
 -3- 

 الراوي اْلَمجهول ِفيَتحرير املنقول 
 دليل اْلمحتويات

 املقدمة: -
 "أسباب جرح الرُّواة".  ِف املدخل 

 اجلهالة.  تعريف املقصد األول:  -
 اللغة. ِف  اجلهالة املطلب األول:

:  االصطالح. ِف  اجلهالة املطلب الثاِني
-  :  اْلَمجهول رواية حكم املقصد الثاِني

 التفرد.  عند اْلَمجهول ايةرو  حكم املطلب األول:
:  املتابعة.  عند اْلَمجهول رواية حكم املطلب الثاِني

 اجلهالة؟  ترتفع  كيف اْلمقصد الثالث:  -
 والشهرة. ابالستفاضة العدالة ثبوت 
 ابلتنصيص.  العدالة ثبوت 
 الراوي. عن عدلني راويني برواية  العدالة ثبوت 
  عن ابلرواية  يُعرف  ال ِمَّن الراوي  عن الكبار  العلم أهل أحد  برواية  العدالة  ثبوت 
 اْلَمجهولني.
 حديثه.  وكثرة الراوي ابشتهار  العدالة ثبوت 
 والنجدة. ابلزهد العلم غري ِف   بشهرته  الراوي عدالة ثبوت 

 الرسالة.   نتائج  أهم وتتضمن اخلاِتة:
 واملراجع  املصادر فهرست
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن  إن احلمد هلل، ََنمده، 
 سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له.

 ا عبده ورسوله.ُُممَّد  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن 
قَّ تُ قأاتيهي وألأ ﴿ ينأ آمأُنوا ات َُّقوا اَّللَّأ حأ ا الَّذي َأ وأأأنُتم مُّْسليُمونأ َيأأي ُّهأ ُوُتنَّ إيلَّ   آل] ﴾َأ َتأ

 .[102عمران:
ا وأبأثَّ  ﴿ هأ ا زأْوجأ هأ ن ْ لأقأ مي ٍة وأخأ دأ لأقأُكم ميِّن ن َّْفٍس وأاحي ي خأ ا النَّاُس ات َُّقوا رأبَُّكُم الَّذي َيأأي ُّهأ

اءأُلونأ بي  ي تأسأ اًء وأات َُّقوا اَّللَّأ الَّذي ثيريًا وأنيسأ ًَ كأ الأ ا ريجأ ُهمأ ن ْ انأ عألأْيُكْم رأقييًبا مي امأ إينَّ اَّللَّأ كأ   ﴾ هي وأاألأْرحأ
 .[1النساء:]

يًدا ﴿ دي ًَ سأ ينأ آمأُنوا ات َُّقوا اَّللَّأ وأُقوُلوا ق أْولأ ا الَّذي ُيْصليْح لأُكْم   َيأأي ُّهأ
عي اَّللَّأ وأرأُسولأُه ف أقأْد فأازأ  الأُكْم وأي أْغفيْر لأُكْم ُذنُوبأُكْم وأمأن يُطي يًما أأْعمأ  .[ 71-70األحزاب:] ﴾ف أْوزًا عأظي

 بعد: أما -
  اجلهالة  به ترتفع  ما بيان مع  منها، نوع  كل  وحكم وأنواعها، اجلهالة  ِف  رسالة فهذه 

 العدالة. به وتثبت
رير" ََسيتها: وقد  جهول الراوي في  املنقول َتأ   وثالثة  َمْدخل، على:  وقسمتها "،اْلمأ

 وخاِتة. مقاصد،
 الرواة.  جرح  بابأس ِف  املدخل: -
 وأنواعها.  اجلهالة   تعريف ِف  األول: املقصد -
 اْلَمجهول.  رواية حكم ِف  :الثاِني  املقصد -
 اجلهالة؟  ترتفع  كيف الثالث: املقصد -
ة: -  البحث.   إليها  انتهى الَِّت  النتائج، أهم  وتتضمن  اخلاَتي

  ذو  واألرض  السموات بديع املنان، احلنان هو،  إال  إله ال  احلمد  له  أبن  هللا وأسأل 
  ِف  القبول  يرزقِن  وأن الكرْْي، لوجهه خالص ا  عملي  ََجيع  منِّ  يتقبل  أن واإلكرام: اجلالل 
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 ُُميب. ََسيع  إنه واآلخرة، الدنيا
 كتبه

د  ابزمول سامل بن عمر بن ُُممَّ
 الزاهر  -املكرمة  مكة

 7269  ب  ص.
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 املدخل
 أسباُب جرح الرُّواة

 تثبت له العدالة الدينية والضبط. ّتَّ حَ ال يوثق الراوي  
ه هللا-قال ابن الصالح    يشرتط  أنه على والفقه احلديث  أئمة ََجاهري "أَْجع :-رِحي

 وتفصيله: يرويه، ِلما ضابط ا  عدال   يكون  أن بروايته ُُيتج  فيمن 
  متيقظ ا  املروءة، وخوارم الفسق  أسباب من ساِلم ا  عاقال ، ابلغ ا، مسلم ا، يكون: أن

 كان وإن  كتابه، من  حدث  إن لكتابه ضابط ا حفظه, من  حدَّث  إن حافظ ا  مغفل,  ريغ
ا يكون أن  ذلك  مع  فيه اشرتط   ابملعَن  ُُيدث   ..ا(1) املعَن"  ُُييل  ِبا  عاِلم 

  ومعَن  الدينية، العدالة  معَن  بيان على  -هللا رِِحه- كالمه اشتمل وقد  قلت:
 الضبط.

ا عاقال ، ابلغ ا، مسلم ا، الراوي: نيكو  "أن هي: الدينية فالعدالة   أسباب من ساِلم 
 املروءة". وخوارم   الفسق

  حفظه، من  حدَّث  إن  حافظ ا مغفل،  غري  متيقظ ا  الراوي: يكون "أن هو: والضبط
 ...إخل". كتابه  من  حدَّث   إن لكتابه ضابط ا

 ضبطه. ِف  ُُيرَّح واترة عدالته، ِف  ُُيرَّح   اترة والراوي
 هي: العدالة في  اجلرح بأسبا وتفصيل -
 لكذبه. الراوي طعن -1
 ابلكذب. لتهمته الراوي طعن -2
 لفسقه. الراوي طعن -3
 جِلهالته. الراوي  جرح  -4

 

مقدمة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 136ابن الصالح "مع التقييد واإليضاح" )ص 
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 لبدعته. الراوي طعن -5
 هي: الضبط في  اجلرح أسباب وتفصيل -
 غلطه. كثرة   بسبب الراوي  ِف  الطعن -1
 اإلتقان. عن غفلته  بسبب الراوي  ِف  الطعن -2
 التوهم. سبيل  على يروي أبن ومهه  بسبب الراوي  ِف  الطعن -3
 للثقات.  ُُمالفته  بسبب الراوي  ِف  الطعن -4
  الراوي  غلط  يكون أالَّ  عن  عبارة وهو حفظه، سوء  بسبب  الراوي ِف  الطعن -5

 إصابته.  من أقل 
   .(1) الراوي   ِف  اجلرح  أسباب تفصيل  هذا

سة على ومدارها   أو  احلال،  َجهالة  أو  الغلط، أو  اْلُمخالفة،  أو  البدعة، أشياء: َخأ
 .(2) يرسل  أو يدلس كان  أنه الراوي  ِف  يُدَّعى أبن السند ِف  االنقطاع  دعوى

ذ يتعلق والذي  به. يتعلَّق وما الراوي  ِف  ابجلهالة اجلرح هو: هنا الرسالة هِبي
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انظر:  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 43نزهة النظر شرح ُُنبة الفكر )ص 

هدي  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 (. 384الساري مقدمة فتح الباري )ص 
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 املقصد األول

 تعريف اجلهالة

 

 التاليني: ويشتمل هذا املقصد على املطلبني 

 اللغة.  في   اجلهالة املطلب األول:  -

- :  الصطالح.  في   اجلهالة املطلب الثاِني

 البيان:  وإليك
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 املطلب األول
 اللغة ِفياجلهالة 

 أصلني: حول اللغة في  تدور والالم واهلاء، اجليم، مادة
 العلم.  ِخالف  اجلهل أحدمها:
 .(1) الطمأنينة وخالف   اخلِْفَّة واآلخر:

: ومن نأ  ﴿ :-وتعاَل  تبارك- قوله الثاِني َّللَّي أأْن أأُكونأ مي ُذَنأ ُهُزًوا قأالأ أأُعوُذ ابي قأاُلوا أأت أتَّخي
لينيأ   . [67البقرة:] ﴾ اجلْأاهي

ُنوا  ﴿ :-وتعاَل  تبارك - قوله األول: ومن ي َّ ب أ بأٍإ  ف أت أ ٌق بين أ اءأُكْم فأاسي ينأ آمأُنوا إين جأ ا الَّذي َيأأي ُّهأ
يبُ  نيأ أأن ُتصي مي دي الأٍة ف أُتْصبيُحوا عألأى مأا ف أعأْلُتْم َنأ أهأ -وتعاَل  تبارك- وقوله  .[6احلجرات:] ﴾ وا ق أْوًما ِبي

ُل ﴿ : بُ ُهُم اجلْأاهي يُعونأ ضأْراًب في األأْرضي َيأْسأ َأ يأْستأطي بييلي اَّللَّي لأ ُروا في سأ ينأ ُأْحصي ليْلُفقأراءي الَّذي
عأفُّفي  نأ الت َّ نَّ اَّللَّأ بيهي أأْغنييأاءأ مي رْيٍ فأإي ْن خأ َأ يأْسأأُلونأ النَّاسأ إيْلْأافًا وأمأا تُنفيُقوا مي اُهْم لأ يمأ ت أْعريفُ ُهم بيسي

 . [273البقرة:]  ﴾عألييمٌ 
 الرسالة.  هذه ِف  هنا املرادة هي العلم  نقيض ِبعَن   اجلهالة  أن وظاهر

 املطلب الثاِني
 (2)االصطالح ِفياجلهالة 

 

معجم  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 1/489مقاييس اللغة )

  ِف أي: 220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
واالصطالح "افتعال" قُلبت اتؤها طاء , واملراد منه: إخراج اللفظ من معن   اصطالح علماء احلديث, 

 آخر ِلمناسبة بينهما. وقيل: اتفاق طائفة على وضع اللفظ إبزاء املعَن.  إَل لغوي  
(، التوقيف على  28(، التعريفات للجرجاِن )ص 112علم األثر للكافيجي )ص  ِف انظر: املختصر 

 . (68مهمات التعاريف )ص 
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ي أحياًن  تكثر نعوته من: اسم، وكنية، ولقب، وصفة، وحرفة,  اعلم أنَّ الراو 
لغرض من  -إسناد ما بغري ما اشُتهر به  ِف ونسب، فيشتهر بشيء منها، فُيذكر 

 فيظهر أنه شخص آخر، فيحصل اجلهل به واجلهل ِِباله.  -األغراض
ابن   السند: أخربِن شيخ، أو رجل، أو ِف وقد يُبهم الراوي فال يسمَّى، كقوِِلم 

 فالن، وال يُعرف. 
وقد يُذكر الراوي فُيعرف بذاته؛ لكن ال يروي عنه إال راٍو واحد؛ بسبب قلَّة  
روايته، فال يكثر األخذ عنه، وقد يُعرف بذاته ويروي عنه اثنان فأكثر؛ لكن ال يُعرف  

 .(1) حاله من العدالة والضبط
 الراوي. ِف  اجلهالة  أسباب ُُممل  ذلك 

  )ت  البغدادي اخلطيب  كالم  من  احلديث  أصحاب  عند  هالة اجل  تعريف  هنا  وأسوق 
  )ت حجر ابن  احلافظ كالم ومن  (،643 )ت الصالح  ابن كالم  ومن (،463
 جناته.  فسيح  وأسكنهم  اجْلميع، هللا  رحم (852

 البغدادي:  اخلطيب عند اجلهالة -
ه- قال   عند جهول اْلمَ  اجلهالة:  عنه ترتفع  به  وما  اْلَمجهول  ذكر  "ابب :-هللا رِحي
  ومن به، العلماء  عرفه وال نفسه، ِف  العلم بطلب يشتهر  لَْ  من كل  هو احلديث: أصحاب

  الرجل عن يروي أن اجلهالة: به ترتفع  ما وأقل واحد، راوٍ  جهة  من إال حديثه يُعرف لَْ 
ا  اثنان   بروايتهما  العدالة  حكم  له  يثبت ال  أنه إال  كذلك،  ابلعلم  املشهورين  من  فصاعد 
 . .ا(2)"عنه

 التعليق:  -

 

نزهة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 49النظر )ص 

الكفاية  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 ( ابختصار. 89-88علم الرواية )ص  ِف 
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  ابألوصاف  اْلَمجهول  وصف  على  -تعاَل  هللا  رِِحه - اخلطيب  كالم  اشتمل  -1
 التالية: 

 نفسه. ِف  العلم  بطلب الراوي يشتهر أالَّ  -أ
 العلم.   بطلب  العلماء يعرفه أالَّ   -ب
 واحد. راوٍ  جهة   من  إال حديثه يُعرف  أالَّ  -ج
 تعديل. وال ِِبرح   يُعرف أالَّ  -د
  الثالثة  األوصاف اجتماع أن السابق كالمه من اخلطيب مراد أن اهر الظ -2

  أيض ا كافٍ  ِبفرده  الرابع  الوصف  وأن  ابجلهالة،  الراوي  على للحكم  منه البدَّ  األوَل 
 الراوي. ِف  اجلهالة  وصف إلثبات

  أنه  إال  الراوي، عن اثنني  برواية  ترتفع  اجلهالة  أن  على -هللا رِِحه- نص  ألنه وذلك 
 عنه. بروايتهما العدالة   حكم  له يثبت  ال

  األوَل، الثالثة  األوصاف ِف  الراوي عن االثنني  برواية اجلهالة  ارتفاع ذلك: ومعنأ 
 وهي:

 العلم. بطلب  نفسه ِف  الراوي  يُعرف  أالَّ  -
 العلم. بطلب  الراوي العلماء يَعرف  أالَّ  -
 واحد.   راوٍ  إال  عنه يروي  أالَّ  -

  كافية غري  فأكثر  االثنني  رواية  ُُمرد  إذ  والتعديل؛ اجلرح من  حاله َجهالة  تبقى  لكن
 الراوي. بتوثيق  للحكم ِبجردها

 التقرير: هذا لزم ومن
  حاله معرفة مع واحٍد، راوٍ  إال عنه يرو لَْ  ألنه ابجلهالة؛ يوصف الراوي أن -1

 تعديال .  أو  جرح ا 
ا حاله  يُعرف  ال ألنه عنه؛ اثنني  رواية  مع ابجلهالة  يوصف  الراوي أن -2   أو  جرح 
 تعديال .

  بطلب  العلماء  يعرفه وال نفسه، ِف  العلم بطلب يُعرف ال الذي الراوي أن -3
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 وصفه يبقى نعم اجلهة، هذه من ابجلهالة يوصف ال فأكثر؛ اثنان عنه وروى العلم،
 وتعديال . جرح ا   حاله  معرفة ِِبسب   وعدمها  ابجلهالة

 أعِن: انفرادمِها  على الوصفني  من  واحد  بكل  ي للراو   اجلهالة  وصف   ثبت وإذا  -3
 واحد. راوٍ  إال  عنه يروي أالَّ  -أ

 تعديل. وال  ِِبرح  يُعرف  أالَّ   -ب
  اجلهالة وصف  فثبوت انفراده  على منهما  واحد  بكل اجلهالة  وصف  ثبت  إذا 

 أوَل.  ابب  من ِبجموعهما 
 التالية. ل األحوا عندًن ينتج  اخلطيب ذكرها  الَِّت   األوصاف وبتقسيم -4
 تعديل. وال ِِبرح   يُعرف وال  واحد، راوٍ  إال  عنه يرو لَْ  من -أ

 تعديل. أو  ِِبرح   وُعرف واحد، راوٍ  إال عنه يرو لَْ  من -ب
 تعديل. وال  ِِبرح   يُعرف وال راٍو، من أكثر عنه يروي من  -ج
  راوي ال حكم  لكن عنه، اثنني  برواية  ترتفع  اجلهالة  أن َبنيَّ  -هللا  رِِحه- وهو  -5

 ذلك.   ِبجرَّد  يثبت ال  تعديال   أو  جرح ا 
 الصالح: ابن عند اجلهالة -

 أقسام:  .. اْلَمجهول  رواية ِف " :-عليه هللا رِْحة- قال
  اجلماهري  عند وروايته ََجيع ا, والباطن الظاهر حيث من  العدالة اْلَمجهول أحدها:

 أوَّال .  عليه نبهنا ما على
 :  املستور.  وهو   الظاهر،   ِف   عدل   وهو   الباطنة،   عدالته   ت ُجهل   الذي   اْلَمجهول   الثاِني

  عدالة تُعرف  وال  الظاهر، ِف  عدال   يكون  َمنْ  "املستور: أئمتنا: بعض قال فقد
 الشافعيني، بعض  قول وهو  األول، رواية  رد من  بعض بروايته َُيتج  اْلَمجهول  فهذا  ابطنه".

  حسن  على  مبِني  األخبار أمر  "ألن  قال: الرازي، أيوب  بن ُسَليم  اإلمام منهم  قطع وبه
 الباطن، ِف  العدالة  معرفة  عليه  يتعذر  من  عند  تكون  األخبار  رواية  وألن  ابلراوي؛  الظن 

ا الشهادة؛ وتفارق  الظاهر،  ِف  ذلك  معرفة  على فيها  فاقتصر    وال  احلكام، عند تكون  فإَّنَّ
 ".والباطن الظاهر ِف  العدالة فيها فاعترب  ذلك،   عليهم يتعذر
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  كتب من  كثري ِف  الرأي هذا  على العمل  يكون أن ويشبه :الصالح[ ]ابن لتق
  الباطنة اخلربة  وتعذرت ِِبم  العهد تقادم الذين الرواة  من واحد غري  ِف  املشهورة  احلديث

 أعلم.  وهللا ،ِِبم
  رواية يقبل ال  َمنْ  العدالة  اْلَمجهول رواية  يَقبل وقد العني، اْلَمجهول الثالث:

 العني. ل اْلَمجهو 
 .اجلهالة  هذه عنه ارتفعت  فقد  وعيَّناه  عدالن عنه روى  ومن

 ... واحد راوٍ  غري َِلم ليس ََجاعة  حديث صحيحه ِف  البخاري خرَّج قد قال: ثَّ 
 أن إَل  مصري  منهما وذلك  ... واحد  غري  َِلم  راوي  ال  قوم  حديث  مسلم  خرَّج  وكذلك 
 ..ا(1)عنه" واحد  برواية  ا مردود   َُمهوال   كونه  عن ََيرج   قد الراوي 

 بروايته ُُيتج  فيمن  يشرتط أنه على  والفقه احلديث أئمة ََجاهري "أَْجع أيًضا: وقال
 يرويه". ِلما ضابط ا  عدال   يكون أن

ل ثَّ    مسلم ا، يكون "أن العدالة: تفصيل في  فقال و"الضبط"، ب "العدالة"، املراد فصَّ
 .(2) املروءة"  وخوارم  لفسق ا أسباب من  ساِلم ا  عاقال ، ابلغ ا،

 تثبت واترة عدالته, على معدَّلني  بتنصيص تثبت اترة الراوي: "عدالة أيًضا: وقال
  الثناء  وشاع  العلم، أهل من  ََنوهم أو  النقل  أهل  بني  عدالته اشتهرت  فمن  ابالستفاضة؛ 

 تنصيص ا. بعدالته شاهدة بينة عن  بذلك فيه اسُتغِن  واألمانة  ابلثقة عليه
  فهو  به العناية  معروف  علم حامل  كل  فقال: هذا  ِف  احلافظ  الرب  عبد  ابن  وتوسع 

ا  أمره  ِف  َُممول عدل مل : لقوله جرحه يتبني  َحّتَّ  العدالة على  أبد   كل من العلم هذا َيأ
 ..ا (3) أعلم" وهللا  مرضي، غري  اتساع قاله  وفيما  .عدوله خلف

 

مقدمة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 ( ابختصار. 103-100  ابن الصالح، ََتقيق العرت )ص

ما سبق  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 (. 94)ص 

ما سبق  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 
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 التعليق:  -
 أنواع:  ثالثة   واجلهالة   نوعان،   العدالة   أن   اعتبار   على   مبِني   الصالح   ابن   تقسيم   -1

 ابطنة. وإما ظاهرة، إما فالعدالة:
 عني. جهالة  وإمَّا ابطنة, وإما   ظاهرة, إما واجلهالة:

  مسلم ا، الراوي  يكون أن هي: الصالح،  ابن  فصَّله ما على  العدالة كانت  وإذا  -2
 وءة. املر  وخوارم  الفسق  أسباب من  ساِلم ا  عاقال ، ابلغ ا،

 ابطنة؛ وعدالة ظاهرة, عدالة نوعني: على عنده العدالة كانت وإذا
 يلي: ما هو عندَن ينتج الذي فإن

 عاقال . ابلغ ا, مسلم ا, الراوي  كون  هي: الظاهرة العدالة -أ
 املروءة.  وخوارم   الفسق   أسباب   من   ساِلم ا   الراوي   كون   هي:   الباطنة العدالة   -ب 
 ابطنة.  وجهالة ظاهرة  جهالة  ا:بقسميه العدالة  هذه ويقابل -3
  فإن  عنه؛ معروفني  اثنني  رواية  ِبجرد للراوي  تثبت  الظاهرة العدالة كانت  وإذا  -4

  أو الراوي! حال  على  التنصيص من البد  بل ذلك, ِبجرَّد ترتفع ال  الباطن جهالة
 االستفاضة.

