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  امللخص

املسكوت عنهم : هم رواة ال يعرف حاهلم جرحاً وال تعديالً  وسكت عنهم 
وق بني املسكوت عنه وبني اهول ، العلماء فلم يصفوهم باجلهالة أو بعدم املعرفة والفر

 أن األول متوقف يف حاله ويف حديثه ، والثاين حمكوم جبهالته و بضعف حديثه .

السنة ال شهادة وال كوت عنه مل يحتج به يف القرآن واملس - الدراسة التارخيية : 
اتسع اخلالف يف باملسكوت عنه يف عصر التابعني و رواية ،وظهر القول باالحتجاج

 لعصور اليت بعدهم والراجح التوقف يف حاله ويف حديثها

رواية املسكوت عنه :املسكوت عنه إذا روى عنه الثقة فالراجح عدم االحتجاج 
  حبديثه ألن العدالة ال تثبت له بذلك

املسكوت عنه إذا روى عنه من ال يروي إال عن ثقة فإن كان صرح بنفسه  - 
ه ، و إن مل يصرح بنفسه بل نسب له العلماء بذلك فروايته عن املسكوت عنه تعديل ل

بأنه ال يروي إال عن ثقة فبل تفيد روايته عنه العدالة الن الساكت ال ينسب له قول و ال 
  نلزم العامل إال مبا قاله هو .

من حكم من األئمة على حديث بالصحة أو احلسن فهو يقتضي قبول و تعديل  - 
  نه عدله. مجيع رواته مبا فيهم املسكوت عنه فكأ

الكلمات املفتاحية: املسكوت عنهم، الدراسة التارخيية، السنة، احملدثني، اجلرح، 
  . التعديل
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Abstract: 
The untold transmitters: They are narrators who we do 

not know about them, concerning invalidation and 
modification, and scholars did not say something about 
them, so they (scholars) never accused them of ignorance 
or lack of knowledge. The difference between the untold 
and the unknown is that the former is suspended in status 
and narration, and the latter is accused of ignorance and 
weakness of his narration. 

The historical study: The untold transmitters' 
narrations concerning The Holy Qur'aan and Hadith were 
not taken into account, concerning testification and 
narration. In the age of followers, the untold began to be 
taken into account, and the disagreement's gap widened 
during the ages that followed them, and it is predominant 
that the untold is suspended in status and narration. 

The untold narration: It is predominant that when an 
authoritative narrator narrates an untold narration, his 
narration is not taken into account; because it is not fair. 

When he who never narrates but from those 
authoritative narrators narrates from the untold narrator, 
and he himself decrees that, then his narration from the 
untold is a modification to him, even though he did not 
decree this himself, however scholars said that he never 
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narrates but from an authority. Therefore, his narration 
from him does not guarantee his fairness, because we 
cannot attribute any saying to he who keeps silent, and 
therefore we cannot bind others except to what he has 
already said. 

Any scholar who said that a hadith is authentic or good 
means accepting and modifying all of its narrators, 
including the untold, and conducted as if he (this scholar) 
modified it. 

keywords: untold transmitters, historical study, 
Hadith, the narrators, concerning, concerning invalidation, 
modification. 
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  يل ىل مل خل  
  رب يسر وأعن 

  املقدمة

وأشهد أن ال إله إال اهللا الكرمي املنان وأشهد  احلمد هللا رب العاملني الكرمي املتعال
صلى اهللا عليه و على آله وصحبه ومن أن حممد عبده ورسوله صاحب اللسان والبيان 

  سلك جه إىل يوم الدين 
  أما بعد
فيها  احملدثونأفىن  فقد ف ما بعده شرف ،فإن االنشغال خبدمة سنة سيد األنام شر

وعن أحوال الرواة ، فبحثوا عن احلديث سنداً ومتناً ، بذلك نفوسهم  طيبةً، أعمارهم 
فاستفرغ احملدثون  فعلموا أحوال أكثرهم وغاب عنهم أحوال بعضهم ، ،عدالة وجرحاً

وتوقفوا يف جهدهم يف البحث عن بعضهم فلم يهتدوا إليه فحكموا عليه باجلهالة ، 
بعضهم فسكتوا عنهم احتياطاً منهم و شعوراً منهم بأم مل يبذلوا اجلهد الكايف الذي 

فلم يقفوا فيهم يستطيعون معه القول جبهالة الراوي، وسمي هذا النوع باملسكوت عنه ، 
فأردت أن أبرز حقيقة ، قبوالً وتضعيفاًم حوهلاالختالف ، ودار جرح وال تعديلعلى 

الرواة صفة " يف هذا البحث ومسيته وموقف العلماء منهم، سكوت عنهم هؤالء امل
  "  املسكوت عنهم وموقف احملدثني منهم

  مشكلة البحث
  أمور : أربعةتكمن مشكلة البحث يف 

املسكوت عنهم منذ العصر النبوي وما بعده فتطلب  على صفة: عدم الوقف  األول
  العصور ذلك دراسة تارخيية تثبت حقيقة حاهلم يف هذه

  . التفرقة بني اهول وبني املسكوت عنهمالوقوف على دراسة علمية تبني : عدم  الثاين
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حترر الرتاع على دراسة علمية تبني موقف العلماء من املسكوت عنهم و: عدم  الثالث

  بني من احتج م وبني من مل حيتج م .  

سكوت عنهم ، مثل حكم رواية عدم على دراسة علمية تبني قواعد مهمة يف امل :الرابع 
، وحكم رواية من ال يروي عن الثقات إذا روى  املسكوت عنهم  الثقة عن

  األئمة ألحاديث املسكوت عنهم .، وحكم تصحيح  همعن

  حدود البحث
 تتبعت يف هذا البحث ما وقفت عليه من آراء وقواعد ختتص باملسكوت عنهم

  عند احملدثني استيعاباً واستقصاًء

  لبحث .أهداف ا
  كان هديف من هذا البحث عدة أمور:

الوقوف على دراسة تارخيية تعرفنا حبقيقة حال املسكون عنهم يف العصر  : األمر األول
  وما بعدهم من العصورالنبوي وعصر الصحابة 

  اهولوبني   همالفرق بينصفة املسكوت عنهم ، وبيان  : األمر الثاين

لعلماء من املسكوت عنهم وحترر الرتاع بني من على موقف االوقوف :  األمر الثالث
  احتج م وبني من مل حيتج م .  

الوقوف على قواعد مهمة يف املسكوت عنهم ، مثل حكم رواية الثقة عن  : األمر الرابع
املسكوت عنهم  ، وحكم رواية من ال يروي عن الثقات إذا روى عنهم ، وحكم 

  .تصحيح األئمة ألحاديث املسكوت عنهم 

  منهج البحث 
  سلكت يف هذا البحث املنهج االستقرائي .
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  إجراءات البحث

  وقواعدهم يف حال املسكوت عهمتتبعت كل ما وقفت عليه من أقوال علماء احلديث 

  : الدراسات السابقة للبحث
  تتعلق ببيان حال املسكوت عنهممل أقف على أن دراسة علمية سابقه 

  : خطة البحث
  مباحث : ستةإىل  –املقدمة  بعد هذه –قسمت البحث 

    ماملسكوت عنهحتقيق القول يف املبحث األول : 
  تاريخ املسكوت عنهماملبحث الثاين : 

  صفة املسكوت عنهم املبحث الثالث :

  إفادة رواية الثقة عن املسكوت عنهماملبحث الرابع : 

  وت عنهماملسك إفادة رواية من ال يروي إال عن ثقة إذا روى عن:  املبحث اخلامس

  املسكوت عنهم املبحث السادس : إفادة احلكم على احلديث بالقبول يف تعديل رواته
  مث اخلامتة والتوصيات
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  ث األولـــــــــــــاملبح

   حتقيق القول يف تسمية املسكوت عنهم

  : متهيد
  :أقسامنهم ومن ترد إىل عدة ة من تقبل روايته مصف ينقسم الرواة من حيث

  متفق على عدالته :األول القسم
  متفق على جرحه الثاين: القسم
  خمتلف فيه جرحاً وتعديالً الثالث:القسم 
العمل مبا علم فيهم من اجلرح أو التعديل أو ترجيح أحدمها  هذه األنواعوحكم 

ماء للجرح فيمن اختلف يف حاله مث تقييمهم على حسب املراتب اليت وضعها العل
  والتعديل.

من مل يعرف وصفه ال جرحاً وال تعديالً ووصفه العلماء بأنه جمهول  الرابع: القسم
  ، وهو أنواع:

وهذا تعريف اهول ووصف باجلهالة ، ثقة ،  جمهول مل يرو عنه النوع األول:
رو والشيخ إذا مل ي" ""سعيد بن زياد عند ابن حبان حيث قال يقول ابن حبان يف ترمجة

عنه ثقة، فهو جمهولٌ ال جيوز االحتجاج به، ألنَّ رواية الضعيف ال تخرج من ليس بعدلٍ 
عن حد اهولني إىل مجلة أهل العدالة، كأنَّ ما روى الضعيف وما مل يرو، يف احلُكْمِ 

    )١(سيان"
بل نقل االتفاق على ذلك  )٢( وحكم هذا النوع: أنه ضعيف ، وأقره السخاوي

  )٣( ا األنصاريزكري
                                                

  )٣٢٨ - ٣٢٧/ ١اروحني" (  )١(
  ٢٦/ ٢فتح املغيث للسخاوي    )٢(
  ٢٣١/ ١فتح الباقي   ) ٣(
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  .)١( الذي ينفرد بالرواية عنه راوٍ واحد ومل يوثق: جمهول العني  النوع الثاين:
 )٢(اخلطيب  حكاهوهذا النوع هو أصل تعريف اهول عند احملدثني املتقدمني كما 

   ) ٣(وهو املراد عند مجهور احملدثني عند اإلطالق كما ذكره السبكي 
وأهل العلم باحلديث "  ا النوع يقول الدار قطينوعن حكم االحتجاج برواة هذ 

ال حيتجون خبرب يتفرد بروايته رجل غري معروف، وإمنا يثبت العلم عندهم باخلرب إذا كان 
                                                

). ، وتسمية الراوي املنفرد املسمى ٧٤)، تقريب التهذيب (ص ١٠٠شرح خنبة الفكر (ص   )١(
حاشية لقط الدر شرح منت خنبة الفكر للشيخ خاطر العدوي (ص ، جمرد اصطالح » مبجهول العني«

 أيبوهو قول  وال يثبت له حكم العدالة بذلك  الراوي برواية اثنني عنه، عني ترتفع جهالةو ).٨٧
  ).١/٣٢١)، فتح املغيث للسخاوي (٨٨الكفاية (ص  ،حامت الرازي واخلطيب البغدادي 

كل من ال تعرف عدالته إال من جهة " اهول " )٨٨الكفاية  (ص عرف اخلطيب اهول فقال يف   )٢(
" وتابعه راوٍ واحد حىت ولوكان هذا الواحد ثقة ، ومل يعرف بطلب العلم ، وال عرفه العلماء به 

 )،١/٤٠١تدريب الراوي (،  والنووي )،٢٩٦مقدمة ابن الصالح (ص ليه ابن الصالح ، ع
وهذا التعريف يؤخذ عليه: أن قوله: بعدم اشتهار اهول بطلب   ٥٨ص  ألفية احلديث،  والعراقي

شرط ال دليل عليه ألن العلم على الصحيح ليس من شروط «العلم ومعرفة العلماء لذلك منه 
لعلماء قبلوا رواية من ليس من العلماء كأعراب الصحابة رضي اهللا عنهم ولو كان الراوي ألن ا

شرطاً فيه مل يقبل كثري من الصحابة واألعراب، وال يقال إن الصحبة ردها تفيد العلم وقد ثبت أن 
العلم ال يشترط يف الشهادة فهي آكد يف الرواية" راجع توضيح األفكار للصنعاين ، واجلهالة 

  اوي يرجع إىل ثالثة أسباب: بالر
السبب األول: أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب 
فيشتهر بشيء منها فيذكر بغري ما اشتهر به لغرض من األغراض فيظن أنه آخر فيحصل اجلهالة 

اخلطيب ، السبب الثاين: أن  أجاد فيه» املوضح ألوهام اجلمع والتفريق«حباله وصنفوا يف هذا النوع 
الراوي قد يكون مقالً من احلديث فال يكثر األخذ عنه وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من مل يرو عنه 

  إال واحد فيمن مجعه اإلمام مسلم واحلسن بن سفيان وغريمها.
رجل السبب الثالث: عدم تسمية الراوي اختصاراً من الراوي عنه كقوله: أخربين فالن أو شيخ أو 

أو بعضهم أو ابن فالن ويستدل على معرفة اسم املبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها ،شرح 
  )٩٦خنبة الفكر (ص 

  ٩٧شفاء األسقام للسبكي ص   )٣(
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فأما من مل يرو عنه إال  ...راويه عدالً مشهوراً، أو رجل قد ارتفع اسم اجلهالة عنه، 
وتابعه عليه  )١(يوافقه غريه  رجل واحد، انفرد خبرب، وجب التوقف عن خربه ذلك حىت

   ) ٢(ابن حجر 
 يوثق فهو جمهول ملمن روى عنه اثنان فصاعداً و  جمهول احلال النوع الثالث:

  . )٣(احلال وهو املستور
والتحقيق أن رواية املستور وحنوه مما فيه وعن حكم هذا النوع يقول ابن حجر" 

   .)٤("إىل استبانة حاله االحتمال ال يطلق بردها وال بقبوهلا بل هي موقوفة
جرحاً وتعديالً وحبث عنه العلماء فلم يقفوا على املسكوت عنه  اخلامس : القسم

  و هو على نوعني :، بل سكتوا عنه  حاله وتوقفوا يف وصفه ، فلم يصفوه باجلهالة 
  .)٥(األول: توجد له ترمجة يف كتب الرجال 

كر يف سند من أسانيد كتب الثاين : ال توجد له ترمجة يف كتب الرجال بل ذ
  .)٦(احلديث 

  حتقيق القول يف تسمية املسكوت عنهم

يف  ذلك نوجزو ال شك أن الوقوف على حقيقة التسمية هلذا القسم مهم للغاية ،
  املسائل اآلتية

                                                
   )١٧٤/ ٣( الدار قطينسنن   )١(
  ٢٢/ ١لسان امليزان   )٢(
      ) ١٠٠شرح خنبة الفكر(ص  )٣(
  .)١٠١شرح خنبة الفكر (ص   )٤(
ذكره البخاري وأبو حامت وسكتا عنه، اجلرح  عقوب بن إبراهيم األنصاري املصريء: يمن هؤال  )٥(

  )،٨/٣٩٥)، التاريخ الكبري (٩/٢٠١والتعديل (
 ١٠/٣٤٣: عبد امللك بن أيب احلواري من رجال الطحاوي يف كتابه شرح معاين اآلثار  من هؤالء  )٦(

  و ال توجد له ترمجة يف كل كتب الرجال 
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  املسألة األوىل: تعريف املسكوت عنه

سم واملسكوت عنه: ا .)١(السكوت: اسم وهو لغة : انقطاع الكالم وعدم النطق
من مل ينقل  عرفه الصنعاين بأنه:: اصطالحاًو، ن انقطع عنه الكالم مفعول : وهو لغة : م

  .)٢( ومل يوصف بشيءتحقق عدالته وال جرحه تمل و وال تعديل فيه جرح 

وال  الذي ال يعرف من أمره وحاله شيء ال جرحاً  : وعرفه ابن القطان بأنه
  )٣(  تعديالً

جرحاً وتعديالً حبث عنه العلماء فلم  املسكوت عنه فيتبني من هذا التعريف أن
الحتمال أم مل يستفرغوا جهودهم  سكتوا عنه ،ف يقفوا على حاله وتوقفوا يف وصفه ،
خبالف اهول فقد صرح فيه ، فلم يصفوه باجلهالة يف معرفة حاله ، فاحتاطوا ألنفسهم 

  ن حاله .وذلك بعد استفراغ جهدكم يف البحث عالعلماء باجلهالة 

  تسمية املسكوت عنه بني العلماء :املسألة الثانية 

  على أقوال : املسكوت عنه اختلف العلماء يف تسمية 

، )٤(، أو املسكوت عنه همل من اجلرح والتعديل امل "  أنه يسمى : القول األول
 سواٌء روى عنه واحد أو أكثر، وال يوصف ال جبرح وال ابن أيب حامت الرازيوذا مساه 

قد ذكرنا أسامي كثرية مهملة من اجلرح والتعديل كتبناها تعديل ، يقول ابن أيب حامت " 
رجاء وجود اجلرح والتعديل فيهم فنحن  ليشتمل الكتاب على كل من روى عنه العلم

  . )٥( "ملحقوها م 
                                                

     ٤٤٣/ ٢، لسان العرب ٢/٢٨٣، النهاية يف غريب احلديث ٥/٣٠٥ني للخليل راجع الع  )١(
  بتصرف    )١/١٦٢اجع توضيح األفكار (ر   )٢(
  بتصرف ٣٠٨/ ٣الوهم واإليهام البن القطان    )٣(
     ٤٤٣/ ٢، لسان العرب ٢/٢٨٣، النهاية يف غريب احلديث ٥/٣٠٥راجع العني للخليل   )٤(
    ٢٨ /١اجلرح و التعديل  ) ٥(
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وتابعهم   )٤(والزركشي  )٣( وابن كثري )٢(واهليثمي  )١(وهو قول البوصريي 

سواٌء املسكوت عنهم  فرد القول جبهالة الرواة حجر يف كثري من ترامجه ،  احلافظ ابن
مل يرو  –صري املرزيق الثَّقَفي :  من روى عنه واحدفمثال روى عنهم واحدا أو أكثر ، 

أورده ومل يذكر  فتعقبه ابن حجر بقوله "الْحسينِي مجهول قال عنه  -عنه إال ابن هليعة 
  . )٥( نه مجهولأحاتم جرحا ولَا نقل  فيه بن أيب

عبد : ورد القول جبهالته  املسكوت عنهم الذي روى عنه أكثر من واحد ومثال
 يميلَى التالْأَع.  

قلت بل هو معروف روى عنه أَبو  " فتعقبه ابن حجر،  فيه جهالَة : قال احلسيين
بخارِي فَلم يذكر فيه جرحا وذكره بن حبان في حنيفَة في الْآثَار ومسعر وذكره ال

  . )٦( الثِّقَات
وبناًء على هذا فمن حكم على الراوي باجلهالة  رد سكوت ابن أيب حامت فقد 
خالف مراد ابن أيب حامت ، ومحل كالمه ما ال حيتمله ، فاملهمل عنده متوقف فيه  ال حيكم 

                                                
  و غريها ٢٢٣/ ٤، ١١٥، ٦٨/ ١يف عشرات املواضع من احتاف اخلرية املهرة   )١(
  ٢٣٦/ ٤جممع الزوائد   ) ٢(
  )١٦ -١٥تفسري سورة التكوير اآليتان ( ٨/٣٣٦تفسري القرآن العظيم البن كثري   ) ٣(
  ٢٠٥/ ١الاللئ املنثورة يف االحاديث املشهورة   ) ٤(
ابن  كن وقفت على منوذج خالف فيها ابن حجر منهجه هذا فقد ذكرل )٥٣٢/ ١تعجيل املنفعة (  )٥(

وسكت عنه ، وذكره ابن خزمية  ياس بن أيب رملة الشامي" إ ٢/٢٧٨ايب حامت يف اجلرح و التعديل 
" وحكم  فَإِني لَا أَعرِف إِياس بن أَبِي رملَةَ بِعدالَة ولَا جرحٍفقال "  ١٤٦٤ح ٧٠٩/ ١يف صحيحه 

/ ٤عليه ابن املنذر باجلهالة وأقره ابن القطان على قاعدته يف املسكوت عنهم ، الوهم واإليهام 
، وتأملت يف سبب خمالفته ٨٨مث وجدت احلافظ قد حكم عليه باجلهالة يف التقريب ص  ٢٠٤

 ، مث، فلم أجد ذكراً البن أيب حامت٣٨٨/ ١لقاعدته ، فرجعت يف ترمجة الراوي يف ذيب التهذيب 
فلم أجد ذكراً البن أيب حامت، فأغلب ظين أما  فاما ترمجة  ٤/٤٠٢رجعت لتهذيب الكمال 

  الراوي يف ابن أيب حامت وإال ما أمهاله .  
  )٧٨١/ ١تعجيل املنفعة (  )٦(



 ٥٥٥ 
 


كالم ابن أيب حامت ما ال حيتمله فحكم على الرواة عليه ال جبرح وال بتعديل وممن محل 

  . )٢(  و العراقي  )١(ابن القطان  -مبجرد سكوت ابن ايب حامت  - باجلهالة
وحيكم على الطريق قبل املسكوت عنه و يتوقف يف احلكم عليه يقول ابن كثري 

نِ عرعرةَ، السهمي الْكُوفي، وهذَا إِسناد جيد صحيح إِلَى خالد برمحه اهللا عن حديث " 
ه على ذلك ـوتابع )٣( ه جرحا ولَا تعديلًاـر فيـ: ولَم يذْكُ رازِيـأَبو حاتمٍ ال ذكره

  . )٤(الزركشي 
سواٌء روى عنه ثقة أو أكثر  أو " ال يعرف" ، )٥(" جمهول"  يسمى : القول الثاين  
 )١٠(ابن القطان و )٩(املعتمد عند أمحدو )٨(ابن معنيو )٧(ىي القطانحيو )٦(الشافعي وهو قول

                                                
روى عنه الرازيان، ومل يذكر فيه أَبو ،  بن عبد اهللا،  "خالد  ٢٣١/ ٣قال يف الوهم و اإليهام    )١(

المول الْحهجده منع ولَا تعديال، فَهم جترحيا واتد بن أيب حمح  نهة ععأيب زرة أَبِيه وايي رِوف سلَيو
ذيل ميزان يف  ، و تابعه على ذلك العراقي ما يقْضي لَه بِحسن الْحال، فقد رويا عمن لَا يثقان

  . )١٩٦االعتدال (ص: 
ذكره ابن أيب حاتم وسكت علَيه فَهو ،  سهل بن عطية"  ١/١٢٢ ن االعتدالذيل ميزاقال يف   )٢(

