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 المبحث األول
 تعريف الجرح والتعديل

      
 :تعريف الجرح والتعديل

قبل أن نعرف الجرح والتعديل ال بد لنا ان نتعرف أوال على مكونات هذا العلم   
لكمي ( التعمديل)والثاني ويسمى ( الجرح)األول ويسمى : وهو كما يرى مكون من شقين

 (.الجرح والتعديل)نستخلص بعد ذلك تعريفا جامعا مانعا لعل  
االول قمولم  اجتمرح اذا عممل وكسمن ومنم  : نيين يطلق على مع:  فالجرح لغة

مممي  جاَت )) قولممم  تعمممالى  ممموا السَّ تجرجا  وانمممما سممممي ذلمممك اجترااممما النممم  عممممل   1((الَّمممَذينج اجر
وجمرح الشماهد اذا طعمن فيم  ورد 3وجوارح اإلنسان أعضاؤه التي يكتسن بمما2بالجوارح 

… ات وقممل امماااماكثممرت هممذه األااديممج واسممتجر )قولمم  ومنمم  قممول بعممي التممابعين 
  4(أراد أن األااديج كثرت اتى أاوجت أهل العل  الى جرح بعي رواتما ورد روايت 

: ويقمممال ( الجممرح) قممولم  جراممم  باديممدب جراممما بضمم  الجممي  واالسممم  : والثمماني 
 5جرح الشاهد اذا رد قول 

والجممرح بالضمم  يكممون فممي األبممدان بالاديممد وناممموه  )وقممال بعممي فقممماة اللغممة 
 .6(لفتح يكون باللسان في المعاني واألعراي وناوهاوالجرح با

 جرا  يجرا  جراا أثر في  بالسالح  وجرا  أكثر  : وفي لسان العرن
ويقال جرح الااك  الشاهد اذا عثر من  ما على تسقط ب  عدالت  من كذن وغيره  وقد 

غممي شمممادت   وقممد اسممتجرح الشمماهد  : جممرح الرجممل: قيممل ذلممك فممي غيممر الامماك  فقيممل
 .7االستجراح النقاان والعين والفساد  وهو من و 

                                                        
 .12/ الجاثية-1
  مادة جرح/الجوهري : ـمقاييس اللغة  2
 .مادة جرح/ مختار الصحاح-3
 .2/122: النهاية في غريب الحديث-4
 مادة جرح/ الجوهري  : مقاييس اللغة  ـ 5
 .1/231(: جرح)مادة / تاج العروس-6
 .1/211: حمادة الجر / لسان العرب-7
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فمممممو واممممف الممممراوت بممممما يقتضممممي تليممممين روايتمممم  أو : أممممما الجممممرح ااممممطالاا 
أو هو ما يفسق ب  الشاهد ول  يوجن اقا للشرع كما اذا شمد أن . 1تضعيفما أو ردها

ن لم  يوجمن امدا.2الشاهدين شربا الخمر ول  يتقاد  العمد  فإن ذلمك يسمقط شممادتمما وال
 . عليمما

 
 :تعريف التعديل

والتعديل مشتق من العدل أو العدالة فالبد لنا اذن أن نعرف أوال ما هو العمدل  
 :فالعدل لغة هو كما. وما هي العدالة لكي نستطيع أن نفم  معنى التعديل

العممدل ممما قمما  فممي النفمموي أنمم  مسممتقي   وهممو ضممد الجممور  : )قممال ابممن من ممور 
ورجمممل عمممدل رضممما ومقنمممع فمممي … دل عمممدال وهمممو عمممادلوعمممدل الاممماك  فمممي الاكممم  يعممم

 .3(ورجل عدل بين العدل… الشمادب
 .4(وكل ما أقمت  فقد أقمت  وعدلت … وعدل الاك  تعديال أقام  )

  5(مممن لمم  ي مممر فيمم  ريبممة)وأممما ااممطالاا فمممو كممما فممي اممديج ابممراهي  النخعممي أنمم  
ي االعتمدال والثبمات علمى مادر بمعنمى العدالمة وهم: ) وفي الادود االنيقة أن العدل 

 .6(الاق
ان يكمممون ثقمممة فممي دينممم  معروفممما :"وعممرف االمممما  الشمممافعي العممدل ممممن المممرواب فقممال    

 7"بالادق في اديث  بري ا من ن يكون مدلسا يادج عمن لقي ما ل  يسمع من 
ممن لم  ملكمة تاممل )أو همو  8(والعدل هو المذت ال يميمل بم  المموى فيجمور فمي الاكم )

 .9(التقوى والمروةبعلى مالزمة 

                                                        
 .2/211: ابن األثير/ جامع األصول-1
 .211/ علي بن محمد بن علي الجرجاني/ التعريفات-2
 (.عدل)مادة / لسان العرب-3
 (.عدل)مادة / القاموس المحيط-4
 .8/323: مصنف عبد الرزاق-5
 .33/ لزكريا محمد األنصاري/ الحدود األنيقة-6
 132ـ   331/ الشافعي / ـ الرسالة  7
 .3/231: نهاية في غريب الحديثال-8
 .2/1: ابن حجر/ تحية الفكر-9

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4 

االسمتقامة قمال الفيمروز دبمادت العمدل : أمما العدالمة فإنمما لغمة. هذا مما يتعلمق بالعمدل   
 1ضد اجور  وما قا  في النفوي ان  مستقي  كالعدالة والعدولة والمعدلة

 :وااطالاا هي كما قال الغزالي
الممنفي  عبممارب عممن اسممتقامة السمميرب والممدين يرجممع ااملممما الممى هي ممة راسممخة فممي)

                                           2(تامل على مالزممة التقموى والممروةب جميعما اتمى تاامل الثقمة فمي النفموي بامدق 
 التعديل )أما التعديل فقد عرف  ابن اجر في فتح البارت نقال عن ابن المنير بقول  

 
 

 .4(دوتعديل الشمود أن تقول أنم  شمو . )3(انما هو تنفيذ الشمادب
 

 :تعريف الجرح والتعديل
ان أقممد  تعريممف ااممطالاي لعلمم  الجممرح والتعممديل هممو تعريممف ابممن أبممي اممات   

الممرازت فقمممد روت الخطيممن بسمممنده المممى مامممد بمممن الفضممل العبممماي قمممال كنمما عنمممد عبمممد 
الممرامن بممن أبممي اممات  وهممو يقممرأ علينمما كتممان الجممرح والتعممديل فممدخل عليمم  يوسممف بممن 

كتمان امنفت  : أبا مامد ما هذا الذت تقرؤه على النماي  قمال يا: الاسين الرازت فقال
أ ممر أاموال أهمل العلم  ممن : ومما الجمرح والتعمديل   قمال :في الجرح والتعمديل   قمال 
 .5(كان منم  ثقة أو غير ثقة

فممي كتابمم  أبجممد العلممو  ( هممم1331ت )ويقممول المراممو  اممديق اسممن القنمموجي  
ن جممرح الممرواب وتعممديلم  بملفمما  مخاواممة علمم  الجممرح والتعممديل علمم  يباممج فيمم  عمم)

 .6(وعن مراتن تلك األلفا  وهو فرع من فروع عل  رجال الاديج
  

                                                        
  12/   1عدل  ، والتعريفات للجرجاني : مادة : ـ القاموس المحيط  1
 .2/211: المستصفى-2
 .2/123: فتح الباري-3
 .22/232: لسان العرب-4
 .38/ الكفاية-5
 .1/122: أبجد العلوم-6

This file was downloaded from QuranicThought.com



 5 

هو علم  يبامج عمن المرواب : )ويقول الدكتور خليل ابراهي  في تعريف  لمذا العل 
 .1(من ايج ما ورد بشمنم  مما يشينم  أو يزكيم  بملفا  مخاواة

هممو ذلممك العلمم  : أن علمم  الجممرح والتعممديل اذن نسممتطيع أن نسممتخلص مممما تقممد  
امدار أاكما   الذت يعني بدراسة أاوال الرواب ممما لم  تعلمق بقبمول روايماتم  أو ردهما وال

 .باقم  بملفا  مخاواة على وفق قواعد معلنة
 

 :مقومات الجرح والتعديل
يعتمممد العلممماة فممي تعممديل الممرواب أو جممرام  علممى ركنممين أساسممين هممما العدالممة  

 :والضبط
فقمد ممر بنما تعريفمما قبمل قليمل لكمن بقمي أن نعمرف أن ممن اتامف : أما العدالمة 

 :بالعدالة يشترط في  أمور هي ما يسمى بمقومات العدالة وهي
 :اإلسالم: أوال
الكمافر المذت : )قال الرازت فمي الماامول. فال يقبل كافر باإلجماع في الرواية 

 يقبمل روايتمم   سمواة علمم  ممن دينمم  ال يكمون مممن أهمل القبلممة أجمعمت األمممة علمى أنمم  ال
 .2(المبالغة في االاتراز عن الكذن أ  ل  يعل 

 :البلوغ: ثانيا
 .فال تقبل رواية الابي على األاح وقيل يقبل المميز ان ل  يجرن علي  الكذن

 :العقل: ثالثا
ومممن تقطممع جنونمم  وأثممر فممي زمممن . فممال تقبممل روايممة المجنممون مطبممق الجنممون باالتفمماق

 .  يقبلافاقت  ل
 :السالمة من أسباب الفسق وخوارم المروءة: رابعا

 . فال تقبل رواية من كان فاسقا اواختلت مروةت  باسن العرف السا د
أمممما الضمممبط فإنممم  فمممي أامممل اللغمممة الافممم  والجمممز  نقمممول ضمممبط  ضمممبطا أت اف ممم  

 .2  ورجل ضابط أت ااز 1بالاز 
                                                        

 .238/ دراسات في تأريخ الفكر اإلسالمي-1
 .2/131: ، وفتح المغيث2/211: ،  وينظر والمستصفى للغزالي2/231: الفخر الرازي/ المحصول في أصول الفقه-2
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 :وفي اإلاالح يطلق على معنين
هو أن يكون الراوت يق ا غير مغفل ااف ا لمما سممع   متمكنما و :ضبط الادر: األول

 .من استاضاره متى شاة مع علم  بما يايل المعاني ان ادج بالمعنى
 .3ومعناه ايانت  لدي  منذ أن سمع  الى أن يؤدت من : ضبط الكتان: والثاني

لمماة فإذا عرفنا مقومات الجرح والتعديل عرفنا بعد ذلك الذين ينمالم  تجمريح الع 
: ممممن جممممة عمممدالتم  أو ممممن جممممة اف مممم   ويمكمممن أن نامممنفم  المممى ثالثمممة أامممناف

 :وه  المجراون من جمة جمالتم  وه : الانف األول
 .مجمول الاال.3. مجمول العين.2.  المبم .1

 :المجراون من قبل عدالتم : ثانيا
 .الكافر.1
 .الابي.2
 .المجنون.3
ممما لم  يكمن عليم   وفما علمى عممد النبمي وهو من اعتقد مما لم  يكمن معر : المبتدع.4

 .أمره وال أاااب 
 .وهو من عرف بارتكان كبيرب أو بإارار على اغيرب: الفاسق.5
 .وهو من يتعامل بالكذن ول  يعرف أن  كذن على النبي : المتم  بالكذن.6
 .متعمدا ولو مرب وهو من كذن على النبي : الكذان.1
 .مخرو  المروةب.8

 :اون من قبل ضبطم المجرو : ثالثا
 .كمن يوال المقطوع أو يرفع الموقوف على سبيل الوه : من كثر وهم .1
 .من كثرت مخالفت  لمن هو أوثق من  أو لجمع من الثقات.2
 .من ساة اف   اتى ال يترجح لدي  جانن الاوان من الخطم.3

                                                                                                                                                               
 (.ضبط)مادة / القاموس المحيط-1
 (.ضبط)مادة / مختار الصحاح-2
 .218/ ، مقدمة ابن الصالح2/181: فتح المغيث-3
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والخطمم  من كان شديد الغفلمة فمال يكمون لديم  ممن اإلتقمان مما يميمز بم  بمين الاموان.4
 .في مرويات 

 .من كان فااش الغلط؛ وهو من زاد خطؤه على اواب  زيادب فااشة.5
مممممن كممممان جمممماهال بمممممدلوالت األلفمممما  ومقااممممدها وممممما يميممممل معانيممممما عنممممد الروايممممة .6

 .بالمعنى
 .من عرف بالتساهل في مقابلة كتاب  وتاايا  وايانت  اذا كان يادج من .1
افات اآلنفة الذكر كان خارجا عن العدالمة فكل من اتاف بواادب من هذه ال 