  عدالة " :-هللا رِِحه- الصالح ابن  قول  -الباطنة  العدالة  ثبوت  ِف - أيِت  وهنا -5
  اشتهرت  فمن ابالستفاضة؛  تثبت  واترة  عدالته,  على  معدِّلني  بتنصيص  اترة  تثبت  الراوي 
 فيه اسُتغِن  واألمانة ابلثقة عليه الثناء وشاع العلم، أهل من ََنوهم أو النقل  أهل بني  عدالته
 ...". تنصيص ا  بعدالته شاهدة بينة عن  بذلك

هول أمَّا -6   يرو  ولَْ  هو, من يدرى فال  عينه، تُعرف  لَْ  الذي الراوي فهو العني: َمأ
 وعيَّناه.  عدالن عنه روى إذا  عينه جهالة  ترتفع  فهذا   واحد، راوٍ  إال عنه

  رِِحه - الصالح ابن عند اجلهالة أقسام معاِن  تكون السابق: التقرير وعلى -7
 كالتاِل: -هللا

 
= 

 (. 95)ص 



 -15- 

  الظاهرة  عدالته ُجهلت  لذي ا الراوي  وهو  والباطن، الظاهر َُمهول  األول: القسم -
  ال - حاله يُعرف ولَْ  واحد، راوٍ  غري عنه يرو لَْ  الذي الراوي أنه ِبعَن: الباطنة، وعدالته

 .-ابالستفاضة  وال   ابلتنصيص
  عليه نبهنا ما  على  اجلماهري عند "وروايته القسم: هذا عن الصالح ابن قال

  احلديث  أئمة  ََجاهري  "أَْجع  والعشرون: الثالث  النوع  مقدِّمة  ِف  قوله يعِن: . .ا(1) أوَّال "
  تثبت لَْ  فهذا  ..ا(2) ضابط ا" عدال   يكون  أن بروايته ُُيتج  فيمن  يشرتط أنه على  والفقه
 والفقه.  احلديث  أئمة ََجاهري  عند به ُُيتج فال   الدينية، عدالته

: القسم -   الظاهر,  ِف  عدل  وهو الباطنة، عدالته ُجهلت  الذي "اْلَمجهول الثاِني
 عنه، عدلني  راويني  برواية  الظاهرة العدالة  له ثبتت  الذي  الراوي أنه ِبعَن: املستور". وهو
 . -املروءة  وخوارم الفسق   أسباب من  سالمته- الباطن حاله  يُعرف لَْ  لكن

 .-هللا  رِِحه -  الرازي   أيوب   بن   ُسليم   اإلمام   قطع   وبه   الشافعيني،   بعض   قَِبله   فهذا 
ه- الصالح ابن قال   من كثري  ِف  الرأي هذا على العمل  يكون  أن "ويشبه :-هللا رِحي

  اخلربة  وتعذرت ،ِِبم العهد تقادم الذين الرواة من واحد غري ِف  املشهورة احلديث  كتب
 ..ا(3) أعلم"  وهللا  ،ِِبم الباطنة

  نهع يرو ولَْ  عينه، تُعرف لَْ  الذي الراوي يعِن: -العني  اْلَمجهول - الثالث: القسم -
 : واحد راوٍ  إال

  هذه  عنه ارتفعت  فقد وعيَّناه؛ عدالن عنه روى "َمنْ  الصالح: ابن قال

 

مقدمة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 100ابن الصالح، ََتقيق العرت )ص  
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 . .ا(1) اجلهالة"
  وابطن، ظاهر  َُمهول  هو الصالح،  ابن  عند عني  َُمهول كل  أقول:  هنا ومن -8

 وخصوص.  عموم  فبينهما  عني؛ َُمهول  وابطن ظاهر  َُمهول  كل وليس
 لي: ي ما تفيد العني جهالة ألن وذلك

، لَْ  الراوي  أن  -أ  هو.  من يُدرى فال   يعنيَّ
 واحد.  راوٍ  غري  عنه يرو  لَْ  الراوي  أن  -ب
 حاله. يُعرف  ال  الراوي  أن  -ج

هول   معرفة مع حاله، يُعرف  وال  واحد، راوٍ  غري عنه يرو لَْ  من هو: والباطن الظاهر وَمأ
 عينه.

هول أمثلة ومن -9  العني:  َمأ
  َمنْ  يدرى "ال ترَجته: ِف  -هللا رِِحه- الذَّهِب  قال :اخلوالِن  عياض  بن فضيل -

 ..ا(2) ذا"
 عنه: روى  يُعرف, "ال ترَجته: ِف  -هللا رِِحه- الذهِب  قال األشهلي: إبراهيم أبو  -

 كثري.  أِب  بن  َُيَي 
 أبوه.   وال هو َمنْ  يدرى ال  حامت:  أبو قال

 .ا (3)سلمة"  بِن   من   فإنه   قتادة،   أِب   بن   هللا   عبد   هو   قال:   من   َوِهمَ   : -الذهبي -  قلت 
  هو. َمنْ  يدري "ال ترَجته: ِف  -هللا  رِِحه- الذهِب  قال  مصري:  شيخ  إبراهيم، أبو -

 ..ا(4) أيوب"  أِب  بن سعيد عنه:
 

 ما سبق. 220صحيح اجلامع )   ِف ، وصححه األلباِن      أخرجه  .  (1) 
ميزان  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 

 (. 3/361ل ) االعتدا
ما سبق  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 

(4/486 .) 
صحيح   ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  . (.4/486ما سبق )( 4) 

= 
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  والضبط, الدينية  العدالة  ثبوت  ابلراوي  لالحتجاج  يشرتط  كان  إذا  قيل:  إن -10
 بَ ْله- يعاصرهم لَْ  أنه ََنزم َمنْ  ونص  واحد، راو إال  عنهم يرو لَْ  الذين  الرواة  ِف  العمل فما

   الضبط؟ ِف  حاِِلم   على نصَّ -  َُيالطهم
  راوٍ  إال  عنهم  يرو  لَْ  ألنه الظاهر؛  عدالة  َِلم  تثبت  لَْ  السابق  التقرير على  فهؤالء

  يُ َنص  ولَْ  ،ِِبم الباطنة اخلربة واستحالة عصرهم لِقَدم الباطن عدالة َِلم تثبت ولَْ  واحد،
ا الدينية،  العدالة من  حاِِلم على  الضبط؟!!  من حاِِلم  على  ُنصَّ  إَّنَّ

  التنصيص  ُُيعل  أم  والباطن؟  الظاهر  َُمهول  شأنه: هذا الذي  الراوي  عن  يُقال  هل
  العدالة، املسلمني  ِف  األصل يُقال: أم  العدالة؟  من  حاله على داالا  الضبط من  حاله  على
  الظاهر جهالة  تضرهم  فال  دينهم؛ ِف  طعن ا  يوجب ما ينقل لَْ و  ضبطهم  ثبت  قد  دام  وما

 والباطن؟ 
 ذلك:   بيان األسئلة، هذه  حول   إْلَماعات الصالح  ابن  كالم  ِف  جاء   فاجلواب:

  وهو  الباطنة عدالته ُجهلت الذي اْلَمجهول عن كالمه أثناء الصالح  ابن  قال -أ
  لالحتجاج -هللا  رِِحه- الرازي ُسليم  إلمام ا تقرير  نقله وبعد  املستور، وهو  الظاهر, ِف  عدل
 الظاهر. ال  الباطن  َُمهول  برواية

ه- الصالح ابن قال   من كثري  ِف  الرأي هذا على العمل  يكون  أن "ويشبه :-هللا رِحي
  اخلربة  وتعذرت ,ِِبم العهد تقادم الذين الرواة من واحد غري ِف  املشهورة احلديث  كتب

 ..ا(1) أعلم"  وهللا  ،ِِبم الباطنة
  راٍو،  من  أكثر  عنهم  روى الذين  الرواة  هو  الصالح  ابن مراد  أن  شك  ال  قلت:  -

  فهؤالء  الضبط، ِف  جرح حقهم  ِف  يثبت ولَْ  الباطنة، العدالة  من  حاِِلم  على  ينص  لَْ  لكن
 الضبط. من  حاِِلم   ِف  النظر  ويبقى الباطنة، العدالة  جهالة   تضرهم ال

 
= 

 220اجلامع ) 
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  ليس ََجاعة حديث صحيحه ِف  البخاري خرَّج قد" أيًضا: الصالح ابن وقال -ب
  وذلك  واحد، غري  َِلم  راوي  ال  قوم  حديث  مسلم  خرَّج  وكذلك ... واحد  راوٍ  غري  َِلم 

 . .ا(1)عنه" واحد  برواية مردود ا  َُمهوال    كونه  عن ََيرج  قد   الراوي أن إَل  مصري  منهما
  كونه عن ََيرج "قد وله:ق  ِف  املخالفة مفهوم هو: هنا كالمه ِف  الشاهد قلت: -

  رواية  ِِبا تُرد ما ومنها الراوي، رواية  ِِبا تُرد  ال ما  اجلهالة من أن فأفاد مردود ا". َُمهوال  
 الراوي. 

  علم حامل كل فقال: هذا  ِف  احلافظ الرب عبد ابن "وتوسع أيًضا: وقال -ج
ا  أمره  ِف  ل َُممو  عدل  فهو  به  العناية  معروف   : لقوله  جرحه، يتبني  َحّتَّ  العدالة  على  أبد 

مل  . ا (2) أعلم" وهللا  مرضي، غري اتساع  قاله  وفيما .عدوله خلف كل من العلم هذا َيأ
  على  التنصيص  يطلب  لَْ  -هللا رِِحه- الرب  عبد  ابن  أن  التوسع:  وجه ولعل  قلت: 

 ذلك؛ جرَّد ِبِ  الدينية العدالة  مع  الضبط  بثبوت  أيض ا  يُشعر  كالمه  وألن  الدينية؛  الراوي  عدالة 
 أعلم.  وهللا جرحه، يتبني  ولَْ   وَِحله ابلعلم  العناية معروف الراوي كون   ِبجرد أعِن:

  ينص لَْ  من  شأن من  أرفع  توثيق ا  الضبط  من حاله على ُنصَّ  من  شأن  أن  شك  وال 
 عليه.

  الظاهرة عدالته  جهالة  تضره  ال  حاله  هذا  الذي  الراوي  أبن  ُتشعر  اإلْلَماعات  وهذه 
 الضبط.   من حاله  شأنه  ِف  ويعترب  طنة،والبا

قيق إليه انتهى ما وهذا ه- املعلمي العالمة َتأ   يبحث أن "ينبغي قال: حيث -هللا رِحي
  على يقتصرون  ال  احلديث أئمة  فإن  عدله، أو  جرحه ِبن  املعدِّل  أو اجلارح معرفة عن

 لقيه فيمن  أحدهم  يتكلم  قد  بل به، معرفتهم وَِتكنت  له، ُُمالستهم طالت فيمن  الكالم 

 

ما سبق  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
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ا َُملس ا منه وََسع واحدة مرة ا، حديث ا أو واحد   بلغه ولكنه يلقه؛ ولَْ  عاصره  وفيمن واحد 
 حديثه، من  شيء  بلغه إذا  السنني، مئات تبلغ  قد  ِبدة  قبله  كان وفيمن  حديثه، من  شيء 
 ذلك. ُُياوز   من ومنهم

  القدماء، من "اترَْيه" ِف  اهََسَّ  البخاري َُيد من "الثقات" ِف  يذكر قد  حبان فابن
ا  يشدد،  حبان ابن ولكن  عنه، روى ومن روى، وعمن  روى، ما يعرف  لَْ  وإن    تعنت  وُرِبَّ

 مكثر ا. معروف ا   الرجل   كان   وإن   استنكره،   ما   روايته   ِف   وجد   فيمن 
  وابن سعد، ابن وكذلك  القدماء، من اْلَمجاهيل توثيق ِف  منه قريب والعجلي

  رواية  وجدوا  إذا  أتباعهم أو  التابعني  من  كان  من  يوثقون  غريهم وآخرون والنسائي, معني,
  ولَْ  واحد،  إال عنه يرو  لَْ  وإن  شاهد،  أو  متابع يروي فيما  له يكون أبن مستقيمة  أحدهم
 واحد. حديث   إال عنه يبلغهم

 مس  تقيمة تك  ون ل  ه أحادي  ث ع  دة عل  ى يطل  ع َح  ّتَّ  تقدم  ه م  ن يوث  ق ال م  ن األئم  ة ومن

  عل  ى   ي  دل   كل  ه  وه  ذا ال  راوي، ل  ذاك ملكة كانت االستقامة أن ظنه على يغلب َحّتَّ  وتكثر

ا   واجلرح،   التوثيق   ِف   اعتمادهم   ُجلَّ   أن   حب  ان اب  ن ص  رَّح وق  د ال  راوي، ح  ديث   س  رب   عل  ى   هو   إَّنَّ

 ِف  ذل  ك على نص القدح. يوجب ما منهم يتبني  َحّتَّ  والعدالة الصالح على املسلمني  أبن
 واستغربه. (1)امليزان" "لسان ِف  حجر ابن وذكره "الثقات"

  الراوي  أحاديث أحدهم تتبع فإذا عليه، يبنون األئمة من كثري ا لوجد تدبر ولو
ا وثَّقه، دينه؛ ِف  طعن ا يوجب ما يبلغه ولَْ  وضبط، صدق على تدل  مستقيمة فوجدها   وُرِبَّ

ا  -حبان ابن  يعِن:- سلف كما هذا  بعضهم، ََتاوز   ِف  حّتَّ  هذا على بعضهم  يبِن  وُرِبَّ
ا التضعيف ِف  يقع وهكذا ... عصره أهل   استنكره،  واحد حِلديث  الراوي  أحدهم ُُيرح  ُرِبَّ
 .ا  "(2)... عذر له  يكون وقد 

 

    .209، وانظر االنتصار ألهل احلديث ص(1/14)( 1)

التنكي  ل 220) ص  حيح اجل  امع ِف ، وص  ححه األلب  اِن     أخرجه . (2)
 ( ابختصار.67-1/66أتنيب الكوثري من األابطيل ) ِف  ِبا
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  التوثيق ِف  الراوي حديث سرب  على يبنون األئمة من كثري ا أن يُ ْعِلن وكالمه قلت: -
 وضبط، صدق على تدل مستقيمة فوجدها يالراو  أحاديث  أحدهم  تتبع فإذا  والتجريح،

ا  ،(1)وثَّقه دينه ِف  طعن ا يوجب ما يبلغه ولَْ   حبان؛ ابن يصنع كما هذا بعضهم ََتاوز  وُرِبَّ
 .(2) أابه" أعرف  وال أعرفه، "ال عنه: ويقول  "الثقات" كتابه  ِف  الرجل  يورد  فإنه

  الراوي  ضبط  حال  على التنصيص أن يُ ْفهم  السابقة الفقرة  ِف  تقدم  وِمَّا  -11
  ِف  -هللا رِِحه-  الصالح   ابن   ذكره   الذي   العدالة   على   التنصيص   ََتت   يدخل   ِمَّا   وتعديال    جرح ا 
 الدينية.  الراوي عدالة ِِبا  تثبت الَِّت  األمور 

ا الصالح ابن عند اجلهالة  ارتفاع  ِف  السابقة التقريرات وََجيع  -12   ِِبا  يعِن  إَّنَّ
 منها:  كالمه,   ِف   كثرية   جهات   من   يظهر   وهذا   الضبط،   ثبوت   ال   ة الديني   العدالة   ثبوت 

 والضبط. الدينية  العدالة  تعريف بني  فارق   أنه -
  وخوارم الفسق أسباب من ساِلم ا  عاقال ، ابلغ ا، مسلم ا، يكون "أن الدينية: فالعدالة

 املروءة".
 لكتابه بط ا ضا  حفظه،  من  حدَّث  إن  حافظ ا  ، مغفل غري  متيقظ ا  يكون  "أن  والضبط: 

ا يكون أن ذلك مع فيه اشرُتط ابملعَن  ُُيدث  كان وإن  كتابه, من  حدَّث  إن   ُُييل ِبا عاِلم 
 .(3) "املعاِن

  فالعدالة الضبط، به يثبت ما وبني  الدينية، الراوي  عدالة  به تثبت  ما بني  فارق أنه  -
  الراوي مروايت  ابعتبار فُيعرف  الضبط: أمَّا  وابالستفاضة،  ابلتنصيص  تثبت  الدينية:

 

وقد نقل  220صحيح اجلامع )  ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
حكم َجهالة الراوي عند الذهِب   ِف (, وما سيأِت 3/426الذهِب هذا عن اجلمهور. انظر: امليزان )

 . آخر املطلب األول من املقصد الثاِن  ِف 
انظر:  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 

 (. 1/67تعليق األلباِن على حاشية التنكيل )
، وصححه      أخرجه  .(. 94مقدمة ابن الصالح، ََتقيق العرت )ص  (3) 

 220صحيح اجلامع )  ِف األلباِن 
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 واإلتقان. ابلضبط املعروفني   الثقات برواايت
  راويني  برواية  تثبت  الظاهرة العدالة  وأن  الدينية، العدالة  مقابل  ِف  اجلهالة  ذكر  -

 الباطنة. العدالة  وكذا عنه، االثنني  رواية  ِبجرَّد   يثبت ال  الضبط أن إَل  وأشار عنه، عدلني 
 حجر: ابن عند اجلهالة -

 أمران:   وسببها ابلراوي "اجلهالة :-هللا هرِحي - قال
  حرفة، أو  صفة، أو  لقب، أو كنية، أو اسم، من: نعوته تكثر قد  الراوي  أن  أحدمها:

 أنه فيظهر  األغراض، من  لغرض  به اشُتهر  ما بغري  فُيذكر منها، بشيء فيشتهر  نسب  أو
  فيه أجاد  يق"والتفر  اجلمع ألوهام "املوضح فيه: وصنفوا ِِباله،  اجلهل  فيحصل  آخر

 اخلطيب.
: واألمر   وقد  عنه، األخذ يكثر فال  احلديث من مقالا  يكون قد  الراوي  أن الثاِني

  اختصار ا  الراوي  يُسمى ال  أو َسُِّي، ولو واحد إال  عنه يرو لَْ  من وهو "الوحدان" فيه صنفوا
  وصنفوا ن،فال  ابن أو بعضهم،  أو رجل، أو  شيخ، أو فالن، أخربِن  كقوله: عنه الراوي من
  ومن راويه، عدالة  اخلرب  قبول  شرط ألن يسم؛ لَْ  ما  املبهم  حديث  يُقبل وال  "املبهمات"  فيه

 عدالته؟... فكيف عينه تُعرف  ال  اَْسه أُِْبم
  يُقبل  فال  كاملبهم  العني  َُمهول  فهو  عنه؛ ابلرواية  واحد  راوٍ  وانفرد  الراوي  َسُِّي  فإن

  متأهال   كان إذا عنه ينفرد  من وكذا  األصح، على عنه ينفرد من غري يوثقه أن إال حديثه,
ا  اثنان عنه  روى أو  لذلك،    قَِبل وقد  املستور، وهو  احلال،  َُمهول  فهو  يوثق؛  ولَْ  فصاعد 
 اجلمهور.  وردَّها قيد،  بغري ََجاعة روايته

  وال  بردِّها القول يطلق ال  االحتمال فيه ِمَّا وََنوه املستور رواية أن والتحقيق: -
  الصالح  ابن  قول  وََنوه احلرمني  إمام  به جزم  كما حاله  استبانة إَل  موقوفة  هي بل بقبوِِلا,

 .ا (1) مفسر" غري ِِبرح  جرح  فيمن 
 

نزهة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 ( ابختصار. 50-49لنظر شرح ُُنبة الفكر )ص  ا
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 التعليق:  -
ه- حجر ابن اْلافظ كالم حاصل -1 هالة في  -هللا رِحي  يلي: كما الراوي جأ
  ولَْ  َُسي من  ومثله املبهم  فهو  يسمَّ  لَْ  فإن  يسمى،  أالَّ  وإما يسمى  أن  إما الراوي: -أ

 يُعني.  أو  يُعرف
  أكثر  عنه يروي أن وإما  فقط، واحد راوٍ  عنه يروي أن فإما الراوي: َُسي إذا -ب

 راٍو.  من
  العني  َُمهول  فهو العدالة؛ من حاله على  ينص ولَْ  واحد  راوٍ  عنه روى  فإن -ج
 كاملبهم. 
 املستور"."   احلال   َُمهول   هو ف   حاله؛   يُعرف   ولَْ   راوٍ   من   أكثر   عنه   روى   وإن   -د 

َّا وينتج -2  رواية أقسام في  الصالح ابن مع يلتقي حجر ابن اْلافظ أن سبق: ِمي

جهول،  يلي: كما التسمية، في  يغاير لكن اْلمأ
 حجر.  ابن عند  املبهم هو  الصالح ابن عند العني  َُمهول  -أ

 حجر.   ابن ندع العني  َُمهول  هو  الصالح ابن عند  والباطن  الظاهر  َُمهول  -ب
  عند هو  هو  املستور  احلال" "َُمهول  الصالح  ابن  عند  الظاهر  ال  الباطن  َُمهول  -ج

 حجر. ابن
 حاله   ُعرف حاله   يُعرف  ال الضبط   أو  العدالة  من  الراوي  حال

 عنه   الرواة  ِِبسب  الراوي  حال

  "املستور"   الظاهر   ال   الباطن   َُمهول  عدل  راوٍ   من  أكثر  عنه  روى

  احلال   وَُمهول   , الصالح   ابن   عند 

 حجر  ابن   عند  "املستور" 

 اْلَمجهول   َِبث  خارج

  الصالح,   ابن   عند   والظاهر   الباطن   َُمهول  وُعنيِّ   فقط..  واحد  راوٍ   عنه  روى

 حجر  ابن   عند   العني   وَُمهول 

 اْلَمجهول   َِبث  خارج

  ف  إال  الوجود  متصور  غري  الصالح,  ابن  عند  العني  َُمهول يتعني  ولَْ   فقط...   واحد   راوٍ   عنه   روى 
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 اإلِْبام   على  التعديل حجر   ناب  عند  واملبهم

 .-هللا  رِِحهما- الصالح وابن  حجر ابن  عند اْلَمجهول أقسام يوضح جدول 
  ولَْ  يتعني  ولَْ  َسُِّي  من فإن يسم، لَْ  الذي  الراوي  هو كان وإن "املبهم" وأقول: -3

  الصالح ابن  عند  بينهما قفر  ال  حكمه، حكمه  حاله؛ يُعرف وال  واحد  راوٍ  إال  عنه يرو
 .-هللا رِِحهما - حجر   ابن وعند