  مجهول
  )١٦ -١٥تفسري سورة التكوير اآليتان ( ٨/٣٣٦تفسري القرآن العظيم البن كثري   ) ٣(
  ٢٠٥/ ١الاللئ املنثورة يف االحاديث املشهورة   ) ٤(
  ع اهول .ذا القول يعترب املسكوت عنه من أنوا   )٥(
  )  ٢٠٧/ ١( الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي.  )٤٥اختالف احلديث (ص:   )٦(
  )٤١٨احملدث الفاصل الرامهرمزي (ص:    )٧(
أراد قلت "  حيىي بن معني "ال أعرفه"  قالحيىي بن املتوكل:  " )٦٧٧/ ٢النكت  (قال ابن حجر يف   )٨(

ض عليه بكونه روى عنه مجاعة؛ فإن جمرد روايتهم عنه ال به جهالة عدالته ال جهالة عينه ، فال يعتر
  تستلزم معرفة حاله"

   ٣/٣٢١، الواضح يف األصول البن عقيل احلنبلي  ٢٩٦/ ٣العدة أليب يعلى احلنبلي     )٩(
ومل اتمٍ ابن أَبِي حوالْبخارِي،  ذكرهمحمد بن الْحصينِ ترمجة "  ٣/٣٩٠قال يف الوهم و اإليهام    ) ١٠(

خالد بن زيد، مل يذكره البخارِي،  "٤/١٧٠ يفوقال ،  من حاله بِشيٍء، فَهو عندهما مجهولٌيعرفا 
.نهالم عة أيب سايمن رِو م بِأَكْثَراتن أيب حابال وول الْحهجدمهَا منع و٣/٣٠٨ وقال مثله يف فَه  

  "بن أيب إِسحاق، موسى  فيهعن حديث 



 ٥٥٦ 
 


   )٥(السخاوي و )٤(والعراقي )٣(وابن القيم  )٢(ابن امللقن  )١(الزيلعي تابعهو

سواٌء روي عنه واحد أو أكثر يقول السخاوي  "ستور،م يسمى ":  ثالثالقول ال
     )٧(ابعه عليه الصنعاينوت )٦(" املستور الذي مل ينقل فيه جرح وال تعديل" 

وأقول : وقد وقفت كذلك على أن احلافظ ابن حجر مساه مستوراً بسكوت 
تارخيه ومساه ذكره البخاري يف  ،بن عبد اهللا بن مغفل العلماء عنه وعدم جتهيله يقول " ا

  )٨( ومل يذكر فيه هو وال ابن أيب حامت جرحا، فهو مستور اعتضد حديثه ، يزيداً
   )٩(عبد اهللا بن املغفل مل يعرف له راوٍ إال أبو نعامة احلنفي وهو ثقة وأقول وابن 

  وذا يتبني أن املستور عند ابن حجر نوعان : 

  )١٠(: مستور وصف باجلهالة فترتفع جهالته برواية عدلني عنه  األول
الثاين: املستور املسكوت عنه الذي مل جيهله أحد وروى عنه واحد أو أكثر فيحتاج إىل 

سلمة بن ضد لتقويته فمن املستور املسكوت عنهم ممن روى عنه واحد :عا
قال عنه الْحسينِي مجهول  -احلضرمي الْحارِث بن يزِيد  إال  عنهمل يرو -كسوم أ

دجرحا لَاح يه١١(فتعقبه ابن حجر بقوله قلت مل يذكر ف(  
                                                

  ١/٢٥٦نصب الراية  ) ١(
  ٣/٢٩١البدر املنري  )٢(
  " مجهول لَا يعرف بِجرحٍ ولَا عدالة"  )٢٠/ ٧( على سنن أيب داود حاشية قال ابن القيم يف    )٣(
   "  ١/١٢٢يف ذيل ميزان االعتدال    )٤(
  ١/١٥٠االجوبة املرضية   )٥(
  ٨٨/ ١فتح املغيث   )٦(
  ).١/١٦٢األفكار (توضيح   )٧(
  ٣٤٤/ ٢النكت على مقدمة ابن الصالح   )٨(
  ٥١٢، التقريب ص  ٤٥٦/ ٦، ذيب التهذيب  ٤٤٤/ ٣٤ذيب الكمال   )٩(
     ).٧٤)، تقريب التهذيب (ص ١٠٠شرح خنبة الفكر (ص   )١٠(
  )٥٩٨/ ١تعجيل املنفعة (  )١١(



 ٥٥٧ 
 


عبد ربه بن ميمون ومن املستور املسكوت عنهم الذي روى عنه أكثر من واحد: 

رِيعول : قال احلسيين  الْأَشهجذَا الرجل  فتعقبه ابن حجرمه جمازفة صعبة فَإِن هذقلت ه
معروف النسب والبلد والْولَاية والرواية روى عنه أَبو مسهر وسليمان بن عبد الرحمن 

  )١(يذكر فيه جرحا ولَا قَالَ إِنه مجهولوذكره بن أيب حاتم فَلم  وهشام بن عمار

  )٣(ووافقه وابن كثري  )٢(بشرط أن يروي عنه ثقتان فأكثر ،ومساه الذهيب مستوراً
  )٤( " أنه جمهول أو ال يعرفالذهيب  فاعتربهفإن روى عنه واحد 

  املسألة الثالثة الراجح يف التسمية

وأنه مل يعرف جبرح وال  - مسكوت عنه -  وأرجح القول األول يف التسمية
  تعديل و ذلك :

أن التوقف يف حاله أوىل من اازفة بوصف اجلهالة عليه ، فإذا كان السابقون قد  : أوالً
فنحن أوىل  - وهم جبال العلم واملعرفة بالرواة –وا عن وصفه باجلهالة فتوق

لَه علَى ترجمة إِلَى الْآن، أَبو الديلَمِ لَم أَقف وانظر إىل قول البوصريي "  بالتوقف.
.قَاتث ادنالِ الْإِسي رِجاقب٥( و(  

                                                
     )٧٨٤/ ١( تعجيل املنفعة  )١(
الذي روى عنه مجاعة من الثقات ، ذيب التهذيب  غيلحفص بن ب رمجةت).٢/٧٩ميزان االعتدال (  )٢(

 " )٤/٣٦٤ميزان االعتدال ( ، وقد جعل الذهيب حديث هذا املستور صحيحاً فقال يف ٣٣/ ٢
واجلمهور على أن من كان من املشايخ قد روى عن مجاعة، ومل يأت مبا ينكر عليه أن حديثه صحيح 

فقال" ما نسبه الذهيب للجمهور مل يصرح به أحد من    ٣/ ٥مليزان لسان ايف  تعقبه ابن حجر" ف
  "أئمة النقاد إال ابن حبان، 

موسى بن جبيرٍ  )"١٠٣تفسري سورة البقرة اآلية (  ٣٥٤/ ١قال يف تفسري القرآن العظيم   )٣(
يلَمالس ارِيصحيك فيه ش الْأَن لَممٍ ، واتأَبِي ح ناب هالِ ،يئًا ذَكَرالْح ورتسم وو وافقه ابن حجر  فَه "

  ٦١١،  التقريب ص 
  ٢٨/ ١مقدمه لسان امليزان   )٤(
  ١/١١٨احتاف اخلرية املهرة   )٥(



 ٥٥٨ 
 


  ثانياً: أن التوقف عن احلديث سيؤدي املعىن املراد من عدم العمل باحلديث حىت يتنب حاله

أن هذا عمل كثري من األئمة يقولون عن احلديث " مل فيه جرحاً وال تعديالً وبقية ثالثاً:  
بل   )٣(وابن حجر  )٢(واهليثمي  )١(ت " وممن ذكر هذا البوصريي رجاله ثقا

 وباقي رجال اإلسناد ثقات " ذكرها وجدت عبارة " مل أقف له على ترمجة 
ومل حيكم أحد منهم بضعف احلديث .  )٦(وابن حجر  )٥(واهليثمي  )٤(البوصريي 

  وجهالة راويه 

  :ومن خالل ما سبق نستطيع أن نقول 

  . عنه متوقف يف حاله ويف حديثه خبالف اهولاملسكوت  -  ١
  . املسكوت عنه ال جيزم الباحث جبهالته خبالف اهول -  ٢

املسكوت عنه يقال فيه " فالن مل يذكر فيه جرح وال تعديل وباقي االسناد ثقات "  -  ٣
كما هو عمل كثري من األئمة وجيوز االكتفاء " فالن مل يذكر فيه جرح وال 

  . )٧( فعل بعضهم تعديل" كما
   

                                                
  و غريها ٢٢٣/ ٤، ١١٥، ٦٨/ ١يف عشرات املواضع من احتاف اخلرية املهرة   )١(
  ٢٣٦/ ٤جممع الزوائد   )٢(
  ٦٧٧/ ٥املطالب العالية   )٣(
  ٧٥/ ١احتاف اخلرية املهرة يف   )٤(
  ٤/٤٥٤جممع الزوائد   )٥(
  ٦٧٧/ ٥املطالب العالية   )٦(
، والعراقي يف ختريج ١/١٦٢، وابن حجر يف نصب الراية ٣/٣٥٣منهم اهليثمي جممع الزوائد   )٧(

  ٣/١١٩، والبوصريي يف احتاف اخلرية ٤:١٠٥اإلحياء 



 ٥٥٩ 
 


  يــــانـالثث ـــــــاملبح

  الًـديــــــاً و تعـــم جرحـــكوت عنهـــاملسخ ـــتاري

ال شك أن البحث التارخيي يف هذا املوضوع يوقفنا على أساسه وتكون بداية 
  : مسائللالنطالق يف هذا املوضوع على بصرية ومعرفة ، وميكن أن نلخصه يف عدة 

  يف عصر النبوة : املسكوت عنهم جرحاً وتعديالً  صفة : املسألة األوىل
هو يبني للناس مراد ربه ، و يف هذا العصر كان الوحي يترتل على رسول اهللا 

يف قبول اآلتية  بتأسيس القواعدمتيز هذا العصر ويعلم الناس من سنته وهديه ، وقد 
  األخبار .

 جاءدته وال روايته " وذا ، مل تقبل شها من مل تثبت عدالته  األوىل: القاعدة
 ]٢الطالق:[  وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم قال تعاىل ،القرآن الكرمي والسنة النبوية 

خطَاب  منكُم:والعدالة أمر زائد على اإلسالم يوضح ذلك فيقول القرطيب قوله
نعكُونَ ما أَنْ يي قَطْعضقْتذَا يهو .نيملسلْملَى اإلسالم ضرورة، أللا عدائز الَةدن ى الْع

  ]٢٨٢البقرة [ ممن ترضونَ من الشهداِءعلَى الْموصوف، وكَذَلك الصفة زائدة
،ثْلُهرِف مبِظَاه يفكْتأَلَّا ي هملْزفَي ،الُهح ربتخى يتا حيضرم هنكَو لَمعلَام لَا يودلت  ..الْإِس
علَى أَنَّ في الشهود من لَا يرضى، فَيجِيُء من ذَلك أَنَّ الناس لَيسوا محمولني علَى  اآلية 

  )١(الْعدالَة حتى تثْبت لَهم، وذَلك معنى زائد علَى الْإِسلَامِ، وهذَا قَولُ الْجمهورِ 
احلارثُ ، فاشترط فيمن يرى رؤية هالل رمضان العدالة ، فعن  النيب وسار 

هالل  - أن ننسك للرؤية  ،عهِد إلينا رسولُ اِهللا "  -خطيباً  –قال   )٢( بن حاطب
إنَ فيكم من هو أعلم باهللا و فإن مل نره وشهِد شاهدا عدلٍ نسكْنا بِشهادتهِما، -رمضان

                                                
  ،      ٣٤٨/ ٢اجلامع ألحكام القرآن    )١(
التقريب  ١/٤٥١هـ الكاشف ٦٦رث بن حاطب صحايب صغري ولد باحلبشة و مات بعد سنة احلا  )٢(

    . ١٢٤ ص



 ٥٦٠ 
 


   ، وشهد هذا من رسولِ اهللا ورسوله مين

  )١( بذلك أمرنا رسولُ اهللا ابن عمر  فقال وأومأ بيده إىل عبد اهللا بن عمر

على مراعاة العدالة يف عبادة الصيام ، عن طريق  فانظر إىل حرص النيب 
التعهد بالتزام ذلك ، كما يف لفظ احلارث ، أو عن طريق األمر مبراعاة ذلك كما يف لفظ 

  ن عمر .اب

عن عائشةَ أَنَّ فشرط عدالة الشهود يف النكاح بذلك يف العبادة بل   ومل يكتف
 ولَ اللَّهسر َرِ  قَاللَى غَينِكَاحٍ ع نا كَانَ مملٍ، ودع يداهشو يلإِلَّا بِو لَا نِكَاح" :

  )٢(  ذَلك فَهو باطلٌ
  نكاح على وجود الويل وشاهدي عدلصحة ال فانظر كيف رتب النيب 

القرآن الكرمي "وذا جاء  " ال يعمل باخلرب الشرعي إال بعد ثبوته القاعدة الثانية:
آل [ قُلْ صدق اللَّه فَاتبِعوا ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا  اهللا تعاىل قال  والسنة النبوية قاعدة

لَأَنَ  صدق اللَّه تفْرِيع علَى  ا ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً فَاتبِعو :  قَولهف  ] ٩٥عمران :
  )٣( اتباع الصادقِ فيما أَمر بِه منجاةٌ من الْخطَرِ.

تعاىل، وهو  معىن قوله: قل اعتقد وأخرب أن ذلك من قول اهللاوقال الراغب " 
                                                

والدارقطين  ٢٣٣٩ح  شهادة رجلني على رؤية هالل شوالأخرجه أبو داود كتاب الصيام باب   )١(
"  يحهذَا إِسناد متصلٌ صحوقال"  ٢١١٩ح ٣/١١٧كتاب الصيام باب اإلشهاد على رؤية اهلالل 

ح ٣٤٢/ ٤وصححه ، والبيهقي يف السنن الكربى  ٢٧٠ح ٣١/١٦٩ املختارةكتابه الضياء يف و
  هذَا إِسناد متصلٌ صحيحوقال  ٨١٨٦

كر نفي إجازة النكَاحِ بِغيرِ ولي باب ذ ٤٠٧٥ح  ٩/٥٨٣أخرجه ابن حبان كتاب النكاح    )٢(
 /٩احمللى ابن حزم يف " ووافقه  ح في ذكْرِ الشاهدينِ غَير هذَا الْخبرِولَا يص مث قال" وشاهدي عدلٍ

"ونقله الزيلعي يف  وال يصح يف هذا الباب شيء غري هذا السند، ويف هذا كفاية لصحته ٤٦٥
  ، وسكت عنه  ١٦٧/ ٣نصب الراية 

       ١١/ ٤التحرير و التنوير    )٣(



 ٥٦١ 
 


قد أخرب، فإنه إذا ثبت كونه من خربه  بأن اهللاإقرار  صدق اللَّهصادق. وحقيقة قوله: 

 وسائر ما تقدم كُلُّ الطَّعامِ كَانَ حلاما أخرب من قوله:  كونه صدقا، ونبه أن ثبت
  )١( يف استقامته،. صدق، وأنه ملة إبراهيم، وأوجب عليهم اتباعه يف حتنفه أي

  : أنواعار ، وهلا خبار ، سالمة من األخطالتثبت من األ :الثالثةالقاعدة 
للتأكد من صحة  ،يف بعض أخباره  من النيب تثبت الصحابة  :النوع األول

أنس بن مالك قال  حديث، صحته  أكد نسبتها إليه أو عدم صحتها ، فمثال ما 
ت كا أَنلَن معفَز ولُكسا رانأَت ،دمحا مفَقَالَ: ي ،ةيادلِ الْبأَه نلٌ مجر ،لَكسأَنَّ اَهللا أَر معز

قَالَ: وزعم رسولُك أَنَّ علَينا خمس صلَوات في يومنا، ولَيلَتنا، قَالَ: .... »صدق«قَالَ: 
»قد٢( احلديث .....»ص(   

افها إِنما جاَء مستثْبِتا ومشووي ـوالنالْقَاضي عياض  الـا قـذا الرجل كمـفه
 بِيلنل )٣(    

قُلْت يا رسولَ اللَّه، قالت" أُم حبِيبةَ، أَنها  ، حديثصحتهعدم  ما أكد ومثال 
قُلْت: نعم، لَست لَك بِمخلية، وأَحب من "  وتحبني؟" انكح أُختي بِنت أَبِي سفْيانَ، قَالَ

يي خكَنِي فارش بِيي، فَقَالَ النترٍ أُخ »يلُّ لحالَ ي كإِنَّ ذَل«  ،ولَ اللَّهسا ري :قُلْت
فَقُلْت:   "بِنت أُم سلَمةَ"فَواللَّه إِنا لَنتحدثُ أَنك ترِيد أَنْ تنكح درةَ بِنت أَبِي سلَمةَ، قَالَ:

لَو لَم تكُن في حجرِي ما حلَّت لي، إِنها الَبنةُ أَخي من الرضاعة،  فَواللَّه«نعم، قَالَ: 
كُناتوالَ أَخو كُناتنب لَيع نرِضعةُ، فَالَ تبيةَ ثُولَما سأَبنِي وتعض٤( »أَر(  

                                                
        ٧٦٥/ ٢تفسري الراغب    )١(
باب ما جاَء في إِجازة خبرِ الواحد ،  ٧٢٥٠ح ٩/٤٤كتاب أخبار اآلحاد  أخرجه البخاري   )٢(

ومسلم كتاب األشربة باب حترمي ، الصدوقِ في اَألذَان والصالَة والصومِ والفَرائضِ واَألحكَام 
    ١٥٧١ح  ٤٣٢/ ٣اخلمر 

  ٢١١/ ١املنهاج للنووي     )٣(
الرضاعة  : كتاب:مسلم ٥١٠٧ح  ٥/١١٢البخاري كتاب: النكاح باب: أن جتمعوا بني االختني    )٤(

  ١٤٤٩ ح ٣/٤٣٢باب حترمي الربيبة وأخت الزوجة 



 ٥٦٢ 
 


قال ابن  اسمِ من أَخبر بِذَلك مل تذكر" ...إِنا لَنتحدثُ أَنك ترِيد أَنْ تنكحفقوهلا "

ولَعلَّه كَانَ من الْمنافقني فَإِنه قَد ظَهر أَنَّ الْخبر لَا أَصلَ لَه وهذَا مما يستدلُّ بِه  حجر"
  . )١( علَى ضعف الْمراسيلِ

  . ومن صورها ، قيلت عنه اليتمن األخبار  النيب  تثبت :النوع الثاين

كما يف النسيان  التثبت من أجل التأكد من وقوع الفعل منه  الصورة األوىل:
 ، ف ولَ اللَّهسةَ: أَنَّ رريرأَبِي ه نع  :ِنيدذُو الي نِ، فَقَالَ لَهيتاثْن نم فرصان

، فَقَالَ  » ؟ أَصدق ذُو اليدينِ «؟ فَقَالَ:  يتأَقَصرت الصالَةُ يا رسولَ اللَّه، أَم نِس
معن :اسالن ،  ولُ اللَّهسر فَقَام دجس ثُم ،ركَب ثُم ،لَّمس نِ، ثُمييرنِ أُخيتكْعلَّى رفَص

ثْلَ سم دجفَس ركَب ثُم ،فَعر لَ، ثُمأَطْو أَو هودجثْلَ سمفَعر ثُم ،هود٢(ج(  

فعن أنس  ، وإزالة ما يف القلوب،التثبت من أجل تأليف القلوب  :ثانيةالالصورة 
 موي ارصاَألن قَالَت  

واللَّه إِنَّ هذَا لَهو العجب، إِنَّ سيوفَنا تقْطُر من دماِء  - وأَعطَى قُريشا -فَتحِ مكَّةَ،
شٍ، ويقُر بِيالن كلَغَ ذَلفَب ،هِملَيع درا تنمائغَن :َقَالَ: فَقَال ،ارصا اَألنعي «، فَدا الَّذم

كُمننِي علَغقَالَ: فَ »ب ،كلَغي بالَّذ ومِ إِلَى «قَالُوا: هائنبِالْغ اسالن جِعرنَ أَنْ يوضرالَ تأَو
رتو ،هِموتيب ولِ اللَّهسونَ بِرجِع  ؟كُموتيإِلَى ب  

مهبعش ارِ أَوصاَألن يادو لَكْتا لَسبعش ا، أَويادو ارصاَألن لَكَتس ٣( »لَو(  

.." فأراد التأكد فقال  واللَّه إِنَّ هذَا لَهو العجبقد بلغه قول األنصار"  فالنيب 
وكشف عن حقيقة " فأخربوه بصدق ما بلغه ، مث أزال عتام بلَغنِي عنكُم ما الَّذيهلم "
   ومكانتهم عنده فعله

                                                
   ٩/١٤٣فتح الباري    )١(
   ٩/١٤٣فتح الباري    )٢(
   ٣٧٧٨ح  ٩/٤٥٣ناقب باب مناقب االنصار  أخرجه البخاري كتاب امل  )٣(



 ٥٦٣ 
 


عن اخلروج من اإلسالم لو ثبت، ف التثبت من خرب يترتب عليه :لثةالصورة الثا

ي ،يأُب نب اللَّه دبع تعمفَس اةي غَزف تقَالَ: كُن ،قَمنِ أَرب ديز نلَى مقُوا عفنقُولُ: الَ ت
عند رسولِ اللَّه حتى ينفَضوا من حوله، ولَئن رجعنا من عنده لَيخرِجن اَألعز منها 

 بِيلنل هفَذَكَر ،رمعل ي أَومعل كذَل تاَألذَلَّ، فَذَكَر ْثدانِي فَحعولُ ، فَدسلَ رسفَأَر ،هت
 اللَّه  ولُ اللَّهسنِي را قَالُوا، فَكَذَّبلَفُوا مفَح ،ابِهحأَصو ينِ أُبب اللَّه دبإِلَى ع 

