو نصح األمة ببلان   وال هؤالوو إن من د
التعىىدي ، بىى   لّاىىوا عىىدداً مىىىن الكتىىب ااصىىة بىىاجلرح  ايىىة للىىىدين والتعىىدي  الىىذين  لّاىىوا الكتىىب يف بلىىان اجلىىىرح و 

 .ونصحاً للمسلمني
ذصر الثقات الذين تكلا  لها مىن ال يلتاىت اخل ...بعد  ن ذصر الذهيب األصنا  السابق ذصرها من الكذابنيمث 

 .إىل صالمه يف ذلك الثقة لكونه تعنت  له واال  اجلمهور من  ويل النقد والتحرير
 .، مع  ن اجلمهور من  ويل النقد والتحرير قد االاوا من تكلا  لهايف ااية من القلةالثقات ؤالو ولع  ه

 ه  امل الاون ألهى  السىنة يف نقىد دعىاة و ىدة األديىان و اىوة األديىان و ريىة األديىان وامل ىالاون يف تبىديع  هى  
هى  هىؤالو امل ىالاون املنحر ىون املتهوصىون يقاسىون البدع الكربى صا اوان املسلمني ومجاعىة التبللى  ومىن علىى شىاصلتها، 

 جبمهور  ئمة النقد والتحرير؟
دع التمويىىىىىه والتلبىىىىىلس،  الىىىىىذهيب و ئمىىىىىة اجلىىىىىرح والتعىىىىىدي  ومىىىىىنهجها ومقاصىىىىىدها النبللىىىىىة يف واد، و نىىىىىت و تبىىىىىك 

 .ومنهجكا ومقاصدصا الااسدة ومواقاكا الباطلة يف واد سحلق عنها
جمرو ىىون جر ىىاً ُيسىىقاها عىىن  ىىّد القابىىول ، ويىىرّد  دل  -املىىذصورون  لىىه–واة هىى  مجلىىع هىىؤالو الىىر  -3: " قولىىك
 !".وجوه الثقة هبا؟

                                                 
 .، و حلق آارين، سأذصرها إن شاو اهلل(3و)قد ا توى على هذه األصنا ، ان ر مقدمة هذا الكتاب " امللتان" ن صتابه ذصر الذهيب  - 3



 5 

تتوير إىل آاىر األنىواع الىذين ه  ناها من صالمك  نك تدا ع عن الكذابني واملتهمني بالكذب والوضع وال: يقال
 ، نصلحة هلل ولكتابه وللمسلمني؟ صتابه لنقدها وجر ها وإسقاطها وبلان   وا ا الرديئة يف الذهيبها  ودع

 مل يؤثر  لها جرح  ئمة النقد واجلرح والتعدي ؟ صلها  و جلهاوها الناا  ن هؤالو الرواة  وه  تريد  ن ت
 
 :-!بداهةً -وللسوا ها صذلك-صذلك( مجلعاً ) إن صانوا -2: "قال الحلبي -د

 !؟-ةً قاطب–علماُو اجلرح والتعدي   -صاّ ةً -على فرنها (  مجع) ه  
 !". م  ّن بني  ئمة علا اجلرح والتعدي  يف هؤالو اجملرو ني ااتال اً وااتال اً؟ -3
 

 :فيقال
جمرو ىىون سىىاقاون راىىا  ، وهىىاالع مىىى يف صتابىىهللنقىىد وهىىا المهالبلىىة إن هىىذه األصىىنا  جعلهىىا الىىذهيب هىىد اً  -3

 . ن  احلليب، وال عربة بالنادر
، صمىىا يرجىى  احللىىيب، وهىىؤالو اىىاظ ااىىتال  وااىىتال اىىري الثقىىات احلاجلىىرح والتعىىدي  يف علىىا ولىىلس بىىني  ئمىىة 

ُنتقادونالثقات 
 .قلة امل
 !".؟-قاطبةً –علماُو اجلرح والتعدي   -صاّ ةً -على فرنها (  مجع) ه  : " وقولك -2

ه ، وهىذا شى و ال يلحىق  لىعىن اجملىرو ني أدل ااتال  يسق  اجلىرح يالد  نك تشرتط ا مجاع على قبول اجلرح 
 . ساطني املعتتلة

؟،  هى  وقاطبىةتأصلد بكا ة بأقوى مجاع املؤصد وملاذا تتاوه هبذا ا : ال  شرتط هذا ا مجاع،  لقال لك:  إن قلت
 نعتربه من صالم اجملانني؟

 ن هنىىىاك صىىىراعاً بىىىني  ئمىىىة اجلىىىرح والتعىىىدي  يف الكىىىذابني واملتهمىىىني ويف  هىىى  البىىىدع  إنىىىك  لىىى  للنىىىاايىىىا  لىىىيب 
 . ويف سائر األصنا  الذين ذصر الذهيب  هنا موضوع صتابهواملرتوصني

 ال  عر  مهوشاً على  ئمة اجلرح والتعدي  ونقدها النىتيه مثلك؟
 

يف   كىىامها -هىىؤالو العلمىىاو(إمجىىاع)بسىىبب- صىىالً -بىى  هىى   لّىى  ا مىىام الىىذهيبي صتاباىىه -3: "قــال الحلبــي -هـــ
 !".؟- لها-(ااتال ها)، م -على الرواة

بلنُت دا ع الذهيب إىل تألل  هذا الكتاب،  إن صان عند احلليب دللى  علىى دا ىع آاىر د ىع الىذهيب إىل قد : أقول
  .على قبول اجلرح ا مجاعاشرتاط تألل  هذا الكتاب  للبلنه، و رى  ن الرج  يدندن  ول 
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تىألل  صتابىه الىذي  ويرى  ن استاحال اوىال  بىني  ئمىة اجلىرح والتعىدي  يف اجملىرو ني هىو الىذي د ىع الىذهيب إىل
 .ترمجة صثر من عشرة آال  ا توى على 

 :ثم قال مراوغاً متملصاً من اشتراط اإلجماع لقبول الجرح
 !".-!وال يتالون يارتون !صما ا رتاه املارتون-مع التنبله والتوصلد على عدم اشرتاط  ا مجاعا على قابول اجلرح" 

، ودع املكىىابرات بإنكىىار  قوالىىك ال تكىىذب الصىىادقنيو يىىا  لىىيب قىى  عنىىد  ىىدك، واعىىر  قىىدر ناسىىك، : أقــول
 .الواضحات
 :االل  ربك ملنهج اجلرح والتعدي  3مشهوريا  ليب يف شري  لك  قلتا لقد 
 نىىا  ،مجعىىوا إذا مىىا  ،جمــع أهــع العلــم علــى حبــديع واحــد خ يســعهم أ  ي ــال و أثــم موقــم عامــة الذلبــة   ا "
 ىىت لىو  مث إذا صنت مقلىداً  ،أي مسالة شرعلةصاستااعوا يأاذوا األ وط  ما  ،وااستااعوا الرتجلح  ا  ن يرجح  قول إذا

هىىذا  ،اجلىىرح يف هىىذا البىىابالتعىىدي  و و امىى  لىىواو  وناشىىراً  وجمتهىىداً  ،  مىىا  ن تكىىون مقلىىداً رجحىىت  سىىبك  ن تكىىون مقلىىدا
 ."احلقلقة خيال  منهج السل 

 
تبىىديع املبتىىدع،  ىىال تصىى  الصىىادقني بىىاال رتاو،   كالمىىك واضىىح صىى  الوضىىوح يف اشىىرتاط إمجىىاع  هىى  العلىىا علىىى

