
 حكم رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل 

 للشيخ عداب الحمش
  

 
  

 نظرة في كتب أئمة الجرح والتعديل المعنيين:
ح والتعديل، وإنما أقتصر على الكتب التيي أعتبير الشييخ سيكصح أهيحاب ا أذهب في هذا المبحث بعيدا، ولن أستعرض كل كتب الجر لن

 من ج هاحب ا_ إن كان قد حدد لنفسه من جا، وإال تلمست ذلك بنفسي مستمدا العصن من هللا تبارك وتعالى. فأبينتصثيقا للراوي. 

  
  :[1]1البخاري_ كتاب التاريخ الكبير لإلمام 1

قليل الجدوى بالنسيب  للحكيع عليى الر،ياذ، إذا ميا قيصرن بمييتان االعتيداذ أو  يجده  -اليصم  -الكبير للبخاري إن الناظر في كتاب التاريخ 
ذلك إال ألن طلب  العلع اليصم يستقصن معلصمات ع عن الر،اذ والرواة من خالذ ما دون وكتب، بينميا كيان  ومات ذيب الت ذيب، أو التقريب وغيرها. 

حفظصه في الحل والترحاذ، وليع يكين الكتياب إال  وماري يعتمدون في معرف  أحصاذ الر،اذ على المشاف   والسماع. طلب  العلع في عصر البخا
 إلثارة الذاكرة واستيقاظ ا إذا غفلت. 

بخاري من يؤيد ما ذكرح قصذ الخطيب البغدادي في تاريخه: "فكتاب التاريخ الكبير ألمير المؤمنين في الحديث اإلمام محمد بن إسماعيل ال
ال وليه التياريخ إهذه الكتب التي عنيت بترا،ع الر،اذ، وقد اتبع فيه البخاري طريق  اإليجاز, وروي عن البخاري بإسناده أنه قاذ: "قيل اسيع فيي 

 .[2]2عندي قص  إال أني كرهت تطصيل الكتاب"
شيخ المؤلف يحيدث ع بحياذ كيل راو مين ،يرح أو يخفى أن هذا اإليجاز غرضه تس يل الحفظ على طالب العلع، وحين العرض على ال وال

 تعديل فيحفظصن ذلك أو يكتبصنه على حصاشي دفاترهع. 
فالجصاب إذن أن ننظر إلى كتاب )التاريخ( على أنه من أوائل المصنفاح التي وهلتنا في الر،اذ وكل من ،اء بعد البخاري فقد اعتمد على 

ونحص ذلك، ولقد كان للتاريخ الكبير قيم  علمي  كبرى في عصره، فقد أسند الخطيب إليه أنه قاذ: كتابه, وتتبع أحصاذ ر،اله، ونسق بعض ترا،مه 
 لع يف مصا كيف هنفت كتاب التاريخ وال عرفصه".  هؤالء"لص نشر بعض إسنادي! 

فقياذ: أي يا األميير، أال أرييك دخليه عليى عبيد هللا بين طياهر الذي هنفت، فأوأسند إليه أيضا قصله: "أخذ إسحاق بن راهصيه كتاب التاريخ 

وهذا ليس كبيرا على كتاب البخاري إذا استحضرنا ميا فييه  [3]3سحرا؟ قاذ: فنظر فيه عبد هللا بن طاهر فتعجب منه وقاذ: لست أف ع تصنيفه"
 مام الترمذي: من علصم وأسانيد وتذكرنا العصر الذي كتب فيه. وليس بكثير على مثل اإلمام البخاري الذي يقصذ فيه تلميذه اإل
 .[4]4البخاري""لع أر أحدا بالعراق وال بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرف  األسانيد أعلع من محمد بن إسماعيل 

 تتبعي لكثير من ر،اذ )التاريخ( يمكنني أن أعطي هصرة مص،تة عن من ج البخاري في تاريخه تتلخص في النقاط التالي :  ومن
-البخاري تاريخه على حروف المعجع )أ، ب، ح، ث( كما رتب هؤالء على أسماء آبائ ع مرتبين على الترتيب األبجيدي رتب اإلمام  لقد_ 1

 إال أنه قدم من اسمه )محمد( على سائر األسماء لشرف هذا االسع الكريع.  -كما قاذ في مقدم  كتابه 
آدم عليه السالم بعد أن قدم لذلك بمقدم  بين في ا فضل قريش على  _ ابتدأ بذكر تر،م  لرسصذ هللا هلى هللا عليه وسلع ونسبه إلى2
شيئا من هفاته هلى هللا عليه وسلع، ومدة بعثته وذكر كيف بدأ التاريخ ال جري في ع د عمر بن الخطاب ثع ذكر تاريخ وفاة النبي  وذكرالناس. 

