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 المبحث األول
 ما يتعلق بجهالة الراوي

 
 الجهالة

 
لجرح والتعديل التي يمارسها أئمة الحددي  علد  أن من ينعم النظر في عملية ا

الرواة يجد أن المواطن التي يمكن للجارح أن يطعدن مدن لهلهدا فدي الدرواة ا تتجداو  
- :هذه األشياء وهي

البدعددة أ أو الملال دددة أ أو ال لدددط أ أو جهالدددة الحدددال أ أو دعدددو  اان طدددا  ) 
  1( .ل في السند بأن يدعي في الراوي بأنه كان يدلس أو يرس

الطعدن أمدا أن يكدون لكدذر الدراوي أو لتهمتده بدذل  ) وجاء في نلبة ال كدر أن 
أو فحش غلطه أو غ لته عن اإلت ان أو فسد ه أو وهمده بدأن يدرو  علد  سدبيل التدوهم 
أ أو ملال ته للث ات أو لجهالته أ أو لبدعته أو سوء ح ظه بان يكون ليس غلطه اقل 

 2(. من إصابته 
الجوارح فهو العدل الذي يؤلذ حديثه ويعتمد عليه ومن وقع  فمن سلم من هذه

سنتعرض في هذا ال صل لألمور التي تن ل . في بعضها فهو بحسر ما وقع فيه 
فما كان . بأصحابها عن رتبة التعديل والتوثيق وسن سم هذه األمور بحسر متعل اتها 

  فيما يتعلق بالضبط منها متعل ًا بعدالة الراوي تكلمنا عنه في مبح  مست ل وكذل
 .تكلمنا عنه من صًه عن التعديل 

 -:جهالة الراوي
هددو أن ا يعددره فيدده تعددديل وا : ن المددراد بجهالددة الددراويايمكددن لنددا أن ن ددول  

وبهددذا المعند  فددان جهالدة الددراوي ينددر  تحتهددا . تجدري  مدن قبددل أهدل الجددرح والتعدديل 
  3 -:ثهثة أمور هي

 .جهالة اسم الراوي : أوا
                                                        

 . 191/للقاسمي/وانظر قواعد التحديث/483/ابن حجر/مقدمة فتح الباري-1
 ( .ذيل سبل السالم للصنعاني) 042/رابن حج/نخبة الفكر-2
  . 33/ابن حجر/انظر نزهة النظر-3
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 .جهالة عين الراوي : ثانيا
 .جهالة حال الراوي : ثالثاً 

أمدددا مدددن هدددو المجهدددول ف ف دددد التلددده فيددده العلمددداء علددد  مدددذاهر تبعدددًا الدددتهفهم فدددي 
 .وسائل إثبات العدالة إذ أن كل من ثبتت عدالته ارت عت عنه الجهالة 

- :ويمكن إجمال مذاهر علماء الحدي  في المجهول فيما يأتي
كل من لم يشتهر بطلر )للطير الب دادي أن المجهول عند المحدثين هو ير  ا :أوال

  1(العلم في ن سه أ وا عرفه العلماء أ ومن لم يعره حديثه إا راو       واحد

بينما ير  ابن الصهح الشهر وري أن المجهول من الدرواة علد  ثهثدة أصدناه  :ثانيا  
 :وهم

 .ميعًا مجهول العدالة من حي  الظاهر والباطن ج .9
. المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور  .9

قال بعض أئمتنا المستور من يكون عدًا في الظاهر وا : ثم عره المستور ب وله
 .تعره عدالته الباطنة 

 .وقد اقر في حده ما ذكره اللطير   2.المجهول العين  .3
- :المجهول من الرواة صن انيذهر ابن حجر العس هني إل  أن  :ثالثا  

 .وهو من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق -:مجهول العين .9
 3. وهو من رو  عنه اثنان فاكثر ولم يوثق -:مجهول الحال .9

بينما يذهر ابن حبان إل  أن الجهالة منحصرة في عين الراوي فمن انت ت : رابعاً 
وكهمه هذا مبني  .عنه جهالة عينه فهو عل  العدالة إل  أن يثبت عكس ذل  

 .عل  مذهبه في إثبات العدالة 
فكددددل مددددن ذكرتدددده فدددي كتددددابي هددددذا إذا تعددددر  لبددددره عددددن : ) ي دددول ابددددن حبددددان 

التي ذكرتها فهو عدل يجو  ااحتجا  بلبره ان العدل مدن لدم   4اللصال  اللمس 
 يعره 

                                                        
 . 111/الكفاية-1
 . 002-002/مقدمة ابن الصالح-2
 . 22/ابن حجر/نزهة النظر-3
- :يعني بالخصال الخمس ما يلي-4
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  1( فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يتبين ضده  …منه الجرح 

وهدذا الدذي ) ماء لدم يرتضدوا مدنهب ابدن حبدان هدذا ي دول ابدن حجدر غير أن العل
ذهر إليه ابن حبدان مدن أن الرجدل إذا انت دت جهالدة عينده كدان علد  العدالدة إلد  أن 

  2( يتبين جرحه مذهر عجير والجمهور عل  لهفه 
ن اقرر هذا األقوال إل  الواقع هو ما ذكره ابن حجدر أ –والذي يبدو واهلل اعلم 

هو كل من لم يشدتهر بطلدر العلدم ) ما ذكره اللطير في حده للمجهول ب وله ان . 
أمدر فيده ندو  مدن المروندة فانده لديس كدل مدن تصدد  ( فدي ن سده وا عرفده العلمداء بده

ذا  للحدي  كدان مشدتهرًا ثدم مدا هدو الحدد الدذي إذا وصدل إليده المحدد  كدان مشدتهرًا وا 
 .قصر عنه لم ينعت بااشتهار 

فانه حينما صنه من كان مجهول العدالة إل  صدن ين األول  أما ابن الصهح
وهدو . مجهول العدالة ظاهرًا وباطنا والثاني مجهول العدالة فدي البداطن دون الظداهر 

ان جمهور . فإني أر  أن هذا  يادة في الت سيمات والتعري ات . ما سماه بالمستور 
واندده يجددر التحددري . لدد  الظدداهر العلمدداء قددالوا أن العدالددة إنمددا تثبددت بأشددياء  ائدددة ع

ومحاولة سبر أغوار ن وس الرواة قبل الحكم علد  عددالتهم وعددم ااكت داء بمدا يظهدر 
 .من صهحهم للطورة ما يتعلق بهذا الحكم 

أما ابدن حبدان فدان مذهبده هدذا ملداله لمدا عليده الجمهدور تبعدًا لرأيده فدي إثبدات 
 :العدالة وقد

له لجمهور المحددثين كمدا ن لندا عنده ذلد  قبدل صرح ابن حجر بأنه عجير وانه ملا
 .قليل 

إذن فددالمجهول أمددا أن يكددون مجهددول العددين وأمددا أن يكددون مجهددول الحددال أي  
 .ولكل نو  من هاتين الجهالتين منهب للعلماء في التعامل معه . العدالة 

                                                                                                                                                               

i.   أن يكون فوق الشيخ الذي ذكره رجل ضعيف ال يحتج بخبره. 
ii. جاج بروايته أو يكون دونه رجل واٍه ال يجوز االحت. 
iii.  أو يكون مرسالً فال يلزم به حجة. 
iv.  ًأو يكون متقطعا. 
v.  ( .1/11البن حبان /انظر الثقات. )أو يكون في األسناد رجل مدلس 

 . 1/14/ابن حبان/الثقات-1
 . 1/13/ابن حجر/لسان الميزان-2
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- :أسباب وقوع الجهالة

 
منددده ان مدددن ا شددد  أن وقدددو  الجهالدددة فدددي بعدددض رواة الحددددي  أمدددر ا بدددد 

كددددانوا مددددن الكثددددرة بمكددددان ا يسددددم  معدددده أن يلددددم  اشددددت ل بن ددددل سددددنة رسددددول اهلل 
 .أصحار الجرح والتعديل بهم جميعًا 

وقدد ذكدر ابدن حجدر بعددض األسدبار التدي تدؤدي إلدد  وقدو  الجهالدة فدي الددراوي 
 :ف ال في متن نلبة ال كر

و كنيدة أو ل ددر أو ثدم الجهالدة أ وسدببها أن الدراوي قدد تكثدر نعوتده مدن اسدم أ) 
 ( .الموض  ) حرفة فيذكر ب ير ما اشتهر به ل رض وصن وا فيه 

وهو من لم يدرو ( الوحدان) وقد يكون م ًه فه يكثر األلذ عنه أ وصن وا فيه 
 .عنه إا واحد 

 1( المبهمات ) أو ا يسم  التصارًا وصن وا فيه 
- :واإلبهام أو االتصار يكون عل  شكلين

هم الددراوي اسددم شدديله في ددول حدددثني رجددل أ أو بعضددهم أو شددي   لنددا أ أو أن يددب :أوال
 .حدثني الث ة أو حدثني من ا اتهم 

حدثني فهن أو ابن فهن أو أبدو ) أن يذكر الراوي اسم شيله مهمًه كأن ي ول  :ثانيا
 (.فهن 

وهنددا  سددبر رابددع لوقددو  الجهالددة لددم يددذكره ابددن حجددر ولكندده شددائع الوقددو  بددين 
 :الحدي  وهو رواه

فت دع الجهالدة لهدذا   2 (عدم نص أئمة الحدي  عل  توثيدق الدراوي أو تضدعي ه)
ألنه من المعلوم أن المحدثين وناقلي السنة النبوية اكثدر ممدن تعدرض لهدم . السبر 

أئمة الجرح والتعديل في كتبهم أ فكم مدن راو ي ولدون عنده لدم يعدره عنده تعدديل وا 
 .تجري  

                                                        
 .  042 / 3  ذيل سبل السالم/ابن حجر/نخبة الفكر-1
 . 62/عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف/انظر ضوابط الجرح والتعديل-2
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مهور أن العدالة ا تثبت بمجرد رواية الث ات عن الراوي  كدان ولما كان رأي الج
عدم وجود نص من قبل العلماء في ذل  الراوي تجريحًا أو تعديًه مدلًه له فدي دائدرة 

 .جهالة الحال 
- :ما ترتفع به الجهالة

بعد أن عرفنا الجهالة وأنواعها وأسبار ورودها ب ي عليندا أن نتعدره علد  مدنهب 
أو بعبددارة ألددر  مددا هددي األمددور .   فيمددا ترت ددع فيدده الجهالددة عددن الددراوي علمداء الحدددي

 .التي إذا توفرت في الراوي  الت جهالته واشتهرت حاله 
ن لعلماء الحدي  منهجًا في رفع الجهالة عدن ا: وللجوار عل  هذا التساؤل ن ول

ين هددو غيددر مددا فمددا ترت ددع بدده جهالددة العدد. الددراوي تبعددًا لنددو  الجهالددة المتعل ددة بددالراوي 
 ترت ع به جهالة الحال وهما غير ما ترت ع به جهالة من أبهم اسمه وعينه 

 :ويمكن إجمال مناهب العلماء في ذل  فيما يأتي
- :ما ترتفع به جهالة العين: أوال

 .والم صود بجهالة العين أن الراوي لم يرِو عنه إا واحد 
: قددال ابددن المددديني: تقلدد)قددال ابددن حجددر فددي ترجمددة يحيدد  بددن حددرر المددديني 

   1( مجهول ما رو  عنه غير موس  
ذا رو  عندده  وا اعلددم أحدددا)وقددال ابددن عدددي  يددرو  عندده غيددر مددروان ال دد اري وا 

   2(رجل واحد فهو شبه المجهول 
إذن فه فرق عندد العلمداء بدين مجهدول العدين أو شدبه المجهدول ان كليهمدا لدم 

 .يرِو عنهما إا راويا واحدا 
- :هذا حاله فان للعلماء فيما ترت ع به الجهالة عنه أقوااومن كان 

اقددل مددا ترت ددع بدده الجهالددة أن يددروي عددن )ذهددر اللطيددر الب دددادي إلدد  أن  .9
 .  3(الرجل اثنان فصاعدًا من المشهورين بالعلم 

                                                        
 . 11/164ابن حجر /تهذيب التهذيب-1
 . 4/489/ابن عدي/الكامل في ضعفاء الرجال-2
 . 111/ الكفاية-3
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وانمدا ترت دع : ) قال صاحر كتار نصر الراية مواف ا اللطير فيمدا ذهدر إليده
نه ث تان مشهوران أ فأما إذا رو  عنه مدن ايحدتب بحديثده جهالة المجهول إذا رو  ع

 . 1 (لم يكن ذل  الحدي  حجة وا ارت عت جهالته
بينما ذهر فريق من العلماء كيحي  بن معين والدذهبي وابدن حجدر فدي احدد  .9

رأييدده وغيددرهم إلدد  أن جهالددة العددين ترت ددع بددأن يددروي عندده اثنددان فصدداعدًا دون أن 
 .شهورين في أهل العلم يشترط فيهما أن يكونا م

الر  اللطير الب دادي بسنده إلد  أبدي  كريدا يحيد  بدن محمدد بدن يحيد  قدال 
 .   2(سمعت أبي ي ول إذا رو  عن المحد  رجهن ارت ع عنه اسم الجهالة )

واست دنا منهما أن )وجاء في تعجيل المن عة في ترجمة بركة بن يعل  التميمي 
 . 3(نه واهلل المستعان لبركة راويين فارت عت جهالة عي

قيل ا يعره ألنه ما : ) وجاء في تلليص الحبير في ترجمة عبد اهلل بن بصير
رو  عندده غيددر أبددي إسددحاق السددبيعي أ لكددن ألرجدده الحدداكم مددن روايددة العيدد ار عندده أ 

 . 4 (فارت عت جهالة عينه 
وهدو مدن لدم -ذهر ابن حجدر فدي رأيده ا لدر إلد  أن الدراوي مجهدول العدين .3

فددان . ينظددر إلدد  ذلدد  الواحددد الددذي يددرو  عددن ذلدد  المجهددول -عندده إا واحددديددرو 
 :كان من أئمة الحدي  وح اظهم عد ذل  تعري ًا بعين ذل  الراوي

احمد بن يحي  بن محمد : وقال الذهبي في الطب ات)جاء في تهذير التهذير 
 .  5( بل يك ي في رفع جهالة عينه رواية النسائي عنه: قلت. ا يعره 

وذهر ابن ل يمة وابن حبان مدن بعدده إلد  أن مجهدول العدين ترت دع جهالتده بروايدة .9
 .واحٍد مشهور 

وكددان عنددد ابددن حبددان أن جهالددة العددين ترت ددع بروايددة : )جدداء فددي لسددان الميدد ان
وقدد . واحٍد مشهور وهو مذهر شيله ابن ل يمة ولكدن جهالدة حالده باقيدة عندد غيدره 

                                                        
 . 0/49عبد اهلل بن يوسف /نصب الراية-1
 . 111/ الكفاية-2
 . 1/22ابن حجر /تعجيل المنفعة برجال األئمة األربعة-3
 . 0/02/ابن حجر/حبير في أحاديث الرافعي الكبيرتلخيص ال-4
 . 1/66ابن حجر /تهذيب التهذيب-5
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العددل مدن لدم يعدره فيده  الجدرح أ إذ التجدري  ضدد : افص  ابدن حبدان ب اعدتده ف دال
 . 1(التعديل أ فمن لم يجرح فهو عدل حت  يتبين جرحه 

- :ما ترتفع به جهالة الحال: ثانيا
وترت دددع . والم صدددود مدددن جهالدددة الحدددال أن ا يعدددره الدددراوي بجدددرح وا تعدددديل 
 :ما يأتيجهالة حاله بأمور وضوابط وضعها علماء الحدي  أ وهم ملتل ون فيها ك

اجمع علمداء أهدل السدنة واغلدر ال درق اإلسدهمية علد  أن مدن ثبتدت صدحبته  .9
ان . ارت عدددت جهالدددة حالددده واسدددت ني عدددن البحددد  عدددن عدالتددده  لرسدددول اهلل 
 .  عدول بتعديل اهلل تعال  لهم وتعديل رسول اهلل  الصحابة 

فبسددداطهم مطدددوي وان جدددر  مدددا جددددر  وان  وأمدددا الصدددحابة : )قدددال الدددذهبي
غلطوا كما غلط غيرهم من الث ات أ فما يكاد يسلم أحد مدن ال لدط أ لكنده غلدط ندادر 

 . 2(ا يضر أبدا أ إذ عل  عدالتهم وقبول ما ن لوه العمل وبه ندين اهلل تعال  
ذهر جمهور المحدثين إلد  أن مدن وردت روايتده فدي كتدر الصدحي  ارت عدت  .9

فأمدا جهالدة :  ) ت  البدارييوض  ذل  قول ابن حجر فدي م دمدة فد. جهالة حاله 
الحددال فمندفعددة عددن جميددع مددن الددر  لهددم فددي الصددحي  ان شددرط الصددحي  أن 

معروفدددًا بالعدالدددة أ فمدددن  عدددم أن أحددددا مدددنهم مجهدددول فكأنددده ندددا    هيكدددون راويددد
المصدنه فدي دعددواه انده معددروه أ وا شد  أن المدددعي لمعرفتده م دددم علد  مددن 

 .   3(دة العلميدعي عدم معرفته لما في المثبت من  يا
ومددن العجددر كددون : )(رحمدده اهلل )ابددن دقيددق العيدددوجداء فددي نصددر الرايددة قددول 

ال طدددان لدددم يكتددده بتصدددحي  الترمدددذي فدددي معرفدددة حدددال عمدددرو بدددن مجددددان مدددع ت دددرده 
وأي فدرق بدين أن ي دول هدو ( هذا حدي  حسن صحي  ) بالحدي  وهو قد ن ل كهمه 

 . 4(ث ة أو يصح  له حديثًا ان رد به 

                                                        
 . 14-1/11وانظر تفصيل كالم ابن حبان في كتابه الثقات  1/13ابن حجر /لسان الميزان-1
 . 32الذهبي / معرفة الرواة المتكلم فيه بما ال يوجب الرد-2
 . 483/ مقدمة فتح الباري-3
 . 1/139اهلل بن يوسف عبد /نصب الراية-4
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مددن رو  عندده ث تددان ف ددد : ) ر الدددارقطني فيمددا ن لدده عندده السددلاوي أنوذهدد .3
 . 1(ارت عت جهالته وثبتت عدالته 

اكت دد  ابددن حبددان : ) وذكددر البل ينددي أن هددذا هددو مددذهر ابددن حبددان كددذل  ف ددال
 . 2(بمجرد رواية عدلين في التعديل وهو بعيد 