 .هو اال رتاو ما صّر تا به و علنتاهنكار وإ
 
 : قلتا  يف هذا الشري ،  ضاتا طامة من طوامك مث 
املشىىىكلة امن مىىىن سىىىلوصلات وتصىىىر ات الشىىىباب؛  لىىىث مل ياهمىىىوا  نب علىىىا اجلىىىرح والتعىىىدي   صىىىالً وِجىىىدا لكىىىن  "

، هىو علىا ناشىش نشىأ حلاىظ (2)خ هو موجود فـي أدلـة الاتـاب وخ فـي أدلـة السـنة علم الجرح والتعديعللمصلحة، 
،  مىىا بالنىىا نسىىت دم هىىذا العلىىا الىىذي  ُنشىىش للمصىىلحة لضىىرب !إذن هىىو علىىا مصىىلحة! الكتىىاب والسىىنة؛  لىىلس صىىذلك؟

 .(3)"املصلحة
 .قبول التبديعاملشار إلله اشرتطت ا مجاع ل  ا  الشري  -3
  تا باشىرتاط ا مجىاع يف قبىول اجلىرح، ولىو صنىتا ال تشىرتط ذلىك  لمىاذا ذصرتاىه هنىاصىرّ ا يف مقالىك هىذوهنا  -2

 .؟  للس هذا من األدلة على  ن هذا االشرتاط داو وبل  راسخ يف ناسكمؤصداً بأقوى  نواع التوصلد

                                                 

 .- ا ه اهلل-سعد التعرتي  خعلى ما تضّمنه هذا الشري  من الباط  األ وقد ردب  - 3

 .أ لا  ، مث زين له الشلاان  ن ينكر  نه قا ا، ويصر على ذلكلقد صرّح هبذه املقولة اوارية جداً، مث ملا نوقش  لها،  جاب بأهنا اا - 2
 يقال ه  يف نقد  ه  الضالل؛  اية للدين ضرب للمصلحة؟ - 3
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رى  ن إطالقهىا ، وتىسباً إذا  طلقهىا سىلا  علىى الصىحابة الكىرام "اثاو"على اعتبار صلمة  تااقاال واشرتطتا  -3
 .من السلا  على الصحابة ال يعترب سباً 

 ".مع التنبله والتوصلد على عدم اشرتاط  ا مجاعا على قابول اجلرح: " ثم قولك هنا
 .إ ا هو من املراواات والتالعب اللذين صارا لك منهجاً ال يناك عنك

-!وردب مىىا قلىى   ىىلها مىىن جىىرح-«ملتانىىه»يف –هىى  صىى  مىىن دا ىىع عىىنها ا مىىام الىىذهيب -5: "قــال الحلبــي -و
 ؟!جمرو ون جر اً مبهماً دون  جة

 !".من هو جمروٌح جر اً ماسبراً مبنيب السبب؟-!ولعله األصثر– م  ن  لها -6
يف    ودعهىاه  ا مام الذهيب جّند ناسه للد اع عن الكذابني واملتهمىني واملرتوصىني إىل آاىر األصىنا  الىيت : يقال

 ليب و تبه يسري على  صول  اسدة يدا ع هبا عن الباط  والبدع الكربى؟ه  هو مث  احل، و صتابه
 : هاحيقول الحلبي المساين خالل است هام

 !".من هو جمروٌح جر اً ماسبراً مبنيب السبب؟-!ولعله األصثر– م  ن  لها " 
 تب احلليب يف منهج سري على  ن ي ه اشاإن الذهيب للقب  صثرياً واالباً اجلرح املبها  ضالً عن املاسر، و : فيقال

 .رد اجلرح املاسر املبني السبب
وال )هبىذا األصثىر مىن مجلىة  صثىر مىن عشىرة آال  جمىروح،  ىإن عجىتتا  عىاًل ، وجئنىا " ولعله األصثىر: "ودع قولك

املاسىرة بىال مىن رده جلىروح  ئمىة النقىد اجلتابنيا للناا  نك مبا  جماز ، وتارتي على الىذهيب مىا يتنىىته عنىه ( بد  ن تعجت
 .املبلنة األسباب

مىن صىىذب  -صىىلى اهلل عللىه وسىىلا-هىدم جلهىىود  ئمىة ا سىىالم يف  ايىة ديىن اهلل وسىىنة رسىوله  لىىه إن قولىك هىذا   
 .والضعااو واجملهولني األ اصني واملتهمني بالوضع والتتوير واملرتوصني ا لكى

 .األئمة جر اً مبهماً، وقبله الذهيب دون ترددوسو   نق  للقراو عدداً صبرياً من اجملرو ني الذين جر ها 
  ه  من يقب  ويسلا لألئمة نقدها املبها يتصدى النتقاداهتا املاسرة املبلنة األسباب صما يرج  احلليب؟

 :وعلله-7: "قال الحلبي -ز
يف املىبها مىن -وها  ه  الاكر العتلق، والن ر األنلق، والاها الىدقلق– ه   صثُر ااتال  علماو اجلرح والتعدي  

 !؟- ق -اجلرح
ااىتالُ ها  لمىا قىرُح ومىا ال قىرح : قىائٌا علىى ااىتال  علمى ب يسىبقه ، وهىو -هذا- م  ن ااتال ها العمل  -8

 !؟- صالً -من األسباب 
 :ب -9

 !ذصرا السبب ، وتاسريا اجلرح؟-!عندما قرح–على اجلارح  - ساساً -ملاذا  وجب العلماو 
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 !ماسبراً؟! مبنيب السبب -! ق -نِهلكو - وراً -ه  للقبلوه -
 !؟-بناواً على ااتال   ن ارها يف ذلك- م للقبلوه بعد متحلص الن ر  له ، ومعر ة ما يُقب  منه مما ال يقب -
 :-وما تبعه–ولنعكس السؤال األاري -31
 !ب ؟جمرو ون جر اً ماسبراً ، مبنيب السب-«ملتان االعتدال»املذصورين يف–ه  ص  اجملرو ني -
 !و لها ؟.. م  ن  لها-
ماىىن اىىال  مىىن صبىىار علمىىاو اجلىىرح  -يف مناقشىىته-؛  لمىىاذا ناقشىىها األمىىام الىىذهيب ، واىىال  (األول) ىىإن صىىان -
 !والتعدي ؟
 :وبالتايل -

 !مقبوٌل؟( جرح ماسبر) ه  ص  
مىن  قىائق  ئمىة  -!ويىةا املتها تىةاليت بىانىاو ا عللها شىبهاهِتا املتها-(المهالة)؛  أين دعاوى إاواننا (الثاين)وإن صان -

 !الراس ة الثابتة؟-ا ُداة-علا اجلرح والتعدي  
 :وبالتايل-

 !؟-اليت  صُلها إما الصدق ،  و الكذب-(األابار)من باب  -يف باب اجلرح والتعدي  -ه   قوال العلماو
 ".!؟-اااً  و صواباً –اليت  صلها االجتهاد -(األ كام) م من باب 

 
يف صىى  جىىرح،  وبىىهوجمجعىىوا علىىى صىىت علىىى اجلىىرح املاسىىر املبىىني السىىبب، وتىىوها القىىراو  ن العلمىىاو  إنىىك لرت : أقــول

 .و هنا ال يقبلون اجلرح املبها
 .ي وهذا صالم باط  يدل على جه  وهتو  

إن واقىع صتىىب اجلىرح والتعىىدي  وواقىع العلمىىاو ومىنها الىىذهيب للىدل دالالت واضىىحة علىى قبىىول اجلىرح املىىبها، وهىىو 
 ،  كل  باملاسر؟لب يف جر هاالمها

