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 جرح األقران عند المحدثين وقيمته العلمية
 مفهومه وأسبابه

 عائشة غرابلي.  د
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية

 جامعة العقيد الحاج لخضر ـ باتنة

 الملخص : 
لبيان مفهوم " جرح األقران " عند علماء اجلرح والتعديل يسعى هذا البحث  

ة أو ، كاحلسد أو املنافسن خصوصيات تتعلق بدوافعه البشريةوما أعطوه له م
، مع شواهد تطبيقية وأمثلة عملية لعدول من االختالف العقائدي وغري ذلك

، وتضمن هذا البحث ضحايا لسبب من أسباب جرح األقرانالرواة  كانوا 
، وقد خلص لرجالارة إىل حسن تقدير احملدثني جلرح األقران يف نظرية نقد ااإلش
: ال يقبل اجلرح يف حق من استفاضت البحث إىل مجلة من النتائج منها هذا
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، كما أنه يتوقف يف قبول اجلرح إذا خشي أن يكون عدالته واشتهرت إمامته
 .نافسة بني األقرانالعتقاد أو املباعثه حيمل طابًعا شخصياً كاالختالف يف ا

Summary 
This research attempts to clarify the meaning of peer's 

wounding at the scholars of wounding and amendment. 
They gave to this term some specifities, related to its human 
motives, such as envy and competition, or theological 
differences, and so on… 

This study presented several practical examples as 
applied proofs to the narrator's reverse, which were victims 
of one of the causes of peers wounding. 

This research dealt with the discretion of hadith 
scholars to peers wounding in narrator's critic theory. 

This study concluded that wounding the upright 
narrators or famous imams is not accepted. We have to stop 
and pay attention when wounding can be related to personal 
motives, such as theological differences or competence 
between peers. 
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 المقدمة : 

يعترب علم معرفة رجال احلديث املسمى بعلم اجلرح والتعديل الركن األساسي 
لعلم مصطلح احلديث ، كيف ال وأسباب رد احلديث وقبوله هلا تعلق مباشر بأحوال 
الرواة وصفاهتم ومدى اطراد ضبطهم وعدالتهم ، فقد أخذ احملدثون مجيع احتياطاهتم 

وهو ما ميثل  الة أو ضبط الرواي بعد ثبوت أصالتهما فيه ،ألي عارض قد يعرض لعد
معامل منهجية هلا قيمتها يف نظرية نقد الرجال عند احملدثني ، ومن أكثر هذه املباحث 

وكيف  "جرح األقران "اليت حتمل هذا املعىن وتشري إىل حسن تقديره ،  مبحث 
تعامل معه احملدثون والنقاد ملا حيمله من خصوصيات تعفيه من اخلضوع للقواعد 
العامة للجرح والتعديل ، لبيان أمهية هذا املبحث عند علماء اجلرح والتعديل وقيمته 

 العلمية يف نظرية نقد الرجال جاء هذا البحث من خالل املطالب التالية :

 المطلب األول: تعريف جرح األقران

الفعل، جرحه جيرحه جرحاً: أثر فيه بالسالح، وجّرحه أي أكثر  الجرح لغة:
فيه ذلك؛ واالسم اجلُرح بالضم واجلمع أجراح وجروح وجراح، واجلراحة اسم الضربة 

 .1أو الطعنة، واإلستجراح: النقصان والعيب والفساد

                                                           
 .422، ص 2، ج 1990، 2لسان العرب البن منظور، دار اإلحياء للرتاث العريب، ط - 1
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ي : عرّفه ابن األثري يف قوله: هو وصف مىت التحق بالراو الجرح اصطالحا
 اقتضى أن ال يُعترب بروايته وقوله مردود.

وهو الكف، والنظري يف الشجاعة  –بكسر القاف  –: مجع قرن األقران لغة 
واحلرب، ويف حديث ثابت بن قيس: "بئسما عودمت أقرانكم" أي نظراءكم وأكفاءكم 

 .1يف القتال، ومجعه قرون

مة تأيت بعد األمة، : هو القوم املقرتنون يف زمان واحد، وقيل هو: األوالقرن
وقيل هو: الوقت من الزمان، وقد اختلف العلماء يف حتديد مدته واألرجح أهنا مائة 

مسح على رأس غالم وقال: "عش قرناً، فعاش  سنة، واستدلوا لذلك بأن النيب 
 مائة سنة".