هالدة الحدال عدن والصحي  أن ابن حبان يلتله عن الدارقطني فيما ترت دع بده ج
 :وله مذهر لاص به وهو ا تي. الراوي 

ذهر ابدن حبدان إلد  أن كدل مدن رو  عنده راو مشدهور قدد ارت عدت جهالدة عينده . 9 
وكددل مددن ارت عددت جهالددة عيندده ولددم يعددره فيدده جددرح فهددو عدددل أي أن جهالددة الحددال 

 .لم يعره فيه جرح للعلماء  اترت ع مع جهالة العين إذ
وهدذا : )مذهر ابن حبان هدذا فدي لسدان الميد ان ف دال وقد نص ابن حجر عل 

الذي ذهر إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انت ت جهالة عينه كان عل  العدالة إلد  
 . 3(أن يتبين جرحه مذهر عجير أ والجمهور عل  لهفه

إذن فمددا ذهددر إليدده البل ينددي مددن أن ابددن حبددان يشددترط روايددة عدددلين فددي إثبددات 
 .له المشهور من مذهر ابن حبان الذي قدمناه آن ًا عدالة الراوي يلا

ذهر ابن عبد البر إل  أن مجهول الحال يمكن أن ترت ع جهالتده إذا اشدتهر د  .9
وقدد ن دل . بمكدارم األلدهق مدن  هدد أو كدرم أو نجددة   دد فدي غيدر حمدل العلدم د 

قبدول روايتدده أن كددان مشدهورًا كددأن يشددتهر )السدلاوي قولدده فددي فدت  الم يدد  وهددو 
 . 4(بال هد أو النجدة أو الكرم فان اشتهر بالعلم ف بوله من بار أول  

ثددم بل نددي عددن أبددي عمددر بددن عبددد البددر األندلسددي وجددادة : " قددال ابددن الصددهح
كددل مددن لدددم يددرو عندده إا رجدددل واحددد فهددو عنددددهم مجهددول إا أن يكددون رجدددًه : قددال

عمدرو بدن معددي )و بال هدد ( مالد  بدن ديندار)مشهورا فدي غيدر حمدل العلدم كاشدتهار 
 . 1"بالنجدة 5(كرر

                                                        
 . 1/402السخاوي / فتح المغيث-1
 .هامش مقدمة ابن الصالح  006البلقيني / محاسن اإلصالح-2
 . 1/13/ لسان الميزان-3
 . 1/412السخاوي /فتح المغيث-4
ال ال يضر ابهامه فكيف إذا عرف  ومعلوم أن الصحابي(.  291/ 3)ألنه صحابي  وترجمته في االصابة . ال يصح التمثيل هنا عمرو بن معدي كرب -5

 .اسمه 
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ذهر أبو الحسن علي بن عبد اهلل ال طدان إلد  رفدع جهالدة الحدال عدن الدراوي  .9
أي أن مجهدول العدين الدذي لدم يدرو لده إا واحدد إذا . بتوثيق أحد أئمة الجرح له 

وثق ذل  الراوي من قبل أحد أئمة الجدرح والتعدديل كدان ذلد  التوثيدق كافيدًا عندده 
وهدددو ن دددس مدددا ذهدددر إليددده ابدددن حجدددر ف دددال ب بدددول روايدددة .  2يددده بحالددده فدددي التعر 

 . 3مجهول العين إذا وث ه من ين رد عنه أن كان متأهًه لذل 
وعل  هذا األساس بن  توثي ة ألحمد بن يحيد  بدن محمدد فدي تهدذير التهدذير 

بدل : احمد بن يحي  بدن محمدد ا يعدره أ قلدت)قال الذهبي : )فاسمع إليه وهو ي ول
 . 4( ي في رفع جهالة عينه رواية النسائي عنه أ وفي التعريه بحاله توثي ة  لهيك

فمع أن احمد بن يحي  هدذا غيدر معدروه عندد العلمداء ألنده لدم يدرو عنده سدو  
 .ف د عده ابن حجر معروفًا ومعدًا برواية النسائي وتعديله إياه . النسائي 

ن بعدددض الشدددافعية انهدددم حكدددي ال يرو آبدددادي الشددديرا ي فدددي كتابددده التبصدددرة عددد .9
إذا رو  الث ددة عددن المجهددول لددم يدددل : )يعدددلون مددن رو  عندده الث ددة مطل ددًا ف ددال

 .    5(عل  عدالتهأ ومن أصحابنا من قال يدل عل  عدالته
ذهر ال  الي إل  أن الث ة إذا رو  عن المجهول وكان هذا الث ة ا يروي إا  .9

عدد ذلد  تعدديًه منده لمدن رو  عدن العددول وا يسدتجي  ن دل ااحاديد  الضدعي ة 
ا فدده ف ددال إذا رو  المسددتجمع للددهل التعددديل عددن شددلص واقتصددر : )عندده وا 

والملتددار أن ذلدد  كالتعددديل مددن مالدد  ومددن كددل ! عليدده فهددل يجعددل ذلدد  تعددديًهف
ا فه  .  6(محد  ا يستجي  ن ل األحادي  الضعي ة وا 

قدال ال  الدي . ديثده ذهر بعض العلماء إل  تعدديل مدن عمدل الث دة بموجدر ح .1
أن يعمدل بموجدر حددي  لدم ين لده إا رجدل : )وهو يتحد  عما يعد توثي دا للدراوي

                                                                                                                                                               
 . 392/ مقدمة ابن الصالح-1
 . 1/416/ فتح المغيث-2
 . 22/ نزهة النظر-3
 . 1/66تهذيب التهذيب -4
 . 449/ الفيروز آبادي الشيرازي/ التبصرة-5
 . 023الغزالي / المنخول-6
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والملتددار اندده أن أمكددن حمددل عملدده . واحددد هددل يجعددل ذلدد  تعددديًه ف فيدده لددهه
 . 1(عل  ااحتياط فه أ وان لم يمكن حمله فهو كالتعديل ألنه محصل للث ة

 :مما ترتفع به جهالة المبه: ثالثا  
( فدهن)أو ( حدثني رجدل)والم صود بالمبهم من الرواة من لم يسّم اسمه كنحو 

إلد  غيرهددا مدن األل دداظ التدي ا تكشدده عدن اسددم ( مدن ا اتهددم)أو ( حددثني الث ددة)أو 
 .الراوي 

 :وللعلماء في رفع الجهالة الناتجة عن اإلبهام طري تان
 :طريقة التنصيص: األولى
وقدد ذكدر . مكدان ذكدر صدراحة فدي موضدع آلدر وهي أن مدا ذكدر مبهمدًا فدي  

هددذه الطري ددة ابددن حجددر فددي ن هددة النظددر فددذكر اندده يسددتدل علدد  معرفددة اسددم المددبهم 
 . 2وتمام اسم المهمل بوروده من طريق ألر  مسم  فيها

 : طريقة استقراء منهج الراوي: الثانية
ثني الث دة ومعناها أن يعره من لهل ااست راء أن الراوي ال هني إذا قدال حدد

حددثني الث دة عدن الليد  : )مثالده إذا قدال الشدافعي. مثًه فإنما يعني به شلصا بعينه 
 . 3(بن سعد فالث ة يحي  بن حسان التنيسي البكري

ذا قدددال حددددثني الث دددة عدددن ابدددن جدددريب فمدددراده بالث دددة مسدددلم بدددن لالدددد المل ومدددي : )وا 
 . 4(مواهم

لدرواة ان كدل عدالم لده منهجده ويعد هذا الندو  مدن اصدعر أندوا  ااستكشداه ل
 .وطري ته اللاصة في إيراد ذكر شيوله 

 :واألسبار التي تؤدي إل  وقو  اإلبهام في الرواة هي
أن الددراوي يهمددل ذكددر اسددم شدديله التصددارا أ إذا كددان قددد ذكددره صددريحًا فددي  .9

 .موضع آلر 

                                                        
 . 023/ المنخول-1
 . 39/ نزهة النظر-2
 . 289/ ابن حجر/تقريب التهذيب-3
 . 209/ المصدر السابق-4
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إن الراوي قد يهمدل اسدم شديله تدلسديًا أوللتددليس اسدبار سدنتحد  عنهدا عندد  .9
 .همنا عل  حكم رواية المدلس ك

 
 المطلب الثاني

 حكم رواية المجهول
بعد أن تكلمنا على اجلهالة وأصنافها وأسباب ورودها وما ترتفع به بقي علينا أن نتحدث عن موقف 

فالعلماء إمنا أطالوا من . الن هذا املوقف هو الثمرة املرتتبة عن جهالة الراوي . العلماء من رواية اجملهول 
كالم يف أصناف اجلهالة وتنازعوا احلديث فيما ترتفع به تلك اجلهالة من اجل أن حيددوا موقفهم بعد ال

 .ذلك من رواية من وصم باجلهالة 
ولذذذذا فذذذذان انذذذدصد وينمذذذذا اصذذذدروا أوكذذذذامهم  ذذذك اجملاهيذذذذل ذهبذذذوا يف تلذذذذك ا وكذذذام صالصذذذذة مذذذذذاه  

 :باعتبارات خمتلفة وهي كما يلي
 

 حكم رواية المجهول                                    
 

 بالنظر إل                     بالنظر إل                    بالنظر إل                 
 وثاقة من يرو  عنهم                 طب اتهم                     نو  الجهالة          

 
 مجهول    مجهول      مجهول   المجهول          إذا رو       إذا رو        إذا رو            
 اإلثبات      المشهورون     الضع اء                   العين     الظاهر       الباطن     باإلبهام   
 عنه           عنه           عنه                                والباطن    

 
             

 ذا كان           إذا كان            إذا كان          إذا كان                                          إ                     
 من الصحابة    من كبار التابعين   من ص ار التابعين   من تابع التابعين                

 
 
 
 
 

- :االعتبار األول
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- :به حكم رواية المجهول باعتبار نو  الجهالة المتعل ة
. ويمكددن معرفددة هددذه األحكددام مددن لددهل معرفتنددا ألنددوا  الجهالددة التددي تلحددق الددراوي 

- :وهي
- :جهالة العين -9

- :وللعلماء في حكم الراوي الذي جهلت عينه مذاهر وهي
ذهددر جمهددور العلمدداء إلدد  عدددم قبددول روايددة مجهددول العددين مطل ددًا وحجددتهم أن  :أوال

 .جهلت عينه جهلت عدالته من بار أول العدالة شرط في صحة الرواية فمن 
فأما المبهم الذي لم يسدّم اسدمه أو مدن سدمي وا تعدره عينده : )ي ول ابن كثير

   1(فهذا من ا ي بل روايته أحد علمناه
 2(إذ المجهول غير محتب به: )وصرح ابن حجر بهذا ف ال في مي انه

هدم لدم يشدترطوا فدي الدرواة ذهر الحني ة ومدن معهدم إلد  قبدول روايتده مطل دا ألن :ثانيا
 .م يدًا عل  اإلسهم 

وقد قبل هذا النو  مطل ًا من العلماء من لم )ي ول الدكتور فاروق حمادة 
انهم لم : يشترط في الراوي م يدًا عل  اإلسهم وع اه ابن المواق للحن ية حي  قال

رواية ي صلوا بين من رو  عنهم واحد وبين من رو  عنه اكثر من واحد بل قبلوا 
 .  3(المجهول عل  اإلطهق

إذا ت درد بالروايدة عنده مدن ا يدرو  إا عدن ث دة كعبدد الدرحمن بدن مهددي قبلدت  :ثالثا
ا فه - :روايته وا 

إذا قدال العدالم كدل مدن اروي لكدم عنده واسدميه فهدو عددل رضدًا : )قال اللطير
 . 4(م بول الحدي  كان هذا ال ول تعديًه منه لكل من رو  عنه وسماه

ذهددر علددي بددن عبددد اهلل بددن ال طددان إلدد  أن مجهددول العددين إذا  كدداه مددع راويدده  :رابعااا
ا فه . الواحد أحد أئمة الجرح والتعديل قبلت روايته   . 5وا 

                                                        
 . 83-84حارث سليمان الضاري . د/ بحث في الرسالة اإلسالمية)والجرح والتعديل  126وانظر الموجز  81ابن كثير /اختصار علوم الحديث-1
 .  1/3لسان الميزان البن حجر -2
 . 422فاروق حمادة ص / المنهج اإلسالمي في الجرح والتعديل-3
 . 112/ للغاية-4
 . 22/ نزهة النظر-5
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ذهدر ابدن عبدد البدر إلد  قبدول روايدة مجهدول العدين إذا كدان مشدهورًا بشدديء  :خامساا
ا فدده . العلددم   مدن مكددارم األلددهق مدن نجدددة أو كددرم أو مدا إلدد  ذلدد  مدن غيددر  1.وا 

كددل مددن لددم يددرد : )بل نددي عددن أبددي عمددر بددن عبددد البددر وجددادة قددال: قدال ابددن الصددهح
عنه إا رجل واحد فهو عنددهم مجهدول إا أمدور يكدون رجدًه مشدهورًا فدي غيدر حمدل 

 . 2(العلم واشتهار مال  بن دينار بال هد وعمرو بن معد مكرر بالنجدة
 -:جهالة الظاهر والباطن -9

للعلماء في قبول رواية من كان مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا مذاهر يمكن و 
- :إجمالها فيما يلي

 –ظاهرًا وباطنًا  –ذهر جمهور المحدثين إل  عدم قبول رواية مجهول العدالة  :أوال
شرط في صحة الرواية ومن جهلت عدالته في الظاهر  –كما قدمنا  –ان العدالة 

 .ماء عل  روايته والباطن فجماهير العل
نسر إل  أبي حني ة واتباعه قبول روايته مطل ًا اكت داًء مدنهم بظداهر اإلسدهم وعددم  :ثانيا

وقد ع ر البل يني عل  كهم ابدن الصدهح حينمدا . ظهور ما ي سق به أنواعها ترد روايته 
ومجهددددول العدالددددة مددددن حيدددد  الظدددداهر والبدددداطن جميعددددًا روايتدددده غيددددر م بولددددة عنددددد : )قددددال
 . 4(أبو حني ة ي بل مثل هذا: فائدة)ب وله  3(ماهيرالج

ذهدر ابدن حجدر ومدن معده إلد  أن مجهدول العدالدة إن كدان مدن ان درد عنده ممدن ا  :ثالثا
ا فه  . 5 يروي إا عن ث ة قبلت روايته وا 

 
- :جهالة الباطن -4

. وهي أن يكون الراوي عدًا في ظاهره أ مجهول العدالة من حي  الباطن 
 .يسم  بالمستور عند المحدثين  وهو ما

- :وللعلماء في قبول رواية المستور مذاهر يمكن إجمالها فيما يلي
                                                        

 . 1/412فتح المغيث -1
 . 392/ مقدمة ابن الصالح-2
 . 002مقدمة ابن الصالح -3
 . 002للبلقيني / هامش مقدمة ابن الصالح/ محاسن اإلصالح-4
 62/ وص من األثر، وعلوم الحديث ونص 024التهافوي / ، وقواعد في علوم الحديث 94للطبي / ، والخالصة في أصول الحديث 112انظر الكفاية -5
 . 
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. وهدو قدول الشدافعي . ذهر الجمهور إل  عدم قبول روايتده مدا لدم تثبدت عدالتده  :أوال
ومبندداه أمددور روايددة الددراوين عندده تعريدده بدده ا توثيددق لدده وان قبددول الروايددة مبنددي علدد  

 . 1.ل  التعريه التوثيق ا ع
 .ذهر أبو حني ة وبعض الشافعية إل  قبول روايته ما لم يعلم الجرح فيه  :ثانيا

يحددتب بروايتدده بعددض مددن رد روايددة  وهددذا المجهددول أي المسددتور: )قددال ابددن الصددهح
ان أمدر األلبدار  …وهدو قدول بعدض الشدافعيين . األول أي المجهول باطنًا وظداهرًا 

 . 2(اويمبني عل  حسن الظن بالر 
وذهر إمام الحرمين إل  ال ول بالتوقه في رواية المستور حت  يتبين حاله ف د  :ثالثا
 :قال

ا نطلق رد رواية المستور وا قبولها بل ي ال رواية العدل م بولة ورواية ال اسدق )
 . 3(مردودة ورواية المستور موقوفة عل  استبانة حالته

والتح يددق أن روايددة : )وتبندداه حينمددا قددالوقددد التددار الحددافظ ابددن حجددر هددذا ال ددول 
المسددتور ونحددوه ممددا فيدده ااحتمددال ا يطلددق ال ددول بردهددا وا ب بولهددا بددل هددي موقوفددة 

 . 4(عل  استبانة حاله
- :جهالة اإلبهام -3

نما يذكر مبهمًا ويأتي عل  ضربين - :ويعن  بجهالة اإلبهام أن الراوي لم يسّم وا 
- :إبهام ال يفيد التوثيق: أوال

- :كأن ي ول حدثني رجل أ أو بعضهم أ وحكم رواية المبهم عند العلماء كاألتي
ان شدرط قبدول الروايدة معرفدة )ذهر جمهور العلماء إل  عدم قبدول روايدة المدبهم . 9

 . 5(عدالة الراوي ومن أبهم اسمه ا نعره عينه فكيه نعره عدالته وضبطه
ه إا يحد  إا عن ث ة وهو ممدن يعتدد لكن إذا وقع اإلبهام من رجل أا عل  ن س. 9

فانه يحتب به عند من قال أن جهالة الحال ت ول . برأيه كعبد الرحمن بن مهدي مثًه 

                                                        
 . 416-1/412، وتدريب الراوي  002/ مقدمة ابن الصالح-1
 .  002/ مقدمة ابن الصالح-2
 . 1/212الجويني / البرهان في أصول الفقه-3
 . 22ابن حجر / نزهة النظر-4
 . 39/ المصدر السابق-5
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لمدددا بينددده . والجمهدددور علددد  عددددم ثبوتهدددا . بتوثيدددق واحدددد مدددن أئمدددة الجدددرح والتعدددديل 
اسدمه  وهكذا إذا قال العالم كل من رويت عنه فهو ث ة أ وان لم: )اللطير حينما قال

أ ثم رو  عمن لم يسمه أ فانه يكون من كياله غير أنا ا نعمل عل  ت كيته أ لجدوا  
وان إضددرار المحددد  عددن تسددمية شدديله ريبددة ) 1(أن نعرفدده إذا ذكددره بلددهه العدالددة

 . 2(توقع ترددًا في ال لر
 -:إبهام يفيد التوثيق: ثانيا

الحددافظ أو نحددو ذلدد   األول أ أن ي ددول حدددثني الث ددة أ أو: وهددو علدد  درجتددين
وا شدد  أن الددنمط األول آكددد واشددد فددي إثبددات . والثانيددة أن ي ددول حدددثني مددن ا اتهددم 