 .ال يشرتطون التاسري إال بعد  صول التعارض بني اجلرح والتعدي  الصحلح  هناو 
هىذا هىو األصى  األصىل  ، لبنىاو عللىه إذا  سر اجملرح صالمه ببلان السبب اجلىارح التىتم العلمىاو قبولىه والعمى  بىه وا 

 .عندها، ومنها الذهيب
 صالً  ن قعلوه  ه  األهواو يريد اسر  إنه من  ندر النادر، وال عربة بالنادر، الذي من اجلرح امل ودع عنك ما يردي 

 .  صلاًل، مث يرجاون به لنصرة  باطللها
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بىاالاتال  بىني  ئمىة اجلىرح والتعىدي ، وصأنىه هىو األصى  والمهالىب علىلها احللىيب رجى  ويرى القىار  النبلىه صلى  ي
ه األراجل  والتهاوي  ال املة اليت تشوه  ئمىة اجلىرح والتعىدي  وتشىوه مىنهجها، ودع هذيا  ليب وعلى منهجها،  اتِق اهلل 

 .الشكوك يف  ابارها و  كامها ويف عد ا وإنصا هاوتثري 
إن الثناو على هؤالو األئمة من  حول العلماو الذين درسوا  قوا ا و االقها و  وا ا، ودانىوا بصىدقها و مىانتها 

و ا مام الىذهيب الىذي تصىوره صأنىه ثىائر علىلها لىريد  صثىر  قىوا ا وجىرو ها املاسىرة يف  صثىر وعد ا لكثري، ومن ذلك ثنا
 .من عشرة آال  جمروح

 : من ثنائه عللها قوله يف مقدمة امللتان
احلمىد هلل احلكىىا العىدل، العلىىى الكبىىري، اللالى  اوبىىري، املاجىد البصىىري، الىىذى الىق صىى  شىش  أ سىىن التقىىدير،  "

 أصمىى  التىىدبري، وقضىىى حبكمتىىه علىىى العبىىاد بالسىىعادة والشىىقاوة،  ريىىق يف اجلنىىة و ريىىق يف السىىعري، و رسىى  ودبىىر اوالئىىق 
رسىىىله الكىىىرام بأصىىىدق الكىىىالم، و بىىىني التحريىىىر، واىىىتمها بالسىىىلد  ل القاسىىىا البشىىىري النىىىذير، السىىىراو املنىىىري،  أرسىىىله ر ىىىة 

 لىا  بىذا التصىلري،  [للنىاا ]  متىه اىري  مىة  ارجىت ، وصىري للعاملني من نار السعري، و اظ شىريعته مىن التبىدي  والتمهلىري
وجع   لها  ئمة ونقادا يدققون يف الناري والقامري، ويتبصرون يف ضب  آثار نبلها  مت التبصري، ويتعوذون باهلل من ا ىوى 

 ".تقريروالتقصري، ويتكلمون يف مراتب الرجال وتقرير   وا ا، من الصدق والكذب، والقوة والضع ،   سن 
 :وقوله يف مقدمة املمهين

احلمىىد هلل العىىادل يف القضىىلة احلىىاصا يف الربيىىة الىىذي قضىىى علىىى اولىىق بالسىىهو والنسىىلان و ىىرم علىىلها الكىىذب  "
والبهتىىان يف مجلىىع امللىى  واألديىىىان و اىىظ دينىىه باحلاىىىاظ  ويل الصىىدق وا تقىىان واحلىىذق والتبلىىىان وجىىبلها علىىى ا نصىىىا  

اتال  وبصرها يف نقد  لة امثار ورزقهىا ذوقىا يف التمللىت بىني الثقىة واملمهاى  املكثىار وضىب  هبىا و اها من انياباة واال
السىنن يف سىائر األقاىار  شىهادة الاىىرد مىنها تىرد الكثىري مىىن األابىار وتوثلىق احلجىة مىنها موجبىىة لال تجىاو مبىا ثبتىوه مىىن 

 ".يل األبصار  اديث سلد األبرار إن هذا  و الا ار وإن يف ذلك لعربة ألو 
 

ان ىىر إىل هىىذه األوصىىا  الع لمىىة الىىيت وصىى  الىىذهيب هبىىا  ئمىىة اجلىىرح والتعىىدي ، ومنهىىا الصىىدق وا تقىىان واحلىىذق 
 .، و ن اهلل جبلها على ا نصا  و اها من انياباة واالاتال  إىل آار اجلمل  من األوصا والتبلان
هواك وعن جهلك العملق بأ وا ا وعدم ثقتىك و نت تصورها صأن األص   لها االاتال ، وذلك ناشش عن  

علىىى املتىىوثبني علىىى  الىىك و ىىال  مثالىىك مىىن قلاسىىها بصىىدقها وحتىىريها وعىىد ا وإنصىىا ها، ولعىى  صىى  ذلىىك ناشىىش مىىن 
 .املنهج السلا  و هله باجله  والكذب والاجور

 
 :وقول الحلبي -حـ
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 !؟-اليت  صُلها إما الصدق ،  و الكذب-(األابار)من باب  -يف باب اجلرح والتعدي  -ه   قوال العلماو "
 !".؟-اااً  و صواباً –اليت  صلها االجتهاد -(األ كام) م من باب 

؛ ألهنىىا قائمىىة علىىى دراسىىات األابىىارإن  قىىوال  ئمىىة اجلىىرح والتعىىدي  األمنىىاو الصىىادقني العىىادلني مىىن بىىاب : أقــول
 سىىوو  ا هىىا  و و  و صىىذهبا  ،ها وضىىباها وإتقىىاهناأل ىىوال الىىرواة وروايىىاهتا وعلىىى معىىر تها بسىىريها و االقهىىا وصىىدق

توصىىلها إىل معر ىىة مراتىىب الرجىىال ومراتىىب روايىىاهتا؛ ألن اهلل الىىذي تعهىىد حباىىظ دينىىه سىىوو معتقىىدها، ومىىن طىىرق صثىىرية 
 .  لها هذه املنىتلة

 .، هذا هو األص  لجب على املسلمني قبول  ابارها عن   وال الرجال وعن   وال رواياهتا وعقائدها
 :انامتل انالنبوي اناحلديث يف اجلرح والتعدي  من باب األابار ومن األدلة على  ن  قوال العلماو

مىىر جبنىىازة  ىىأثين عللهىىا اىىريا  قىىال نىىيب اهلل صىىلى اهلل عللىىه وسىىلا  :قىىال -رضىى  اهلل عنىىه– عىىن  نىىس بىىن مالىىك "
عللىىه وسىىلا وجبىىت وجبىىت وجبىىت قىىال عمىىر وجبىىت وجبىىت وجبىىت ومىىر جبنىىازة  ىىأثين عللهىىا شىىرا  قىىال نىىيب اهلل صىىلى اهلل 

 ىدى لىىك  يب و مىى  مىر جبنىىازة  ىىأثين عللهىىا اىريا  قلىىت وجبىىت وجبىىت وجبىت ومىىر جبنىىازة  ىىأثين عللهىا شىىرا  قلىىت وجبىىت 
وجبت وجبت  قال رسول اهلل صلى اهلل علله وسلا من  ثنلتا علله اريا وجبت لىه اجلنىة ومىن  ثنلىتا عللىه شىرا وجبىت لىه 