 هلى هللا عليه وسلع.
 ن ثع من بعدهع في كل حرف من الحروف.: أنه يذكر أسماء الصحاب  ثع التابعيوخطته_ 3
_ وترا،ع البخاري لر،اله تتراوح بين الطصذ والقصر فبينا نجده يتر،ع ألحد الر،اذ بسطر واحد كما في تر،مته لمحمد بين عبيد هللا بين 4

 [6]6بيد هللا بين ماليك األنصياريبن عبد الرحمن بن فصرة، ومحمد بن عمرو اليافعي وغيرهع، إذا به يتر،ع لعبد الرحمن بين ع ومحمد [5]5أسيد
 بأكثر من عشر هفحاح. 

الراوي واسع أبييه و،يده وكنيتيه ونسيبته إليى القبيلي  أو البليدة أو كلي ميا، وقلميا يطييل فيي ا )اسع _ غالب ترا،ع البخاري يذكر في 5
الراوي من المقلين وغير المعروفين بطلب العليع األنساب، ويذكر بعض شيصخ وتالميذ هاحب التر،م ، وقد يذكر ،ميع الشيصخ والتالميذ إذا كان 

يقدم البخاري معلصماح وافي  عن أحيصاذ اليراوي، وإن ذكير أحيانيا الصيفاح الجسيمي   وال).. [7]7ليتميت حاله. كما يذكر نمصذ،ا من رواياته أو أكثر
 .[8]8..( والخلقي  والعقلي  للرواة.
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الحظ تصرعه عن استعماذ ألفاظ حادة في الجرح، فغالبا ما يقصذ: فيه نظر، يخالف في بعض البخاري ألفاظ الجرح والتعديل، وي ويستعمل_ 6
  .[9]9الر،لحديثه، وأشد ما يقصذ: منكر الحديث. وكذلك ال يبالغ في ألفاظ التصثيق، بل يكتفي بقصذ: ثق ، أو حسن الحديث، أو يسكت عن 

 يسكت البخاري عن الراوي وما أكثر ما يسكت:  وقد_ 7
أحمد بن حنبل،  [11]11وسكت عليه كما سكت عن اإلمام بسطرين [10]10الشافعي_ فقد يسكت عن أئم  الثقاح حيث تر،ع لإلمام 1

 وأحمد بن أشكاب وأحمد بن منيع وغيرهع. 
ومحميد بين إبيراهيع  ،[12]12الكنيدي_ وقد يسكت عن أناس مش صرين بالضعف أو النكارة كسكصته عن محميد بين أشيعث بين قييس 2

 اليشكري وغيرهما. 
. [14]14بن إبراهيع بن عبيد هللا ال اشيمي ومحمد [13]13الباهلييسكت عن أناس مجاهيل كسكصته عن: محمد بن إسماعيل  وقد_ 3

 الصليد بن أبي الصليد، وإبراهيع بن إسحاق عن طلح  بن كيسان وغيرهع. عن [15]15إسحاقوإبراهيع بن 
  ع، حتى إنه لع يفرق بين أسمائ ع، وإليك بعض األمثل  على ذلك: يسكت البخاري عن أناس لع يعرف وقد_ 4
بن قيس األسدي الكصفي، وذكر عنه عدة طرق ثع قاذ: وقاذ يحي بن آدم: حدثنا أبص بكر الن شلي عن  لمحمد [16]16البخاري_ تر،ع 1

 أم ال؟. محمد بن قيس عن حبيب عن أبي ثابت عن طاووس في العتق. ثع قاذ: فال أدري هص األسدي 
قيس عن أبي الحكع البجلي ثع تر،ع لمحمد بن قيس المكي وختع تر،مته بقصله: "فال أدري أهص األوذ أم  بن [17]17لمحمد_ وتر،ع 2