اللمممذين همممما شمممرطان أساسممميان فمممي قبمممول مممما يمممروى ممممن اآلثمممار واألخبمممار . والضمممبط  
 .وسنتكل  عن كل وااد من هؤالة في موضع  ان شاة اهلل تعالى

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني

This file was downloaded from QuranicThought.com



 8 

 التأصيل الشرعي لعلم الجرح والتعديل
 

للممممرواب والنقلممممة والتعممممري ألواممممافم  وسممممجاياه  يقتضممممي الجممممرح نقممممد األ مممممة  
وأامموالم  والكشممف عممن بممواطنم  والضممعف فمميم  وال مارهمما للنمماي  وقممد أنكممر قممو  لمم  
يتباروا في العل  بالاديج وأاول الشريعة ذلك ورأوا ان  من الغيبمة المارممة ان كمان 

ن كان األمر على خالف  فمو بمتان  .1في  ما يقولون باق  وال
كممما ذهبمموا اليمم  ألن أهممل العلمم  أجمعمموا علممى أن الخبممر ال يجممن  ولمميي األمممر 

قبولم  اال مممن العاقمل الاممدوق الممممون علممى ممما يخبمر بمم  وفمي ذلممك دليمل علممى جممواز 
 .2الجرح لمن ل  يكن ادوقا في روايت   وعدوا ذلك مما ال يجوز السكوت علي 

  والسمنة النبويمة وقد استدل العلماة على جواز الجمرح بمما ورد فمي القمردن الكمري 
 .المطمرب

ماةجك  ر فجاَسمقب َبنجبجمَم فجتجبجيَّن موا أجنر : ))فمن القردن قولم  تعمالى  يجما أجيهمجما الَّمَذينج دمجن موا َانر جج
لرت  ر نجاَدَمينج  لجى مجا فجعج وا عج َبا  مجالجَة فجت ار مًا َبجج فقد أوجن اهلل على المسملمين . 3((ت َايب وا قجور

بممر الفاسممق اتممى يتبممين اممدق  مممن كذبمم  وهممذا ال يممت  اال بدراسممة التوقممف فممي قبممول خ
 .ايات  والكال  في 

يممر اهلل تعالى بالتثبت في خبر الفاسق : )يقول ابن كثير في تفسير هذه اآلية 
لياتمماط لمم  لمم ال ياكمم  بقولمم  فيكممون فممي نفممي األمممر كاذبمما أو مخط مما  فيكممون الامماك  

 تعمالى عمن اتبماع سمبيل المفسمدين  وممن هنما امتنمع بممره قد اقتفى وراةه  وقد نمى اهلل
 .4(طوا ف من العلماة عن قبول رواية مجمول الاال الاتمال فسق  في نفي األمر

ومعلو  أن ااتمال الفسق ال يزول عمن المراوت اذا كمان مجممول الامال اال بعمد  
من اآليمة فكم. الن ر والتمايص في ذلك الراوت وهو ما يقو  ب  علمماة الجمرح والتعمديل

قد أمرت بإجراة عملية الجرح والتعمديل فمي امق المرواب اتمى يامنفوا بعمد تلمك العمليمة 
                                                        

زياد العاني .م الرازي ومكانته بين علماء الجرح والتعديل، د، وأبو حات88-83/ السخاوي/ أنظر المتكلمون في الرجال-1
211. 

 .211/ زياد  العاني . د: ، وأبو حاتم الرازي 33/ أنظر الكفاية-2
 .1/ الحجرات-3
 .2/113: تفسير ابن كثير-4
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الى أناي اادقين وغير اادقين أما الاادق فيمخذ خبره وأما الفاسق فيجن التوقف 
 .في قبول خبره اتى يقطع الشك باليقين الى أاد الجمتين ادق  أو كذب 

وفي هذه اآلية دليل على قبول خبر الوااد ) :أما القرطبي فيقول في هذه اآلية 
اذا كان عدال ألن  انما أمر فيما بالتثبت عنمد نقمل خبمر الفاسمق وممن ثبمت فسمق  بطمل 

فقولمم             1(قولمم  فممي األخبممار اجماعمما ألن الخبممر أمانممة والفسممق قرينممة تبطلممما 
كممن عممدال ال بقبممول خبممر اآلامماد ان كممان مممن يرويمم  عممدال انممما يممدل علممى أن مممن لمم  ي

 . يقبل خبره وهذا يقتضي التنبي  والكشف عمن كان غير عدل
واماابت  الكمرا  شممدوا  أما من السنة النبوية فقد وردت أااديج عن النبي  

بما على ادق رواتما بعد أن علموا ادقم  ووردت أااديج أخرى في تجريح بعمي 
رده أو التشممممكيك فممممي النمممماي مممممما يشمممممد أن الجممممرح والتعممممديل أمممممر ثابممممت وال مجممممال لمممم

 .شرعيت 
ان ) ففي التعديل روى االما  اامد بسنده المى عبمد اهلل بمن عممرو بمن العماص  

أال يسممتطيع أاممدك  أن يقممو  بثلممج : ابمما ايممون االناممارت كممان فممي مجلممي وهممو يقممول
.. ثلممج القممردن" قممل هممو اهلل أاممد"فممإن : وهممل تسممتطيع ذلممك قممال: القممردن كممل ليلممة  قممالوا

 .2(ادق أبو أيون هو يسمع أبا أيون فقال رسول اهلل و فجاة النبي 
ان عبمد اهلل رجمل : )فمي امق عبمد اهلل بمن عممر قولم  وكذلك ورد عن النبمي  

 .3(االح
نع   الرجل : )قال رسول اهلل : قال وروى الترمذت بسنده الى أبي هريرب  

لرجممل أسمميد بممن نعمم  ا. نعم   الرجممل أبممو عبيممدب بممن الجمراح. نعمم  الرجممل عمممر. أبمو بكممر
نعم  الرجمل . نعم  الرجمل معماذ بمن جبمل. نع  الرجل ثابت بن قيي بن شمماي. اضير

 .4(معاذ بن عمرو بن الجموح

                                                        
 321/  21: ـ تفسير القرطبي  1
 .وقد انفرد به.1312: رقم الحديث/ العاصمسند عبد اهلل بن عمرو بن / مسند المكثرين من الصحابة/ مسند أحمد-2
كتاب / ، وصحيح مسلم3322: رقم الحديث/ باب مناقب عبد اهلل بن عمر بن الخطاب/ كتاب المناقب/ صحيح البخاري-3

 .2213: رقم الحديث/ فضائل الصحابة
: رقم الحديث/ بن كعب باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي/ كتاب المناقب عن رسول اهلل / سنن الترمذي-4

 وقال هذا حديث حسن . 3318
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نع  الرجمل خمري  : قال رسول اهلل : وأخرج اإلما  أامد عن أبي الدرداة قال 
األسممدت لمموال طممول جمتمم  وأسممبال أزاره فبلممف ذلممك خريممما فجعممل يمخممذ شممفرب يقطممع بممما 

 .1(ه الى أنااف أذني  ورفع أزاره الى أنااف ساقي شعر 
وفي الجرح ورد عن رسول اهلل من اديج عا شة أن رجال اسمتمذن علمى النبمي  
 (ا ذنوا ل  فب ي أخو العشيرب أو ب ي رجل العشميرب فلمما دخمل عليم  أالن لم  : فقال

يما : لقمول قمالفقلت يما رسمول اهلل قلمت لم  المذت قلمت ثم  ألنمت لم  ا: القول قالت عا شة
عا شمممة ان شمممر النممماي منزلمممة عنمممد اهلل يمممو  القياممممة ممممن ودعممم  النممماي أو تركممم  اتقممماة 

 .2(فاش 
وقممد وردت عممن السمملف الاممالح دثممار يمكممن االسممتدالل بممما علممى جممواز الجممرح  

  .والتعديل
سممعت عبمد اهلل بمن : فمن ذلك ما أخرجم  النسما ي ممن امديج أبمي اسماق قمال

 براة وكان غير كذون أنم  كانوا اذا الوا ممع رسمول اهلل يزيد يخطن قال ادثنا ال
 .3فرفع رأس  من الركوع قاموا قياما اتى يروه ساجدا ث  سجدوا

وأخرج كذلك عن مقس  قال الوتر سبع فال أقل من خمي ذكرت ذلك إلبمراهي  
عمممن : فاججممت فلقيممت مقسممما فقلممت لمم : ال أدرت قممال الاكمم : فقممال عمممن ذكممره  قلممت

 .4لثقة عن عا شة وعن ميمونةقال عن ا
سملني عمر بن عبد العزيمز عمن امدقة : )وأخرج الترمذت من اديج نافع قال

ممما عنممدنا عسممل نتاممدق منمم  ولكممن أخبرنمما المغيممرب بممن اكممي  أنمم  : فقلممت: العسممل قممال

                                                        
كتاب اللباس رقم / وسنن ابي داود .21312: رقم الحديث/ حديث سهل بن الحنظلية/ مسند الشامين/ مسند أحمد-1

 3211:الحديث 
باب / ابكتاب اآلد/ ، وسنن أبي داود2133: رقم الحديث/ باب مداراة من يتقى فحشه/ كتاب البر والصلة/ صحيح مسلم-2

 .2223: رقم الحديث/ حسن العشرة
رقم /كتاب الحيض/وصحيح مسلم 123/باب متى يسجد من خلف االمام  رقم الحديث/ كتاب االذان  / صحيح البخاري   -3

رقم /كتاب الصالة /وسنن ابي داود.811: رقم الحديث/ باب مبادرة اإلمام/ كتاب اإلمامة/ سنن النسائي 232/الحديث 
 وقال حديث حسن صحيح  123/رقم الحديث/كتاب الصالة/وسنن الترمذي 212/  الحديث

 .2133: رقم الحديث/ باب كيف الوتر/ كتاب قيام الليل/ سنن النسائي-4
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عممدل مرضممي فكتممن الممى النمماي أن توضممع : لمميي فممي العسممل اممدقة فقممال عمممر: قممال
 .1(يعني عنم 

بيل تجريح الرواب ما أخرج  اإلمما  أاممد ممن امديج  ابمن عبيمد ومما ورد من ق 
قمال رسمول : بن عمير عن ابي  أن  جلي ذات يو  بمكة وعبد اهلل بمن عممر معم  فقمال

أن مثممل المنممافق يممو  القيامممة كالشمماب بممين الربيضممين مممن الغممن  ان أتممت هممؤالة  اهلل 
ن أتت هؤالة نطانما فقال ل  ابن عمر فمثنى القو  على أبمي خيمرا كذبت  : نطانما وال

 ال أ ن ااابك  اال كما تقولمون ولكنمي شماهد نبمي اهلل : أو معروفا فقال ابن عمر
فممن ال ماهر هنما . 2(هكمذا سممعت : هو سواة  فقمال: كالشاب بين الغنمين فقال: اذ قال

أن تجريح عبد اهلل بن عمر لعبيد بمن عميمر انمما همو ممن جممة اف م  وضمبط  ولميي 
 (.ال أ ن ااابك  اال كما تقولون: )بالكذن عند ابن عمر بداللة قول هو متمما 

ما ادثتني فال تادثني عمن : )وأخرج الدارمي بسنده الى مامد بن سيرين قول  
 .3(رجلين فإنمما ال يباليان عمن أخذا اديثمما

 .4(ان هذا العل  دين فلين ر الرجل عمن يمخذ دين : )وأخرج ل  أيضا قول 
يل الشمرعي العتبممار الضمبط واإلتقمان فمي روايممة األخبمار فممبرز قممول أمما التمام 

نضمر اهلل اممرأ سممع منما شمي ا فبلغم  كمما سممع : )في الامديج الامايح الماطفى 
 5(فلن مبلف اوعى من سامع

نمص علمى ( فبلغم  كمما سممع) ووج  الداللة في هذا الاديج هو قول النبمي  
 .در أو اف  كتانالاج على الاف  سواة أكان الاف  اف  ا

نضر اهلل امرأ سمع منا اديثا فاف   اتى ) وفي بعي روايات هذا الاديج   
 1(يبلغمم  غيممره فانمم  رن اامممل فقمم  لمميي بفقيمم  ورن اامممل فقمم  الممى مممن هممو افقمم  منمم 

                                                        
 .انفرد به الترمذي ولم يحكم عليه.232: رقم الحديث/ باب زكاة العسل/ كتاب الزكاة/ سنن الترمذي-1
/ ، وسنن الدارمي2212: رقم الحديث/ مسند عبد اهلل بن عمر بن الخطاب/ ةمسند المكثرين من الصحاب/ مسند أحمد-2