 .ا يحمل من قوة التوثيق ما يحمله األول ( من ا اتهم)ألن قوله . عدالة من أبهم 
- :وللعلماء من رواية من أبهم عل  التعديل مواقه نجملها فيما يأتي

 دادي والصيرفي ال  يده وغيرهمدا إلد  أن التعدديل علد  اإلبهدام ذهر اللطير الب :أوال
وذلدد  ألندده قددد يكددون ث ددة عنددده وغيددره قددد اطلددع .. )ا يجدد م مددن غيددر تسددمية المعدددل 

 . 3(عل  جرحه بما هو جارح عنده أو باإلجما  أ فيحتا  إل  أن يسميه حت  يعره
وهدو مبندي علد  أن الموثدق   4(أن ذل  يك ي تعديًه للراوي)ن ل عن أبي حني ة  :ثانيا

مددؤتمن علدد  ذلدد  وهددو نظيددر ااحتجددا  بالمرسددل مددن جهددة أن المرسددل لددو لددم يحددتب 
بالمحددذوه لمددا حذفدده أ فكأنددده عدلدده أ فددال بول فددي هدددذه المسددألة مددن بددار أولددد  ألن 

 . 5اإلبهام قد دفع بل ظ التوثيق الصري 
ث ددة أ فروايتدده م بولددة ألندده أمددا إذا كددان التعددديل مددن قبددل رجددل ا يددروي إا عددن : ثالثددا

وهددو عندددي أقددو  ممددن قبددل توثيددق مجهددول الحددال بروايددة : توثيددق صددري  لددذل  الددراوي
 .واهلل اعلم . من ا يروي إا عن ث ة 

- :المذهب الثاني
 .موقف العلماء من رواية المجهول بالنظر إلى طبقته 

                                                        
 . 112/ الكفاية-1
 . 003/ مقدمة ابن الصالح-2
 . 003/ مقدمة ابن الصالح-3
 . 26/ ، إرشاد الفحول 1/428/ فتح المغيث-4
 . 66/ انظر ضوابط الجرح والتعديل-5
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و بعدهم عدن عصدر ومن العلماء من تعامل مع المجاهيل ومروياتهم من جهة قربهم أ
 .الرسالة 

وبهدددذا ااعتبدددار فدددأنهم صدددن وا المجاهيدددل إلددد  أربدددع طب دددات أ كدددل طب دددة لهدددا حكمهدددا 
- :وهذه الطب ات هي. اللاص بها 

- :المجاهيل من الصحابة .1
. والم صود بالمجهول من الصحابة هو من جهل اسم أو جهل اشتهاره بدالعلم 

الصددحابة ان عدددالتهم ثابتددة بتعددديل والعلمدداء مجمعددون علدد  أن الجهالددة مرفوعددة عددن 
ألننددا قدددمنا . ولسددنا هنددا بحاجددة إلدد  إعددادة ال ددول فددي ذلدد  . اهلل تبددار  وتعددال  لهددم 

 .الحدي  عليه أثناء كهمنا حول ما ثبت به العدالة 
- :المجاهيل من كبار التابعين وأوساطهم .0

حددديثهم إذا وهددم الددذين تتلمددذوا علدد  أيدددي الصددحابة الكددرام فأمثددال هددؤاء ي بددل 
وأما المجهولون من الرواة فان كان الرجل مدن كبدار : )قال الذهبي. سلم من الملال ة 

التابعين أو أوساطهم احتمدل حديثده وتل دي بحسدن الظدن إذا سدلم مدن ملال دة األصدول 
 .  1(وركاكة األل اظ

 
 
 
- :إذا كان من صغار التابعين.3

 -:لعلماء قالوا في روايتده مدا يلديوأما إذا كان الراوي من ص ار التابعين فان ا
مددن صدد ار التددابعين فسددائ  روايددة  –أي مددن المجاهيددل  –وأمددا إن كددان الرجددل مددنهم )

 . 2(لبره ويلتله ذل  بالتهه جهلة الراوي وتحريه
- :إذا كان من تابع التابعين فما بعدهم.9

إذا  وأما أن كان الراوي من تابع التدابعين فمدن بعددهم فهدو اضدعه للبدره سديما
فعدن . شهد لل رون الثهثة األول بالليرية عل  سائر األجيال  ألن النبي  3ان رد به

                                                        
 . 463الذهبي / ديوان الضعفاء والمتروكين-1
 . 463المصدر السابق -2
 .ك /1المقدمة / المغني في الضعفاء-3
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لير امتدي قرندي ثدم الدذين يلدونهم ثدم الدذين يلدونهم ) عمران بن الحصين   قال قال 
قددال عمددران فدده ادري اذكددر بعددد قرندده قددرنين او ثهثددة ثددم ان بعدددكم قومددا يشددهدون وا 

ْ   1( يؤتمنون أ وينذرون وا ي ون أ ويظهر فيهم السمنيستشهدون أ ويلونون وا  ْ . 
 

- :حكم رواية المجهول بالنظر إلى وثاقة من يروي عنهم: الثالث المذهب
 

ومن العلماء من كان ينظر إل  المجاهيل وحكم مروياتهم من لهل النظر 
هذا ومن . من حي  الوثاقة وااعتبار . إل  مرتبة من يروي عن أولئ  المجاهيل 

- :المنظار فان رواية المجاهيل يمكن تصني ها كاألتي
  -:حكم رواية المجهول إذا روى عنه الضعفاء .1

فهؤاء لم أجد من العلماء من ذهر إل  اعتبدار روايتده سدواء المتشدددون مدنهم 
وأمددا : )أو المتسدداهلون فهددذا ابددن حبددان علدد  الددرغم مددن تسدداهله فددي التوثيددق فاندده ي ددول

ألن  2(م يدرِو عدنهم إا الضدع اء فدانهم متروكدون علد  األحدوال كلهداالمجاهيل الدذين لد
الضددعه قددد انتددار روايددتهم مددن طددرفين األول جهالددة الددراوي والثدداني ضددعه الندداقلين 

 .لتل  الرواية 
- :حكم رواية المجهول إذا روى عنه المشهورون .0

أمددا إذا رو  عددن المجهددول أندداس عدددول أو مشددهورون فددان للعلمدداء فددي قبددول 
 .ايته مذاهر قدمناها آن ًا عند حديثنا عل  رواية مجهول الحال رو 

- :حكم رواية المجهول إذا رو  اإلثبات عنه. 3
أما إذا ان رد الث ات اإلثبات بالرواية عدن ذلد  المجهدول فدان حكدم روايتده عندد العلمداء 

- :كما يلي
ن يروي الث ة ذهر جمهور العلماء إل  عدم قبول روايته حت  تثبت عدالته لجوا  أ.9

وهددو مبنددي علدد  أن روايددة الث ددة عددن غيددره ليسددت . عمددن لدديس بث ددة ظنددًا مندده اندده ث ددة 
 . 3توثي ًا له 

                                                        
 . رواه البخاري -1
 . 1/13لسان الميزان -2
 . 110/ الكفاية-3
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مذهر من ير  أن رواية الث ة عن غيره تعدديل لده أن مدن رو  عدن المجهدول وهدو .9
 .ث ة قبلت روايته عنه 

أن وهددذا فددي الح ي ددة ا م لكددن مددن ذهددر إلدد  )ي ددول الدددكتور فدداروق حمددادة 
رواية العدل بمجردها تعديل له أ بل ع اه الندووي فدي م دمدة شدرحه علد  مسدلم لكثيدر 
مددن المح  ددين وكددذل  محمددد بددن اسددحق بددن ل يمددة ذهددر إلدد  أن جهالددة العددين ترت ددع 

العددل مدن لدم يعدره فيده جدرح فمدن لدم : براو واحد مشهور واليه يومئ قدول ابدن حبدان
 .  1(يجرح فهو عدل حت  يثبت جرحه

إذا لدم : )ابن حبان بهدذا وهدو يدتكلم عدن منهجده فدي ثبدوت العدالدة ف دال وصرح
يكن في الراوي جرح وا تعديل وكان كل من شيله والراوي عنده ث دة ولدم يدأت بحددي  

 . 2(منكر فهو ث ة
 
 
 
 
 
 

 

 المبحث الثالث     
 ما يتعلق بعدالة الراوي

 
. تهم باشتراطنا للعدالة إذا أردنا أن نتعره عل  أصناه الرواة الذين ترد روايا

فيجددر علينددا أوا أن نتعددره علدد  م ومددات العدالددة حتدد  يمكددن لنددا بعددد ذلدد  أن نددر  
أجمعت جماهير : )بوضوح من يلر  من الرواة عن تل  الم ومات ي ول ابن الصهح

أئمددة الحدددي  وال  دده علدد  أندده يشددترط فدديمن ت بددل روايتدده أن يكددون عدددًا ضددابطًا لمددا 
                                                        

 . 422/ فاروق حمادة. د/ ح والتعديلالمنهج اإلسالمي في الجر -1
 . 1/112البن حبان / الصحيح-2
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أن يكدددون مسدددلما أ بال دددًا عددداقًه سدددالمًا مدددن أسدددبار ال سدددق ولدددوارم  :يرويددده وت صددديله
- :إذن فم ومات العدالة لمسة وهي 1(المروءة

 .اإلسهم  .9
 .البلوغ  .9
 .الع ل  .3
 .السهمة من أسبار ال سق  .9
 .السهمة من لوارم المروءة  .9

أمددددا الشددددروط الثهثددددة األولدددد  مددددن م ومددددات العدالددددة فددددان الكددددهم فيهددددا كددددهم فددددي 
ت إذ لددم يلتلدده العلمدداء فددي وجددور أن يكددون الددراوي مسددلمًا غيددر كتددابي وا البددديهيا
 .وثني

وأمددا البلددوغ فلدديس للجددرح والتعددديل مدددلل فيدده وكددذل  الحددال بالنسددبة للع ددل الددذي 
 .جعله اهلل مدار التكليه فه ت بل رواية المجنون ألنه فاقد ألهلية التحمل 

 :ولهذا قال اللطير الب دادي في ك ايته
ا األداء بالروايددة فده يكددون صدحيحًا يلدد م العمدل بدده إا بعدد البلددوغ أ ويجددر وأمد

 .أيضا أن يكون الراوي في وقت أدائه عاقًه ممي ًا 
والذي يدل عل  وجور كونه بال ًا عاقًه مدا البرندا ال اضدي أبدو عمدر ال اسدم )

بدن إسدماعيل بن جع ر قال ثنا محمد بن احمد الؤلؤي قال ثنا أبو داود قال ثنا موس  
رفددع ال لددم : )قددال قددال ثنددا وهيددر عددن لالددد عددن أبددي الضددح  عددن علددي عددن النبددي 

عن ثهثدة أ عدن الندائم حتد  يسدتي ظ أ وعدن الصدبي حتد  يحدتلم وعدن المجندون حتد  
وألن حددال الددراوي إذا كددان ط دده أو مجنونددًا دون حددال ال اسددق مددن المسددلمين أ ( يع ددل

فإذا كان لبر ال اسق الذي هذه حاله  …ذنوبا  وذل  أن ال اسق يلاه ويرجو ويتجنر
 . 2(غير م بول فلبر الط ل والمجنون أول  بذل 

ويجدر : ي ول اللطيدر. أما عن اشتراط اإلسهم في الراوي فهو اظهر وأجل  
وان  3(إن جدداءكم فاسددق بنبددأ فتنبددؤا: )أن يكددون وقددت األداء مسددلمًا ألن اهلل تعددال  قددال

                                                        
 . 0/064/ ، وفتح المغيث للسخاوي  89، والخالصة  123/ مقدمة ابن الصالح-1
 . 99/ الكفاية-2
 . 2/ الحجرات-3
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ذا كان لبر المسلم ال اسق مردودًا مع صحة اعت اده اعظم ال سق الك ر باهلل  تعال  وا 
 . 1(فلبر الكافر أول  بذل 

أمددددا الشددددرطان ا لددددران واعنددددي بهمددددا . هددددذا بالنسددددبة للشددددروط الثهثددددة األول 
فان العلماء اعملدوا نظدرهم وفكدرهم فدي ( . السهمة من أسبار ال سق ولوارم المروءة)

فوجددددوا أن هندددا  . ن يكدددون مسدددلمًا بال دددًا عددداقًه مدددن يلدددر  باشدددتراطهم للعدالدددة بعدددد أ
لمسدة أصدناه مدن الدرواة ا يمكدن أن يوصدد وا بالعدالدة علد  الدرغم مدن تدوفر شددروط 

 . اإلسهم والبلوغ والع ل فيهم 
- :هؤاء الذين سنتحد  عنهم بوص هم ساقطي العدالة وهم

 .  ال اس ون  -:الصنه األول
 .منلرمو المروءة  -:الصنه الثاني
 .المبتدعون  -:الصنه الثال 
 .الكذابون والمتهمون بالكذر  -:الصنه الرابع

 .المدلسون عند من ير  أن التدليس جرحا مس طا للعدالة -:الصنه اللامس
وسنتحد  عن كل صنه من هؤاء ونحداول أن ن ده علد  رأي المحددثين فدي 

نما ألرنا المدلسين وراء هؤاء لللهه الحاصل بين. روايته  العلماء حول التددليس  وا 
     . هل هو مس ط للعدالة أم ا 

 
 المطلب األول

 
- :الفاسق وحكم الرواية عنه

فسدد ت الرطبددة أي لرجددت : ال سددق فددي اصددل الل ددة اللددرو  عددن الشدديء ي ددال
نما سميت ال أرة فويس ة . عن قشرتها   . 2(للروجها من حجرها عل  الناس)وا 

 .عصيان له واللرو  عن طريق الحق وفي ااصطهح التر  ألمر اهلل وال

                                                        
 . 99/ الكفاية-1
 ( .فسق)القاموس المحيط فصل الفاء باب القاف مادة -2
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فمدن  1.وال اسق من الناس من عدره بارتكدار كبيدرة أو بإصدرار علد  صد يرة 
ثبت فس ه فالعلماء مجمعون عل  عدم جوا  السما  عنه لمدا علمدوا مدن أهميدة السدنة 

. 
ف د رو  البيه ي عن النلعي قال كانوا إذا أتوا الرجل ليألذوا عنه نظروا إل  )

ل  ل  حاله ثم يألذون عنه سمته وا   . 2(صهته وا 
. 3(أهددل العلددم علدد  أن السددما  ممددن ثبددت فسدد ه ا يجددو )ولددذا ن ددل السدديوطي ات دداق 

ي دددول . لكدددن هندددا  فدددرق بدددين أن يكدددون ال سدددق مظنوندددًا وبدددين أن يكدددون م طوعدددًا بددده 
وال اسق المتأول الدذي ا يعلدم فسدق ن سده ا يللدو أمدا أن يكدون ف ده مظنوندًا : األمدي

 .و م طوعًا به أ
فان كان مظنونًا ك سق الحن ي إذا شرر النبيذ فاألظهر قبدول روايتده وشدهادته 

 . إذا شرر الحن ي النبيذ أحده واقبل  شهادته  وقد قال الشافعي  
وان كددان فسدد ه م طوعددًا بدده فأمددا أن يكددون ممددن يددر  الكددذر ويتدددين بدده أو ا 

( ورد روايتدده)ي امتنددا  قبددول شددهادته يكددون كددذل  فددان كددان األول فدده نعلددم لهفددا فدد
 . كاللطابية من الرافضة ألنهم يرون شهادة ال ور لمواق يهم 

وان كدان الثداني ك سدق اللدوار  الددذين اسدتباحوا الددار وقتلدوا األط دال والنسددوان 
فهدددو موضدددع اللدددهه فمدددذهر الشدددافعي واتباعددده واكثدددر ال  هددداء أن روايتددده وشدددهادته 

 الي وأبي الحسين البصري وكثير من األصوليين م بولة وهو التيار ال   
وذهر ال اضي أبو بكر والجبائي وأبو هاشم وجماعة من األصوليين إل  امتنا  قبول 

 .  4(شهادته وروايته أ وهو الملتار
وال سدددق يثبدددت بدددأمور عديددددة منهدددا مدددا لددده عهقدددة بروايدددة الحددددي  ومنهدددا مدددا ا 

 .في عدالة الراوي  وكههما مؤثر وقادح. عهقة له بالحدي  
تعاطيدده لكبددائر ألن علمدداء أهددل السددنة مجمعددون . فممددا ا عهقددة لهددا بالروايددة 

 1للكبائر عل  أن من أت  كبيرة كان فاسد ًا لهفدًا لللدوار  الدذين ك دروا مرتكدر الكبيدرة
                                                        

 . 1/086فتح المغيث -1
 . 0/421ب الراوي تدري-2
 . 1/141المصدر السابق -3
 . 0/92األمدي / األحكام-4
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والمرجئددة الددذين قددالوا ا تضددر مددع . وللمعت لددة الددذين جعلددوه فددي من لددة بددين المندد لتين 
 2.معصية كما ا ين ع مع الك ر طاعة اإليمان 

وكذل  يثبت ال سق باإلصدرار علد  الصد ائر ألن اإلصدرار عليهدا يحيلهدا إلد  
 .فمن عره بإصراره عل  ص يرة من الص ائر كان فاس ًا بإصراره هذا. كبائر 

أما ما له عهقة برواية الحددي  ف دد ذكدر السديوطي إن فسدق الدراوي يثبدت بدأن 
ومنهدا أن يددعي السدما   …يد  علد  رسدول اهلل أو أسدانيد المتدون بضع متدون األحاد)

 .   3(عمن لم يل ه ولهذه العلة قيد الناس مواليد الرواة وتاري  موتهم
غيددر أن مددا ذكددره السدديوطي هنددا ممددا يثبددت بدده فسددق الددراوي قددد افددرده غيددره فددي 

    بار مست ل من أبوار ما تس ط به عدالة الراوي وهو الكذر عل  رسول اهلل
وقددد . أمدا حكدم روايددة مدن ثبددت فسد ه فإنهدا مددردودة بإجمدا  المحدددثين وال  هداء 

نددص ابددن حجددر علدد  أن مددن ظهددر فسدد ه فحديثدده مددردود سددواء كددان فسدد ه بال عددل أو 
 . 4بال ول 

والددراوي إذا ثبددت فسدد ه ورد حديثدده فالعلمدداء يطل ددون علدد  ذلدد  الحدددي  الددذي 
رطون الملال دددة فدددي تعدددري هم للمنكدددر حينمدددا عندددد الدددذين ا يشدددت( المنكدددر)يرويددده اسدددم 

- :قالوا
المنكددر هددو مددا ت ددرد بدده ضددعيه ا يحتمددل ضددع ه ل سدد ه أو فحددش غلطدده أو )

