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 مصطلح الحدیث
 معنى قول أهل الحدیث: (بین یدي عدل)

 
 ؟ وهل هو من عدالته؟)بین یدي عدل( :ما معنى قولهم في �تب الحدیث :السؤال

البن أبي حاتم في ترجمة ُجبارة بن المغلِّس سأل ابن أبي حاتم  )الجرح والتعدیل(في  :الجواب
�ظنها من ألفاظ التعدیل  -رحمه هللا-و�ان الحافظ العراقي  )،بین یدي عدل( :أ�اه عنه فقال

 فلم �قتنعالحافظ ابن حجر أما  ،و�ظنها تعدیًال )، یِدي( في�كسر الدال  )بین یِدي عدلٌ ( :و�قرؤها
والسبب في ذلك أن أقوال أئمة الجرح والتعدیل في جبارة بن المغلِّس �لها  ،�كالم شیخه العراقي
مجروح ومضعف  جبارة ده مع أنله أبو حاتم مع ما ُعرف من تشدُّ �عدِّ  فكیف ،تصب في تضعیفه

عند الحافظ ابن حجر فصار یبحث عن معنى هذه التر�یبة،  فهذا أوجس وْقفةً  ؟!تضعیًفا شدیًدا
العدل بن ( :البن السكِّیت )إصالح المنطق(وفي �تاب  ،البن قتیبة )المعارف(�قول في �تاب 

ع إذا غضب بَّ و�ان تُ  ،و�ان معروًفا �شدته وصرامته ،عُتبَّ �ان على شرطة جزء بن سعد العشیرة 
أن مآله إلى  معنى هذا")، ي عدلبین یدَ " :فقال الناس ،على أحد وأراد هالكه سلمه للعدل هذا

�عني  ،نه هالكإ :قالوا في الراوي  ،للحافظ ابن حجر أنه إلى الهالك أقرب هذا مفتاحو الهالك، 
ألبي الفرج  )األغاني(على قصة في �تاب  ثم وقفتُ  :ابن حجر ول�ق .شدید الضعف

 هاذلكم أن أ�ا عیسى بن الرشید �ان على مأُد�ة �حضرة المأمون و�ان ممن حضر  ،األصبهاني
فأخذ أبو  -ه على العراقوالَّ  ،وهو من الوالة في عهد المأمون -بن الحسین  طاهرُ  أبو الطیب

فقال  مازًحا،من المائدة فرمى بها عین طاهر  -والباذنجانمثل الكوسة والقرع -هند�اة  عیسى
 "ضرب عیني السلیمة واألخرى بین یدي عدل ؟أال ترى إلى ما صنع أبو عیسى" :طاهر للمأمون 

 :فقال المأمون ، تالفة أي:ضرب العین المبصرة واألخرى بین یدي عدل ، �عني أنه و�ان أعور
 ".�هللا إنه لیفعل معي أكثر من هذا"

و�هذا نعرف أهمیة سعة االطالع  ،المقصود أن القصة تدل على أن هذه الجملة جرح شدید
فابن حجر لسعة اطالعه وقف على حقیقة الحال �كتب قد ال تدور في �ال  ،�النسبة لطالب العلم

لكن ابن حجر عنده من سعة االطالع ما جعله  ة لهذا األمر،؛ ألنها غیر مظنَّ طالب العلم
وما جاء  ،البن قتیبة )المعارف(و ،البن السكیت )إصالح المنطق(ء في �تاب �ستذ�ر ما جا

وفیه �ذب وافتراء ، فیه مجون ف، هذا الكتاب على ما في ألبي الفرج )األغاني(أ�ضا في �تاب 
ترك المجال آلحاد طالب العلم أن �طلعوا على قى وال یُ ومثل هذا ُیتَّ  ، وفیه أشیاء أخرى،محض

حصنوا �العلم لع علیه أهل العلم الذین تطَّ إنما �َ  ،ي بدا�ات الطلب أو وسطهمثل هذا الكتاب ف
وأ�ًضا هناك �عض  ،إلى شيء من المتعة واالستمتاع واالستجمام �القراءة احتاجواورسخوا فیه و 
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المقصود أنه  ،للعالم وتنیر له الدرب في مثل هذه الحكا�ة امثل هذه القصة تفتح آفاقً القصص 
 ا طو�ًال سترسل معها �حیث تأخذ وقتً لكن ال �ُ  ،�ستجم بهذه الكتب و�ستفاد منها مثل هذه الفائدة

 أو ما �خدم الكتاب والسنة. ،وعلى حساب الكتاب والسنة ،�كون على حساب متین العلم
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