ه- حجر ابن قول إلأ  ترى أل   فال  احلديث من  مقالا  يكون قد  الراوي "إن :-هللا رِحي
  أو ... َسُِّي وولَ  واحد، إال عنه  يرو لَْ  من وهو "الوحدان" هِفي  صنفوا وقد عنه، األخذ يكثر

  أو  رجل، أو  شيخ، أو  فالن،  أخربِن  كقوله: عنه وي الرا  من اختصار ا  الراوي  يُسمَّى  ال 
  يسم؛ لَْ  ما املبهم  حديث يقبل وال  "املبهمات" فيه وصنفوا ، .... فالن، ابن أو  بعضهم،

  ال وكذا  عدالته؟ فكيف  عينه تُعرف  ال  اَْسه  أُِْبم  ومن  راويه، عدالة  اخلرب  قبول  شرط  ألن
 .(1)..." التعديل على  أُِْبم ولو  خربه  يُقبل

  اخلرب  قبول شرط  ألن يسم؛ لَْ  ما  املبهم  حديث يُقبل "وال قوله: إَل  فانظر  قلت:
 يسم". لَْ  ما "املبهم  قوله: إَل  النظر وَكّرِر ...". عينه تُعرف  ال  اَْسه أُِْبم ومن راويه، عدالة
  يُسم؛ لَْ  أم َسُِّي  الراوي عني  معرفة على  إذن فاملدار عينه". تُعرف ال اَْسه أُِْبم  "ومن وقوله:

 كاملبهم.  أو  مبهم, عينه تُعرف ولَْ   َُسي  ومن  مبهم، يسم لَْ  فمن 
  عدالن عنه روى  وَمنْ  .. العني  اْلَمجهول  "الثالث: قوله: سبق فقد  الصالح  ابن  أما

 .(2) اجلهالة" هذه  عنه ارتفعت فقد  وعيَّناه
، غري أنه دليل "وعيَّناه". فقوله:   اثنني  رواية ُُمرَّد إَل  يَّناه"ب "ع مراده  يقال: وال ُمعنيَّ

  واحد راوٍ  غري عنه يرو لَْ  فإنه الصالح؛ ابن  عند والباطن الظاهر ِبجهول نذكِّر ألننا عنه,

 

انظر:  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 49نزهة النظر )ص 

انظر: ما  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 (. 109-108تقدم )ص 
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  الظاهر  وَُمهول  العني  َُمهول  بني  -هللا  رِِحه- الصالح  ابن غاير وقد  حاله، يُعرف  ال
ما ِف  يشرتكان  كوَِّنما  مع  والباطن،  أن على  يدل  وهذا  واحد؛  راوٍ  غري  عنهما  يروي  ال  أَّنَّ

 كاملبهم.  فهو عينه، تُعرف ال  أنه  هو العني  َُمهول   ِف   املدار
  كل وليس "مبهم"، الصالح ابن عند عني" "َُمهول كل  أن سبق: ِمَّا ويُفهم -4

 عينه تُعرف  ال  كان  وإن العني" "َُمهول  أن  بينهما: الفرق  أن وذلك  عني"، "َُمهول  مبهم
 وخصوص.  عموم فبينهما يسم. لَْ  و"املبهم" َسُِّي العني" "َُمهول  أن إال  كاملبهم، 
  ابن  عند اْلَمجهول  أقسام ِف  حجر  ابن  صنعه  الذي فإن  سبق؛  ما  وعلى  -5
 كالتاِل:   الصالح
  حاله يُعرف ولَْ  واحد، راوٍ  غري عنه يرو ولَْ  يتعني  لَْ  الذي  الراوي رواية  أدخل -أ

 "املبهم".  ََتت 
 عينه، وُعرفت  والباطن  الظاهر  ِف  حاله  ُجِهلَ  الذي  الراوي  لى ع  اصطلح  -ب
 العني". ب "َُمهول 
  "َُمهول  وََسَّاه: "املستور" الظاهر ال الباطن َُمهول ِف  الصالح ابن مع اتفق  -ج
 احلال".

  الحظ -هللا رِِحه - حجر  ابن  إن  يقال:  كأن  ذلك، غري  يقال  أن  وُُيكن  -6
  الظاهر  "َُمهول الثاِن: والقسم العني"، "َُمهول ثالث:ال القسم بني  واخلصوص العموم

ا  وجعلهما فأدَُمهما  والباطن" ا.  قسم   واحد 
 وجوه: من نظر فيه هذا لكن -

  يدل  ِمَّا اْلَمجهول؛ َِبث ََتت املبهم أدخل -هللا رِِحه- حجر ابن أن األول: الوجه
 منه. هو  بل للمجهول قسيم ا  ليس  املبهم أن

: الوجه .  ولَْ  َسُِّي  من فيه يدخل  أنه "املبهم" ِف  نصَّ  أنه الثاِني  يتعنيَّ
ه- فقال  عنه، األخذ يكثر فال احلديث، من مقالا  يكون قد الراوي "إن :-هللا رِحي

  الراوي يُسمَّى  ال  أو  َسُِّي، ولو  واحد  إال  عنه يرو لَْ  من وهو "الوحدان" فيه صنَّفوا  وقد 
  ابن أو بعضهم، أو رجل، أو شيخ، أو فالن، خربِن أ كقوله: عنه الراوي  من اختصار ا
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  اخلرب قبول شرط  ألن يسم؛ لَْ  ما  املبهم حديث يُقبل وال "املبهمات" هِفي وصنفوا  فالن,
 .عدالته؟..ا فكيف  عينه تُعرف  ال   اَْسه أُِْبم  ومن  راويه، عدالة 

. ولو  مراده: َسُِّي". "ولو فقوله:  ُعنيِّ
  الراوي  يُعنيَّ  ال مراده: عنه". الراوي من اختصار ا الراوي  يسمى ال "أو وقوله:

 (.3)  رقم ََتت   سبق ما  وانظر عنه. الراوي  من اختصار ا 
  يُسمَّون  رواة لإ  بذلك يشري وهو و"فالن", فالن" "ابن املبهم من عدَّ  قد تراه وأنت

 أعياَُّنم. تُعرف  وال 
  إال عنه يرو لَْ  الذي  املعنيَّ  الراوي  هو  عنده  العني  َُمهول أن نصَّ  أنه الثالث: الوجه

  فهو عنه؛ ابلرواية  واحد  راوٍ  وانفرد الراوي  َسُِّي  "إن فقال: حاله؛ يُعرف  وال واحد  راوٍ 
  كذا  األصح  على  عنه ينفرد  من غري  يوثقه  أن إال حديثه يُقبل فال كاملبهم، العني  َُمهول 

 وأحكم.  أعلم وهللا متأهال ", كان  إذا عنه ينفرد من
  العني" "َجهالة  مسمَّى عليه -هللا رِِحه- حجر  ابن  إطالق أن عندي: والذي -7

  لَْ  وصفه  هذا  من  أبن إْيهام  فيه- تعيينه مع  حاله يُعرف ولَْ  عدل، راوٍ  عنه روى  من  على
ا عنه, الراوي  هذا برواية يعنيَّ    الذي هذا أن حجر  ابن احلافظ كالم من  الظاهر أبن علم 
  عدل راوٍ  عنه روى  من  على العني"  "َجهالة  وإطالق  عنده, معنين  العني" "َُمهول  ََسَّاه

  جهالة  يُطلقون  َِلم  مصطلح هذا يقال: أن إال  الواقع, هذا َُيالف  حاله  تُعرف  ولَْ  وعيَّنه
 عيَّنه. وإن   واحد راوٍ   غري  عنه يرو لَْ  َمنْ  على العني 

  قَِبلنا  إذا  وََنن  معدوم, جود و  اخرتاص  إَل  ُيتاج  أنه  َعْدلٍ  ِمنْ  يُ ْعَهد  لَْ  أنه والواقع:
ا   .(1) وأحرى أوَل  بوجوده اإلخبار  ِف  القبول  ِف   فهو وإسالمه؛ الراوي  توثيق  ِف  واحد 

  والتعديل  اجلرح  يثبت  هل أنه  ِف  "اختلفوا  :-عليه هللا رِْحة- الصالح ابن قال وقد
  اجلرح  ِف  كما ابثنني  إال  ذلك  يثبت ال  قال:  من فمنهم اثنني؟ من  البدَّ  أو  واحد،  بقول

 

  انظر: 220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 2/188تنقيح األنظار مع توضيح األفكار )
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  بكر  أبو  احلافظ  اختاره  الذي الصحيح  وهو - قال  من  ومنهم الشهادات. ِف  والتعديل 
  ِف  يشرتط فلم  اخلرب،  قبول  ِف  يُشرتط لَْ  العدد  ألن  بواحد؛ يثبت  أنه :-وغريه  اخلطيب

 .ا (1) أعلم" وهللا  الشهادات،  ِِبالف  وتعديله راويه جرح
  ِف  يشرتط  فلم اخلرب، قبول ِف  يشرتط لَْ  العدد ألن ".. قوله: الكلمة هذه في  والشاهد

 . أعلم".ا وهللا  الشهادات،  ِِبالف  وتعديله راويه جرح
  عن  اخلرب  قبول  ومقتضاه   اخلرب، قبول   ِف  يشرتط لَْ  العدد أن -هللا رِِحه- أثبت  حيث

 عينه ِِبهالة  ََنكم  فِلمَ  بوجوده،  أخرب  فقد  وعيَّنه وََسَّاه  رجل  عن  روى  إذا  والعدل  الواحد، 
  مصطلحهم  من ليس أنه يستلزم ما الصالح ابن  من التقرير هذا ِف  بل هذه؟!! واحلال
 واحد.  عدل راوٍ   عنه   وروى   وُعنيِّ   َُسي   إذا   الراوي   عني   ِبهالة   احلكم 

ن   إُْياد  َُنبذ  ال أننا إال االصطالح", ِف  ُمشاحة  "ال العلماء: مع قولنا مع وَنأ
  هذا ِف  كان إذا  خاصة  قبل، من  العلماء  عليها  اصطلح  قد ور ألم جديدة  مصطلحات 
 هنا. احلال  هو كما   إْيهام، نوع  االصطالح
  كل  تسمية  من  عليه اصطلح وما  للجهالة  الصالح ابن  تقسيم أن  أرى  فإِّنِ  ولذا 

 أعلم. وهللا اإلْيهام، هذا عن وأبعد  وأدق  أوَل  قسم

FFFFF 

 

مقدمة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 99-98ابن الصالح، ََتقيق العرت )ص  
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 املقصد الثاني

 حكم رواية اْلَمجهول

 

 ويشتمل هذا املقصد على مطلبني: 

جهول رواية حكم  املطلب األول:  -  التفرُّد.  عند  اْلمأ

- : جهول رواية حكم املطلب الثاِني  املتابعة.  عند  اْلمأ

 

FFFFF 
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 : وأقدِّم باملقدِّمة التالية

ا  هللا  يكلف لَْ " :-رِْحة هللا عليه -قال الشافعي   يعرفه، ال  عمن  دينه أيخذ أن  أحد 
  فريد  ِِبالفه  أو  خربه، فيقبل  وصفت ِبا  يُعرف  َحّتَّ  روايته عن وقف واحد  منهم جهل  فإن

  فريد جرحه أو  شهادته, فيقبل  عدله يتبني  َحّتَّ  عنده  شهد  عمن احلاكم  يقف  كما  خربه؛ 
 .ا ."(1) شهادته

  فاجلهالة  الراوي؛  ِف  طعن ا توجب  ال  هي  هي حيث  من  الراوي  جهالة  وأقول: -
 الراوي.  ِف  طعن ا ليست

  وَلمَّا  الضبط, مع  الدينية العدالة  ثبوت إَل  َُيتاج  ابلراوي االحتجاج كان َلمَّا  لكن
  الراوي- حديثه ِف  توقفنا معلوم؛ غري - اْلَمجهول  الرَّاوي  ِف  األمرين  هذين  توفر  كان

 حاله.  لنا يتبني  َحّتَّ   -اْلَمجهول 
 .-عليه  هللا رِْحة- هذا  كالمه ِف   الشافعي  اإلمام  قرره  ما وهو
 وأح  دمها الش  ك، عل  ى وعين  ه"، ف  الن أو وعّين  ه ف  الن "ح  دثنا : احمل  دث قال إذا ولذلك

 ،ال  رجلني  أح  د في  ه يع  ني  ال  ذي احل  ديث م  ن وهن  ا أشد هذا كان اجلرح، اثبت واآلخر ثقة،
 ل ال  ذي ال  راوي ف اجل  رح ُيتم  ل الثاِن ف إذ أحدا ؛ يسم ال و غريه"، "أو يقال: مث ثقة وهو

 .(2)اجلرح اثبت واآلخر ثقة، أحدمها رجالن، َسي األّول ف بينما ُيتمل، ال وقد يسم،
  ولَْ  ،به العهد  تقادم ِمَّن وهو  الدينية،  الراوي عدالة  معرفة إَل   يتوصَّل كيف قيل: فإن

 بعضهم؟  ِف  الظاهرة  وَحّتَّ  الباطنة،  عدالته ِف  حاله به يُعرف  ما عنه ينقل
 يلي: ِبا  الكرْي  القارئ ذكِّر أ البدء  ِف  فاجلواب:

 ع  ن ِب  ثال هذا ِف  قوِلم فمعَن  ابلضبط, تتعلق وال الدينية، ابلعدالة تتعلق اجلهالة إن -1
 

كتاب  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 152القراءة خلف اإلمام للبيهقي )ص  

 .377انظر الكفاية ص( 2)
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 الضبط. ِف  النظر ويبقى الدينية، العدالة له ثبتت يعِن: اجلهالة"، عنه "انتفت الراوي:
  الشافعيني  بعض  قول  ىعل تعليقه ِف  -عليه هللا  رِْحة - الصالح  ابن  قول  هذا: ومن 

 "ويشبه قال: الظاهر". ِف  عدل وهو الباطنة عدالته ُجهلت "الذي  املستور الراوي  قبول  ِف 
  من واحد غري  ِف  املشهورة  احلديث كتب  من  كثري  ِف  الرأي هذا  على  العمل يكون أن

 . ا(1) أعلم" وهللا ، ِِبم الباطنة اخلربة وتعذرت  ، ِِبم العهد تقادم  الذين  الرواة 
  فال  الدينية، العدالة  جهة  من يعِن: املستور, الراوي  قبول  هنا: الصالح ابن فمراد

  قبول مراده: وليس بسببه، يُرد ما  حديثه ِف  يظهر  لَْ  دام ما الدينية العدالة جهالة تضره
 الضبط. ِف  النظر  دون  كذلك  كونه  ِبجرَّد  املستور  الراوي 

  اعتبار على العمل  جراين إَل  يشري ح الصال ابن أن ِف  ظاهر  التقرير وهذا  -2
  العدالة  له  ثبتت  قد  دام  ما  الباطنة  عدالته  جهة  من  الراوي،  على  احلكم  ِف  الراوي  ضبط

 ابملستور. الراوي  حال  على  الداللة ِف  به يكتفى  فالضبط عنه؛ راوٍ  من  أكثر   برواية الظاهرة 
  وال  واحد، راوٍ  غري عنه يرو لَْ  الذي - والباطن الظاهر َُمهول لدينا يبقى لكن

  تضره وال  الضبط، من  حاله  معرفة  ِبجرَّد  فيه  يكتفى  هل  فهذا  ، -عينه  وُعرفت  حاله، يُعرف 
   والباطنة؟  الظاهرة عدالته جهالة

  اجلرح  أئمة أكثر اعتمد فقد املستور، ِف  كاحلال  معه احلال  نعم، يظهر  الذي
 صدقه لديهم ظهر فمن واملتابعات، االعتبار طريق  من الراوي، حديث  سرب على والتعديل
  ولَْ  القبول حيز  إَل  وينتقل يوثَّق الراوي؛ ِف  لديهم  طعن ا يوجب ما وجود  عدم مع وضبطه

  وقد  الرَّد، حيز  إَل  وينتقل  ُُيرَّح  ذلك  خالف  لديهم  ظهر  وإن الدينية, العدالة  جهالة تضره 
  هذا على  مداره  الذي  وقلته الغلط  رة كث من  لديهم  يظهر  ما ِِبسب الدينية  عدالته ِف  يُ تَّهم 

 الراوي. 
 

مقدمة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
( من التعليق على اجلهالة عند ابن  10(، وانظر الفقرة رقم )101ابن الصالح، ََتقيق العرت )ص 

 املقصد األول.  ِف الصالح  
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  وأنه  "اجلهالة" وصف  إطالق فيها  والتعديل   اجلرح أئمة  بعض عن كلمات  نُقلت  بل
 حديثه سرب ُُيكن فلم احلديث  قليل ألنه الباطنة؛ العدالة  له ثبتت من حق  ِف  يُعرف"، "ال

 امليزان". "لسان من  السلمي"  عمرو بن  اللجالج " ترَجة: ِف  تراه  كما ضبطه، ومعرفة 
  الضعفاء، ِف  ذكره اجلوزي ابن  أن ذكر مُثَّ  ... صحاِب  "هذا حجر: ابن قال حيث

 َُمهول". حامت:  أبو قال   وقال:
  الصحابة من ََجاعة  ِف  حامت  أِب  ابن كتاب ِف  هو "كذا بقوله: حجر ابن عقب ثَّ 

  يرو لَْ  الذين  األعراب  من  أنه يريد ا وإَّنَّ  العدالة،  جهالة يريد  ال  اجلهالة،  اسم  عليهم  يُطلق
 ... العبارة  ِف  فتصرَّف  الذهِب   وأمَّا التابعني،  أئمة عنهم

  تعددت وإن يقتضيه بل التليني  يقتضي ال  ِبجهول الوصف  أن نسلِّم  ال قال: ثَّ 
 . .ا(1) أعلم" وهللا  الرواة،

  يقتضي  هول ُمَ  أبنه عنه الرواة تعددت  الذي  الراوي  وصف  أن  شك وال  قلت: -
 الضبط. جهة  من الراوي ِف  تليين ا

  ال  وَُجلة واحد، راوٍ  غري عنهم يرو لَْ  الرواة من َُجلة ومسلم البخاري اعتمد بل
ا منهما االعتماد وهذا تعديل، وال جرح فيهم يُعرف   ِف  حاِِلم من َِلما ظهر ِلما  هو إَّنَّ

  الصحيح  ِف  َِلم  أخرج  من  وصف ِف  ًنزع  َمنْ  ًنزع  ولذلك  حديثهم،  سرب  بعد  الضبط 
 .(2) ب "اجلهالة"

  لَْ  الذين  الرواة  أحاديث  سرب  على  اعتمدا  الصحيح  صاحبا  أن  ذلك: في  والشاهد
 أعلم.   وهللا والضبط, الدينية العدالة من  حاِِلم   على يقفوا

-الصالح ابن  عند  والباطن الظاهر  َُمهول - وهو  العني  َُمهول  أن  حجر  ابن  وصرَّح 
  إذا عنه ينفرد من وكذا األصح، على عنه ينفرد من غري يوثقه أن إال ديثهح يُقبل "ال :

 

لسان  220صحيح اجلامع )  ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 ( ترَجة: عياض ابن مرثد. 30ظر: اإليثار ِبعرفة رواة اآلاثر )ص  ( ابختصار، وان 13-6/12امليزان )

انظر:  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 (. 47، 2/18(، فتح املغيث )384هدي الساري )ص 
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 .(1) لذلك" متأهال   كان
 أعلم. وهللا الضبط، ألفاظ  من  األصل  ِف  وهي "التوثيق" لفظ: أطلق  تراه  فأنت

  يُعرف  تفصيل؛ إَل  َُيتاج اْلَمجهول  رواية حكم بيان فإن كذلك، احلال كان وإذا
 املطلبني  ِف  بيانه أيِت  ما  وهذا املتابعة، مع  روايته وحال  التفرد،  على  روايته حال  منه

 التاليني.