 . 5(كثرة غ لته
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
 . 126 – 122أبو الحسن االشعري / مقاالت اإلسالميين-1
 . 2/130المقدسي / البدء والتاريخ-2
 . 1/141السيوطي / تدريب الراوي-3
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 المطلب الثاني
 منخرم المروءة وحكم روايته

 .قبل أن نعره من هو منلرم المروءة ابد لنا أن نعره ما هي المروءة أوا 
 . 1المروءة في اصل الل ة هي اإلنسانية 

فكل ما ين ل .  1وفي ااصطهح هي األلذ بمحاسن األلهق وجميل العادات
باإلنسدددان فهدددو مدددن لدددوارم المدددروءة وكدددل مدددا اسدددت بحته الع دددول السدددليمة مدددن مسددداوم 

 .األلهق وردم العادات فهو من لوارم المروءة 
                                                        

 ( .مرء)مختار الصحاح مادة ( رءم)القاموس المحيط مادة -1
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ء مندة الدن س وكثدرة المد اح بده سدبر ومن لوارم المروءة التدي يمثدل بهدا العلمدا
 .واإلتيان بما ا يليق بالمؤمنين األت ياء 

 :ويمكن أن نصنه لوارم المروءة إل  نوعين اثنين
 .لوارم للمروءة بحسر الشر   -:األول
 .لوارم للمروءة بحسر العره السائد  -:الثاني

تمد ثباتهدددا مدددن فدداألول  ا تت يدددر وا تتبددددل بتبددددل األحدددوال واا مدددان ألنهدددا تسددد
وعليه فكدل مدن وصده بأنده منلدرم المدروءة بواحددة مدن تلد  اللدوارم . الشر  الحنيه 

تألددذ األجدر علدد  التحددي  عنددد مدن يددر  حرمددة . فهدو ملددروم المدروءة فددي كدل حددين 
وكدددذل  مدددن لرمدددت .  2ذلددد  فمدددن لرمدددت مروءتددده لهدددذا فأنددده ا يددد ال علددد  ذلددد  أبددددا

الدددر  . ألن المسدددلم ا يكدددون بدددذيئًا وا سددد يها مروءتددده بسدددبر السدددنة وبدددذاءة اللسدددان 
ذكدر النضدر بدن مطدره ف دال يحيد  ال طدان : )اللطير بندده إلد  اإلمدام البلداري قدال

 .  3(أن لم أحدثكم فأمي  انية أ قال يحي  فتركت حديثه لهذا: سمعته ي ول
أن والذي ينعم النظدر فدي لدوارم المدروءة التدي جدرح بهدا بعدض الدرواة يجدد إنهدا يمكدن 

 :تصنه إل  نوعين اثنين
 .خوارم للمروءة ترجع إلى مستند شرعي  -:األول
 .خوارم للمروءة بحب العرف السائد  -:الثاني

فدداللوارم التدددي ترجددع إلددد  الشددر  ا تت يدددر وا تتبدددل بتبددددل األحددوال واا مدددان 
وعليددده فكدددل مدددن وصددده بواحددددة مدددن تلددد  . حيددد  تسدددتمد ثباتهدددا مدددن الشدددر  الحنيددده 

 .فهو ملروم المروءة في كل حين اللوارم 
انلددرام مددروءة مددن يألددذ علدد  التحدددي  أجددرا عنددد مددن يددر  حرمددة . مثددال ذلدد  

فمدن لرمدت لهدذا السدبر لدن يمدر عليده  مدان يكدون فيده الددذ . ذلد  األجدر أو كراهتده 
األجر عل  التحددي  أمدرا لارجدًا عدن الكراهدة أو الحرمدة إا ضدمن اسدتثناءات ذكرهدا 

 . 4اضعهاالمحدثون في مو 
                                                                                                                                                               

 . 89عبد الكريم زيدان / علوم الحديث-1
 . 042انظر مقدمة ابن الصالح -2
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وكددذل  مددن لرمددت مدددروءة بسددبر السدد ه وبدددذاءة اللسددان ألن المسددلم ا يكدددون 
ف دد الدر  اللطيدر الب ددادي بندده إلد  محمدد بدن إسدماعيل البلداري . بذيئًا وا سد يها 

ذكددر النضددر بددن مطددره ف ددال يحيدد  ال طددان سددمعته ي ددول إن لددم أحدددثكم فددأمي )قددال 
 . 1(قال يحي  تركت حديثه لهذا.  انية 

ليس :       )فانلرام مروءة مثل هذا راجعة إل  ملال ة اصل شرعي ل وله 
 . 2(المسلم بالطعان وا اللعان وا ال احش وا البذيء

و أما اللوارم التي ترجع إل  ملال ة عره سائد فدان المح  دين مدن العلمداء ا 
رعي لجدوا  ينظرون إليها سواء بسواء مع تل  اللوارم التي ترجع إل  ملال ة اصل ش

فما يعد من اللدوارم فدي  مدن ا يكدون كدذل  فدي  مدن آلدر . أن يت ير العره السائد 
 .وما يعد من اللوارم في بلد ا يكون كذل  في بلد آلر . 

وا شد  ان لدوارم المدروءة تلضدع إلد  حدد : )ي ول الددكتور عبدد الكدريم  يددان
لمددروءة فددي بلددد مددا قددد ا يكددون كبيدر إلدد  العددره السددائد فمددا يكددون قبيحددًا وقادحددًا فددي ا

كددذل  فددي بلددد آلددر الددتهه العددره فددي هددذين البلدددين مثددل كشدده الددرأس ف ددد يكددون 
مسددت بحًا فددي بلددد للعددره السددائد فيدده فيكددون فادحددًا فددي المددروءة والعدالددة وقددد ا يكددون 

ولهذا فدان المدروءة فدي مثدل هدذا .  3(مست بحًا في بلد آلر فه يكون قادحًا في العدالة
 .ي مراعاة العره السائد ه

قال الطبري والدذي أراه هدو جدوا  لدبس الثيدار المصدب ة بكدل )ي ول ابن حجر 
لون إا أني ا احر لبس ما كدان مشدبعًا بدالحمرة وا لدبس األحمدر مطل دا ظداهرًا فدوق 

فددان مراعدداة  ي ال مددان مددن . الثيددار لكوندده لدديس مددن لبدداس أهددل المددروءة فددي  ماننددا 
 . 4(كن إثما وفي ملال ته ضرر من الشهرةالمروءة ما لم ي

وكددان المحدددثون يعرفددون مددروءة اإلنسددان بمددا يظهددر عليدده مددن سددمت الصددهح 
وبما يهحظ عل  اإلنسان مدن . وعدم ملال ة السائد الذي عليه الناس ما لم يكن أثما 

وفددددي )ي ددددول ابددددن حجددددر بصدددددد مراعدددداة تلدددد  السددددنن . محافظتدددده علدددد  سددددنن ال طددددرة 
                                                        

 . 134/ الكفاية-1
 ( .1922)اللعنة رقم الحديث  وسنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في/ 09رقم الحديث  1/26الحاكم / المندرك على الصحيحين-2
 . 89عبد القهار العاني . عبد الكريم زيدان و د. علوم الحديث د-3
 . 12/422ابن حجر  / فتح الباري-4
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هددا محافظددة علدد  المددروءة وعلدد  التددألله المطلددور ألن اإلنسددان إذا بدددا المحافظددة علي
فددي الهيئددة الجميلددة كددان ادعدد  انبسدداط الددن س إليدده في بددل قولدده ويحمددد رأيدده والعكددس 

 . 1(بالعكس
وعلدد  هددذا فددان مددن اتهددم بددانلرام مروءتدده فالواجددر أن يكشدده عمددا بدده لرمددت 

م عليدده جميددع الندداس أوا يت يددر فددان كددان مددا رمددي بدده ممددا يسددتوي فددي الحكدد. مروءتدده 
 . بت ير ال مان والمكان كالس ه وما إل  ذل  كانت روايته مردودة 

وأما أن كان ما رمي به معدودًا من لوارم المروءة لملال ته عرفًا سائدًا فينظر 
حينئذ إل  تل  الملال ة ف د يجو  أن يكون لرمًا عند الجارح ف ط دون غيدره فده يعبدأ 

. ا  كما مثل لذل  بما الر  اللطير بسنده إل  أبي      جع ر المدائنيب وله عند ذ
فتركدددت  2قدددال قيدددل لشدددعبة لدددم تركدددت حددددي  فدددهن ف قدددال رأيتددده يدددركض علددد  بدددرذون 

 . 3(حديثه
لكدن هدذا ا . فما بعد لارمًا  للمروءة عند واحد قد ا يواف ه عليه غيره مدن المحددثين 

ه ألن مدن اشدت ل بطلدر العلدوم الشدرعية يجدر يعني أن يكون المحد  حالده حدال غيدر 
تعلمدوا العلدم فدإذا : )عليه أن يكون عل  مستو  من السكينة والوقار وقد قال النبدي 

 . 4(علمتموه فاكظموا عليه وا تشوبوه بضح  وا بلعر فتمجه ال لور
قال كثير من الناس يجر ان يكون المحد  والشاهد مجتنبين لكثيدر مدن )ولذا 
نحدو التبددذل والجلدوس للتند ه فددي الطرقدات أ واألكدل فددي األسدواق أ وصددحبة  المباحدات

األرذال أ والبددول علدد  قددو ار  الطرقددات أ والبددول قائمددا أ واانبسدداط إلدد  اللددرق فددي 
المداعبددة والمدد اح وكددل مددا ات ددق علدد  اندده ندداقص ال دددر والمددروءة أ ورأوا إن فعددل هددذه 

 . 5(األمور يس ط العدالة ويوجر رد الشهادة

                                                        
 . 1/439المصدر السابق -1
 ( .برذون)مختار الصحاح مادة / وقيل هو التركي من الخيل. دابة ، قال الكسائي األنثى من البراذين برذونه : البرذون 2
 . 148/ الكفاية 3
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والددذي أراه فددي هددذه المسددألة إن لددوارم المددروءة يرجددع فيدده إلدد  أهددل البصددائر 
واإلنصاه وان ا ين رد أحدد فدي تحديددها فلكدل راو شدأن لداص بده وحكدم يطلدق بنداء 

 .عل  عموم سيرته وأحواله 
والدذي عنددنا فدي هدذا البدار رد لبدر : )وهو رأي اللطير الب دادي حينمدا قدال

لعالم والعمدل فدي ذلد  بمدا ي دو  فدي ن سده فدان غلدر علد  ظنده فاعلي المباحات إل  ا
من أفعال مرتكر المباح المس ط للمروءة انه مطبو  علد  فعدل ذلد  أ والتسداهل بده أ 
مع كونده ممدن ا يحمدل ن سده علد  الكدذر فدي لبدره وشدهادته أ بدل يدر  إعظدام ذلد  

. لعددالم واتهمدده وان ضددع ت هددذه الحددال فددي ن ددس ا. وتحريمدده والتندد ه عندده قبددل لبددره 
 . 1(عندها وجر عليه تر  العمل بلبره ورد شهادته

فلدديس كددل الددذين يددأتون المباحددات علدد  درجددة واحدددة فمددنهم مددن ي عددل ذلدد  مددع 
فلكدل . صهح ظاهر ودين جلي ومنهم من ي عله حتد  يكدون هدو ال الدر علد  سدمته 

 .م ام ولكل م ال 
 

 
 
 

 المطلب الثالث
 

- :المبتدع وحكم روايته
بتد  اسم فاعل مدن اابتددا  واابتددا  فدي اصدل الل دة االتدرا  علد  غيدر  الم

 .أي مبدعهما ومنشئهما عل  غير مثال سابق( بديع السموات واألرض)ومنه . مثل 
فددان ليددر : )وقددد قددال الرسددول .  2والبدعددة الحددد  فددي الدددين بعددد اإلكمددال

اتها وكددددل بدعددددة الحدددددي  كتددددار اهلل وليددددر الهدددددي هدددددي محمددددد وشددددر األمددددور محدددددث
 . 3(ضهلة

                                                        
 . 149/ الكفاية-1
 ( .ب ر ع)مادة / مختار الصحاح-2
 ( .2)رقم الحديث  1/168، وصحيح ابن حبان ( 1682)رقم الحديث  4/134، وصحيح ابن خزيمة ( 826)رقم الحديث  0/290/صحيح مسلم-3
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وبدالنظر فدي معند   1(من احد  في امرنا هدذا مدا لديس فيده فهدو رد: )وقال 
هذا الحددي  فدان الدرد ا يتنداول كدل أمدر محدد  وانمدا ملدتص بمدا لديس فدي ديدن اهلل 

 .تبار  وتعال  
ولذا ي دول ابدن األثيدر الجد ري والبدعدة بددعتان بدعدة هدد  وبدعدة ضدهل فمدا 

 .ما أمر اهلل به ورسوله فهو في حي  الذم واإلنكار  كان في لهه
وما كان واقعا تحت عموم ما ندر اهلل إليه فهو في حي  المدح وما لم يكن لده 
مثال موجود كنو  من الجدود والسدلاء وفعدل المعدروه فهدو مدن األفعدال المحمدودة وا 

فددي ذلدد   قدد جعددل لده يجدو  أن يكددون ذلد  فددي لدهه مددا ورد الشددر  بده ألن النبددي
وقدال فدي ضدده   2 (من سن سنة حسنة كان له اجرها واجدر مدن عمدل بهدا )ثوابًا ف ال 

وذل  إذا كدان فدي لدهه  3(ومن سن سنة سيئة كان عليه و رها وو ر من عمل بها)
نعمدت  عدن صدهة التدراوي  ومن هذا الندو  قدول عمدر .  ما أمر اهلل به ورسوله 

ليدر وداللدة فدي حيد  المددح سدماها بدعدة ومددحها البدعة هذه لما كاندت مدن أفعدال ال
لددم يسددنها لهددم وانمددا صددهها ليددالي ثددم تركهددا ولددم يحددافظ عليهددا وا جمددع  ألن النبددي 
 . 4الناس لها

هذا بالنسبة إلد  عمدوم الل دة أمدا المحددثون وال  هداء فدانهم حينمدا ي ولدون فدهن 
وهذا هو الدذي يهمندا فدي بحثندا مبتد  فإنما يراد به الذم وما لاله ما عليه الشريعة أ 

 .فللعلماء في المبتدعين والسما  منهم أقوال عديدة 
 بحسر حال المبتد  وبحسر بدعته 

 :فالبدع قسمان
بدد  يك ددر بهدا صداحبها أ وا بددد أن يكدون ذلد  التك يددر مت  دًا عليده فددي  :القسام األول

لهيدة فدي علدي كما في غهة الرفض من دعدو  بعضدهم حلدول اإل 5قواعد جميع األئمة

                                                        
 ( .68)رقم الحديث  3/003وسنن الدار قطني ( 1203)رقم الحديث  4/1128وصحيح مسلم ( 0222)رقم الحديث  0/929صحيح البخاري -1
 ( .0366)رقم / 3/110وصحيح ابن خزيمة ( 1216)رقم الحديث  3/3229انظر صحيح مسلم -2
 ( .1216)رقم الحديث  3/3229انظر صحيح مسلم -3
 . 3/023، فتح الباري ( بدع)معنى  1/122ابن األثير /الحديثالنهاية في غريب -4
والتحقيقق انقه ال يقرد كقل مكفقر ببدعتقه ألن كقل طائفقة تقدعي إن مخالفيهقا : ))أما إذا لم يكن التكفير متفقاً عليه فال إجماع على رد روايته يقول ابن حجر-5

انظقر (( )ته مقن أنكقر متقوافرا مقن الشقرع معلومقاً مقن القدين بالضقرورة ، وكقذا مقن اعتققد عكسقهمبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها ، فالمعتمد أن الذي ترد رواي
 ( .3/042نخبة الفكر ذيل سبل السالم 
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فهدؤاء ا لدهه بدين العلمداء  1أو غيره أو اإليمان برجوعه إل  الدنيا قبدل يدوم ال يامدة
انهم ا تجو  الرواية عنهم تحت أي ظدره مدن الظدره ألن اإلسدهم شدرط فدي ثبدوت 

 . العدالة 
كبدد  اللدوار  والدروافض الدذين ا ي لدون ذلد  )بد  ي سق بها صاحبها : ال سم الثاني

أ وغيدر هدؤاء مدن الطوائده الملدال ين ألصدول السدنة لهفدًا ظداهرًا لكنده مسدتند  ال لو
 .وفي قبول رواية من كان عل  هذه الشاكلة  2(إل  تأويل ظاهره سائع

إن كددان معروفددًا فددي التحددر  مددن الكددذر مشددهورا بالسددهمة مددن لددوارم المددروءة 
 : تيموصوفا بالديانة والعبادة لهه بين المحدثين عل  النحو ا

- :المذهب األول
ذهر اإلمام أبو حني ة وأبو يوسه واإلمام الشافعي أ ويحي  بن سعيد ال طدان 
وعل  بن المديني ومحمد ابن إسماعيل البلاري إلد  قبدول روايدة المبتدد  سدواء أ كدان 

وسددواء ارو  مدددا يشددديد بدعتددده أم مدددا ين ضدددها أ ألن . 3داعيددة إلددد  بدعتددده أم لدددم يكدددن 
 . رواية صدق اللهجة وجودة الضبط والسهمة من لوارم المروءة األصل في قبول ال

وقددد الددر  البلدداري فددي صددحيحة لعمددران بددن حطددان وهددو لددارجي داٍ  إلدد  مذهبدده  -
وهو صاحر األبيات المشهورة التدي يمتددح بهدا عبدد الدرحمن بدن ملجدم قاتدل     علدي 

  والتي ي ول فيها: 
  4إا ليبل  من ذي العرش رضوانايا ضربة من ت ي ما أراد بها           
قاعدتده فدي تلدريب أحاديد  المبتدد  إذا )وانما الر  له كما قال ابدن حجدر بنداءًا علد  

 . 5(كان صادق اللهجة متديناً 
قلت ليحي  بن سدعيد : والر  الع يلي في الضع اء بسنده إل  علي بن المديني قال -

: ي البدعدة يددعو إليهدا قدال يحيد ال طان إن عبدد الدرحمن ي دول اتدر  مدن كدان رأسدًا فد

                                                        
 . 482مقدمة فتح الباري -1
 . 482المصدر السابق -2
 . 48المنذري / ، ورسالة في الجرح والتعديل 482/ انظر مقدمة فتح الباري-3
 . 2/420ابن حجر / صحابةاإلصابة في تمييز ال-4
 . 12/091فتح الباري -5
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كيدده تصددنع ب تددادة كيدده تضددع بددابي داود وعمددر بددن ذر أ وعددد يحيدد  قومددا ثددم قددال 
 . 1يحي  ان تر  هذا الضرر تر  ناسًا كثيراً 
  -:ورأي هؤاء مبني عل  اعتبارين رئيسين

