
 مصطلح الحدیث
 الحكم على األحادیث من خالل �تب الرجال

 
هل �مجرد قراءة �عض �تب الرجال ومراجعة ما �تب عن رجال �ل إسناد أستطیع  :السؤال

 ا أم أن هذا ال �حسنه إال المتمكنون من أهل العلم؟وضعفً  الحكم على األحادیث صحةً 

بل وال لكل  ،ال شك أن التصدي لدراسة األحادیث والحكم علیها ال یتسنى لكل أحد :الجواب
و�عرف طر�قة أهل العلم  ،بل ال بد أن یتمكن من معرفة القواعد النظر�ة في هذا الفن ،طالب علم

ع ثم دراسة  ،في تعاملهم مع أقوال العلماء في الرجال �عد استیعاب طرق الحدیث �التخر�ج الموسَّ
وهناك دقائق  ،كن وتأهل لذلك ولیس لكل أحداألسانید من خالل النظر في �تب الرجال لمن تمَّ 

تخفى على �ثیر من المتعلمین فیجرؤون و�هجمون على األحادیث و�حكمون علیها �الصحة أو 
جل -فعلى طالب العلم أن یتقي هللا  ،ما حكموا �ه الضعف ومع ذلك هم مسبوقون �خالفِ 

�عد إدامة النظر في �الم أهل العلم في  ،وال ُ�قدم إال على بیِّنة و�صیرة وثقة من �المه ،-وعال
على القواعد والضوا�ط المعروفة  عارضة جرًحا وتعدیًال الرجال والترجیح بین أقوال أهل العلم المت

ل عرض عمله في بدا�ة األمر وتجر�ته على أهل االختصاص وأهومع ذلك �َ  ،عند أهل العلم
و�ذا أكثر العمل وأدام النظر في أقوال األئمة  ،رف �الدرا�ة والمعرفة في هذا الفنمن عُ مالخبرة 

 قها على مواقع استعمال األئمة وأحكامهم على األحادیث وعلى الرجالرف القواعد النظر�ة وطبَّ وعَ 
وعلیه أن  ،ز لهو�ال قبل ذلك ال �جو  ،یتأهل ألن �حكم �مفردهس -إن شاء هللا تعالى-مع الوقت ف

ح ألنه إن صحَّ  ؛أن یهجم على األحادیث تصحیًحا وتضعیًفا قبل التأهل -جل وعال-یتقي هللا 
والعكس إن  ،حدیًثا ضعیًفا جعل الناس �عملون �ما لم یثبت و�تعبدون �ما ال أصل له في الشرع

جل -قي هللا ف حدیًثا صحیًحا حرم األمة من عمل �حكم یدل له حدیث صحیح، فعلیه أن یتضعَّ 
 ،ومع ذلك ید�م النظر والعمل والتخر�ج ودراسة األسانید ،قدم إال إذا تأهلفي عمله وال �ُ  -وعال

فإذا تأهل �الشرط  ،عرض أعماله حتى �شهد له أهل الخبرة �أنه تجاوز المرحلة االختبار�ةو�َ 
ح یصحِّ فعلى األحادیث  نه أهل ألن �حكم فلیستعن �اهلل ولُیقدم�أالمتقدم وشهد له أهل الخبرة 
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