 ال". 
كليب بن ،ابر المديني يروي عن محمصد ومحمد ابني ،ابر. ثع قاذ: "وعن مصسى بن شيب  عن محمصد بن  بن [18]18لمحمد_ وتر،ع 3

 قاذ: فال أدري: هذا أخصه أم ال؟". ثعمد بن ،ابر عن ،ابر....كليب عن مح
حنظل  عن أبيه روى عنه ابن المبارك. ثع قاذ في ن اي  تر،مته "إن لع يكن يعني إبراهيع بن حنظل  غبن  بن [19]19إلبراهيع_ وتر،ع 4

 أبي سفيان فال أدري من هص؟". 
 وخيتعن بن أبي ربيع  المختومي ثع تر،ع إلسماعيل بن إبراهيع بن أبي ربيعي . إبراهيع بن عبد الرحم بن [20]20إلسماعيل_ وتر،ع 5

 تر،مته بقصله: "إن لع يكن هذا األوذ فال أدري؟". 
يفسير قصليه  وهيذامن األمثل  وأمثال ا أن في التاريخ الكبير ر،اال لع يتيقن البخاري حال ع، بل هص أحيانا غير متأكد مين أعييان ع.  فيتضح

 ناه في هدر هذا البحث "قّل اسع في التاريخ إال وله عندي قص ". الذي أورد
 المعرف . علىف ناك أسماء ليس ل ا قصص عند البخاري. فال يمنع أن تكصن القص  عنده دالل  

  
  :[21]21حاتم_ كتاب الجرح والتعديل البن أبي 2
عصر القديع وال أريد أن أفصل من ج ابن أبي حاتع فيه، وإن كان لتاما كتاب )الجرح والتعديل( من أ،صد المصنفاح في علع الر،اذ في ال إن

 أن أعرف به بكلم  و،يتة. 
ن لقد استفاد ابن أبي حاتع من كتاب )التاريخ الكبير( لإلمام البخاري، فاستصعب في كتابه ر،اله ثع ذهب يسأذ أباه وأبا زرع  الرازيين ع

الر،ل ذا خبرة واسع  في هذا الشأن إال أنه كان يتلمس آراء مشاهير النقاد ليتخلص من التبع . ويؤييد  رأي ما في كل راو من هؤالء الرواة، وكان
 ما قلته هذا شيئان: 

: "وقصدنا بحكايتنا الجرح والتعديل في كتابنا هذا إلى العارفين به العالمين له متيأخرا بعيد فقاذ[22]22المقدم  _ األوذ ما ذكره هص في 1
 هللا، ولع نحك عن قصم قد تكلمصا في ذلك لقل  معرفت ع به".  رحم ماانت ت بنا الحكاي  إلى أبي وأبي زرع . متقدم إلى أن 

محمد بن م رويه قاذ: "سمعت ابن الجنيد قاذ: سمعت يحي بن معين يقصذ: إنا لنطعن عليى أقيصام قيد  عن [23]23الذهبي_ ما ذكره 2
حمد بن م رويه: فدخلت على ابن أبي حاتع، وهص يحيدث بكتياب الجيرح والتعيديل فحدثتيه ب يذا حطصا رحال ع في الجن  من مائتي سن !!قاذ م
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 فبكى وارتعدح يداه وسقط الكتاب و،عل يبكي ويستعيدني الحكاي ". 
 إال أن ابن أبي حاتع الذي عرف أقصاذ النقاد المتمرسين وغيرهع، قد كصن لنفسه من جا في الر،اذ، وعرف مصضيع كيل ر،يل فيي سيلع

يرهميا. الجرح والتعديل، وكان يختار للراوي من هذه األقصاذ الكثيرة فيه ما هص األليق بحاله، حتى وإن نسب هيذا القيصذ ألبييه أو أبيي زرعي  أو غ
 فانظر إليه وهص يقصذ: 

ا الق به وأشيب ه مين "ونظرنا في اختالف أقصاذ األئم  في المسؤولين عن ع، فحذفنا تناقض قصذ كل واحد من ع، وألحقنا بكل مسؤوذ م
 ،صاب ع". 