 ارجه الب اري يف  ،متاق علله، " اهلل يف األرض  نتا شهداو اهلل يف األرض  نتا شهداو اهلل يف األرضالنار  نتا شهداو 
 .، واللاظ ملسلا(939)، ومسلا  ديث (3367) ديث " صحلحه"

 :الشاهد من هذا احلديث
 .والشر باوريعلى  ناا  بعخ  صحابهشهادة  -صلى اهلل علله وسلا-إقرار النيب  -3
، وبالنىىار ملىىن ُشىىهد عللىىه بالشىىر، بنىىاو علىىى هىىذه هد لىىه بىىاوريباجلنىىة ملىىن ُشىى -لى اهلل علىىه وسىىلاصىى- كمىىه  -2
 .الشهادة
 ". نتا شهداو اهلل يف األرض : "(بقتأصلداً ملا س)ثالث مرات  -صلى اهلل علله وسلا-قوله  -3
، -صىلى اهلل عللىه وسىلا-و صمى  شىهداو اهلل يف األرض بعىد صىحابة دمىد   ئمة اجلرح والتعىدي  مىن   ضى  -3

 .، وال يردها إال ضال مض يف اجلرح والتعدي  قب   ابارهالجب  ن تُ  
ِديناىةا واقاىد   الب اري بإسناده إىل احلديث ما رواهويف معىن هذا   ىواِد قاىالا قاىِدم ُت ال ما اس  ةا عاىن   ايب األ  عاب ِد اللبِه ب ِن بُىراي ىدا

ُت إِ  ىواقاعا هِباا ماراٌض  اجالاس  ىرًا  ىاقاىالا ُعما لى  ناازاٌة  اأُث يِنا عالاى صااِ ِبهاا اا ُر راِضى ا ىلا ُعمارا ب ِن او ااباِب راِض ا اللبُه عان ُه  اماربت  هِبِا  جا
ىىىُر راِضىى ا اللبىىىُه عان ىىىُه وا  ىىىرًا  ىاقاىىالا ُعما لى  راى  اىىىأُث يِنا عالاىىىى صاىىاِ ِبهاا اا باىىت  مُثب ُمىىىرب بِىىُأا  باىىت  مُثب ُمىىىرب بِالثبالِثاىىِة  اىىىأُث يِنا عالاىىىى اللبىىُه عان ىىىُه واجا جا
واِد  ىاُقل ُت واماا واجابات  ياا  اِمريا ال ُمىؤ ِمِننيا قاىالا قُىل ىُت   اس  ىا قاىالا النبىيبي صاىلبى اللبىُه عالال ىِه صااِ ِبهاا شارًّا  ىاقاالا واجابات   ىاقاالا  ابُو األ  صاما

ىىِهدا  ىىِلٍا شا ىىلباا  اميياىىا ُمس  ثاىىٌة  ىاُقل ناىىا وااثى ناىىاِن قاىىالا واا واسا ثاىىٌة قاىىالا واثاالا لاىىُه اللبىىُه اجل انبىىةا  ىاُقل ناىىا واثاالا ىىأال ُه عاىىن  لاىىُه  ار بىاعاىىٌة ِراىىري ٍ  اد اا ثى ناىىاِن مُثب ملا  ناس 
 (.2633)برقا " الشهادات" يضاً يف  و ارجه ،(3368) ديث  "اجلنائت" ارجه الب اري يف ، " ال وااِ دِ 
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مىىن الثقىىات، واعتبىىار ذلىىك مىىن  قبىىول اجلىىرح والتعىىدي يف علىىى هىىذا املىىنهج  -رضىى  اهلل عىىنها-الصىىحابة  عمىىر و 
وعلمىىاو السىىنة علىىى هىىذا  ،مىىن التىىابعني -رضىى  اهلل عنىىه-عمىىر ين شىىهدوا يف عهىىد ذ، ولعىى  الىىاألابىىار، ال مىىن األ كىىام

 .املنهج
 :على مشروعلة اجلرح للنصلحةاالل استدالله ( 39و" )الكااية"قال اوالب البمهدادي يف 

 ابار امل رب مبا يكون يف الرجى    نصلى اهلل علله و سلا للرج  بئس رج  العشرية دلل  على - ا  قول النيب "
النىيب صىلى اهلل   طلقىهمن العلب على ما يوجىب العلىا والىدين مىن النصىلحة للسىائ  لىلس بمهلبىة إذ لىو صىان ذلىك البىة ملىا 

بىئس للنىاا احلالىة املذمومىة منىه وهىى الاحىش  لجتنبوهىا ال   نعلىا  علله السىالم مبىا ذصىر  لىه واهلل  راد  وإ اعلله و سلا 
  مىرهاجلىرح  ىلمن لىلس بعىدل لىئال يتمهاىى   طلقىوا إ ىانه  راد الاعن علله والثلب له وصذلك  ئمتنا يف العلىا هبىذه الصىناعة  

ابىىار عىىن  قلقىىة األمىىر إذا صىىان علىىى الوجىىه الىىذي ذصرنىىاه ال علىىى مىىن ال خيىىربه  ل نىىه مىىن  هىى  العدالىىة  لحىىتج رىىربه وا 
 ".يكون البة

 .ومما يؤيد ذلك  ديث  اطمة بنت قلس : مث قال
 ن  بىىا عمىىرو بىىن  اىىص طلقهىىا البتىىة وهىىو  وسىىاق إسىىناده إىل  يب سىىلمة بىىن عبىىد الىىر ن عىىن  اطمىىة بنىىت قىىلس

 ....اائب بالشام
 لمىا  للىت ذصىرت لىه  :قالت ،" إذا  للت  آذنلين: "-له وسلاصلى اهلل عل-وساق احلديث إىل قول الرسول  

مىا  بىو جهىا  ىال يضىع عصىاه  " :-صلى اهلل علله و سىلا- قال رسول اهلل  ،معاوية بن  ل سالان و با جها ااباين  ن
 ،"زيىد انكحىى  سىامة بىن" :مث قىال ، كرهتىه :قالىت ،"ما معاويىة  صىعلوك ال مىال لىه انكحىى  سىامة بىن زيىد عن عاتقه و 
 . جع  اهلل  له اريا صثريا وااتبات به ، نكحته

إجىازة اجلىرح للضىعااو مىن جهىة النصىلحة لتجتنىب الروايىة عىنها وللعىدل عىن   نيف هذا اورب داللة علىى  :مث قال
نىه ال يضىع عصىاه عىن عاتقىه و اىرب عىن  اال تجاو بأابارها ألن رسول اهلل صلى اهلل علله و سلا ملا ذصر يف  ل جهىا 

نه صعلوك ال مال له عند مشورة استشري  لها ال تتعدى املستشري صان ذصر العلوب الكامنة يف بعخ نقلة السنن  عاوية م
ىل الاسىىاد يف شىىريعة ا سىىالم إحتىىرا احلىىالل وحتللىى  احلىىرام و  إىلعىىنها وصشىىاها علىىلها  إظهارهىىاالىىيت يىىؤدى السىىكوت عىىن 

 ".با ظهار وىل باجلواز و  ق 
 

صىلى اهلل - قىول النىيببىأن و علىى مشىروعلة اجلىرح للنصىلحة  ذين احلىديثنياستدالل اوالب هبى همنالشاهد : أقول
وحتىىذير للنىاا مىىن  ن يقعىىوا يف  النصىلحةومىىن بىىاب  مىن بىىاب ا ابىار" بىئس  اىىو العشىىرية: "يف هىذا الرجىى  -عللىه وسىىلا
 نه من  هى  العدالىة ل   مره على من ال خيربه لئال يتمهاى ؛يف من للس بعدلإ ا  طلقوا اجلرح ، و ن  ئمة ا سالم الاحش