: مل خيرج التعريف االصطالحي لرواية األقران عند العلماء األقران اصطالحا   
حلديث عن حدود هذه املعاين: فاألقران عندهم هم: الذين تقارب مصطلح ا

 إسنادهم وسّنهم.

يقول احلافظ ابن حجر: إن تشارك الراوي ومن روى عنه يف أمر من األمور  
 املتعلقة بالرواية مثل: السن والّلقى، 

                                                           
 .140، ص 11املصدر نفسه، ج  - 1
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وهو األخذ عن مشايخ فهو النوع الذي يقال له: رواية األقران ألنه حينئذ يكون عن 
 .1قرينه

قال السخاوي: األقران هم من متاثلوا أو تقاربوا يف السند، يعين األخذ عن  
 . 2الشيوخ، وكذا يف السن

وحمصلة أقوال العلماء: أن األقران هم مجاعة من العلماء تقاربوا يف السن وتقاربوا يف 
 اإلسناد أيضاً.

مبعىن آخر: هم مجاعة من العلماء عاشوا يف زمن واحد، وعاصروا بعضهم بعضًا وإن 
 تفاوتت أسنادهم، وقد يكونون متفقني يف األخذ عن بعض الشيوخ أواًل.

 المطلب الثاني: أسباب جرح األقران

إّن األصل الذي جرى عليه احملدثون يف قواعدهم عند قيامهم باجلرح  
دل الضابط وقبول روايته، ورّد رواية فاقد العدالة أو الضبط، والتعديل هو: توثيق الع

ولكن البعض شّذوا عن هذه القاعدة وقدحوا يف بعض العلماء من أقراهنم الذين 
ثبتت عدالتهم وظهرت ثقتهم. ولقد اجتهد بعض العلماء يف افرتاض أسباب لذلك 

                                                           
النظر شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر البن حجر العسقالين، مكتبة منارة العلماء، نزهة  - 1

 هـ.1409
 .139، ص 3هـ، ج1413فتح املغيث يف شرح ألفية احلديث للسخاوي، دار الكتب العلمية،  - 2
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على هذه األقوال، من خالل أقوال أئمة اجلرح والتعديل، ومن خالل تعليق النقاد 
 ومن بني األسباب: 

 الحسد والغيرة والمنافسة: -1

. وقد مسيَّ 1هو ان تكره النعمة اليت أنعم اهلل هبا على غريك وحتّب زواهلا عنه الحسد:
: "ال حسد إال املنافسة يف احلصول على الشيء حسداً، وعليه يفهم حديث النيب 

به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه اهلل يف إثنتني: رجل آتاه اهلل القرآن فهو يقوم 
(. وقد حذر العلماء من 7539مااًل فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار" البخاري )

 آفة احلسد، ويثنوا خطورهتا خاصة إذا كانت بني العلماء.

قال ابن عباس رضي اهلل عنه: "استمعوا علم العلماء، وال تصدقوا بعضهم  
 .2فسي بيده هلم أشد تغايراً من التيوس يف زرهبا"على بعض، فوالذي ن

والعلماء ال حيسدون باملعىن املذموم البغيض، وإن كان ينشأ بينهم نوع من التنافس 
 قد جيّر إىل قليل من احلسد، فينشأ عنه كالم سوء وخروج عن اجلادة.