 .311رقم الحديث / كتاب المقدمة
انفرد به الدارمي ،ولم استطع ان اعرفالرجلين المذكورين .223:رقم الحديث/ باب الحديث عن النفاق/ المقدمة/ سنن الدارمي-3

 في الحديث
 .212: رقم الحديث/ المصدر  نفسه -4
وقال حديث  1282:رقم الحديث /باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع/كتاب العلم عن رسول اهلل /ـ سنن الترمذي  5

 318رقم الحديث / المقدمة /حسن صحيح ، وسنن ابن ماجة 
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وهممذا نممص علممى اعتبممار الضممبط عنممد األداة  ألن المبلممف ال يمكممن أن يعممي أكثممر مممن 
 .ال للنص باذافيره من دون زيادب وال نقاانالمبلف أال اذا كان المبلف ناق

نمما همو النامياة   لذا فإن الكال  في جرح المرواب لميي داخمال فمي بمان الغيبمة وال
 .في دين اهلل

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
فضل  باب/كتاب العلم /، وسنن ابي داود  11118/ رقم الحديث /حديث زيد بن ثابت / مسند االنصار / ـ مسند احمد  1

 131/ رقم الحديث / المقدمة /،وسنن ابن ماجة  3232/رقم الحديث /نشر العلم 
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 المبحث الثالث
 أهميته ودواعيه

 :أهميته ودواعيه
ولممما كممان علمم  الجممرح . ال شممك أن شممرف كممل شممية مسممتمد مممن شممرف متعلقمم  
  عممد علمم  الجممرح والتعممديل األاممل تعممديل هممو المرقمماب الكبيممرب الممى سممنة الرسممول وال

 .الاقيقي الذت تبنى علي  كل علو  السنة النبوية
ولما كانت السنة انو القردن وبيان  والمشكاب الكاشمفة عمن أسمراره كانمت علمو   

رح والتعممديل السممنة النبويممة تمممتي بعممد القممردن الع ممي  عنممد المسمملمين  بممما فيممما علمم  الجمم
 .الذت ب  يذاد عن سنة الرسول 

. وقمد تكلم  علماؤنمما األجمالة راممم  اهلل تعممالى عمن أهميمة علمم  الجمرح والتعممديل 
وأن  ألهميتة جاز لم  أن يتكلموا في الناي مجراين ومعدلين بخالف غيمره  مممن لم  

 .يعرضوا لمذا اذ ل  يجز لم  أن يتكلموا في الرجال
كشممف النقممان عممن أهميمة علمم  الجممرح والتعممديل بااجممة الممى وال أ من أننمما لكممي ن 

أن نتادج عن أهمية السنة النبوية في اياب المسلمين ايج أن هذا األمر ان ل  يكمن 
 .من ضروريات الدين فمو من بديميات 

فقممممد طفاممممت كتممممن السممممنة النبويممممة والاممممديج الشممممريف بالاممممديج عممممن مكانتممممما  
 :وأهميتما وقد أجملما السباعي بما يلي

 .أنما مؤكدب لما جاة ب  القردن الكري  -
 .انما مقيدب لما جاة ب  مطلقا -
 .انما مخااة لما جاة في القردن عاما -
 .انما مفالة لما جاة في  مجمال -
 .أنما مؤسسة ألاكا  جديدب ل  يرد لما ذكر في القردن الكري  -

فممي . مسملميناذن فمهمية الجرح والتعديل مستمدب من أهمية السنة النبوية فمي ايماب ال
 .ضرورب شرعية أوجبما عليم  التزامم  بطاعة اهلل وطاعة رسول  
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فلمما وجمن طاعتم  ومتابعتم  (: )الضمعفاة)يقول ابو نعي  األابماني فمي كتابم  
  لز  كل عاقل ومخاطن االجتمماد فمي التمييمز بمين امايح أخبماره وسمقي  دثماره وأن

عت  مممن الطريممق المرضممية واأل مممة يبممذل مجممموده فممي معرفممة ذلممك واقتبمماي سممنت  وشممري
الممديمممة وكمممان الوامممول المممى ذلمممك متعمممذرا اال بمعرفمممة المممرواب والفامممص عمممن أاممموالم  
تقممانم  وضممبطم  وضممعفم  ودهمما م   وأديممانم  والباممج والكشممف عممن اممدقم  وكممذبم  وال

 .1(وخط م 
وتكل  اإلما  السيوطي في تدرين الراوت عن معرفة الثقات من الضعفاة المذت 

يعنمي )معرفة الثقات والضمعفاة وهمو ممن أجمل األنمواع : )فقال. الجرح والتعديل وسيلت 
وما أغزر … فب  يعرف الاايح والضعيف وفي  تاانيف كثيرب( أنواع علو  الاديج

 .2(فوا ده وما أجل  وجوز الجرح والتعديل ايانة للشريعة
: التعمديلوقال الخطين البغدادت موضاا المدواعي الاقيقيمة لقيما  علم  الجمرح و 

لمما كممان أكثمر األاكمما  ال سمبيل الممى معرفتمم  اال ممن جمممة النقمل لممز  الن مر فممي اممال )
ال عمدل عنم   الناقلين  والباج عن عدالة الراوين  فممن ثبتمت عدالتم  جمازت روايتم   وال
والمتمي معرفمة الاكمم  ممن جممة غيممره ألن األخبمار اكممما اكمم  الشممادات فمي أنممما ال 

 .3(تقبل اال عن الثقات
وتممممتي أهميمممة الجمممرح والتعمممديل وتبمممرز دواعيممممما كمممذلك ممممن جممممة أنمممما بمنزلمممة 

  ومعلو  أننا مممورون في القردن الشمادب على ادور ذلك المنقول عن رسول اهلل 

                                                        
 .323-323/ مصطفى السباعي/ أنظر السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي-1
 .1/318: السيوطي/ تدريب الراوي-2
 .1/111: الخطيب البغدادي/ الجامع ألخالق الراوي-3
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  والتوقمممف فمممي شممممادب 2وقبمممول شممممادب الممممؤمن المرضمممي 1الكمممري  بمممرد شممممادب الفاسمممق
 .3مجمول الاال اتى يتضح أمره

: ادت بسممنده الممى بشممر بممن الاممارج قممال سمممعت سممفيان يقممولأخممرج الخطيممن البغممد -
 .4اإلسناد في الاديج بمنزلة الشمادب

سممعت عبممد اهلل : وأخمرج كمذلك عمن الاسمن بمن ماممد بمن شمعبة االنامارت  يقمول -
انما همي شممادب : سمعت أبا نعي  الفضل بن دكين يقول: بن المبارك الااف  يقول

 .5وهذا الذت نان في  من أع   الشمادات
وقممال علممي بممن المممديني موضمماا أهميممة الجممرح والتعممديل وأنمم  ناممف ممما يقممو  

التفقمم  فممي معمماني الاممديج ناممف العلمم   ومعرفممة الرجممال ناممف : )عليمم  علمم  الاممديج
 .6(العل 

فممإن أاسمن ممما يمدخره المممؤمن الخيمر فممي العقبمى وأفضممل ممما : )وقمال ابممن ابمان
يح ممن اآلثمار ويميمز بينم  وبمين يكتسن ب  الذخر فمي المدنيا افم  مما يعمرف بم  الاما

الموضوع من األخبار  اذ ال يتميم معرفة السقي  من الاايح وال استخراج المدليل ممن 
 .7(الاريح اال بمعرفة ضعفاة المادثين والثقات وكيفية ما كانوا علي  من الااالت

أجمع أهل العل  أن  ال يقبل اال خبر العمدل كمما أنم  : )وقال الخطين البغدادت
تقبل اال شمادب العدل  ولما ثبت ذلك وجمن متمى لم  نعمرف عدالمة المخبمر والشماهد  ال

أن يسمل عنمما أو يستخبر عن أاوالمما أهل المعرفة بمما اذ ال سمبيل المى العلم  بمما 
                                                        

ـهَ َوالَِّذيَن يـَر  : ))لقوله تعالى-1 َُ بَـلُـوا َلُهـم   ِلـُدوُهم  ثََمـانِيَن َجل ـَدة  َوال تـَق  ـَهَداَء فَاج  ُُ َصَناِت ثُمَّ َلم  يَأ تُوا بَِأر بـََعـِة  اَدة  أَبَـدا  َوأُولَكِـَ  ُموَن ال ُمح 
تـرد ُـهادته دائمـا ثالثـة أحكـام أحـدها أن يجلـد ثمـانين جلـدة والثـاني أن … فأوجـب اهلل علـى القـاذ ( )2:النـور(( )ُهُم ال َفاِسُقونَ 

 (.112/  3تفسير ابن كثير ( )الثالث أن يكون فاسقا ليس بعدل ال عند اهلل وال عند الناس
َن ِمـَن : ))لقوله تعالى-2 ـن  تـَر َضـو  َرُجـلر َوام َرأَتَـاِن ِممَّ ِهيَدي ِن ِمـن  رَِجـاِلُكم  َفـِْن  لَـم  َيُكونَـا رَُجلَـي ِن فـَ َُ ِهُدوا  َتش  ـَهَداءِ َواس  مـن : البقـرة) ((الشُّ

 (.181اآلية
ــالى-3 ــِبُحوا : ))لقولــه تع ــُة فـَُتص  ــا  ِبَجَهاَل م ــيُبوا قـَو  ــوا َأن  ُتِص ُن َتبَـيـَّ ــُأ فـَ ــفر بَِنَب ــوا ِءن  َجــاءَُكم  فَاِس ــا الَّــِذيَن اَمُن ــا أَيُـَّه ــاِدِمينَ َي ــُتم  َن َعل  ــا فـَ ــى َم (( َعَل
( لماء عن قبول رواية مجهول الحال ألحتمال فسقه في نفـس األمـرومن ها هنا امتنع طوائف من الع: )قال ابن كثير( 1:الحجرات)
 (.2/113تفسير ابن كثير )
 .1/111: الجامع ألخالق الراوي-4
 .1/111: المصدر السابف-5
 .311/ الرامهرمزي/ المحدث الفاصل-6
 .2/1: كتاب المجروحين ألبن حبان-7
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هما علي  اال بالرجوع الى قول ممن كمان بممما عارفما فمي تزكيتممما  فمدل علمى أنم  البمد 
 .1(من 

عممري اديثمم  عممن أهميممة الجممرح والتعممديل فممي مقدمتمم  وقممال اإلممما  مسممل  فممي م
 :في اايا  

نممما التزممموا )  بالكشممف عممن معايممن رواب الاممديج ونمماقلي ( أت أ مممة الاممديج)وال
األخبار وأفتوا بذلك اين س لوا لما في  من ع ي  الخطمر  اذ األخبمار فمي أممر المدين  

هين فمإذا كمان المراوت لمما انما تمتي بتاليل أو تاري  أو أمر أو نمي  أو ترغين أو تر 
ول  يبمين مما فيم  لغيمره مممن يجممل معرفتم   كمان دثمما … ليي بمعدن للادق واألمانة

بفعل  ذلك غاشا لعوا  المسلمين  اذ ال يؤمن على من سمع تلك األخبار أن يستعملما 
أو يسممتعمل بعضمممما ولعلمممما أو أكثرهممما أكاذيمممن  ممممع أن األخبمممار الامممااح ممممن روايمممة 

 .2(هل القناعة أكثر من أن يضطر الى نقل من ليي بثقةالثقات  وأ
وأوضممح اإلممما  ابممن أبممي اممات  الممرازت أن مممدار فممم  الشممريعة كلمم  يممدور علممى علمم     

وال . الجرح والتعديل اذ ال سبيل الى فم  ديات الكتان اال بمالرجوع المى السمنة المطممرب
ين امماياما وسممقيمما وال سممبيل الممى التمسممك الاممايح بالسممنة المطمممرب اال بممالتمييز بمم

سبيل الى معرفمة الامايح ممن السمقي  اال بمعرفمة علم  الجمرح والتعمديل والوقموف علمى 
فمإن قيمل كيمف السمبيل المى معرفمة مما ذكمر ممن معماني كتمان : )فقمال  . أاوال الرجال

وعممن أاممااب   اهلل عممز وجممل ومعممال  دينمم   قيممل باآلثممار الامماياة عممن رسممول اهلل 
فممإن قيممل بمم  تعممرف اآلثممار . الممذين شمممدوا التنزيممل وعرفمموا التمويممل النجبمماة األلبمماة 