ع الراوي واسع أبيه وينسبه ويكنيه غالبا، وُيعرِّّف ببلده، يذكر بعيض مين روى ذكر اسولقد اتبع ابن أبي حاتع االختصار في الترا،ع، ف ص ي
عن ع أو رووا عنيه ليتحيدد مصقيع  عن ع، وبعض من رووا عنه ثع يعقب ذلك بالجرح أو التعديل إال إذا كان الراوي غير مش صر فيذكر ،ميع من روى

: "على أنيا قيد [24]24الراوي فإذا لع يعرف حاذ الر،ل سكت عليه ولع يبين حاله. وقد قاذ ذلك عن نفسه بصريح العبارة فاستمع إليه في قصله
لجيرح والتعيديل فيي ع، فينحن ذكرنا أسامي كثيرة م مل  من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روى عنه العلع، ر،اء و،صد ا

 ملحقصها ب ع من بعد إن شاء هللا تعالى". 
 ف ذه الفقرة من قصذ ابن أبي حاتع تشتمل على النقاط التالي : 

 رواة لع يتكلع علي ع بجرح أو تعديل.  أسماء_ أن في الكتاب 1
 هذه األسماء ليستصعب كل رواة الحديث.  كتب_ أنه 2
 لى الجرح أو التعديل في كل راو ممن سكت عنه. _ أنه يأمل أن يتعرف إ3
عرف ذلك فسصف يلحقه بصاحبه. وهذا بين من قصله: "فنحن ملحقصها _أي ألفاظ الجرح والتعيديل_ ب يع أي اليرواة المسيكصح  إن_ أنه 4

 عن ع_ من بعد..."
لبيى  ولكينعن ع آمال أن يتعرف علي ع فيميا بعيد.  وهذا يدلنا أيضا على أن ابن أبي حاتع قد ذكر أناسا في كتابه ال يعرف حال ع فسكت

 نداء ربه قبل أن يصل في ع إلى شيء.
فيي مكان يا مين هيذا  وسيأذكرها [25]25إلي اوللشيخ محمد ناهر الدين األلباني حفظه هللا_ كلم  طيب  في هذا المقام يحسن الر،صع 

 البحث إن شاء هللا تعالى.
  

 [26]26_كتاب الثقات البن حبان3
 من جه في الر،اذ فقاذ:  كتابه [27]27مقدم قد حدد ابن حبان في ل
أن قياذ: "وإنميا أذكير  إليىمن أذكره في هذا الكتاب األوذ ف ص هدوق، يجصز االحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عين خصياذ خميس..."  فكل"

النيرة التي بينت ا في كتاب )الفصل بين النقل ( أدخلته الشيخ بعد الشيخ وقد ضعفه بعض أئمتنا ووثقه بعض ع، فمن هح عندي أنه ثق  بالدالئل 
ذ في هذا الكتاب ألنه يجصز االحتجاج بخبره. فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصاذ الخمس التي ذكرت ا ف ص عيدذ، ألن العيد

ذ لع يكلف الناس من الناس معرف  ما غياب عين ع، وإنميا من لع يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لع يعرف بجرح ف ص عدذ إذا لع يبين ضده، إ
 كلفصا الحكع بالظاهر من األشياء غير المغيب عن ع". 

وال يخفى أن قصذ ابن حبان "العدذ من يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لع يعرف بجرح ف ص عدذ" يبين أن كل ر،يل غيير معليصم بجيرح 
 الرواي .  مقبصذف ص عدذ!! 

"وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الر،ل إذا انتفت ، ال  عينه كان على العدال  إلى أن يتبين ،رحه، مذهب  :[28]28رحجقاذ ابن 
 عجيب والجم صر على خالفه. وهذا هص مسلك ابن حبان في كتاب الثقاح". 