 . لحتج رربه
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 .النصح للمسلمني إال ألهنا يقصدون بذلك يف اجملرو نياجلرح العلماو إ ا  طلقوا  ن  ي  
 .اجلرح للضعااو من جهة النصلحةديث  اطمة بنت قلس على جواز واستدل حب 
ااطمىة بىأن  بىا جهىا ال يضىع عصىاه عىن عاتقىه، و اىرب نصلحة ل -صلى اهلل علله وسلا-واعترب قول رسول اهلل  

 .ال من باب األ كام ، ن معاوية صعلوك ال مال له، اعترب اوالب هذا الكالم من باب األابار

 
 ؟ه  فوز باالستااضة والشهرة :عن الشهادة على العاص  واملبتدع -ر ه اهلل–ابن تلملة شلخ ا سالم سئ  و "

 ؟وما وجه  جلته ؟ من ذهب إلله من األئمة ،وإذا صانت االستااضة يف ذلك صا لة ؟اينة م البد من السماع واملع
وما  د البدعة اليت  ؟ م تتأصد الشهادة للحذره الناا ؟ه  قوز السرت علله ،والداع  إىل البدعة واملرجح  ا 

  ؟يعد هبا الرج  من  ه  األهواو
  
 ،يف عدالته ودينه  إنه يشهد به إذا علمه الشاهد به باالستااضةما قرح به الشاهد واريه مما يقدح  : أجاب 

صما صرح بذلك طوائ  الاقهاو من املالكلة والشا علة واحلنبللة واريها يف صتبها الكبار   ،ويكون ذلك قد ا شرعلا
وما  علا يف هذا  .واستااض ،صر وا  لما إذا جرح الرج  جر ا ماسدا  نه قر ه اجلارح مبا مسعه منه  و رآه ،والصمهار

 إن املسلمني صلها يشهدون يف وقتنا يف مث  عمر بن عبد العتيت واحلسن البصري و مثا ما من  ه   ،نتاعا بني الناا
عبلد وعمر بن عبلد  ويشهدون يف مث  احلجاو بن يوس  وامل تار بن  يب .العدل والدين مبا مل يعلموه إال باالستااضة

  .سبأ الرا ض  وحنوها من ال لا والبدعة مبا ال يعلمونه إال باالستااضة والالن القدري وعبد اهلل بن
 ،(وجبت) : قال ؛ نه مر علله جبنازة  أثنوا عللها اريا -صلى اهلل علله وسلا- وقد ثبت يف الصحلح عن النيب 

هذه )  :قال ؟بت وجبتوج :يا رسول اهلل ما قولك :قالوا ،(وجبت وجبت )  : قال ،ومر علله جبنازة  أثنوا عللها شرا
 نتا شهداو اهلل يف  .وهذه اجلنازة  ثنلتا عللها شرا  قلت وجبت  ا النار ،اجلنازة  ثنلتا عللها اريا  قلت وجبت  ا اجلنة

 .هذا إذا صان املقصود تاسلقه لرد شهادته وواليته .(األرض
اعتربوا الناا  :صما قال عبد اهلل بن مسعود ،و ما إذا صان املقصود التحذير منه واتقاو شره  لكتاى مبا دون ذلك

 إذا صان الرج  خمالاا  .وبل  عمر بن اوااب رض  اهلل عنه  ن رجال قتمع إلله األ داث  نهى عن جمالسته ؛بأاداهنا
  .يف السري أله  الشر نذر عنه

صما قت    ،وتارة مبا دونه ،ت وعقوبته تكون تارة بالق ،مستحق العقوبة باتااق املسلمني( الداع  إىل البدعة ) و 
ولو قدر  نه ال يستحق العقوبة  وال ميكن عقوبته  ال  .السل  جها بن صاوان واجلعد بن درها والالن القدري واريها

، "عن املنكر الذي  مر اهلل به ورسوله  ذا من مجلة األمر باملعرو  والنه إن ه ،بد من بلان بدعته والتحذير منها
 .(333-35/332)" جمموع الاتاوى"
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علمه  بناو على ماودينه  ة الراوييقدح يف عدال مبا قرح ن  واريهنق للشاهد  هصرّحا شلخ ا سالم  ن -3
و نه  ،علماو من خمتل  املذاهبطوائ  ال ونسب ذلك إىل ،شرعلاً  قد اً  يكون ن ذلك و  ة،باالستااض واريهالشاهد 

 .بني الناا نتاعاً  سالم ال يعلا يف ذلكو ن شلخ ا  ورآه، مبا مسعه حقر  للجارح  ن
 اخل...للتتصلة باالستااضة بعمر بن عبد العتيت واحلسنوضرب مثالً 

املعتتلة  وضرب مثالً للجرح باالستااضة باحلجاو من ال لمة، وللمال دة بامل تار بن  يب عبلد، وللمبتدعة
 .عمرو بن عبلد، وللقدرية بمهلالن، وللرا ضة بابن سبأب

 
ة، و ن ذلك جرح ضد  ن اجلرح والتعدي  البد  ن يقوما على العلا، إما بالسماع  و بالر ية، وإما باالستااواملرا

 .شرع  وتعدي  شرع 
لالجتهاد يف هذه اجملاالت، ب  ال هذا  نه ال جمال نتاعاً بني الناا، ومعىن  وهذا  مر ال يعلا  له شلخ ا سالم
 .، وصرّح به طوائ  الاقهاوبد من العلا على ما ذصره شلخ ا سالم

مة  ئها ر س صد ذلك شلخ ا سالم باالستدالل باحلديث املذصور،  هو يرى  ن املؤمنني الصادقني، وعلى  -2
 .اجلرح والتعدي  يعتربون من شهداو اهلل يف األرض على  ه  ال لا والاساد

 :-ر ه اهلل–مث قال  
 .يتههذا إذا صان املقصود تاسلقه لرد شهادته ووال "

اعتربوا الناا  :و ما إذا صان املقصود التحذير منه واتقاو شره  لكتاى مبا دون ذلك صما قال عبد اهلل بن مسعود
 ".بأاداهنا

 . ي ال يشرتط يف هذا النوع العلا القائا على السماع والر ية  و االستااضة، ب  يكتا  بالقرائن
 ".ة باتااق املسلمني وعقوبته تكون تارة بالقت  وتارة مبا دونهمستحق العقوب( الداع  إىل البدعة ) و : "مث قال

 .ثالثة من الدعاة إىل البدع ممن قتلها السل  در  لشرهاومّث  لذلك ب
 ال بد من بلان بدعته والتحذير منها، وهذا من األمر باملعرو   ،عقوبة الداع  إىل البدعةيتمكن من وإذا مل 
 .والنه  عن املنكر

ومنها احلليب و تبه الذين خيالاون هذا  ،يقرر هنا منهج السل  الذي ناربه  ه  البدع واألهواو  شلخ ا سالم
؛ ألهنا يت باون يف املنهج بالد اع عن  ه  الضالل ومبحاربة منهج السل  يف النقد واجلرح والتعدي  بشىت الارق

 اخل... ال الضالل  و 
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 (:233-233و" )األذصار"يف صتاب  -ر ه اهلل-قال النووي 
 (باب النه  عن سب األموات) "

: " -صىلى اهلل عللىه وسىلا-قىال رسىول اهلل : قالت  -رض  اهلل عنها-عن عائشة " صحلح الب اري " روينا يف 
 ".ال تسبوا األموات  إهنا قد   ضوا إىل ما قدموا 

