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 عليها العلمية اإلجابة ملأن فالح الشيخ إلى موجهة أسئلة

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

 :أما بعد 
، وبعددد يصدديحين  مددغ عليدده يو دد  وصددرثدداة فبعددد مصاصددحا  مددغ ومددن خدداحل لل ددي  فددا   

غ بغدا ذن  مد اهدد ي درت7241صدرر  41همدا   ينهدد واايي7241حمدرم  71صدر  أوالمهدا   
 .، فلم  سينرد من هذه الصصائح ونهب جيادل بالباي  وحيرك بعض اجملهول  للدفاع عصه 

بعد    هذه األمور أوجه ذليه هذه الرسدال  ادا تينندمصه مدن أسدال  وايينهدر مصده الجابد  العلميد  
 .ال رعي  عليها 

 :فأقول
 ؟ سا  ال ي  فا  ه    رتط بيا  أسباب اجلرح  -أوال

  الروا ددد  ولددديم    دددالم   والينعدددد   دددرتط هدددذا بالصسدددب  ألسدددباب اجلدددرح  فأجددداب بهولددده مدددا
 ."املخالر    مصاهجهم و  سلو ياهتم

  الكددالم علددى املخددالر  مددن أهدد  أسددباب اجلددرح بيددا  هددذا يددي صددر ح   يردد  ا ددرتاط  -7
 .البدع

أيدده البددد صددا أ  الددراجح وبي   ه،أيكددر الصدداا هددذا الينرر دد  الددذحل ال  عرفدده العلمددا  وردديدداه عليدد -4
هددذا    ،مددذهب البخددارحل ومسددلم وأ  داود وخدداهم مددن األئمدد  مددن بيددا  أسددباب اجلددرح وأيدده

 .الذحل مل  عارضه تعد    م اجلرح اجمل
ذن البددد مددن بيددا  أسددباب اجلددرح  ،أمددا عصددد تعددار  اجلددرح والينعددد   فددأ  األمددر فيدده أ ددد وأ ددد

 فددأنا بدد  العددامل الصاقددد املعينددر حجيندده أو حججدده املعينددرة فحيصاددذ  هدددم اجلددرح علددى الينعددد   ولددو
 .ولو متادى أحد   تعد له بعد قيام احلج  سهط  ،خالره ع را  املعدل 

وأيده  ،املبينددع بد  جدرح الدرواة وال عدن   الصادر من العلمدا   أبراز هذا الينرر  يالبصاه ب -3
صا بعامل واحد من العلما  املعينر ن رواة ال   أه  البدع فلم  أت  رتط بيا  أسباب اجلرح   ال

 .املصينح  ينرر   لاهذا ق فر  وخا املعينر ن 



 2 

فجددا  بكارادد  أال وهدد   ،وجددا  أحددد املدددافع  عصدده اددن حرضدده ال ددي  فددا  علددى ال عددن والددرد
حتهددا أئمدد  اجلددرح والينعددد   وحتهددا أصددوبم والينرر دد  بيددصهم وبدد  العلمددا  مددن وجددوه  ثدداة  لهددا 

م أئمد  اجلدرح حط من أئم  اجلرح والينعد   ومل  صه  لصا حرفاً واحداً عن علمائه الذ ن أها  هب
 .د صه موالينعد   الذ ن هم العلما  حهاً والذ ن حرظ اهلل هب

وقددددد بدددد  مكددددايينهم فحددددول علمددددا  األمدددد  وسددددهأل بعددددض هددددذا البيددددا    ردحل بددددذه األباييدددد  
 " .علما  اجلرح والينعد   هم محاة الد ن " املسمى 

 .فينباً لبدع  جتر ذىل هذا النالل 
مثدد  ال ددي  ابددن أ  ذيسدداياً رمددى سددلرياً م ددهوراً بالسددلري   سددألأل فاحلدداً   يصدديحو لدده لددو -2

سدلم لده هدذا الرمد   باز أو األلباين أو ابن عثيم  أو الروزا  أو الصجم  أو ز د حممد هادحل أ
جوابدداً ال  حيددرأو ألحدددهم بالبدعدد  أوال بددد أ  يسددأل عددن أسددباب جرحدده بددم ، فلددم  جلمدديعهم

 .هو وال مهلدوه ذىل اليوم 
 .بيا  األسباب ب ع  أتسلم له أو ال بد أ  ت البهلو أ  ذيساياً رماك بالبدب  سألينه 

ومن على مصهجك لو أ  ذيساياً بدعكم أترو  أ  مدن حهده أ   سدلم لده الصداا وأسألك اآل  
 .هذا الينبد ع وترو  أ  ما قاله ح  وجيب على الصاا أ   هلدوه 

ل بعض الصداا ذيكدم قدد  دذبينم الهدرآ  فها   تهلدوهمأوذنا بدعكم عدد من العلما  ورفنينم 
 .أتسلمو  بم هذه األحكام ؟والسص  و ذبينم السالم أو يسرينم رساال  األيبيا  

ألهنددم قددد  هولددو  قددد جيددرح ال ددي  اددا ال  عينددر جرحدداً عصددد ": فددا لل ددي  قددال السددائ   –ااييدداً 
 .خاه 