دا أَري: ممي عفَقَالَ ل ،تيي البف تلَسقَطُّ، فَج ثْلُهنِي مبصي لَم منِي هابفَأَص ،قَهدصو ت
 ولُ اللَّهسر كإِلَى أَنْ كَذَّب  الَىعت لَ اللَّهز؟ فَأَنكقَتموَقُونافاملُن اَءكإِذَا ج 

  )١( »إِنَّ اللَّه قَد صدقَك يا زيد«فَقَرأَ فَقَالَ:  ] فَبعثَ إِلَي النبِي ١[املنافقون: 
  : ومن صورها ، خبار املنقولة عن أصحابه من األ  النيب  تثبت النوع الثالث

عنِ ابنِ فالتثبت من خرب يترتب عليه إقامه حد من حدود اهللا ،  الصورة األوىل :
 بِياسٍ، أَنَّ النبع  ي؟نع كلَغا بم؟، قَالَ: وكننِي علَغا بم قأَح :كالنِ مزِ باعمقَالَ ل

نِي أَنلَغقَالَ: ب بِه رفَأَم ،اتادهش عبأَر هِدفَش ،معقَالَ: ن ،آلِ فُالَن ةارِيلَى جع تقَعو ك
.جِم٢( فَر(  

عمرو بن الْعاصِ ، فعن خرب ظاهره فيه خمالفة شرعية  التثبت من :نيةلصورة الثاا
فَغسلَ  و قد احتلمد ، فَخرج لصلَاة الصبحِ، علَى سرِية، وأَنه أَصابهم برد شدي أنه كان

                                                
التفسري قَوله إِذَا جاَءك الْمنافقُونَ قَالُوا نشهد إِنك لَرسولُ للَّه كتاب خاري بالأخرجه    )١(

فَإِن قلت ابن "  )٧٩مثرات النظر يف علم األثر (ص:  ، قال اجلزائري يف٤٩٠٠ ح ١٠/٤٥٦ْآيةَ)
ثَبت بِالْإِجماع بِأَن الْمنافقني لَهم في الدنيا  أيب منافق والْمنافق كَافر فَيلْزم قبول خرب الْكَافر قلت قد

 فَإِنه ، الْمؤمنِني ومنها قبول أَخبار من يظن صدقه منهم وهذَا احلَديث من أدلته في الْباب أَحكَام
عن هؤلَاِء ويرتب علَيه  يقبل خرب من يخربه قد كَانَ ف قبل خربه مع علمه بنفاقه حتى أكذبه اهللا

لَا سبِيل إِلَى الثَّانِي هنا فَهو يعمل استنادا في حصول و أحكاما ومعلُوم أَنه لَا يعمل إِلَّا بِظَن أَو بِعلم
  "  مإِحسان الظَّن م فَإِنهم لَا يكذبون فَإِنه قد كَانَ يترته عن الْكَذب الْكفَّار لقبحه عنده

حديثُ  ، و قال١٤٢٧ح ٣/٨٧ باب ما جاَء في التلْقنيِ في احلَد أخرجه الترمذي كتاب احلدود    )٢(
نسيثٌ حداسٍ حبنِ عاب  



 ٥٦٤ 
 


هتابغم ،لَاةلصل وَءهضأَ وضوت١(و(   ولِ اللَّهسلَى رع ما قَدفَلَم ،لَّى بِهِمص ثُم  َأَلس

 ولُ اللَّهسر  :َفَقَال ،هابحابته"أَصحصا ورمع متدجو فا، فَ "؟ كَيريخ هلَيا عوأَثْن
 ولُ اللَّهسلَ رسفَأَر ،بنج وها ولَّى بِنص ،ولَ اللَّهسا رقَالُوا: يو  ،أَلَهرٍو فَسمإِلَى ع

ا تقْتلُوا ولَ  فَأَخبره بِذَلك وبِالَّذي لَقي من الْبرد، وقَالَ:يا رسولَ اللَّه، إِنَّ اللَّه قَالَ:
كُمفُسأَن   :٢٩[النساء ولُ اللَّهسر كحفَض ،تم لْتسلَوِ اغْتو [  رٍوم٢( "  إِلَى ع(  

وفي هذَا الْحديث جواز التيممِ لمن يتوقَّع منِ استعمالِ الْماِء الْهلَاك سواٌء كَانَ 
غَي أَو درلِ بأَجل٣(رِه(  

عن جائز فعله ، لإلرشاد إىل ما هو أوىل منه ، فمن خرب التثبت  :ثالثةالصورة ال
 ،جِدسبِ الْملُوا إِلَى قُرقتنةَ أَنْ يملو سنب ادفَأَر ،جِدسلَ الْموح الْبِقَاع لَتابِرِ قَالَ: خج

إِنه بلَغنِي أَنكُم ترِيدونَ أَنْ تنتقلُوا قُرب : «، فَقَالَ لَهم فَبلَغَ ذَلك رسولَ اِهللا 
جِدسفَقَالَ: »الْم ،كا ذَلندأَر ولَ اِهللا قَدسا ري ،معقَالُوا: ن ،» بكْتت كُماريةَ دملنِي سا بي

كُمآثَار بكْتت كُماريد ،كُم٤(»آثَار(  
                                                

فتيممت، مثَّ  " ٣٣٤ح  ١/٢٣٤يف رواية أيب داود كتاب التيمم باب إذا خاف اجلنب الربد    )١(
 ،بحبأصحايب الص لَّيتص ١" و قال ابن حجر يف الفتحصلى اهللا عليه وسلم -فذكروا ذلك للنيب /

وحيتمل أن يكون قد فعل  الروايتني فقال ٢٢٦/١  السنن البيهقي يفو إسناده قوي " و وجه  ٤٥٤
  "ما نقل يف الروايتني مجيعا غسل ما قدر على غسله وتيمم للباقي

الْإِباحة للْجنبِ إِذَا خاف التلَف علَى نفِْسه من الْبرد ذكْر أخرجه ابن حبان كتاب الطهارة باب    )٢(
احلاكم  و ١٣١٤ح ٤/١٤٢الشديد عند الاغْتسالِ أَنْ يصلِّي بِالْوضوِء أَوِ التيممِ دونَ الاغْتسالِ

شرط الشيخينِ ولَم  هذَا حديثٌ صحيح علَى«و قال "  ٦٢٨ح  ٢٤٥/ ١كتاب الطهارة 
 ،اهجرخعلى شرطهماو قال الذهيب " "ي"  

ذكْر الْإِباحة للْجنبِ إِذَا خاف التلَف علَى نفِْسه من الْبرد أخرجه ابن حبان كتاب الطهارة باب    )٣(
احلاكم  و ١٣١٤ح ٤/١٤٢التيممِ دونَ الاغْتسالِالشديد عند الاغْتسالِ أَنْ يصلِّي بِالْوضوِء أَوِ 

هذَا حديثٌ صحيح علَى شرط الشيخينِ ولَم «و قال "  ٦٢٨ح  ٢٤٥/ ١كتاب الطهارة 
 ،اهجرخعلى شرطهماو قال الذهيب " "ي"  

  ١/٤٥٤فتح الباري    )٤(



 ٥٦٥ 
 


إىل األوىل و معىن احلديث  املسجد فأرشدهم النيب  فهم يريدون القرب من

فَإِنكُم إِذَا لَزِمتموها كُتبت آثَاركُم  -دياركُم - آثَاركُم يا بين سلمة معناه الْزموا 
جِدسةُ إِلَى الْمريالْكَث طَاكُمخ١(و(  

وذا جاء  رضه وماله ،من ثبت جمرد إسالمه فقد عصم دمه وع :القاعدة الرابعة
أَيها الَّذين آمنوا إِذَا جاَءكُم الْمؤمنات  يااهللا تعاىل قال القرآن الكرمي والسنة النبوية ،

 نوهنحتفَام اتاجِرهم ] :ن أَنْ  فعن ابن عباس" ]١٠املمتحنةشهدأَنْ ي نهانحتكَانَ ام
إِلَّا اللَّه لَا إِلَهاللَّه دبا عدمحأَنَّ مو ، ولُهسرا فال ترجع إىل  )٢( " ولم إميانة إذا عفاملمتح

  زوجها الكافر ، و هذا يكفي فيه احلكم بإسالمها
إِلَى الْحرقَة من جهينةَ، فَصبحنا  أُسامةَ بن زيد قَالَ: بعثَنا رسولُ اِهللا وعن 

مإِلَّا  الْقَو قَالَ: لَا إِلَه اهينا غَشفَلَم ،مهنلًا مجارِ رصالْأَن نلٌ مجرا وأَن قْتلَحو ماهنمزفَه
هلْتى قَتتي ححمبِر هتنطَعو ،ارِيصالْأَن هنع اُهللا، فَكَف بِيالن كلَغَ ذَلا بنما قَدقَالَ: فَلَم ، 

 يإِلَّا اُهللا ، فَقَالَ ل ا قَالَ: لَا إِلَهم دعب هلْتةُ، أَقَتاما أُس؟ " قَالَ : " ي ولَ  : قُلْتسا ري :
قَالَ: فَما زالَ »  ؟ أَقَتلْته بعد ما قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اُهللا «اِهللا، إِنما كَانَ متعوذًا، قَالَ: فَقَالَ: 

   )٣( يكَررها علَي حتى تمنيت أَني لَم أَكُن أَسلَمت قَبلَ ذَلك الْيومِ
النووي و يعلق أنكر على أسامة قتل الرجل مبجرد نطقه بالشهادتني،  فالنيب 
أَنَّ الْأَحكَام يعملُ  فيه دليلٌ للْقَاعدة الْمعروفَة في الْفقْه والْأُصولِ"يقول فعلى احلديث 

                                                
  ٥/١٦٩املنهاج للنووي    )١(
، و ذكر أقواالً أخرى و كلها تدل على أن اختبارها لبيان احلكم ٣٢١/ ٢٣ي جامع البيان للطرب   )٢(

الدخول يف اإلسالم،  مبا يصح به امتحانفإن أقررن عند " ٣٢٢/ ٢٣بإسالمها يقول ابن جرير 
فال تردوهن عند ذلك إىل الكفار. وإمنا قيل ذلك للمؤمنني، ألن العهد كان جرى بني رسول اهللا 

  ا، فأبطل وبني مشركيقريش يف صلح احلديبية أن يرد املسلمون إىل املشركني من جاءهم مسلم
ذلك الشرط يف النساء إذا جئن مؤمنات مهاجرات فامتحن، فوجدهن املسلمون مؤمنات، وصح 

  " وأمروا أن ال يردوهن إىل املشركني  ذلك عندهم 
   ١٥٩ح ٩٦/  ١ الْكَافرِ بعد أَنْ قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا اُهللا باب تحرِميِ قَتلِأخرجه مسلم كتاب اإلميان باب   )٣(
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  . )١( "واللَّه يتولَّى السرائر فيها بِالظَّواهر

بل ذكر  "آكد  كخرب أحد، فاالحتياط له  ليس خربه " القاعدة اخلامسة
عن كثري من العلماء  أنه حيب حتري العدالة يف الرواية بأكثر مما يتحرى هلا   )٢(،اخلطيب

  دة  ، يف عدالة الشها

إِنَّ كَذبا علَي لَيس كَكَذبٍ علَى أَحد، من « فقال لنبِي وقد أكد ذلك ا 
من كَذَب علَي متعمدا، فَلْيتبوأْ مقْعده من  فَلْيتبوأْ مقْعده من النار كَذَب علَي متعمدا،

  )٣( » النارِ
عليه أعظم مفسدة  و جرماً من الكذب على غريه فأما الكذب أن  فبني 

قد شرع يف دين اهللا ما مل يأذن به اهللا ، وعمل به من مل  مفسدته فإن الكاذب عليه 
إِلَّا أَنْ  الَا يكْفُر  كبرية من الكبائر الْكَذبِ علَيه يعلم كذبه ، وأما جرمه ، فإن 

 لَّهحتسذَا و ياِء  مهور منقول اجلهلَم٤(الْع(  

الْأَخبار في أَمرِ الدينِ إِنما تأْتي بِتحليلٍ، أَو تحرِميٍ، أَو أَمرٍ، أَو يقول اإلمام مسلم "
ية عنه من فَإِذَا كَانَ الراوِي لَها لَيس بِمعدن للصدقِ والْأَمانة، ثُم أَقْدم علَى الروا ..نهيٍ، 

عا لغَاش ،كذَل هلعا بِفمكَانَ آث هرِفَتعهِلَ مج نمم رِهيغل يها فم نيبي لَمو ،فَهرع قَد امو
ي ا، أَولَهمعتسأَنْ ي اربالْأَخ لْكت عمس نضِ معلَى بع نمؤإِذْ لَا ي ،نيملسا الْمهضعلَ بمعتس

  )٥( ولَعلَّها، أَو أَكْثَرها أَكَاذيب لَا أَصلَ لَها

بن  عبد اِهللا فعن ،قبل تال يعرف ال ما يفيد بأن الرواية عمن  يف رواية  جاء وقد
                                                

   ٢/١٠٦املنهاج للنووي    )١(
  ٨٢الكفاية ص   )٢(
 ، مسلم يف املقدمة١٢٩١ح  ٨٩/ ٢ باب ما يكْره من النياحة علَى املَيتلبخاري كتاب اجلنائز ا  )٣(

  من حديث املغرية بن شعبة .٤ ح٣٢/ ١ باب تغليظ الكذب على رسول اهللا 
  .  ١/٦٩املنهاج    )٤(
  .  ١/٢٨مسلم يف مقدمته    )٥(
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يحدثُهم بِالْحديث من " إِنَّ الشيطَانَ ليتمثَّلُ في صورة الرجلِ، فَيأْتي الْقَوم، فَ قالمسعود 

 هما اسرِي ملَا أَدو ،ههجو رِفلًا أَعجر تعمس :مهنلُ مجقُولُ الرقُونَ، فَيفَرتبِ، فَيالْكَذ
  )١(يحدثُ "

مما ال جمال لالجتهاد فيه ، وقد قال القرطيب   وفهذا احلديث يف حكم املرفوع  وه
 )٣(وبنحوه قال الطييب )٢( احلديث التحذير من قَبول حديث من ال يعرف.يستفاد من " 

باب النهيِ عن الرواية عن الضعفَاِء والاحتياط في وقد بوب النووي هلذا احلديث ب
   من االحتياط : ، ومقصوده )٤( تحملها

  ،)٥( حملها عمن ال يعرف حالُه.نْ ال يتأب االحتياطُ يف تحملِ الرواية، 
لاستظْهار في الْبحث عن عدالَة اقَالَ كَثري من الناسِ: إِنه يجِب بل قال اخلطيب " 

 داهالش الَةدي عف جِبا يمم بِرِ بِأَكْثَرخالْم  

 عدالة الرواية والشهادةليف هذا العصر ألنه عصر التأسيس الكالم وقد أطلنا 
  ونلخصه فيما يأيت :

منهج الكتاب والسنة عدم قبول الشهادة واخلرب إال من العدول ، والعدالة شيء  -  ١
  زائد عن اإلسالم ، كما سبق بيانه يف السمة األوىل والثانية .

عما  هو املنهج السائد ، فكانوا يسألونه  كان التحري عن أخبار النيب  -  ٢
نه من أخبار ، عند حدوث الشك و الريبة ، أو من باب التأكد من وصلهم ع

  صحة اخلرب .
                                                

  ٧ح  ٧٨/ ١أخرجه مسلم يف املقدمة باب يف الضعفاء والكذابني   )١(
  ١٢١/ ١املفهم  للقرطيب    )٢(
  ٣١٢٣/ ١٠شرح املشكاة للطييب    )٣(
  ٧٧/ ١املنهاج    )٤(
  ٢٠٠/ ١الكوكب الوهاج حملمد األمني    )٥(
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يتحرى صحة ما وصل إليه من أخبار عن أصحابه ، خاصة إذا كان  كان النيب  -  ٣

وقد سبق بيانه يف السمة  جتاهه ، ما وصل إليه من خرب يستلزم موقفاُ من النيب 
  الرابعة

اء باإلسالم فقط يف إجراء األحكام الظاهرية فمن منهج الكتاب و السنة االكتف -  ٤
، نطق بالشهادتني ومل يأت مبا يدل على ردته وكفره، فقد عصم دمه وماله وعرضه

  مما ميكن القول معه بأن " األصل فيمن نطق بالشهادتني اإلسالم .
أن الكذب علية أعظم جرما ومفسدة من الكذب على غريه ، مما  بين النيب  - ٥

مراعاة األخذ عن الرواة ، فهو أهم من االحتياط ب عليه زيادة االحتياط يف يترت
  من األخذ بالشهادة

  جاء ما يفيد االحتياط يف رواية من ال يعرف كما سبق بيانه يف السمة السابعة -  ٦

  عصر الصحابة  يف املسكوت عنهم جرحاً و تعديالً صفة : املسألة الثانية 
لقرآين والنبوي يف عدم قبول من مل تعرف عدالته سار الصحابة على املنهج ا

  ويظهر ذلك من خالل السمات اآلتية
فأما الرواية : فعن عبد اهللا   ،الشهادة الرواية واشتراط العدالة يف  السمة األوىل :

مسح على اخلفني " فأنكر عبد اهللا بن عمر  بن عمر عن سعد بن أىب وقاص "أن النيب 
باك عن ذلك " فسأله فقال عمر"  نعم إذا حدثك سعد عن ذلك فقال له سعد "سل أ

  )١( "فال تسأل عنه غريه النيب 
فَإِذَا رأَيتم الْهِلَالَ أَولَ النهارِ فَلَا تفْطروا  فعن عن عمر قال وأما يف الشهادة ،  

  )٢(حتى يشهد شاهدان ذَوا عدلٍ أَنهما رأَياه بِالْأَمسِ " 
                                                

   . ٢٠٢رقم  ١/٤٤٤أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب املسح على اخلفني   ) ١(
ح ٣٢٢/ ٤، والبيهقي يف السنن الكربى ١١٣٢ح  ٥٤٣/ ٢أخرجه الطربي يف ذيب اآلثار   )٢(

باب اإلشهاد على رؤية كتاب الصيام  و الدار قطين هذَا أَثَر صحيح عن عمر وقال  ٨١٢٩
  ، ٢١٩٦ح  ٢١٢/ ٣ اهلالل
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  ، وثبت ذلك عن كثري من الصحابة ، منهم :التحري يف األخبار  :السمة الثانية 

ة بن صعن قبيفقبول األخبار ، وحيتاط هلا ، فقد كان يتثبت يف  أبو بكر الصديق ، -  ١
 يفتسأله عن مرياثها فقال مل أجد لك  قال جاءت اجلدة إىل رسول اهللا  ذؤيب

حىت أسأل  يشيئاً فأرجع اهللا  نيبسنة  يفلك وما علمت  ءشيكتاب اهللا تعاىل 
أعطاها السدس  الناس فسأل الناس فقال املغرية بن شعبة حضرت رسول اهللا 

قال أبو بكر هل معك غريك ؟ فقال حممد بن مسلمة فقال مثل قول املغرية فأنفذه 
  .) ١( أبو بكر هلا

قال  اخلدريأىب سعيد  فعن، األخبار  كثري منيف  حترى فقد عمر بن اخلطاب ،  -  ٢
قال : فجملس األنصار فأتانا أبو موسى فزعاً مذعوراً  يفكنت جالساً باملدينة 

يقول " االستئذان ثالث فإن أذن   أنشدكم باهللا هل مسع أحد منكم رسول اهللا
لك وإال فارجع قلنا ما شأنك قال إن عمر أرسل إىلّ أن آتية فآتيت بابه فسلمت 

فرجعت مث جئته اليوم فدخلت  –كأنه وجده مشغوالً  - د علىعليه ثالثاً فلم ير
فقال ما محلك على  انصرفتعليه فأخربته أىن جئت أمس فسلمت عليه ثالثاً مث 

" إذا استأذن أحدكم ثالثاً فلم يؤذن له فلريجع  ما صنعت قال قال رسول اهللا 
كعب فقال ال  الس أىب يف" قال عمر أقم عليه البينة وإالّ أوجعتك ، وكان 

ذهب به اقال أُىب " ف، يقوم معك إال أصغر القوم وكان أبو سعيد أصغر القوم 
إمنا و .) ٢( فذهبا " إىل عمر فشهد أبو سعيد أنه مسع احلديث من رسول اهللا 

 أليب هريرة ،  قَالَ عمررواية  ففياخلرب والتثبيت فيه فقط  يفاالحتياط عمر أراد 

                                                
،  الترمذي كتاب الفرائض باب يف مرياث  ٢/٤٧أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب يف اجلدة   ) ١(

" ،  واجلدة هنا هي أم األب أو أم األم وترث إذا  هذَا حديثٌ حسن صحيحو قال " ٤/٤١٩اجلدة 
  . ٨/٨١مل يكن دوا أم ، راجع عون املعبود 

،  مسلم  ٦٢٤١رقم  ١١/٣٩كتاب االستئذان باب االستئذان من أجل البصر أخرجه البخاري   ) ٢(
  . ٨/٣٥٥كتاب اآلداب باب االستئذان 
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» ي لَما إِنأَم تثَبأَنْ أَت تببأَح نلَكو ،كهِم١( »أَت  (  

 علي بن أيب طالب فقد كان يستحلف الراوي يف أنه مسع احلديث من النيب  -  ٣ 
أحد من أصحاب :كان إذا حدثين قال  كما كان يفعل علي بن أيب طالب حيث

بو وصدق أ- ، فإذا حلف صدقته. وحدثين أبو بكر  استحلفته رسول اهللا 
يقول: "ما من عبد مسلم يذنب ذنبا، مث يتوضأ   قال: مسعت النيب  - بكر

  )٢( .ويصلي ركعتني، مث يستغفر اهللا إال غفر اهللا له"

ومعلُوم أَنه كَانَ يحدثُه الْمسلمونَ قال اخلطيب معلقاً على استحالف علي " 
هِملَامورِ إِسظُه عم ، مفُهلحتسيو لَّهلْ لَعب ، هربلُ خقْبيقًا وفَاس فلحتسي كُني لَم هأَنو ،

نمريٍ مكَث ربلُ خقْبا كَانَ يم  ، نيمالْي لَه هِمذْلبو هِملَامورِ إِسظُه عم ، مفُهلحتسي     