 

                                                           
 .179، ص 3إحياء علوم الدين لإلمام أيب حامد الغزايل، دار النور اإلسالمية، ج  - 1
، 1مع بيان العلم وفضله البن عبد الرب، حتقيق: مسعد السعدي، دار الكتب العلمية، بريوت، طجا - 2

 .1183، رقم 435ص 
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والفرق بني املنافسة واحلسد أن املنافسة هي الرغبة يف الشيء وحمبة اإلنفراد  
 ، وهي حممودة عكس احلسد.1به واملغالبة عليه

 وهذه بعض أقوال العلماء يف جرح األقران الناشئ عن التحاسد:

يقول اإلمام املناوي رمحه اهلل: من الصرب احلسن التصرّب على ما ينشأ عن األقران 
سد سّيما ذوي البذاءة منهم، ووقوع هؤالء يف األعراض، ونقصهم ملا يهمهم وأهل احل

من األمراض، وذلك واقع يف كل زمان؛ وحسبك قول الشافعي يف عقود اجلمان يف 
الذّب عن أيب حنيفة: كالم املعاصرين مردود غالبه حسد، وقد نسب إليه مجاعة 

 2نها بريء...أشياء فاحشة ال تصدر عّمن يوصف بأدىن دين، وهو م

 .3وقال اإلمام الذهيب رمحه اهلل: ال يعتّد غالباً بكالم األقران إذا كان بينهم منافسة

وقال أيضا: وقد ُعرف وهن كالم األقران املتنافسني بعضهم يف بعض نسأل اهلل 
 .4السماح

وقال أيضا يف موضع آخر: كالم األقران بعضهم يف بعض ال يعبأ به، السّيما إذا 
أنه لعداوة أو ملذهب أو حلسد، وما ينجو منه إاّل من عصمه اهلل، وما الح لك 

                                                           
 .5، ج 1النهاية يف غريب احلديث البن األثري اجلزري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط - 1
 .234 ، ص4، ج 2فيض القدير شرح اجلامع الصغري للمناوي، دار املعرفة بريوت، ط  - 2
 .42، ص 14، ج 11سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب، مؤسسة الرسالة، ط  - 3
 .462، ص 17املصدر نفسه، ج  - 4
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علمت أن عصرًا من األعصار سلم أهله من ذلك سوى األنبياء والصديقني، ولو 
شئت لسردت من ذلك كراريس، اللهم فال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربّنا إنك 

 . 1رؤوف رحيم

 ونذكر بعض األمثلة عن ذلك:

 : األولالمثال 

موقف اإلمام حممد بن حيىي الذهلي من اإلمام البخاري يف مسألة "القول 
خبلق القرآن"، ويقول  التاج السبكي يف هذا: فقد نزل اإلمام البخاري نيسابور 
فاجتمع إليه الناس مجيعًا العلماء والعوام، وانفّض كثري من الطلبة عن حلقات غريه، 

حيىي الذهلي، فحسد البخاري لذلك، وأساء حىت ظهر اخللل يف حلقة حممد بن 
القول فيه، فقد قّرر السبكي رمحه اهلل يف ترمجة البخاري أن سبب ذلك املوقف هو 
احلسد، فأضاف قائال: وال يرتاب املنصف يف أن حممد بن حيىي الذهلي حلِقته آفة 

 .2احلسد اليت مل يسلم منها إالّ أهل العصمة

                                                           
 .111، ص 1، ج1ميزان االعتدال يف نقد الرجال للحافظ الذهيب، دار الكتب العلمية، ط - 1
 .230، ص 2طبقات الشافعية الكربى للسبكية، طبعة احلليب احملققة، ج - 2
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هلل أنه قد سأل بعضهم البخاري عّما بينه وبني ويذكر اإلمام الذهيب رمحه ا 
حممد بن حيىي الذهلي، فقال البخاري: كم يعرتي حممد بن حيىي الذهلي احلسد يف 

 .1العلم، والعلم رزق اهلل يعطيه من يشاء

 : المثال الثاني

قال اإلمام الذهيب رمحه اهلل يف ترمجة احملّدث حممد بن عبد اهلل ابن سليمان 
: تكّلم فيه حممد بن عثمان بن أيب شيبة، وتكّلم هو يف ابن عثمان، امللقَّب  مبُطنيَّ