قيمممل بنقمممد العلمممماة الجمابمممذب المممذين خامممم  اهلل بممممذه الفضممميلة ! الاممماياة والسمممقيمة 
 .ورزقم  هذه المعرفة في كل دهر وزمان

أخبرنممي : اممدثنا أبممو مامممد بممن ادريممي بممن المنممذر الان لممي أخبرنمما أبممي قممال 
قممال !! هممذه األااديمج الماممنوعة : قيممل ألبممن مبمارك: وزت قمالعبمدب بممن سمليمان المممر 

 .3(يعيش لما الجمابذب 

                                                        
 .22/ الخطيب البغدادي/ الكفاية-1
 .18/  2/ قدمة الم/ صحيح مسلم    -2
 .3-2/1:ابن أبي حاتم الرازي/ الجرح والتعديل-3
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نممما يجمموز للمجممَرح أن : )وقممال أبممو الوليممد البمماجي فممي جممواز الجممرح ودواعيمم   وال
يذكر المجرجح بمما فيم  ممما يمرد اديثم  لمما فمي ذلمك ممن المذن عمن الامديج وكمذلك ذو 

 .1(اف ا للشريعة وذبا عنما البدعة يذكر ببدعت  ل ال تغتر ب  الناي
بقممي أن نعلمم  بعممد هممذا أن علماةنمما اإلجممالة رامممة اهلل علمميم  لمم  يسممارعوا الممى  

الخمموي فممي هممذا األمممر اال بعممد أن علممموا علمم  اليقممين أن الجممرح أمممر جمما ز لممم  بممل 
اذ عليم  ممدار تامايح األااديمج . واجن عليم  وأن  خمارج عمن دا مرب الغيبمة المارممة

فلمممما كمممان معرفمممة الامممايح ممممن السمممقي  ممممن . واممماابت  الكمممرا  لنبمممي الممواردب عمممن ا
كممان الجمرح والتعمديل واجبما اعتمممادا -وهمو ممما ال يمت  اال بمالجرح والتعمديل-اآلثمار واجبما

 .2(ما ال يت  الواجن اال ب  فمو واجن: )على القاعدب األاولية التي تقول
يبممة المارمممة والغيبممة وتكلمم  العلممماة فممي الكشممف عممن الاممدود الفاامملة بممين الغ 

 .اتى ال يقع الناي في الارا . المبااة
والغيبة ذكر اإلنسان في غيبت  بما يكمره والبممت أن يقمال : )يقول اإلما  النووت 

 :ل  الباطل في وجم  وهما ارامان ولكن تباح الغيبة لغري شرعي ولذلك أسبان
قاضمي وغيرهمما مممن فيجموز للم لمو  أن يمت ل  المى السملطان وال: المت ل : أادهما -

 .ل  والية على انااف  من  لم  فيقول  لمني فالن أو فعل بي كذا
فيقول لمن يرجمو : االستعانة على تغيير المنكر ورد العااي الى الاوان: الثاني -

 .قدرت  فالن يعمل كذا فازجره عن 
بمن يقمول للمفتمي  لمنمي فمالن أو أبمي أو أخمي أو زوجمي بكمذا : االستفتاة: الثالج -

 …مل ل  ذلك وما طريقي في الخالص من   ودفع  لم  عنيف
 :وذلك من وجوه: تاذير المسلمين من الشر: الرابع -

منمممما جمممرح المجمممراين ممممن المممرواب والشممممود والمامممنفين وذلمممك جممما ز باإلجمممماع بمممل * 
 .واجن اونا للشريعة

 .ومنما اإلخبار بعيب  عند المشاورب في مواالت * 

                                                        
 .2/181: أبو الوليد الباجي/ التعديل والتجريح-1
 132/  1/ الشوكاني / ـ نيل االوطار  2
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ت شي ا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو ناو ذلمك ومنما اذا رأيت من يشتر * 
 .أن تذكره للمشترت اذا ل  يعلم  ناياة ال بقاد اإليذاة واإلفساد

ومنممما اذا رأيمممت متفقممما يتمممردد الممى فاسمممق أو مبتمممدع يمخممذ عنممم  علممما وخفمممت عليممم  * 
 .ضرره فعليك نايات  ببيان اال  قاادا الناياة

ية وال يقو  بما على وجمما لعمد  أهليتم  أو لفسمق  فيمذكره لممن ومنما أن يكون ل  وال* 
 .ل  علي  والية يستدل بما على اال  وال يغتر ب  ويلز  االستقامة

كمممالخمر ومامممادرب النممماي وجبايمممة : أن يكمممون مجممماهرا بفسمممق  أو بدعتممم : الخمممامي -
 المكممموي وتمممولي األممممور الباطلمممة فيجممموز ذكمممره بمممما يجممماهر بممم  وال يجممموز بغيمممره اال

 .بسبن دخر
فممإذا كمان معروفمما بلقمن كمماألعمش واألعمرج واألزرق والقاممير : التعريمف: السمادي -

واألعممممى واألقطمممع وناوهممما جممماز تعريفممم  بممم  ويامممر  ذكمممره بممم  تنقياممما ولمممو أمكمممن 
 .1(التعريف بغيره كان أولى

فمممن ر الممى اكمممة اهلل كيممف انتقلممت الغيبممة مممن أكممل للاممو  النمماي الممى واجممن 
 .األمر باف  الدين وايانة الشريعة شرعي اينما تعلق

والبد لك قبمل ذلمك : )جاة في كتان بار الد  فيمن تكل  في  أامد بمدح أو ذ 
نممما هممو مممن بممان  أن تعلمم  أن الكممال  فممي الرجممال لمميي هممو مممن بممان الغيبممة الماممر  وال

 .2(تاايح الاديج
لوا تعمما: كممان شممعبة يقممول: )وأخممرج العقيلممي بسممنده الممى سممفيان بممن عيينممة قولمم 

 .3(اتىنغتان في اهلل
فمالن لميي مممن يؤخمذ عنم  : )وأخرج كمذلك بسمنده المى ابمن عليمة أن رجمال قمال

ليسممت هممذه بغيبممة انممما هممذا اكمم  : قممد اغتبممت الرجممل فقممال رجممل: الاممديج فقممال اآلخممر
 .4(ادقك الرجل يعني الذت قال هذا اك : فقال ابن علية

                                                        
 .223-21/221: صحيح مسلم بشرح النووي-1
 .2/33: اإلمام أحمد بن حنبل/ بحر الدم-2
 .2/22: أبو جعفر العقيلي/ الضعفاء-3
 .2/21: العقيلي/ الضعفاء-4

This file was downloaded from QuranicThought.com



 19 

النخشممبي الممى أبممي فجعممل أبممي جمماة أبممو تممران : )قممال عبممد اهلل بممن اإلممما  أامممد
يا شمي  ال تغتمن العلمماة  فالتفمت أبمي : فالن ضعيف وفالن ثقة فقال أبو تران: يقول

 .1(وياك هذا ناياة ليي هذا غيبة: الي  فقال ل 
 :قال االما  النووت في شرا  على اايح مسل  في بيان هذا األمر 

ورب الداعيممة اليمم   أعلمم  أن جممرح الممرواب جمما ز  بممل هممو واجممن باالتفمماق للضممر )
لايانة الشريعة المكرمة  ولميي همو ممن الغيبمة المارممة  بمل ممن النامياة هلل تعمالى 

 .2(  ول  يزل فضالة األمة وأخياره  وأهل الورع منم  يفعلون ذلكورسول  
وتكل  الخطين البغدادت فمي كفايتم  عمن أول مك المذين يريمدون أن يعميش النماي 

ا منم  أن الكال  فمي الرجمال ممما امر  اهلل علمى عبماده في عماية عن أمور دينم  زعم
 :أن يخوضوا في  فكفى ووفى  فقال رام  اهلل

وقممد انكممر قممو  ا  يتباممروا فممي العلمم  قممول الافمما  مممن ا متنمما   واولممي المعرفممة     " 
من أسالفنا أن فالنما المراوت ضمعيف وفمالن غيمر ثقمة  ومما أشمب  همذا ممن الكمال  ورأوا 

نمم  كممان األمممر علممى ذلممك غيبممة لمممن  قيممل فيمم  أن كممان األمممر علممى ممما ذكممره القا ممل وال
 .خالف  فمو بمتان

سمم ل ممما الغيبممة   وااتجمموا بالاممديج الممذت يرويمم  أبممو هريممرب أن رسممول اهلل ) 
ان كمان فمي : أفرأيت أن كان في أخي ما أقمول  قمال: ذكرك أخاك بما يكره  قال: قال

ن ل  يكن ف  .4"3(ي  ما تقول فقد بمت أخيك ما تقول فقد اغتبت  وال
 

وقد قال قا لم  في ذلك شعرا أنشد في  عبد العزيز بن أبمي الاسمن القرميسميني 
أنشمدني الاسمن بمن علمي الباغماني : أنشدنا أبو بكر ماممود بمن أاممد المفيمد قمال: قال

 :أنشدني بكر بن اماد الشاعر المغربي لنفس : من أهل المغرن قال

                                                        
 .2/33: البن المبرد/ بحر الدم-1
 288/ القاسمي / وانظر قواعد التحديث . 212/  2/ ُرح النووي على مسلم -2
 .2/131: ، مصنف ابن ُيبة23/31: ، وصحيح ابن حبان2/1112: صحيح مسلم 3
 33/ ـالكفاية  -3
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 وينقص نقاا والاديج يزيد     لدنيا يقل كثيرهأرى الخير في ا          
 ولكن شيطان الاديج مريد     فلو كان خيرا كان كالخير كل     
 سيسمل عنما والمليك شميد     وألبن معين في الرجال مقالة  
ن تك زورا فالقااص شديد    فإن تك اقا فمي في الاك  غيبة    وال

ألمممر علممى ممما ذهبمموا اليمم  ألن أهممل ولمميي ا( الخطيممن البغممدادت)قلممت والقا ممل )
العل  أجمعوا على أن الخبر ال يجمن قبولم  اال ممن العاقمل الامدوق الممممون علمى مما 

 .1(يخبر ب  وفي ذلك دليل على جواز الجرح لمن ل  يكن ادوقا في روايت 
اذن فبعد كمل همذا المذت روينماه وأبامرنا ممن الضمرورب الملج مة المى الكمال  فمي 

ن نمممدرك أن علماةنممما لممم  يكمممن سممممال علممميم  أن تكلمممموا فمممي علمممماة الرجمممال نسمممتطيع أ
المسلمين جراا وتعديال فم  يعلمون أنم  بين أمرين كل منمما غايمة فمي الامعوبة أن 
يتكل  في الرجال فيوشك أن يقع في الغيبة اذا ما تجاوز امدود الجمرح التمي أباامما اهلل 

 .ل  وهي ما تاف  ب  ادود الشريعة وياان ذمارها
وبممين أن يممدع ذلممك فيضمميع الاممايح فممي زامممة السممقي  ويخممتلط الاابممل بالنابممل 

 .ويسير الناي على غير هدى
فلموال مما روينما عمن المامطفى ممن التشمديد : )يقول ابن منده في شروط األ ممة

في الرواية عن  وما نطق ب  الكتان من التثبمت فمي شممادب الممتم  وقبمول العمدل وأهمل 
والتممابعين بعممده  مممن التوقممف والتشممديد  لمختممارب لاممابت  الرضمما ثمم  عممن الامماابة ا

في هذا األمر  ووجدنا جماعة من أهل العل  بعده  اقتاروا على األخبار الاماياة 
عنممده  مممن روايممات الثقممات المعممروفين بالاممدق واألمانممة فرووهمما  وطرامموا كثيممرا مممن 

تجمريح المجمرواين  يعنمي)الاديج الضعيف والروايات المنكرب لما استجرأت على هذا 
 .2(ولكني في هذا األمر مقتد بمن تقد  ذكره ( ورد رواياتم 

لذا كان لجارام  شروط ولجرام  شروط ولقبول هذه األاكما  أامول ومبماد  
 . وهو ما سنتكل  عن  في الفال القاد  ان شاة اهلل تعالى

 
                                                        

 .21-22/ الخطيب البغدادي/ الكفاية-1
 .18/ ابن مندة/ ُروط األئمة-2
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 وسائل ثبوت عدالة الراوي وضبطه/ المبحث الرابع
 م تثبت عدالة الراوي؟ب/ المطلب األول
 كيف يعرف ضبط الراوي؟/ المطلب الثاني

 
 المطلب األول

 بم تثبت عدالة الراوي؟
 
لممممما أمرنمممما اهلل العلممممي الع ممممي  أن نتوقممممف فممممي خبممممر الفاسممممق ونتاممممرى اممممادق  