قاعددة ضدللأل األمد  قاعددة  ،هدذه قاعددة ملاملد  ،ال ال هدذه مدن قاعددهتم أعدون بداهلل: فأجاب 
 ."ابيندعوها

واآل  أقدول لده ذيدك فصاق ينه   يصديحو لده بل دا واحدرتام وبيصدأل أهندا مدن قواعدد أهد  السدص  
 : أحكام   قد حكمأل على هذه الهاعدة بثالا

 .أهنا قاعدة ملامل   -7
 .وأهنا ضللأل األم   -4
 .وأهنا قاعدة ابيندعوها  -3
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ذ   صدأل مدن أهد  العلدم وادن جيدب أ   هلدده الصداا األمد   وأهندا ضدللألفأابأل هذه األحكدام 
أ  العلمددا  مل سددابهاً لددك  ألعددن هددذه األحكددام البايلدد  وخاهددا وقددد بيصددرجوعددك وذال فددأعلن 

 هبلددوا جددرح أئمدد  معددروف  بالصدددق والعلددم ومددصهم عرددا  وأبددو يعدديم وردوا بعددض جددروح المددام 
 .وهو من هو  عب  

ومع نلك تصرو  علدى جدروحكم الدو ال خ دام  ،ذىل جايبهم ساوو   يااً توأيأل وأمثالك ال 
 .با وال زمام

 ."ذن   كر  اجلرح اجملم  ":قال السائ  لل ي  فا   -االثاً 
قدد  كدو  عاملداً . اجلدرح الروا د   نمدا هدو مد ،ما فيه جرح مدا تهدول جدرح ، من العامل: فأجاب 

العهيددددة ،  دددينكلم   الدددد ن ،  كدددو   هددد  البددددع و دددينكلم   املدددصه  ،  دددينكلم  أذنا تكلدددم   
 .ذماماً   هذا 

 .و كو  قد ال تهب  روا ينه أل  ضوابط الروا   ما تصنبط عليه 
فددرق بدد  هددذا الددذحل هددو علددم آلدد  وعلددم وسدديل  وفددن مددن فصددو  حلرددظ ال ددر ع  وبدد  الكددالم   

 ."املذاهب وأه  البدع والصح 
 .أليه من عامل االخرتاع ،ال  عرفه العلما وخيايب العوام هبذا األسلوب الذحل  لو ههكذا  

بل ددا فلددم حيددرتم هددذه املصاق دد  ومل  يندددبر العواقددب الددو  دد دحل ذليهددا   يصدديحو وقددد ياق ددينه 
 .واملكابرة دالعصا

وأيلدددب مدددن الهدددارحل  املصصدددا أ   راجدددع مصاق دددو لددده لددداى ل دددا املصاق ددد  ومدددا تندددمصينه مدددن 
 .  عجز عن دفعهاعجز و حج  

الدذحل  الينبدد ع اآل  بالرروق الواضح  ب  اجلرح الذحل  دخ    علم الروا   وب وذين أليالبه 
 .علم اجلرح والينعد  من باب اجلرح و وعزم من زم جبفا   أخرجه

ومدا أملصده  سدين يع نلدك  ،مدن العلمدا  بد  هدذ ن الصدوع الصدادر وأيلب مصه الينرر د  الواضدح 
 .وال ألا فا  معه 

 .هبم ومن  سين يع أ   وجد املعدوما  ذال اهلل  ب  أقول ذيه قد عجز هو و   من اسينعا 
وأرجدو أال حييلصدا ليهدا الجابد  ع هذه ور ها  تنمصأل أسال  وم البا  أرجو من ال دي  فدا 

 .من فع  العاجز ن ذحال  على خا مل   و عليهم  حال على اجلهال واجملهول  فأ  ال
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ويلبددوا  أحهيينهدداأحددد     ينمددارفلددم  لل ددي  فددا  يصدديحو قددرأواوأقددول للعهددال  ذ  العلمددا  قددد 
 .فأىب  مصه الينسليم اا فيها

بينهليدددهم واحلكددم علددى مددن ال  هلدددهم بددأهنم قددد  تدده بدداحرتام العلمددا  وذلددزام الصدداا افددأ ن مصاد
 . ذبوا الكيناب والسص  وأهنم قد يسروا الرساال  وفيهم د اترة

هدددول  الدددذ ن  صاصدددبو  فمدددا هدددو حكمددده علدددى يرسددده ومدددا هدددو حكمددده علدددى أتباعددده اجلهلددد  اجمل
 .العلما  اخلصوم  و رفنو  أحكامهم ويصائحهم 

 .  الينصاقنا  الواضح    أحكامه هع الصجاح   هذا احلكم وأ  ال له أسأل اهلل 
 وبعد هذه اللمح  أر د مدن أراد مدن الهدرا  االسدينرادة وب دك  واسدع  فلاجدع ذىل الصصديحين 

مددن احلجدد  الواضددح  الددو  عددرت   مددا  هصعددهمددا هب احلدد  فييالددامل ددار ذليهمددا، وأرجددو أ  جيددد 
 .و هينصع هبا العلما  وأولو الصهى

 :كتبه 
 بيع بن هادي المدخلير 
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