FFFFF 

 

نزهة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 50النظر )ص 
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 املطلب األول
 حكم رواية اْلَمجهول عند التفرد

جهول رواية حكم يتنوع سب اْلمأ  يلي: كما اجلهالة، وصف ِبي
هول -1 هول- الصالح ابن عند والباطن الظاهر َمأ  :-حجر ابن عند العني َمأ

 يلي: كما (1)مذاهب على روايته في  اخُتلف
ا  له  العدالة  لثبوت الراوي  ِف  يشرتط  لَْ  من  عند وذلك  ُمطلق ا، تُقبل األول:   على  مزيد 

 اإلسالم.
  كل  الزم  وهو  األحناف،  إَل  وينسب  حبان،  ابن  وتلميذه  خزُْية، ابن  مذهب  وهذا

 . (2) له تعديل  الراوي عن  العدل رواية  أن  إَل  ذهب َمنْ 
  أئمة  بني  أعلمه  خالف "ال  : -هللا رِِحه- املوَّاق  ابن قال  مطلق ا، تُقبل ال  :الثاِني 

ا  واحد، إال عنه يرو لَْ  الذي اْلَمجهول رد ِف  احلديث   عن اخلالف ُُيكى  وإَّنَّ
 .ا (3)احلنفية"

ذا واْلجة   الدينية  العدالة  ثبوت  ِف  كافية  ليست  الراوي  عن  العدل  رواية  أن  القول: هلي
 روايته تتضمن  فال  العدل،  غري  عن بل  عدالته، يعرف  ال  عمن الثقة  يروي أن  َُيوز  ألنه له؛

 

توضيح  220صحيح اجلامع )  ِف ه األلباِن ، وصحح     أخرجه  .  (1) 
معَن اْلَمجهول   ِف كتب املصطلح   ِف (، البدَّ أن يُ تَ نَ بَّه هنا للتداخل الذي حصل 2/185األفكار )

عند ابن الصالح وعند ابن حجر، ِِبيث أصبحت تعرض مذاهب العلماء ََتت َُمهول العني عند  
 املصطلح كما حررًنه.  ِف حجر، وبينهما تفاوت َُمهول العني عند ابن  ِف ابن الصالح، وهي 

لسان  220صحيح اجلامع )  ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 (. 45/ 2(، فتح املغيث )1/14امليزان )

فتح  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 
 (. 45-44/ 1املغيث )
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 . (1)وداينته صدقه  عن  خرب ا  وال له، تعديال   عنه
ه- الصالح ابن اإلمام قال   روايته  ُيعل  لَْ  وََسَّاه, رجل عن العدل  روى إذا" :-هللا رِحي

  احلديث  أهل بعض وقال غريهم،و  احلديث أهل من العلماء أكثر عند له منه تعديال   عنه
 التعديل. يتضمن ذلك   ألن له؛ منه  تعديال   ذلك ُُيعل الشافعي: أصحاب   وبعض

 عنه روايته يتضمن فلم عدل, غري عن يروي أن َُيوز ألنه األول؛ هو والصحيح: -
 . ا(2)تعديله"

 أوجه: على وهو التفصيل، الثالث:
  بن احلسن  أبو واختاره والتعديل، رحاجل أئمة أحد زكاه إذا تُقبل األوَّل: الوجه

 .(5) عندي الصواب   وهو ،(4) حجر  ابن وصححه  ،(3) القطان
ه- الصالح ابن قال   واحد، بقول والتعديل اجلرح  يثبت هل أنه ِف  "اختلفوا :-هللا رِحي

 اثنني؟  من  البدَّ   أو
 

  ِف األلباِن ، وصححه     أخرجه  . (.50، 2/40فتح املغيث ) ( 1) 
 220صحيح اجلامع )

مقدمة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 (. 100ابن الصالح، ََتقيق العرت )ص  

توف   بن عبد امللك املغرِب، الفاسي، املالكي, صاحب كتاب "بيان الوهم واإلْيهام",  ُُممَّد هو علي بن ( 3) 
  أخرجه  .(. 4/331)  للزركلي  واألعالم  (،22/306)  النبالء  أعالم  سري  .628سنة 
 220صحيح اجلامع )   ِف ، وصححه األلباِن    

، وصححه      أخرجه  . (.50نزهة النظر شرح ُُنبة الفكر )ص ( 4) 
 220صحيح اجلامع )  ِف األلباِن 

مبِني  وهو 220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (5) 
والظاهرة، فُيعامل   اوي من الضبط يقوم مقام التنصيص على العدالة الباطنة على أن اعتبار حال الر 

،  ِِبمالرواة الذين تقادم العهد  ِف ِِبسب نتيجة سرب حديثه، وهو ما جرى عليه أكثر أهل احلديث 
  ( من اجلهالة عند ابن11و 10، وانظر: مقدمة هذا املقصد، والفقرة رقم ) ِِبمُِتكن اخلربة الباطنة  ولَْ 

 املقصد األول.  ِف الصالح  
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 الشهادات.  ِف  والتعديل اجلرح ِف  كما  ابثنني  إال  ذلك  يثبت  ال قال: من فمنهم
  يثبت أنه :-وغريه اخلطيب بكر أبو اختاره الذي الصحيح وهو- قال من ومنهم

  ِِبالف وتعديله راويه  جرح  ِف  يشرتط  فلم  اخلرب،  قبول  ِف  يشرتط  لَْ  العدد  ألن  بواحد؛
 . ا(1) أعلم" وهللا الشهادات، 
 أقسام: ثالثة على اْلمجاهيل" (: 628 )ت الفاسي القطان ابن وقال
  مصنفات  ِف  أَْساؤهم  تصنَّف  ولَْ  األسانيد، ِف  إال  أصال   عرف يُ  ال  منهم:  قسم

 الرجال. 
م  فيهم: تقول  الرجال،   كتب   ِف  مصنَّفون  هم وقسم:  َُمهولون. أَّنَّ

ا  فيهم القول من مهملون مذكورون هم اثلث: وقسم   ومن  فوق من برواِِتم ذُكروا إَّنَّ
   ... فقط  أسفل

م ولون؛َُمه  ََجيعهم  أن هو هذا: في  واْلق ا  أن  ثبت  َلمَّا ألَّنَّ  عنه روى  ما منهم  أحد 
 ثقة. كونه عن  فضال   مسلم  أنه بَ ْعدُ  لنا  يثبت لَْ  فهم  واحد، إال

 واحد.  إال عنه يروي ال  يكون  أن يضره   لَْ  عدال   كونه  عندًن ثبت ولو
  ذين ال  ابملساتري والتحق ََجاعة عنه يروي أالَّ  يضرًن لَْ  مسلم  أنه لنا ثبت  لو وكذلك

م حكمهم الذين  فأكثر؛ اثنان منهم واحد  كل عن روى   ِِبسب  فيهم، ُُمتلف أَّنَّ
 الظاهر. الفسق من  والسالمة  اإلسالم  على مزيد ابتغاء ِف  االختالف 

مأ فيهم: واْلق م  أحدهم، عدالة  تثبت لَْ  ما  يُقبلون  ال  َّنَّ   اْلَمجاهيل  ِبثابة  وأَّنَّ
  احلجة  تلزمنا لَْ  الرجل حال  نعرف لَْ  إذا فإًن واحد, إال  أحدهم عن  يرو لَْ  الذين األحوال

م إال والتعديل اجلرح من مهملني  الرجال مصنفو ذكرهم وما بنقله،   أحواَِلم, يعرفوا  لَْ  ألَّنَّ
ا وأكثرهم ا الرجال كتب ِف  ِِبم اخلاصة الرتاجم ِف  ُوِضعوا  إَّنَّ   وقعوا  الَِّت  األسانيد من  أخذ 

 

مقدمة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 99-98ابن الصالح، ََتقيق العرت )ص  
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 ..ا(1) حقاا"  يلَُماه إذن   فهم فيها،
: الوجه   عن إال  يروي ال  عنه الراوي كان إذا والباطن  الظاهر  َُمهول رواية  تُقبل الثاِني

 فال.   وإال بواحد, التعديل  ِف  واكتفينا ثقة،
  سلمنا  لو  وأبنه  عدل،   وال   بثقة   ليس   عمن   الثقة   يروي   أن   ُيتمل   أبنه   الوجه:   هذا   ويتعقَّب 

  قبول ِف  يطلب إذ  حديثه؛  قبول  يربر  ال  فإنه  الدينية؛  لة العدا  ثبوت  ِف  التفصيل  هذا  قبول 
 متأهل. من إال  يُعرف ال  وهذا  الضبط,  توفر  الدينية  العدالة  مع  الرواية

  ال. وإال قُِبل، والنجدة ابلزهد  العلم غري ِف  مشهور ا الراوي  كان إن الثالث: الوجه
 .(2) الرب  عبد ابن  اختاره

  التنصيص مقام تقوم بذلك العلم غري ِف  الراوي شهرة أن التفصيل: هذا وجه ولعل
  بل التفصيل، هذا بوجاهة  سلمنا إن أننا  شك وال والباطنة، الظاهرة  الدينية عدالته على

  االحتجاج يعِن  ال  الدينية  العدالة  ثبوت أبن نذكِّر أننا إال  الدينية، العدالة ثبوت  ِف  وبقبوله
  ضابط ا دينه ِف  عدال   يكون  َحّتَّ  يُقبل  فال  الضبط، توفر  من  البد ألنه التفرد؛ على ابلراوي 
 حديثه.

هول الصالح, ابن عند "املستور" الظاهر ل الباطن َُمهول -2  ابن عند اْلال" "َمأ
 حجر:

 يلي: كما أقوال على املستور رواية في  اخُتلف
  ألن"  قال: ،(3) الرازي ُسَليم ومنهم  الشافعية، بعض قول وهو  مطلق ا، تُقبل األول:

 

بيان الوهم  220صحيح اجلامع )  ِف ، وصححه األلباِن      أخرجه  .  (1) 
ح النوافح مع  وانظر: األروا  (، 522-519/ 5وف الطبعة احملققة )  (، 179-178 ل  2واإلْيهام )ج 

 (. 378العلم الشامخ )ص  
فتح  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 

 (. 1/317(، تدريب الراوي ) 46/ 2املغيث )
ُسَليم بن  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 

  للزركلي واألعالم (،128/ 3) الشافعية طبقات .447 سنة وتوف  ،365أيوب بن سليم، ولد سنة 
= 
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 عليه يتعذَّر من  عند  تكون األخبار رواية وألن  ابلراوي؛ الظن حسن  على  مبِني  اإلخبار 
 . .ا(1) الباطنة" العدالة   معرفة

:   من املعتربون صار وإليه ،(2) اْلُمحدِّثني  َُجهور  مذهب وهذا مطلق ا، الرد  الثاِني
 .(3) األصوليني 

 أيِت: كما   وجوه  على  التفصيل الثالث:
  عدالته  جهالة فإن ،ِِبم العهد  تقادم الذين من املستور الراوي كان إذا :األول الوجه

  َُيالف ولَْ  منكر  ِِبرب أيت لَْ  فإن  والضبط؛ الظاهرة ابلعدالة  ويكتفى تضره، ال الباطنة
 رُدَّ. وإال  ووثِّق قُِبل  الثقات،

  مذهب ىعل تعقيب ا قوله  ِف  -هللا رِِحه- الصالح  ابن يعنيه الذي  هو الوجه  وهذا
 مطلق ا:  املستور   رواية قَِبل  من

  ِف  املشهورة  احلديث  كتب من كثري ِف  الرأي  هذا على العمل  يكون أن "ويشبه
 . .ا(4) "ِِبم الباطنة اخلربة وتعذَّرت ،ِِبم العهد  تقادم الذين  الرُّواة، من واحد غري

 اجلمهور.  عن -هللا رِِحه-  الذهِب  نقله التفصيل من  الوجه وهذا قلت:
ه- الذهبي  قال ا  أن علمنا  ما  كثري  عدد  الصحيحني  رواة ِف " :-هللا رِحي   نصَّ  أحد 

  ِبا أيت  ولَْ  ََجاعة، عنه روى  قد  املشايخ  من  كان من  أن  على  واجلمهور  توثيقهم,  على
 

= 
(3/116 .) 

مقدمة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 101ابن الصالح، ََتقيق العرت )ص  

نزهة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 (. 50النظر )ص 

فتح  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 
 (. 53/ 2يث )املغ

مقدمة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (4) 
 (. 101ابن الصالح، ََتقيق العرت )ص  
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 .ا(1) صحيح"  حديثه  أن عليه ينكر
ا  واجلرح  التوثيق  ِف  اعتمادهم  ُجلَّ  أن  يؤكد  وهو   الرَّاوي، يث حد سرب على هو إَّنَّ

  ولَْ  له، ُُمالستهم  يطلبوا  ولَْ  به التقوا  أو  به، يلتقوا  ولَْ  عاصروه  أو  يعاصروه  لَْ  إذا  وذلك 
 الدينية".  العدالة  جهة "من  (2) به معرفتهم تتمكن

: الوجه  اجلناايت.  فيه تكثر لَْ   الذي الزمن  ِف  كان  إذا  املستور رواية  تُقبل الثاِني
ا  الرَّشاد، وقلَّة الفساد لكثرة  يُقبل؛ ال  زماننا  ِف  املستور اْلنفية: بعض قال وقد   وإَّنَّ

 عليه ََنن نطلع  لَْ  ما  على  اطالعهم احتمال  مع  هذا  الصاِلح،  السلف  زمن  ِف  مقبوال   كان
 .(3) أمرهم  من

  إسالمه ُعرف  من  رواية  تُقبل  أنه ذكر  حيث  ،(4) احلنابلة من  يعلى  أبو  ذهب  وإليه 
  من فالبُدَّ  اجلناايت كثرة  مع  فأمَّا  اجلناايت،  فيه  تكثر  لَْ  الذي  الزمن  ِف  عدالته،  وُجهلت 

 .(5) العدالة   معرفة
 التوقف!  هو التفرُّد: عند املستور رواية حكم في  الرابع القول

  القول  يُطلق ال االحتمال فيه ِمَّا وََنوه  املستور رواية أن "والتحقيق: حجر: ابن قال

 

ميزان  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 3/426االعتدال ) 

التنكيل  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 ( على اجلهالة عند ابن الصالح. 10ظر ما سبق التعليق رقم )(، وان1/66-67)

فتح  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 
 (. 53-52/ 2املغيث )

بن   ُُممَّد220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (4) 
  أعالم   سري  (،2/193)  حلنابلةا  طبقات  (.458  -380البغدادي، "ابن الفراء" ) ُُممَّداحلسني بن 

 (. 18/89)  النبالء
املسوَّدة  220صحيح اجلامع )  ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (5) 

 (. 253)ص 
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  قول  وََنوه  احلرمني، إمام  به جزم  كما حاله استبانة  إَل  موقوفة  هي  ل ب بقبوِلا، وال  بردِّها
 .ا (1) مفسر" غري  ِِبرح   ُجرح فيمن   الصالح ابن

  كتب ِف  مفسَّر  غري  ِِبرح ُجرح من  حق  ِف  التوقف  ِف  الصالح  ابن  كالم قلت:
  راوي ال كون  جهة  ومن  ال، أم عدالته ثبتت الراوي  كون جهة   من أعم  وهو والتعديل،  اجلرح
 "وََنوه". احلافظ:  قال  ولذلك ال؛  أم  واحد من  أكثر عنه روى

  أرجح  هو منه  األول  الوجه على  ابلتفصيل  القول  أن :-أعلم وهللا- يظهر والذي
 وأحكم.  أعلم وهللا التأمل، عند احلديث  أهل  َجهور مسلك هو  بل وأقواها،  األقوال

هول -3  حجر": ابن ندع املبهم في  "يدخل الصالح ابن عند العني َمأ
  شرط  ألن احلديث؛ أهل من اجلماهري  حديثه ردَّ  -يُعني  لَْ  الذي- املبهم الراوي هذا

 (2) عدالته؟!! فكيف  عينه تُعرف  ال  اَْسه أُِْبم  وَمنْ  راويه، عدالة اخلرب   قبول
: عند الراوي جهالة حكم -  الذهبي

جهول الراوي في  الذهبي  نظر وجهة مأعاملي  تتلخص  يلي: فيما اْلمأ
 ِِبربه.  االحتجاج  أجل من  الراوي ِف  الدينية العدالة  يشرتط الذهِب  -1
 عنه انتفت  وال  العدالة، ِبعروف  ليس  فيمن  حجة  فال  ".... يقول:  فهو -
 .ا (3) اجلهالة"

 التالية:   ابلشروط الراوي  ِف  تؤثر ال الباطن َجهالة أن الذهِب   ويرى -2
 شايخ. امل  من الراوي  يكون أن األول: الشرط

  واحلفاظ، األئمة  دون عمن عبارة العلم  هذا  اصطالح  ِف  "والشيوخ رجب: ابن قال
 

نزهة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 50النظر )ص 

نزهة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 (. 49النظر )ص 

ميزان  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 
 (. 2/234االعتدال ) 
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 .ا(1) وغريه" الثقة فيهم   يكون وقد 
  عبارة ليس أنه كما جرح، عبارة هو ليس "شيخ": الراوي: ِف  قوَِلم أن واملقصود:

 عنه. وأُخذ   العلم َِحل  ِمَّن  الراوي أن تفيد: أن غايتها توثيق,
 عنه. وأُخذ العلم  َِحل ِمَّن أبنه املستور الراوي  يُعرف أن هنا:  دفاملرا

:  الشرط  .(2) تفيد  ال   العدل   غري   رواية   إذ   الثقات؛   من   ََجاعة   عنه   يروي   أن   الثاِني
 منكر.  ِبت   أيِت  أيت  أالَّ  : الثالث الشرط

 القطان: ابن "قال :"الزابدي اخلري بن مالك" ترْْجة في  العتدال" "ميزان في  الذهبي  قال
  ُرواة  وِف  ثقة. أنه على  أحد  نص  ما أنه يريد  الذهِب[:  ]قال عدالته. تثبت  لَْ  ِمَّن  هو

ا أن علمنا ما كثري عدد الصحيحني   كان من أن على واجلمهور توثيقهم، على  نصَّ  أحد 
 . ا(3) صحيح" حديثه  أن عليه ينكر  ِبا  أيت ولَْ  ََجاعة، عنه روى قد  املشايخ  من

  طبقة  من  كان  إذا  الراوي ِف  مطلق ا  والباطن الظاهر جهالة  تؤثر ال  قد و  -3
 

شرح  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
حيث قال تعقيبا  على قول أب حامت  ، (2/385(، وانظر: ميزان االعتدال )2/658علل الرتمذي )

خ، ليس هو عبارة جرح، وِلذا ل أذكر ف كتابنا أحدا  ِمن قال  ف راٍو: "شيخ"، قال: "فقوله هو شي
فيه ذلك. ولكنها أيضا  ما هي عبارة توثيق، وابالستقراء يلوح لك أنه ليس ِبجة، ومن ذلك قوله:  

 "يكتب حديثه" أي: ليس هو ِبجة"اه  
لة الطابعة،  رسالة على اآل  412/ 2مث رأيت عبارة نقلها الزركشي ف نكته على كتاب ابن الصالح ) 

قال احلافظ َجال الدين املزي: "املراد بقوِلم : "شيخ" أنه ال يرتك حديثه، و ال  َتقيق حسن نور( 
 ُيتج ِبديثه مستقال ". 

وقال ابن القطان ف الوهم واإليهام: "يعنون بذلك أنه ليس من طلبة العلم، وإَّنا رجل اتفقت له  
 . رواية احلديث أو أحاديث أخذت عنه"."اه 

انظر:  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 (. 2/51(، فتح املغيث ) 2/193(، )323،  1/98اْلمجروحني البن حبان )

ميزان  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 
 (. 3/426االعتدال ) 



 -40- 

 النكارة. من حديثه سلم   إذا وذلك  التابعني،
ه- الذهبي  قال   كبار من  الرَّجل  كان  فإن الرُّواة؛ من  اْلَمجهولون  "أمَّا :-هللا رِحي

  األصول فةُُمال من  سلم إذا الظن، ِِبسن وتلقي حديثه احتمل أوساطهم؛ أو التابعني 
 األلفاظ.  وركاكة 

  ذلك  وََيتلف خربه, رواية ِف  فيتأّنَّ  التابعني  صغار من منهم  الرجل  كان وإن
 .ذلك وعدم  ريهوَتَ  عنه، الراوي جاللة ابختالف 

  إذا  سيما  خلربه, أضعف  فهو  بعدهم؛ فمن  التابعني  أتباع من اْلَمجهول كان وإن
 . ا(1)به" انفرد 

  -هللا  رِِحه- كثري  ابن  وكذا  اإلطالق,  على  ِبفردها  هالة ابجل  يرد  ال  فالذهِب  قلت:
 كان "إذا  قال:  فقد  ابخلريية،  َِلم  املشهود  القرون  ِف  الباطنة للعدالة  ابجلهالة  يرد  ال  فإنه

  فهذا تعديل؛ وال  ِِبرح  يُعرف  ولَْ  ابخلري،  َِلم  املشهود  والقرون التابعني  عصر ِف  الراوي 
 . .ا(2) مواطن" ِف   اِبِ  ويُستضاء بروايته يُستأنس

  سالمة  من  الذهِب  ذكره  ما إَل  مواطن". ِف " بقوله: يشري  كثري ابن  فلعل  قلت:
 أعلم. وهللا  التفرد، وعدم  األلفاظ  وركاكة  األصول   ُُمالفة  من  الرواية

FFFFF 
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 املطلب الثاني
 حكم رواية اْلَمجهول عند املتابعة

ى لْْنبارا يقبل ضعفه يشتد ملأْ  الذي الضعيف اْلديث  الطرق. بتعدد ويتقوَّ
ما طريقان مستقالن لكل  الطرق:  بتعدد واملراد منهما  ِبيث يغلب على الظن أَّنَّ

 َُمرج غري اآلخر.
ه هللا-قال ابن الصالح    وجوه  من  ِبجيئه يزول  احلديث ِف  ضعف كل  "ليس :-رِحي

 راويه حفظ  ضعف  من  ًنشئ ا ضعفه يكون  أبن ذلك  يزيله ضعف فمنه  يتفاوت، ذلك  بل
  قد ِمَّا  أنه عرفنا  آخر  وجه  من  جاء  قد  رواه  ما  رأينا  فإذا  والداينة، الصدق  أهل  من  كونه  مع

 ذلك، بنحو  زال  اإلرسال  حيث  من  ضعفه كان  إذا وكذلك  له، ضبطه فيه  ََيتل  ولَْ  حفظه
   آخر. وجه  من بروايته يزول قليل  ضعف فيه  إذ حافظ إمام  يرسله الذي  املرسل ِف  كما 

  جربه  عن  اجلابر  هذا  وتقاعد الضعف  لقوَّة  ذلك  بنحو يزول  ال  ضعف  ذلك  من و 
ا الراوي  كون  من ينشأ الذي كالضعف وذلك  ومقاومته   احلديث  كون أو ابلكذب، متهم 

  العزيزة، النفائس من  فإنه ذلك  فاعلم والبحث، ابملباشرة  تدرك تفاصيلها  َُجلة  وهذه  شاذاا،
 .ا (1) أعلم" وهللا

  أبلفاظ  أيت لَْ  إذا ضعفه يشتد لَْ  ِمَّن فهو فيه، التوقف أمره غاية َمجهولالْ  والراوي
  احلديث،  َُمرج فيه يتعدد حقيقياا تعدد ا  الطرق  بتعدد والتقوي االعتبار يقبل فهو  منكرة؛

 لروايته. يشهد  ما بورود  أو
م العلم أهل وتصرفات  يلي: ما منها أسوق كثرية، ذلك على وتصرَْياِتي

ه- الرتمذي  اإلمام  قول -1 ا حسن، حديث  الكتاب  هذا  ِف  ذُكر  "وما  : -هللا  رِحي   فإَّنَّ
  ابلكذب، يتهم من إسناده  ِف  يكون  ال يروى حديث  كل عندًن:  إسناده حسن به أردًن
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 . ا(1) حسن"  حديث عندًن   فهو   ذاك،   ََنو   وجه   غري   من   ويروى   شاذاا،   احلديث   يكون   وال 
  ال  نوع نوعني، على الضعيف احلديث أن -هللا رِحه- كالمه أفاد  وقد قلت: -