أمممرا مممن اهلل تبممارك وتعممالى بالباممج عممن اممال -ضمممنا-األخبممار مممن كاذبممما كممان ذلممك
وقد فم  علماؤنا األجمالة همذه الاقيقمة . بطين ممن سواه الرواب ومعرفة العادلين الضا

غايممة الفممم  ولممذلك وضممعوا منمجمما قويممما بموجبمم  تقبممل أخبممار مممن تثبممت عدالتمم  ودقممة 
ضبط  وترد أخبار من ل  تثبت عدالت  وتوضع أخبار من خف ضمبط  فمي موضمعما 

 .الاايح
نمممما تثبمممت ا  لعدالمممة عنمممد وثبممموت عدالمممة المممراوت ال يكمممون بطريمممق واامممدب فقمممط وال

جممور المسملمين بثالثمة طمرق لم  يختلمف عليمما اال ممن ال يعبمم بخالفم  فمي مثمل همذه 
 :وهذه الطرق هي.. المواطن

 
 :التعديل بشهادة الكتاب والسنة: أوال
وهو أعلى درجات التعديل والتوثيق ألن البشر اينما يعدل غيره أو يوثقم  انمما  

علمممى اإلنسمممان ممممن سممممات الخيمممر  ياممماول أن يامممل المممى ذلمممك ممممن خمممالل مممما ي ممممر
 .والاالح التي يغلن على ال ن أنما تمثل بشكل أو بآخر ما في نفي ذلك اإلنسان

أما رن العمالمين المذت يعلم  خا نمة األعمين ومما تخفمي الامدور ورسمول  الكمري   
نما ينطق بواي من اهلل فإن اكمممما ال يمتيم  الباطمل ممن  الذت ال ينطق عن الموى وال
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اذ أن اك  اهلل واك  رسول  يامدران بعمد علم  تما  بمما تنطموت . ال من خلف بين يدي  و 
أن مر المى قولمم  تبمارك وتعمالى اينمما تاممدج . عليم  تلمك النفموي ممن الاممالح والتقموى

لجقجمممدر : ))علمممى النامممرب والمنعمممة جمممل وعمممال عمممن أول مممك الممممؤمنين المممذين بمممايعوا نبينممما 
َمَنينج َاذر  َضيج اللَّ   عجَن الرم ؤر لج السَّمَكينجةج رج ما َفمي ق ل موَبَم ر فجممجنرزج َلم ج مج رجَب فجعج تج الشَّمجج ي بجاَيع ونجكج تجار

لجيرَم ر وجأجثجابجم  ر فجتراًا قجَريباً  فاهلل تعالى اينما اك  بالرضا عن همؤالة الممؤمنين أعلمنما  1((عج
اإللممي  جال وعال أن  قد عل  ما في قلوبم   وأن ما في قلموبم  يتناسمن ممع همذا الكمر 

 .الع ي 
ألن اهلل تعمالى قمال عمن همذا النبمي  وكذلك الامال بالنسمبة المى تعمديل النبمي  

لَّمج   شجَديد  الرق وجى)) الكري   يب ي واجى  عج مجا يجنرَطق  عجَن الرمجوجى  َانر ه وج َاالَّ وجار  . 2((وج
 فمممو عممدل باتفمماق أهممل لممذا فممإن مممن عدلمم  اهلل جممل وعممال أو عدلمم  رسممول   

 .السنة والجماعة وال ياتاج بعد ذلك الى أن نن ر في اال 
كمل امديج اتامل اسمناده بمين ممن رواه وبمين النبمي : )يقول الخطيمن البغمدادت 
  لمم  يلممز  العمممل بمم  اال بعممد ثبمموت عدالممة رجالمم   ويجممن الن ممر فممي أامموالم  سمموى

مممة بتعممديل   ألن عدالممة الامماابة ثابتممة معلو الامماابي الممذت رفعمم  الممى رسممول اهلل 
 .3(اهلل لم   وأخباره عن طمارتم  واختياره لم  في نص القردن

ولسممنا هنمما باممدد ذكممر اآليممات القردنيممة واألااديممج النبويممة الدالممة علممى عدالممة  
ولكننا سمنكتفي فمي . 4فقد باثت هذه المسملة في رسا ل جامعية مستقلة. الااابة 

ري  وأااديمج السمنة المشمرفة تمدليال هذا المقما  بمذكر طمرف يسمير ممن ديمات القمردن الكم
 . على ما قدمنا من عدالة الااابة 

َمَنينج َاذر : ))فممممن القمممردن الكمممري  قولممم  تبمممارك وتعمممالى  مممؤر مممَن الرم  َضممميج اللَّممم   عج لجقجمممدر رج
لجميرَم ر وجأج لج السَّمَكينجةج عج َل ج مجا َفمي ق ل موَبَم ر فجممجنرزج رجَب فجعج تج الشَّجج  5((ثجمابجم  ر فجترامًا قجَريبماً ي بجاَيع ونجكج تجار

                                                        
 .28/ الفتح-1
 .2-3/ النجم-2
 .12-13/ الكفاية-3
فــي الكتـــاب والســـنة رســـالة دكتــوراد للـــدكتور عيـــادة أيـــوب الكبيســي، والصـــحابة ومكـــانتهم عنـــد  أنظــر صـــحابة رســـول اهلل -4

 .وعدالة الصحابة عند المسلمين رسالة دكتوراد لمحمد محمود لطيف/ المسلمين رسالة ماجستير للباحث
 .28/ الفتح-5
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نَّممماَت النََّعمممي َ : ))وقولممم  تعمممالى ب مممونج  َفمممي جج ممماَبق ونج  أ ولجَ مممكج الرم قجرَّ ممماَبق ونج السَّ وقولممم   1((وجالسَّ
َضميج : ))تعالى سجماَن رج ماَر وجالَّمَذينج اتَّبجع موه  ر َبَإار جنراج ل مونج َممنج الرم مجماَجَرينج وجاألر جوَّ وجالسَّاَبق ونج األر

وا عجنر    وا َمنر َديجماَرَه ر : ))وقول  تعالى. 2((اللَّ   عجنرم  ر وجرجض  َرج  َللرف قجرجاَة الرم مجاَجَرينج الََّذينج أ خر
ماَدق ونج  س ولج   أ ولجَ كج ه    الاَّ رج ونج اللَّ ج وج ر  يجنرا  وجانًا وج َرضر اًل َمنج اللََّ  وج وجاَلَم ر يجبرتجغ ونج فجضر  وجأجمر

مد وَرَه ر  وجالََّذينج  رج َالجيرَم ر وجال يجَجمد ونج َفمي ا  َلَم ر ي َابهونج مجنر هجاجج يمجانج َمنر قجبر تجبجوَّأ وا الدَّارج وجاألرَ
ممنر ي موقج ش ممحَّ نجفرَسممَ   مج ممةب وج ااج لجممور كجممانج َبَمم ر خجاج لجممى أجنرف َسمَم ر وج ونج عج َثر  ي ممؤر مما أ وت موا وج مًة َممَّ اجج اج

 . 3((َلا ونج فجم ولجَ كج ه    الرم فر 
خير : )في الاديج الذت يروي  عبد اهلل بن مسعود ومن السنة النبوية قول   

الناي قرني ث  الذين يلونم  ث  الذين يلونم  ث  يجمية قمو  تسمبق شممادب أامده  يمينم  
 .4(ويمين  شمادت 

ال تسمممبوا : )فمممي الامممديج المممذت يرويممم  عنممم  أبمممو سمممعيد الخمممدرت  وقولممم   
نفسمممي بيمممده لمممو أنفمممق المممدك  مثمممل أامممد ذهبممما مممما بلمممف ممممد أامممده  وال  أاممماابي فوالمممذت

 .5(نايفة
: قال وأخرج مسل  في اايا  عن أبي موسى األشعرت عن النبي   
النجو  أمنة للسماة فإذا ذهبت النجو  أتى السماة مما توعمد وأنما أمنمة ألاماابي فمإذا )

بممت أامماابي أتممى ذهبممت أتممى أامماابي ممما يوعممدون وأامماابي أمنممة ألمتممي فممإذا ذه
 .6(أمتي ما يوعدون

                                                        
 .22/ الواقعة-1
 .211/ التوبة-2
 .3-8/ الحشر-3
رقـم / كتـاب فضـائل الصـحابة/ ، وصحيح مسـلم3338: رقم الحديث/ فضل أصحاب النبي/ كتاب المناقب/ صحيح البخاري-4

 .2233: الحديث
كتــاب / ، وصـحيح مسـلم3333: ورقـم الحــديث( لـو كنـت متخــذا خلـيال)بـاب قـول النبــي / كتـاب المناقــب/ صـحيح البخـاري-5

 .2122: رقم الحديث/ فضائل الصحابة
 .2231: رقم الحديث/ باب بيان أن بقاء النبي أمان ألصحابه/ كتاب فضائل الصحابة/ صحيح مسلم-6
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: )  قمال رسمول اهلل : وأخرج الميثمي في زوا ده عن عبداهلل بمن مسمعود قمال 
 .1(…اذا ذكر اااابي فممسكوا

 
فمممن هممذه األااديممج وغيرهمما ناممل الممى يقممين ال يالبسمم  شممك أن مممن أكرممم  اهلل      

لمامطفى اذ أن وهو فوق الشبمات فمو مرضمي وممممون علمى سمنة ا باابة نبي  
فقمد . كما أختار اهلل أنبيماةه لاممل رسماالت  المى النماي اهلل قد أختاره  لاابة نبي  

ان اهلل اختممارني : )أخمرج الخطيمن البغممدادت بسمنده المى أنممي ابمن مالمك قممول النبمي 
 .2(…وأختار لي أااابي فجعلم  أامارت وجعلم  أناارت

 
 : التعديل باالستفاضة: ثانيا

االستفاضمة هنما اطبماق النماي فمي زممن معمين علمى عدالمة شممخص والمقامود ب 
 .ما واشتماره بذلك شمرب يستغنى بمثلما عن السؤال عن  والفاص عن أاوال 

باالستفاضمممة  فممممن اشمممتمرت ( أت العدالمممة)وتمممارب تثبمممت : )يقمممول ابمممن الامممالح 
مانممة  عدالتمم  بممين أهممل النقممل أو نامموه  مممن أهممل العلمم  وشمماع الثنمماة عليمم  بالثقممة واأل

اسمتغني فيمم  بممذلك عممن بينممة شمماهدب بعدالتمم  تنايامما  وهممذا هممو الاممايح مممن مممذهن 
 .3(الشافعي وعلي  االعتماد

ويمثمممل همممذا النممموع بجملمممة ممممن أ ممممة الامممديج ذكمممره  الخطيمممن البغمممدادت وابمممن 
مالمممك بمممن أنمممي  وشمممعبة بمممن الاجممماج : )الامممالح والمؤلفمممون فمممي علمممو  الامممديج وهممم 

ن عينمة واألوزاعمي والليمج بمن سمعد  وعبمد اهلل بمن المبمارك  وسفيان الثورت  وسمفيان بم
ووكيع بن الجراح  وأامد بن انبل  ويايمى بمن معمين  وعلمي بمن الممديني  وامماد بمن 
زيد  ويايى بن سعيد القطان  وعبد الرامن بن مممدت  ويزيمد بمن همارون  وعفمان بمن 

همممة واالسمممتقامة وغيمممره  مممممن جمممرى علمممى منممموالم  وسمممار فمممي ركمممابم  فمممي النبا( مسمممل 

                                                        
فيــه مســهر بــن عبــدالمل  وثقــه ابــن حبــان وغيــرد وبقيــة رجالــه :قــال الهيثمــي فيهــذا الحــديث .3/113: الهيثمــي/ مجمـع الزوائــد-1

 . لصحيح رجال ا
 .11/ الكفاية-2
 .123/ مقدمة ابن الصالح-3
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نممما يكتفممي مممنم  بشمميوع اممالام   واسممن الطويممة فممال يسمممل عممن عممدالتم  وأامموالم  وال
نما السؤال عمن ه  دونم   .1وال

وقمد امرح الشمموكاني أن االستفاضمة أقموى فممي اثبمات عدالمة الممراوت ممن تعممديل 
 .2الوااد واالثنين

يل وامممرح السممميوطي كمممذلك أن ممممن اشمممتمرت عدالتممم  فإنممم  ال ياتممماج المممى تعمممد
 :المعدلين فقال 

 واثنان ان زكاه عدل واالاح            ان عدل الوااد يكفي او جرح
   وزاد يوسف           بمن كل من بعل  يعممرف او كان مشهورا

