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 االجتهاد في الجرح والتعدیل
 مصطلح الحدیث

 
هـذا مقبـول  :وذلك �أن �قول النـاظر ،هل االجتهاد في نقد الرجال تعدیًال وتجر�ًحا ممتنع :السؤال
 ؟ك سائغ و�اقٍ . أم أن ذلوذاك مردود ،الروا�ة

وهذا لألئمة الذین عاصروا الرواة ومن  ،الجرح والتعدیل منه ما هو مجرد نقل محض :الجواب
ولیست له روا�ة عن األئمة �السند فإنه حینئٍذ  ،وأما المتأخر الذي لم �عاصر ،نقل عنهم �السند

وحینئٍذ ینظر في أقوال أهل العلم من  ،ینتقل إلى النظر في المدونات من �تب الجرح والتعدیل
و�نظر  ،فینظر في أقوال المعدلِّین ،علماء الجرح والتعدیل في هذا الراوي و�وازن بین هذه األقوال

وهل منهم من وثقه في �عض األحوال وعن  ،وهل منهم من عدله مطلًقا ،حینفي أقوال المجرِّ 
وهل منهم من  ،ره وضعفه في آخرهوهل منهم من وثقه في أول أم ،�عض الشیوخ دون �عض

 ،إلى غیر ذلك مما هو معلوم في �تب علوم الحدیث ،حه في �عض شیوخهأو جرَّ  ،حه مطلًقاجرَّ 
وفي مواقع استعمالهم  ،وفي أقوال أهل العلم ،للناظر المتأهل الذي أدام النظر في �تب الرجال

جرًحا ووازن بین أقوالهم  ،مرو�اتهم َنظر في أقوال الرجال ونظر في ، فإذالهذه األقوال النظر�ة
تشفه من أقوال أهل سله أن �خرج برأي �ستخلصه و�ستوحیه و�فوقد تأّهل قبل ذلك  وتعدیًال،

فتجد الحافظ ابن حجر  ،�ما فعل الذهبي وابن حجر وغیُرهما ممن صنف من المتأخر�ن ،العلم
، و�حكم على �أنه ضعیف على راوٍ ، و�حكم �أنه صدوق  ، و�حكم على راوٍ �أنه ثقة �حكم على راوٍ 

 ابن حجر ما عاصر الرواة إنما نظر في أقوال األئمةو  ،�أنه لّین ، و�حكم على راوٍ �أنه مقبول راوٍ 
وقارن بینها و�ین صنیعهم في مواقع  ،ما یروى عنهملنظر�ة المدونة في �تب العلم وفیا

 ،حدیث و�ؤخذ التضعیف من ردِّ  ًال،من تصحیح حدیث مثؤخذ أحیاًنا یُ التوثیق  إذ إن ،االستعمال
صحح الحكم و�عمل �ه وحدیثه �مفرده قد ال �صل إلى ألنه قد �ُ  ؛و�ن �ان هذا ال �ستقل �الحكم

العلماء ف ،لكن لما �حتف �ه من أمور مقو�ة من الكتاب أو من السنة الصحیحة ،درجة الصحیح
والنظر أ�ًضا  ،المتقدمین والموازنة بینهایفتهم النظر في أقوال ظوالمتأخرون و  ،لهم أنظار في هذا

و�ن �ان مخالًفا لهم  ،ا للرواة الثقات األثبات فهو حافظ ضا�طفي مرو�ات الراوي فإن �ان موافقً 
 :-رحمه هللا–، قال الحافظ العراقي فلیس �ضا�ط وال حافظ

ْبطِ ومن یوافق غالًبا ذا              الضَّ
. 

             َفُمْخِطيْ ا درً أو نا ،فضا�طٌ  
. 

و�طبقون هذا على هذا  ،ومواقع االستعمال العملي ،هم ینظرون بین الكالم النظري ف
 ،فوهضعَّ  وخمسةً  ،من أهل العلم وثقوه الرواة عشرةً  أحدفإذا وجدنا في  ،و�خلصون برأي وسط
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والجرح غیر  ،روالنظر في الجرح المفسَّ  ،ننظر أ�ًضا في مسألة تقد�م الجرح على التعدیل
ومع ذلك فالطالب إلى غیر ذلك مما �حتاجه طالب العلم من قواعد الجرح والتعدیل.  ،رالمفسَّ 

ٍم في لعال افیجد �المً الذي ال یدرك حقائق األمور في هذا الباب قد �جد شیًئا �ظنه اضطراً�ا، 
وقد �قو�ه في  ،في شیخوقد �ضعفه  ا،ذا الراوي تضعیفً ا، و�جد لنفس العالم في هتوثیقً  أحد الرواة 

فطالب العلم علیه أن یتر�ث في هذه المسألة وال یتعجل في األحكام حتى  ،وما أشبه ذلك ،شیخ
سبب في إسقاط فإنه یت امن جّرح راو�ً و  ،وهذا منه ،محرم ألن الكالم في أعراض المسلمین ؛یتأهل

فیعمل �سنة ال أصل لها في  ،تسبب في قبول حدیثه وقد ال �كون مقبوالً  حدیثه، و�ذا وثق راوً�ا
َن على أساس �كون سبًبا في لكنه �اجتهاده الذي لم ُیبْ  ،أو یترك سنة لها أصل صحیح ،الواقع
 .فعلى طالب العلم أن یتقي هللا في ذلك و�تر�ث ،أو رد حدیث صحیح ،حدیث ضعیف قبول

ومما قد �قف علیه طالُب العلم من �الم العلماء و�ظنه اضطراً�ا �الُم ابن حجر في عبید 
قه وثَّ ( ):فتح الباري (ابن حجر في  عنه قالهللا بن األخنس، وهو من رواة (صحیح البخاري)، 

قال  ،صدوق ( ):التقر�ب(وقال عنه في . )ا�خطئ �ثیرً  ):الثقات(حبان فقال في  بنُ اوشذ  ،األئمة
نظر إلى روایته  )فتح الباري (هو في ف ،فشتان بین القولین .)ا�خطئ �ثیرً �ان  :بن حبانا

وحكم على قول ابن حبان �الشذوذ نظًرا إلى هذه  ،فحكم علیه �التوثیق )الصحیح(جة في المخرَّ 
لكن في حكمه علیه على  ،وروایته صحیحة ،وأنه جاز القنطرة ،وأنه من رواة البخاري  ،الروا�ة

فیحتاج إلى  ،یروي أحادیث في الصحیح وخارج الصحیح حیث إنه )التقر�ب(سبیل العموم في 
فهذا من األنظار الدقیقة التي ینبغي  فحكم علیه �أنه صدوق، ،حكم متوازن �شمل جمیع الكتب

 لطالب العلم االهتمام بها.
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