ابن فعن  ،هم ترك أحاديثعدم االعتداد برواية من ال يعرف و  السمة الثالثة : 
، ابتدرته أَبصارنا،  عباسٍ: " إِنا كُنا مرةً إِذَا سمعنا رجلًا يقُولُ: قَالَ رسولُ اِهللا 

اسِ إِلَّا ما ، لَم نأْخذْ من الن)٣(وأَصغينا إِلَيه بِآذَانِنا، فَلَما ركب الناس الصعب، والذَّلُولَ
" رِفع٤(ن(  

                                                
    ١١/٤٤٤البخاري كتاب االستئذان باب االستئذان ثالثاً   ) ١(
والترمذي كتاب  ١٥٢٥ح  ٥٣٢/ ٢أخرجه أبو داود كتاب فضائل القرآن باب يف االستغفار   ) ٢(

وحسنه الذهيب يف تذكرة ،  حديثٌ حسنوقال ،  ا جاَء في الصالَة عند التوبةباب م ،الصالة 
  ١٢/ ١احلفاظ 

" وأَصلُ الصعبِ والذَّلُولِ في الْإِبِلِ فَالصعب الْعِسر الْمرغُوب عنه  ٨٠/ ١قال النووي يف املنهاج    )٣(
لُ الطَّيهالذَّلُولُ السوذَميو دمحا يمم لَكسكُلَّ م اسالن لَكى سنعفَالْم يهف غُوبرالْم وببحالْم ب"  

عمر بنِ الْخطَّابِ أن رجالً شهِد عنده بِشهادة ، فَقَالَ لَه و قد جاء عن  ١٨/ ١مسلم يف املقدمة   )٤(
كرضلَا يو ، رِفُكأَع تمِ: أنا  عمر " لَسالْقَو نلٌ مجر فَقَالَ لَه ، رِفُكعي نبِم ائْت ، رِفَكأَلَّا أَع

تعرِف لَيلَه  أَعرِفُه ، قَالَ: فَبِأَي شيٍء تعرِفُه؟ قَالَ: بِالْعدالَة والْفَضلِ ، قَالَ: فَهو جارك الْأَدنى الَّذي
لَهخدمو هارهنلَى  ولُّ عدتسا ينِ بِهِممِ اللَّذَيهرالدارِ وينبِالد لُكامع؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَمهجرخمو

: لَا ، قَالَ:  ؟ قَالَ ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَرفيقُك في السفَرِ الَّذي يستدلُّ بِه علَى مكَارِمِ الْأَخلَاقِ الْورعِ
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عنِ ابنِ عمر قَالَ: كَانَ عمر عدم أخذ احلديث إال عن الثقات ، ف السمة الرابعة : 

،قَةث نذَ إِلَّا عأْخا أَنْ لَا ننرأْم١(ي(   

  )٢(ضا،أَنت عندنا الْعدلُ الر"َعبد الرحمنِ بن عوف، وقال عمر بن اخلطاب ل
وهذَا الْقَولُ كَاف في التزكية ، لأَنَّ الْوصف بِالْعدالَة قال اخلطيب عن قول عمر " 

يدأْكا ترِض هلُ بِأَنالْقَوو ، الَةدالْع فَةابِ صي با فاهنمي قَدلَالِ الَّتلْخل عام٣( ج(  

ولَا نعلَم الصحابةَ قَبِلُوا خبر أَحد إِلَّا بعد  ب "اخلطيومسك اخلتام يف الباب قول 
 هقائلَاحِ طَرصو بِهذَاهم ةقَامتاسو هاددلْمِ بِسالْعو هالارِ حبتوقد اخ .. مهأَن مهنع وِير

إِسلَام ، فَلَم يطْعن علَيهِم في ذَلك الْفعلِ ، ولَا ردوا أَخبارا روِيت لَهم ورواتها ظَاهرهم الْ
 هلَافإِلَى خ بذْهي نم يهِمكَانَ ف إِذْ لَو ، هِميعمجل بذْهم هلَى أَنلَّ عفَد ، يهفُوا فولخ

حكى القرايف إمجاع الصحابة على عدم  بل )٤( لَوجب بِمستقَر الْعادة نقْلُ قَوله إِلَينا ،
  )٥(قبول خرب من مل تعرف عدالته

  من خالل ما سبق يتبني لنا ما يأيت :

والتثبت منه فمنهم من كان يطلب  حتري الصحابة يف قبول احلديث عن النيب  -  ١
  طالباخلطاب، ومنهم من يستحلف الراوي كعلي بن أيب شاهداً كأيب بكر وعمر بن 

  العدالة يف الرواية والشهادة كما جاء عن عمراشتراط  -  ٢
                                                                                                                   

/ ١٠أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  ست تعرِفُه ، ثُم قَالَ للرجلِ: ائْت بِمن يعرِفُك "لَ=   
    ٩/٦١٠، و صححه مرسالً ، و ضعفه العقيلي موصوالً ، كما يف البدر املنري  ٢٠٤٠٠ح ٢٣١

    ١٣١/ ١معرفة السنن     )١(
و   هذَا حديثٌ صحيح علَى شرط مسلمٍقال و  ١٢١٣ح  ٤٧٣/ ١أخرجه احلاكم كتاب السهو    )٢(

    وهذا إسناد حسن جيد.  "٤٥٣/ ٦قال العيين يف خنب األفكار 
    ٨٥الكفاية ص     )٣(
  ٨٣الكفاية ص   )٤(
    ٤/٨٣الفروق للقرايف   )٥(
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  عدم االعتداد برواية من ال يعرف من الرواة -  ٣

  عصر التابعني يف  املسكوت عنهم جرحاً و تعديالً صفة: املسألة الثالثة
  :على قولني  وافكان عدالته من مل تعرف اخلالف بني التابعني فيبدأ يظهر هذا العصر يف 

بن عبد قبل رواية من مل تعرف عدالته ، منهم سعد بن إبراهيم مل ي األول : القول 
وحممد  )٢(هـ ١٠٦وطاووس بن كيسان اليماين ت  )١(هـ ١٢٥الرمحن بن عوف ت 

 )٤(وحكاه ابن حجر عن مجهور احملدثني من أهل هذا العصر   )٣( هـ١١٠بن سريين ت 
   .األخبار إال من العدول  ساروا على املنهج القرآين والنبوي يف عدم قبول هم يف ذلك و

يف قبول خرب الراوي هي إِظْهار الْإِسلَامِ وسلَامةُ الْمسلمِ الكتفاء " ا:  الثاين القول
وعثمان  )٦(وإبراهيم النخعي  )٥(وممن قال به من التابعني شريح القاضي من فسقٍ ظَاهرٍ

    مبا يأيت :واستدلوا  )٨(وأبو حنيفة  )٧(يت بال
                                                

    ، حيث غضب من الزهري لروايته عن بعض من ال يعرف  ١٥٤/ ١معرفة اآلثار والسنن   )١(
  ".وإِلَّا فَدعه،  حافظًا ثقَةً إِنْ كَانَ الَّذي حدثَك، حيث قال " ١٥٤/ ١معرفة اآلثار والسنن   )٢(
  ،   ١٥٤/ ١معرفة اآلثار و السنن   )٣(
  ٢٨/ ١حكاه عنهم ابن حجر يف لسان امليزان   )٤(
  ٢٦٨تقريب ص هـ ال ٨٠، شريح بن احلارث القاضي ثقة ت ٢/٢٩٥اجلامع ألحكام القرآن   )٥(
" عن إِبراهيم، قَالَ" الْعدلُ في الْمسلمني من لَم يظْهر منه رِيبةٌ ". ٢٢١/ ١٠للبيهقي السنن الكربى  )٦(

" وإبراهيم رِيبةٌ  " وهذَا عندنا فيمن ثَبتت عدالَته فَهو علَى أَصلِ الْعدالَة ما لَم يظْهر منهالبيهقيقَالَ 
 ١/١٥٤، وحكى عنه البيهقي يف معرفة السنن  ٦٥هـ التقريب ص ٩٦بن يزيد النخعي ثقة ت 

  أنه كان ال حيتج إال مبن ثبتت عدالته
هـ التقريب ص ١٤٣، عثمان بن مسلم البيت تابعي صدوق ت ٢/٢٩٥اجلامع ألحكام القرآن   )٧(

٤٣٣   
  ١/٣٤٣البن قدامة  روضة الناظر ١/٣٤٤قه للسرخسي ، أصول الف٩٣٦/ ٣العدة أليب يعلى  )٨(

 من ظهور الفسق اإلسالم، والسالمة ، عنده قيل: سببه أن العدالة وسبب هذا الرأي عند أيب حنيفة:
اجلمهور فهي اجتناب الكبائر وبعض الصغائر واإلصرار عليها، واملباحات القادحة يف  فقط ، خبالف
وأما اجلمهور  فال جتب، يف الشهادة فإذا مل يطلبها اخلصم ،حق للعبد هالعدالة عند ألن املروءة، وقيل
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ياأَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاَءكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ  قوله تعاىل  :الدليل األول

نيمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت الَةها بِجموا قَويبصت } : ووجه االستدالل  }٦احلجرات 
الفسق وجب أن ال جيب التثبت،   عند عدمأوجب اهللا تعاىل التثبت عند وجود الفسق، ف

  )١(فيجوز العمل 

العدالة؛ ألما  إذا علمنا زوال الفسق ثبتت وأجاب القرايف عن ذلك بقوله "
  )٢(ضدان ال ثالث هلما، مىت علم نفي أحدمها ثبت اآلخر

 فقال: إين رأيت ابنِ عباسٍ قال: جاء أعرايب إىل النيب حديث  : الدليل الثاين
فقال" أتشهد أن ال إله إال اهللا؟ " قال: نعم، قال: "أتشهد أن  - يعين رمضان -اهلاللَ 

  )٣(حممداً رسولُ اهللا؟ " قال: نعم، قال: "يا باللُ، أذِّن يف الناسِ، فليصوموا غداً"

                                                                                                                   
رفع النقاب عن ، راجع : فالعدالة عندهم حق هللا تعاىل فال بد من ثبوا طلبت أو مل تطلب =   

  ٥/١١١تنقيح الشهاب أليب علي الرجراجي 
  ٢/٢٤٢للقرايف  تنقيح األصول    )١(
  ٢/٢٤٢القرايف يف تنقيح األصول   )٢(
 ٢٣٤٠ح  ٤/٢٧يف شهادة الواحد على رؤية هالل رمضانأخرجه أبو داود كتاب الصيام باب   )٣(

حديثُ ابنِ عباسٍ فيه اختالَف وأَكْثَر وقال "  ٦٩١ح  ٢/٦٧ باب ما جاءوالترمذي كتاب الصوم 
بِينِ النةَ، عكْرِمع نع ،اكمس نا، عوور اكمابِ سحأَص   يثذَا احلَدلَى هلُ عمالعالً، وسرم

،كاربالْم نقُولُ ابي بِهامِ، ويي الصف داحلٍ وجةُ رادهلُ شقْبلْمِ قَالُوا: تلِ العأَكْثَرِ أَه دنع  ،يعافالشو
بِشهادة رجلَينِ، ولَم يختلف أَهلُ العلْمِ في  وأَحمد، وأَهلِ الْكُوفَة، قَالَ إِسحاق: الَ يصام إِالَّ

باب قَبولِ شهادة الرجلِ ، والنسائي كتاب الصوم   اِإلفْطَارِ أَنه الَ يقْبلُ فيه إِالَّ شهادةُ رجلَينِ
باب ما جاَء في  ب الصوم باب، ابن ماجة كتا ٢١١٢ح ٤/٣٢١الْواحد علَى هلَالِ شهرِ رمضانَ

إِجازة شهادة الشاهد وابن خزمية كتاب الصوم باب   ١٦٥٢ح  ١/٥٧٢الشهادة علَى رؤية الْهِلَالِ
 ١١٠٤ح  ٤٣٢/ ١، احلاكم كتاب صالة العيدين ١٩٢٣ح  ٣٤٢/ ٢ الْواحد علَى رؤية الْهِلَالِ

  و قال الذهيب صحيح . »صحيح الْإِسناد متداولُ بين الْفُقَهاِء، ولَم يخرجاهوهذَا حديثٌ «وقال " 
فَإِنْ قيلَ " ٧٧/ ٢وقد رد ابن اجلوزي على من أعله باإلرسال فقال يف التحقيق يف مسائل اخلالف 

كْرِمع نةَ علَمس ناد بميل وحائرإِس سلهيث أرذَا احلَده ولُ اللَّهسر نةَ ع  بن يدلالْو فَقات ا قَدقُلْن



 ٥٧٤ 
 


وذكر  ه ،ظَاهرِ إِسلَاممكتفياً ب األعرايب  خبرل بِقَ النبِي  ووجه استدالهلم: أن

ملن رأى أن األصل يف فيه دليل  أن احلديث ، ، و الطييب و الشوكاين و الصنعاين اخلطايب 
مل يطلب   وذلك أنه أن الرجل إذا مل يعرف منه فسق تقبل شهادته املسلمني العدالة،

،   )١( أن يعلم من األعرايب غري اإلسالم فقط ومل يبحث بعد عن عدالته وصدق هلجته.
  : مبا يأيتعن ذلك وأجيب 

اقْتصر في قَبولِ خبرِه علَى  أَنَّ النبِي ليس يف احلديث ما يدل على  : أوالً
بسفَح هلَامرِ إِسا واقعة عني ووقائع ؛  ظَاهةُ ألدقَاعو ،داعلَى الْقَولُ عزنتت انيالْأَع

أَنْ أو ،  بعدالتهإِخبارِ قَومٍ لَه إما بدالَته ، ععلمَ  نبِي ال فيكون )٢( الشهادة الْعدالَةُ
هيقدصبِت قْتالْو كي ذَلي فحلَ الْوزكُونَ ن٣( ي(  

عهِد إلينا " خطب يف الناس فقال   )٤( احلارثُ بن حاطبومما يؤيد هذا حديث 
فإن مل نره وشهِد شاهدا عدلٍ  - انهالل رمض -أن ننسك للرؤية  ،رسولُ اِهللا 

إنَ فيكم من هو أعلم باهللا ورسوله مين، وشهد هذا من رسولِ اهللا و نسكْنا بِشهادتهِما،
 عمر اهللا بن ه إىل عبدا رسولُ اهللا ابن عمر  فقال وأومأ بيدنربذلك أم )يقول  )٥

                                                                                                                   
حلَديث واختلَف أَصحاب سفْيانَ بنِ عيينةَ عنه  أيب ثَور وحازِم بن إِبراهيم وزائدةُ علَى رفْعِ هذَا=   

قْبم الثِّقَة نة ماديوالز ادز فَقَد فَعر نيثُ الثَّانِيومدلُ الْحسري قَديسند و اوِي قَدالرولَةٌ و "  
، سبل السالم ٤/٢٣٢، نيل األوطار ٥/١٥٨٢، شرح مشكاة املصابيح ٢/١٠٣معامل السنن     )١(

١/٥٤٦  
  ٦/٢٣اإلحكام يف أصول األحكام   )٢(
  ٢/٦١فتح املغيث  ٨١قاله اخلطيب يف الكفاية ص  قاله اخلطيب   )٣(
التقريب  ١/٤٥١هـ الكاشف  ٦٦ارث بن حاطب صحايب صغري ولد باحلبشة ومات بعد سنة احل  )٤(

   . ١٢٤ ص
والدارقطين  ٢٣٣٩ح  شهادة رجلني على رؤية هالل شوالأخرجه أبو داود كتاب الصيام باب   )٥(

"  يحهذَا إِسناد متصلٌ صحوقال"  ٢١١٩ح ٣/١١٧كتاب الصيام باب اإلشهاد على رؤية اهلالل 
ح ٣٤٢/ ٤و صححه ، والبيهقي يف السنن الكربى  ٢٧٠ح ٣١/١٦٩ املختارةكتابه الضياء يف و

  . هذَا إِسناد متصلٌ صحيحوقال  ٨١٨٦
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  )١( شهادة اهول.بالعدالة يأىب قبول   فتصرحيه اهللا القرايف 

 صارقَبِلَ خبره لأَنه أَخبر بِه ساعةَ إِسلَامه ، الكافر إذا أسلم  النبِي  أنثانياً: 
في ذَلك الْوقْت طَاهرا من كُلِّ ذَنبٍ ، بِمثَابة من علم ، فهو عدالً إىل أن يظهر خالفه 

ع هلَامفَإِس هالَتدع يي هالَّت هتارلَى طَهع هقَاؤب لَمعي لَم امالْأَي بِه لَتطَاوت لَوو ، الَةٌ لَهد
.الَةٌ لَهد٢( ع(  

كان يغلب عليهم الصدق ألم من خري القرون ، خاصة  : أن أهل زمانه ثالثاً
 إِسلَامه ثبتت عدالَته من ثَبتقال الصنعاين    )٣(وأنه صحايب والصحابة كلهم  عدول  

هذَا مسلم في حق الصحابة وأهل الْعصر النبوِي إِذْ الظَّاهر فيهم الْعدالَة  وبِه قَالَ 
  )٤(احملدثون وأما في حق غَريهم فَغري مسلم

وج أُم يحيى بِنت عقْبةُ بن احلَارِث، أَو سمعته منه أَنه تزحديث  :الدليل الثالث 
 بِيلنل كذَل تا، فَذَكَركُمتعضأَر قَد :اُء، فَقَالَتدوةٌ سأَم اَءتابٍ، قَالَ: فَجأَبِي إِه ،

وكَيف وقَد زعمت أَنْ قَد «فَأَعرض عني، قَالَ: فَتنحيت، فَذَكَرت ذَلك لَه، قَالَ: 
ضاأَركُمتا» عهنع اهه٥( فَن(  

                                                
  ٢٤٢/ ٢تنقيح األصول للقرايف    )١(
ري لمباركفولمراعاة املفاتيح ،  ٨١قاله اخلطيب وابن اهلمام احلنفي والشوكاين ، يف الكفاية ص   )٢(

٦/٤٨٦ .  
 وابن رسالن يف ٦/٢٠٠التحبري يف إيضاح معاين التيسري قاله ابن اهلمام احلنفي والصنعاين كما يف    )٣(

  ١٠/٣١٩شرح سنن أيب داود البن رسالن 
أهل السنة  إمجاع ١/٨بن عبد الرب يف االستيعاب بل نقل ا ٢/١٠٠توضيح األفكار للصنعاين   )٤(

"هذا مذهب كافة  ٥٠وقال اخلطيب يف الكفاية ص  عدول" كلهمأن الصحابة واجلماعة على 
زيادة على  ٣/٤٣٢الوزير اليماين توضيح األفكار ابن ونقل ، العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء"

األمة جممعة على  أن ٢٢٦ابن الصالح املقدمة  وذكرالزيدية واملعتزلة أيضا  إمجاعأهل السنة  إمجاع
  .البس الفنت منهم تعديل مجيع الصحابة، ومن 

  ٢٦٥٩ح  ٤٣٣/ ٤أخرجه البخاري كتاب الشهادة باب شهادة اإلماء و العبيد     )٥(
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و أنه  " داللة على أا جمهولة العدالة ، أَمةٌ سوداُء أن قوله " : ووجه االستدالل

 َلما عولَةً مقْبا مهتادهش كُنت لَم فَلَو ةذْكُورالْم ةلِ الْأَمبِقَو هأَتراقِ امرةَ بِفقْبع رأَم 
  . )١( بِها

وأجيب بأنه ال يلزم من كوا أمة أن تكون جمهولة العدالة ، وأن شهادة األمة 
ممن ترضونَ من  :  داخل يف قوله تعاىل يفهمقبولة إذا كانت مرضية الشهادة 

مة ثبت عنده صدق اَأل ويرى ابن حزم أن النيب ،  )٢( ]٢٨٢[البقرة:   الشهداِء
  . )٣(بالوحي إليه بذلك 

  عصر أتباع التابعني  يف املسكوت عنهم جرحاً وتعديالً صفة : املسألة اخلامسة
يف هذا العصر اتسعت دائرة اخلالف أكثر بني العلماء يف رواية من مل تعرف 

  عدالته فكان على أقوال
 .)٤(وهو قول شعبة عدم قبول روايته ألنه جمهول ليس بعدل ،  : القول األول

    )٥(ثني من أهل هذا العصر كما حكاه ابن حجر عنهم  وهو قول مجهور احملد

وهو قول أكثر إذا مل يأت خبرب منكر من مل تعرف عدالته قبول  :القول الثاين  
ن العدالة: عبارة عن إظهار اإلسالم فقط، مع أاحلنفية يف هذا العصر، وعللوا ذلك ب

م ابن األثري ، حكاه عنهسالمته عن فسق ظاهر، فكلُّ مسلم جمهول عندهم عدل
  . )٦( والسخاوي

                                                
  ٥٨مثرات النظر ص ، ٤/١٦٥كشف املشكل يف حديث الصحيحني البن اجلوزي     )١(
  ٢٦٤/ ٥فتح الباري     )٢(
  ٢٦٤/ ٥فتح الباري     )٣(
  )٧٢٨/ ١املعرفة والتاريخ يعقوب بن سفيان (  )٤(
  ٢٨/ ١حكاه عنهم ابن حجر يف لسان امليزان    )٥(
  ٢٦/ ٢فتح املغيث للسخاوي   ، ٨٨/ ١حكاه ابن األثري يف جامع األصول   )٦(
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أن العدالة تثبت باإلسالم يف العهد النبوي وعصر الصحابة وعصر  :القول الثالث 

 من احلنفية ، لقوله   )١(التابعني وهذا قول الصاحبني أيب يوسف وحممد بن احلسن 
»لُوني ينالَّذ ثُم ،مهلُوني ينالَّذ نِي، ثُماسِ قَرالن ريخ  بو الكَذفْشي ثُم ،م٢( »ه( .  