،ييالذ الييدين المحلييي فييي شييرح ،مييع  وإليييك أقييصاذ بعييض األئميي  فييي رواييي  مج ييصذ الحيياذ أو )المسييتصر( بتعبييير الييبعض قيياذ اإلمييام
"وتفرع على شرط العدال  ما ذكره بقصله: فال يقبل المج صذ باطنا، وهص المستصر النتفاء تحقق الشرط خالفا ألبي حنيفي  وابين  :[29]29الجصامع

إمام الحرمين: يصقف  وقاذفصرك وسليع الرازي في قصل ع بقبصله اكتفاء بظن حصصذ الشرط، فإنه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن. 
 لرد إلى أن يظ ر حاله بالبحث عنه". عن القبصذ وا

 وقاذ أبص إسحاق الشيرازي: "ال يقبل الخبر إال ممن تعرف عدالته". وقاذ أبص حنيف : "إذا عرف إسالمه ،از قبصذ روايته". 
ت عدالتيه ويص،يد قلنا: هص أن كل خبر ال يقبل من الفاسق، لع يقبل من مج صذ الحاذ كالش ادة، وألنا لص ،صزنا قبيصذ األخبيار ممين ، لي

 ال يجصز. ضمن هؤالء المج صلين كثير من أهل البدع واألهصاء لع يبق أحد من أهل البدع إال روى ما يصافق بدعته، فتتسع البدع ويكثر الفساد وهذا 
قياذ: نعيع، صذ هللا؟ ""أتش د أن ال إله إال هللا وأنيي رسيبأن النبي هلى هللا عليه وسلع قاذ لألعرابي الذي ش د عنده ال الذ:  واحتجصا

 وأمر بالصصم، ولع يسأذ عن عدالته. 
 .[30]30عن اوالجصاب هص أنه يحتمل أن يكصن قد عرف عدالته فلع يسأذ 
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 ، فص،ب أن يحمل األمر عليه. العدال قالصا: وألن األهل في المسلع 
لبلصغ يحتمل أن يكصن عدال ويحتمل أن يكصن فاسقا، فص،ب : ال نسلع بل األهل في الصبيان عدم العدال  لعل  التحصيل والعقل، وبعد اقلنا

 التصقف فيه حتى نعلع باطن الحاذ. 
  [31]31قالصاوألن هذا يبطل بالش ادة، فإن ا ال تقبل من المج صذ وإن كان األهل في الناس العدال  فسقط ما 

ر في ذلك لقصله عليه الصالة والسالم: "يحمل هذا العلع من وقاذ القرافي المالكي: "وقاذ أبص حنيف  يقبل قصذ المج صذ، وخالفه الجم ص
أن العدال  شرط، لبطلت حكم  هذا األمر فإن العدذ وغيره سصاء حينئذ. إلى أن قاذ: ولص نقل عن بعض قضاة التمان أنه حكع  فلصالخلف عدوله". 

ه وسلع أولى ال سيما وهص يقصذ: "إذا ش د ذوا عيدذ فصيصمصا بقصذ ر،ل ولع يذكر هفته حمل على أنه ثبتت عدالته، فرسصذ هللا هلى هللا علي
  .[32]32المج صذ"وأفطروا انسكصا" فتصريحه عليه الصالة والسالم بالعدال  يأبى قبصذ 

 ". ابن النجار الحنبلي: "ال تقبل رواي  مج صذ العدال  عند األكثر من ع اإلمام أحمد رضي هللا عنه وأهحابه والمالكي  والشافعي  وقاذ
وعن أحمد رواي  ثاني ، تقبل وفاقا ألبي حنيف  رضي هللا عنه وأكثر أهيحابه وابين فيصرك وسيليع اليرازي والمحيب الطبيري. ومين أهيحابنا 

  .[33]33العلماءالطفي... وإطالق القبصذ عن أبي حنيف  وأهحابه نقله كثير من 
بل، وإن اختلفصا فيه قبل، وإن لع يرد ولع يقبل ،از قبصليه لظياهر عدالي  ابن مفلح في أهصله: "وقالت الحنفي  إن رده ،ميع ع لع يق وقاذ

 اليصم فتعتبر التتكي  لغلب  الفسق".  أمّاالمسلع ولع يجب. و،صز القضاء بظاهر العدال  
ليى النياس من الحنفي  أن أبا حنيف  إنميا قبيل ذليك فيي هيدر اإلسيالم حييث الغاليب ع وغيره [34]34)البديع(نقل البرماوي عن هاحب 

 . [35]35العدال ، فأما اليصم فال بد من التتكي  لغلب  الفسق"
 ؟. اهددهذه أقصاذ علماء المذاهب من الحنفي  فلننظر ماذا يقصذ الحنفي  أنفس ع في هذا 

عدالته وروى ابن همام: "ومثله أي الفاسق المستصر وهص من لع تعرف عدالته وال فسقه في الصحيح فخبره ليس بحج  حتى تظ ر  وقاذ
 الحسن عن أبي حنيف  كالعدذ في األخبار بنجاس  الماء وط ارته ورواي  األخبار". 