فال يُعتّد غالبًا بكالم األقران، السّيما إذا كان بينهما منافسة، فقد عّدد ابن عثمان 
ّطني حنواً من ثالثة أوهام، فكان ماذا؟ وُمطنّي أوثق الرجلني، يكفيه تزكية مثل الدار 

ُ
مل

. وقال ابن عدي اجلرجاين بعد 2عنه الدار قطين فقال: ثقة جبل قطين له، فقد ُسئل
أن ذكر قول ُمطنّي يف حممد بن عثمان ابن أيب شيبة: ولعل مطنّي بالبلدية ألهنما  

 .3كوفيان مجيعاً قال فيه ما قال

 : المثال الثالث

اإلمام احلافظ احلسن بن علي بن شبيب أبو علي البغدادي املعمري، قال 
الذهيب رمحه اهلل يف ترمجته: اإلمام احلافظ اجملود البارع حمدث العراق، مجع  عنه احلافظ

                                                           
 .457، ص 12سري أعالم النبالء للحافظ الذهيب، ج  - 1
 .42، ص 14املصدر نفسه، ج  - 2
 يقصد أن السبب كالم مطني فيه وهو احلسد واملناقشة ألهنما من بلد واحد. - 3
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. مث قال عنه يف ميزان االعتدال: قال عبدان: حسداه، ألنه كان 1وصنف وتقدم
 .2رفيقهم، فكان إذا كتب حديثا غريباً ال يقيدمها

 :العداوة والبغضاء -2

االعتقاد أو يف غري ذلك فتنشأ عن ذلك رمبا خيتلف القرينان يف املذهب أو يف فروع 
عداوة بينهما، وكل واحد منهما يظن صاحبه خمطئًا فيقول فيه، واحلّب يتولد عنه 
رضا جيعل اإلنسان ال يرى إال احلسنات ويغفل عن السيئات، فال يرى إال كل خري 

 ويتأول ملا يراه من خطأ أو تقصري، وصدق الشاعر إذ قال:

 عيب كليلة  وعنّي الرِّضا عن كل 

ساوياَ      
َ
 ولكنَّ عنَي السخط تُبدي امل

 (.5130وجاء يف احلديث الشريف: "حّبك الشيء يعمي ويصم" أبو داود )

ويقول اإلمام الذهيب يف هذا الشأن: ال يسمع قول األعداء بعضهم يف بعض. وقال 
ن الكالم أيضا: لسنا ندَّعي يف أئمة اجلرح والتعديل العصمة من الغلط النادر وال م

                                                           
 .511، ص 13سري أعالم النبالء للحافظ الذهيب، ج  -1
 .504، ص 1ميزان االعتدال للحافظ الذهيب، ج  - 2
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بنفس حاد فيمن بينه وبينه شحناء وإحنة، وقد علم أن كثرياً من كالم األقران بعضهم 
 .1يف بعض مهدر ال عربة به السيما إذا وثق الرجل مجاعة يلوح على قوهلم اإلنصاف

ويقول الشيخ أبو غرّة عبد الفتاح: إذا صدر اجلرح من تعّصب أو عداوة أو  
مردود، وكذا جرح األقران بعضهم يف بعض إذا كان  منافرة أو حنو ذلك فهو جرح

بغري حجة وبرهان وكان مبنيًا على التعصب واملنافرة، فإن مل يكن هذا وال ذاك فهو 
 . 2مقبول فافهم

 ومن أمثلة هذا النوع من اجلرح )أي الذي سببه العداوة...(:

 : المثال األول

بن ذكون: قال ربيعة فيه: ليس  قال اإلمام الذهيب يف ترمجة أيب الزناد عبد اهلل 
بثقة وال رضي. قال الذهيب: وال يسمع قول ربيعة فيه، فإنه كان بينهما عداوة 

 .3ظاهرة

قال إبراهيم بن املنذر احلزامي: هو كان سبب جلد ربيعة الرأي أي أبو  
 الزناد، مث ويل بعد ذلك املدينة فالن التيمي فأرسل إىل أيب الزناد فطنيَّ عليه بيَتا

 فشفع فيه ربيعة.
                                                           