: قىىال -رضىى  اهلل عنهمىىا-ابىىن عمىىر  عىىن مىىذي بإسىىناد ضىىعل  ضىىعاه الرتمىىذيوالرت " سىىنن  يب داود " وروينىىا يف 
 ."موتاصا ، وصاوا عن مساويها  اذصروا داسن: "  -صلى اهلل علله وسلا-قال رسول اهلل 
 .باسقه نرم سب امللت املسلا الذي للس معلناً : قال العلماو : قلت 

 نىه : هوجاوت  لىه نصىوو متقابلىة ، و اصىلو ما الكا ر ، واملعلن باسقه من املسلمني ،  اله اال  للسل  ، 
 .ثبت يف النه  عن سب األموات ما ذصرناه يف هذا البابي

مىا قصىه اهلل عللنىا يف صتابىه العتيىت ، و مرنىا بتالوتىه ، : األشرار  شلاو صثرية ، منهىا  (3)وجاو يف الرتالص يف سب
 .  اديث صثرية يف الصحلح: وإشاعة قراوته ، ومنها 

 . عمرو بن حل -صلى اهلل علله وسلا-صاحلديث الذي ذصر  له   
 .الذي صان يسرق احلاو مبحجنهو وقصة  يب راال 

،  لىىا (2)مىىرت جنىىازة  ىىأثنوا عللهىىا شىىرا واىىريها ، ومنهىىا احلىىديث الصىىحلح الىىذي قىىدمناه ملىىا وقصىىة ابىىن جىىدعان 
 .وجبت  : ، ب  قال  -صلى اهلل علله وسلا-ينكر عللها النيب 

ىىى ن  مىىىوات الكاىىىار قىىىوز ذِ :  صىىىحها و ظهرهىىىا  .ل وااتلىىى  العلمىىىاو يف اجلمىىىع بىىىني هىىىذه النصىىىوو علىىىى  قىىىوا ر ص 
ىمساويها ، و ما  موات املسلمني املعلنني باسق  و بدعة  و حنومها ،  لجىوز ذِ  رها بىذلك إذا صىان  لىه مصىلحة ، حلاجىة ص 

ت ، وعلىى هىذا إلله للتحذير من  ا ا ، والتناري من قبول ما قالوه ، واالقتداو هبا  لما  علوه ، وإن مل تكىن  اجىة مل قى
 ."تل هذه النصوو ، وقد  مجع العلماو على جرح اجملروح من الرواة ، واهلل  علاىالتاصل  تن
 

 :الشاهد من صالم النووي: أقول
 صتابىىه العتيىىت ، و مرنىىا مىىا قصىىه اهلل عللنىىا يف: وجىىاو يف الرتاىىلص يف سىىب األشىىرار  شىىلاو صثىىرية ، منهىىا  : "يف قولىىه

 ".ومنها احلديث الصحلح الذي قدمناه: "إىل قوله...  اديث صثرية يف الصحلح: ، ومنها ، وإشاعة قراوته بتالوته
 .اللذين استدللنا هبما آنااً  -رض  اهلل عنهما-يريد  ديث  نس و ديث عمر 

 :وهو مقصودنا هنا - يضاً -والشاهد 

                                                 
 .والسب من  شد  نواع اجلرح - 3
 .استدالله على جواز اجلرح هبذا احلديث - 2
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 " .وقد  مجع العلماو على جرح اجملروح من الرواة : "قوله 
 .ال من األ كام ،من األاباريعدان والتعدي  إذ اجلرح  
 

 .لبلان منهج احلا ظ الذهيب الذي شوهه املت رو احلليببعد هذا االستاراد نعود 
مىىن  ىىر  األلىى  ممىىن يسىىمى " ملتانىىه"يف  مىىن األشىى او ووا ىىدقمىىُت بدراسىىة نقىىد الىىذهيب ملائىىة  لقىىد: فــوقول

وتسىىىعني ممىىىن   ربعىىىةة اجلىىىرح والتعىىىدي  علىىىى إسىىىقاط  وجىىىدُت  نىىىه قىىىد وا ىىىق  ئمىىى( 323)إىل رقىىىا ( 23)بىىىإبراهلا مىىىن رقىىىا 
ومل يىد ع اجلىرح إال عىن  ،دون تىردد عللها، و صىدب ذلىك احلىا ظ الىذهيب سددت إللها رماح وسهام اجلرح القات   أجهتت  

 .من هذا العدد الكبري سبعة  ق 
اىرتع للىد اع وانيامىاة عىن والىذي ا ،مما يسوو احلليب و تبىه، ويسىق  مىنهجها الباطى  املضىاد ملىنهج السىل وهذا 

 . ه  البدع والضالل
 
 :ح الذهيب  لها التعدي  على اجلرح مساو السبعة الذين رجّ  نسن  ن  سوقو 
 .(67)برقا  ،اجلتري  ُ رّةإبراهلا بن  يب  -3
 (.81) ،إبراهلا بن االد  بو ثور الكليب برقا -2
 (.97) ،قابر  إبراهلا بن سعد بن إبراهلا بن عبد الر ن بن عو  -3
 (.99)برقا  ،إبراهلا بن سعلد اجلوهري -3
 (.336)برقا  ،إبراهلا بن طهمان -5
 (.338)إبراهلا بن العباا السامرائ ، برقا  -6
 (.323)إبراهلا بن عبد اهلل ا روي احلا ظ، برقا  -7

روح العادلىىىة مىىىن يف  ربعىىىة وتسىىىعني، وهىىىذه اجلىىىاألئمىىىة جىىىرح   ناىىىى الىىىذهيب عىىىنها اجلىىىرح، و صىىىد  هىىىؤالو سىىىبعة  قىىى
 .السل  ومن احلا ظ الذهيب تعترب من  شد  نواع المهلو يف التجريح عند احلليب و تبه

 .ويف  سباب اجلرح اجملرو ني عددنراه دون جرح السل  مبرا   يف  وإذا ن رنا يف جرح  ه  السنة املعاصرين
جنىىىوهنا مىىىن جىىىرح السىىىلالني   كلىىى  يالىىىق احللىىىيب و تبىىىه مىىىنهج السىىىل  يف اجلىىىرح وهىىىا قىىىد ضىىىاقوا ذرعىىىاً وجىىىنّ 

املعاصرين أله  البدع الكربى ولدعاة و دة األديان و ريىة األديىان و اىوة األديىان ومسىاواة األديىان، ويعتىربون هىذا النقىد 
، واعر ىىىوا مىىىنهج هىىىؤالو املعارضىىىني ( ىىىاعتربوا يىىىا  ويل األبصىىىار)الضىىىعل  مىىىن المهلىىىو يف التجىىىريح، ويصىىىاوهنا دائمىىىاً بىىىالمهالة 

 .و هدا ها اوارية نهج السل الضائقني مب
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جىر ها احلىا ظ  و صىدب  ،ممن انتقدها  ئمة اجلرحمن ضمن مائة ش ص  ش صاً  من سبعة وعشرين اً وهاك  وذج
 :الذهيب

 .الضرير احلراين   د بن إبراهلا - 23
 . لد  ل بن إبراهلا وهو
 . بلب بن الع لا عبد عن يروى