إن ااعت اد بحرمة الكذر هو الذي يمنع المدرء مدن اإلقددام عليده ب طدع النظدر  :األول
وان الددذي يكددذر إمددا ألندده مسددتحل للكددذر أو ألندده غيددر . عددن الع يدددة التددي يحملهددا 

 .متدين 
إن الضرورة تلجئ المحدثين إل  قبول أحادي  هؤاء أ إذ لو تركدت أحاديد   :والثاني

وقددد سددبق أن ن لنددا قددول يحيدد  . جميددع أهددل األهددواء والبددد  لددذهر طائ ددة كبيددرة مندده 
 .ال طان في ذل  
لددو تركددت أهددل البصددرة لل دددر وتركددت أهددل )المددديني بهددذا اللصددوص  ي ددول علددي بددن

 . 2(الكوفة للتشيع للربت الكتر
- :المذهب الثاني

ذهر طائ ة من العلماء منهم محمد بن سيرين أ واإلمام مالد  وسد يان الثدوري 
ثهثدة ا : )وعبد الرحمن بن مهدي إل  رد رواية المبتدد  مطل دا وقدد قدال عبدد الدرحمن

هم الرجدل المدتهم بالكدذر أ والرجدل كثيدر الدوهم وال لدط ورجدل صداحر بدعدة يحمل عن
 .3(يدعو الناس إل  بدعته

- :وحجة هؤاء تكمن فيما يلي
مددن اشددراط السدداعة أن ) مدا ألرجدده اللطيددر بسددنده عدن أبددي أميددة عددن النبدي  :أوال  

 .4(يلتمس العلم عند األصاغر
  ذلد  ابددن المبدار  فيمددا واألصداغر فدي الحدددي  هدم أهددل البدد  كمددا ندص علدد

 .ألرجه عنه اللطير الب دادي 

                                                        
 . 1/4العقيلي / الضعفاء-1
 . 1/422شرح علل الترمذي -2
 . 1/146، والجامع ألخالق الراوي  482ومقدمة فتح الباري  008/ وانظر مقدمة ابن الصالح  1/4العقيلي / الضعفاء-3
 . 1/146الجامع ألخالق الراوي -4
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عددن أبددي صددال  محبددور بددن موسدد  وذكددر الحدددي  عددن ابددن المبددار  فددي اشددراط )-
قددال أبددو صددال  فسددألت ابددن المبددار  أ مددن . السدداعة أن يلددتمس العلددم عنددد األصدداغر 

 األصاغر ف 
 .1(أهل البد : قال

تو  فددي الك ددر المتددأول وغيددر المتددأول أ إن المبتددد  فاسددق ببدعتدده أ وكمددا اسدد :ثانيااا  
 . 2يستو  في ال سق المتأول وغير المتأول 

فعدن ابدن لهيعدة قدال سدمعت شديلًا . )إن البداعة والهو  ا يؤمن معهما الكذر  :ثالثا  
إن هددذه األحاديدد  ديددن فددانظروا عمددن تألددذون : مددن اللددوار  تددار ورجددع وهددو ي ددول

 .3(ناه حديثاً دينكم فأنا كنا إذا هوينا أمرا صير 
كندددا إذا : تدددار قدددال( بعندددي الرافضدددة)وعدددن حمددداد بدددن سدددلمة قدددال حددددثني شدددي  لهدددم )-

 . 4(اجتمعنا واستحسنا شيئا جعلناه حديثاً 
. إن في عدم قبول روايته إلماد لبدعتده وفدي قبولهدا تدرويب ألمدره وتنويده بدذكره  :رابعا

طريدق الددر  غيدر طريددق ولدذا فدان كثيددرًا مدن العلمدداء قدال إن كددان الحددي  يدرو  مددن 
ماتة لشأنه  . 5صاحر البدعة فانه يضرر الص   عن روايته إلمادا لبدعته وا 

- :المذهب الثالث
وهددو مددذهر الت صدديل بددين أن يكددون المبتددد  داعيددة أو غيددر داعيددة ي ددول ابددن 

وصددارت إليدده الطوائدده مددن األئمددة وادعدد  ابددن حبددان إجمددا  أهددل الن ددل عليدده )حجددر 
 . 6(رلكن في دعو  ذل  نظ

أبدو حداتم : وقدال: )وقد ن ل ابن الصهح كهم ابن حبان بهذا اللصدوص ف دال
الداعيدددة إلددد  البدددد  ا يجدددو  : أحدددد المصدددن ين مدددن أئمدددة الحددددي ( بدددن حبدددان البسدددتي

 .7(ااحتجا  به عند أئمتنا قاطبة ا اعلم بينهم فيه لهفاً 

                                                        
 . 146المصدر السابق -1
 . 008مقدمة ابن الصالح -2
 . 146الجامع ألخالق الراوي -3
 . 148المصدر السابق -4
 . 482/ انظر مقدمة فتح الباري-5
 . 009-008/ مقدمة ابن الصالح/ 482/ المصدر السابق-6
 .  009/ مقدمة ابن الصالح-7
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- :عة آراء وهيلكن الذين قالوا بهذا الت صيل التل وا فيما بينهم عل  أرب
اكت دددد  جماعددددة بهددددذا الت صدددديل ف ددددالوا ي بددددل حدددددي  غيددددر الداعيددددة ويددددرد حدددددي   :أوال  

 . 1الداعية
وذهددر جماعددة إلدد  ال ددول بددأن روايددة غيددر الداعيددة إن اشددتملت علدد  مددا يشدديد  :ثانيااا  

 . 2بدعته وي ينها ردت وان لم تشتمل عل  ذل  قبلت
ا فهوقال آلرون إن اشتملت روايته عل   :ثالثا    .3ما يرد بدعته قبلت وا 
وذهدر أبدو ال دت  ال شديري وابدن دقيدق العيدد إلد  إن المبتدد  إن واف ده غيدره فدده  :رابعاا

ط اء لناره أ وان لم يواف ه أحد ولدم يوجدد ذلد  الحددي  إا  يلت ت إليه إلمادا لبدعته وا 
ة عنددده فينب ددي إن ت دددم مصددلحة ت ددديم ذلدد  الحدددي  ونشددر تلدد  السددنة علدد  مصددلح

ط اء بدعته  . 4إهانته وا 
والذي يبدو واهلل اعلم إن الراج  من هذه ا راء هو ما كان عليده الشدافعي وأبدو حني دة 

الدذين قدالوا إن أهددل األهدواء يؤلدذ حددديثهم إن لدم يكوندوا ممددن . وأبدو يوسده والبلدداري 
 : وقد اشتهر عن الشافعي قوله. يستحلون الكذر 

لطابيدددة مدددن الرافضدددة ألنهدددم يدددرون الشدددهادة بدددال ور أقبدددل شدددهادة أهدددل األهدددواء إا ال)
 . 5(لمواف يهم

ب ي أن نعلم إن علماءنا اإلجهء لم ي تهم إن ليس كل من رمي باابتدا  كدان 
وانمددا رمددي بددذل   ورًا وبهتانددًا . كددذل  فددان مددن المبددد  مددا لددم يثبددت فددي حددق صدداحبها 

نظدر إلد  مدن رمدي بالتشديع وكذل  فان المددلوات تت يدر بت يدر ال مدان فده يجدو  إن ي
 .مثًه في التابعين بن س ما ينظر إل  من اتهم بذل  في العصور المتألرة 

قددال ابددن حريددر لددو كددان كددل مددن ادعددي عليدده مددذهر مددن : )ي ددول ابددن حجددر
المددذاهر الرديئددة ثبددت عليدده مددا ادعددي بدده وسدد طت عدالتدده وبطلددت شددهادته للدد م تددر  

 . 6( وقد نسبه قوم إل  ما يرغر به عنهاكثر محدثي األمصار ألنه ما منهم إا
                                                        

 . 48المنذري / رسالة في الجرح والتعديل-1
 . 482/ لبخاريانظر هدي الساري أو مقدمة صحيح ا-2
 . 48رسالة في الجرح والتعديل / 1/12لسان الميزان -3
 . 442ابن دقيق العبد / واالقتراح في بيان اإلصالح/ 482مقدمة فتح الباري -4
 . 009مقدمة ابن الصالح -5
 . 308مقدمة فتح الباري -6
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وامدا بلصددوص تطددور المصددطلحات وت يرهددا مدن وقددت إلدد  آلددر فاسددتمع إلدد  
فالتشيع في عره المت دمين هو اعت اد ت ضيل علي علد  عثمدان أ : )ابن حجر ي ول

. وان عليدًا كدان مصديبًا فدي حروبده وان ملال ده ملطدئ مدع ت دديم الشديلين وت ضدديلها 
ذا كدان معت دد ذلد  ورعدًا ديندًا  أن عليدا افضدل الللدق بعدد رسدول اهلل وربما اعت دد  وا 

وامددا التشدديع فددي عددره المتددألرين فهددو الدددرفض  …صددادقًا مجتهدددًا فدده تددرد روايتدده أ 
 .  1(المحض فه ت بل رواية الرافضي ال الي وا كرامة

 
 

 
 المطلب الرابع

 
- :الكذاب والمتهم بالكذب وحكم الرواية عنهما

تس ط به العدالدة بدل ابدر  مدا تسد ط بده العدالدة أن يثبدت كدذر الدراوي أو ومما 
 .يتهم بالكذر 

ما لم ي له أو ي عله أو ي ره  فالكذار عند المحدثين هو من يروي عن النبي 
 .متعمدًا 

 ( الموضو )والحدي  الذي يرويه الكذار هو 
افتراًء  ل اهلل فالموضو  هو اللبر الذي يلتل ه الكذابون وينسبونه إل  رسو )

 . 2(عليه
 ف ددال . بالنددار  أولئدد  الددذين يتجددرءون بددالت ول عليدده  وقددد بشددر النبددي 

 . 3(من كذر علي متعمدًا فليتبوأ م عده من النار: )في الحدي  المتواتر
وقدد اجمدع العلمداء علد  أن مددن ثبدت كذبده ا تحدل الروايددة عنده بدأي حدال مددن 

بددل ان األثددر ورد  1(ثبددت كذبدده رد لبددره وشددهادتهوكددل مددن : )قددال اللطيددر. األحددوال 
 .بجعل من يرو  الحدي  الملتلق وهو يعلم بالتهقه أحد الكاذبين 

                                                        
 . 1/81تهذيب التهذيب -1
 . 164إبراهيم النعمة / ، دراسة في مصطلح الحديث 024صبحي الصالح / وانظر علوم الحديث ومصطلحه 1/98تدريب الراوي -2
 . 123كتاب العلم باب إثم من يكذب على النبي رقم الحديث / صحيح البخاري-3
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 .2(من حد  عني بحدي  ير  انه كذر فهو أحد الكاذبين) ف ال 
واما المتهم بالكذر فهو من لم يدنص العلمداء صدراحة علد  أنده يضدع الحددي  

فددهن متددرو  )في ولددون ( . المتددرو )م  حديثدده ويسدد. لكددن حصددل الظددن موقوعددة مندده 
 .3(متهم بوضع الحدي 

 
 

- :ويرم  الراوي بالكذر في حالتين
إن يددرد حدددي  يلدداله أصددول الشددريعة وثوابتهددا ثددم ا يكددون فددي السددند مددن  -:األولااى

 .فيكون حينئذ هو المتهم بذل  الحدي  . يوجه إليه ااتهام إا هو 
نده فدي ترجمدة احمدد بدن محمدد بدن احمدد بدن يحيد  ي ول اإلمام الذهبي في مي ا

ا اعرفده لكددن رو  عنده شددي  اإلسددهم الهدرو  حددديثا موضددوعًا أ ورواتده سددواه ث ددات )
 .4(فهو المتهم به

أن يعدددددره بالكدددددذر فدددددي كهمددددده وان لدددددم يجدددددرر عليددددده انددددده يكدددددذر فدددددي       -:والثااااااني
  .األمر الذي يجعله في مواطن الشبهة  5حديثه

مددددتهم بالكددددذر ا تلتلدددده عددددن روايددددة الكددددذار حيدددد  العلمدددداء وحكددددم روايددددة ال
لكن إذا تار الكذار فهل ت بدل روايتده ف التلده العلمداء . مجمعون عل  ردها وتركها 

 .في ذل  
فاإلمام أبو بكر الصيرفي الشافعي أطلق ال ول بعدم قبول رواية التائر مدن  .9

ر وجددناه عليده لددم كدل مدن أسد طنا لبدره مدن أهدل الن دل بكدذ)الكدذر عمومدًا وقدال 
 .6(نعد ل بوله بتوبة تظهر

وغيددرهم  -شددي  البلدداري-ذهددر اإلمددام احمددد بددن حنبددل وأبددو بكددر الحميدددي  .9
 . من أهل العلم 

                                                                                                                                                               
 . 106الكفاية -1
 . 1/8صحيح مسلم المقدمة -2
 . 0/342 ، ولسان الميزان البن حجر كذلك 2/282ابن حجر / انظر مثالً اإلصابة في تمييز الصحابة-3
 . 1/09ميزان االعتدال -4
 . 32/ نزهة النظر-5
 . 041/ مقدمة ابن الصالح-6
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أمدا التائدر عدن الكدذر . إن التائر عن الكدذر فدي حددي  النداس ت بدل روايتده 
 .1فه ت بل روايته وان حسنت توبته في حدي  رسول اهلل 

لدددين النددووي واإلمدام الصددنعاني إلدد  قبددول توبددة التائددر ذهدر اإلمددام شددره ا .3
عددن الكدددذر مطل دددًا سددواء أكدددان تائبدددا عددن الكدددذر فدددي حدددي  النددداس أم تائبدددا عدددن 

 .الكذر في حدي  النبي 
 

ف ال معل ًا عل  رأي أولئ  الذين لم ي بلوا رواية التائر عدن الكدذر فدي حددي  
 .2(ل واعد الشرعيةوهذا الذي ذكره األئمة ضعيه ملاله ل) النبي 

ا وجدده لددرد روايددة الكددذار فددي الحدددي  بعددد صددحة : )أمددا الصددنعاني ف ددد قددال
 .3(توبته إذ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية فال ياس قبوله

ويبدو ان بعض العلماء قد عمل بهذا الرأي ألننا في معرض حديثنا عن البد  
. األحاديد  إذا استحسدنوا أمدرا معيندا  س نا روايات ألناس صرحوا بأنهم كانوا يضدعون

وقددد تل دد  العلمدداء كهمهددم هددذا بااعتبددار والددذوا يحتدداطون فددي روايددات أهددل األهددواء 
اكثر فاكثر بناء عل  ما صرح به أناس كانوا قبل توبتهم يمارسون الوضع عل  النبدي 

  .هرة لكن الراج  واهلل اعلم هو الرأي األول  يادة في ااحتياط للسنة المط. 
 

 المطلب الخامس                                                     
 

- :المدلس وحكم روايته
والتدددليس فددي البيددع هددو إل دداء عيددر .  4التدددليس ل ددة هددو إل دداء العيددر مطل دداً 

 . 5السلعة عن المشتري

                                                        
 . 041/ المصدر السابق-1
 . 1/62شرح النووي على صحيح مسلم -2
 . 0/034توضيح األفكار -3
 . 0/109/ النهاية في غريب الحديث-4
 . 029/ مادة دلس/ مختار الصحاح-5
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ل ددر وضددعه أئمددة هددذه الصددنعة علدد  مددن أبهددم )وامددا التدددليس اصددطهحًا فهددو 
 .1(ياته لمعان ملتل ة وأغراض متباينةبعض روا

أمددا أنددوا  التدددليس الددذي ي ددع بدده المحدددثون فهددو علدد  أنددوا  وقددد التلدده أئمددة 
 .الحدي  في طري ة إيراد هذه األنوا  

فدددابن الصدددهح والبي دددوني ذكدددرا إن التددددليس علددد  ندددوعين اثندددين وهمدددا تددددليس 
 :اإلسناد وتدليس الشيوخ ف ال

روي عمددن ل يدده مددا لددم يسددمع مندده موهمددًا اندده سددمعه هددو أن يدد)وتدددليس اإلسددناد 
منه أو عمن عاصره ولدم يل ده أ موهمدا انده قدد ل يده وسدمعه منده أ ثدم قدد يكدون بينهمدا 

 .2(واحد وقد يكون اكثر
وتدليس الشيوخ وهو أن يرو  عن شدي  حدديثا سدمعه منده فيسدميه أ أو يكنيده )

 .3(أو ينسبه أو يص ه بما ا يعره به كي ا يعره
امددا سددبط ابددن العجمددي ف ددد جعددل التدددليس علدد  ثهثددة أقسددام فدداألول تدددليس و 

وهدو أن يدروي حدديثا عدن : )تددليس التسدوية: اإلسناد والثداني تددليس الشديوخ أ والثالد 
شددي  ث ددة غيددر مدددلس وذلدد  الث ددة يددرو  عددن ضددعيه فيددأتي المدددلس الددذي سددمع مددن 

ويجعدل الحددي  عدن شديله  الث ة األول غير المدلس فيس ط الضعيه الذي في السدند
 .4(الث ة عن الث ة الثاني بل ظ محتمل فيستو  اإلسناد كله ث ات

تددليس فدي اإلسدناد وتدددليس  -:أمدا ابدن حجدر فاندده جعدل التددليس علد  قسددمين
فالدذي فدي اإلسدناد : )لكنه فصل ذل  التدليس الذي ي ع في اإلسناد ف ال. في الشيوخ 

ويلحددق بتدددليس اإلسددناد  …ندده بصددي ة محتملددة أن يددرو  عمددن ل يدده شدديئا لددم يسددمعه م
ال هددري عدن انددس أ : تددليس ال طددع وهدو أن يحددذه الصدي ة وي تصددر علد  قولدده مدثهً 

وتدليس العطه وهو أن يصرح بالتحدي  في شي  له ويعطه عليه شيلًا آلر له وا 
يكون سمع ذل  من الثاني أ وتددليس التسدوية وهدو أن يصدنع ذلد  لشديله فدان اطلعده 

                                                        
 . 122هامش مقدمة ابن الصالح -1
 . 0/ ، ومنظومة البيقوني 122-122مقدمة ابن الصالح -2
 . 0/ ، منظومة البيقوني 126المصدر السابق -3
 . 09/ سبط ابن العجمي/ الفين ألسماء المدلسين-4
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اندده دلسدده حكدم بدده وان لددم يطلعده طرقدده ااحتمددال في بدل مددن الث ددة مدا صددرح فيدده  علد 
 .1(بالتحدي  ويتوقه عما عداه