   ذلك. يقبل  ونوع الطرق،  بتعدد  واحلَْسن  الرتقي يقبل
 الطرق: بتعدد الرتقي يقبل ل الذي الضعيف واْلديث

 على: األولوية  ابب  ومن املوافقة  ِبفهوم  ودل الشاذ؛  احلديث  -1
 املنكر. احلديث  -2
 على:  ودلَّ  ابلكذب، املتهم  الراوي حديث -3
 الكذاب.  الراوي حديث -4

 .(2) الطرق   بتعدد واالعتبار الرتقي  يقبل منه األنواع   هذه عدا ما  الضعيف  فكل
  اْلَمجهول  الراوي  حديث  -الطرق  بتعدد  الرتقي  يقبل  ما  أعِن: - ذلك  ِف  ويدخل 

ا هو  ليس إذ  أنواعه؛ ِِبميع  .   وال بكذب  متهم   كذااب 
ه- الصالح ابن قول -2  ويعني - اْلسن اْلديث من األول القسم تعريف في  -هللا رِحي

  تتحقق  لَْ  مستور من  إسناده رجال ََيلو ال  الذي  "احلديث قال: حيث -لغريه اْلسن به:
  احلديث، ِف  ابلكذب متهم هو وال يرويه، فيما اخلطأ كثري مغفال   ليس أنه غري أهليته،

  احلديث مت  ويكون  مفسق،  آخر  سبب  وال  احلديث، ِف  الكذب تعمد  منه يظهر  لَْ  أي:
  َمنْ  ِبتابعة  اعتضد َحّتَّ  أكثر  أو آخر  وجه من  ََنوه  أو  مثله روي  أبن ُعرف  قد ذلك  مع

  عن بذلك فيخرج بِنحوه, آخر حديث  ورود وهو شاهد، من له ِبا أو مثله على راويه اتبع
  مالقس  هذا  على  -احلسن  احلديث على  يعِن: - الرتمذي  وكالم ومنكر ا،  شاذاا يكون  أن

 .ا (3)يتَنزل"
 

العلل  220)صحيح اجلامع  ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 758/ 5آخر كتاب السنن له ) ِف الصغري للرتمذي، مطبوع 

انظر:  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 (. 1/180(، وتوضيح األفكار )1/75(، فتح املغيث )1/387النكت على كتاب ابن الصالح ) 

مة  مقد 220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 
= 



 -43- 

وه    مثله أو فوقه يكون كأن  ِبعترب  احلفظ  السيئ  توبع  ومَّت " حجر:  ابن اْلافظ  قول  وَنأ
  لَْ  إذا  املدلس وكذا املرسل، واإلسناد واملستور، يتميَّز، لَْ  الذي املختلط وكذا دونه، ال

  َمجموعالْ  ابعتبار بذلك  وصفه بل  لذاته، ال  حسن ا  حديثهم  صار  منه؛ اْلَمحذوف  يعرف 
  صواب غري أو صوااب   روايته كون احتمال منهما  واحد  كل مع ألن واملَتاَبع؛ املتابع من

ح  ألحدهم موافقة رواية  املعتربين من جاءت  فإذا سواء، حد على   من اجْلَانبني  أحد  ُرجِّ
  إَل  التوقف  درجة  من  فارتقى  َُمفوظ احلديث  أن  على  ذلك  ودلَّ  املذكورين،  االحتمالني 

 ..ا(1) أعلم"  وهللا لقبول،ا درجة 
  التقوي يقبل  ما ِفي اْلَمجهول  رواية دخول  اإلمامني  هذين كالم  من  وظاهر  قلت: -

 .(2) أعلم وهللا الطرق، بتعدد  والرتقي 
  النصني  بظاهر والرتقي االعتبار يقبل واملدلس واملنقطع  املرسل أن ذلك: ويوضح -3

  والتقوِّي  الرتقي  يقبل  فإنَّه  فيه سقط ب بسب ضعف  إذا  السند أن  ذلك:  ومعَن  السَّابقني،
 الطرق. بتعدد

  العلماء  بعض  إن َحّتَّ  كعدمه، وجوده  إذ  حكمه ِف  ألنه َِتام ا؛ مثله واْلَمجهول 
 العني  َُمهول  ِف  ظاهر  وهذا  لذلك؛ منقطع ا  َُمهول  راوٍ  أو  مبهم راوٍ  فيه  الذي  السند ََسَّى
  الظاهر َُمهول ِف  وكذا  ،-حجر ابن  عند بهم امل ِف  يدخل ِمَّا  وهو - الصالح ابن عند

  َُمهول  املستور رواية أما  ؛-حجر ابن  عند العني  َُمهول وهو- الصالح  ابن  عند والباطن
  بصورة أوَل، ابب من  ترقيه املتابعة لذا  هذا؛  من  حاال   أرفع  أنه شك  فال  الظاهر  ال  الباطن
 املوفق. وهللا  وآكد،  أقوى

 
= 

 (. 28-27ابن الصالح، ََتقيق العرت )ص  
نزهة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 

 (. 52-51النظر )ص 
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ه - الشريازي  إسحاق  أبو  قال    عن  الثقة  أخربِن  : -الراوي  يعِن: - قال  "إذا  : -هللا  رِحي
 . ا(1)"أصال    يذكره   لَْ   من   ِبْنزلة   فهو   عندًن،   َُمهول   الثقة   ألن   كاملرسل؛   فهو   الزهري؛ 

ه- حجر ابن وقال   مبهم:  إسناده  ِف  ما  يسمون احلديث  أهل  بعض "طريقة :-هللا رِحي
 . ا(2) منقطع ا" أو  مرسال  

  لَْ  الذي املبهم  حال هذا كان فإذا أصال ،  يُذكر لَْ  كأنه املبهم  أن ذلك:  ووجه قلت:
 وُعنيِّ  َسُِّي  من وحال أرفع، وُعنيِّ  َسُِّي  من  فحال  كاملنقطع، فهو  أصال   يُذكر لَْ  كأنه يسم

  من الطرق  بتعدد  والتقوية االعتبار يقبل فهو كذلك, منه أرفع  راوٍ  من أكثر عنه وروى
 أوَل. ابب

، يكون وقد  مرتوك ا،  يكون قد  املبهم أو  اْلَمجهول  هذا  قيل: فإن -4   وقد كذااب 
 به؟ ُُيتج  فكيف  ذلك,   غري يكون

ا  املبهم، ابلراوي  وال اْلَمجهول  ابلراوي ََنتج  ال ََنن  فاجلواب:   ابِليئة  ََنتج  إَّنَّ
  بثبوت  الظن غلبة  حصول  ِف  كافٍ  وهذا  الطرق، تعدد ِف  املتابعة  حصول  من  املستفادة 

 دائم ا.  اليقني  ال  الظن  غلبة على  يقوم احلديث علم إذ ؛( 3) القبول حيِّز  ِف  وكونه املروي،
  غلبة على مبِني  لألحاديث األئمة "تعليل حجر: ابن اْلافظ يقول املعنأ  هذا وفي 

  راجح هو بل  األمر؛ نفس ِف  خطؤه يتعنيَّ  لَْ  كذا ِف  فالن أخطأ قالوا: فإذا  الظن،
  هو  من  فيه الثقة  َُيالف  ما  وهو - الشاذ  انتفاء  اشرتطوا  َلَما  ذلك ولوال  تمد،فيع االحتمال 
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 .ا(1) الصحيح"  حد   ِف  -منه أرجح
  هذا  من  ََتلو ال  كلها  واملعضل، واملدلس، واملنقطع، املرسل، واحلديث قلت:

 الطرق؛ بتعدد  والرتقي االعتبار ِف  قبوِِلا على  َُيرون -هللا رِِحهم- العلماء لكن  االحتمال؛
  الظن ُُمرَّد  من  تنتقل قد بل روايته؛ وقبول  ابلراوي الظن  حسن  يقوِّي  املتابع وجود إذ

 أعلى. درجة  إَل  الغالب 
ه- تيمية ابن اإلسالم شيخ قال -5   وخلت  طرقها تعددت  إذا "املراسيل  :-هللا رِحي

ا  املواطأة عن  يكون أن إما  النقل فإن قطع ا؛ صحيحة  كانت قصد؛ بغري االتفاق  أو  قصد 
  سلم  فمَّت  فيه, أخطأ  أو الكذب، صاحبه تعمَّد كذاب   يكون  أن وإما  للخرب؛ مطابق ا صدق ا

 ريب.  بال  صدق ا  كان واخلطأ؛ العمد الكذب من
  على  يتواطئوا لَْ  املخربين أن  ُعلم  وقد جهات، أو جهتني  من جاء احلديث كان فإذا 

 ... صحيح أنه ُعلم  قصد؛ بال  اتفاق ا  فيه  املوافقة تقع  ال  ذلك مثل  أن وُعلم  اختالقه،
  من  الوجه هذا  على  املختلفة جهاته تتعدد  ما  عامة صدق يُعلم  الطريق  وِِبذه

 ... ًنقله لضعف  وإما  إلرساله،  إمَّا كافي ا، أحدها  يكن لَْ  وإن  املنقوالت،
  ن أب العلم  مع  وجهني، من  النَِّب  عن  ذلك  فيه يتأتى الذي  احلديث  ُروي  إذا  وِِلذا

  يتعمد  ِمَّن  ليسوا  نقلته أن  ُعلم إذا السيما  حق، أبنه ُجزم اآلخر، عن أيخذه  لَْ  أحدمُها
ا  الكذب، ا  ... والغلط  النسيان أحدهم على َُياف  وإَّنَّ  الغلط، من  الواحد  على  َُياف وإَّنَّ

 ... لإلنسان يعرض  ما كثري ا  النسيان فإن
  مواطأة؛ غري من  ُُمتلفني  وجهني  نم مثال   ُروي  إذا الطويل احلديث  أن واملقصود:

،  يكون  أن  امتنع كما غلط ا، يكون أن  عليه امتنع   طويلة قصة  ِف  يكون ال  الغلط فإن  كذاب 
ا متنوعة،   مثلما اآلخر  ورواها متنوعة، طويلة قصة هذا روى فإذا بعضها، ِف  يكون وإَّنَّ

  من ََجيعها  ِف  الكذب نع امت كما ََجيعها،  ِف  الغلط  امتنع  مواطأة؛  غري  من  األول  رواها
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 ... مواطأة  غري
  العلم  يوجب العادة ِف  االتِّفاق أو  التشاور عدم مع الطرق تعدد أن هنا: واملقصود

  يُنتفع هذا  مثل وِف  الناقلني, أحوال َعِلمَ  من كثري ا به ينتفع هذا  لكن املنقول، ِبضمون
 للشواهد يصلح  إنه لون: ويقو  املرسل، وابحلديث  احلفظ، والسيئ  اْلَمجهول  برواية

 لغريه.  يصلح  ال  ما واالعتبار
  قاضي  َِليعة بن هللا بعبد ذلك ومثَّل  ألعتربه". الرجل حديث  أكتب "قد أِحد: قال

  ِف  وقع  كتبه؛  احرتاق  بسبب لكن الناس؛ خيار ومن  حديث ا الناس أكثر  كان فإنه مصر،
 سعد، بن  والليث  هو  يقرتن  ما  اوكثري   به،  ويستشهد  بذلك  يعترب  فصار  غلط،  املتأخر  حديثه 
 إمام.  ثبت حجة والليث 

م  وكما  م  حفظ، سوء فيه  الذي  ِِبديث ويعتربون يستشهدون أَّنَّ   يضعفون أيض ا  فإَّنَّ
- ِِبا يستدلون أبمور فيها، غلطه َِلم تبنيَّ  أشياء الضابط الصدوق الثقة حديث  من

  رواه  قد احلديث  يكون يثِِب  -علومهم  أشرف  من وهو احلديث، علل علم هذا  ويسمُّون
 . ا(1) ابطن[" بسبب ]وإما   ظاهر  بسبب إما  ُعرف  فيه وغلطه فيه، وغلط  ضابط، ثقة

  من  عند أمره  يُشتهر  وال كافر ا  أو  كذَّااب   واملبهم اْلَمجهول  هذا يكون  أن ويبعد -6
  ظاهر و أ كذااب   أو  كافر ا  املبهم  أو  اْلَمجهول  الراوي  كون  احتمال بل  يعرفه، وال  عنه يروي

 دينه أمر ِف  يتحمل كيف إذ عنه؛ الراوي ِف  الطعن -التأمل عند- يقتضي قد الفسق
 حاله؟! هذا  عمن

  أن  نعلم  ال  كما  حاله, ظاهر  هذا  عمن  والشرع  الدين يتحملون نعرفهم  ال  وََنن 
ا  يرمونه قد نعم َُمهول, عن روايته أجل من راوٍ  عدالة  ِف  طعن العلم أهل من أحد 

 أتمَّل.  عنهم، بروايته عدالته ِف   ُُيرحونه ال  لكن  وضبطه؛ روايته ِف  التدليس وأ  ابإلرسال
  دليل الطرق: بتعدد والتقوي للرتقي ضعفه يشتد لَْ  الذي الضعيف رواية وقبول -7

 

مقدمة  220صحيح اجلامع ) ِف وصححه األلباِن  ،    أخرجه  .  (1) 
 . 206وانظر االنتصار ألهل احلديث ص  ( ابختصار.70-62أصول التفسري البن تيمية )ص   ِف 
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  ُنص  من  من ِفي ابلضبط مشعر الطرق تعدد إذ والتقوي؛ للرتقي اْلَمجهول  رواية قبول  على
 أصال .  ضعفه   على   يُنص   لَْ   الذي   اْلَمجهول   ِف   أوَل   ابب   ومن   ، ( 1) ضعفه   على 

  طعن ا ليست  اجلهالة: أن من املقصد  هذا  أوَّل  ِف  سبق ِبا  ابلتذكري  هذا  ويتأكد  -8
ا غايتها فيه، جرح ا  وال  الراوي ِف    الضبط من حاله يتبني  َحّتَّ  روايته ِف  التوقف توجب  أَّنَّ

  الرواية  هذه ِف  األقل  على الضبط هذا حصول  على دليل  الطرق؛ تعدد عند املتابع ووجود 
  ينفي كما  الرتك، درجة ِف  الراوي كون ينفي فهذا واملتابعة؛ الطرق تعدد  فيها حصل الَِّت 

 الرواية.   ِف  الغلط  وقوع 
ا  اْلَمجهول  رواية  رد  أنَّ  لوحظ  وإذا  -9   والباطنة،  الظاهرة  بعدالته للجهالة  هو  إَّنَّ
 كونه مع الباطنة  الراوي بعدالة اجلهالة  أن لوحظ وإذا  فاسق ا، أو كافر ا يكون  أن فيحتمل 

 إنَّ  بل  الضبط، من  حاله  ُعرف إذا قوله  ِف  تؤثر ال  عنه؛ راوٍ  من  أكثر  برواية  الظاهر  عدل
  كما  والباطنة، الظاهرة  العدالة على  التنصيص مقام تقوم  الضبط من  الراوي  حال  معرفة
  املقصد  ِف  الصالح  ابن  عند اجلهالة على  التعليق ِف  (10) رقم  الفقرة ِف  ََتريره سبق

 كذلك.   املقصد  هذا  ومقدمة  األول،
  ضبطه، على  يدل  ِمَّا  اْلَمجهول رواية  ِف  والشاهد املتابع وجود  فإن  ذلك؛  ُعلم  إذا 

 اِليئة.  هذه  على روايته قبول وابلتاِل 
ه - الدارقطني  اإلمام قال  وقد  -10   ِِبرب  َُيتجون  ال  ديث ابحل  العلم  "وأهل  : -هللا  رِحي

ا  معروف، غري  رجل  بروايته ينفرد   -كذا- رواته كان إذا  ابخلرب  عندهم العلم يثبت وإَّنَّ
 عنه. اجلهالة  اسم  ارتفع قد  رجل  أو  مشهور ا، عدال  

ا، رجالن  عنه يروي أن  عنه اجلهالة اسم  وارتفاع   ارتفع  صفته هذه  كان  فإذا فصاعد 
  وجب  ِِبرب؛ انفرد واحد رجل  إال عنه يرو لَْ  من  فأمَّا وف ا,معر  حينئذ  وصار اجلهالة اسم عنه

 

انظر:  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 1/176(، وتدريب الراوي )75/ 1فتح املغيث )
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 . ا(1) أعلم" وهللا غريه،  يوافقه َحّتَّ  ذلك   خربه عن  التوقف
  على  واجلرح  الطعن  أسباب -عليه هللا  رِْحة- حجر  ابن  احلافظ  ذكر  وَلمَّا -11

  األشد على  تَّبها ر  أنه على  نصَّ  ( 2) الفكر" ُُنبة  شرح  ِف  النظر  "نزهة  كتابه: ِف  العموم 
 التدِل.  سبيل  على الرد  موجب  ِف  فاألشد 

:  املذكور، الرتتيب حسب على ذكرها ثَّ   كالتاِلي
  غلطه، لفحش الطعن ويليه  بذلك، لتهمته الطعن ويليه  الراوي، لكذب الطعن 

 ويليه ِلمخالفته، الطعن ويليه لومهه، الطعن  ويليه لفسقه، الطعن ويليه لغفلته، الطعن  ويليه
 حفظه. لسوء   الطعن ويليه لبدعته, الطعن  ويليه جلهالته، الطعن 

  أخف  من  فهو  الثامنة, املرتبة  ِف  وقع  للجهالة الطعن  أن الرتتيب  ِِبذا  ترى وأنت 
 االعتبار حديثه  يقبل  ال  هذا  مثل  فهل  كذلك،  احلال  كان  وإذا  املذكورة,  اجلرح  أسباب 
 الطرق؟  بتعدد  والرتقي 

 هنا؟  املذكور  هذا  عن  ََيتلف "التقريب"  ِف   الرواة ِلمراتب  ترتيبه قيل: فإن
  اجلرح  ِلمراتب  -عليه هللا  ةرِِح - حجر  ابن  احلافظ ترتيب  ََيتلف ال  فاجلواب:

 كتابه ِف  األوَل  املرتبة استبعدًن إذا وذلك "النخبة"؛ ِف  ترتيبه عن "التقريب" ِف  والتعديل
ا حني  ِف  األول، املرتبة صحابأ الصحابة اعترب حيث "التقريب"   ََتت  تدخل  ال أَّنَّ

  التهذيب" "تقريب  مقدمة ِف  املذكورة  املراتب أبن يُشعر وهذا والتعديل، اجلرح مراتب
 أعلم.  وهللا ،(3) فيه  واصطالحه بكتابه خاصة 

 

سنن  220صحيح اجلامع )  ِف  ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
والتعديل" )ص   (، وانظر: رسالة "رواة احلديث الذين سكت عليهم أئمة اجلرح 174/ 3الدارقطِن ) 

195 .) 
نزهة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 

 (. 44-43النظر )ص 
انظر:  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 

 (. 26-25ََتقيق "تقريب التهذيب" للعوامة )ص   مقدمة
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  عليه  نص  ما  ومراتبها:  اجلرح ألفاظ  من  االعتبار  مرتبة  ِف  "اْلَمجهول" كون  ويتأكد 
 منهم:  أذكر ذلك، ِف  العلم أهل  ن م ََجاعة

  اجلرح  ألفاظ  أمَّا قال: حيث -عليه هللا رِْحة- (733 )ت ََجاعة بن الدين بدر
 فمراتب: 

 اعتبار ا. ويُنظر  حديثه، يُكتب  فهذا  احلديث، لني  أدَنها: أوهُلا،
اعة ابن - قلت   أو  به، ُُيتج ال أو مضطرب، ]أو[ احلديث، مقارب "ومثله :-ْجأ

 .ا(1) َُمهول" 
  قال:  حيث -عليه هللا رِْحة - (743 )ت الطيِب  هللا عبد بن احلسني  ومنهم:

 مراتب. على  أيض ا  اجلرح  "وألفاظ
  ومثله  قيل: قال: مُثَّ  اعتبار ا، ويُنظر حديثه، يُكتب فهذا  احلديث؛ لني  هو أوهلا:

 .ا(2) َُمهول"   أو به، ُُيتج   ال  أو احلديث، مضطرب  أو  احلديث،  مقارب
  مراتب ِف  قال حيث -هللا  رِِحه- (873 )ت الفارسي ُُممَّد الفيض أبو ومنهم:

  مضطرب احلديث، منكر فالن الرابعة: " قال: األخف  إَل  األسوأ  من  َِلا  مرتب ا اجلرح
 َُمهول. ضعيف،  به، ُُيتج ال  ضعفوه، احلديث، واهي احلديث،

  الرابعة  املرتبة  عن  ل قا  مُثَّ  ضعف،  حديثه  ِف  ضعف،  فيه  مقال،  فيه  فالن  اخلامسة: 
  وال  يُكتب ال األَُول  الثالث  وِف  لالعتبار، حديثه يُكتب  املرتبتني  هاتني  ففي  واخلامسة:

 .ا (3)به" يُعترب
  اجلرح ألفاظ مراتب  ذكر  حيث  ،-عليه هللا  رِْحة- (902 )ت السخاوي  ومنهم:

 

املنهل  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 65الروي )ص 

اخلالصة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 (. 88أصول احلديث )ص  ِف 

واهر  ج220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 
 (. 94علم حديث الرسول )ص  ِف األصول 
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  املرتبة ِف  وذكر َّن،األد إَل  األعلى من التدِل  على العراقي" "ألفية  ألصله تبع ا مرتبة
  أن  على ونصَّ  هو, ما أدري ال أو جهالة, فيه أو َُمهول، فيه: مثل من عنده السادسة 

 به، يُعترب  وال  به يُستشهد  وال  أهلها من  بواحد  ُُيتج  ال  أنه  األول األربع املراتب  ِف  احلكم
  لذلك ِِبا املتصف بصالحية الصيغ  هذه إلشعار لالعتبار حديثه ََيرج  األربع  عدا وما

 .(1) َِلا  منافاِِتا وعدم
 كتابه: ِف  ذلك على نصَّ  حيث ،-عليه هللا رِْحة- (911 )ت السيوطي ومنهم:

 .(2) الراوي" "تدريب
  الباقي  "فتح  كتابه: ِف  ذلك على نصَّ  حيث  ( 925 )ت  األنصاري زكراي  ومنهم:

 .(3) العراقي" ألفية على
  إن- الكفاية  ذكرت  فيما لكن  املقام، لطال  ذلك  ِف  كالمهم  لك  أتتبع ذهبت  ولو 

 وأحكم.  أعلم تعاَل  وهللا  ،-تعاَل  هللا  شاء
  قول القبول:  درجة  إَل  يرتقي واملبهم  اْلَمجهول  خرب  أن على  يدل ِمَّا  وأخري ا  -12

ُنوا ﴿ :-وتعاَل  تبارك- هللا ي َّ ب أ بأٍإ  ف أت أ ٌق بين أ اءأُكْم فأاسي ينأ آمأُنوا إين جأ ا الَّذي يُبوا ق أْوًما  َيأأي ُّهأ أأن ُتصي
نيأ  مي دي الأٍة ف أُتْصبيُحوا عألأى مأا ف أعأْلُتْم َنأ أهأ  .فتثبتوا قراءة:  وف .[6احلجرات:] ﴾ِبي

ا  يُرد, وال  يُقبل ال  الفاسق خرب أن  ِف  واضحة  واآلية    صدقه ظهر  فإن فيه؛ يُتثبت إَّنَّ
 رُدَّ. وإال  قُِبل

  وال  يُقبل  ال  واملبهم  اْلَمجهول  خرب  أوَل  ابب  فمن  حاله، هذا  الفاسق  خرب  كان فإذا 
 وهللا رُدَّ، وإال  قُبل  قبوله  على دلَّت  فإن  ؛ -والشواهد املتابعات- القرائن ِف  ويُنظر  يُرد،

 

فتح  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 125-124/ 2املغيث )

صحيح اجلامع   ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
(220 (1/346  ،348 .) 