 .احلديث يضع صان: عروبة  بو قال
 . القاض (3)يامللمذ   د بن إبراهلا - 23
 .يعلى و ل اللاة  ل عن روى
 .الواعظ عمار بن نىي وعنه
 .ثقة اري صان: اوالب قال
 . العجل   د بن إبراهلا - 25
 .احلديث يضع ممن واريه طالب  ل بن نىي عن
 .ياجلوز  ابن ذصره
 .مروان بن/    د بن إبراهلا - 26
 .بالقوى للس: قال قاين،الدار  عن احلاصا روى
 .(2)املمهلس بن وجبارة هدبة عن يروى: قلت
 .ومائتني التسعني قب  مات
 . بان بن إبراهلا - 27
 .يبصر 
 .عثمان بن عمرو عن  بله عن روى
 .الدارقاين ضعاه
 .إسحاق بن إبراهلا - 28
 .صلسان بن طلحة عن
 .جمهول:  امت  بو قال
 .إسحاق بن إبراهلا - 29

                                                 
 (.اللباب) معجمة ذال وآاره ساصنة نقاتان حتتها ياو بلنهما امللمني باتح - 3
 (.القاموا) صانيدث املمهلس، - 2
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 .هو من يعر  ال لبصري،ا احلسن عن
 .األول يكون  ن وقوز
 .الواسا  إسحاق بن إبراهلا - 31
 .يتيد بن ثور عن
 .به نتج  ن قوز ال:  بان ابن قال
 .المهسويل املمهرية بن يعقوب يوس   بو عنه روى
 .(3)الصلين إسحاق بن إبراهلا - 33
 .واريه مالك عن
 .احلديث مرتوك: الدارقاين قال
 عمر، عن  بله، عن قلس، بن األسود عن الربلع، بن قلس عن تارد: قلت
 .احلجة ذي عشر يف قضاه رمضان من  وش  اته إذا وسلا علله اهلل صلى اهلل رسول صان: قال
 .االسناد هبذا إال عمر عن يروى ال
 .(2)المهسل   ن لة ولد من علسى، بن إبراهلا بن إسحاق بن إبراهلا - 32
 .واريه بندار عن روى
 .احلديث يسرق صان
 عىىن ناىىري، بىىن جبىىري عىىن التاهريىىة،  ل عىىن صىىاحل، بىىن معاويىىة عىىن إمساعلىى ، بىىن مبشىىر عىىن  صىىثا، بىىن نىىىي عىىن روى وقىىد
 .الشعراو  للع  والديه بر  راد من: مر وعا - مالك بن عو 
 .باط  وهذا:  بان ابن قال
 .الكوىف الضىي إسحاق بن إبراهلا - 33
 .(3)[ القصد عن زائ ]   له يتكلمون: االزدي قال
 .إسحاق بن إبراهلا - 33
 . منكر واورب ذا، من  درى ال

                                                 
 امللتان، ولسان امل اوطة، يف واملثبت .العلىن: ه - 3
 . يضا ل يف واملثبت ،ااأ وهو المهسل ، بن  ن لة: ه - 2
 املالئكىىة  ن النىىيب و اىىرب شىىهلدا   ىىد يىىوم قتىى  املالئكىىة، بمهسىىل  معىرو  و ن لىىة عىىامر،  ل بىىن  ن لىىة وهىىو المهسىىل   ن لىىة االسىىتلعاب مىىن مابوعتنىا ويف

 .اسلته
 (.31 - 3) بالضىب الصلىن تصح  قبله الذى  نه وعندي: ل ويف .ل يف زيادة - 3
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  ل عىىن املقىىربى، سىىعلد عىىن إسىىحاق، بىىن إبىىراهلا عىىن إسىىرائل ،  ىىدثنا عىىامر، بىىن  سىىود  ىىدثنا: املسىىند يف -   ىىد قىىال
 .الاوات موت صره  إل:  قال ذلك، يف له  قل   أسرع، مائ  جبدار مر وسلا علله اهلل صلى النيب  ن هريرة
 .(3)[ القصد عن زائ ] 
 [. ق]  املدل االنصاري جممع بن - إمساعل  بن إبراهلا - 35
 .عبداهلل بن وسامل التهري، عن
 .نعلا و بو وصلع، وعنه
 .النسائ  ضعاه
 .بشش للس: معني ابن وقال
 الوها صثري:  امت  بو وقال
 .بالقوى للس
 .صحلحه يف به واستشهد الوها، صثري: الب اري وقال
 .إمساعل   بو[  ق ت،]  املدل االشهلى  بلبة  ل بن إمساعل  بن إبراهلا - 36
 .واريه احلصني بن داود عن
 .مناصري عنده: الب اري قال
 .ضعل : النسائ  وقال
 .ثقة:   د وقال
 .احلديث صاحل: مرة معني ابن وقال
 .بشش للس: قال ومرة
 .بالقوى للس: الدارقاين وقال
 .سنة ستني صام يقال: عدى ابن لوقا
 عكرمىة، عىن احلصىني، بىن داود عىن إمساعلى ، بىن إبىراهلا عىن التهىري، بىن إبىراهلا عىن التهىري، عمر بن العتيت عبد وقال
 .عشرين  اجلدوه خمنث، يا: لرج  قال من: ر عه   سبه - عباا ابن عن
 طلىق رجىال  ن: عبىاا ابىن عىن عكرمة، عن احلصني، بن دداو  عن إبراهلا، بن إمساعل   دثىن التناد،  ل بن القاسا  بو

 .سكىن وال لك ناقة ال:  قال وسلا علله اهلل صلى النيب  جاوت ثالثا، امر ته
 .ومائة وستني مخس سنة مات
 .إبراهلا بن إمساعل  بن بشري - 37

                                                 
 .سلأيت صما الاض  بن بإبراهلا هذا يعر  وإ ا: ه ل، يف وبد ا .و دها امل اوطة يف العبارة هذه - 3
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 .يتكلمون  له: زديعن  لا بن اجلعد، صوىف قال األ
 .وروى  يضا عن جعار بن عون

 .عنه إبراهلا ابن  ل بكر بن  ل شلبة دث 
 . ن  مسع منه، مث مسعت من  ل شلبة عنه يلمل يقخ : قال  بو زرعة

 .صويفهو  : قلت
 .املك إبراهلا بن إمساعل   - 38

 .ال يكاد يعر 
 . وللس بش: قال نىي

 .بن نىي بن سلمة بن صهل [ ت ] إبراهلا بن إمساعل   - 39
 .و  امتللنه  بو زرعة، وترصه  ب
 .يروى عن  بله، تأار

 .ياللشكر [ ق ] إبراهلا بن إمساعل   - 31
 .شلخ  دث ابن ماجة عن شلخ له عنه

 .ال يعر   اله
 . دث عنه  بو صريب واريه

 .وهذا يف عداد الشلوخ
 .، عن  ل هريرة[د، ق ] إبراهلا بن إمساعل   - 33

 .جمهول: قال  بو  امت
 .ن دينارروى عنه  جاو بن عبلد، وعمرو ب

 .يف صالة النا لة (3)[يعىن ] مل يثبت  ديثه : وقال الب اري
 .بن عللة/ إبراهلا بن إمساعل   - 32

 .عن  بله
 .هالك  جهم

 .صان يناظر ويقول رلق القرآن
 .مات سنة مثان عشرة ومائتني

 .عبداهلل (3)[ ل ] ، هو إبراهلا بن األسودإبراهلا بن  - 33

                                                 
 .خ يف للس - 3
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 . له ن ر
 .ُنلحمسع ابن  ل 

 .إبراهلا بن االشعث، اادم الاضل  بن علاض - 33
صنىىا ن ىىن بىىه اوىىري،  قىىد جىىاو مبثىى  هىىذا احلىىديث وذصىىر  ىىديثا سىىاقاا، وروى عبىىدة بىىن عبىىدالر لا : قىىال  بىىو  ىىامت الىىرازي