 .3..………………………………عدل الى  مور جرح وأبموا             
السميوطي وقال فضيلة الشي  أامد مامد شماكر فمي همذا الامدد فمي شمرا  أللفيمة    

تثبمت عدالمة المراوت بممن يمنص عليمما واامد ممن العلمماة المعمروفين : )في علم  الامديج
وهذا في غيمر ممن استفاضمت عمدالتم  واشمتمروا بمالتوثيق … بالباج عن أاوال الرواب

 .4(واالاتجاج بم  بين أهل العل   وشاع الثناة عليم 
 

 :التعديل بشهادة اهل الجرح والتعديل: ثالثا
ة الثالثة التي أجمع عليما علماة الاديج الشريف في تعديل الرواب هي والطريق 

أن يشمممد علممماة الجممرح والتعممديل علممى رجممل ممما بمنمم  عممدل مرضممي مممممون علممى سممنة 
ونقمل الخطيمن البغمدادت عمن أبمي بكمر ماممد بمن الطيمن البماقالني أن . رسول اهلل 

الراجعممة الممى اسممتقامة دينمم  العدالممة المطلوبممة فممي اممفة الشمماهد والمخبممر هممي العدالممة )
وسممالمة مذهبممم   وسممالمت  ممممن الفسممق ومممما يجممرت مجمممراه مممما اتفمممق علممى أنممم  مبطمممل 

 .5(للعدالة من أفعال الجوارح والقلون المنمي عنما

                                                        
 .83/ الحسن بن عبد اهلل الطيبي/ ، الخالصة في أصول الحديث223/ الكفاية-1
اد الفحول للشوكاني-2  .221/ ، والكفاية13/ أنظر ءُر
 .21/ ألفية السيوطي في علم الحديث-3
 .21/ هامش صفحة /  المصدر السابف-4
 .211/ لبغداديالخطيب ا/ الكفاية-5
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والطريقمممة المرضمممية التمممي يسممملكما همممؤالة المعمممدلون انمممما تقمممو  علمممى االختبمممار  
 .من اسالم  وهدي  ال اهر ومااولة استكناه عدالة الراوت فال يكتفي بما ي مر

الطريممممق المممى معرفممممة العمممدل المعلممممو  عدالتممم  مممممع : )يقمممول الخطيممممن البغمممدادت 
اسالم  وااول أمانت  ونزاهت  واستقامة طرا ق   ال سمبيل اليمما اال باختيمار األاموال  

 .1(وتتبع األفعال التي ياال معما العل  من نااية غلبة ال ن بالعدالة
بمعنممى هممل . يمما تثبممت بمم  عدالمة الممراوت مممن ايمج العممددلكمن اختلممف العلممماة ف 

يكفي تعديل المعدل الوااد في اثبات عدالة الراوت أ  يشترط أن يكون التعديل امادرا 
 .عن معدلين اثنين على األقل قياسا على الشمادب

 :هذا ما اختلف في  علماة الاديج الى فريقين
 . بتزكية عدلين ل  قياسا على الشماداتقالوا ال تثبت عدالة الراوت اال :الفريق األول

 
قممالوا يقبممل تعممديل الوااممد ان كممان عممدال ألن األاممل قبممول كممل عممدل  :الفريققق الثققاني

وهو مبني على التفريق بين الرواية والشمادب وهو الذت ااا  ابن الاالح . مرضي
 أن)وسمبن ذلمك 2والخطين البغدادت والسيوطي وهمو قمول األكثمرين كمما اكماه األممدت

العممممدد لمممم  يشممممترط فممممي قبممممول الخبممممر فلمممم  يشممممترط فممممي جممممرح راويمممم  وتعديلمممم  بخممممالف 
 .3(الشمادات

 
  :التعديل بحكم القاضي بشهادته: رابعا

وممن الوسما ل المعتبمرب عنممد أ ممة الجمرح والتعممديل أن ياكم  الاماك  أو القاضممي 
عممد فممي مسممملة معنيممة اعتمممادا علممى شمممادب ذلممك الشممخص الممذت يممراد تعديلمم  ألن هممذا ي

تعديال لذلك الشخص وقد اكى االتفاق على هذا ابمن الااجمن ألن القاضمي ال يمكمن 
غير أن األمدت قيمد همذا النموع ممن التعمديل . أن ياك  بشمادت  اال اذا كان عدال عنده

                                                        
 .212/ المصدر السابف-1
، 113/ ، ومحاســـن اإلصـــالح للبلقينـــي113/ ، ومقدمـــة ابـــن الصــالح212-211/ أنظـــر الكفايــة.1/33: االحكــام لدمـــدي-2

   21/ ، وألفية السيوطي في علوم الحديث2/312: وتدريب الراوي للسيوطي
 .113/ مقدمة ابن الصالح-3
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فإن كمان ممن مذهبم  قبمول شممادب . بما اذا كان القاضي ليي ممن يقبل شمادب الفاسق
 .1علماةالفاسق سقط هذا التعديل عند ال

وهنمماك طممرق أخممرى ألثبممات العدالممة ليسممت ماممل اتفمماق بممين علممماة المسمملمين  
 :نذكرها اتى نل  بمطراف موضوعنا

وهمي التمي تبناهما ورفمع لواةهما الاماف  أبمو عممر يوسمف بمن عبمد اهلل بمن عبممد  :األولق 
كمل ااممل علم  معمروف العنايمة بم   فممو عمدل ماممول فمي : )البر القرطبي ايج قمال

يامممل هممذا العلمم  مممن كممل خلممف : )دا علممى العدالممة اتممى يتبممين جرامم  لقولمم  أمممره أبمم
 .3-2(عدول 

والمشممتغلين . ووجمم  االسممتدالل عنممده أن الاممديج يخبممر بعدالممة الامماملين لعلمم  الاممديج
 .ب 

وفي االة ما اذا افترضنا ااة الاديج فإن  ال دليل في  على ما ذهن الي  ابمن عبمد 
نممما يامممل علممى األمممر اذ وردت عنممد ابممن أبممي . لممورود روايممة اممرياة فممي ذلممك البممر وال

واتمممى لمممو لممم  يمممرد . 4(ليامممملر همممذا العلممم  ممممن كمممل خلمممف عدولممم )امممات  باممميغة األممممر 
َمن ممونج َباللَّممَ  ))بامميغة األمممر فإنمم  مامممول عليممما كممما فممي قولمم  تعممالى  مممًا ي ؤر ال تجَجممد  قجور

                                                        
رح العضد ألبن الحاجب33/ اختصار علوم الحديث ألبن كثير، و 1/33: أنظر أحكام األحكام-1  .1/11: ، ُو
 .21/ ، وألفية الحديث للسيوطي123/ مقدمة ابن الصالح-2
والخطيب البغدادي فـي ُـر  ( 2/23)وابن عبد البر في التمهيد ( 21/113السنن الكبرى )هذا الحديث أخرجه البيهقي في -3

 ماء في هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا؛ وقد تكلم العل( 18ص)أصحاب الحديث 
حــدثنا أبــو بكــر : حــدثت عــن عبــد العزيــز بــن جعفــر الفقيــه قــال: )فاإلمــام أحمــد ذهــب ءلــى القــول بصــحته قــال الخطيــب البغــدادي

سـألت أحمـد عـن حـديث معـان بـن رفاعـة عـن ءبـراهيم بـن : حدثنا هنـا قـال: قرأت على زهير بن صالح بن أحمد قال: قال. الخالل
يحمـل هـذا العلـم مـن كـل خلـف عدولـه ينفـون عنـه تحريـف الجـاهلين وانتحـال المبطلـين : قال رسـول اهلل: الرحمن العذري قالعبد 

مـن هـمق : مـن غيـر واحـد قلـت: ممـن سـمعتهق قـال: ال هو صـحيح فقلـت: كأنه كالم موضوع فقال: فقلت ألحمد(. وتأويل الغالين
ُـر  أصـحاب ( )معـان بـن رفاعـة ال بـأس بـه: القاسـم بـن عبـد الـرحمن قـال أحمـدحـدثني بـه مسـكين ءال ءنـه يقـول معـان عـن : قال

معــان : )حـين ذهـب الجمهـور األكبــر مـن المحـدثين ءلـى أن هـذا الحـديث ال يثبــت فالـذهبي يقـول فـي ميزانـه=فـي (. 13/الحـديث
وقـد روي حـديثا متصـال مـن )العراقـي وقـال الحـاف  ( 2/22ميزان االعتدال . )ليس بعمدة وال سيما ءذا أتى بواحد ال يدرى من هو

روايــة جماعــة مــن الصــحابة؛ علــي ابــن أبــي طالــب، وابــن عمر،وأبــي هريــرة، وعبــد اهلل بــن عمــرو، وجــابر بــن ســمرة وأبــي أمامــة وكلهــا 
غيــر  وفيمــا قالـه اتســاع)وقـال البلقينــي أثنــاء تعقيبـه علــى كـالم ابــن الصـالح (. 233/التقيـد واإليضــاح( )ضـعيفة ال يثبــت منهـا ُــيء

ووجـه كونـه غيـر مرضـي أن الحـديث لـم يصـح  فْنـه روي مرفوعـا مـن حـديث أسـامة بـن زيـد وأبـي هريـرة وابـن مسـعود )قـال ( مرضـي
 (.123/ محاسن اإلصالح( )ال يصح مرفوعا: وغيرهم وفي كلها ضعف، وقال الدارقطني

 .1/23: ابن أبي حاتم/ الجرح والتعديل-4
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مادَّ اللَّمم ج  ممنر اج َخممَر ي موجادهونج مج َ  اآلر س مولج    وجالريجمور رج أت مممن كمان يممؤمن بماهلل واليممو  اآلخممر  1((وج
ومع هذا ربما وجدنا من يؤمن  بماهلل واليمو  اآلخمر . فال يواد الذين ياادون اهلل ورسول 

 .ث  يواد من ااد اهلل ورسول 
وهي طريقة أبي بكر البزار ومن وافق  فقمد : التعديل بشيوع الرواية عن الراوت :الثانية

 .2ده ايج أثبت عدالة الراوت برواية جماعة من الجلة عن تبناها في مسن
: وذكمممر المممذهبي أن همممذا النممموع ممممن التعمممديل شممما ع عنمممد علمممماة الامممديج فقمممال 
والجممور على ان من كان من المشاي  وروى عن  جماعة ول  ينكر علي  أن اديثم  )

 .3(ااح
نم  وفمي همذا وهذا التعديل مبنمي علمى مبمدأ أن روايمة العمدل تعمديل لممن روى ع 

 .ن ر وتوقف للمدققين من علماة الاديج
مممن زعمم  أن روايممة العممدل عممن غيممره تعممديل لمم  بمممن : )قممال الخطيممن البغممدادت 

العدل لو كان يعل  في  جراا لذكره  وهذا باطمل ألنم  يجموز أن يكمون العمدل ال يعمرف 
اي عدالتمم  فممال تكممون روايتمم  عنمم  تعممديال وال خبممرا عممن اممدق  بممل يممروى عنمم  ألغممر 

كيممف وقممد وجممد جماعممة مممن العممدول الثقممات رووا عممن قممو  أااديممج أمسممكوا . يقاممدها
بعضممما عممن ذكممر أامموالم  مممع علمممم  بمنممما غيممر مرضممية وفممي بعضممما شمممدوا علمميم  

 .4(بالكذن في الرواية  وبفساد اآلراة والمذاهن
ث  يجن أن يعل  أن  ليي من مذهن جميع المادثين اإلمساك عمن الروايمة اال  

 .عدل لكي يقال أن كل من روى عن  العدول فمو عدل من
ثقمممة يمممروت عمممن ( الثمممورت)أخمممرج الخطيمممن بسمممنده المممى شمممعبة أنممم  قمممال سمممفيان  

 .5الكذابين

                                                        
 .11/ المجادلة-1
 .2/131: سخاويال/ فتح المغيث-2
 .231-213/ ، والرفع والتكميل للكنوي3/211: الذهبي/ ميزان االعتدال-3
الجرح والتعديل بحث للدكتور حارث سليمان الضاري في الرسالة اإلسالمية :، وأنظر  221/ الخطيب البغدادي/ الكفاية-4

 .83ص/ 213-218/العددان
 .222/ الكفاية-5
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أما اذا قال المادج أن كل من أروت عن  ثقة مرضي الاديج كان هذا القمول  
ن تعمممديال لجميمممع ممممن يمممروت عمممنم  همممذا المامممدج  وممممن أمثمممال همممؤالة عبمممد المممرامن ابممم