تددليس اإلسدناد : وكذل  فعل السديوطي فدي أل يتده مجعدل التددليس علد  قسدمين
ال طع والعطده والتجويدد أو : وتدليس الشيوخ ثم جعل تدليس اإلسناد عل  ثهثة أنوا 

 .2التسويه
يمكدن أن يعدد مدن أنددوا  التددليس مدا كدان عليدده أبدو نعديم ااصدبهاني اندده وممدا 

وا يبدين إن هدذا اللبدر ن دل إجدا ة وقدد عدد اإلمدام ابدن ( البرندا)يطلق في اإلجا ة ل ظ 
 :ف ال في لسان المي ان. حجر هذا األمر نوعًا من التدليس 

فدي اإلجدا ة قال اللطير رأيت ألبدي نعديم أشدياء تسداهل فيهدا منهدا انده يطلدق )
هدذا مدذهر رآه أبدو نعديم وغيدره وقدد ضدرر  (وال ائل ابن حجدر)وا يبين قلت ( البرنا)

   .3(من التدليس
وكذل  رصد ابن حجر نوعًا آلر من أنوا  التددليس وهدو أن يعمدد الدراوي إلد  
ت ير اسم شيله الضدعيه إلد  اسدم يلترعده هدو لده ا يمدت بصدله إلد  اسدمه السدابق 

 .حت  ا يعره 
 
 

قال الطبراني لم يروه عن : )ف د جاء في ترجمة ميمون بن عجهن الث  ي قوله
محمددد إا ميمدددون قلددت وميمدددون هددذا أظنددده عطدداء بدددن عجددهن أحدددد الضددع اء أ كدددان 

 .4(بعض الرواة دلس اسمه وهذا من عجير التدليس
مدداذا عرفنددا أنددوا  التدددليس هددذه فهددل التدددليس قددادح فددي عدالددة الددراوي إذا ثبددت 

 ! وما هي مواقه العلماء من رواية المدلس ف عليه
ولكي نجير علد  هدذا التسداؤل فيجدر أن نعدره أوًا الددوافع أو األسدبار التدي دفعدت 

 :المدلسين إل  الوقو  في التدليس وأهمها
                                                        

 . 12/ ابن حجر/ طبقات المدلسي-1
 . 01-19السيوطي / ألفية السيوطي في علوم الحديث-2
 . 1/021ابن حجر / لسان الميزان-3
 . 2/131در السابق المص-4
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 .إرادة التعمية عل  الناس بسبر ضعه الراوي  .9
 .إرادة التعمية بسبر ص ر سن الراوي  .9
 .اس بكثرة المشاي  إرادة التعمية إيهاما للن .3
 .إرادة التعمية إيهاما للناس بعلو اإلسناد  .9
 .طلبا لهلتصار اشتهاره بالرواية عمن دلسه  .9
 .الوهم والنسيان  .9

فإذا كان الدراوي يعمدد إلد  التددليس ألنده يعلدم إن مدن دلسده معدروه بالضدعه 
 العلماء عند المحدثين كان تدليسه هذا جارحًا له وقادحًا في عدالته عل  رأي بعض 

جعله فريق مدن أهدل الحددي   من عره بهذا التدليس ف دد: )ي ول ابن الصهح
 .1(وال  هاء مجروحًا بذل  أ وقالوا ا ت بل روايته بحال بين السما  أو لم يبين

حيد  ( وانمدا اعتبدر التددليس جرحدًا لمدا فيده مدن التهمدة وال دش)ي ول السدلاوي 
 .2عدل عن الكشه إل  ااحتمال

قدال )و الوفاء سبط ابن العجمي فيمن تعمد مثل هذا النو  من التددليس ي ول أب
وهددذا قددادح فدديمن تعمددده وقددال : شديلنا الحددافظ العراقددي فددي النكددت علدد  ابدن الصددهح 

ون دل الدذهبي  …العهئي في كتار المراسيل وا رير في تضعيه من اكثر هذا الندو  
يددلس عدن الضدع اء ويسدتبي  ذلد  عن أبي الحسن بن ال طان في ب ية بدن الوليدد انده 

 .3(وهذا إن ص  فانه م سد لعدالته
بينمدددا ذهدددر كثيدددر مدددن أهدددل العلدددم إلددد  أن التددددليس ا يعدددد قادحدددًا فدددي عدالدددة 

ذهدددر إلددد  ذلددد  )المددددلس كمدددا ندددص علددد  ذلددد  اللطيدددر الب ددددادي فدددي ك ايتددده وقدددال 
- :أما موقه العلماء من رواية المدلس فهو كا تي 4(الجمهور
ذهدر أصددحار هدذا ال ريددق ومدنهم أبدو ال بيددر المكدي إلدد  قبدول روايددة  -:ألولال ريدق ا

المدلس مطل ًا سواء صرح بالسما  أم لم يصدرح أ اكثدر مدن التددليس أم لدم يكثدر كمدا 
 . 1حكاه ابن حجر في طب ات المدلسين

                                                        
 . 161/ مقدمة ابن الصالح-1
 . 1/182فتح المغيث -2
 . 09/ الثين ألسماء المدلسين-3
 . 499/ الكفاية-4
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ومنهم اإلمام الشافعي ف د ردوا رواية من ثبت عليده التددليس ولدو مدرة  -:ال ريق الثاني
ومددن عرفندداه دلددس مددرة ف ددد أبددان لنددا عورتدده فددي : )ف ددال 2واء دلددس عددن الث ددات أم اسدد

 .3(روايته
وقال فريق من ال  هاء واصحار الحدي  إن لبدر المددلس غيدر )قال اللطير 

م بددول ألجددل مددا قدددمنا ذكددره مددن أن التدددليس متضددمن اإلبهددام لمددا ا اصددل لدده وتددر  
 .4(توهم علو اإلسنادتسمية من لعله غير مرضي وا ث ة وطلر 

 :وحجة هؤاء تكمن في أن التدليس يشتمل عل  م اسد عظيمة أهمها
انه يوهم بالسما  ممن لم يسدمع منده وهدذا صدنو الكدذر أ فعدن سدليمان بدن  .9

حددرر ي ددول سددمعت جددريء بددن حددا م ي ددول وذكددر التدددليس والمدلسددين فعابدده وقددال 
 .5(أدن  ما يكون انه ير  الناس انه سمع ما لم يسمع

 . 6إيهامه بعلو اإلسناد بلهه ما هو عليه .9
انددده يل دددي ويصدددير الدددراوي مجهدددوًا فيسددد ط العمدددل بالحددددي  لكدددون الدددراوي  .3

 .7مجهوًا عند السامع مع كونه عدًا معروفًا في ن س األمر
- :ال ريق الثال 

أما هؤاء فمالوا إل  الت صيل فلم يردوا رواية جميع من ثبت التدليس عدنهم وا 
 .كل ذل  كما فعل أبو ال بير المكي قبلوا 

- :وهؤاء في ت صيهتهم عل  مذاهر نجملها في ا تي
قددال أصددحار هددذا المددذهر ان لبددر المدددلس ا ي بددل إا أن يددورده علدد  وجدده  -:أواً 

ا فدده  وبدده حكددم ابددن الصددهح  8(وهددذا هددو الصددحي  عندددنا)وقددال اللطيددر . مبددين وا 
وبده قدال البلداري فاسدتمع إلد  .  9(مددلس حتد  يبدينوالحكدم انده ا ي بدل مدن ال: )ف دال

                                                                                                                                                               
 . 1/099، تدريب الراوي  14/ طبقات المدلسين-1
 . 161مقدمة ابن الصالح -2
 . 482الشافعي / الرسالة-3
 . 499/ الكفاية-4
 . 493/ المصدر السابق-5
 . 434داود سلمان . د/ عند المحدثيناإلسناد -6
 . 126هامش مقدمة ابن الصالح -7
 . 499/ الكفاية-8
 . 161/ مقدمة ابن الصالح-9
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فأما التددليس ف دد ذكدر جماعدة مدن الح داظ ان البلداري كدان ا : )ابن حجر وهو ي ول
 .1(يلر  عنه إا ما صرح فيه بالتحدي  واعتبرت أنا هذا في حديثه فوجدته كذل 

مدن ومدن اكثدر : )بل نسر ابن حجر هذا الرأي إل  أئمدة الحددي  عمومدًا ف دال
وكددذل  حكدداه  2(التدددليس لددم يحددتب األئمددة مددن أحدداديثهم إا بمددا صددرحوا فيدده بالسددما 

محمدد بدن : )العيني عن أبي  رعة ف ال في أثنداء كهمده علد  محمدد بدن إسدحاق ف دال
ا يصدد  الحدددي  عندده : إسددحاق بددن يسددار مدددلس قددد كذبدده مالدد  وضددع ه احمددد وقددال

به ألن حكم مدن ثبدت عنده التددليس إذا أبو  رعة ا ن ضي له بشيء فه يحتب : وقال
 .3(كان عدًا ا ي بل منه إا ما صرح به في الحدي  عل  األص 

ذهدر ابددن حبددان ومددن معده إلدد  أن مددن كددان التددليس غالبددًا عليدده فهددو مددردود  -:ثانيااا  
 .الرواية أ والعكس بالعكس 

 كددان كثيددر التدددليس فيمددا يحددد )ف ددد جدداء فددي ترجمددة علددي بددن غالددر ال هددري 
حتدد  وقددع المندداكير فددي روايتدده وبطددل ااحتجددا  بهددا ألندده ا يدددري سددماعه لمددا يددروي 

ومن كان هذا نعته كان ساقط ااحتجا  بمدا يدرو  لمدا . عمن يروي في كل ما يرو  
 .4(عليه ال الر من التدليس

إذا دلددس المحدد  ممدن لدم يسددمع )وذهدر بعدض أهدل العلددم مدذهبًا آلدر ف دالوا  -:ثالثداً 
ل دده وكددان ذلدد  ال الددر علدد  حديثدده لددم ت بددل رواياتدده أ وامددا إذا كددان تدليسدده مندده ولددم ي

عمن قد ل به وسمع منه فيدلس عنه رواياتده مدا لدم يسدمعه منده فدذل  م بدول بشدرط أن 
 .5(يكون الذي دلس عنه ث ة

ذهر بعض أهل العلم إل  قبدول روايدة مدن كدان ا يددلس إا عدن ث دة وان لدم  -:رابعاً 
 .6ن أمثال س يان بن عينيةيصرح بالسما  م

                                                        
 . 339/ مقدمة فتح الباري-1
 . 14/ طبقات المدلسين-2
 . 21/ السيوطي / شرح سنن ابن ماجة-3
 . 0/111ألبن حبان / المجروحين-4
 . 499/ الكفاية-5
 . 114العالئي / ، انظر جامع التحصيل  0/129ميزان االعتدال -6
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وألن التدليس ا يمكن أن يحكم عليه حكمًا واحدا بسبر ت اوت أنواعه وت اوت 
المدلسين في تدليسدهم ف دد قسدم العهئدي المدلسدين علد  أربدع مراتدر لكدي يسدتعان بهدا 

 :في الحكم عل  روايات المدلسين وهذه المراتر هي
- :المرتبة األولى

درًا بحي  انه ينب دي أن ا يعدد مدنهم مثدل يحيد  بدن من لم يوصه بذل  إا نا
 .سعيد األنصاري وهشام بن عروة وموس  ابن ع بة 

- :المرتبة الثانية
مدددن احتمدددل تدليسددده ولرجدددوا لددده فدددي الصدددحي  وان لدددم يصدددرح بالسدددما  وذلددد  

مثل س يان الشوري أو كان ا يدلس إا عدن . إلمامته وقلة تدليسه في جنر ما رو  
 .يان بن عينية ث ة مثل س 

- :المرتبة الثالثة
من اكثر من التدليس فلم يحتب األئمة بشيء من أحاديثهم إا بما صدرحوا فيده 
بالسما  ومنهم من رد حديثهم مطل ا ومنهم من قبله مطل ا مثدل أبدي ال بيدر محمدد بدن 

 .مسلم المكي 
 

- :المرتبة الرابعة
صدرحوا بالسدما  إا  من ضعه بأمر آلر سدو  التددليس فحدديثهم مدردود ولدو

 .1من يوثق من كان ضع ه يسيرا مثل عبد اهلل ابن لهيعة
وفي نهاية هذا المبح  أود أن اذكر أقوال بعض األئمة الكارهين للتددليس فيده 

ف دد الدر  بدن أبدي . وكان اإلمام شعبة بن الحجا  من اشد العلمداء علد  المدلسدين . 
ي ول سدمعت شدعبة ي دول ان أرندي احدر  البرنا أبي قال سمعت أبا نعيم: )حاتم قوله

 .2(إل  من أن أدلس
والدر  اللطيددر بسدنده إلدد  عمدر بددن عبدد الع يدد  بدن م ددهص قدال سددمعت أبدي ي ددول 

 .3(التدليس ألو الكذر)سمعت الشافعي ي ول قال شعبة بن الحجا  
                                                        

 . 13-14ابن حجر / ، وانظر تعريف أهل التدليس في مراتب الموصوفين بالتدليس  114العالئي / جامع التحصيل في أحكام المراسيل-1
 . 1/164الجرح والتعديل -2
 . 494/ الكفاية-3
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سددمعت حمدداد بددن  يددد ي ددول : وألددر  كددذل  بسددنده إلدد  لالددد بددن لددراشأ قددال
قدال  1والمتشدبع بمدا لدم يعدط كهبدس ثدوبي  ور ذكر حدي  النبي التدليس كذر ثم 

 .2حماد وا اعلم المدلس إا متشبعًا بما لم يعط
يحددد  عددن أبيدده قددال )والددر  الحدداكم بسددنده إلدد  عبددد الصددمد بددن عبددد الددوار  

التدليس وال ش وال رور واللدا  والكدذار بحشدر يدوم تبلد  )قال سليمان ( التدليس ذل
 .3( اذ واحدالسرائر في ن

ألن : عددن أبددي الربيددع ال هرانددي قددال كددان ابددن المبددار  ي ددول)والددر  اللطيددر 
 .4(نلر من السماء احر إل  من أن ندلس حديثا

هاشم بن  هير ألدا ال يداض قدال كدان وكيدع ربمدا قدال )والر  أيضا بسنده إل  
ء كدان ا يحسدن في الحدي  حدثنا وربما لم ي ل أ قال ف لنا لجار لنا ي ال له أبو الوفدا

شيئا سله لم ي ول في بعضه حددثنا وا ي دول فدي بعضده ف قدال فت ددم إليده فسدأله ف دال 
لده وكيددع أمددا وجددد ال دوم لطيبددًا غيددر  نحددن ا نسددتحل التددليس فددي الثيددار فكيدده فددي 

 .5(الحدي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 . 0109رقم الحديث  1281/ 4/ ، صحيح مسلم ( 3901)رقم الحديث  2/0221صحيح البخاري -1
 . 493/ الكفاية-2
 . 124الحاكم / معرفة علوم الحديث -3
 . 493/ الكفاية-4
 . 493/ المصدر السابق-5
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 المبحث الرابع                                     
 يما يتعلق بضبط الراو 

 
قلنا إن علماء الحدي  نصدوا علد  تدوافر شدروط معيندة فديمن يريدد أن يتصدد  

يشدترط فديمن يحدتب بروايتده أن : وابهغده إلد  النداس ف دالوا لحمل حدي  رسول اهلل 
 : يكون عدًا ضابطًا لما يرويه أ وت صيله

. أن يكددددون مسددددلمًا بال ددددًا عدددداقًه مسددددلمًا مددددن أسددددبار ال سددددق ولددددوارم المددددروءة 
ضًا غيدر م  دل أ حافظدًا إذا حدد  مدن ح ظده ضدابطًا لكتابده ان حدد  مدن كتابده متي 

 .1وان كان يحد  بالمعن  اشترط فيه مع ذل  ان يكون عالمًا بما يحيل المعاني
وقددد تكلمنددا فيمددا سددبق عددن األصددناه الددذين يلرجددون باشددتراطنا للعدالددة وحكددم 

ناه اللددارجين عددن هددذه وقددد ب ددي علينددا أن نلددم بأصدد. الروايددة عددن كددل صددنه مددنهم 
فلديس . ألن الضبط هو صنو العدالة في قبدول الروايدة . الشروط فيما يتعلق بالضبط 

فكم من أنداس كدانوا علد  الت د  والصدهح لكدن لدم . كل من ثبتت عدالته قبلت روايته 
. يكددن لهددم حددظ مددن الضددبط فدداعرض عددن روايدداتهم ولددم يشدد ع لهددم ديددنهم وصددهحهم 

 .وشرعة ماضية عند سل نا الصال  وكان هذا سنة متبعة 
كان ابن سيرين والنلعي أ وغير )ف د الر  الرامهرم ي بنده إل  الشافعي قال 

واحدددد مدددن التدددابعين يدددذهبون إلددد  أن ا ي بلدددوا الحددددي  إا عمدددن عدددره يعندددي بعدالتددده 
  .2(قال الشافعي وما ل يت أحدا من أهل العلم يلاله هذا المذهر وضبطه

أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون مدا : )لم عن أبي ال ناد قولهوالر  اإلمام مس
 .3(يؤلذ عنهم الحدي  ي ال ليس من أهله

                                                        
 . 018/ مقدمة ابن الصالح-1
 . 322الرامهرمزي / المحدث الفاصل-2
 . 1/60صحيح مسلم -3
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لددذا وجدددر علددد  العددداملين فدددي الحددددي  أن يهتمدددوا كثيدددرا ويتحدددروا طدددويًه عمدددن 
 .يؤلذون الحدي  عنه ألنه إنما يحملون الدين عنهم أ ويبل ونه إل  الناس 

سمعت الشافعي أ وذكر من : )ع بن سليمان قالرو  اللطير بسنده إل  الربي
يحمدل العلدم ج افدا ف دال هددذا مثدل حاطدر ليدل ب طدع ح مددة حطدر فيحملهدا ولعدل فيهددا 

فإذا أردنا بعد هذا أن نتعره عل  األصناه التي تلدر  . 1(أفع  تلدغه وهو ا يدري
لنحدو عن دائرة رجال الصحي  باشدتراطنا للضدبط وجددنا انهدم يمكدن أن يصدن وا علد  ا

 :ا تي
 .من عره بالتساهل في سما  الحدي  أو روايته  -:أواً 
 .من التلط عليه أو كان سيئ الح ظ  -:ثانياً 
 .من كان كثير ال لط كثير األوهام  -:ثالثاً 
 .من كان مكثرًا من رواية الشواذ والمناكير  -:رابعاً 