، وإذا فشا الكذب وجب  الكذب وفشوه من بعد القرون الثالثة  فحصر 
  . )٣( ، ويثبت يف خربه التأين يف األخبار حىت يبحث عن حال الراوي

  ر تبع أتباع التابعني يف عص املسكوت عنهم جرحاً وتعديالً صفة املطلب اخلامس :

  على أقوال : املسكوت عنهم الف أكثر يف هذا العصر حول اتسعت دائرة اخل

و قد حكاه ابن حجر مطلقاً ،  من مل تعرف عدالتهعدم قبول رواية  القول األول :
الشافعي: " ال نقبل خرب من جهلناه،  يقول،  )٤( مجهور احملدثني من أهل هذا العصر

ومل يكلف اهللا أحداً أن " وقال )٥(وكذلك ال نقبل خرب من مل نعرفه بالصدق وعمل اخلري"
: " ال تكتب عن معمر عن  حيىي بن سعيد القطان وقال "  )٦( يأخذ دينه عمن ال يعرف "

وهو القول املعتمد عند أمحد ورجحه كما  . )٧(رجل ال يعرف؛ فإنه ال يبايل عمن روى 
  . )٨( احلنبلي  ذكره أبو يعلى احلنبلي وابن عقيل

مطلقاً وهو قول مجهور احلنفية يف  من مل تعرف عدالته يةقبول روا القول الثاين :

                                                
  ١٩/ ٢،  كشف األسرار لعالء الدين البخاري  ٦/٢٠٠التحبري يف إيضاح معاين التيسري للصنعاين   )١(
من  ٢٣٦٤ح  ٤٤٩/ ٣إذا مل يستشهد أخرجه ابن ماجة كتاب الشهادة باب كراهية الشهادة    )٢(

   ٥٥٨٦ح   ٣٤١/ ١٤حديث عمر بن اخلطاب ، و ابن حبان يف صحيحه   
   ٦/٢٠٠التحبري يف إيضاح معاين التيسري    )٣(
  ٢٨/ ١حكاه عنهم ابن حجر يف لسان امليزان    )٤(
  . )٤٥اختالف احلديث (ص:   )٥(
  )  ٢٠٧/ ١أخرجه ابن عدي يف " الكامل " (  )٦(
  )٤١٨حملدث الفاصل الرامهرمزي (ص: ا  )٧(
   ٣/٣٢١، الواضح يف األصول البن عقيل احلنبلي  ٢٩٦/ ٣العدة أليب يعلى احلنبلي    )٨(
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ابن قدامة قوالً ألمحد  اهوحك  )٢(باستثناء  الصاحبني أيب يوسف و حممد    )١(هذا العصر

  )٣( ، لكنه مرجوح

،  ه رواة معينونـإذا روى عن من مل تعرف عدالتهة ـتقبل رواي الثالث :القول  
السختياين " ال تسأل عمن روى عنه  متيمة أيب ابن أيوب حيث قال يف وهو قول أمحد ،

إذا روى احلسن عن  "احلسن البصري وهو قول ابن معني حيث قال يف  )٤( "أيوب 
" إذا حدث الشعيب عن رجل فسماه  الشعيب وقال يف  )٥( "فسماه فهو ثقة حيتج حبديثه

  . )٦( فهو ثقة حيتج حبديثه "

يكون الرجل معروفاً إذا روي عندكم؟ قال إذا  مىت، حيىي بن معني  سئل:  قدو
  . )٧(روي عن الرجل مثل ابن سريين والشعيب وهؤالء أهل العلم فهو غري جمهول

يف عصر ما بعد القرون  جرحاً وتعديالًاملسكوت عنهم صفة  املسألة السادسة:
  . الثالثة الفاضلة

ال املسكوت عنهم استمر اخلالف بني علماء هذه العصور  تبعاً لكم تقدم يف ح
  : فكانوا على أقوال

إىل أن املسكوت عنه ال  )٩( واألصوليني )٨(ذهب مجهور احملدثني  : القول األول
                                                

  . ٢٦/ ٢فتح املغيث للسخاوي   ، ٨٨/ ١حكاه ابن األثري يف جامع األصول   )١(
  . ١٩/ ٢ين البخاري ، كشف األسرار لعالء الد٦/٢٠٠اح معاين التيسري للصنعاين التحبري يف إيض  )٢(
   . ١/٣٢٤روضة الناظر    )٣(
  .   )١٣٢/ ٤فتح الباري البن رجب (   )٤(
  ٣٤٩ /١ التهذيب  ذيب  )٥(
  ٣٢٣ /٦اجلرح والتعديل   )٦(
  .)٨٠شرح علل الترمذي (ص   ) ٧(
  ٢٨/ ١حكاه عنهم ابن حجر يف لسان امليزان    )٨(
  ٢/٥٦ي يف فتح املغيث  ، و السخاو٤/٨٣حكاه عنهم القرايف يف الفروق    )٩(
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حيتج خبربه ، ألنه ممن مل تعرف عدالته ، يستوي يف ذلك من روى عنه عدل أو عدالن ، 

ة بِعداليح من التصر بدلَا أومل تعرف روايته إال عن ضعفاء ، فقد نقل السخاوي" أنه  
    )١(الراوي بشروطها املعتربة عندهم 

ظهور اإلسالم وسالمته من الفسق بل البد من اختبار يف الراوي ال يكفي ف  
وهو   )٢( ، ةـم أو غلبة الظن بالعدالـه اليت حيصل معها العلـه وتتبع أفعالـأحوال
 )٧( الدارقطينو )٦(ي والعقيل )٥(وابن عدي  )٤(ابن القطان و )٣(أبو حامت الرازي قول 

 )١٣( وابن كثري )١٢(وابن امللقن  )١١(والذهيب  )١٠(وابن رجب )٩(والزيلعي )٨( البيهقيو

                                                
األول: تنصيص و الشروط املعتربة للعدالة عند اجلمهور هي :  ٢٦/ ٢فتح املغيث للسخاوي    )١(

إمامني من أهل احلديث على عدالة الراوي ونقل اخلطيب البغدادي عن كثري من أهل العلم أنه 
الثاين: ،بول تزكيته يكفي يف تعديل احملدث املزكي الواحد إذا كان املزكي بصفة من جيب ق

االستفاضة والشهرة على عدالة الراوي بني أهل العلم وشيوع الثناء عليه بينهم بالثقة واألمانة 
فيستغىن بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصاً وهذا هو الصحيح عند الشافعي وعليه االعتماد يف 

الكفاية يف  )١/٣٠٠راقي (). فتح املغيث للع٢٨٨بن الصالح (ص الاملقدمة  ، فن أصول الفقه
   ) ٩٦علم الرواية للخطيب البغدادي (ص 

   ) ٢/٦٣٩راجع احملصول يف علم األصول للفخر الرازي شرح اللمع أليب إسحاق الشريازي (  ) ٢(
  ) ترمجة هبرية الشيباين ١٠٩/ ٤اجلرح والتعديل، البن أيب حامت (  )٣(
  ٣/٣٩٠الوهم و اإليهام البن القطان   ) ٤(
  (بكر بن يزيد املدين): ترمجة ).٢٠١/ ٢(يف ضعفاء الرجالكامل ال  )٥(
   (احلسن بن علي اهلمداين ترمجة ).٢٣٥/ ١(الضعفاء الكبري    )٦(
  يف سؤاله عن إسحاق بن عمر   ١٢٢سؤالت الربقاين للدارقطين ص    )٧(
   " ال جيوز االحتجاج بأخبار اهولني " )١٧٨/ ٢اخلالفيات (قال يف   )٨(
  ١/٢٥٦صب الرايةن  ) ٩(
  ).٣٤٧/ ١شرح علل الترمذي (  )١٠(
  "). " ال حجة فيمن ليس مبعروف العدالة، وال انتفت عنه اجلهالة٢٣٤/ ٢ميزان االعتدال (قال يف   )١١(
  ٣/٢٩١البدر املنري  ) ١٢(
  )١٠٣تفسري سورة البقرة اآلية (  ٣٥٤/ ١تفسري القرآن العظيم البن كثري   ) ١٣(
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 .)٥(والنووي )٤(وابن قدامة  )٣(الكمال بن اهلمام من احلنفية و )٢(والقرايف  )١( وابن األثري

   . و غريهم
فجعلوا املسكوت  )٧( من احملدثنيوابن حبان  )٦( حلنفيةجلمهور ا:  القول الثاين
أن املسكوت عنه إذا مل تعرف روايته إال عن  الشرط األول::  عنه عدل بشرطني

، ال جيوز  الشيخ إذا مل يرو عنه ثقة، فهو جمهولالضعفاء فهو ضعيف ، يقول ابن حبان " 
، ألن رواية الضعيف ال خترج من ليس بعدل عن اهولني إىل مجلة أهل  االحتجاج به

بل  )٩(وأقره السخاوي  )٨(كأن ما روى الضعيف وما مل يرو يف احلكم سيان "  العدالة،
  . )١٠( نقل االتفاق على ذلك زكريا األنصاري

 )١١(فإن أتى به كان ضعيفاً ،  مبنت منكراملسكوت عنه  يأْت أال : الشرط الثاين
مل يبني ضده من مل يعرف منه اجلرح، فمن مل يعلم جبرح فهو عدل إذا  " يقول ابن حبان

إذ مل يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإمنا كلفوا احلكم بالظاهر من األشياء 
  .)١٢(غري املغيب عنهم

وقد انتقد ابن حجر هذا وقد سبقت أدلتهم والرد عليها يف املبحث األول ، 
                                                

  ١/٨ألثري جامع األصول البن ا  )١(
  ٤/٨٣الفروق للقرايف   )٢(
  ٦/٤٤٦مراعاة املفاتيح   )٣(
  ١/٣٤٣روضة الناظر البن قدامة   )٤(
  ،  ١/٢٨املنهاج   ) ٥(
  ).١٦١ألفية احلديث للعراقي (ص  )٥٣إرشاد الفحول للشوكاين (ص     )٦(
  ٢٨/ ١و حكاه النووي عن بعض احملدثني ، املنهاج  ٢٢٨/ ١اروحني   ) ٧(
)٨ (  ٢٢٨/ ١روحني ا  
  ٢٦/ ٢فتح املغيث للسخاوي    )٩(
  ٢٣١/ ١فتح الباقي   ) ١٠(
  ١/٧٧٤تعجيل املنفعة  ).٤/٣٦٤ميزان االعتدال (  )١١(
  ).١/١٣راجع مقدمة الثقات البن حبان (   )١٢(
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نه ن الرجل إذا انتفت جهالة عيأقلت وهذا الذي ذهب اليه بن حبان من القول فقال " 

ن يتنب جرحه مذهب عجيب واجلمهور على خالفه وهذا هو أىل إكان على العدالة 
  )١(" ك بن حبان يف كتاب الثقات لمس

 سيوطيأصحاب هذا الرأي جعلوا حديث هذا املسكوت عنه " حسناً " يقول الو
  )٢(: فاحلديث حسن على رأيه ذكره ابن حبان يف الثقاتبن أيب عبد اهللا سليمان " 

حيث قال عن  –شيخ ابن امللقن  - ين الْيعمرِيلدفتح اب إىل هذا أيضاً : وممن ذه
: هذَا إِسناد لَا بأْس بِه، وأَقل مراتبه أَن يكون حسنا؛ فَإِن جعفَر بن سعد مستور حديث 
  .)٣(الْحال، 
م بِالْعدالَة، أَو عدم الْعلْمِ الْخلَاف مبنِي علَى شرط قَبولِ الرواية، أَهو الْعلْوسبب  

  .)٤(فمن قال باألول مل يقبل املسكوت عنه ، و من قال بالثاين قبله بِالْمفَسقِ؟ 

للسرخسي وعالء الدين البخاري من احلنفية قبول جمهول القرون  القول الثالث:
وهذا هو رأي  الثالثة الفاضلة فقط لتعديل الشرع هلم فيكون خربهم حجة دون غريهم ،

  .أيب يوسف و حممد بن احلسن 
املسكوت عنه لو كان ممن اشتهر بطلب العلم أن البن عبد الرب:  :الرابعالقول    

جرحه يف حاله معروف العناية به فهو عدل حممول يف أمره على العدالة حىت يتبني  وكان
سيد قه على ذلك ابن سواٌء كان من املتقدمني أم املتأخرين ، وواف )٥(" أو يف كثرة غلطه

إنه حق وال يدخل املستور يف ذلك فإنه غري مشهور فقال "  الذهيب وانتصر له    )٦(الناس
                                                

  ٢٨/ ١لسان امليزان    )١(
  ١٨٦/ ١الدر املنتثرة للسيوطي    )٢(
  ٥٩٤/ ٥البدر املنري   )٣(
  ٢/٥٦فتح املغيث   ) ٤(
    ٢٨/ ١التمهيد البن عبد الرب   )٥(
  ).١/٣٠٠راجع فتح املغيث للعراقي (  )٦(
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بالعناية بالعلم فكل ما اشتهر بني احلفاظ أنه من أصحاب احلديث وأنه معروف بالعناية 

دا وثقه ذا الشأن مث كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تباينا وال أتفق هلم علم بأن أح
وقد  )١(" فهذا الذي عناه احلفاظ ويكون مقبول احلديث إىل أن يلوح فيه جرح جارح 

  . )٢(" رده ابن الصالح فقال: وهذا اتساع غري مرضي 

معروف  املسكوت عنه لو كان ممن اشتهر بطلب العلم وكانأن  اخلامسالقول 
أمره على العدالة املتأخرين ف فإن كان من املتقدمني يتوقف فيه ، و إن كان منالعناية به 

وهو يف زماننا مرضى بل يقول رمحه اهللا  : افظ املزي، وهو قول احلجرحه حىت يتبني 
  )٣( "متعني

وذلك  القول األول ، فهو الذي عليه مجاهري أهل العلم من احملدثني ، :والراجح 
  : ملا يأيت

سكوت عنه شهادة ورواية ألن العمل يف الكتاب والسنة على عدم االحتجاج بامل أوالً:
  . كما سبق

ملسكوت عنه أدلة مرجوحة يف داللتها و قد تعقبها العلماء حىت أن أدلة احملتجني با ثانياً:
من احلنفية أنفسهم كابن اهلمام ، مث هم انقسموا على أنفسهم فقيد بعضهم 
االحتجاج بأصحاب القرون الثالثة األوىل فقط دون غريهم كأيب يوسف وحممد ، 

  . ورجحه املتأخرون من احلنفية كالسرخسي و غريه

 خليقة بالتثبت واالختبار ملن يؤخذ عنه  فهو احلديث دين نتعبد اهللا تعاىل به: أن  ثالثاً
حىت حيصل ملن يأخذ عنه العلم أو الظن القريب من العلم بأن هذا الراوي عدلّ 

 حلني فال يدل علىوأن باطنه يوافق ظاهره فأما حسن السمت والتزين بزين الصا
                                                

  ).١/٣٠٠راجع فتح املغيث للعراقي (  )١(
  ).٢٨٨راجع املقدمة ابن الصالح (ص   )٢(
  ).١/٣٠٠راجع فتح املغيث للعراقي (  )٣(
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  ..)١(حتقق العدالة 

  خالصة املبحث

  .مل يقبل قول من مل تعرف عدالته يف العصر النبوي ال يف الرواية وال يف الشهادة  -  ١
  .مل يقبل قول من مل تعرف عدالته يف عصر الصحابة ال يف الرواية وال يف الشهادة  -  ٢

 عدم قبول رواية من مل تعرف بدأ اخلالف يف عصر التابعني فذهب اجلمهور إىل -  ٣
  . عدالته  وذهب احلنفية إىل قبوهلا

 انقسم احلنفية على أنفسهم فذهبازداد االختالف فيف عصر أتباع التابعني  -  ٤
فقط مجهورهم إىل قبوهلا وذهب الصاحبان: أبو يوسف وحممد بن احلسن إىل قبوهلا 

  . يف القرون الثالثة الفاضلة

  يوافق فيه احلنفية .عن أمحد  ازداد اخلالف فجاء قولالتابعني يف عصر تبع اتباع  -  ٥

يف حال إىل ايته االختالف وصل يف عصر ما بعد القرون الثالثة الفاضلة  -  ٦
  املسكوت عنه 

  

  
  
  
  
  

                                                
   ) ١/١٥٧) املستصفى من علم األصول للغزايل (٢٣/١٨٠(توضيح األفكار   راجع  )١(



 ٥٨٤ 
 


  رابعاملبحث ال

  إفادة رواية العدل عن املسكوت عنه 

  لني :اختلف العلماء فيما تفيده رواية الثقة عن املسكوت عنه على قو

أا تفيد االحتجاج برواية عدل واحد عن املسكوت عنه وهو قول  :القول األول
حكاه اخلطيب عن بعض العلماء بعض الشافعية وبعض احلنابلة ، وواحلنفية و ابن حبان  

ره ؛ لئَلَّا ألن الظَّاهر أَنه لَا يروِي إِلَّا عن عدلٍ ؛ إِذْ لَو علم فيه جرحا لَذَكَ وحو ذلك
  )١(يكُونَ غَاشا في الدينِ

فكيف يكون رواية العدل عن الرجل "  : وقد استنكر ابن حجر هذا القول فقال
  )٢( تعديال له

من أئمة  - وليس أي ثقة –واحد إمام االحتجاج برواية أا تفيد  القول الثاين :
إذا روى  :اود السجستاين أبو د، فقد سأله أمحد  عن املسكوت عنه وهو قولاحلديث 

   )٣(حيىي أو عبد الرمحن بن مهدي عن رجل جمهول، حيتج حبديثه؟ قال: " حيتج حبديثه 

سفْيانُ الثَّورِي: إِني لَأَروِي الْحديثَ علَى ثَلَاثَة أَوجه، ورده اخلطيب و غريه بقول 
م يهف قُّفولتللٍ، وجر نم ةجلْحفَل ،هيثدبِح دتلَا أَع نبِ مذْهم رِفَةعم ةبحملو ،رآخ ن

  )٤(قَالَ الْبيهقي: فَعلَى هذَا الْوجه كَانت رِوايةُ من روى من الْأَئمة عنِ الضعفَاِء،.

 أكثرعدالن فعن املسكوت عنه إذا روى أا تفيد االحتجاج :  لثالقول الثا
)٥(  ،

                                                
  ١/٣٧٦شرح علل احلديث البن رجب  ٢٣٢/ ١، فتح املغيث للعراقي ٣٦٩/ ١تدريب الراوي    )١(
  ١٥/ ١لسان امليزان   )٢(
  ١/١٩٨سؤاالت أيب داود ألمحد    )٣(
    ٢/٤٤فتح املغيث     )٤(
رجاه، هذَا حديثٌ صحيح علَى شرط مسلمٍ ولَم يخ "عقب حديث  ٤٠٦ /٣قال يف مستدركه    )٥(

ه انِيبييلَ الشاعمأَنَّ إِس مهوتي ةعنلِ الصرِ أَهغَي نا ممهوتلَّ ملَعولٌـوهجذَا م  فَقَد ككَذَل سلَيو ،



 ٥٨٥ 
 


فهو  جمهول ال حيتج به وبه قال ذا  –حىت و إن كان ثقة  -وإذا روى عنه واحد فقط 

 ،ورده الْخطيب بِأَنه قَد لَا يعلَم عدالَته ولَا جرحه،  )٢(ضياء الدين املقدسي و )١(احلاكم 
قَات رووا عن قَومٍ أَحاديثَ أَمسكُوا في بعضها ، كَيف وقَد وجِد جماعةٌ من الْعدولِ الثِّ

نييضرم رغَي مهبِأَن هِملْمع عم هِمالوكْرِ أَحذ ن٣( ع( .  
شعبة بن احلجاج: " نعم الرجل سفيان، : ومما يؤيد قول اخلطيب ، قول  وأقول

حيىي بن سعيد القطان: " ال  وقول .)٤(لوال أنه يقمش " يعين يأخذ من الناس كلهم 
  .   )٥(تكتب عن معمر عن رجل ال يعرف؛ فإنه ال يبايل عمن روى 

روى عنه الرازيان، ومل يذكر فيه ، خالد بن عبد اهللا،  وقال ابن القطان يف ترمجة "
ول الْحهجده منع ولَا تعديال، فَهم جترحيا واتد بن أيب حمحو مة أَبِيه  ال.أَبايي رِوف سلَيو

  .)٦(وأيب زرعة عنه ما يقْضي لَه بِحسن الْحال، فقد رويا عمن لَا يثقان.

ورجحه البيهقي ، جلمهور احملدثني وأكثر أهل األصول والفقهاء  :رابعالقول ال
لأَنه يجوز أَنْ يروِي  ،ولَا خبرا عن صدقهواخلطيب إىل أن الرواية عنه ال تتضمن تعديله 

                                                                                                                   
   =هنى عوغري حممد بن طلحة -ر-  مارٍ الْأَثْريند نو برمحممد  " يقصد أن ثقتان رويا عنه األولع

     بن طلحة و الثاين عمرو بن دينار "
عبد الْملك بن عبد الرحمنِ الَّذي في هذَا الْإِسناد مجهولٌ، لَا نعرِفُه " ٣/٦٣قال يف مستدركه    )١(

" قَاتث ماقُونَ كُلُّهالْبحٍ ورلَا جو الَةد٢٣٤/ ٤قال يف مستدركهوبِع"اةُ هور قَاتث مكُلُّه يثدذَا الْح
  "إِلَّا غَزالَ بن محمد فَإِنه مجهولٌ 

فقد خرج حديثاً مث قال عن أحد رواته: يحيى   ٤٣٦ح  ٢/٥٦األحاديث املختارة للضياء املقدسي   ) ٢(
ؤه هنى عور قَديلٍ ودعال تحٍ ورجب رِفُهلِ لَا أَعالْفَض نةُ الثَّالثَةُ بموعن قيمة الكتاب يقول الِء اَألئ ،

من مظَانِّ الصحيحِ" الْمختارة " للضياِء الْمقْدسي الْحافظ، وهي "  ٥٨/ ١السخاوي يف فتح املغيث 
كردتسالْم نم نسأَح".  