 .41، ص 7أعالم النبالء للحافظ الذهيب، ج سري  - 1
 .197، ص 2قواعد يف علوم احلديث لظفر أمحد التهانوي، دار السالم، ط - 2
 .36، ص 2ميزان االعتدال للحافظ الذهيب، ج  - 3
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قال الذهيب رمحه اهلل: تؤول الشحناء بني القرناء إىل أعظم من هذا، وملّا رأى  
ربيعة أن أبا الزناد يهلك بسببه ما وسعه السكوت فأخرجوا أبا الزناد وقد عاين املوت 

 1وذبُل ومالت عنقه نسأل اهلل السالمة...

 :المثال الثاني

ابن أيب داود: ال ينبغي مساع قول ابن صاعد  قال الذهيب رمحه اهلل يف ترمجة 
فيه كما مل نعتد بتكذيبه البن صاعد، وكذا ال يسمع قول ابن جرير فيه فإن هؤالء 

 .2بينهم عداوة بّينة، فقف يف كالم األقران بعضهم يف بعض

 :المثال الثالث

 يعبأ نقل اإلمام الذهيب قدح أيب نعيم يف ابن مندة مث قال خماطباً أبا نعيم: ال 
بقولك يف خصمك للعداوة املشهورة بينكما وكما ال يُعبأ بقوله فيك، فلقد رأيت 
البن مندة مقااًل يف احلط علي أيب نعيم من أجل العقيدة أقذع فيه، وكل منهما 

 . 3صدوق غري متهم حبمد اهلل يف احلديث

 الغضب وسوء الرأي: -3

                                                           
 .34، ص 17سري أعالم النبالء للحافظ الذهيب، ج  - 1
 .772، ص 2، ج تذكرة احلفاظ لإلمام حممد الذهيب، دار الكتب العلمية - 2
 .1034، ص 3املصدر نفسه، ج  - 3
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ى إاّل كّل سيء، وال الغضب كاحلب يعمي ويصم، وعندما يغضب اإلنسان ال ير 
 تطّلع عينه إال على كل قبيح. 

والعلماء هم بشر أيضاً، يرضون فريون احلسن ويذكرونه، وقد يغضب  
غالباً ما يدعو ربّه فيقول:  أحدهم فال يرى إالّ القبيح فيذكره، هلذا فقد كان النيب 

 أسألك كلمة احلق يف الرضا والغضب" النسائي، وللعلماء أقوال يف ذلك:

يقول اإلمام الشخاوي رمحه اهلل: رمبا حصل غضب ملن هو من أهل التقوى 
فبدرت منه بادرة، فحّبك الشيء يعمي ويصم، ال أهّنم مع جاللتهم ووفور ديانتهم 

 .1تعّمدوا القدح مبا يعلمون بطالته، حاشاهم وكل  تقي  من ذلك

لغضب وهذه وقد تكلم بعض األقران يف بعض ومل حيملهم على ذلك إال مطلق ا
 أمثلة تبني ذلك:

 :المثال األول

 –يعين أمحد بن صاحل  –قال اإلمام الذهيب رمحه اهلل: أما كالم النسائي فيه  
فكالم  موتور، ألنه آذى النسائي وطرده من جملسه، فقال فيه ليس بثقة. وقال يف 
موضع آخر: وكان سبب تضعيف النسائي له أن أمحد بن صاحل كان ال حيدث أحدا 
حىت يشهد عنده رجالن من املسلمني أنه من أهل اخلري والعدالة فكان حيدثه، ويبذل 
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له علمه، فأتى النسائي لسمع منه، فدخل بال إذن ومل يأته برجلني يشهدان له 
 .1بالعدالة، فلماّ رآه يف جملسه أنكره، وأمر بإخراجه، فضعفه النسائي هلذا

 : المثال الثاني

ن الشرقي: كان حيىي بن معني وأبو عبيد شيئا الرأي قال احلافظ أبو حامد ب 
يف الشافعي. قال اإلمام الذهيب معلقا: فصدق واهلل ابن الشرقي، أساءا يف ذاهتما يف 
الكالم يف عامل زمانه. فسوء رأيهما يف الشافعي ناشئ من عدم معرفتهم به، وعندما 

ول فيه، وكما قلنا سابقاً إن خالفهم يف فروع الفقه غضبا، وأساءا الظن به، فأساءا الق
 الغضب يعمي ويصم.