علددد  حكدددم وان ن ددده . وسدددنحاول ان شددداء اهلل أن ندددتكلم عدددن كدددل صدددنه مدددن هدددؤاء 
 .روايته وما يتعلق بها قبوًا أو ردًا وباهلل التوفيق 

 
 
 

 المطلب األول                                   
 حكم رواية من عرف بالتساهل في الحديث

 
تساهل في سما  الحدي  . والتساهل في الحدي  يكون من الراوي في جهتين 

 .أ وتساهل في رواية الحدي  
. ء رحمهدم اهلل علد  مدن ثبدت أنده تسداهل فدي سدماعه أو أدائده وقد شدد العلمدا
ا ت بددددل روايددددة مددددن عددددره بالتسدددداهل فددددي سددددما  الحدددددي  أو   : )ي ددددول ابددددن الصددددهح

                                                        
 . 40الخطيب البغدادي / فصيحة أهل الحديث -1
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أسماعه أ كمن ا يبالي بالنوم في مجلس السما  أ وكمن يحدد  ا مدن اصدٍل م ابدل 
- :فمن التساهل في سما  الحدي  1(صحي 

لدد  سددليمان بددن األشددع  قددال سددمعت احمددد بددن حنبددل مددا ألرجدده اللطيددر بسددنده إ -
رأيددت ابددن وهددر وكددان يبل نددي تسددهيله يعنددي فددي السددما  فلددم اكتددر عندده شدديئا : ي ددول

 .2(وكان حديثه حدي  م ارر الحق
رأيددت عبددد اهلل بددن وهددر أنددا : )والددر  كددذل  لعثمددان بددن أبددي شدديبة قولدده -

ابددن وهددر ينددام نومددًا وأبددو بكددر وأظندده ذكددر ابددن معددين وابددن المدددني رأيندداه عنددد 
حسنا وصاحبه ي رأ عل  ابن عينة وابن وهر نائم قال ف لت لصداحبه أندت ت درأ 
وصاحب  نائم قال فضح  ابن عينيدة أ قدال فتركندا ابدن وهدر إلد  يومندا هدذا أ 
ف لدددت لددده لدددذا السدددبر تركتمدددوه ف قدددال نعدددم وتريدددد اكثدددر مدددن هدددذا وهدددو عندددده ا 

 .3(شيء
قددال ابددن أبددي )لددرحمن بددن الحددار  ال نددوي وقددال ابددن حجددر فددي ترجمددة عبددد ا

 .4(كان فيه بعض التساهل لم يكن ممن يعتمد عليه: ال وارس
لعثمددان بددن عمددرو بددن منتددار الب دددادي ( اعنددي ابددن حجددر)وفددي ترجمتدده  -

قددال أبددو ال ددت  أن أبددي ال ددوارس كددان كثيددر التسدداهل لددم يكددن لدده اصددل : )ي ددول
 .5(جيد

لرد الرواية وملح ًا للدن ص فدي ذلد   ولما كان التساهل في السما  موجباً  -
صدددرح العلمددداء إن علددد  طالدددر الحددددي  أن يمسددد  ب مدددام ن سددده ومدددا . الدددراوي 

 .يحمله شره الطلر ولذة السما  عل  التساهل 
أن يبددددأ بسدددما  مدددا عندددد : )ي دددول ابدددن جماعدددة فدددي شدددروط السدددامع عليددده -

بلدده رحدل فدي  ارج  شيوخ بلده إسنادا وعلمًا ودينًا وشدهرة فدإذا فدرغ مدن مهمدات

                                                        
 . 1/449تدريب الراوي / 042/ حمقدمة ابن الصال-1
 . 180/ الكفاية-2
 . 184/ الكفاية-3
 . 12/096الخطيب البغدادي / ، تأريخ بغداد 4/329لسان الميزان -4
 . 3/139لسان الميزان -5
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الطلر فان الرحلة من عادة الح اظ المبدر ين وا يحملده الشدر فدي الطلدر علد  
 .1(التساهل في السما  والتحمل فيلل بشيء من شروطه

وامددا التسدداهل فددي روايددة الحدددي  فهددو أمددا أن يكددون سددجية ثابتددة عنددد الددراوي 
ية مطل دًا وان كدان فان كان األول فهو مردود الروا. ويكون قد طرأ عليه بسبر طارم 

الثاني فحكم روايته بحسر أوان ما سمعت فيه فما كدان قبدل تسداهله فهدو صدحي  ومدا 
 :ودليلنا عل  ذل . كان بعد ذل  فهو مردود 

كدان محمدد بدن : )ما ألرجه اللطير عن احمد بن واضد  المصدري قدال -
يندا لهد ااسكندراني رجًه ث ة ولم يكن فيه الدتهه حتد  ذهبدت كتبده ف ددم عل

رجددل ي ددال لدده أبددو موسدد  فددي حيدداة ابددن بكيددر فددذهر إليدده يعنددي إلدد  محمددد بددن 
لهد بنسلة صمام بن إسماعيل ونسلة يع ور بن عبد الرحمن ف ال أليس قدد 

قددد ذهبددت كتبددي وا : فحدددثني بهمددا ف ددال: سددمعت النسددلتين أ قددال نعددم أ قددال
ة واحددة فحدد  احد  بهما فما  ال به هذا الرجل أ حت  لدعه وقال له النسدل

بهما أ فكل من سمع منه قديما قبل ذهار كتبه فحديثه صحي  ومدن سدمع منده 
 .2(بعد ذل  فليس حديثه بذا 

وممددن نسددر إلدد  التسدداهل ابددن لهيعددة كددان الرجددل يأتيدده بالكتددار في ددول ) -
 .3(هذا من حديث  فيحد  به م لدا له

ألن العلمداء نصدوا فهو وان كان قد احترقدت كتبده إا انده ا يحدتب بحديثده كلده 
 .عل  انه كان سيئ الح ظ قبل احتراق كتبه وبعدها 

وكدددان عبدددد اهلل بدددن لهيعددة سددديئ الح دددظ واحترقدددت كتبددده وكدددان )ي ددول اللطيدددر 
متسداهه فدي األلدذ وأي كتدار جداءوا بده حدد  عنده أ فمدن هندا  كثدرت المنداكير فدي 

 .4(حديثه
ليده التسداهل فدي حددي  رسددول واليدرا يجدر أن نعلدم إن العلمداء فرقدوا بدين مددن ثبدت ع

 .وبين من ثبت عليه التساهل في حدي  الناس  اهلل 
                                                        

 . 0/133السيوطي /، تدريب الراوي 128ابن جماعة / المنهل الروي-1
 . 183/ الكفاية-2
 . 0/93تدريب الراوي -3
 . 184/ الكفاية-4
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ف ددد الددر  اللطيددر بسددنده إلدد  ال اضددي أبددي بكددر محمددد بددن الطيددر البدداقهني 
أ وا يددرد لبددر مددن ويددرد لبددر مددن عددره بالتسدداهل فددي حدددي  رسددول اهلل : )قولدده

 .1(الدينتساهل في الحدي  عن ن سه وامثاله وفيما ليس بحكم في 
 
 

 المطلب الثاني                                   
 حكم رواية من اختلط أو كان سيئ الحفظ

 
والم صدود بسدوء الح دظ أن ا يتددرج  جاندر إصدابة الددراوي علد  جاندر لطئدده 

 .2كما نص عل  ذل  ابن حجر
 :وسوء الح ظ يكون عل  نوعين

- :األول
مددن كددان علدد  هددذه الشدداكلة بحسددر مددا مددا كددان مه مددًا للددراوي أ وحكددم روايددة 

ف د يكون هنا  من ال رائن ما يوجر قبول روايته وقد . ي تضيه قرائن الجرح والتعديل 
فان كدان الدراوي صددوقًا سديئ الح دظ كمدا هدو الحدال مدثًه . يوجد ما يوجر رد روايته 

 3( دظأبي إسرائيل الكوفي ف د قال عنه أبو  رعة انه صدوق أ وقد كان سيئ الح)في 
فدإذا رو  مثدل هدذا عدن شدي  طالدت مه متدده لده وانده اثبدت مدن رو  عدن ذلد  الشددي  

 .كانت ال رينة تدفعنا إل  قبول لبره 
كددان . وامددا إذا كددان سدديئ الح ددظ قددد رو  عددن شدديله الملددتلط بعددد التهطدده 

أكدان حديثده  –وحالده هدذه  –سوء ح ظه مانعًا من قبول روايته عن شيله ألنه ا يعلدم 
 .4وهكذا. يرويه قبل التهط شيله أم بعده  الذي

- :والثاني

                                                        
 . 183/ الكفاية-1
 . 21/ نزهة النظر-2
 . 0/122ابن أبي حاتم /الجرح والتعديل-3
 . 114/ انظر ضوابط الجرح والتعديل-4
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مددا كددان طارئددًا علدد  الددراوي أ بسددبر مددرض أو كبددر أو احتددراق كتبدده أو  والهدددا ألي 
 .سبر وهم من يعرفون بالملتلطين 

 :فللعلماء في السما  منهم كهم وت صيل
- :ف د صنه العهئي الرواة الملتلطين إل  ثهثة أصناه وهم

 
 

  -:أوال  
مدددا لدددم يوجدددر ذلددد  لددده ضدددع ًا أصددده ولدددم يحدددط مدددن مرتبتددده أمدددا ل صدددر مددددة 

سدحاق بدن إبدراهيم بدن راهوبدة  1االتهط وقلته وهمدا مدن أئمدة . كسد يان بدن عيندة أ وا 
فسدلم حديثده مدن الدوهم  2واما ألنه لم يدرو شديئًا حدال التهطده. اإلسهم المت ق عليهم 

 .كجرير بن حا م وع ان بن مسلم 
- :ثانيا  

ن كددان متكلمددا فيددده قبددل االددتهط فلددم يحصدددل مددن االددتهط إا  يددادة فدددي مدد
 .ضع ه أ كابن لهيعة أ ومحمد بن جابر التميمي ونحوهما 

- :ثالثا  
من كان محتجًا به ثم التلط أو عمي في آلر عمدره فحصدل ااضدطرار فيمدا 

تهط رو  بعددد ذلدد  أ فيتوقدده ااحتجددا  بدده علدد  التمييدد  بددين مددا حددد  بدده قبددل االدد
 .3عما رواه بعد ذل 

وقد نص ابدن جماعدة علد  وجدور التحدري عدن حدال الملتلطدين لكدي يعلدم مدا 
وهددؤاء مدنهم مددن الدتلط للرفدده بكبددره أو : )ف دال. رو  قبدل االددتهط عمدا رو  بعددده 

لذهار بصره أو ل ير ذل  في بل ما رو  عنهم قبدل االدتهط ويدرد مدا بعدده ومدا شد  
 .4(فيه

                                                        
وإنما المحذور أن يقع  …كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة فان غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك : ))قال الذهبي-1

 ( .12/023الذهبي / سير إعالم النبالء(( )بالثقة فيحدث في حال اختالطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه االختالط
قال ابن مهدي هو اثبت من قوة ، ققال واخقتلط يعنقي جريقراً فحجبقه أوالده فلقم يسقمع منقه أحقد ، تغيقر ))قال الذهبي في ترجمته لجرير بن حازم االزدي -2

 ( .1/116الذهبي /ميزان االعتدال(( )قبل موته بسنة
 . 4العالئي /المختلطين-3
 . 146/ المنهل الروي-4
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 .1الصهح في م دمتهوبهذا صرح ابن 
وفي سبيل تح يق هذا األمر ف د دون العلماء تواري  وادات المحدثين 
ووفياتهم وتواري  التهطهم من اجل أن يمي وا ما سمع منهم قبل التهطهم عما 

 .سمع منهم حال الت ير واالتهط 
سددعيد بددن أبددي عروبددة أ قددال يحيدد  بددن : )فاسددمع إلدد  ابددن الصددهح وهددو ي ددول

للط سدعيد بدن أبدي عروبدة بعدد ه يمدة إبدراهيم بدن عبدد اهلل بدن حسدن بدن حسدن معين 
ومن سمع منده بعدد ذلد  فلديس بشديء أ وي يدد بدن  –يعني ومائة  –سنة اثنتين واربعين 

هارون أ صحي  السما  منه أ بواسط وهو يريد الكوفدة أ واثبدت النداس سدماعًا منده أ 
 .2(عبدة بن سليمان

ذكددر الحدداكم فددي أول كتددار المدد كين  …ممددن للددط المسددعودي : )وي ددول أيضددا
من سمع من المسعودي في  مان أبي جع ر فهدو : للرواة عن يحي  بن معين انه قال

 .3(صحي  السما  ومن سمع منه في أيام المهدي فليس سماعه بشيء
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 . 293/ مقدمة ابن الصالح-1
 .  292/ مقدمة ابن الصالح-2
 . 292/ مقدمة ابن الصالح-3
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 المطلب الثالث                                  

 لبت عليه الغفلةحكم رواية من كثر وهمه وغ
 

والمراد بالوهم أن يرو  الراوي عل  سبيل اللطأ والتوهم أ فيصل اإلسناد 
 .المرسل ويرفع األثر الموقوه ونحو ذل  

واما ال  لة فمعناها عددم ال طندة بدأن ا يكدون لدد  الدراوي مدن الي ظدة واإلت دان 
 .1ما يمي  به الصوار من اللطأ في مروياته

رط فددي الددراوي العصددمة مددن اللطددأ وال  لددة والتددوهم أ ولدديس معندد  هددذا أن يشددت
ألن اإلنسددان مجبددول علدد  مثددل هددذا لكددن الكددهم منصددر علدد  المكثددرين مددن اللطددأ 

أما الشديء اليسدير مدن ذلد  فهدو مع دو عنده للطبيعدة . وال  لة حت  تكون مه مة لهم 
 .البشرية كما أسل نا 

 :وقد ذكر ابن حجر هذا األمر ف ال
من ذا سلم من الدوهم أ وقدال ابدن معدين لسدت اعجدر ممدن : ار قال ابن المب)

وهددذا أيضددا ممددا يجددر أن : يحددد  فيلطددئ إنمددا اعجددر ممددن يحددد  فيصددير أ قلددت
يتوقدده فيدده فددإذا جددرح الرجددل بكوندده الطددأ فددي حدددي  أو وهددم أو ت ددرد فدده يكددون ذلدد  

 .2(جرحًا مست را أ وا يرد به حديثه
لدة أ وغلدر عليده الدوهم فالعلمداء مت  دون أما مدن كثدر لطدأه وأطب دت عليده ال  

 .عل  رد روايته ألنه ناقض لشرط الضبط المت ق عليه 
 –ومددن كثددر غلطدده مددن المحدددثين ولددم يكددن لدده اصددل : )ي ددول اإلمددام الشددافعي

كتدددار صدددحي  لدددم ن بدددل حديثددده أ كمدددا يكدددون مدددن اكثدددر ال لدددط فدددي الشدددهادة لدددم ت بدددل  
 .3(شهادته

مد بن سنان قال كان عبد الرحمن بن مهدي ا يتدر  والر  اللطير بسنده إل  اح -
 . 1(حدي  رجل إا رجًه متهمًا بالكذر أو رجًه ال الر عليه ال لط

                                                        
 . 32-33/ نزهة النظر-1
 . 1/16/ لسان الميزان-2
 . 480الشافعي /الرسالة-3
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النداس ثهثدة رجدل حدافظ مدت ن : وعن محمد بن المثن  قال سمعت ابن مهدي ي ول -
فهذا ا يلتله فيه وآلر يهم وال الر عل  حديثده الصدحة فهدذا ا يتدر  حديثده وآلدر 

 .2يهم وال الر عل  حديثه الوهم فهذا يتر  حديثه
ورو  ابددن منددده بسددنده إلدد  عبددد الددرحمن بددن مهدددي قددال سددألت شددعبة عمددن يتددر   -

إذا رو  عن المعروفين مدا ا يعرفده المعروفدون فداكثر طدرح حديثده ومدن : حديثه ف ال
ه تددر  اكثددر ال لددط تددر  حديثدده أ ومددن رو  حددديثا غلطددا مجتمعددا عليدده فدده يددد  روايتدد

 .3حديثه ومن اتهم بالكذر أ وما كان غير هؤاء فارو عنه
وسددئل اإلمددام احمددد عمددن يكتددر العلددم ف ددال عددن الندداس كلهددم إا عددن ثهثددة أ 
صداحر هدو  يددعو الندداس إليده أو كدذار فانده ا يكتددر عنده قليدل وا كثيدر أ أو عددن 

 .4رجل ي لط فيرد عليه فه ي بل
لتي إذا بل  الوهم بصاحبه إليها سد ط اعتبدار وقد أوض  الدار قطني المرحلة ا

إن نبهدوه : وسدألته عمدن يكدون كثيدر اللطدأ ف دال: )روايته ف دد سدأله أحدد تهمذتده ف دال
 .5(عليه ورجع عنه فه يس ط أ وان لم يرجع س ط

ألن الددراوي إذا ذكددر بالصددوار ولددم يتددذكر معندد  ذلدد  اندده اسددتو  لديدده اللطددأ 
دهما علد  ا لدر األمدر الدذي يتسدبر فدي سدحر الث دة والصوار فه ترجي  عندده احد

 .عن مروياته 
أما المواطن التي يمكن أن ي ع فيها اللطأ والوهم أ ف د جاء في تدرير الراوي 

ذكدر الحددافظ أبدو الحجدا  المدد ي فدي األطددراه إن الدوهم تدارة يكددون فدي الح ددظ : )قولده
 .6(وتارة يكون في ال ول وتارة في الكتابة

لمدداء يلضددعون المحدددثين لهلتبددار مددن اجددل أن يتأكدددوا مددن انهددم وقددد كددان الع
 .مت نون لما يروونه فإذا ما وقع أحدهم في المحذور علموا انه ليس بشيء 

                                                                                                                                                               
 . 163/ الكفاية-1
 . 80ولشروط األئمة البن منده  163 /الكفاية-2
 . 80-81البن منده /شروط األئمة-3
 . 162/ الكفاية-4
 . 60/ الدار قطني/سؤالت حمزة للدار قطني-5
 . 1/423تدريب الراوي -6

This file was downloaded from QuranicThought.com



 999 

ف دددي تهدددذير الكمدددال للمددد ي جددداء فدددي ترجمدددة احمدددد بدددن إسدددماعيل بدددن محمدددد 
قددال الدددار قطنددي ضددعيه الحدددي  كددان م  دده أدللددت عليدده أحاديدد  فددي ) …ال رشددي 

 .1(الموطأ ف بلهاغير 
وطري ددة االتبددار هددذه هددي مددا تسددم  بددالتل ين أ ومعندداه أن يل ددن الشددي  شدديئا 
فيحددد  بدده مددن غيددر أن يعلددم اندده مددن حديثدده أ كعبددد اهلل بددن لهيعددة ف ددد كددان تهمذتدده 