  ).٨٨الكفاية يف علم الرواية (ص   ) ٣(
  )٧٢٨/ ١اريخ يعقوب بن سفيان (املعرفة والت  )٤(
  )٤١٨احملدث الفاصل الرامهرمزي (ص:    )٥(
  ٣/٢٣١الوهم واإليهام البن القطان   ) ٦(
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تفيد تقوية حسن الظن بروايته إذا لكنها عمن لَا يعرف عدالَته، بلْ وعن غَيرِ عدلٍ، 

 نعم، كَثْرةُ رِواية الثِّقَات عنِ الشخصِ تقَوي حسن الظَّن بِهانفرد ، يقول السخاوي " 
    )١( "لرواية عنِ الراوِي لَا تكُونُ تعديلًا لَه علَى الصحيحِ مجرد ا ،لكن

  تشهد بذلك :  للعلماء  وهذه أقوال وهذا القول هو الراجح عندي 

كان ابن املبارك ال يترك حديث الرجل حىت «نعيم بن محاد قال ابن املبارك ، يقول  -  ١
  ) ٢(»فعهيبلغه عنه الشيء الذي ال يستطيع أن يد

أبو حامت الرازي، يقول ابنه عبد الرمحن: سألت أيب عن رواية الثقات عن رجل غري  - ٢
ثقة فما يقويه؟ قال: إذا كان معروفاً بالضعف مل تقوه روايته عنه وإذا كان جمهوالً 

  ).٣(»نفعه رواية الثقة عنه
 اعيل بن قيسإمسوأقول نفعه يف االعتبار وليس يف االحتجاج فقد قال أبو حامت عن 

  قال  )٤( - وثقه أبو حامت وابن حجر  - الذي روى عنه معن بن عيسى  البصري
  . )٥(" جمهول ليس باملشهور

: رواية الثقات عن الرجل مما تقوي  ابن أيب حامت سألت أبا زرعةأبو زرعة ، يقول  -  ٣
  . )٦( حديثه؟ قال أبو زرعة إذا مل يتكلم فيه العلماء

سئل: مىت يكون الرجل معروفاً إذا روي عندكم؟ قال إذا روي فقد  ،حيىي بن معني  -  ٤
  ).٧(عن الرجل مثل ابن سريين والشعيب وهؤالء أهل العلم فهو غري جمهول

                                                
  ٢٦/ ٢فتح املغيث للسخاوي    )١(
  ).٢/٢٣اجلرح والتعديل البن أيب حامت (  ) ٢(
  ).٢/٣٦اجلرح والتعديل (  ) ٣(
  ٣٢١/ ١لسان امليزان   ).٨/٢٧٨اجلرح والتعديل (  ) ٤(
  ).٢/١٩٣اجلرح والتعديل (  ) ٥(
  ).١/١١)، الثقات (٨٢شرح علل الترمذي البن رجب احلنبلي (ص   ) ٦(
  .)٨٠شرح علل الترمذي (ص   ) ٧(
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الْمختصر، من رمحه اهللا "  فقال ابن خزمية "هذا القول وقد سار األئمة على 

 بِينِ النع دنسالْم نرِ، مصتخالْم لِ عدنِ الْعلِ عدقْلِ الْعا بِنني ذَكَرالَّذ طرلَى الش
 هولًا إِلَيصوم  يأَنَّ ف ذْكُرا نارِ إِلَّا مبي الْأَخلاقي نحٍ فرلَا جو ،ادني الْإِسرِ قَطْعٍ فغَي نم

ف كشا لٌء، إِميارِ شبضِ الْأَخعب نالْقَلْبِ م رِفُهعاوٍ لَا نر ا أَوربخ قَهفَو ناوٍ ماعِ رمي س
طَلَبة بِعدالَة ولَا جرحٍ، فَنبين أَنَّ في الْقَلْبِ من ذَلك الْخبرِ، فَإِنا لَا نستحلُّ التموِيه علَى 

    )١( ته فَيغتر بِه بعض من يسمعهالْعلْمِ بِذكْرِ خبرٍ غَيرِ صحيحٍ لَا نبين علَّ

عبد األكرم بن أيب حنيفة الكويف الذي مل يرو عنه «يف ترمجة  الذهيبار سذلك    
  )٢(»ال يعرف لكن شيوخ شعبة جياد وقال ابن حجر مقبول« فقالسوى شعبة 

زباىل مبوحدة محمد بن يعقُوب الوعلى هذه القاعدة جرى ابن حجر ففي ترمجة :
 رِيصيفَة الْبفة الذي روى خعو زرأَبمد وعبد اهللا بن أَح قال احلسيين : عنه سلَي

قلت من يروى عنه أَبو زرعة لَا يقَال فيه هذَا وقد ، فتعقبه ابن حجر بقوله " بِمشهور 
اهللا كَانَ لَا يكْتب اال عن من ن عبد أذكره بن أيب حاتم ومل يذكر فيه جرحا وقد تقدم 

يهف أَبوه ٣( اذن لَه(  
كتب «قال ابن حجر  ،احلسن بن مدرك السدسي أبو علي البصري ويف ترمجة : 

                                                
 باب استحبابِ قراَءة بنِي إِسرائيلَ والزمرِ كُلَّ لَيلَة استنانا بِالنبِي  ٩٠٥/ ٢صحيح ابن خزمية   ) ١(

/ ١صحيح ابن خزمية  انَ أَبو لُبابةَ هذَا يجوز الاحتجاج بِخبرِه، فَإِني لَا أَعرِفُه بِعدالَة ولَا جرحٍإِنْ كَ
التقريب ص  وأقول والراوي عن أيب لبابة هذا هو محاد بن زيد اإلمام الثبت الثقة ١١٦٣ح ٥٦٧
الرعية في التخلُّف عنِ الْجمعة إِذَا اجتمع الْعيد والْجمعةُ  " باب الرخصة لبعضِو أيضاً قوله  ٣٤٥

صحيح ابن خزمية  في يومٍ واحد، إِنْ صح الْخبر، فَإِني لَا أَعرِف إِياس بن أَبِي رملَةَ بِعدالَة ولَا جرحٍ
،  ٢٠٤/ ٤القطان وابن حجر الوهم و اإليهام  وقد وافقه يف الراوي ابن ١٤٦٤ح ٧٠٩/ ١

، وأقول و الراوي عنه عثمان بن املغرية الثقفي أحد الثقات ، التقريب  ٣٨٨/ ١ذيب التهذيب 
  ٤٤٣ص 

  ).٣٣٢)، تقريب التهذيب (ص ٣/٢٤٦)، ميزان االعتدال (٦/٣٠اجلرح والتعديل (  ) ٢(
  )٢١٦/ ٢تعجيل املنفعة (  )٣(
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  . )١(» عنه أبو زرعة وأبو حامت ومل يذكرا فيه جرحاً ومها من مها يف النقد

ة ، لكن ال يوصف بالعدالمن خالل ما سبق يتبني أن الراوي املسكوت عنه   
  فريتقي إىل احلسن . من طريق آخر معتربإذا جاء يعترب حبديثه 

  

  
  

  

  

  

  

  
   

                                                
  ٣٩٧/ ١هدي الساري   ) ١(
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  امساملبحث اخل

  روى عن املسكوت عنه  إذامن ال يروي إال عن الثقات رواية إفادة 

 اختلف العلماء يف رواية العدل الذي ال يروي إال عن ثقة هل تعترب روايته تعديال
  ؟ للمسكوت عنه

كثر علماء احلديث أنه ال يعترب تعديالً له الحتمال أنه ضعيف أل : القول األول
ال عند غريه ، أو إجازته يف باب الرقائق الرواية عن الضعفاء ، وألنه كما قال الشافعي " 

  )١(  ليس حبجة. تفإنه صريح يف أن السكو" ينسب لساكت قول 

كاه ابن رجب عن ال أمحد وحـوبه قعنده ه ـ: أنه يعترب تعديالً ل القول الثاين
 )٢(ابنِ خزيمةَ منهم ،  مع من الْمحدثنيوعزاه جلَوصححه العراقي  الشافعيةطائفة من 
الصحيح عند الْأُصوليني؛ كَالسيف الْآمدي وابنِ الْحاجِبِ وغَيرِهما،  وجعله )٣(والْحاكمِ 

لْأَصلُ في " ا حيث قال وهو رأي  ابن عبد الرب )٤(، ريالسخاوي وزكريا األنصاوتبعه  "
 بجقَةٌ وث فِْسهي نف وهو قَةث نذُ إِلَّا عأْخفَإِنْ كَانَ لَا ي ثدحالِ الْمح اربتابِ اعذَا الْبه

هدنسمو هلسرم هيثدولُ ح٥( " قَب( .  
نه إمن عرف من حاله أنه ال يروي عن ثقة ف جر "قال ابن حومال إليه ابن حجر ف

إذا روى عن رجل ، وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة 
                                                

  ٢٣٤/ ٦البحر احمليط للزركشي   ) ١(
  تقدم يف املبحث األول أن ابن خزمية ال حيتج به بل يستأنس به  ) ٢(
  تقدم يف املبحث األول أن احلاكم يشترط يف قبوله أن يروي عنه ثقتان فأكثر   ) ٣(
  ٣٧٠/ ١تدريب الراوي   ٣٧٧/ ١شرح علل احلديث ، ٣٣٣/ ١فتح املغيث للسخاوي   ) ٤(
" من قاعدة مهمة يف التدليس فقال أيضاً  و ذكر )١٧/ ١لتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (ا  )٥(

بِش جتحي لَم دكُلِّ أَح نع ذي الْأَخف نيحامسالْم نكَانَ مو هلَيعِ عمتجيسِ الْملدبِالت رِفا عمٍء مي
أَخبرنا أَو سمعت هذَا إِذَا كَانَ عدلًا ثقَةً في نفِْسه وإِنْ كَانَ ممن لَا يروِي إِلَّا عن رواه حتى يقُولَ 

يثدالْح ةمأَئ أَكْثَر لَك هتا ذَكَرلَى معو يِسهلدت نأَلْ عسي لَمو هيفقوت نع نِيغتاس قَةيف  التمهيد ملا ث
  )١٧/ ١املوطأ من املعاين واألسانيد (



 ٥٩٠ 
 


  .)١(ممن بعدهم

وقد ألف ابن قطلوبغا الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة  واعتمد على بقاعدة  
فيقول كثرياً يف شيوخ » تشيوخ فالن كلهم ثقا«قاعدة » فالن ال يحدث إال عن ثقة«

وأحيانا يدفع  )٢( أيب زرعة روى عنه أبو زرعة وقد علم أن أبا زرعة ال حيدث إال عن ثقة.
حاله جمهولة. كيف وأبو زرعة ال  عنه اجلهالة بذلك فيقول وهذا يدفع قول ابن القطان

ما، فيقولون: وقد يوثقون مجاعة توثيقا إمجاليا مبهقال الذهيب  . )٣( حيدث إال عن ثقة
  . )٤( شيوخ فالن ثقات

ملسكوت عنه إذا روى عنه من ال يروي اعدالة  ثبتتال  : والراجح عندي وأقول
  إال عن ثقة وذلك لعدة أمور :

أن األئمة وجدوا من وصفوا بذلك قد رووا عن الضعفاء ، فاحتمال ضعف  : األول
إِلَّا عن  لب ال يروون" أم يف الغ املسكوت عنه ال يستبعد ولذلك قال السخاوي

سيأيت يف رواة النوع الثاين من هذا املبحث أم رووا عن . )٥(" ثقَة إِلَّا في النادرِ
  . الضعفاء

أنه ال ينسب لساكت قول كما تقدم عن الشافعي ومل يذكروا ذلك عن أنفسهم  : الثاين
نه لَم يكُن يأْخذُ إِلَّا عنِ  :ولَا يكْفي قَولُهبل نسبه العلماء إليهم يقول العراقي 

٦( " وأقره عليه السخاويالثِّقَات( .  
                                                

  )١٥/ ١لسان امليزان (  )١(
) ١٨٥/ ٤) (١٨٠/ ٤) (١٧٩/ ٤) (٣٦١/ ٣)(٢٤٥/ ٣الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة (  )٢(

)٤٦١/ ٤ (   
  )١٨٥/ ٤الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة (  )٣(
  )٤٢/ ١الكاشف (  )٤(
" و هو قيد ممن كَانَ لَا يروِي إِلَّا عن ثقَة إِلَّا في النادرِ"  ٢/٤٥فتح املغيث قيده السخاوي فقال    )٥(

  وجيه . 
  ١٨٣/ ١فتح املغيث للسخاوي   )٦(
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  أن اهللا مل يتعبدنا برواية من مل تعرف عدالته . : ثالثاً

  ميكن محل الرأي الثاين على من نص بنفسه أنه ال يروي إال عن ثقة كما سيايت . : رابعاً

  ويكون من الضعيف الذي يعمل به بشروطه  النوع الثايننعم : يستأنس حبديث  خامساً :
» ابن عبد اهللا بن مغفل«وقال احلافظ ابن حجر يرتقي إذا جاء من طريق معترب،  : سادساً

هو حسن احلديث ألن رواته ثقات ومل يصب من ضعفه بأن ابن عبد اهللا بن مغفل 
وال ابن  يزيد ومل يذكر فيه هو«جمهول مل يسم فقد ذكره البخاري يف تارخيه فسماه 

أيب حامت جرحاً فهو مستور اعتضد حديثه، وقد احتج أصحابنا وغريهم مبا هو 
   .).١( دون ذلك

  وقد تتبعت كل من ذكره العلماء بأنه ال يروي إال عن ثقة فوجدم على نوعني :

  وهم :من نص بنفسه على أنه ال يروي إال عن ثقة  : النوع األول
  . )٢("  ال نأخذ اال عن الثقات ناسعيد بن املسيب ، قال " إ  -  ١
  . )٣(قال " كل من رويت عنه فهو ثقة ".بقي بن خملد   -  ٢
  . )٤(روي إِلَّا عن ثقَة أ أبو داود السجستاين " قال ال -  ٣

                                                
  ).٣٢٦النكت على مقدمة ابن الصالح البن حجر   ) ١(
"ال يروي إال أنه قال١٨٣/ ١فتح املغيثوذكر السخاوي عن الشافعي يف  ٤٥/ ٤ذيب التهذيب   )٢(

  "ن ثقةع
/ ٣النكت على مقدمة ابن الصالح ( و تابعه الزركشي يف )٢٧٧/ ٥إكمال ذيب الكمال (  )٣(

قال ابن حجر ضعيف ، ذيب الكمال  جبارة بن املغلس، و هذا يف الغالب فقد روى عن )٣٧٢
أيوب" بن ، و قد اعتربه ابن حجر يف بعض ترامجه فقد روى بقي عن ١٣٣، التقريب ص٤/٤٨٩

ومل يذكر العلماء فقه جرحاً و ال تعديالً فقال ابن حجر التهذيب  أيوب اهلامشي البصري حممد بن
، مث وثقه يف التقريب ص  قلت: وروى عنه بقي بن خملد ومن شأنه أن ال يروي إال عن ثقة ١/٤١١

  ١/٢٢٢، و سكت عنه الذهيب يف الكاشف٩٣
/ ٣ذيب التهذيب ( وتابعه ابن حجر )٤٦٦/ ٣( ٥/٣٩بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام   )٤(

عيد اهلمذاين قال عنه النسائي بيس بالقوي ـذا يف الغالب فقد روى عن أمحد بن سـلكن ه )١٨٠



 ٥٩٢ 
 


 )١( » كتبت عن ألف شيخ وكسر كلهم ثقات قال "  يعقوب بن سفيان الفارسي -  ٤

 ، وقد صححه العراقي والسخاوي  انابن القطو )٢(ابن مهدي  احتجوهذا النوع 
يبط٣( الْخ(  م: ذلك  واوعللألزموا أنفسهم بذلك  هؤالء األئمة  بأ)٤(  ،  

،  ال يروي إال عن ثقةصرح بنفسه بأنه  ممن: إذا روى عن املسكوت عنه  وأقول
من أَروِي  إِذَا قَالَ: كُلُّ " الْخطيب يقولفإن ذلك حكم من هذا اإلمام بتعديل الراوي ، 

لَكُم عنه وأُسميه فَهو عدلٌ رضي، كَانَ تعديلًا منه لكُلِّ من روى عنه وسماه، يعنِي 
بِحيثُ يسوغُ لَنا إِضافَةُ تعديله لَه، قَالَ: وقَد يوجد فيهِم الضعيف ؛ لخفَاِء حاله علَى 

  . كالمه رمحه اهللا وجيهو )٥( ائلِ.الْقَ
                                                                                                                   

، وروى عن إسحاق بن سامل وهو جمهول احلال التقريب  ٣٢/ ١ووافقه الذهيب يف الكاشف =   
، ويروى عن احلسني ن ١٢٧ص ، وروى عن احلارث بن خملد وهو جمهول احلال التقريب  ٧٢ص 

، عبد اهللا بن خملد مل يذكره ابن حجر يف التقريب ص ١٥٣يزيد وهو لني احلديث التقريب ص 
جبرح و ال تعديل ، وروى عن عبد الرمحن بن احلسني احلنفي وقال عنه ابن حجر مقبول  ٣٤١

، ٣٩٣ص  ، وروى عن عبد امللك بن حبيب الذي قال عنه ابن حجر مقبول ٣٦١التقريب ص 
وروى عن عبيد اهللا بن أيب الوزير الذي قال عنه الذهيب ال اعرفه وقال ابن حجر من شيوخ أيب 

وروى عن عثمان بن حممد بن  ٤١١، التقريب ص  ٢/٣٢٣داود وال يعرف حاله ، الكاشف 
وروى عن عمر بن حفص بن  ٤٢٢سعيد الرازي الذي قال عنه ابن حجر مقبول التقريب ص 

، وسكت عنه الذهيب يف الكاشف ٤٥٢ل عنه ابن حجر مقبول التقريب ص غياث الذي قا
الذي سكت  حممد بن خلف بن طارق الداري وروى عن  ٣٢٢/ ٣، الكاشف ٤٥٢التقريب ص 

و إمنا اكثرت يف  ٥٣٣، التقريب ص  ٣/٤٢٢عنه الذهيب وقال عنه ابن حجر مقبول الكاشف 
الذي روي عنه أيب داود  داود" بن أمية األزديذكر بيان ذلك ألن ابن حجر تعارضت أقواله فمثالً 

، مث وثقه يف التقريب ص وقد تقدم أن أبا داود ال يروي إال عن ثقة. ومل يتكلم عنه أحد مث قال
  ٢/٢٢١، وسكت عنه الذهيب يف الكاشف  ١/٣١١، التهذيب ١٨٥

  ):٣٣٣/ ٣٢ذيب الكمال (  )١(
  ):٩٢(صيف علم الرواية الكفاية   )٢(
   / ١ح املغيث للسخاوي فت  )٣(
      ٥/٩بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام   )٤(
   "  ٩٢الكفاية يف علم الرواية ص   )٥(



 ٥٩٣ 
 


باعتبار غالب  أنه ال يروي إال عن ثقةبالعلماء  نسب إليه: من  النوع الثاين 
  : همو )١(أحواهلم

  )٢( حريز بن عثْمان  وقَالَ أَبو داود شيوخ حريز كلهم ثقَات -  ١
  )٣(قَةلَا حيدث إِلَّا عن ث، قال ابن حبان "َ  بن أنسمالك   -  ٢

عن رجل فاعلم أنه ثقة إال نفرا  شعبة حدث" إذا  بن احلجاج ، قال أبو حامتشعبةُ  -  ٣
    )٤(بأعيام"

  )٥( ال عن ثقة.إال حيدث قال أبو حامت "  ىب كثري أحيىي بن  -  ٤

  )٦(".ثقة عن إال حيدث ال"  أبو زرعة الرازي قال ابن حجر -  ٥
                                                

" و هو قيد وجيه فتح املغيث ممن كَانَ لَا يروِي إِلَّا عن ثقَة إِلَّا في النادرِقيد السخاوي ذلك فقال   )١(
٢/٤٥  

الذي مل يذكره أحد جبرح وال  حبان" بن زيد الشرعيبو قد روى عن  )٣١٤/ ٢تعجيل املنفعة (  )٢(
وقد تقدم أن أبا داود قال "  ٢/١٦٧تعديل إال ابن حبان يف الثقات وقال احلافظ يف التهذيب 

  ٢/٤٤٢وسكت عنه الذهيب يف الكاشف  ١٢٨، مث وثقه يف التقريب ص شيوخ حريز كلهم ثقات.
و  )٢٦٣/ ٦االستذكار ( ، وابن عبد الرب يف ٤٥٦/ ٧بان يف الثقات قاله ابن عيينة و تابعه ابن ح  )٣(

" كل من حدث عنه ثقة، إال  ١/٢٢قال ابن معني: يف  مقدمة اجلرح والتعديل هذا يف الغالب ، ف
  رجال أو رجلني ".