،  11/ 2)220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 
12 ،13 .) 
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 املوفق.
 والتثب  ت التب  ني  "فعلين  ا والق  راءة: لآلي  ة إي  راده بع  د هللا، رِح  ه ه (728)ت تيمية ابن قال

 عن  د به نؤمر ول الواحد، الفاسق خرب عند والتثبت بني ابلت أمرًن وإَّنا فاسق. خرب جاءًن إذا

 أّم  ا الواح  د، خ  رب يوجب  ه ال م  ا االعتق  اد م  ن يوج  ب االثن  ني  خ  رب أن وذل  ك الفاسقني؛ خرب

 .(1)العلم"اه  به ُيصل قد فهذا يتواطئا ل أَّنما علم إذا
FFFFF 

 

 (.18/26، وقارن ِبجموع الفتاوى )358االختيارات الفقهية ص (1)
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 املقصد الثالث
 كيف ترتفع اجلهالة؟

 تثبت العدالة بطريق من الطرق التالية:ترتفع اجلهالة بثبوت العدالة. و 
 إما ابالستفاضة والشهرة. -
 وإما ابلتنصيص على عدالته.  -
 وإما برواية عدلني عنه.  -
 ال يُعرف ابلرواية عن اْلَمجهولني.  ِمَّن وإما برواية أحد أهل العلم الكبار عنه   -
ب بعض  وإما بكثرة حديث الراوي وشهرته بني العلماء بذلك, كما هو مذه -

 أهل احلديث. 
 غري العلم ابلزهد والنجدة.  ِف وإما ابلشهرة    -

 وهي: التالية، ابألمور أذكِّير اجلملة هذه تفاصيل في  اخلوض وقبل
  الظاهر،  عدالة- بنوعيها الدينية العدالة ِف  ََجيعه هنا كالمنا إن األمر األول:

  صحيح والعكس له؛ الضبط بوتث للراوي  الدينية العدالة ثبوت يعِن  فال  -الباطن  وعدالة 
 مروايِِتم.  خالل  من  ضبطهم  على  احلكم وأمكن ،ِِبم الباطنة اخلربة  تعسَّرت  من  حق  ِف 

: األمر   واحد؛ راوٍ  إال عنه يرو ولَْ  يُ َعني، لَْ  الذي الراوي وهو العني، َُمهول  الثاِني
  هذا ِف  واحلال  ته؟!عدال ثبوت  ِف  نبحث  فكيف  عينه، تُعرف  ال  إذ  هنا؛  َِبثنا خارج فهذا 

، أن البدَّ  أنه الصنف    الباطنة، والعدالة  الظاهرة  العدالة  جهة من فيه نُظر  ُعنيِّ  فإذا يُعنيَّ
 املوفق.  وهللا البحث، هذا ِف  يتقرر حسبما

  عكس, وال الظاهرة  العدالة  ثبوت يستلزم  الباطنة  العدالة  ثبوت  إن الثالث: األمر
  راوٍ  إال  عنه يرو  لَْ  ولو اجلهالة،  عنه ارتفعت  ابلتنصيص  نةالباط  عدالته لدينا ثبتت  فَمنْ 

  الراوي إسالم ثبوت ُُمرَّد هي: الظاهرة العدالة  أن من  تقريره سبق ما على وذلك واحد؛
  وخوارم الفسق أسباب  من  الراوي  سالمة  ثبوت  هي:  الباطنة  والعدالة  ظاهره،  وسالمة 
  وتبقى الظاهرة، العدالة  له  تثبت فإنه عدل؛  راوٍ  من  أكثر  الراوي عن  روى  لو  وكذا املروءة,
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 الباطنة.   العدالة
  لَْ  الذين  اْلَمجاهيل أمَّا  عدل، راوٍ  اْلَمجهول عن  يروي أن هنا  املعترب الرابع: األمر

 .(1) كلها األحوال   على مرتوكون فهم الضعفاء  إال عنهم يرو
ه- حبان ابن قال   االحتجاج  َُيوز ال  َُمهول  و فه ثقة عنه يرو  لَْ  إذا  "الشيخ :-هللا رِحي

  العدالة، أهل َُجلة  إَل  اْلَمجهولني  حد  عن  بعدل  ليس من  َُترج ال  الضعيف  رواية  ألن به؛
 . ا(2) سيان" احلكم  ِف  يرو  لَْ  وما الضعيف روى  ما كأن

  الضبط  من الراوي حال  على التنصيص  أن :-األول في  سبق قد وهو- اخلامس األمر
  وتعذرت  ِِبم  العهد  تقادم  أقوام  حق  ِف  خاصة  العدالة،  من حاله ى عل التنصيص  مقام  يقوم
 بعدالتهم.  الباطنة اخلربة

  بوجود  العلم  يُشرتط  قال: من  أنَّ  اْلَمجهول:  ِف  اخلالف سبب  السادس: األمر
 عدالته.  تُعلم  ال   ألنه اإلطالق؛ على اْلَمجهول  رواية   يقبل لَْ   العدالة

  الثقة رواية  العدالة  ثبوت ِف  قِبل  العدالة،  يناف ا ِبِ  العلم عدم  يُشرتط  قال:  ومن 
 .(3) ذلك  ِف   ابجلرح   العلم   عدم   عنده   يكفي   إذ   والنجدة؛   ابلزهد   أمره   واشتهار   والثقتني، 

  "من : -عليه هللا رِْحة- الصالح ابن قال فقد والشهرة، ابلستفاضة العدالة ثبوت أما
  واألمانة؛ ابلثقة عليه الثناء وشاع العلم، أهل من  ََنوهم أو النقل أهل بني  عدالته اشتهرت

 . ا(4) تنصيص ا" بعدالته شاهدة  بينة عن  بذلك فيه اسُتغِن 
 

  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .(1) 
 (. 2/51(، فتح املغيث )2/193(، )1/98اْلمجروحني البن حبان )

صحيح اجلامع   ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 (. 327/ 1اْلمجروحني البن حبان )220)

انظر:  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     رجه  أخ.  (3) 
 (. 116(، مذكرة أصول الفقه )ص 53/ 2فتح املغيث )

مقدمة  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (4) 
 (. 95ابن الصالح )ص 
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  املشهور  اْلُمحدث  ِف  "ابب: ترَجته: اباب   "الكفاية"  ِف  البغدادي  اخلطيب  عقد  وقد 
 املعدل".  تزكية إَل  َُيتاج ال  واألمانة  والثقة  ابلعدالة 

ه- قال ثَّ    ابن  وسفيان الثوري، وسفيان أنس، بن  مالك  أن ذلك: ثال"م :-هللا رِحي
 هللا وعبد زيد، بن  وِحاد  سعد،  بن والليث  األوزاعي،  عمرو  وأاب  احلجاج،  بن  وشعبة عيينة،

  بن ويزيد  اجلراح، بن ووكيع  مهدي، بن  الرِحن  وعبد القطان، سعيد بن وَُيَي  املبارك، بن
  جرى ومن  معني،  بن  وَُيَي  املديِن، بن  لي وع حنبل، بن  وأِحد مسلم،  بن  وعفان هارون،
  عن يُسأل ال  والفهم؛ والبصرية  ابلصدق  واالشتهار  األمر، واستقامة  الذكر  نباهة  ِف  َُمراهم 

ا عدالتهم،   على أمره  أشكل  أو اْلَمجهولني، عداد  ِف  كان من  عدالة  عن  يُسأل  وإَّنَّ
 . ا(1) الطالبني"

  هؤالء  مثل  عن  سئل إذا  أحدهم فكان  ؛ احلديث أئمة  سار  النهج  هذا  وعلى قلت:
  ِِبذا وهم  هذا،  وََنو  عنه؟!". يُسأل  فالن "مثل قال:  أو  عنه؟!". يُسأل  "فالن  قال:

  وابهلل عدالتهم، عن يُسأل أن إَل  َُيتاجون ال األئمة  هؤالء  أمثال أن إَل  ينبهون اجلواب
 التوفيق. 

  ذكره يستفض ولَْ  ابلعدالة  يشتهر لَْ  من حق ِف  فهذا ابلتنصيص: العدالة ثبوت أمَّا
 .ِِبا

 يشتهر  ملأْ  الذي الراوي عدالة على التنصيص اشرتاطهم في  اجلمهور حجة في  واألصل

ا ذكره  هو: ِبي
  ابتدرته ؛ هللا رسول قال يقول: رجال   ََسعنا إذا مرة كنا إًن : عباس ابن  قول

  ما إال  الناس  من  أنخذ  لَْ  والذلول  عب الص  الناس  ركب  فلمَّا  آبذاننا، إليه وأصغينا أبصارًن
 .(2) نعرف

 

الكفاية  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 87 -86علم الرواية )ص  ِف 

مقدمة  220صحيح اجلامع )  ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
= 
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  لنا  ََسُّوا قالوا: الفتنة وقعت فلمَّا  اإلسناد، عن يسألون يكونوا لَْ " سريين: ابن وقول
  يؤخذ فال  البدع  أهل  إَل  ويُنظر حديثهم، فيؤخذ  السنة أهل إَل  فيُنظر  رجالكم؛
 .(1) حديثهم"

م  على  يدل  وهذا  قلت:    عنه،  ليؤخذ  الرجل  حال  على  التنصيص  ن يطلبو  كانوا أَّنَّ
اءأُكْم ﴿ :-وتعاَل   تبارك -  لقوله   امتثاال    منهم   وهذا   حاله،   يتبني  َحّتَّ   حديثه   ِف   توقف   وإال  إين جأ

ُنوا  ي َّ ب أ بأٍإ ف أت أ ٌق بين أ   ِف  تُوقف فسقه  ُعرف ومن خربه،  قُبل  عدالته ُعرفت  فمن .[6احلجرات: ] ﴾فأاسي
 يتبني  َحّتَّ  فيه نتوقف فإننا فسقه يُعرف ولَْ  عدالته تُعرف  لَْ  ومن يتبني، َحّتَّ  خربه  قبول

 أعلم. وهللا  كذلك،
 أقوال: ثالثة على الراوي عدالة على التنصيص ثبوت كيفية في  واختلفوا

  بكر  أبو القاضي  حكاه  شهادة. أو رواية ِف  رجالن إال التزكية ِف  يُقبل ال أنه األول:
 .(2) وغريهم  املدينة  أهل من  الفقهاء أكثر عن  الباقالِن 

ا هؤلء واستدل  يلي: ِبي
 . (3) وغريمها والكفاءة  كالرشد  عدلني  إَل  ثبوِِتا ِف  فتحتاج  صفة التزكية   قالوا: -1
  املعدِّلون فيتعدد الشهادة، به تُردُّ  ِلما تُرد وِلذا شهادة؛ واجلرح التعديل وألن -2

 .(4) الشهادات سائر ِف  كما 
 

= 
 (. 38/ 1(، اْلمجروحني من اْلمحدثني ) 62/ 1الضعفاء )   ِف (، الكامل  13/ 1صحيح مسلم ) 

سنن  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 1/15(، مقدمة صحيح مسلم )1/112الدارمي )

  ِف نقله 220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
(: "إنه املرجح عند  5/274فتح الباري ) ِف (، وقال ابن حجر 98علم الرواية )ص  ِف الكفاية 

 . ابن احلسن، واختاره الطحاوي".  ُُممَّدالشافعية واملالكية، وهو قول 
  فتح 220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 

 (. 8/ 2املغيث )
فتح  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (4) 

= 
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  به فالقول الثقة؛ لزايدة أحوط  واجلرح التعديل  ِف  العدد  ط واشرتا وقالوا:  -3
 .(1) أوَل 

ا  الرواية  ِف  التعديل  أبن شهادة"  "التعديل قوُِلم: تُعقب  وقد قلت:    عن خرب  هو  إَّنَّ
 .(2) العدد  فيه يشرتط  فال  صدقه، الظن   على غلب  إذا   ابلواحد فيه  ويكتفى الراوي، حال

  العدد  اشرتاط عدم أبن أحوط". التعديل ِف  العدد  اشرتاط "أبن قوُِلم وتُعقب
  ِف  املعدِّلني  تعدد  اشرتاط  فإن وكذلك  األحكام,  تضييع  من  احلذر  جهة  من  أحوط 

  لكثرة  ابالحتياط  أخلق  الشهادة  فإن  وكذلك  الرواية،  ِِبالف فيها،  ابلنص  اثبت  الشهادة 
 .(3) الرواية  ِِبالف العدد   فيها   فشرط   والعداوة،   كالصداقة   املساهلة   على   البواعث 

  ثبوت ِف  يكفي أنه  الراوي: عدالة على التنصيص ثبوت كيفية في  األقوال من الثاِني 
  القياس:  يوجبه "والذي قال: فإنه بكر؛ أِب  القاضي  اختيار وهو .(4) واحد  واجلرح العدالة
 .(5)..." وُُمرب  لشاهد  وعبد؛ حر أنثى، أو  ذكر  عدل  كل  تزكية  قبول   وجوب

 يلي: اِبي  هؤلء واستدل
 

= 
 (. 3/58(، وتيسري التحرير )8/ 2املغيث )

 ما سبق. 220صحيح اجلامع )   ِف ، وصححه األلباِن      أخرجه  .  (1) 
تيسري  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 

 (. 3/58التحرير ) 
فواتح  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 

 (. 151-2/150الرَِّحوت )
تيسري  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (4) 

 (. 3/58التحرير ) 
وبه جزم  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (5) 

: إذا زكَّى رجل رجال  كفاه. انظر فتح  كتاب الشهادات ابب   ِف صحيحه  ِف البخاري؛ حيث ترجم 
يوسف، واالثنان عندمها أحب. انظر عمدة القاري   وأِب حنيفة  أِب (، وهو قول 274/ 5الباري )

(13/236 .) 
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ا والقول العدد، فيه يشرتط  فال خرب الشهادة وِف  الرواية  ِف  التزكية إن قالوا: -1   أبَّنَّ
 .(1) عليه دليل ال  شهادة 

ا  التعدد  ِف  النص  وألن -2   :-وتعاَل  تبارك- هللا قال  الشهادة, ِف  هو  إَّنَّ
ن ملَّْ يأُكوَنأ ﴿ اليُكْم فأإي ن ريِّجأ ْيني مي يدأ هي ُدوا شأ نأ  وأاْستأْشهي َّن ت أْرضأْونأ مي ني ِمي رأُجلأنْيي ف أرأُجٌل وأاْمرأأأَتأ

امُهأا اأُلْخرأى  رأ إيْحدأ امُهأا ف أُتذأكيِّ لَّ إيْحدأ اءي أأن تأضي دأ هأ  .[282البقرة:] ﴾ الشُّ
 .(2) األحكام  تضييع من حذر ا   أحوط العدد اشرتاط وعدم  وقالوا: -3

  الرواية ِف  فيكفي التفصيل؛ اوي:الر  عدالة على التنصيص كيفية في  األقوال من الثالث
 .(3) الشهادة  ِف   اثنني  من  والبدَّ   العدل، تزكية 

ا هؤلء واستدل  يلي: ِبي
  ِِبالف  األحكام؛  تضيع ال َحّتَّ  أحوط  الرواية  ِف  العدد  اشرتاط  عدم أبن -1
 .(4) املساهلة  على البواعث  لكثرة العدد  اشرتاط  فيها  األنسب فإن  الشهادة 
  تثبت الذي  والعدد  الرواية، نفس  على يزيد ال الرواية به تثبت لذي ا العدد  وألن -2

 .(5)عنها  يزيد وال   ينقص  ال  الشهادة  به

 

  ِف نقله 220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 98علم الرواية )ص  ِف الكفاية  

تيسري  220صحيح اجلامع ) ِف  ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 (. 3/58التحرير ) 

الكفاية  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 
 (. 96علم الرواية )ص  ِف 

فواتح  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (4) 
 (. 2/150الرِحوت )

اإلحكام  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (5) 
 (. 2/121أصول األحكام لآلمدي ) ِف 
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 .(1) العلم  أهل من كثري عن  القول هذا  -هللا رِِحه- البغدادي  اخلطيب ونقل
  أو ُُمرب  -الشاهد  عدالة  عن  اْلُمخرب - املزكي  هل  هو:  النِّزاع  َُملِّ  ََترير  قلت: 

  طلب  ُُمرب؛ إنه قال: وَمنْ  الشهادة، ِف  يطلب  ما فيه طلب  شاهد؛ إنه قال: فمن  شاهد؟
 اخلرب. ِف  يطلب ما فيه

  ِبجرَّد  يتحقق الثناء وهذا بشاهد؛ وليس ُُمرب املزكي أن :-أعلم وهللا- يظهر والذي
  ات إثب َُيوز ال  إذ فيمتنع؛ دليل بال  يكون اخلرب على  زايدة فإثبات املزكي، من  اخلاص اخلرب

 يوجبه. دليل   بغري شرعي  حكم
  من الشهادة ِف  يُشرتط ما  َِلا يُشرتط  فال شهادة، وليست خرب التزكية أن والثابت:

  لالحتياط التزكية ِف  التعدد  يشرتط يقال: أن  يتصوَّر فال  تعارض؛ وال ََتاذب  وال  التعدد 
 .(2) التعارض  فرع ألنه

  احلاجب  ابن بذلك  صرَّح وقد  لتعديل،ا ِف  ََتري كما اجلرح ِف  ََتري األقوال وهذه
 .(4) الوصول" "منهاج ِف  البيضاوي  إليه وأشار  ،(3) األصوِل ُُمتصره  ِف 

 

الكفاية  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
  ِف (، ورجحه الرازي، واآلمدي 1/162املستصفى ) ِف (، واستظهر هذا القول الغزاِل 96)ص 

 (. 1/121أصول األحكام ) ِف اإلحكام 
تيسري  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 

 (. 3/59التحرير ) 
منتهى  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 

 (.  79الوصول واألمل )ص  
  سنة  وتوف  ، 570لغوي، ولد سنة بكر، فقيه أصوِل  أِب هو عثمان بن عمر بن  وابن اْلاجب:

 (. 4/211)   للزركلي   واألعالم   (، 508/ 1)   النهاية   غاية   . 646
)ص  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (4) 

171  .) 
  .685أبو اخلري ًنصر الدين، فقيه أصوِل، توف سنة  ُُممَّدهو عبد هللا بن عمر بن  والبيضاوي:

 . (4/110)  للزركلي  واألعالم  (،5/95)  الشافعية  طبقات
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 على ذلك في  العلماء اختلف واجلرح؟ التزكية في  العارفني واملرأة العبد قول يُقبل وهل

 قولني:
  وهو الشهادة. ِف  ال و  الرواية ِف  ال والتجريح، التعديل ِف  املرأة قول  يُقبل ال األول:

 .(1) املدينة   أهل أكثر  مذهب
:  ذلك.  ِف  خربمها  قبول  الثاِني

ه- الباقالِني  قال   ِف  العارفني  واملرأة  العبد قول  ]قبول  على يدل  "والذي :-هللا رِحي
  والشاهد واخلرب،  اْلمخرب  ِبثابة يكون أن  وتعديله  العدل  حاالت  أقصى  أن  ذلك[: 

  قبول  أيض ا وجب السلف؛ من إَْجاع وأنه مقبول  املرأة  خرب أن ثبت فإذا  والشهادة،
  ِبثابة والشاهد اْلُمخرب  حال  عن إخبار  هو  الذي  تعديلهن يكون  َحّتَّ  للرجال تعديلها
 به. العمل  وجوب  ِف  خربهن

  لذلك  جاز األحكام؛ مواضع ِف  الشهادات ِف  مدخل للنساء كان إذا وكذلك
  تعديلهن يُقبل  أالَّ  قلناه: الذي هذا على وَُيب شهادُِتن, قُبلت  كما تزكيتهن  قبول

  رد  َُمرى  ذلك  ِف  التزكية  رد َُيري َحّتَّ  شهادِتن فيه يُقبل ال الذي احلكم ِف  للشهود 
  مقبول العبد  خرب ألن  الشهادة؛ دون للمخرب  العبد تزكية  قبول  أيض ا  وَُيب  الشهادة، 
 مردودة. وشهادته

  لشاهد وعبد، حر أنثى، و ذكر عدل، كل تزكية  قبول وجوب القياس: يُوجبه والذي
  والظنة  التهمة  وانتفاء  قوله، إَل  والرجوع  حاله، من للظاهر مطابقة تزكيته تكون َحّتَّ  وُُمرب،
  بعض  بتزكية العمل  ََترْيْ  على ذلك  مقام يقوم  ما  أو  إَْجاع أو توقيف يرد  أن إال عنه،

  ما كان ذلك؛ يثبت لَْ  ومَّت  ألجله، س القيا ويرتك ذلك  إَل  فيصار املرضيني؛ العدول 
 . .ا(2) ُُمرب"  أو شاهد لكل  عدل  كل لتزكية  موجب ا  ذكرًنه

 

الكفاية  220)صحيح اجلامع  ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 98علم الرواية )ص  ِف 

  ِف نقله 220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
= 
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  من  أحوال اختبار َِلما أمكن اللذين والعبد املرأة حق ِف  ََجيعه التقرير وهذا قلت:
  كوني أو أحواله، على  واالطالع زكَّته من  مصاحبة  َِلا  َُيوز  ِمَّن  املرأة تكون  كأن زكَّياه؛
 له أمكن  ِمَّن  زكَّاه  َمنْ  يكون  أن  ينبغي العبد  ِف  وكذا  مثلها، له  املرأة  تزكية  وقعت  الذي 

 .(1) ذلك  وََنو أحواله على  االطالع
  بسؤال والعبد  املرأة  تزكية  قبول  على  -هللا  رِِحه- ( 2)البغدادي اخلطيب استدل  وقد 

 له. اِِبا وجو   ،  عائشة  حال  عن اإلفك قصة  ِف  (3) بريرة   النَِّب 
ل   رسول  دعا اإلفك: حادثة من وقع بعدما  الرسول أن اْلديث: من الشاهد وُمأ

  فراق ِف  يستأمرمُها الَوحيُ  استلبث حني   زيد بن وأسامة طالب أِب  بن عليَّ   هللا
 أهله.