و،  يا أي  -قاذ: "مج صذ الحاذ وهص المستصر غير مقبصذ، وعن أبي حنيف  في غير الظاهر من الرواي  عنه قبصله ما ليع ييره السيلف  ثع
و،  ا بأن الغالب أظ ر وهص الفسق في هذه األزمن  فيرد خبره بيه أي ب يذا الغاليب ميا ليع  ودفعظ صر العدال  بالتتامه اإلسالم...  -هذه الرواي  

 تثبت العدال  نغير التتامه باإلسالم. 
وقد ينفصل القائل ب ذه الرواي  بأن الغلب  للفسق في غير رواة الحديث وال سيما في الماضين ويدفع هذا بأن كيصن الغلبي  فيي غيير رواة 

 ما هص في المعروفين من ع ال في المج صلين من ع؟.الحديث إن
ٌ  بَِنبَق ف َفَتبَيُُنق ا  لظاهر الرواي  بأن الفسق سبب التثبت قاذ تعالى:  واالستدالذ فيإذا انتفيى الفسيق انتفيى و،يصب }إِْن َجاَءُكْم َفاِسق

وهي ملحق  بأهل ا. و،عل الشيارع االسيتدالذ لغيير ظياهر  التثبت وانتفاؤه أي الفسق ال يتحقق إال بالتتكي ، ما لع ينتف الفسق تبقى شب ته
 . انت ى [36]36يخفىالرواي  وال معنى له كما ال 

أبص حنيف  في ظاهر الرواي  يذهب مذهب الجم صر، والرواي  األخرى مر،صح  ومعلصم أنه إذا ،اءح عن أبي حنيف  روايتان إحداهما  فاإلمام
رى كانت طريق ظاهر الرواي  هي المعتبرة عند الحنفي . ولذلك عاب أمير بادشاه االسيتدالذ لغيير ظياهر في ظاهر الرواي  واألخرى من طريق أخ

 . [37]37أن كثيرا من الحنفي  يقتصر على ذكر الرواي  المر،صح ؟ علىالرواي ؟! فقاذ: "ال معنى له؟!" 
كله أئم  علصم الحديث ور،ح ابن حجير التصقيف فيي أمير مسيتصر هذه آراء بعض األهصليين من أتباع األئم  األربع . وقد ذكر نحصا من ذلك 

ا ،تم به الحاذ فقاذ: "والتحقيق أن رواي  المستصر ونحصه مما فيه االحتماذ ويطلق القصذ بردها وال بقبصل ا، بل هي مصقصف  في استبان  حاله، كم
كر المذاهب كل ا المال علي القارئ في شرح النخب  ثع قاذ: "ولص وقد ذ [38]38ونحصه قاذ ابن الصالح فيمن ،رح بجرح غير مفسرالحرمين، إمام 

فرض فارض التباس حاذ الراوي واليأس عن البحث عن ا بأن يروى مج صال، ثع يدخل في غمار الناس ويعت العثيصر علييه ف يي مسيأل  ا،ت اديي  
 عندي. 

 ". [39]39باح  كراهي . كذا ذكره السخاويوالظاهر أن األمر إذا انت ى إلى اليأس لع يجب االنكفاف، وانقلبت اإل
ولقد لخص لنا األمير الصنعاني حكع رواي  المج صذ فقاذ: "قاذ المحدثصن: في قبصذ رواي  المج صذ خالف وهيص أي المج يصذ عليى ثالثي  

 أقسام:
 العين.  مج صذ_ 1
 وباطنا.  ظاهرا_ ومج صذ الحاذ 2
 .باطنا_ ومج صذ الحاذ 2
 العين: وهص من لع يرو عنه إال راو واحد.  مج صذ األوذ( 1)
 مع كصنه معروف العين. وفي قبصذ روايته ثالث  أقصاذ:  وباطنا( والثاني مج صذ الحاذ ظاهرا 2)
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ال يقبل، حكاه ابن الصالح وزين الدين العراقي عن الجماهير وذلك ألن تحقيق العدال  في الراوي شرط، ومن ، لت عدالته ال تقبل  أنهأ_ 
 روايته. 