 :الجهل بقدر العلماء -4

إن املعاصرة حجاب، فقد خيفى قدر املعاصر وشرفه على معاصريه بسبب 
عدم اللقاء هبم أو اجملالسة هلم، أو املذاكرة معهم، فنقد الراوي البد أن يبىن على 

وقد يتكّلم يف الراوي بعض  معرفته أو نقل كالم الثقات املصّنفني الذين يعرفونه،
معاصريه، خاصة الذين مل جُيالسوه ويُدارسوه أو الذين مسعوا عنه من حاّسديه 

 ومبغضيه فقط، وهذه بعض الشواهد تؤّكد هذا املعىن:

 :المثال األول
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حينما تكّلم حيىي بن معني يف اإلمام الشافعي عّلق اإلمام أمحد بن حنبل  
حيىي بن معني الشافعي؟ هو ال يعرف الشافعي، وال على ذلك قائال: من أين يعرف 

. وأيّد اإلمام ابن عبد الرب قول 1يعرف ما يقوله أو حنو هذا، ومن جهل شيئًا عاداه
 اإلمام أمحد بن حنبل رمحهما اهلل تعاىل.

وقد صّح عن ابن معني من طرق أنه كان يتكلم يف الشافعي حىت هناه أمحد  
لى موضعه من العلم وقال له: مل تر عيناك قط مثل قول بن حنبل رمحه اهلل ونّبهه ع

الشافعي.وقال اإلمام الذهيب متعجباً: ما تكّلم يف الشافعي إال حاسد أو جاهل 
 . 2حباله

 :المثال الثاني

قال اإلمام العجلي عند ترمجته لإلمام الشافعي: هو ثقة صاحب رأي وليس  
م مث عّقب عليه قائال: "هو قول من عنده حديث، وقد نقل اإلمام الذهيب هذا الكال

ال يدري ما يقول يف حق اإلمام أيب عبد اهلل، وما عرفه العجلي وال جالسه، 
فالشافعي من جّلة أصحاب احلديث، رحل فيه وكتب مبكة واملدينة والعراق، واليمن، 
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ولُقب ببغداد: ناصر احلديث، وهو قّلما يوجد له حديث غلط، واهلل حسيب من 
 .1هل أو هوى، فإّن السكوت يسع الشخصيتكّلم جب

 :المثال الثالث

قال اإلمام مالك رمحه اهلل يف حق حممد بن إسحاق بن يسار: وهو دجال  
من الدجاجلة، وقد محل بعض العلماء كالم اإلمام مالك هذا يف ابن إسحاق بأنه 

 عنده.ناشئ عن عدم املعرفة التامة به، أو اجملالسة له والسماع منه واختبار ما 

فقلت: كيف  –يعين بن املديين  –فعن يعقوب بن شيبة قال: سألت عليًا  
حديث ابن إسحاق عندك؟ فقال: نعم حديثه عندي صحيح، قلُت: فكالم مالك 

 2فيه؟ قال: مالك مل جيالسه ومل يعرفه، وأي شيء: حّدث به ابن إسحاق باملدينة؟

 الطبيعة البشرية: -5

، وموافقني وخمالفني، وقد ُجبل اإلنسان على كالم لكل إنسان أحباباً وأعداءاً 
يف أعدائه وخمالفيه إال من رحم اهلل، وقّلما يسلم أحد من ذلك، ويكفي يف هذا أن 

للحافظ  الرواة الثقات المتكّلم فيهم بما ال يوجب رّدهمتنظر يف فهرس كتاب: 
ية، وإمساعيل بن الذهيب رمحه اهلل لتجد فيه أمثال: أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهو 
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علية، وسليمان بن مهران األعمش، ومالك بن دينار وحممد بن إدريس الشافعي... 
وغريهم من كبار األئمة. وما مثل من تكلم يف كبار األئمة إال كما قال احلسني بن 