هددذا مدددن حددديث  فيحدددثهم بدده أ مدددن غيددر أن يعلددم اندده مدددن   : يجيئوندده بكتددار في ولددون
 .2حديثه

إذا كدان الشدي  إذا ل نتده قبدل : )سنده إل  يحي  بدن سدعيد انده قدالوالر  اللطير ب -
ذا ثبت عل  شيء واحد أ فذا  ليس به بأس  .3(فذا  بهء أ وا 

ومن قبل التل دين تدر  حديثده الدذي ل دن فيده والدذ عنده مدا أت دن ح ظده : قال الحميدي)
ه قدديما فدي إذا علم ذل  التل ين حادثا في ح ظه ا يعره به قديما أ واما من عره بد

 .4(جميع حديثه فه ي بل حديثه أ وا يؤمن أن يكون حديثه مما ل ن
أما ابن حبان فلم ي صل فدي المسدألة كمدا فعدل الحميددي بدل عدد كدل مدن ي بدل التل دين 

 . 5من المجروحين الذين ا يحتب بهم ألنهم يكذبون من حي  ا يعلمون
ااعتبدار أ ف دد جدداء وصدرح العلمداء أن مدن كثدر وهمده سد ط حديثده حتد  عدن 

سدألت أبدا الحسدن علدي بدن عمدر عدن الجدراح : )في سؤات البرقاني للدار قطندي قولده
 .6(أبي وكيع ف ال ليس بشيء هو كثير الوهم قلت يعتبر به قال ا

ومما تجدر اإلشارة إليه إن صاحر األوهدام ا يلد م أن يكدون الدوهم مه مدًا لده 
ط إذا حدد  عدن ح ظده ثبتدا إذا حدد  مدن كتابده في سائر أحواله ف دد يكدون كثيدر ال لد

 .في بل منه ويرد عليه بحسر غلطه وتثبته 
عبددد اهلل بددن صددال  بددن محمددد الجهنددي أبددو صددال  المصددري : )قددال ابددن حجددر

 .1(كاتر اللي  صدوق كثير ال لط ثبت في كتابه
                                                        

 . 1/022/ المزي/تهذيب الكمال-1
 . 1/449تدريب الراوي -2
 . 181-182الكفاية -3
 . 181الكفاية -4
 . 1/26 ابن حبان/المجروحين-5
 . 02/ الدار قطني/سؤالت البرقاني للدار قطني-6
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وكثددرة األوهددام هددذه تندد ل بصدداحبها وان كددان صدددوقا فددي ذات ن سدده أ بددل قددد 
ف دد صدرح اللطيدر انده . من لة من يطلر السما  ممن عره بكثدرة أوهامده  تن ل من

إذا كددان الددراوي : )يكددره للمحددد  أن يطلددر السددما  ممددن هددو علدد  هددذه الشدداكلة ف ددال
صددحي  السددما  غيددر اندده متسدداهل فددي الروايددة أ معددروه بال  لددة فالسددما  مندده جددائ  

 .2(غير انه مكروه
سدعود المهددي أ وان كدان البلداري يحدتب أبو حذي ة موسد  بدن م: )قال الحاكم

به فانه كثير األوهام ا يحكم له عل  أبدي عاصدم النبيدل أ ومحمدد بدن كثيدر  واقدرانهم 
 .3(أ بل يل م اللطأ إذا لال هم

 
 المطلب الرابع                          

 حكم رواية من غلبت عليه المخالفة
 

له الدراوي مدن هدو أوثدق منده أ أو أن يلدا: والم صود بالملال ة عند المحددثين
أن ين دددرد الدددراوي بالحددددي  فددده : أمدددا الت دددرد فدددي الروايدددة فمعناهدددا. جمعدددًا مدددن الث دددات 

 .4يشاركه في رواية ذل  الحدي 
وقدددد ندددص أئمدددة الجدددرح والتعدددديل علددد  أن الملال دددة قادحدددة فدددي ضدددبط الدددراوي 

أسدددبار الجدددرح ): قدددال ابدددن حجدددر فدددي م دمدددة فدددت  البددداري. ومانعدددة مدددن قبدددول روايتددده 
ملتل ددة ومدددارها علدد  لمسددة أشدددياء أ البدعددة أ أو الملال ددة أ أو ال لددط أ أو جهالدددة   

 .5(الحال أ أو دعو  اان طا 
الطعن أما أن يكدون لكدذر الدراوي أ أو تهمتده بدذل  أ : )وقال في موضع آلر

أو فحدددش غلطددده أو غ لتددده عدددن اإلت دددان أ أو فسددد ه أو وهمددده بدددأن يدددرو  علددد  سدددبيل 
 .6(وهم أ أو ملال ته للث ات أ أو لجهالته أو لبدعته أ أو سوء ح ظهالت

                                                                                                                                                               
 . 1/428ابن حجر /تقريب التهذيب-1
 . 1/130الخطيب البغدادي /الجامع ألخالق الراوي-2
 . 1/86الحاكم /المستدرك على الصحيحين-3
 . 46-42ابن حجر / نزهة النظر-4
 . 284/ مقدمة فتح الباري-5
 .السالم نهاية سبل /  024/ نخبة الفكر-6
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قيدل لشدعبة متد  يتدر  : والر  الرامهرم ي بسنده إل  عبد الرحمن بن مهددي قدال-
ذا : حدي  الرجدل ف قدال  إذا رو  عدن المعدروفين مدا لدم يعرفده المعروفدون فداكثر وا 

ذا رو  حددي  غلدط  ذا اتهدم بالكدذر أ وا  مجتمدع عليده فلدم يدتهم ن سده اكثر ال لط وا 
 .1فيتر  طرح حديثه

وليس كل مدن ثبتدت عليده ملال دة للث دات ن عدت الث دة منده وعدد غيدر ضدابط أ 
 .بل المعول عليه في ذل  هو الملال ة ال البة 

يعددره ضددبط الددراوي بمواف تدده الث ددات المت نددين الضددابطين إذا )قددال السدديوطي 
يدداتهم غالبددا ولددو فددي المعندد  فضددابط أ وا اعتبددر حديثدده بحددديثهم فددان واف هددم فددي روا

تضر ملال ته النادرة لهم أ فان كثرت ملال ته لهدم ونددرت المواف دة التدل ضدبطه ولدم 
 .2(يحتب به

والملال ددة أمددا أن تصدددر عددن ث ددة حددافظ أو عددن رجددل معددروه بال  لددة وكثددرة 
مح دوظ األوهام وسوء الح ظ أو عن رجدل مدتهم بالكدذر أ فيلداله فيده الدراوي مدا هدو 

ولكددل صددنه مددن هددذه الملال دات اثددر يلتلدده عددن غيددره يتضدد  فيمددا . عندد المحدددثين 
 :يأتي

 (.الشاذ)إذا لاله الث ة غيره من الث ات فيسم  حديثه بد  .9
ذا لاله من هو متهم بال  لة وسوء الح ظ وكثرة األوهام غيره من الث ات  .9 وا 

 (.المنكر)فان حديثه هذا يسم  بد 
 .3(المترو )بالكذر غيره فان حديثه يسم  بد وان لاله من هو متهم  .3

- :وسنتكلم عل  كل واحد من هذه األنوا  إن شاء اهلل تعال 
فددددإذا أنعمنددددا النظددددر فددددي الشددددذوذ والنكددددارة وجدددددنا أن طري همددددا شددددائ  وانهمددددا 

تعريدده )يتدددالهن مددن جهددات ويلتل ددان مددن جهددات ألددر  أ وقددد قددال السدديوطي ان 
 .4(ده العلماء بالتصنيهالشاذ عسير أ ولعسره لم ي ر 

 . وللعلماء بصورة عامة لطان في تعري هم للشاذ 
                                                        

 . 312/ الرامهزي / المحدث الفاصل-1
 . 1/423تدريب الراوي -2
 . 04/ انظر ألفية السيوطي هامش-3
 . 1/81تدريب الراوي -4
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وامدا الشدداذ : )مراعداة الت درد وحسدر وهدو مدا تبنداه الحداكم ومدن واف ده ف دد قدال -:األول
ب طدع  1(فانه حدي  ين رد به ث ة مدن الث دات أ ولديس للحددي  اصدل متدابع لدذل  الث دة

ملال ددًا للمددروي أو مواف ددا لدده وقددال أبددو يعلدد  النظددر عددن كددون مددا ين ددرد بدده هددذا الث ددة 
الشاذ ما ليس له إا إسناد واحد يشذ بذل  شي  ث دة كدان : والذي عليه ح اظ الحدي )

 .2(أو غير ث ة
وهو مدا عليده جمهدور المحددثين وفيده يراعد  الت درد والملال دة فدي آن  -:والخط الثاني

قدال الشدافعي وجماعدة مدن : )ينديقال أبدو يعلد  ال  و . واحد حت  يكون الحدي  شاذًا 
أهل الحجا  الشاذ عندنا ما يرويه الث ات عل  ل ظ واحد أ ويرويه ث ة لهفه  ائدا أو 

 .3(ناقصا
 .4(الشاذ هو ما لاله الث ة فيه من هو ارج  منه: )وقال ابن حجر

وا ش  إن مذهر الجمهور وهو ما عبرنا عنه باللط الثاني اص  في تعريده 
ر الحاكم يل م منه أن نحكم عل  طائ ة كبيرة من األحادي  الصحيحة الشاذ ألن مذه

ويك دددي فدددي ذلددد  أن نعلدددم ان حددددي  األعمدددال بالنيدددات الدددذي جعلددده اإلمدددام . بالشدددذوذ 
 عن النبدي  فأنه ت رد به عمر ( ملتصر الجامع الصحي )البلاري م تاح كتابه 

د بددن إبدراهيم التيمددي أ وت درد بده عددن عمدر عل مدده بدن قدديس وت درد بدده عدن عل مدده محمد
 .5(وت رد به عنه يحي  بن سعيد األنصاري ثم شا  بعد ذل 

فإذا عرفنا حد الشذوذ واراء العلمداء فيمدا يصد  أن يسدم  شداذا ب دي أن نعدره 
ان كهم علماء الحدي  الدذي سدنورده فدي الشدذوذ لديس محمدوًا عدن إطهقده وانمدا هدو 

راو إا وقددد وقددع فددي الملال ددة النددادرة متجدده إلدد  مددن غلددر عليدده الشددذوذ اذ لدديس مددن 
 . بحسر الطبيعة البشرية 

                                                        
 . 119معرفة علوم الحديث -1
 . 166-1/162أبو يعلى / اإلرشاد-2
 . 1/162أبو يعلى / اإلرشاد-3
 . 282/ مقدمة فتح الباري-4
 . 21ن كثير اب/ اختصار علوم الحديث-5
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ومددع ذلدد  فدده يلددر  الرجددل : )ي ددول ابددن حجددر فددي أثندداء كهمدده علدد  الشددذوذ
 .1(بذل  عن العدالة انه ليس بمعصوم من اللطأ والوهم إا إذا بين له لطؤه فاصر

 :فمن أقوال أئمة الحدي  في الشذوذ واهله
ا يجيئد  الحددي  الشداذ إا مدن )ه إلد  شدعبة بدن الحجدا  قولده الر  اللطير بسند-

 .2(الرجل الشاذ
شددر الحدددي  ال رائددر التددي ا يعمددل بهددا وا : )وروي عددن احمددد بددن حنبددل اندده قددال-

 .3(يعتمد عليها
شدددر العلدددم ال ريدددر وليدددر العلدددم : )ورو  عدددن اإلمدددام مالددد  بدددن اندددس انددده قدددال

  .4(الظاهر الذي قد رواه الناس
ذر اللطير طالبي الحدي  عدن تتبدع الشدواذ وال رائدر وعدد ذلد  انحرافدًا وقد ح

واكثددر طددالبي الحدددي  فددي هددذا ال مددان ي لددر علدد  إرادتهددم : )عددن مددنهب السددله ف ددال
كتددر ال ريددر دون المشددهور وسددما  المنكددر دون المعددروه وااشددت ال بمددا وقددع فيددده 

لعدددم معددرفتهم بددأحوال  وذلدد  كلدده …السدهو واللطددأ فددي رويددات المجددروحين والضددع اء 
الرواة ومحلهم ون صان علمهم و هدهم في تعلمهم أ وهذا لهه مدا كدان عليده األئمدة 

 .5(من المحدثين واإلعهم من أسهفنا الماضين
أ وهدو الندو  6واما المنكر فهو مدا يرويده الضدعيه ملال دًا فيده غيدره مدن الث دات

ي  أ وهي اشدد مدن ملال دة الشدذوذ الثاني من الملال ة التي ي ع فيها بعض رواة الحد
 . ضعه الراوي -:والثانيةالملال ة   -:األولى. ألنها مشتملة عل  ن يصتين 

والحدي  إذا وصه بأنه منكر فانه ي ابل المعروه أ ألنه ا يمكن أن 
كذل  إذا وصه الحدي  . يوصه بالنكارة إا ألنه ي ابل ضدها وهو المعروه 

 .و المح وظ بالشذوذ فانه ي ابل ضده وه

                                                        
 . 1/16لسان الميزان -1
 . 161الكفاية -2
 . 160الكفاية -3
 . 28السمعاني / أدب اإلمالء-4
 . 160/ الكفاية-5
 . 04/ انظر الفية السيوطي-6

This file was downloaded from QuranicThought.com



 999 

والعلماء مت  ون عل  رد حدي  من غلر عليده روايدة المنداكير ف دد قدال اإلمدام 
وكدذل  مدن : )مسلم في م دمة صحيحه وهو يتحد  عمدن لدم يلدر  لهدم فدي صدحيحه

 .1(ال الر عل  حديثه المنكر وال لط امسكنا أيضا عن حديثهم
- :وقد صنه ابن الصهح المنكر إل  صن ين

ا يدددر  المسدددلم )من دددرد الملددداله لمدددا رواه الث دددات ومثدددل لددده بحددددي  وهدددو ال -:األول
فددي قولدده ( فددي اإلسددناد)فلدداله فيدده مالدد  غيددره مددن الث ددات ( الكددافر وا الكددافر المسددلم

 ( .عمر بن عثمان بضم العين)
وهو ال رد الدذي لديس فدي راويده مدن الث دة مدا يحتمدل معده ت درده أ ومثدل لده  -:والثاني
فان الشديطان إذا رأ  ( كلوا التمر بالبل : )قال إن رسول اهلل أ  عائشة )بحدي  

وهدو ( أبدو  كيدر)ت رد به ( عاش ابن آدم حت  أكل الجديد بالللق: )ذل  غاظه وي ول
 . 2(في كتابه غير انه لم يبل  مبل  من يحتمل ت رده( مسلم)شي  صال  الر  عنه 

والمنكر أ وعلد  اعتبدار  وكهم ابن الصهح مبني عل  عدم التميي  بين الشاذ
: وقدددد صدددرح أن الشدددذوذ بمعنددد  النكدددارة حيددد  قدددال. الت دددرد وحدددده شدددذوذًا فدددي الروايدددة 

 .3(والمنكر ين سم إل  قسمين عل  ما ذكرناه في الشاذ فانه بمعناه)
وهذا بعيد ان ما لاله فيه الث ة غيدره مدن الث دات ا يمكدن أن تسداو  مدع مدا 

لدد  هددذا المعندد  يشددير السدديوطي فددي أل يتدده .  ددات لدداله فيدده الضددعيه غيددره مددن الث وا 
 :حينما قال

 المنكر الذي رو  غير الث ة                     ملال ًا في نلبة قد ح  ه
 4قابله المعروه والذي رأ                     تراده المنكر والشاذ نأ 

و يعندي ابددن أي وقدد ندأ  وبعدد عدن الصددوار مدن رأ  المسداواة بدين الشدداذ والمنكدر وهد
 .الصهح 

وقدددد غ دددل مدددن سدددو  : )وكدددذل  أشدددار ابدددن حجدددر فدددي شدددرحه لنلبدددة ال كدددر حدددين قدددال
 .1(بينهما

                                                        
 . 6/ مقدمة صحيح مسلم-1
 . 181-182/ مقدمة ابن الصالح-2
 . 182/ مقدمة ابن الصالح-3
 . 04/ ألفية السيوطي-4
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مددا رواه ابددن أبددي حدداتم مددن طريددق حبيددر بددن حبيددر وهددو ألددو : ومثددال المنكددر
حمدد ة بددن حبيددر ال يددات الم ددرم أ عددن أبددي إسددحاق عددن العيدد ار بددن حريدد  عددن ابددن 

ة وات  ال كاة وحدب البيدت وصدام وقدر  الضدعيه من أقام الصه) عباس عن النبي 
هددو منكددر أ ان غيددره مددن الث ددات رواه عددن أبددي إسددحاق : قددال أبددو حدداتم( دلددل الجنددة

 .2(موقوفًا وهو المعروه
أما المترو  من الحدي  فهو ما رواه فرد متهم بالكذر سواء ألداله فيده غيدره 

فدي الحددي  أ بدل يك دي أن  وا يشترط أن يكون كدذر الدراوي. أم انه ت رد به وحسر 
يعره بالكذر في أحادي  الناس أو كان ظاهر ال سق أو شديد ال  لة أو كثيدر الدوهم 

. 
 :قال السيوطي

 منسم بالمترو  فردًا تصر                    راو له متهم بالكذر    
 3عرفوه منه في غير األثر                أو فسق أو غ لة أو وهم كثر

مددن الملال ددات اشدددها عنددد المحدددثين وأنكاهددا برواتهددا ان المحددد  وهددذا النددو  
جمدددع علددد  ن سددده أمدددران عظيمدددان األول الملال دددة والثددداني تهمدددة الكدددذر أو المجددداهرة 
بال سق أو شدة ال  لة أو كثرة األوهدام أ وهدي ممدا يدرد بده حدديثهم وان لدم يكدن ملال دًا 

 .إليه داء الملال ة ل يره مما رواه الث ات المث  ون فكيه إذا انضم 
ومدددن أمثلدددة الحددددي  المتدددرو  حددددي  صدددددقة بدددن موسددد  الددددقي ي عدددن فرقددددد  

 .4السبلي عن مرة الطير عن أبي بكر
 .5وحدي  عمرو بن شحر عن جابر الجع ي عن الحار  األعور عن علي

                                                                                                                                                               
 . 13ابن حجر / شرح نخبة الفكر-1
 . 13/ شرح النخبة-2
 . 04/ ألفية السيوطي-3
 . 26الحاكم / معرفة علوم الحديث-4
 . 22/ المصدر السابق-5
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