 ىىدثنا علسىىى انجىىار، عىىن عثمىىان بىىن راشىىد، عىىن نىىىي بىىن  ل صثىىري، عىىن األشىىعث وهىىو ثقىىة،  ىىدثنا إبىىراهلا بىىن  ياملىىروز 
من صثر صالمه صثر سقاه، ومن صثر سقاه صثرت ذنوبىه، : قال رسول اهلل صلى اهلل علله وسلا: نا ع، عن ابن عمر، قال

 .ومن صثرت ذنوبه  النار  وىل به
 .الشلباين[ ق ] إبراهلا بن  عني  - 35
 .يبصر 

 .سكن مصر
 .يعن صاحل املر 

 .ضعاه  بو  امت الرازي
 هلا بن دمد بنروى عنه  بو مهام السكوين، وإبرا

 .، ويشتبه بإبراهلا بن  عني شلخ  شام بن عمار، مع  ل  جوز  نه الشلباينيوس  الارياين
 .صان من الار الناا: شج يقولمسعت األ:  امت شج  قال ابن  يبشلخ  ل سعلد األ  أما إبراهلا بن  عني الكويف

 .روى عن الثوري
 .ينصبهااأل (2)إبراهلا بن  يوب الربساين - 36

 .األعمشعن الثوري، وعن  ائد 
عنىىه النضىىر بىىن ، بىى   لىىه  نىىه روى (3)، ومىىا ر يتىىه  نىىا يف صتىىاب ابىىن  ل  ىىامتيجمهىىول، قالىىه عنىىه ابىىن اجلىىوز : قىىال  بىىو  ىىامت

 .صبهانلانبن بكر األهشام، وعبد الرزاق 
 .إبراهلا بن باب البصري القصار - 37

 .عن ثابت البناين
 .(3)[ديث الاري إال حب] واه، ال يكاد يعر  

 . إبراهلا بن بدي  بن ورقاو اوتاع - 38
                                                                                                                                                                                     

 .ه من ساق  - 3
 .الارسال: ه - 2

 .ال  عر ه: ،  قال( ي عن إبراهلا هذا)سألت  يب عنه ": اجلرح والتعدي "يف  - 3
 .ل ه، يف وهو خ، يف للس - 3
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 .يمصر 
 .عن التهري

 .ضعاه ابن معني، مق 
 .نصاريإبراهلا بن الرباو بن النضر بن  نس بن مالك األ - 39

 .عن شعبة واحلمادين
 .ضعل  جدا: قال ابن عدى

 . دث بالبواطل 
 .الرباو بن النضر،  دثنا شعبة عن احلكا،  ذصر  ديثا منكرا دثنا بكر بن سه ،  دثنا إبراهلا بن :  وقال العقلل

 .ندث عن الثقات بالبواطل : مث قال العقللى
 .له ابن عدى ثالثة   اديث باطلة (3)وممن روى عنه سلا بن عبد الصمد، وساق

 إبراهلا بن الرباو من ولد النضر بن  نس شلخ صان يدور: وقال ابن  بان
 .باملوضوعات، ال قوز ذصره إال على سبل  القدح  له بالشام وندث عن الثقات

مر وعىىا انكحىىوا مىىن  تلىىاتكا  صىىاار النسىىاو  -روى عىىن  ىىاد بىىن سىىلمة، عىىن قتىىادة، عىىن سىىعلد بىىن املسىىلب، عىىن جىىابر 
 . إهنن  عذب   واها، و نتق  ر اما

 .(2)[ به] ،  دثنا إبراهلا  نبأنا ابن ناجلة،  دثنا عبد السالم بن عبد الصمد احلراين
مىن رل : مر وعىا -، عىن هشىام، عىن  بلىه، عىن عائشىة ي، عىن الىدراوردروى عن الشىاذصوين يهو الذ: مث قال ابن  بان

 .صبلا  ىت يتشهد وجبت له اجلنة
 .وهذا باط 

 .آار صمهري عن الشاذصوين ي  سب  ن إبراهلا بن الرباو هذا الراو : قلت
، يرباو بىىن النضىىر بىىن  نىىس بىىن مالىىك روى عنىىه دمىىد بىىن سىىنان الشىىلتر إبىىراهلا بىىن  بىىان بىىن الىى: وقىىال  بىىو بكىىر اوالىىب
 . نسبه هكذا اوالب

 ىىدثنا إبىىراهلا بىىن  بىىان بىىن النجىىار،  ىىدثنا  ل عىىن  بلىىه النجىىار، عىىن : وقىىد روى عنىىه احلسىىن بىىن سىىعلد املوصىىل ،  قىىال
 .جده  نس،  ذصر  ديثا،  أظنه دلسه

 .روى عن شعبة وشريك، ساق : ، صذا مساه  بو الاتح مث قاليالب رت إبراهلا بن  لان بن : زديوقال  بو الاتح األ
 .وروى إبراهلا بن الرباو  يضا عن مالك وطائاة، وصان يكون باملوص : قلت

                                                 
 .روى: ل - 3
 .ل من - 2
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 .قد  رخ بعضها و اته يف سنة  ربع  و سنة مخس وعشرين ومائتني
 . ىت يقول ال إله إال اهللررب باط   لمنن رل صبلا  إبراهلا بن الرباو، عن سللمان الشاذصوين - 51

  . هالك ، والشاذصويناألولال اهر  نه آار اري 
 

، وعلىى قبولىه  ىا  ئمىة احلىديث والنقىدهذا هو منهج الذهيب يف نقد الرجال، إنىه لقىائا علىى ا ىرتام  قىوال وجىروح 
 .ريروالتحبك  ثقة وبصدر ر ب؛ العتقاده  لها  هنا جبال يف الصدق واألمانة وا االو والعدل 

 .منهج الكتاب والسنة ومنهج السل  الصاحل يف قبول  ابار الثقات منه علىوسري 
و اشاه و اشا السل ، ومنها  ئمة اجلرح والتعدي   ن يسريوا على منهج احلليب و مثاله يف الشك والتشكلك يف 

  . ابار الثقات
  

 :خالصة عن منهج الحافظ الذهبي
تبني يل  ن منهج احلا ظ الذهيب هو قبول " ملتان االعتدال" ودعها الذهيب يف من دراسيت لكثري من الرتاجا اليت 

 .جرح األئمة؛ اجلرح املبها منها واملاسر، و ن هذا هو األص  األصل  عنده
 . رتاه صثرياً وصثرياً يقب  اجلرح املبها، ونكله عن اجلار ني بك  طمأنلنة -3
 .العامل الوا د وتراه صثرياً  ما يقب  اجلرح املبها من -2
 .و  لاناً يؤصد جرح األئمة باألمثلة الدالة على جرح اجملرو ني من الكذابني واريها -3
 .و  لاناً يسوق اجلرح والتعدي ، وال يرجح   دمها على امار -3
الثقة وإذا صان اجملروح من الثقات وال سلما احلااظ منها،  إنه يرد هذا اجلرح بناو على تعدي  األئمة لذلك  -5

 .إال نادراً  سب اطالع " امللتان"اجملروح وعلى مكانته، مع العلا  ن هذا النوع من اجلرح ال يوجد يف 
 .وهو هبذا املنهج سائر على طريقة  ئمة اجلرح والتعدي  من سل  هذه األمة
  .وهذا يبني لك باالن  رصات احلليب وفنله على الذهيب ومنهج السل 

 .دمد وعلى آله وصحبه وسلاوصلى اهلل على نبلنا 
 

 صتبه               
 ربلع بن هادي عمري املدال          
 هى33/9/3333               
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