  على فأشار زيد، بن أسامة فأمَّا [:-احلديث راوية وهي  - ]عائشة قالت
 اي فقال: الود؛ من نفسه ِف  َِلم يعلم وابلذي  أهله براءة  من ميعل  ابلذي  هللا رسول
  لَْ  هللا، رسول  اي  فقال: طالب، أِب  بن علي  وأمَّا خري ا، إال نعلم  وما أهلك، هللا, رسول
 .(4) َتْصُدُقكَ  اجلارية  تسأل  وإن  كثري، سواها والنساء عليك  هللا ُيضيِّق

 
= 

 (. 99-98الكفاية )ص 
إرشاد  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 

 . ( 66)ص الفحول  
الكفاية  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 

 (. 98-97)ص 
موالة  220صحيح اجلامع )  ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 

الصحابة   ِتييز  ِف زمن يزيد بن معاوية. اإلصابة  ل ، صحابية مشهورة، عاشت إ عائشة 
(4/251 .) 

هذا  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (4) 
ِلما رأى عنده من القلق بسبب القول    لنَِّب ا الكالم الذي قاله علي ِحله عليه: ترجيح جانب 

أن يتحقق    لشديد الغرية فرأى أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إ الذي قيل، وكان 
= 
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 من رأيت هل بريرة, أي فقال: ة برير   هللا  رسول  فدعا : [ ]عائشة قالت 

  أكثر عليها أغمُصهُ  أمر ا عليها رأيت  إن  ابحلق, بعثك والذي ال، بريرة: قالت يريبك؟ شيء
ا من  هللا رسول فقام فتأكله. الداجن  فتأِت  أهلها، عجني  عن تنام السنِّ  حديثة  جارية  أَّنَّ

 .(1) احلديث ... سلول  بن َب أُ  بن هللا  عبد  من يومئذٍ  فاستعذر  
 :(2)إشكالن الستدلل هذا على أورد وقد

ا  الوقت؛  ذلك  ِف   عائشة  عند تكن  لَْ  بريرة  أن  األول: ا  ألَّنَّ   كاتبت  إَّنَّ
  بينما  اخلامسة,  السنة  ِف  اإلفك  قصة ألن  طويلة؛  ِبدة  اإلفك قصة  زمن  بعد  وُعتقت
 .(3) الثامنة  السنة  بعد    بريرة  ُعتقت

:   تعديل  إَل  ََتتاج فال  ؛ عنده معلومة  دالتها ع كانت  عائشة  أن الثاِني
ا  وتزكية،    ال  األحوال؛ وقرائن  األخبار  ابب  ِف  االستثبات  ابب  من  اجلارية   سؤاله  وإَّنَّ

 .(4) الباب مسألة هي الَِّت  احلال  َُمهول  تزكية ليستفيد
 

= 
ُيزم على اإلشارة بفراقها؛ ألنه عقب بقوله: وسل   لَْ  براءَِتا فيمكن رجعتها، مع مالحظة: أنه 

، فكأنه قال: إن أردت تعجيل الراحة ففارقها، وإن  رسول هللا  إَل اجلارية تصدقك, ففوض األمر 
أن تطلع على براءِِتا؛ ألنه كان يتحقق أن اجلارية   إَل أردت خالف ذلك فاِْبث عن حقيقة األمر 

 (. 8/468. وانظر فتح الباري )-أي: براءُِتا-ستخرب بذلك 
ث حدي220صحيح اجلامع ) في ، وصححه األلباِني     أخرجه . (1) 

ْعُتُموُه قُ ْلُتم مَّا يأُكوُن لأنأا أأن ﴿كتاب التفسري، ابب:   ِف فقد أخرجه البخاري  صحيح: َأ إيْذ َسأي وألأْولأ
انأكأ  ا ُسْبحأ لَّمأ ِبيأذأ  (. 4750)  رقم  حديث  ،﴾..ن َّتأكأ

توضيح  220صحيح اجلامع )  ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 (. 2/122األفكار ) 

زاد املعاد  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 
(3/256 ،268 .) 

توضيح  220صحيح اجلامع )  ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (4) 
 (. 2/123األفكار ) 
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  من  إدراج احلديث ِف   بريرة ذكر  أبن األول اإلشكال عن أجيب  وقد قلت:
ا ظناا واة الر  بعض  . (1) هي أَّنَّ

  بريرة أن وهو آخر، جواب إَل  وأشار حجر، ابن احلافظ اجلواب هذا يسلم ولَْ 
  ِف  قصتها  وقوع  قبل مواليها رق ِف  وهي ابألجرة،   عائشة ََتدم  كانت 
 . (2) احلفاظ  وتغليط اإلدراج دعوى  من أوَل  اجلواب  هذا  أن  احلافظ وذكر املكاتبة،

: وعن   أي  على والعبد املرأة سؤال مشروعية على يدل   الرسول سؤال أبن الثاِني
 أعلم.   وهللا حال،

 واجلرح؟ التزكية في  الضابط والغالم املراهق الصبي  قول يُقبل وهل
  فإن  يسمعه، ِلما الضابط والغالم املراهق الصِبِّ  تزكية  قبول عدم على  العلماء أَْجع

  عدال   العدل  يكون منها به وما املكلفني  كامألح عارف غري يسمعه ِلما الضابط الغالم
ا  فاسق ا، والفاسق   تزكيته. قبول  لذلك  َُيز  فلم املكلف؛ لذلك  يكمل وإَّنَّ

  من خائف ا  لذلك  يكن لَْ  فإن  العدل،  وتفسيق  الفاسق تزكية ِف  عليه تعبُّد  الَ  وألنه
 الفاسق. وتعديل  العدل  تفسيق منه  يؤَمن لَْ  وعقاب؛ مأمثَ 

  الضابط والغالم املراهق الصِب  تزكية  تُقبل  ولَْ  واملرأة، العبد تزكية قُِبل كيف قيل: فإن
 واجلرح؟  التزكية ِف 

  وما  املكلفني  أفعال  أبحكام  عارفان  واملرأة  العبد  فإن  بينهما؛  يفرتق  األمر  إن  فاجلواب: 
ما وكذلك فاسق ا، والفاسق عدال   العدل يكون به   املراهق  الصِب  خالف على مكلفان فإَّنَّ

 .(3) فيهما األمر  فافرتق الضابط، والغالم 
 

زاد املعاد  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 41(، اإلجابة عما استدركته عائشة على الصحابة )ص 3/268)

فتح  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 (. 8/469الباري )

الكفاية  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 
 (. 99)ص 
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 العدالة!! على ابلتنصيص  يتعلق ما َِتام  وهذا
  تثبت الراوي عن عدلني  رواية  أن سبق فقد الراوي: عن عدلني برواية العدالة ثبوت أمَّا

 .(1) بذلك  تثبت  فال الباطنة  العدالة  أمَّا  الظاهرة، العدالة  له
  الدينية العدالة له ثبتت وعيَّناه؛ عدالن عنه روى من نأ   إَل  العلم  أهل بعض وذهب

 والباطنة.  الظاهرة 
  كان ََنن، نعرفه ال عمَّن العدل روى إذا أنه إَل  (2) احلنابلة من  يعلى أبو ذهب بل

 . (3)حبان  وابن  خزُْية   ابن وإَل  احلنفية، إَل   هذا ويُنسب  له، تعديال  
ؤلء واْلجة ا فيه َعِلم لو العدل أن :هلي   ِف  غاشاا لكان يذكره لَْ  ولو لذكره، جرح 

 الدِّين.
ه- البغدادي اخلطيب قال ذه متعقًبا -هللا رِحي   أن  َُيوز ألنه ابطل؛ "وهذا اْلجة: هلي

  يروي بل صدقه، عن خرب ا وال تعديال   عنه روايته تكون فال عدالته؛ يعرف ال العدل يكون
 أحاديث، قوم عن رووا الثقات العدول  من ََجاعة وجد وقد كيف  يقصدها, ألغراض عنه

ا علمهم مع  أحواِِلم ذكر  عن بعضها ِف  أمسكوا   شهدوا بعضها وِف  مرضية، غري أبَّنَّ
   واملذاهب...؟! اآلراء  وبفساد الرواية ِف  ابلكذب  عليهم

 الدين.  ِف  غاشاا كان حاله؛  يذكر ولَْ  بثقة  ليس عمن  الثقة   روى إذا  قالوا: فإن
  ِِبرح  يعرفه ال  وقد  ثقة،  غري  أبنه  معرفته مع  كذلك،  حاله يكون  أن أمره  َِّناية  قلنا: 

 .ا( 4) ذكروه" ما  فبطل تعديل؛ وال 
 

انظر  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 األول.  املقصد  ِف ( على اجلهالة عند ابن الصالح 4التعليق رقم )

املسوَّدة  220صحيح اجلامع )  ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 (. 273، 256،  254)ص 

انظر:  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 
 املقصد الثاِن.  ِف املطلب األول، 

الكفاية  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (4) 
= 
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  بل  به، حديثه يرد  ما  الراوي حديث ِف  ََند  ولَْ  راوٍ  عن العدل  روى  إذا  لكن  قلت: 
  مع الضبط  ِف  حاله  اعتبار  من املانع  فما  الضبط، من  حاله معرفة  إَل  نصل  أن  استطعنا

  بطريقة  نقول  ال  لَِ  بل الباطنة؟! عدالته معرفة  ِف  ومشعر ا  ُمغني ا عنه، العدل هذا  رواية
  رجل  عن الفسق  وظاهري اْلَمجهولني  عن  ابلرواية يُعرف  ال  الذي  العدل  روى إذا أخرى:

  ِف  ذلك  بعد  ويُنظر عنه؟ الدِّينية اجلهالة  رفع  ِف  كافي ا ذلك  ُعدَّ  عنه، بروايته إال  نعرفه ال
 مباشرة. بعده اآلِت  املسلك   من قريب  وهذا  الضبط, من  حاله

  الدينية عدالته عدم يعلمون عمن  رووا  الثقات  هؤالء  كون  ِف  نظر ا لديَّ  أن على
م  احلديث: أهل  صنيع  من املعروف فإن لروايته؛ القبول  سبيل على   سبيل على يروون  ال  أَّنَّ

  فقد  القبيل  هذا  عن روايته منهم نقل  ومن  للعدالة، ُُمالف  حاله ظاهر  كان ِلمن القبول 
 سببه. ُعلم

 س  بيل عل  ى الض  عفاء بع  ض ح  ديث ي  روي ك  ان أن  ه األعم  ش ع  ن نُق  ل م  ا ذل  ك: فم  ن

 .(1)عنه فُحمل القبول، ال التعجب
  الرجل من احلديث  أَْسع أوجه: ثالثة  على  احلديث ألروي  إِّنِ  قال: الثوري وعن

ذه  أعبأ ال  الرجل  من  احلديث  وأَْسع حديثه، أوقف  رجل ال  من احلديث وأَْسع دين ا، وأَتَّ
 . (2)معرفته وأحب ِِبديثه

 
= 

 (. 89)ص 
(: "ق    ال الع    الء ب    ن املب    ارك َسع    ت أاب بك    ر ب    ن عي    ا  يق    ول: قل    ت 2/388ف مي    زان االعت    دال )( 1)

لألعمش : أنت حني َت دث ع ن موس ى م ن طري ق عباي ه ب ن كلي ب ع ن عل ي ق ال: أًن قس يم الن ار؟ 
 ."اه فقال: وهللا ما رويته إال على وجه االستهزاء. قال الذهب: ِحله الناس عنك ف الصحف

: "ق   ال أب   وبكر ب   ن عي   ا  ع   ن األعم   ش أن   ه ق   ال: 68ف الت   اريخ الص   غري )األوس   ط( صوللبخ   اري  
 نستغفر هللا من أشياء كنا نرويها على وجه التعجب، اَتذوها دينا . 

قال أبوزرعة عن حديث رواه الثوري: "اع ل الث وري رواه (.: 2/25وف علل احلديث البن أب حامت ) 
 "اه احلديث املنكر، مستنكرا  على الكلبتعجبا ، من الكلب حني حّدث ِبذا 

ش     رح 220ص    حيح اجل    امع ) ِف ، وص    ححه األلب    اِن     أخرجه . (2)
 (.1/381علل الرتمذي )
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َّا الراوي عن الثقة رواية أن في  املذهب هذا يساعد وِميَّا   حامت:  أِب  ابن  قال يقوِّييه: ِمي
 يقويه؟  ِمَّا  ثقة، غري رجل  عن الثقات رواية عن  أِب  سألت 

  الثقة رواية  نفعه َُمهوال   كان وإن عنه، ايتهرو  تقوه لَْ  ابلضعف معروف ا  كان إذا قال:
 عنه.

  أنه فاعلم  رجل  عن  ُُيدث شعبة  رأيت  إذا  يقول:  أِب  وََسعت  حامت[:  أبي  ]ابن قال
 .(1) أبعياَِّنم نفر ا  إال  ثقة؛

  يقوي  ِمَّا  الرجل عن الثقات رواية عن  زرعة أاب وسألت حامت[: أِب  ]ابن قال
 حديثه؟

 الثوري؟!  عنه روى كلِب ال  قلت: لعمري. إي  قال:
ا قال:  فيه.  يتكلم الكلِب  وكان العلماء، فيه  يتكلم  لَْ  إذا ذلك   إَّنَّ

  الرواية  يذكر  الثوري  كان قال: عنده؟  ثقة  غري  وهو عنه الثوري  رواية  معَن  فما  قلت: 
  الكلِب  عن روايته تكن ولَْ  عنه، روايته عنه فيعلقون والتعجب، اإلنكار على الرجل عن

 

ولعله  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 . ا (: "شيوخ شعبة عامتهم جياد".1/399امليزان ) ِف قال الذهِب   ِِلذا

بن عبد اجلبار: روى عنه شعبة قال العقيلي: َُمهول النقل. قلت   ُُممَّدترَجة  ِف ( 3/613وقال فيه ) 
 . ا: شيوخ شعبة نقاوة إال النادر منهم، وهذا الرجل قال أبو حامت: شيخ".-الذهِب -

بن عبيد هللا: "هو من شيوخ شعبة اْلُمجمع على ضعفهم، ولكن   ُُممَّد ترَجة  ِف ( 3/635وقال فيه )
(: "شعبة ال َُيمل عن مشاَيه إال  1/300فتح الباري ) ِف وقال  .اعباد هللا الصاحِلني". كان من

-2/282) الضعيفة األحاديث سلسلة ف هللا يرِحه األلباِن العالمة نبه وقد .اصحيح حديثهم".
 جدا .   مفيد  فإنه  فانظره  وُماهيل؛  ضعفاء  شعبة  شيوخ  من  َجع  وجود  على  (881  رقم  حديث  ،283

  سعيد  بن ُيي َسعت يقول: املدين بن علي عن" (،2/35) حامت ب أ  البن والتعديل اجلرح ف رأيت مث
  حدث ِمن َسع الرجل لذلك تقول أن َتتاج فال أمره كفاك فقد رجل عن شعبة به حدث كلما يقول:

  نم حديثهم صحيح فاملراد فقط، السماع جهة من النقاوة وجه أن يفسر النص وهذا قلت: ."اه  عنه
   أعلم  وهللا  السماع،  حصول  جهة
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 .(1) له  هقبول
َّن عنه الكبار العلم أهل أحد برواية العدالة ثبوت أمَّا جهولني: عن ابلرواية يُعرف ل ِمي  اْلمأ

 العلم.  أهل بعض سلكه مسلك  فهذا 
  روى  إذا  معروف ا الرجل  يكون مَّت  معني: بن  ليحَي  قلت شيبة: أبي  بن يعقوب قال

 عندكم؟ 
  غري  فهو  العلم  أهل وهؤالء عِب،والش سريين، ابن مثل: الرجل عن روى  إذا  قال:

 َُمهول. 
 إسحاق؟  وأِب  حرب  بن  َِساك مثل الرجل  عن روى  فإذا   قلت:
 . .ا(2)َُمهولني   عن يروون  هؤالء  قال:

  الراوي  عن الكبار العلم أهل أحد رواية ُُمرَّد  أبن مشعر -هللا رِِحه- وكالمه قلت:
 اْلَمجهولني. عن   ابلرواية  كبار ال   هؤالء   يُعرف   أالَّ   بشرط   اجلهالة،   حيِّز   عن   يرفعه 

  حسن,  تفصيل "وهذا بقوله: السابق النص على -عليه هللا رِْحة- رجب ابن عقب وقد
  الرجل ََيرج ال  أنه املتأخرون، عليه تبعه الذي الذهِلي َُيَي  بن  ُُممَّد  إطالق  َُيالف وهو
ا  رجلني  برواية  إال  اجلهالة  من  .ا (3)عنه" فصاعد 

  إال  يروي ال أنه منه ُعرف من أنه  على يدل أِحد عن املنصوص "أن هذا: قبل وذكر
  بذلك وصرَّح   بتعديل، فليس ذلك  منه يُعرف لَْ  وَمنْ  له، تعديل إنسان عن فروايته ثقة، عن

 .ا (4) الشافعي" وأصحاب  أصحابنا من  اْلُمحققني  من  طائفة
 

شرح  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
 (. 2/36والنص ف اجلرح والتعديل )  (.1/381علل الرتمذي )

شرح  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (2) 
 (. 1/378علل الرتمذي )

شرح  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (3) 
 (. 1/378علل الرتمذي )

شرح  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (4) 
= 
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  عمن  العدل روى ذا"إ قوله: ِف  احلنابلة من  يعلى أِب  مراد التفصيل هذا ولعل قلت:
 .(1)له"  تعديال   كان ََنن   نعرفه ال

 العلم.  أهل  لبعض مسلك هذا  فإن  حديثه: وكثرة الراوي ابشتهار العدالة ثبوت أمَّا
  وزيد كثري، أِب  بن َُيَي  عنه يروي فيمن يقول -هللا رِِحه- املديِن  ابن أن ذلك: فمن

 َُمهول.  مع ا: أسلم بن
 ُمهول.  وحده:  شعبة  عنه يروي فيمن   ويقول
 معروف.  وعاصم:  ووكيع  املبارك ابن  عنه يروي فيمن وقال 
 ابملشهور.  ليس َِليعة: وابن جعفر بن  احلميد  عبد عنه يروي فيمن وقال 
 معروف.  املبارك: وابن  وهب ابن  عنه يروي فيمن وقال 
 معروف.  أسلم:  بن  وزيد  املقربي عنه يروي فيمن وقال 
 .(2) معروف  ينة:عي وابن مالك  عنه روى فيمن وقال 
 .(3) وحده  ذر  عنه روى َُمهول  أخرى: مرَّة  وقال  معروف، احلضرمي:  يسيع ِف  وقال 
  عنه روى  أنه مع  ابملشهور  ليس وقاص: أِب  بن  سعد بن عامر  بن  داود  ِف  وقال 

 .(4) ََجاعة
  أنه مع  ابملشهور، ليس اخلراساِن: أسيد بن إسحاق  ِف  الرازي حامت أبو  قال وكذا

 
= 

 (. 1/376علل الرتمذي )
املسوَّدة  220صحيح اجلامع )  ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 

 (. 273، 256،  254)ص 
، وصححه      أخرجه  .(. 379-1/378شرح علل الرتمذي )( 2) 

 220صحيح اجلامع )  ِف باِن األل
، وصححه      أخرجه  .(. 379-1/378شرح علل الرتمذي )( 3) 

 220صحيح اجلامع )  ِف األلباِن 
ما سبق  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (4) 

(1/379 .) 