 مج صذ العدال  ظاهرا وباطنا ألن معرف  عينه برواي  اثنين عنه أغنت عن معرف  عدالته.  يقبلب_ 
 وهص أنه إن كان الراويان عنه ال يرويان إال عن عدذ قبل وإال فال.  التفصيلج_ 
ف ذا يحتج به من رد القسمين األولين، وبه قطع اإلمام ( الثالث: مج صذ العدال  باطنا، والعدال  الباطن  هي ما ير،ع إلى تتكي  المتكين 3)

مين سليع بن أيصب الرازي ألن األخبار مبين  على حسن الظن بالراوي. قاذ ابن الصالح: "يشبه أن يكصن العمل على هذا الرأي األخير في كثيير 
 باطن  ب ع" انت ى. كتب الحديث المش صرة عن غير واحد من الرواة الذين تقادم ع دهع، وتعذرح الخبرة ال

سبق يتضح لنا أن المستصر هص من علمت عدالته ظاهرا دون علع عدال  الباطن بالتتكي  من المعيدلين، أميا مج يصذ العدالي  ظياهرا  ومما
كيل  مج يصذ الحياذ، ولييس مسيتصروباطنا ف ص مج صذ الحاذ وهص غير المستصر على الصحيح أو قل إن مج صذ الحاذ أعع من المسيتصر. إذ كيل 

 مج صذ الحاذ مستصرا. فبين ما خصصص وعمصم. 
أشير باختصار إلى من ج كل من  وسصفالكتب الثالث  هي أهع ما يخصنا في هذا البحث ألن كل من ،اء بعد أهحاب ا اعتمد علي ا.  هذه

 ابن حجر والذهبي في الجتئي  التي تخص بحثنا فقط عند مناقش  دعصى الشيخ علي ع!!. 

  

 

  

 

 

 
هص شيخ اإلسالم وإمام الحفاظ محمد بين إبيراهيع بين المغييرة بين  [1]40

واألدب  الث  ،الثبردزب  الجعفي_مصالهع_ البخاري هاحب الصحيح والتصاريخ 
المفرد، وخلق أفعاذ العباد وغير ذلك، وش رته بكتابه )الجامع الصحيح( وهص 
أهح كتب السن  على اإلطيالق، وليد البخياري عيام أربعي  وتسيعين ومائي  
وتصفى سن  ست وخمسين ومائتين رحمه هللا تعالى. انظر تيذكرة الحفياظ 

 .248وطبقاح الحفاظ للسيصطي  2/556للذهبي 
 .2/7اريخ بغداد ت [2]41

 .2/7تاريخ بغداد  [3]42

 .2/27ما سبق  [4]43

 .194، 160, 1/136الكبير  التاريخانظر  [5]44

وقد دلنا على هذه  314-5/303انظر تر،مته في التاريخ الكبير  [6]45

 التر،م  الدكتصر العمري فجتاه هللا خيرا.
 هذه الناحي .إذا ذكر للراوي رواياح ولكنه كثيرا ما ي مل  هذا [7]46

 .10بحصث في تاريخ السن  المشرف  للدكتصر العمري ص [8]47

 .110ما سبق:  [9]48

 .1/42الكبير  التاريخ [10]49
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 .7-2/4 التاريخ [11]50

 .26-1/22 التاريخ [12]51

 .1/23 التاريخ [13]52

 .27-1/26 التاريخ [14]53

 .2/273ما سبق  [15]54

 .1/210الكبير  التاريخ [16]55

 .214-1/213ما سبق  [17]56

 .1/219ما سبق  [18]57

 .1/283الكبير  التاريخ [19]58

 .1/339ما سبق  [20]59

هص اإلمام الحافظ الناقد شيخ اإلسالم أبص محمد عبيد اليرحمن بين  [21]60

الحافظ الكبير أبي حاتع محمد بين إدرييس بين المنيذر التميميي الحنظليي 
ه فيأدرك األسيانيد العاليي  وليه الجيرح وارتحيل بيه أبيص 240الرازي ولد سن  

والتعديل وعلل الحديث. وهنف في الفقه واختالف الصحاب  وكان بحرا فيي 
 .232-2/229تذكرة الحفاظ للذهبي  انظر 327العلصم. تصفى سن  

 .2/38مقدم  الجرح والتعديل  [22]61

 .2/231الحفاظ  تذكرة [23]62

 .2/38 المقدم  [24]63

ميين هييذا  32وانظيير ص 313-1/311اديييث الضييعيف  سلسييل  األح [25]64

 البحث.