 محيد:

 أشفق على الرأس ال تشفق على الجبل يا ناطح الجبل العالي لُيكّلمه

، التأويل واختالف االجتهادومن أسباب التكّلم يف كبار األئمة أيضًا 
حبيث جرت طبيعة البشر أهنم خيتلفون يف احلكم على األشياء، وختتلف زوايا نظرهم 
لألمور، فقد يرى البعض أن دخول العلماء على السلطان أمر  قادح فيهم وهو مل 

ان ورفع الظلم على املظلومني يعلم حقيقة نوايا العلماء يف نصح وإرشاد السلط
 وغريها...

وقد يرى بعض العلماء أّن اخذ األجرة على التحديث أمر قادح يف العامل،  
وهو مل يعلموا ظروف ذلك العامل وكيف أن التحديث يستغرق جّل وقته فال جيد ما 

 ينفق به على عياله.

ل ومسكن، وقد يرى بعض العلماء جواز التمتع بزينة احلياة من ملبس ومأك 
 يف حني يرى غريهم أن ذلك مما يقدح فيهم وغري ذلك من األمثلة كثري.

 ومثال عن هذا:
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محيد بن هالل العدوي من كبار التابعني وثقة ابن معني والعجلي والنسائي وغريهم 
بينما قال حيىي القطان: كان ابن سريين ال يرضاه وقد بني أبو حامت الرازي سبب قدح 

ال: إن ذلك كان بسبب أنه دخل يف شيء من عمل السلطان، ابن سريين فيه فق
 . 1وكان يف احلديث ثقة

 اخلالفات العقائدية: -6

لقد مّيز اهلل اإلنسان بالعقل وكّرمه به على سائر املخلوقات، وكان من حكمة 
املوىل عّز وجل أن جعل للناس فهومًا متفاوتة يتمايز الناس من خالهلا وخيتلفون يف 

شرعية والتعامل معها، فظهر ما يسمى باملذاهب الفقهية والعقائدية فهم النصوص ال
 وغريها...

واخلالف ال يوجب قدحًا يف املخالق طاملا كان مقبواًل ومبنيًا على أسس  
 شرعية غري خمالف للنصوص الشرعية الثابتة والقطعية وغري قادح يف عقيدة املسلم.

ولكن بعض العلماء غفر اهلل هلم أّدى هبم اخلالف الذي بينهم إىل القدح يف 
 بعضهم، ومن أمثلة ذلك مايلي:

 املثال األول: 

                                                           
، 1اجلرح والتعديل لعبد الرمحن بن حممد )ابن حامت الرازي(، دار املعارف العثمانية، حيدر آباد، ط - 1
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قال اإلمام الذهيب رمحه اهلل: كان أبو عبد اهلل بن منده يُقذع املقال يف أيب 
ري" ونال نعيم ملكان االعتقاد املتنازع فيه بني احلنابلة وأصحاب أيب احلسن "األشع

أبو نعيم أيضًا من أيب عبد اهلل يف تارخيه، وقد عرف وهن كالم األقران املتنافسني 
. ويضيف اإلمام الذهيب رمحه اهلل: البالء الذي 1بعضهم يف بعض نسأل اهلل السماح

 .2بني الرجلني االعتقاد

 املثال الثاين:

عن شيخه وإنك لتعجب أّشد العجب حينما تقرأ كالم السبكي يف طبقاته  
وأستاذه الذهيب، فهو شديد التحامل عليه، مفرط يف انتقاده ألن السبكي شافعي 
املذهب، أشعري االعتقاد، والذهيب حنبلي املذهب واالعتقاد، ولذلك وبسبب 
خمالفته له يف بعض فروع االعتقاد تراه يأخذه التعصب والتحامل حىت خيرجه عن حد 