 -68- 

 .(1) العلماء  بني  حديثه  يشتهر لَْ  لكنه املصريني، من ََجاعة عنه َروى
  غري عنه روى ما يُعرف، ليس  احلارِثي: الرِحن عبد بن حصني  ف أِحد  قال وكذا

ا حديث ا عنه روى  خالد أِب  بن وإَْساعيل  أرطاة،  بن حجاج  . (2) واحد 
 .(3) ََجاعة عنه روى  أنه مع  َُمهول, :وعله بن  الرِحن  عبد ِف  وقال 

  لَْ  أنه -حنبل بن أِحد يعِن: - مراده  "لكن األخري: هذا على معقًبا رجب ابن قال
  ولَْ  ،واحد عنه روى  من  بعض حديث صحح  وقد  العلماء، بني  يُنشر  ولَْ  حديثه، يشتهر
 . .ا(4) َُمهوال "  َُيعله

  أحد  عنه روى  راوٍ  أعلم ال عمري: بن خالد  ِف  -هللا رِِحه- حنبل  بن أِحد وقال 
  عندي حديثه أخرى: مرَّة وقال احلديث. حسن ولكنه شيبان؛ بن  األسود ىسو 

 .(5) صحيح
  ِف  اجلهالة لفظ أطلق  -هللا  رِِحه- حامت أِب  ابن  أن -هللا رِِحه- حجر ابن  ذكر وقد

ا  العدالة،  َجهالة  يريد  "ال  وقال: الصحابة.  من  ََجاعة  حق    الذين األعراب  من  أنه  يريد  وإَّنَّ
 ..ا (6)التابعني"  ئمةأ عنهم  يرو لَْ 

 

 ما سبق. 220صحيح اجلامع )   ِف ، وصححه األلباِن      أخرجه  .  (1) 
صحيح اجلامع   ِف ، وصححه األلباِن       أخرجه .ما سبق.  (2) 

(220 
صحيح اجلامع   ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .ما سبق.  (3) 

(220 
صحيح اجلامع   ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .ما سبق.  (4) 

(220 
صحيح   ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  . (.1/380ما سبق ) (5) 

 220اجلامع ) 
لسان  220صحيح اجلامع )  ِف ه األلباِن ، وصحح     أخرجه  .  (6) 

 (. 49-2/48(، وانظر: فتح املغيث )6/13امليزان )
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ا  النقول  هذه ِف  هنا ابجلهالة املراد  أن  :-أعلم وهللا- يظهر والذي قلت:   هو إَّنَّ
  بدليل الدينية، العدالة  معرفة  ِف  اجلهالة ال  العموم على الضبط من احلال  معرفة ِف  اجلهالة 
  من شامي ما وبدليل  شرع ا، اثبتة وعدالتهم  الصحابة, بعض حق ِف  الوصف  هذا إطالق 

 وأحكم.  أعلم وهللا ، -هللا رِِحهم- ألفاظهم 
  اَسه من  ابب ِف  والتعديل"، "اجلرح كتابه ِف  ذكر  حامت أِب  ابن  أن ذلك: من

  ابن زرعة  وأِب  جبري، بن سعيد عن روى ":ُُممَّد بن "عمرو العني؛ حرف من "عمرو"
 إبراهيم. عنه روى  جرير.  بن عمرو

  سعيد  عن  رواه  الذي  واحلديث َُمهول. هو  فقال: عنه أِب  "سألت  حامت: أبي  ابن قال
 . .ا(1) حسن" جبري  بن

 ومع  َن  جب  ري, ب  ن س  عيد ع  ن رواه ح  ديث ا ل  ه وحسَّ  ن ال  رَّاوي، ِِبهال  ة حك  م فهن  ا قل  ت:

 ح  ديث ا لك  ن العم  وم؛ عل  ى الض  بط م  ن حال  ه يُع  رف ال ال  راوي أن إذن: هن  ا ابجلهال  ة احلكم

 أمكن  ه ما األدلة من لديه قام الشيخ ألن حسن؛ جبري: نب سعيد عن رواه الذي وهو بعينه

 .(2)أعلم وهللا َُمهول, فهو فال؛ الراوي حديث سائر أما بذلك، احلكم
  عبد  ابن اختاره فقد والنجدة: ابلزهد العلم غري في  بشهرته للراوي العدالة ثبوت أمَّا

 .(3) الرب 
  على التنصيص  مقام  تقوم بذلك  العلم  غري  ِف  الراوي شهرة أن القول: هذا ووجه

 

وَِتام  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
زرعة بن عمرو بن جرير؛ فإنه يرويه الناس". اجلرح   أِب العبارة: "واحلديث اآلخر الذي رواه عن 

 (. 1/426النكت على كتاب ابن الصالح )(. وانظر: 6/262والتعديل ) 
(، وق  رره 1/426وُيتم  ل أن  ه أراد احلس  ن اللغ  وي، كم  ا قال  ه اب  ن حج  ر ف نكت  ه عل  ى اب  ن الص  الح )( 2)

، م ن رس الته "تقس يم احل ديث إل ص حيح وحس ن وض عيف ب ني 107العالمة ربيع ب ن ه ادي ف ص
    املتعصبني".واقع احملدثني ومغالطات 

ف     تح 220ص     حيح اجل     امع ) ِف وص     ححه األلب     اِن  ،    أخرجه . (3)
 (.1/317(، وتدريب الراوي )2/46املغيث )
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  بفسق متلبس ا ظاهره ِف  يكون أن  حاله هذا  فيمن يبعد إذ  والباطنة؛ الظاهرة  الدينية عدالته
 يُعلم.  وال 

  الدينية  العدالة  ثبوت أن ونذكِّر نتذكَّر  أننا إال املنحى، هذا بوجاهة سلمنا إذا وََنن
 التوفيق. وابهلل له، الضبط  ثبوت يعِن  ال  للراوي 

FFFFF 
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 اخلامتة

 التالية:  النقاط في  وتتلخص البحث، إليها انتهى الَّتي  النتائج أهم وتتضمن
 ََترير املراد من اجلهالة عند اخلطيب البغدادي. -1
ََترير اجلهالة، وحقيقة أقسامها، وحكم كل قسم عند ابن الصالح وابن   -2

 حجر. 
 لصالح وابن حجر. بيان التداخل والتباين بني أقسام اجلهالة عند ابن ا -3
املصطلح بعد ابن حجر   ِف التنبيه على تداخل املصطلحات عند املصنفني  -4

 الكالم على أقسام اجلهالة. ِف 
 التنبيه على أن تقسيم ابن الصالح مطابق للواقع وبعيد عن اإلْيهام. -5
التدليل على أن الراوي اْلَمجهول يقبل حديثه االَْنبار والتقوي والرتقي   -6

 ذلك وإبطال حججه. ِف دد الطرق والشواهد، ومناقشة املخالف بتع
ثبوت العدالة مع ََترير أن من األئمة من أطلق لفظ   ِف تقرير مناهج العلماء  -7

"َُمهول" و"ال أعرفه" وأراد به: عدم معرفة حال الراوي من الضبط والرواية ال من  
 العدالة الدينية. 

 د, وهللا املوفق.غري ذلكم من املسائل والفوائ إَل 
 َِتت هذا الرسالة املباركة إن شاء هللا. 

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى   ُُممَّدوصلِّ اللهم على 

 آل إبراهيم إنك َِحيد َُميد. 
 . سبحانك اللهم وِِبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

 
د  ابزمول سامل بن عمر بن ُُممَّ

 الزاهر  -  مكة
 7269  ب  ص.
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 فهرست املصادر واملراجع

 القرآن العظيم, برواية حفص عن عاصم. -
 )أ(

بن عبد هللا ابن   ُُممَّد اإلجابة عما استدركته عائشة على الصحابة: للزركشي  -
  الثالثة  الطبعة  اإلسالمي. املكتب طبع األفغاِن، سعيد ََتقيق [،794 -745ِِبادر ] 
1400. 

  دار  [، 631 -551]  اآلمدي  ُُممَّد  بن  لعلي  األحكام:  أصول  ِف  اإلحكام  -
 . 1400  عام   طبعة   بريوت   -العلمية   الكتب 

  مع  [، 774-701]  كثري  بن  إَْساعيل  الفداء  ألِب  احلديث:  علوم  اختصار -
 بريوت.- العلمية  الكتب  دار شاكر،  ألِحد احلثيث  الباعث شرحه

  الشوكاِن  علي  بن ِلمحمد  األصول:  علم  من  احلق  ََتقيق  إَل  الفحول  رشاد إ -
 . 1399  عام املعرفة دار  طبع [،1173-1250]

  -1047] املقبلي  مهدي بن  لصاِلح  الشامخ:  العلم حاشية النوافح  األرواح  -
 البيان. دار   طبع [،1108

  (،852 )ت العسقالِن  علي  بن  ألِحد  الصحابة: َِتييز  ِف  اإلصابة  -
 . 1328 األوَل  الطبعة  السعادة،، مطبعة  طبع

  [،1396-1310] الزركلي  َُممود  بن الدين خلري تراجم(: )قاموس األعالم  -
 م. 1980  اخلامسة الطبعة للماليني،  العلم دار  طبع

 (،852 )ت العسقالِن  علي بن ألِحد اآلاثر: رواة ِلمعرفة اإليثار -
 األوَل  الطبعة الثقافية، الكتب مؤسسة البدري، سعيد ُُممَّد  مصعب  أِب  ََتقيق:
1411. 

 )ب(
  أِب تصنيف  كتاب األحكام لعبد احلق اإلشبيلي:   ِف بيان الوهم واإلْيهام الواقعني  -
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  مصور َُمطوط  (،628بن عبد امللك الشهري اببن القطان )ت  ُُممَّداحلسن علي بن 
 حامت األستاذ  مكتبة من مصوَّر حديث/ (700)  رقم املصرية، الكتب  دار  نسخة عن

   العوِن. الشريف 
  – السعودية  – طيبة  دار سعيد،  آيت احلسني  د. بتحقيق املطبوعة إل  ورجعت 

 ه  1418 األول   الطبعة السويدي،
 )ت( 

  ( 911تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي: جِلالل الدين السيوطي )ت -
 .1399 الثانية   الطبعة   النبوية،   السنة   إحياء   دار   بع ط   اللطيف.   عبد   الوهاب   عبد   بتحقيق: 
  العلمية. الكتب  دار  طبع (،816 )ت  اجلرجاِن  ُُممَّد بن  لعلي  التعريفات:  -

 . 1403  عام األول  الطبعة 
  ومغالطات احملدثني  واقع  بني  وضعيف  وحسن  صحيح إل  احلديث  تقسيم  -

  األول الطبعة  السالم، دار  ةمكتب  املدخلي، هادي بن ربيع  ُممد  ألب  املتعصبني"
 ه  1411

  عبد الدين لزين الصالح: ابن كتاب من وأغلق أطلق ِلما واإليضاح التقييد -
 .1401 والتوزيع والنشر  للطباعة الفكر  دار  (،806 )ت  العراقي الرحيم 

  توضيح  شرحه مع  (840 )ت الوزير  بن إبراهيم  بن ِلمحمد األنظار: تنقيح -
 . 1366  األوَل   الطبعة العرِب  الرتاث  إحياء دار  طبع  األفكار،
  املعلمي َُيَي  بن  الرِْحن  لعبد  أابطيل: من  الكوثري أتنيب ِف  ِبا  التنكيل -

  الهور العربية املطبعة طبع األلباِن. الدين ًنصر ُُممَّد بتحقيق: (.1386 -1313)
 .1401  عام ابكستان-

  -1099) الصنعاِن  إَْساعيل  بن  ِلمحمد  األنظار:  تنقيح  ملعاِن  األفكار  توضيح  -
  الطبعة العرِب.  الرتاث  إحياء  دار  طبع  -احلميد عبد الدين  ُُميي ُُممَّد  ََتقيق: (.1182

 .1366  األوَل 
  (1031 )ت  املناوي  الرءوف  عبد  ِلمحمد  التعاريف: مهمات على التوقيف  -
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 .1410 األول الطبعة  الفكر دار  -املعاصر  الفكر   دار الداية، رضوان ُُممَّد  د. ََتقيق:
  )ت  البخاري -ابوشاه أمري- أمني  ِلمحمد التحرير: كتاب  على التحرير تيسري -

 بريوت. -العلمية  الكتب  دار   طبع (.972
 )ج( 

  دائرة  مطبعة طبع [، 327-240حامت الرازي ] أِب اجلرح والتعديل: البن  -
 ملعلمي. ا  بِتحقيق األوَل  الطبعة  العثمانية، املعارف 

  الفارسي  ُُممَّد بن  ُُممَّد  الفيض  ألِب  الرسول: حديث علم  ِف  األصول  جواهر  -
  الطبعة  بريوت،  -العلمية  الكتب دار  عويضة،  ُُممَّد  صالح  وتعليق:  شرح  (،873 )ت

 .1413  األوَل 
 )خ(

  (،743أصول احلديث: للحسني بن عبد هللا الطيِب )ت  ِف اخلالصة  -
 .1405  األول  الطبعة الكتب،  عالَ  سامرائي،ال  صبحي ََتقيق:

 )د(
ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من اْلَمجهولني وثقات فيهم لني: لشمس   -

 احلديثة. النهضة مكتبة  نشر األنصاري،   ِحاد حققه: [ 748 -673الدين الذهِب ] 
 )ر(

التجهيل: و  رواة احلديث الذين سكت عليهم أئمة اجلرح والتعديل بني التوثيق  -
 . 1407 الرايض، الطبعة الثانية   -لعداب َُممود احلمش، دار حسان للنشر والتوزيع 

 )ز(
  الرسالة،  مؤسسة  ( 752هدي خري العباد: البن قيم اجلوزية )ت  ِف زاد املعاد  -

 األرًنؤوط.   القادر   وعبد   األرًنؤوط   شعيب   ََتقيق:   ، 1405  السابعة   الطبعة 
 )س(

  وََتقيق: تصحيح [،385 -306] الدارقطِن  عمر بن لعلي  الدارقطِن:  سنن  -
  العظيم  احلق لشمس الدارقطِن  على املغِن  التعليق وبذيله َُياِن، هاشم هللا عبد السيد
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 للطباعة.  اْلمحاسن  دار آابدي،
  أِحد  ُُممَّد بعناية: (255 )ت الدارمي هللا عبد ُُممَّد  ألِب  الدارمي: سنن -

 النبوية.  سنةال إحياء دار  دمهان.
  على  أشرف  [، 748 -673]  الذهِب  الدين  لشمس  النبالء:  أعالم  سري  -
 . 1402  الثانية   الطبعة   الرسالة،   مؤسسة   األرًنؤوط،   شعيب   ََتقيقه: 

 )ش(
  سعيد.  مهام  د.  ََتقيق:  (،795 )ت  رجب  ابن  الدين لزين  الرتمذي: علل  شرح  -

 . 1407 األول الطبعة  األردن املنار  مكتبة
 ()ص 

صحيح البخاري )اجلامع الصحيح(: ِلمحمد بن إَْساعيل البخاري )ت   -
  طبع للعسقالِن.  الباري فتح  شرحه مع  الباقي  عبد  فؤاد  ُُممَّد  وترقيم:  بتحقيق  .(256

 السلفية. املطبعة 
 )ط(

 املعرفة.  دار (526يعلى )ت  أِب بن  ُُممَّد احلسني  ألِب طبقات احلنابلة:  -
  الطبعة  املعرفة. دار  طبع [ 771 -727البن السبكي ] طبقات الشافعية: -

 الثانية.
 )ع(

  -الرتاث  إحياء دار  [ 279 -209عيسى الرتمذي ]  ألِب العلل الصغري:  -
 للرتمذي.  "السنن" بكتاب ملحق  عوض،  عطوة  إبراهيم  ََتقيق:  بريوت،

 كر.الف  دار  (855)ت  العيِن  الدين   لبدر البخاري: صحيح   شرح القاري عمدة  -
 )غ(

  عِن  (،833 )ت اجلزري ابن  الدين لشمس طبقات القراء: ِف غاية النهاية  -
 .1400 الثانية الطبعة  العلمية, الكتب دار  طبع برجسرتاسر، ح. بنشره

 )ف(
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  (. 852فتح الباري بشرح صحيح البخاري: البن حجر العسقالِن )ت  -
  عبد فؤاد ُُممَّد وترقيم: وترتيب وَل(،األ الثالثة )للمجلدات ابز بن العزيز عبد بتحقيق:

 السلفية. املكتبة  طبع الباقي،
  بتصحيح (،925)ت األنصاري  ُُممَّد  بن  لزكراي العراقي: ألفية  علي الباقي  فتح  -
 بريوت. -العلمية   الكتب دار احلسيِن، العراقي احلسني  بن ُُممَّد وتعليق:

  ، [ 902 -831]  السخاوي  هللا  عبد  ألِب  احلديث:  ألفية  بشرح  املغيث  فتح  -
   ( 1407) األول  الطبعة  اِلند، -بنارس- السلفية  املطبعة  علي. حسني  علي  ََتقيق: 

 ببنارس. السلفية   ابجلامعة اإلسالمية  البحوث  إدارة نشر
  الدين  نظام  بن  ُُممَّد  العلي عبد  ِلمحمد  الثبوت:  مسلم بشرح  الرِحوت  فواتح  -

 .1403 العلمية  الكتب  دار   طبع ِل"للغزا "املستصفى مع  (،1225 )ت
  بتصحيح (،911 )ت السيوطي  الدين  جلالل احلديث: علم ِف  السيوطي ألفية  -

 بريوت.  -والنشر  للطباعة   املعرفة دار  نشر شاكر، ُُممَّد   أِحد  وشرح:
 )ق(

  [ 458 -384بكر أِحد بن احلسني البيهقي ] ألِب القراءة خلف اإلمام:  -
 . 1405  األول   الطبعة   العلمية،   الكتب   دار   زغلول،   السعيد   مَّد ُمُ   وََتريج:   تصحيح 

 )ك(
  الفكر،  دار  [ 365 -277ضعفاء الرجال: لعبد هللا بن عدي ]  ِف الكامل  -

 .1404 األول  الطبعة 
  دائرة  طبع [ 463 -392علم الرواية: للخطيب البغدادي ] ِف الكفاية  -
 الدكن. آابد  ِِبيدر  العثمانية. املعارف 

  نوع  من  ، ه (794 - ه 745) الزركشي الدين  لبدر احلديث: علوم  على الكالم  -
  مقدمة  رسالة علي،  حسن  نور  حسن  الطالب  إعداد  احلديث، طالب  آداب إل  املنقطع 

 الطابعة(. اآللة  )على ه  1416 -1415 القرى أم  ِبامعة الدكتوراه،  لنيل
 )ل(
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  دائرة َُملس مطبعة  [ 852 -773]  العسقالِن  حجر  البن  امليزان: لسان -
 بريوت.  -للمطبوعات األعلمي مؤسسة  نشر  ،1390  الثانية الطبعة  العثمانية، املعارف 

  العلمية، الكتب  دار  (476 )ت  الشريازي إسحاق  ألِب  الفقه: أصول  ِف  اللمع  -
 .1405 األول  الطبعة 

 )م(
  (.354)ت اْلمجروحني من اْلمحدثني والضعفاء واملرتوكني: البن حبان  -

 والتوزيع. للنشر   الباز دار  توزيع زايد. إبراهيم  َُممود َتقيق:
  رسالتان  "ضمن  ( 879 )ت الكافيجي  الدين  ِلمحيي األثر: علم  ِف  اْلمختصر  -

 .1407  األول الطبعة -الرشد دار   زوين، علي ََتقيق:  احلديث"، مصطلح  ِف 
  طبع  [ 505 -450] غزاِل ال ُُممَّد بن ِلمحمد  األصول: علم ِف  املستصفى  -

 الرِحوت". "فواتح  معه 1403 الثانية  الطبعة العلمية.  الكتب  دار
  )ت  احلراِن، احلنبلي العباس أبو الدين شهاب ََجعها: تيمية، آلل املسودة: -

 العرِب.  الكتاب  دار  احلميد.  عبد الدين  ُُميي  ُُممَّد  ََتقيق:  (.745
  وضبط: ََتقيق (395 )ت فارس بن أِحد ني احلس ألِب  اللغة: مقاييس معجم -

 إيران. -َنفي   إَْساعيليان العلمية، الكتب دار هارون، السالم  عبد
ُممد التهذيب": "تقريب ََتقيق  مقدمة - ِِ   دار  سوراي، -الرشيد  دار عوامة، ِل

 . 1406 األوَل  الطبعة  اإلسالمية، البشائر
  إعداد  [261-206] النيسابوري احلجاج بن ملسلم مسلم: صحيح  مقدمة -
 العرِب.  الرتاث إحياء   دار الباقي، عبد  فؤاد  ُُممَّد وََتقيق:

  )ت  الصالح بن عثمان عمرو ألِب  احلديث(: )علوم الصالح  ابن  مقدمة -
 .(1) 1401 بريوت العلمية   املكتبة نشر - عرت  الدين  نور  ََتقيق:  (.643

 

ورجعت  220صحيح اجلامع ) ِف ، وصححه األلباِن     أخرجه  .  (1) 
مقدمة ابن الصالح من خالل التقييد واإليضاح للعراقي، انظر: التقييد   إَل مواضع قليلة  ِف 

= 
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  عدًنن د. ََتقيق: [،728-661]  تيمية  البن التفسري: أصول ِف  مقدمة -
 . 1399 الثالثة  الطبعة  الكرْي،  القرآن دار  زرزور،

  ابن عمرو  أِب  الدين  جِلمال واجلدل: األصول  علمي  ِف  واألمل  الوصول  منتهى  -
 .1405  األول  الطبعة العلمية  الكتب دار -(646 )ت احلاجب 
  معه (685 ت )  البيضاوي  الدين  لناصر  األصول:  علم  معرفة  ِف  الوصول  منهاج  -
  عال اْلمجذوب،  طه َسري  عليه علَّق  للغماري، املنهاج" أحاديث  بتخريج  "االبتهاج
 . 1405 األوَل  الطبعة  الكتب،
  بن  ُُممَّد الدين بدر ََجاعة البن النبوي: احلديث  علوم ُُمتصر  ِف  الرَّوي املنهل -

  الطبعة  الفكر،  دار  ن،رمضا الرِحن عبد الدين  ُُميي  د.  ََتقيق  [ 733 -639] إبراهيم 
 .1406  الثانية

  ََتقيق: (،748 )ت  الذهِب  الدين  لشمس  الرجال: نقد  ِف  االعتدال  ميزان  -
 .1382 األوَل  الطبعة  املعرفة، دار   طبع البجاوي،  ُُممَّد علي

 )ن(
  مذيال   ( 852نزهة النظر شرح ُنبة الفكر: البن حجر العسقالِن )ت  -
 العلمية.   املكتبة نشر عزوز. إلسحاق بتعليقات
 .  احلديث  علوم على الكالم  =  للزركشي الصالح ابن  على  النكت -
  ََتقيق: (، 852 )ت  العسقالِن  حجر  البن  الصالح:  ابن  كتاب  على  النكت  -

  اإلسالمية ابجلامعة  اإلسالمي،  الرتاث  إحياء  ،  العلمي  اْلَمجلس عمري، هادي  بن  ربيع
 .1404  األوَل  الطبعة  املنورة، ابملدينة

() 
 هدي الساري مقدمة فتح الباري = فتح الباري. -

 
= 

 واإليضاح. 
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