هص الحافظ العالم  أبص حاتع محميد بين حبيان بين أحميد الحنظليي  [26]65

التميمي البستي هاحب التصيانيف هينف ))األنيصاع والتقاسييع(( الشي ير 
)بصحيح ابن حبان( و )الثقاح( ومشاهير علماء األمصار و)المجروحين( وغير 

الحفياظ  تذكرةوخمسين وثالثمائ . رحمه هللا تعالى.  بعأرذلك. تصفى سن  
2/922. 
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 مقتطفاح. 13-11الثقاح البن حبان  [27]66

 .1/14لسان الميتان  [28]67

ط مصييطفى الحلبييي  2/150شييرح المحلييى علييى ،مييع الجصامييع  [29]68

 الثاني .

والذي يبدو ليي أن الجيصاب قاهير. وربميا كيان الجيصاب الصيحيح أن  [30]69

لقد حدث أنس بن مالك والبراء وعلي بن أبيي طاليب وغييرهع أن يع  يقاذ:
فييي  مت مييينكييانصا ال يكييذبصن وال يعرفييصن الكييذب. فالصييحاب  كل ييع غييير 

ثيع فيإن الصيحاب  كل يع عيدوذ باتفياق أهيل السين  بخيالف  ومنحديث ع. 
ثيع فيإن  ومينالتابعين فمن بعدهع فليس ل ع هذا الصهيف عليى العميصم. 

كانصا يحاربصن رسصذ هللا ولع يطلب من ع إال شي ادة أن ال  العرب الجاهليين
كيانصا يعلميصن مياذا تعنييه  ولكين عإله إال هللا محمد رسصذ هللا بادئ األمير. 

كلم  التصحيد فمن آمن من ع إنما آمن على ما يعلع بمقتضياها ومضيمصن ا. 
قيق وإنه التجرد الكامل والتلقي الصحيح عن رسصذ هللا. وهذا أمر غيير متح
 في العصصر التي عاهرح الفتن واألهصاء وإن كان مص،صدا لدى البعض.

تحقيق الدكتصر محمد حسن هيتص ط  337التبصرة في أهصذ الفقه  [31]70

 .1400دار الفكر سن  
تحقيييق طيه عبييد اليرؤوف سييعد طبعيي   364شيرح تنقيييح الفصيصذ  [32]71

 الكلياح األزهري .

 2/150لمحلى على ،مع الجصاميع انظر على سبيل المثاذ شرح ا [33]72

 وغيرها. 3/48وتيسير التحرير  93المدخل البن بدران ص 337والتبصرة ص

البديع كتاب في أهصذ الفقه الحنفي واسمه )بديع النظيام الجيامع  [34]73

. 694بين أهصذ البتدوي واألحكام ألحمد الساعاتي الحنفي( المتصفى سن  
 .2/413انظر حاشي  شرح الكصكب المنير

األسيتاذين. د.  تحقييقشرح الكصكب المنير البن النجيار الحنبليي.  [35]74

 -محمد التحيلي ود. نتيه حماد ط. مركت البحيث العلميي بجامعي  أم القيرى
 مك  المكرم .

 ط الحلبي. 3/48انظر تيسير التحرير ألمير بادشاه  [36]75

فما  2/386انظر على سبيل المثاذ كشف األسرار على البتدوي  [37]76

 بعدها.
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 .50نته  النظر البن حجر ص [38]77

واإليضاح  التقييد. وانظر 155شرح نته  النظر لمال علي القارى ص [39]78

ط مطبع   149للخطيب. البغدادي ص الكفاي فما بعده. وانظر  145ص

 السعادة مصر.
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