 .1ممدت
ذا روى العمدل عممن سمماه لم  يكمن تعمديال : )وفي هذا الادد يقول السميوطي  وال

عنممد األكثممرين مممن أهممل الاممديج وغيممره  وهممو الاممايح لجممواز روايممة العممدل عممن غيممر 
وقيمل همو تعمديل اذ لمو علم  فيم  جراما لمذكره … العدل  فل  تتضمن روايت  عن  تعديل 
أت ترفع الجمالمة )ذا خطم ألن الرواية تعريف ل  ولو ل  يذكره لكان غاشا في الدين وه

وقيمممل أن كمممان العمممدل ال يمممروت اال عمممن عمممدل كانمممت … والعدالمممة بمممالخبرب( عمممن المممراوت
 .2(روايت  تعديال واإل فال وأختاره األاوليون كاألمدت وابن الااجن

بقي أن نعرف بعد هذا الدواعي التي املت الرواب العدول على التاديج عمن  
 .ال ثقة عنده ليسوا م

ادثنا الاارج وأشمد بماهلل أنم  : )فقد روى السيوطي بسنده عن الشعبي أن  قال 
 !!فإذا كان معلو  الكذن فلماذا يكتن اديث  وينقل  3(كان كاذبا

 .الجوان على ذلك في هذه الرواية
روى الاممماك  وغيممره عممن أاممممد بممن انبممل أنممم  قيممل ليايممى بمممن )قممال السمميوطي  

!! ايفة معممر عمن أبممان عمن أنمي أتكتبممما وتعلم  أنمما موضمموعة معمين وهمو يكتمن امم
 !فلو قال لك قا ل أنت تتكل  في أبان ث  تكتن اديث  

فقممال يمما أبمما عبممد اهلل اكتممن هممذه الاممايفة وااف ممما كلممما واعلمم  أنممما موضمموعة  
 اتى ال يجية انسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويما عن معمر عن ثابت عن أني 

 .4(بت انما هي عن معمر عن أبان ال عن ثابتفمقول ل  كذ
هذا بالنسبة لمن كان متمما بالكذن في اديث  أما األسبان التي دعت العدول  

قمد : )الى التاديج عن الضعفاة فمذا ما أوضما  اإلمما  مسمل  فمي مقدمتم  اينمما قمال
 :ةيقال ل  ادج األ مة عن هؤالة مع علمم  بمنم  ال ياتج بم  ويجان عن  بمجوب

                                                        
 .221/2: المصدر السابف-1
 .1/211: ، وأنظر األحكام لدمدي1/322: السيوطي/ ب الراويتدري-2
 .222/، الكفاية1/322: تدريب الراوي-3
 .1/322: المصدر السابف-4
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 .أنم  رووها ليعرفوا وليعينوا ضعفما ل ال يلتبي في وقت عليم : أادهما
 .أن الضعيف يكتن اديث  ليعتبر أو يستشمد وال ياتج ب  على انفراده: الثاني
روايممة الضممعيف يكممون فيممما الاممايح والضممعيف والباطممل  فيكتبونممما ثمم  يميممز : الثالممج

 .مل عليم  ومعروف عنده أهل الاديج واإلتقان بعي ذلك من بعي  وذلك س
أنممم  يممروون عممنم  أااديممج الترغيممن والترهيممن   وفضمما ل األعمممال والقاممص : الرابممع

وأااديممج الزهممد ومكممار  األخممالق وناممو ذلممك مممما ال يتعلممق بممالارا  وهممذا الضممرن مممن 
الاديج يجوز عنمد أهمل الامديج وغيمره  التسماهل فيم  وروايمة مما سموى الموضموع فيم  

 .1ول ذلك ااياة مقررب في الشرعوالعمل ب  ألن أا
ان ممممن العلمممماة ممممن كمممان يسممممع امممديج ممممن : )يقمممول جممممال المممدين القاسممممي   

يكممذن ويقممول انمم  يميممز بممين ممما يكذبمم  وبممين ممما ال يكذبمم  ويممذكر عممن الثممورت انمم  كممان 
يمخمذ عمن الكلبمي وينممى عمن األخمذ منم   ويممذكر انم  يعمرف ومثمل همذا أنفمع لممن كممان 

ث  بمشياة يميز بين ما ادق في  ومما كمذن فيم  بقمرا ن ال يمكمن خبيرا بشخص اذا اد
ضبطما  وخبمر الواامد قمد تقتمرن بم  قمرا ن تمدل علمى أنم  امدق وقمرا ن تمدل علمى أنم  

 .2(كذن
 :التعديل بالعمل أو الفتوى بمقتض  رواية الراوي: الثالثة

 اختلمف علمماة الامديج فيمما اذا أفتمى العمال  أو عممل علمى وفمق روايمة شممخص 
ما همممل يكمممون همممذا العممممل أو همممذه الفتممموى تعمممديال وتوثيقممما ممممن ذلمممك العمممال  لمممراوت همممذا 

 !الاديج الذت عمل بمقتضاه 
اذا عمممل العممال  بخبممر ممممن )فالخطيممن البغممدادت ومممن وافقمم  يممذهبون المممى أنمم   

 .3(يروت عن  ألجل  فإن ذلك تعديل ل  يعتمد علي 
وهو رضا عنده عدل  فقا  عمل   ل  يعمل بخبره اال)واجت  في ذلك أن العال   

بخبممره مقمما  قولمم  هممو عممدل مقبممول الخبممر  ولممو عمممل العممال  بخبممر مممن لمميي هممو عنممده 
عمدال لم  يكممن عمدال يجموز األخممذ بقولم   والرجمموع المى تعديلم   ألنمم  اذا ااتملمت أمانتمم  

                                                        
 .11/ مسلم بن الحجاج/ مقدمة صحيح مسلم-1
 .222/ جمال الدين القاسمي/ قواعد التحديث-2
 .221/ الكفاية-3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 31 

أن يعممممل بخبمممر ممممن لممميي بعمممدل عنممممده ااتملمممت أمانتممم  أن يزكمممي ويعمممدل ممممن لمممميي 
 .1(بعدل

عمممل العممال  أو فتيمماه علممى وفممق )ا ذهممن ابممن الاممالح ومممن وافقمم  الممى أن بينممم 
اديج لميي اكمما منم  باماة ذلمك الامديج  وكمذا مخالفتم  للامديج ليسمت قمداا منم  

 .2(في اات  وال في روايت 
وعلمق ابمن كثيمر علمى كمال  ابمن الاممالح دنمف المذكر ولم  يمري اطالقم  علممى  

اذا ل  : ن ر( ن الاالح الذت ذكرناه قبل قليلأت في كال  اب)وفي هذا : العمو  فقال
يكممن فممي البممان غيممر ذلممك الاممديج أو تعممري لالاتجمماج بمم  فممي فتيمماه أو استشمممد بمم  

 .3عند العمل بمقتضاه
ربمممما كمممان -كمممما قمممال السمممخاوت-اذ: والامممق أن فمممي كمممال  ابمممن كثيمممر همممذا ن مممرا 

يعمممل بمم  مممع  المفتممي ممممن يممرى العمممل بالاممديج الضممعيف ويقدممم  علممى القيمماي  فمممو
اذ هو عنده خير من النزول الى القياي أو غيره من . علم  أن راوت الاديج ضعيف

 .أدلة الشرع
أو أن العممال  يعمممل بممذلك الاممديج ااتياطمما اذا كممان ممما يرويمم  عممن طريممق ذلممك  

 .4زيادب على ما هو ثابت فيعمل ب  زيادب في االاتياط
 :التعديل بعدم ثبوت الجرح فيه: الرابعة

أن العمدل )من قال بمذا النوع من التعديل اإلما  ابمن ابمان فممو ينطلمق ممن وم 
مممن لمم  يعممرف فيمم  الجممرح  اذ التجممريح ضممد التعممديل  فمممن لمم  يجممرح فمممو عممدل اتممى 

 .5(يتبين جرا 
ومممممن تبنمممى همممذا النممموع ممممن التعمممديل طا فمممة ممممن أهمممل العمممراق نقمممل ذلمممك عمممنم   

هممممل العمممراق أن العدالممممة هممممي ا مممممار وزعمممم  أ: )الخطيمممن البغممممدادت فممممي الكفايمممة فقممممال

                                                        
 .221/ المصدر السابف-1
 .112/ مقدمة ابن الصالح-2
 .82/ ابن كثير/ اختصار علوم الحديث-3
 .2/322: السخاوي/ فتح المغيث-4
 .2/23: ابن حبان/ الثقات-5
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اإلسمممال   وسمممالمة المسمممل  ممممن فسمممق  ممماهر فمتمممى كانمممت همممذه االممم  وجمممن أن يكمممون 
 .1(عدال

جماة اعرابمي الممى : واجمة همؤالة فيمما رواه ابمو داود عمن عكرممة عممن ابمن عبماي  قمال
: انمممي رأيمممت الممممالل  قمممال الاسمممن فمممي اديثممم  يعنمممي رمضمممان  فقمممال: )فقمممال النبممي 

: نعم   قمال: أتشمد أن مامدا رسول اهلل  قال: نع   قال: ال  اال اهلل  قال أتشمد أن ال
 .2(يا بالل اذن في الناي فلياوموا غدا

قممد قبممل شمممادب هممذا االعرابممي اعتمممادا علممى  مماهر اسممالم   وقبولمم   فممالنبي  
 .الشمادب تعديل كما أسلفنا قبل ذلك

مما يمنمع أن يكمون همذا  ويرد على همؤالة بمما ذكمره الخطيمن ممن أن لميي هنماك 
 بعدالت  أو نزول الواي على الرسول  االعرابي عدال أو أن  معروف عند النبي 
 .3بمن  اادق أو أخبار قو  بادق  وعدالت 

نينـ  بــال نيظهــ يف  ل ح ني ن ـد لــد لاني ـك ني ممــجي  ــ عدا ةـ  بــال لــد لاني ـك ني  ــ ما   دنــ  ني  )أمـ  ريــ من مـد ني ــالو   ــ   ني  

 4(يء زنيئا للى ظ  ل نيإلهالم حيصل    نع نيأل ع ل ونيخ ن ل نيألح نيلني عاني ك ش

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        
 .212/ الكفاية-1
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 المطلن الثاني
 كيف يعرف ضبط الراوي

 
بعد أن تكلمنا في الشروط التمي وضمعما علمماة الامديج فمي امق ممن يتامدى 

وتكلمنما بعمد ذلمك عمن الوسما ل التمي . من عدالة وضبط ألمر تبليف سنة رسول اهلل 
بقمممي علينممما أن نتامممدج عمممن المعيمممار المممذت بموجبممم  تعمممرف . المممة المممراوتتثبمممت بمممما عد

ألن . جمابممذب السممنة المشممرفة علممى ضممبط المممراوت واتقانمم  أو تسمماهل  فممي أمممر الروايمممة
 .المادج ال يكون مرضي الرواية بمجرد ثبوت عدالت  وتقواه

ذا سل  المراوت ممن وضمع الامديج  وادعماة : )قال أبو بكر الخطين البغدادت  وال
ن األفعممال التممي تسممقط بممما العدالممة  غيممر انمم  لمم  يكممن لمم  نممالسممماع ممممن لمم  يلقمم  واجت

كتممان بممما سمممع  فاممدج مممن اف مم  لمم  ياممح االاتجمماج باديثمم  اتممى يشمممد لمم  أهممل 
 .1(العل  باألثر والعارفون ب  أن  ممن قد طلن الاديج وعاناه وضبط  واف  

درجممة الماممدثين بعممد ثبمموت  اذ ان لمممذا الافمم  والضممبط أثممرا بالغمما فممي تفمماوت 
نما تفاضل أهل العل  بالاف  واالتقان والتثبت عنمد السمماع : )قال الترمذت. عدالتم  وال

 .2(ن  ل  يسل  من الخطم والغلط كبير أاد من األ مة مع اف م أمع 
 .وكذلك فإن ل  أثرا واضاا في رد رويات من ساة اف م 

فممي قممو  مممن جلممة أهممل العلمم  وقممد تكلمم  بعممي أهممل الاممديج : )يقممول الترمممذت 
وذكر عمن … وضعفوه  من جمة اف م  ووثقم  أخرون من اآل مة بجاللم  وادقم 

يايممى بممن سممعيد أنمم  كممان اذا رأى الرجممل ياممدج مممن اف مم  مممرب هكممذا ومممرب هكممذا ال 
 .3(يثبت على االة واادب ترك 
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ولكن هذا اليعنمي أن الافم  وطلمن الامديج همو المعمول عليم  وامده فمي قبمول  
 :يقول الخطين البغدادت. فالعدالة تبقى أوال ث  الاف  ثانيا. مرويات الرجال