عاب غريه بذلك، فرتاه يقول عن شيخه  اإلنصاف واالعتدال، وهو الذي طاملا
الذهيب: وقد وصل من التعصب املفرط إىل حٍد يسخر منه، وانا أخشى عليه يوم 
القيامة من غالب علماء املسلمني وأئمتهم الذين محلوا لنا الشريعة النبوية فإن غالبهم 
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يوم  أشاعرة، وهو وإذا وقع بأشعري ال يبقى وال يذر، والذي اعتقده أهنم خصماؤه
 .1القيامة عند من لعّل أدناهم عنده أوجه منه

 الخاتمة

جرح األقران هو جانب متعلق بالنفس البشرية وطبيعتها وهو موجود عرب  
خمتلف األزمان واألمصار، وهناك أسباب عديدة له كما بينت ذلك يف هذا البحث ، 

 وترتتب عليه آثار عديدة أيضاً نذكر منها:

بل رمبا كان القدح فيهم سببًا لتعريف الناس  عدم تضّرر املتكلم فيهم -
 بفضلهم وذبوع صيتهم وشهرهتم.

جرِح أو تضعيفه والقسوة يف الرد عليه. -
ُ
 عيُب امل

 تضعيف املتكّلم فيه خاصة عند موافقي املتكّلم يف املذهب. -
اليقني التام بالنقص البشري، وأّن كل أحد يّؤخذ من كالمه ويرتك إالّ  -

 هلل وسالمه عليهم أمجعني.املعصومني صلوات ا
 اخلروج عن حد االعتدال يف اجلرح والتعديل. -
حماولة أعداء السنة الطعن يف األئمة بتتبع هذه األقوال واعتمادها والبناء  -

 عليها والطعن يف منهج احملدثني يف اجلرح والتعديل.
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 اليقبل اجلرح يف حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته  -
يتوقف يف قبول اجلرح إذا خشي أن يكون باعثه حيمل طابًع شخصياً   -

 كاالختالف يف االعتقاد أو املنافسة بني األقران .
 واهلل ويل التوفيق 

 قائمة املصادر واملراجع:

 إحياء علوم الدين لإلمام أيب حامد الغزايل، طبعة النور اإلسالمية. -
الذهيب، دار الكتب العلمية،  تذكرة احلفاظ لإلمام حممد بن أمحد بن عثمان -

 م.1954
جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب، حتقيق مسعد السعدين، دار الكتب  -

 هـ.1418، 1العلمية بريوت، ط
اجلرح والتعديل لعبد الرمحن بن حممد املعروف بابن أيب حامت الرازي، دائرة  -

 هـ.1271، 1املعارف العثمانية، حيدر آباد، ط
املتكلم فيهم مبا ال يوجب رّدهم لإلمام الذهيب، حتقيق حممد الرواة الثقات  -

 هـ.1412إبراهيم املوصلي، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، 
 هـ.1417، 11سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب، مؤسسة الرسالة، ط -
 هـ.1382طبقات الشافعية الكربى للسبكي، طبعة احلليب احملققة،  -
 هـ.1413ديث للسخاوي، دار الكتب العلمية، فتح املغيث بشرح ألفية احل -
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، 2فيض القدير شرح اجلامع الصغري للمناوي، دار املعرفة، بريوت، ط -
 هـ.1391

قاعدة يف اجلرح والتعديل وقاعدة يف املؤرخني لإلمام السبكي مطبوع ضمن  -
أربعة رسائل يف علوم احلديث، إعتىن هبا الشيخ عبد الفتاح أبو غّدة دار 

 م.1999، 6سالمية، بريوت، طالبشائر اإل
 هـ.1421، 6قواعد يف علوم احلديث لظفر أمحد التهانوي، دار السالم، ط -
 م.1990، 2لسان العرب البن منظور، دار إحياء الرتاث العريب، ط -
ميزان االعتدال يف نقد الرجال للحافظ الذهيب، حتقيق علي معوض وعادل  -

 م.1995، 1عبد املوجود، دار الكتب العلمية، ط
نزهة النظر شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر البن حجر العسقالين  -

 هـ.1409مكتبة منارة العلماء، 

 

 

 

 

 