 "شعبةَ قول  ٢/٤٥فتح املغيث، وهذا حكم أغليب فقد ذكر السخاوي يف ١٢٨اجلرح والتعديل /   )٤(
 ،ذَلك اعتراف منه بِأَنه يروِي عنِ الثِّقَة وغَيرِه، ، وو لَم أُحدثْكُم إِلَّا عن ثقَة لَم أُحدثْكُم عن ثَلَاثني.لَ

.هفعلَى ضع عمأُج نموِي عرلَا ي والٍ فَهلَى كُلِّ حع٣( ميزان االعتدال يف الذهيب " و قال و /
  منهم" النادر إال نقاوةٌ شعبة شيوخ " )٦١٣

  ٩/١٤٢اجلرح و التعديل   )٥(
قال ابن القطان: « وقال ترمجة داود بن محاد البلخي، يف ١١/ ٣ امليزان  لسانذكره ابن حجر يف   )٦(

حاله جمهول، قلت: بل هو ثقة فمن عادة أيب زرعة أن ال حيدث اال عن ثقة، وذكره بن حبان يف 
يف شرح العلل  ، لكن يعكر عليه قول ابن رجب »وقال: كان ضابطا صاحب حديث يغربالثقات 

د وكالمه أنه يترك الرواية عن ـوالذي يتبني يل من عمل االمام أمح «ذا نصها: ـ) وه٣٨٦/ ١(



 ٥٩٤ 
 


٦ - يدعس نى بيحالقطان  يييممالت يدعو سقال البيهقي أَب "  نثُ إلَّا عدحكَانَ لَا ي

  . )١( ات عندهثقَال

  )٢(وكَانَ لَا يحدثُ إِلَّا عن ثقة  "منصور بن املعتمر قال أبو داود   -  ٧
  )٣(وكَانَ لَا يحدثُ إِلَّا عن ثقة  "قال أبو داود عبد الرمحن بن مهدي عبد  -  ٨

   )٤(" خالد قال العجلي " ال يروي إال عن ثقة أيب بن إمساعيل -  ٩

   )٥(قال أمحد " ال تسأل عمن روى عنه أيوب  السختياين متيمة أيب ابن أيوب -  ١٠

   )٦(أمحد بن حنبل قال السبكي " ال يروي إال عن ثقة "  -  ١١
                                                                                                                   

املتهمني والذين كثر خطؤهم للغفلة وسوء احلفظ، ويروي عمن دوم يف الضعف مثل من يف =   
  . » ف الناس يف تضعيفه وتوثيقه، وكذلك كان أبو زرعة يفعلحفظه شيء وخيتل

وقد استثين البيهقي حييي فقط فمنهجه العام عدم القبول إذ  ٣/١٢٤،  ٢٨٨/ ٢السنن الكربى   )١(
،  ٣٣٤/ ١" فتح املغيث للسخاوي  ال نستدل مبعرفة صدق من حدثنا على صدق من فَوقَهيقول " 

قال حيىي القطان: إن مل  )٣٧٦/ ١بن رجب يف شرح علل الترمذي (ا لكن يعكر على هذا ما حكاه
  " أرو إال عمن أرضى ما رويت عن مخسة، أو حنو ذلك

وهذا يف الغالب فقد روى عن عبيد اهللا بن علي قال ابن حجر ) ٣١٣/ ١٠ذيب التهذيب (  )٢(
      ٤٠٧جمهول ، التقريب ص 

) وابن ٢٠٣/ ٩(سري أعالم النبالء لذهيب يف قال او )٣٣٩سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد (ص:   )٣(
إذا روى عبد الرمحن  « ٢٣٢/ ٤ذيب التهذيب يف) وابن حجر ٣٧٧/ ١رجب يف شرح العلل (
كان عبد ): «١٤٣يف الكفاية (ص اخلطيب  لكن يعكر على هذا قول  » عن رجل فروايته حجة

  ».كذب أو رجالً الغالب عليه الغلطالرمحن بن مهدي ال يترك حديث رجل إال رجالً متهماً بال
، قال عنه أبوحامت  قرة العجلي هذا يف الغالب فقد روى عن ) ٣١٣/ ١٠ذيب التهذيب (  )٤(

   ) ٢/١٣٠/ ٣اجلرح والتعديل (، ».جمهول ال أعلم روى عنه غري امساعيل بن أيب خالد«
  ).  ١٣٢/ ٤فتح الباري البن رجب (  )٥(
 يفو ذكره السخاوي ) ٨٠/ ١اهليثمي يف جممع الزوائد ( وذكره )١٠(صللسبكي شفاء السقام   )٦(

، وقيده " إال نادراً " وهذا الضابط مهم فقد روى أمحد عن عامر بن صاحل قال  ٤٧/ ٢املغيث  فتح
، وروى عن تليد بن سليمان قال ابن حجر رافضي ٢٩٨ابن حجر متروك احلديث ، التقريب ص 



 ٥٩٥ 
 


ول إال أن حكم شيوخ عبد اهللا القب"  قال ابن حجر  عبد اهللا بن أمحد بن حنبل - ١٢

   )١(" يثبت فيه جرح مفسر 

  )٢("أبو حامت الرازي قال الذهيب " ال يروي إال عن ثقة - ١٣
قال ابن حجر كان ال يروي إال عن ثقة  محمد بن وضاح بن بزِيع املَروانِي - ١٤

   )٣(عنده

  .)٤(" كان ال حيدث إال عن ثقة "العجلي  قال حيىي بن سعيد القطان - ١٥

١٦ - ٥(كان ال حيدث إال عن ثقة  قال ابن حجر "بن مدرك اخلراساين  رظفَّم(.  

إذا روى احلسن عن رجل فسماه فهو ثقة حيتج  احلسن البصري قال ابن معني - ١٧
بن معني يقول " إذا حدث الشعيب عن رجل الشعيب قال ا - ١٨    )٦(حبديثه 

  . )٧(فسماه فهو ثقة حيتج حبديثه "

  )٨(ولَم يحدثْ إالَّ عن ثقَة قال ابن عدي رونَ الْحمالُموسى بن ها -  ١٩
                                                                                                                   

بن عبد اهلادي " إن قيل: قد روى اإلمام أمحد بن حنبل قال ا،   ١٠٥ضعيف ، التقريب ص =   
عن موسى بن هالل، وهو ال يروي إال عن ثقة فاجلواب أن يقال: رواية اإلمام أمحد عن الثقات هو 
الغالب من فعله، واألكثر من عمله كما هو املعروف من طريقة شعبة ومالك وعبد الرمحن بن 

 وقال أمحد شاكر يف "شرح  ).٢٩٢/ ١ذيب التهذيب مهدي، وحيىي بن سعيد القطان وغريهم
  ):"وأمحد يتحرى شيوخه فال يروي إال عن ثقة، وعن ذاك صححنا حديثه".٥١/ ٤املسند" (

  ».كان معظم شيوخه ثقات"  ١/٣٣٥يف  وذلك باعتبار الغالب فقد  قال) ١٨/ ١تعجيل املنفعة (  )١(
     ) ٢٩٩/ ٨تاريخ اإلسالم   (  )٢(
  )).  ٣٩١/ ٦تهذيب (ذيب ال  )٣(
   ،  ٤٧٢لعجلي ص لثقات ال  )٤(
      )٥٣٥تقريب التهذيب (ص:   )٥(
  ٣٤٩ /١ التهذيب  ذيب  )٦(
  ٣٢٣ /٦اجلرح والتعديل   )٧(
  )٢٣٥/ ١الكامل يف ضعفاء الرجال (  )٨(



 ٥٩٦ 
 


   .)١( كان ال يكتب إال عن ثقة يرضاه  قال أمحد "اهليثم بن مجيل   -  ٢٠

   .)٢( »فاعلم أنه ثقةقد روى عن شيخ إذا رأيته سليمان بن حرب قال أبو حامت "  -  ٢١

كل من روى عنه  ثقة إال أبا "  ن معنيقال اب حممد بن عبد الرمحن بن أيب ذئب -  ٢٢
   )٣(جابر البياضي

مل يكن يف كتبه من  قال أبو زرعة إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الرازي -  ٢٣
إال رجلني: عبد العزيز بن أبان وأبو قتادة احلراين، مث قال: كأنه قد مجع ، الضعفاء 
  )٤( ».له الثقات

  )٥(ال يأخذ اال عن ثقة "ابن عبد الرب  قال ابراهيم بن يزيد النخعي  -  ٢٤
  )٦( يروى إال عن الثقةأنه ال  أمحد بن صاحل املصري ذكر األشجبكري بن عبد اهللا بن  -  ٢٥

  )٧(حممد بن سريين ذكر العالئي عن ابن معني أنه ال يروي إال عن ثقة  -  ٢٦

  )٨(قبول " علي بن املديين " قال أمحد بن صاحل املصري " ال يروي إال عن م -  ٢٧

  )٩(قال أمحد " مل يكتب إال عن الثقات  منصور بن سلمة اخلزاعي -  ٢٨
                                                

  )١٨٨/ ١٢إكمال ذيب الكمال ( )٤/٩١(الكامل يف الضعفاء  )١(
ذلك فقد روى عن حفص بن اسلم و هو متفق على ضعفه و مع  )٢٥٥/ ٧اجلرح والتعديل (  )٢(

  ٢/٣٢١السان 
حديثه خمرج يف الصحيح، إذا روى عن لكن يعكر على قول اخلليلي "  ٣٠٣/ ٩ذيب التهذيب   )٣(

  ):٣٠٧/ ٩».(الثقات فشيوخه شيوخ مالك لكنه قد يروي عن الضعفاء
     )٥٢٨أليب زرعة الرازي (ص لربذعيسؤاالت ا  )٤(
  )٣٠/ ١هيد (التم  )٥(
   ٤٥/ ١ التهذيب ذيب  )٦(
  ):٣٠١/ ٨يف التمهيد (و ذكره ابن عبد الرب  ٨٢/ ١جامع التحصيل   )٧(
  ١١٤/ ٩ذيب التهذيب   )٨(
  ١٨٣/ ١٠ذيب التهذيب   )٩(



 ٥٩٧ 
 


ما أنقى حديثه ال تكاد جتده حيدث عن  قال أبوحامت وهيب بن خالد بن عجالن - ٢٩

  )١(الضعفاء
  .)٢(أمحد بن شعيب النسائي ذكر اخلطيب أنه إذا حدث عن أحد فحسبك به  -  ٣٠
  .)٣(كان ال يأخذ إال عن الثقاتقال أمحد "  مر الزبيديبن الوليد بن عا  حممد -  ٣١
  )٤(حممد بن إمساعيل البخاري ذكر ابن تيمية أنه ال يروي إال عن ثقة  -  ٣٢
عفان بن مسلم بن عبد اهللا الباهلي ذكر الذهيب أنه كشعبة يف أما أوثق الرواة  -  ٣٣

  )٥(شيوخاً 
 لْأَئمة بِأَنَّ كُلَّ منِ استعملَه عمر بن عبد الْعزِيزِ صرح كَثري من ا قال ابن كثري "و -  ٣٤

  .)٦(ثقَةٌ،
                                                

  ) ١٦٦/ ٣١ذيب الكمال (  )١(
  " يوخالنسائي نظيف الش"  ١/٦١قال الذهيب يف املغين ):٢٤٢/ ٤تاريخ بغداد (  )٢(
  ٩/٥٠٣ذيب التهذيب    )٣(
  ٩٨حكاه عنه السبكي مقراً له على ذلك يف كتابه شفاء األسقام ص   )٤(
  ٥/٣٩٧تاريخ اإلسالم     )٥(
، فإن قيل ما احلامل على هؤالء األئمة الذين قيل يف حقهم أم ال يروون  ٩/٣٠٢البداية و النهاية   )٦(

  لضعفاء فاجلواب ، عدة أمور .إال عن ثقة ، مث وجدناهم رووا عن بعض ا
قال  ترمجة " قيس بن الربيع األسدي الكويف " : أن يكون ثقة عنده ضعيف عند غريه ، فقي األول

" سري أعالم  عليهكان شعبة مع نقده للرجال يثين  ،أحد األعالم على لني يف روايته،  "الذهيب 
لكاً مل يرو إال عن ثقة عنده، إن ما")٩٠العالئي يف جامع التحصيل(صوقال  ٤١/ ٨النبالء 

  "ووافقه الناس على توثيق شيوخه اال يف النادر منهم
قد روى عن عبد الكرمي بن أيب املخارق قال :  أن يكون أحسن الظن به مع عدم معرفته حباله الثاين

وقد بني ابن عبد  ٣٩١، التقريب ص  ٣٤٢/ ٢عنه الذهيب وابن حجر " ضعيف "  الكاشف 
علة رواية مالك عنه فقال " وإمنا روى مالك عن عبد الكرمي بن أيب  ١٣/١٨٨هيد الرب يف التم

املخارق وهو جمتمع على ضعفه وتركه ألنه مل يعرفه إِذَا لَم يكُن من أَهلِ بلَده وكَانَ حسن 
يف شرح  السمت يف الصالة فغره ذلك منه، ومل يدخل يف كتابه عنه حكْما أَفْرده بِه " املسالك

  )١٢١/ ١موطأ مالك(



 ٥٩٨ 
 



  وقد تقدم حكم االحتجاج ذا النوع يف أول املبحث
  
  

   

                                                                                                                   
: أن يكون روى له استشهاداً واعتباراً وليس اعتماداً واستدالالً ، يقول ابن عبد اهلادي الثالث =   

فإن قيل: قد روى اإلمام أمحد بن حنبل عن موسى بن هالل،  ٢٨/ ١يف كتابة الصارم املنكي 
أمحد عن الثقات هو الغالب من فعله، وهو ال يروي إال عن ثقة فاجلواب أن يقال: رواية اإلمام 

واألكثر من عمله كما هو املعروف من طريقة شعبة ومالك وعبد الرمحن بن مهدي، وحيىي بن 
سعيد القطان وغريهم وقد يروي اإلمام أمحد قليالً يف بعض األحيان عن مجاعة نسبوا إىل الضعف 

  " جتهاد واالعتمادوقلة الضبط على وجه االعتبار واالستشهاد ال على طريق اال
وقال احلافظ ابن رجب يف : أن يكون روى له يف أحاديث الرقاق مترخصاً له يف ذلك . الرابع 

وقد رخص كثري من األئمة يف رواية األحاديث الرقاق وحنوها ")٣٧١/ ١شرح علل الترمذي (
  "عن الضعفاء، منهم ابن مهدي وأمحد  
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  املبحث السادس 

  من املسكوت عنهم ادة احلكم على احلديث بالقبول يف تعديل رواتهفإ

  فة احلكم على احلديث وفيه مسائل :هذا املبحث من األمهية مبكان يف معر يعترب

  )١( أو أحدمهاالصحيحني  املسألة األوىل: حكم الرواة املسكوت عنهم يف
عترب رواية الصحيحني للمسكوت عنهم تعديل ضمين هلم ، عند مجهور العلماء ، ت

ني من خرجا له متابعة ومسلم يف األصول وب بني من روى له البخاريوقد فرقوا 
،  ، فاألول ثقة حيتج به واآلخر حصل هلم اسم الصدق واندفعت عنهم اجلهالةواستشهاداً

 )٦(وابن حجر )٥(والذهيب  ، )٤(واملنذري .)٣(وتبعه النووي  )٢(وقد بني ذلك ابن الصالح 
                                                

على  أحد نصمل ييف رواة الصحيحني عدد كثري أن )٤/٣٦٤ميزان االعتدال ( ذكر الذهيب يف  )١(
" هذا شيء نادر ألن غالبهم معرفون بالثقة قائالً  ٥/٣لسان امليزان فاعترضه ابن حجر يف توثيقهم، 

    "إال من خرجا له يف االستشهاد
في  -يقصد الضعفاء و حنوهم ممن مل يعرف بتعديل  –" أن يقع ٨٣قال يف صيانة صحيح مسلم ص  )٢(

لشواهد واملتابعات لَا في الْأُصول وذَلك بِأَن يذكر احلَديث أَوال بِإِسناد نظيف رِجاله ثقَات وجيعله ا
يهة فاديد باملتابعة أَو لزِيأْكجه التفَاء على وعا بعض الضيهانِيد فاد آخر أَو أَسنك بِإِسأصال مثَّ يتبع ذَل 

يمة فدا قدمه تنبه على فَائ"  
  )٢٥/ ١شرح مسلم" (  )٣(
    ١/٧٣جواب املنذري عن أسئلة يف اجلرح و التعديل   )٤(
   من أَخرج له الشيخان علَى قسمني: ٧٩قال الذهيب يف املوقظة " ص  )٥(

  ما احتجا به يف األصول. أحدمها:
ومل يوثَّق، وال غُمز: ، أو أحدمها  ،ه فَمن احتجا ب،  من خرجا له متابعةً وشهادةً واعتباراً وثانيهما: 

 .ن يف ، فهو ثقة، حديثُه قويعات، ففيهم ميف الشواهد واملتاب أو مسلم له البخاري جرومن خ
حفظه شيء، ويف توثيِقه تردد. فكلُّ من خرج له يف "الصحيحني"، فقد قَفَز القَنطَرة. فال معدلَ عنه، 

  " ن بينإال بربها
" ختريج صاحب الصحيح ألي راو كان مقتض لعدالته  ٣٤٤قال ابن حجر يف هذي الساري ص   )٦(

عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته وال سيما ما انضاف إىل ذلك من إطباق مجهور األئمة على تسمية 
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  . )٢(وابن دقيق العيد  )١(والسخاوي 

عنه هو صدوق، والَ أَروِي ى قال الترمذي قَالَ محمد بن إِسماعيلَ: ابن أَبِي لَيلَوقد 
  . )٣( َألنه الَ يدرِي صحيح حديثه من سقيمه، وكُلُّ من كَانَ مثْلَ هذَا فَالَ أَروِي عنه شيئًا

                                                                                                                   
ذا خرج له فهو مبثابة إطباق اجلمهور على تعديل من ذكر فيهما؛ هذا إ ،الكتابني بالصحيحني =   

، فأما إن خرج له يف املتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له  يف األصول
منهم يف الضبط وغريه مع حصول اسم الصدق هلم " فأما جهالة احلال فمندفعة عن مجيع من أخرج 

دا منهم جمهول هلم يف الصحيح ألن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفاً بالعدالة فمن زعم أن أح
فكأنه نازع املصنف يف دعواه أنه معروف وال شك أن املدعي ملعرفته مقدم على من يدعي عدم 
معرفته ملا مع املثبت من زيادة العلم؛ ومع ذلك فال جتد يف رجال الصحيح أحداً ممن يسوغ إطالق 

ن هد الساري ص ميحممد بن احلكم املروز ، وسار على ذلك فقي ترمجة اسم اجلهالة عليه أصالً "
"من شيوخ البخاري مل يعرفه أبوحامت فقال: "إنه جمهول" قلت: قد عرفه البخاري وروى  قال٤٣٥

   عنه يف "صحيحه" يف موضعني"
 الصحيحني - وإطباق مجهور األمة أو كلهم على كتابيهما )١/٣٠١( فتح املغيثقال السخاوي يف   )١(

رواة احملتج م اجتماعاً وانفراداً... وهكذا نعتقد به، يستلزم إطباقهم أو أكثرهم على تعديل ال –
وبه نقول وال خنرج عنه إال ببيان شاف وحجة ظاهرة فيستلزم من ذلك أنه ال جهالة ألحد رواما 

مع  -يقصد املسكوت عنهم من رواة الصحيحني –فَإِنهم "  ٢/٥١فتح املغيث  و قال يف "مطلقاً
ثَّقُونَ لَموم كمٍ  ذَلاتو حلَ أَبهج ،معهِيلٍ. نجبِت مهنم دأَحيلِ لدعالتحِ ورالْج ةمأَئ نم دأَح ضرعتي

بِالر هنع فَرِدنالْمو ،هيححي صف ارِيخوخِ الْبيش دلَ أَحوالْأَح زِيوركَمِ الْمالْح نب دمحم ةاي؛ و
رِفْهعي لَم نِهكَوةٌ ،  ليا كَافبِهِم دفَرلَوِ انو هنع هتايرِو لَه تضي اقْتالَّت بِه ارِيخرِفَةُ الْبعقُولُ: من نلَكو

 داحى ووس هنوِ عري لَم نملٍ مجرامٍ لةُ إِمايفَرِو لَةمبِالْج هيقثوي تي فةٌ فياجِ كَافجتاحقَامِ الي مف
هيلدعتو هرِيفعت" .  

أَو أَحدمهَا في الصحيح  تخرِيج الشيخني :وملعرفة كون الراوي ثقة  ٥٥/ ١قال يف االقتراح    )٢(
ة عالية ، للراوي حمتجني بِهجره دذهة الْإلويمسور الْأمة أَو كلهم على تهمنِ طباق جيابتك

ةحنِ بِالصيخيوع إِلَى حكم الشجالري ، الصحيحني وف نهذَا معىن مل حيصل لغري من خرج عهو
عتقد وبِه نقُول نوهكَذَا  ،  الصحيح فَهو بِمثَابة إطباق الْأمة أَو أَكْثَرهم على تعديل من ذكر فيهما

إِلَّا بِب نهلَا خنرج عة وحجان شاف وما ييل روادعك تازِم ذَلمن لَوو "  
  ٣٦٤ح  ١/٤٦١يف جامعه   )٣(
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، ورواة  وهذا نص صريح يف عدالة من روى عنهم البخاري يف صحيحه

  من الشيخني هلم  الصحيحني من املسكوت عنهم هو تعديل ضمين

 املستخرجات على الصحيحني املسألة الثانية حكم الرواة املسكوت عنهم يف
  . أو أحدمها

وليس يف  على الصحيحني أو أحدمها للمسكوت عنهإذا روى صاحب املستخرج 
  الصحيحني أو أحدمها ، فله حالتان :

ظاً يدل : أن يشترط الصحة يف كتابه كأن يسميه بالصحيح أو يذكر لف األوىل
 ذكر املسكوت عنه مبثابة حكم بتعديل صاحب املستخرج على اشتراطه الصحة فحينئذ

  .)٣(الصنعاين  و .)٢( ابن حجرو )١(  دقيق العيدله و

احلالة الثانية : أن يشترط الصحة يف كتابه بل غايته حتقيق العلو يف السند من غري 
وت عنه فيه حكما بعدالته ، بل يبقى النظر إىل السند ، فمثل هذا ال يعترب وجود املسك

  .)٤( غري معلوم العدالة ، وقد ذكر ذلك احلافظ ابن حجر رمحه اهللا وأقره السيوطي 

  عن الراوي " داود  سكوت أيب املسألة الثالثة
ما مل أذكر فيه شيئا فَهو صاحل وبعضها  ..وما كَانَ في كتايب من أبوداود " قال  

  . )٥( أصح من بعض
                                                

  ):٥٥ - ٥٤( االقتراح    )١(
، ألن  - أي صاحب املستخرج - ) "احلكم بعدالة من أخرج له فيه ٣٢١/ ١النكت ( قال يف   )٢(

فالرجال الذين ال يعرف ألحد املُخرج على شرط الصحيح يلزمه أن ال يخرج إال عن ثقة عنده، 
قبل هذا املخرج فيه توثيق وال خترج فتخريج من يشترط  الصحة هلم ينقلهم من درجة من هو 

  . " مستور إىل درجة من هو موثوق
  ١/٧٦توضيح األفكار    )٣(
  ١٢٥/ ١تدريب الراوي     )٤(
  ٢٨رسالة أيب داود ألهل مكة ص   )٥(
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" حيتمل صالحه لالحتجاج ، وحيتمل صالحه لالعتبار، ومن هنا فَهو صاحل "فقوله 

  هل حديث املسكوت عنه عند أيب داود صاحل لالحتجاج أم لالعتبار ؟اختلف العلماء 

 )٣(ه ابن امللقن ـوتبع )٢(ال النووي ـق )١(يرى ابن الصالح  : القول األول
فيه رجال لَا أعرف  على حديث"النووِي يقول  "اج أنه من باب االحتج )٤(وغريهم 

  ).٥(حاهلم، ولَكن مل يضعفه أَبو داود فَهو حسن أَو صحيح علَى قَاعدته. 