ذا كان الراوت من أهل األهواة والمذاهن التمي تخمالف الامق لم  نسممع عنم  )  وال
ن عرف بالطلن والاف   .1(وال

  همذا األممر ومساسم  المباشمر بالمدين وانطالقا من شمعور علمماة اإلسمال  بع م 
اعد وخطوا المسار الذت بموجب  يعمرف ضمبط الضمابطين وتسماهل القي  فقد أرسوا القو 

ن كان مدار ذلك كل  على االجتماد والن ر  .المتساهلين وال
أاممموال المامممدثين ممممما يمممدرك باالجتمممماد  : )التعمممديل والتجمممريحقمممال البممماجي فمممي  

 .2(ويعل  بضرن من الن ر
نمما أن ضممبط فمإذا أردنمما أن نترسمم  دثممار ذلممك المممنمج الممذت وضممع  الماممدثون رأي 

دون  فمي كتمبم   وجمدناها مبثوثمةالراوت يثبت أو يعرف عنده  بماد هذه األممور التمي 
نما وجدناه ان يعنونوا لما  .من خالل الن ر والفكر اارااة في كتن الماطلح وال

 :وهذه الوسا ل هي
 :معرفة ضبط الراوي بالشهرة واالستفاضة: أوال
ن لم  يممنص  عليمما فممي كتمن الاممديج القديممة فممي ثبموت ضممبط  وهمذه الطريقممة وال

الراوت اال انما تذكر في طليعة الطرق التي تثبت بما عدالة الراوت كما ذكرنا ذلك في 
ن لممم  يمممنص عليمممما اال انمممما ممممما اليمكمممن -أقمممول-المبامممج السمممابق ان همممذه الطريقمممة وال

طبقمت شممرتم  اغفالما ألن غيرها من الطرق مبنمي عليمما  فالعلمماة المامدثون المذين أ
اآلفاق ل  نر في كتن الاديج أن  قد استدل على ضبطم  بمقابلة مروياتم  بمرويمات 

 .غيره  بل ان مرويات غيره  تنقاي على مروياتم 
فممن أجمعممت األممة علممى اف م  واتقانمم  واشمتمر بمممذا األممر شمممرب واسمعة كممان  

 .  بمرويات غيرهذلك شمادب ل  على اف   يستغنى مع  أن نمتان أو نقابل مرويات
وقممد ذكممر الممدكتور مسمماعد مسممل  دل جعفممر ذلممك فممي كتابمم  الممموجز فممي علممو   

باشمتماره بالعدالمة والضمبط : )في أثنماة كالمم  علمى طمرق ثبموت العدالمة: الاديج فقال
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وأبممي انيفممة  نيبممين أهممل العلمم  اشممتمارا يغنممي عممن السممؤال مثممل مالممك وشممعبة والسممفيان
 .1( فمؤالة ال يسمل عنم… وأمثالم 
 :مقابلة مرويات الراوي بما هو محفوظ عن الثقات: ثانيا

وهذه الطريقة أكثر الطرق شيوعا ألن السواد األع م  ممن المذين تامدوا للعممل  
وقممد نممص علممى هممذه الطريقممة . فممي الاممديج ليسمموا أ مممة فيمم  فوجممن التمكممد مممن اف ممم 

 .أغلن من انف في ماطلح الاديج
يممات اياتمم  برو اراوت ضممابطا بمممن تعتبممر رو ويعممرف كممون المم: )قممال ابممن الاممالح 

ولممممو مممممن ايممممج -الثقممممات المعممممروفين بالضممممبط واالتقممممان  فممممإذا وجممممدنا رواياتمممم  موافقمممم 
لروايممماتم  أو موافقممم  لمممما فمممي األغلمممن  والمخالفمممة نمممادرب عرفنممما اين مممذ كونممم  -المعنمممى

ن وجممممدناه كثيممممر المخالفممممة لممممم  عرفنمممما اخممممتالل ضممممبط  ولمممم   اممممتج نضممممابطا وثبتمممما وال
 .2(باديث 

ووج  ذلك أن اإلنسان : )ويوضح الباجي هذا األمر بشية من التفايل فيقول 
خبمماره ايماه بمثممل ممما يخبمر نمماي عممن المعمماني  اذا جمالي الرجممل وتكممررت ماادثتم  لمم  وال

فممإن اتفممق لمم  أن يخبممر فممي يممو  مممن . التممي يخبممر عنممما تاقممق اممدق  واكمم  بتاممديق 
عن ذلك المعنى أو بخالف ما علم   األيا  أو وقت من األوقات بخالف ما يخبر ناي

منمم  المخبممر أعتقممد فيمم  المموه  والغلممط  ولمم  يخرجمم  ذلممك عنممده مممن رتبممة الاممدق الممذت 
ذا أكثرت مجالسة أخر وكثرت ماادثتم  لمك فمال يكماد  ثبت من اال  وعمد من خبره  وال
يخبرك بشية اال ويخبمرك أهمل الثقمة والعدالمة عمن ذلمك المعنمى بخمالف مما أخبمرك بم  

لى  نك كثرب غلط  وقلة استثبات  واضطران أقوال   وقلة ادق   ث  بعمد ذلمك غلن ع
العممد أو الغلمط وباسمن ذلمك تاكم  فمي أممره  ممن كمان فمي أامد   قد تثبت ل  من اال

 .3(هذين الطريقين ال يختلف في جرا  أو تعديل 
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 : وقد ذكرالسيوطي في ألفيت  هذا النوع من اثبات الضبط لمن اتاف ب  فقال
 عالما ما يسقط   من  ون ير ا  طمممل كتابا يضبن ياياف  

 1من ب  واف ان غالبا وافق     وضبط  عرف معنىلبان يرو ا
وممن طمرق اثبمات ضمبط المراوت واتقانم  امتاانم  واختبماره اتمى  :امتحقان القراوي: ثالثقا

 :واالمتاان يكون على عدب أوج  وهي. يتضح أمره
عنمماه أن يوضممع اسممناد اممديج لمممتن اممديج دخممر وم :قلققب األحاديققث علقق  الققراوي.1

 .لين ر هل يتنب  على ذلك الراوت أ  ال
 .2(ويعتبر اتقان  وضبط  بقلن األااديج علي : )يقول الخطين البغدادت

ومممما يممذكر فممي هممذا البممان أن اإلممما  البخممارت لممما قاممد بغممداد وسمممع أهلممما  
ج فقلبوا متونما وأسانيدها وجعلوا أرادوا أن يمتانوا اف   فعمدوا الى ما ة ادي  بمقدم

سناد هذا المتن لمتن دخر ودفعوا الى عشرب أنفي الى  متن هذا اإلسناد إلسناد دخر وال
كممل رجممل عشممرب أااديممج  وأمممروه  أن ياضممروا المجلممي مممع أامماان الاممديج مممن 

مممن    فلممما اطممممن المجلممي بمهلمم  انتممدن اليمم  رجمملالغربمماة مممن أهممل خراسممان وغيرهمما 
ال اعرف   فما زال يلقي علي  واامدا : العشرب فسمل  عن اديج من تلك األااديج فقال
ال اعرفم  فكممان الفقمماة ممممن اضممر : بعمد وااممد اتمى فممرش ممن عشممرت  والبخمارت يقممول

المجلممي يلتفممت بعضممم  الممى بعممي ويقولممون الرجممل فممم   ومممن كممان مممنم  غيممر ذلممك 
الفمم   ثم  انتمدن رجمل دخمر ممن العشمرب  يقضمي علمى البخمارت بمالعجز والتقامير وقلمة

ال اعرفمم   فسمممل  عممن : فسمممل  عممن اممديج مممن تلممك األااديممج المقلوبممة فقممال البخممارت
ال اعرفممم  فلممم  يمممزل يلقمممي عليممم  واامممدا بعمممد دخمممر اتمممى فمممرش ممممن عشمممرت  : دخمممر فقمممال

ال اعرفم   ثم  انتمدن اليم  الثالمج والرابمع المى تمما  العشمرب اتمى فرغموا : والبخارت يقمول
لممم  مممن األااديممج المقلوبممة والبخممارت ال يزيممده  علممى ال أعرفمم   فلممما علمم  البخممارت ك

أمما امديثك األول فممو كمذا وامديثك الثماني : أنم  قد فرغوا التفت الى األول منم  فقمال
والثالج والرابع على الوالة اتى أتمى علمى تمما  العشمرب فمرد كمل ممتن المى اسمناده وكمل 
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رين مثل ذلك  ورد األااديج كلمما المى أسمانيدها وأسمانيدها اسناد الى متن  وفعل باآلخ
 .1الى متونما فمقروا ل  بالاف  وأذعنوا ل  بالفضل

كنمت أقلممن : )وأخمرج الخطيمن فممي الجمامع بسمنده عممن امماد بممن سملمة أنم  قممال 
وكنمت أقمول لامديج  القاماص ال ياف مون: على ثابت البنماني اديثم   وكمانوا يقولمون

ل ال انممما امممدثنا أنمممي  وأقمممو : د المممرامن بمممن أبممي ليلمممى  فيقمممولكيمممف امممدثك عبمم: أنممي
لامممديج عبمممد المممرامن بمممن أبمممي ليلمممى كيمممف امممدثك أنمممي  فيقمممول ال انمممما امممدثناه عبمممد 

 2(.الرامن بن أبي ليلى
قلبممت أااديممج علممى ثابممت البنمماني فلمم  تنقلممن  وقلبممت : وأخممرج عنمم  كممذلك قممال 

 .3على أبان ابن أبي عياش فانقلبت
دخلنمما : بممن موسممى يقممولاسمممعت مجاهممدا وهممو  ):علممي االبممار قممالوعممن أامممد بممن  -

عممة فيممما قر ( يعنممي اارثمما الثقممال)علممى عبممد الممرامن بممن ممممدت فممي بيتمم  فممدفع اليمم  
: اممديج مقلممون فجعممل يادثمم  اتممى كمماد أن يفمممرش ثمم  فطممن فنقممده فرمممى بمم  وقمممال

 .4(كادت واهلل تمضي  كادت واهلل تمضي
أامد بن انبل ويايمى بمن معمين وعلمي بمن خرج  ):وعن أبي العباي بن عقدب قال -

المممديني الممى الكوفممة الممى أبممي نعممي   فممدلي عليمم  يايممى بممن معممين أربعممة أااديممج  
أمما أاممد؛ فيمنعم  ورعم  ممن : فلما فرغوا رفي يايمى بمن معمين اتمى أقلبم  ثم  قمال

فتانثمم  يمنعمم   وأممما أنممت؛ فمممذا مممن عملممك  ثمم  قممال  -يعنممي عليمما-ذلممك وأممما هممذا
 .5(تلك الرفسة أان ألي من كل شيةكانت : يايى
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 :أن يسأل عن أحاديثه التي كان قد حدث بها من قبل.2
وممن طمرق امتامان المراوت ممن أجممل التمكمد ممن ضمبط  أن يسممل عمن أااديممج  

فإن أتى بما كما ادج بما أول ممرب علم  أنم  ضمابط . ة كان قد ادج بما من قبلينمع
ن اممدج بممما بممما ال يتفممق مممع. فممي اديثمم  الامميغة األولممى التممي اممدج بممما علمم  أنمم   وال

 .ن  مخرو  الضبط باسن اج  االختالف بين الروايتينأليي بضابط و 
ني فادثني تاذا ادث: )ذكر الترمذت عن ابراهي  النخعي أن  قال لعمارب بن القعقاع -

عن أبي زرعة بن جرير فإنم  امدثني ممرب بامديج ثم  سمملت  عنم  بعمد ذلمك بسمنين  
 .1(افما أخر  من  ارف

 
 :أن يسأل شيخ الراوي عن األحاديث التي يرفعها الراوي إل  ذلك الشيخ.3
وممممما سمممار عليممم  أ متنممما اإلعمممال  فمممي التثبمممت ممممن افممم  المممراوت أن يسممممل عمممن  

 .األااديج من رفعت الي  ث  نقارن ألفا  الراوت بملفا  شيخ 
اممدثني افمم  منممي ممما أسمممعت شممعبة يقممول سممفيان : أخممرج الترمممذت عممن وكيممع قممال -

.2(ال وجدتمممممممممممممممممممممم  كممممممممممممممممممممممما اممممممممممممممممممممممدثنياسممممممممممممممممممممممفيان عممممممممممممممممممممممن شممممممممممممممممممممممي  فسممممممممممممممممممممممملت  
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