احلافظ ابن حجر أنه من قبيل االعتبار فيحتاج إىل عاضد لتقويته أو  : القول الثاين
ده يف السكوت على أحاديثهم ويتابعه يف فال ينبغي للناقد أن يقلّيتوقف فيه يقول "  

االحتجاج م، بل طريقه أن ينظر هل لذلك احلديث متابع فيعتضد به، أو هو غريب 
وصفنا أنه حيتج باألحاديث   فالصواب عدم االعتماد على جمرد سكوته ملا ..فيتوقف فيه

  . وكالمه رمحه اهللا القول الفصل يف املسألة،  )٦( الضعيفة

  تعديل له حلديث املسكوت عنهالترمذي أو حتسني تصحيح  رابعة :املسألة ال
ة الراوي ومن ـذي حكماً منه على عدالـة احلديث تصحيح الترمـجعل أئم  

زينب بنت "ويف تصحيح عن تصحيح الترمذي حلديث ابن القطان الفاسي :  هؤالء
، علَى زيد بن عياش "ة حيث رد القول جبهال الْمنذرِيومنهم  )٧( الترمذي إياه توثيقها

ومنهم  ،)٨( كيف يكون مجهوال مع تصحيح الترمذي حلديثه فقد عرفه أَئمة النقْل ،فقال
                                                

  ١/٣٦مقدمة ابن الصالح   )١(
ما أطلقه أَبو داود فَهو صحيح أَو حسن حيتج بِه، إِلَّا أَن يظْهر قال " و  ٦٣/ ١خالصة األحكام يف   )٢(

  "فيه ما يقْتضي ضعفه.
  ٥٩٤/ ٥البدر املنري   )٣(
  ٢٢٣/ ١توضيح األفكار للصنعاين   )٤(
  ٥٩٤/ ٥البدر املنري   )٥(
    ٤٣٩/ ١يف النكت   )٦(
   ) ٣٩٤/ ٥ام" (بيان الوهم واإليه  )٧(
  ٢٣٢/ ٢تلخيص احلبري   )٨(
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أخرج  "يف ترمجة عبد اهللا بن عبيد الديلي  و منهم ابن حجر حيث قال ،  )١(الذهيب 

يقتضي أنه عنده حديثه أيضا الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن غريب وهذا 
وإن  "ابن عبد اهللا بن مغفل  حيث قال عن حديث الزيلعي  و منهم،  )٢(صدوق معروف

  . )٣(مل يكن من أقسام الصحيح فال يرتل عن درجة احلسن وقد حسنه الترمذي

لمسكوت عنه دون أن يذكر التوقف لابن خزمية رواية  املسألة اخلامسة : 
   .)٤(فيه 

وابن حجر يف  )٧(الذهيب و )٦(ابن دقيق العيد  و )٥("م وهو قول احلاك تعديل له
 أخرج له ابن خزمية حديثه يففقال عن بعض الرواة دافعاً القول جبهالتهم "  عدة مواضع 

  ..)٨( صحيحه، فهو ثقة عنده"
                                                

  "مثلُ الترمذي فجيد  محيث قال " من مل يضعفْهم أحد، واحتج  ٧٩يف املوقظة " ص  )١(
   .  )٧٥١/ ١تعجيل املنفعة" (  )٢(
  . )٢/٤٩حتفة األحوذي (  )٣(
إِنْ جاز الاحتجاج بِمصدعٍ أَبِي يحيى،  ،رأَة باب الرخصة في مص الصائمِ لسانَ الْم قال ابن خزمية  )٤(

) باب الرخصة ١١٤( ولَا أَقْبلُ من لَا أَعرِفُه بِعدالَة.وقال "  ٢/٩٦٢فَإِني لَا أَعرِفُه بِعدالَة ولَا جرحٍ 
ولَيلَة، إِنْ ثَبت الْخبر، فَإِني لَا أَعرِف منصور بن زيد في الْفطْرِ في رمضانَ في مِسرية أَقَلِّ من يومٍ 

  ٢/٩٨١الْكَلْبِي هذَا بِعدالَة ولَا جرحٍ 
قال احلاكم شرط الْإِمامِ أَبِي بكْرِ محمد بنِ إِسحاق رضي اللَّه عنه إِذَا  ٤/٥٤٥يف مستدركهقال   )٥(

دى حوركَذ الَةدبِع رِفُها لَا أَعأَنو ،فُلَانو فُلَان نع وِير قَد :هتايي رِوقُولَ فأَنْ ي هححصي يثًا لَا ي
  وقَد أَخرج هذَا الْحديثَ ابن خزيمةَ علَى شرط الصحيحِ، وهو الْقُدوةُ في هذَا الْعلْمِ» ،«وكَذي 

"وملعرفة كون الراوي ثقة طرق منها: ختريج من خرج الصحيح بعد  ):٥٥ - ٥٤(قال االقتراح   )٦(
  الشيخني،   إذا كان املخرج قد مسى كتابه بالصحيح، أو ذكر لفظا يدل على اشتراطه لذلك      

   "خزمية، فجيد من مل يضعفْهم أحد،.. وإن صحح له مثلُ الترمذي وابنِ ٧٩يف املوقظة " صقال   )٧(
ترمجة عبد الرحمن بن خالد بن جبل  ١/٧٩٣يف تعجيل  قال و).٣٨١/ ٢ذيب التهذيب" (  )٨(

وقال يف ذيب "   صحح بن خزيمة حديثه ومقْتضاه أَن يكون عنده من الثِّقَات ،العدواين 
ت األنصاري: "مل أر فيه جرحا وال ).ترمجة عبد اهللا بن عبد الرمحن بن ثاب٣٧١/ ٢التهذيب" (

   تعديال، ولكن إخراج ابن خزمية له يف "صحيحه" يدل على أنه عنده ثقة
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  : رواية ابن حبان يف صحيحه عن املسكوت عنه تعديل له  املسألة السادسة 
فمن صح عندنا أنه عدل احتججنا به  «ه يف مقدمة صحيحيقول ابن حبان  

  . )١( وقبلنا ما رواه وأدخلناه يف كتابنا هذا ومن صح عندنا أنه غري عدل مل حيتج به
وابن حجر حيث قال فيمن روى له ابن  )٣( ابن دقيق العيد و )٢( الذهيب وذا قال

يف صحيحه يقتضى  مل أر يف سليمان تعديال وال جترحيا. نعم ختريج ابن حبان له"  حبان 
  )٤(توثيقه عنده،  

إذا مل  حلديث املسكوت عنه تعديل لهاحلاكم تصحيح  املسألة السابعة :
  . )٥( يتوقف فيه

جندة بن عامر وابن حجر فقال"  )٨(وابن امللقن  )٧(والعراقي  )٦( الذهيبوهو قول 
                                                

  )٦/٣٠اجلرح والتعديل (  )١(
    ٧٩يف املوقظة " ص  )٢(
  ):٥٥ - ٥٤( االقتراح   )٣(
/ ١ل املنفعة (تعجي، و قال يف  سليمان بن عبد اهللا بن الزبرقان يف )٤٠٧/ ٢موافقة اخلُبر اخلرب" (  )٤(

ذكره البخارِي .. ومل يذكر فيه جرحا وتبعه بن أيب حاتم وأخرج بن  ،عامر بن زيد الْبكالي  )٧٠٤
ترمجة " أمحد بن احلسني بن أيب  ١/٢٧٧لسان وقال يف  حبان في صحيحه .. ومقْتضاه أَنه عنده ثقَة
  .. ومقتضاه أنه ثقة الصغري ، روى حديثه ابن حبان يف صحيحه

عن  ١/٣٢١هناك أحاديث رواها احلاكم يف مستدركه ومل يصححها احلاكم وعلل ذلك ، فقال   )٥(
و  ،هذَا حديثٌ محتج بِرواته، كُلِّهم غَير محمد بنِ سالمٍ فَإِني لَا أَعرِفُه بِعدالَة ولَا جرحٍحديث " 

رواةُ هذَا الْحديث عن آخرِهم ثقَات ويحيى بن عبد اللَّه الْمصرِي "  ٢/٦٧٦قال عن حديث آخر 
بد الْملك بن عبد الرحمنِ الَّذي في "ع ٣/٦٣ وقال أيضاً هذَا لَست أَعرِفُه بِعدالَة، ولَا جرحٍ " 

ولٌ، لَا نهجم ادنذَا الْإِسه قَاتث ماقُونَ كُلُّهالْبحٍ ورلَا جو الَةدبِع رِفُهع   
    ٧٩يف املوقظة " ص  )٦(
ترمجة حممد بن هشام املروزي: "قال ابن القطان: "ال يعرف حاله"  ).٣١٩( ذيل امليزانقال يف   )٧(

لم من وكالم احلاكم يقتضي أنه ثقة عنده؛ فإنه قال عقب حديثه: "هذا صحيح اإلسناد إن س
  . اجلارودي و مل خيرجاه

لَه، ولَولَا  توثيقه وتصحيح ،صحح احلاكم حديثه ،عن عمرو الْعجلي  ٦٥٤/ ٢قال يف البدر املنري   )٨(
  لتصحيح حديث ملا أقدم علَيه  عنده قيام الْمقْتضي 
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  )١( أخرج حديثه احلاكم يف "املستدرك" ومقتضاه أنه عنده ثقة. "احلَروري

املختارة األحاديث يف كتابه  املقدسي ضياء الدينرواية  املسألة الثامنة :
  للمسكوت عنه تعديل له

بن حممد األيلي مل أر من وثقه وقد روى له   نوحيف ترمجة " قال ابن حجر احلافظ 
  .)٢( ضياء الدين يف املختارة ومقتضاه على طريقته أنه حديث حسن

بن املغرية بن أيب بردة الكناين أخرجه الضياء يف  عبيد اهللابن حجر ترمجة قال 
  )٣(املختارة ومقتضاه أن يكون عبيد اهللا عنده ثقة

تعديل رواته  يقتضيحلديث باأئمة احلديث  املسالة التاسعة احتجاج إمام من 
  . عنده

وهذه ، وابن املنذر وابن حزم  الدارقطين: أمحد وابن معني و ومن هؤالء األئمة
   :علماء شهادات ال

واحلاكم،  إن صحح له كالدارقطين  من مل يضعفْهم أحد،  احلافظ الذهيب قال "  -  ١
نسح :أيب عمري ابن أنس: "صحح حديثه وقال يف موضع آخر "  )٤(" فأقلُّ أحواله

  )٥(ابن املنذر وابن حزم وغريمها، وذلك توثيق له 

ن حممد بن حريث: وهلذا صحح احلديث أبو عمرو ب أيبيف  قالحجر احلافظ ابن  -  ٢

                                                
ترمجة أمحد بن عياض بن أيب  ٤٣/ ١ لسان امليزانقال ابن حجر يف و  )٢٥٣/ ٨يف "اللسان" (  )١(

طيبة  ذكره ابن يونس ومل يذكر فيه جرحا، وحديثه  أخرجه احلاكم يف "املستدرك"   وقال: صحيح 
  على شرط الشيخني

  ٦/١٥٧لسان امليزان   )٢(
  ٤/٤٣٢ التهذيب ذيب  يف  )٣(
  ).٥٨٥/ ٤" (االعتدالميزان   )٤(
   . ٧٩ يف املوقظة " ص  )٥(
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  )١( لثبوت عدالته عند من صححه.  وذلك مقتض وغريمها واحلاكم حامت ابن حبان

وقد صححه زيد بن عياش الذي قال عنه ابن حزم جمهول وقال يف موضع آخر" 
  )٢(عرفُوا حالهابن حبان أَيضا وابن خزيمة والدارقُطْنِي وذَلك يقْتضي أَم 

والَّذي يظْهر، صحة احلَديث مطلقًا، كَما صححه  ابن امللقن عن حديث " وقال
، وهم أَئمة هذَا الْفَن  ، والْحاكم ، وأمحد، ويحيى بن معني : الترمذي الْأَئمة املتقدمون
ا احلَديث توثيق منهم لَهم، إِذْ لَا يظن بِمن لأَن تصحيح احلفَّاظ هلَذَ ، واملرجوع إِلَيهِم

وغش، وهم براء   دوم اِإلقدام علَى تصحيح ما رِجاله مجاهيل؛ لأَنه تدليس في الرواية
  . )٣( من ذَلك

  

  

  

  

  

  
   

                                                
  ).٧٧٤/ ٢الصالح" ("النكت على ابن   )١(
  ٢٣٢/ ٢تلخيص احلبري   )٢(
  ١/٣٧٨البدر املنري   )٣(
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  البحثنتائج 

  من خالل هذا البحث توصلت فيه إىل عدة نتائج وهي :
ني املسكوت عنه و بني اهول ، فاألول متوقف يف حاله ويف حديثه ، هناك فرق ب  - ١

  والثاين حمكوم جبهالته وبضعف حديثه .
  املسكوت عنه مل يحتج به يف القرآن والسنة ال شهادة وال رواية -  ٢

ظهر القول باالحتجاج باملسكوت عنه يف عصر التابعني واتسع اخلالف يف العصور  - ٣
  جح التوقف يف حاله ويف حديثهاليت بعدهم والرا

املسكوت عنه إذا روى عنه الثقة فالراجح عدم االحتجاج حبديثه ألن العدالة ال  - ٤
  تثبت له بذلك

املسكوت عنه إذا روى عنه من ال يروي إال عن ثقة فإن كان صرح بنفسه بذلك  -  ٥
عند غريي يل له ألنه مبثابة قوله هذا املسكوت عنه فروايته عن املسكوت عنه تعد

وإن مل يصرح بنفسه بل نسب له العلماء بأنه ال  عرفت حاله فهو ثقة عندي ،
يروي إال عن ثقة فبل تفيد روايته عنه العدالة الن الساكت ال ينسب له قول وال 

  نلزم العامل إال مبا قاله هو .

من حكم من األئمة على حديث بالصحة أو احلسن فهو يقتضي قبول وتعديل مجيع  - ٦
  واته مبا فيهم املسكوت عنه فكأنه عدله .ر
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  فهر س املصادر واملراجع

اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان (حممد بن حبان البسيت) لألمري علي بن  -  ١
  م.١٩٨٨هـ ط مؤسسة الرسالة أوىل  ٧٣٩بلبان الفارسي ت 

هـ  ٤٤٦ن عبد اهللا اخلليلي ت اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث لإلمام اخلليل ب -  ٢
  م.١٩٩٣هـ  ١٤١٤ط دار الفكر 

هـ ط دار الكتب  ٢٥٦التاريخ الكبري لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري ت  -  ٣
  م.١٩٨٦أوىل  - العلمية 

  التبصرة والتذكرة لإلمام زكريا األنصاري ط دار الكتب العلمية بريوت. -  ٤

ن السيوطي ـعبد الرمح رح تقريب النواوي جلالل الدينـدريب الراوي يف شت -  ٥
  .١٩٨٥ - أوىل  - دار الكتاب العريب  -هـ  ٩١١ت 

تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة ألمحد بن علي بن حجر العسقالين ت  -  ٦
  م.١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦بريوت أوىل  - هـ ط دار الكتب العلمية  ٨٥٢

،  ھـ ٧٧٤ظ عماد الدين إمساعيل بن كثري ت ـللحاف. رآن العظيم ـتفسري الق -  ٧
 ط دار التراث.

هـ ط دار الرشيد  ٨٥٢تقريب التهذيب ألمحد بن علي بن حجر العسقالين ت  -  ٨
 م.١٩٩١ -هـ  ١٤١١الثالثة 

التقييد واإليضاح شرح مقدمة بن الصالح للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن  -  ٩
  هـ. ١٤٠١هـ ط دار الفكر  ٨٠٦احلسن العراقي ت 

هـ طبعة  ٨٥٢بن حجر العسقالين املتويف  تلخيص احلبري للحافظ أمحد بن علي -  ١٠
  م.١٩٩٦هـ ،  ١٤١٧مكتبة نزار مصطفى الباز أوىل 
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هـ ط دار  ٨٥٢ذيب التهذيب للحافظ أمحد بن حجر بن علي العسقالين ت  -  ١١

  م.١٩٩٣هـ ١٤١٣ - الثانية  -إحياء التراث العريب 

بن  ذيب الكمال يف أمساء الرجال للحافظ مجال الدين أبو احلجاج يوسف -  ١٢
أوىل  - هـ حتقيق بشار عواد ط مؤسسة الرسالة  ٧٤٢احلجاج املزي ت 

١٩٩٢.  

  ط دار املعرفة بريوت . ١٩٢٠توجيه النظر لالمام طاهر بن صاحل اجلزائري ت  -  ١٣

 ١١٨٢توضيح األفكار يف تنقيح األنظار لإلمام حممد بن إمساعيل الصنعاين ت  -  ١٤
 هـ ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

هـ ط دار املعارف العثمانية ١٥٤ت البن حبان حممد بن حبان البسيت ت الثقا -  ١٥
 م.١٩٧٣األوىل  –اهلند  –حبيدر آباد الدكن 

ط دار الفكر  –اجلامع ألحكام القرآن الكرمي حملمد بن أمحد األنصاري القرطيب  -  ١٦
 م.١٩٩٣هـ  ١٤١٤

ت اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ألمحد بن علي اخلطيب البغدادي  -  ١٧
 م.١٩٩٣هـ ١٤١٤هـ ط دار الفكر ٤٦٣

هـ ط دار  ٣١٠جامع البيان يف تفسري القرآن حملمد بن جرير الطربي ت  -  ١٨
 م.١٩٨٧احلديث 

هـ ط  ٨٠٦ذيل ميزان اإلعتدال للحافظ عبد الرحيم بن احلسني العراقي ت  -  ١٩
 هـ. ١٤٠٦املركز العلمي وإحياء التراث اإلسالمي بالسعودية أوىل 

هـ على هامش عون  ٢٧٥هل مكة أليب داود السجستاين ت رسالة أيب داود أل -  ٢٠
 هـ. ١٤١٥املعبود ط دار الفكر 
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هـ حتقيق وترقيم خليل مأمون  ٢٧٥سنن بن ماجة حممد بن يزيد القزويين ت  -  ٢١

 م.١٩٩٦هـ  ١٤١٦أوىل  –ط دار املعرفة 

 هـ ط دار الفكر. ٢٧٥سنن أيب داود سليمان بن أشعث السجستاين ت  -  ٢٢

 هـ ط دار الرياض احلديثة. ٢٧٩مد بن عيسى بن سورة ت اجلامع الصحيح حمل -  ٢٣

هـ ط عامل الكتب الرابعة  ٣٨٥سنن الدارقطين علي بن عمر الدارقطين ت  -  ٢٤
 م.١٩٨٦

 هـ ط دار املعرفة بريوت. ٤٥٨السنن الكربى للبيهقي أمحد بن احلسني ت  -  ٢٥

هـ  ١٤١١هـ ط دار املعرفة األوىل  ٣٠٣سنن النسائي أمحد بن شعيب ت  -  ٢٦
 م.١٩٩١

هـ ط  ٧٤٨سري أعالم النبالء لإلمام حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ت  -  ٢٧
 م.١٩٩٦هـ  ١٤١٧مؤسسة الرسالة 

 ٧٩٥شرح علل الترمذي لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي ت  -  ٢٨
 م.١٩٨٥هـ  ١٤٠٥ط دار عامل الكتب 

طمي هـ حتقيق حممد مصطفى األع ٣١١صحيح ابن خزمية حممد بن إسحاق ت  -  ٢٩
 .١٩٩٢ط املكتب اإلسالمي الثانية 

هـ ط دار إحياء  ٢٥٦صحيح البخاري حممد بن إمساعيل بن إبراهيم ت  -  ٣٠
 الكتب العربية ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي.

صحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي ط  -  ٣١
 م.١٩٩١دار احلديث األوىل 

هـ ط دار  ٨٥٢بخاري البن حجر العسقالين ت فتح الباري بشرح صحيح ال -  ٣٢
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 م.١٩٨٦هـ  ١٤٠٧أوىل  –الريان 

 فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للسخاوي ط دار الكتب العلمية. -  ٣٣

ط دار  - هـ ٣٦٥الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي أمحد بن عبد اهللا ت  -  ٣٤
 م.١٩٨٨الفكر الثالثة 

 ر الكتب العلمية بريوت.الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ط دا -  ٣٥

 هـ ط دار الشعب.٧١١لسان العرب البن منظور حممد بن مكرم بن علي ت  -  ٣٦

هـ ط دار الفكر أوىل ٨٥٢لسان امليزان البن حجر العسقالين أمحد بن علي ت  -  ٣٧
١٩٨٨. 

هـ ٣٥٤اروحني من احملدثني والضعفاء واملتوكني حملمد بن حبان البسيت ت  -  ٣٨
 هـ .١٤٠٢حلب الثانية  –نشر دار الوعي  –د حتقيق . حممود إبراهيم زاي

ط دار  ٨٠٧جممع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أيب بكر نور الدين اهليثمي ت  -  ٣٩
 الكتب العلمية.

هـ حتقيق ٧٧٤خمتصر علوم احلديث للحافظ أيب الفداء إمساعيل بن كثري ت  -  ٤٠
 م.١٩٩٤هـ ، ١٤١٥أمحد شاكر مكتبة السنة ط 

هـ ط دائرة ٤٠٥للحاكم حممد بن عبد اهللا ت  املستدرك على الصحيحني -  ٤١
 اهلند. –املعارف النظامية حبيدر آباد الدكن 

 هـ ط دار املعرفة.٢٠٤سليمان بن داود بن اجلارود ت  -  ٤٢

حتقيق محدي  –مسند الشهاب للقاضي أيب عبد اهللا حممد بن سالمة القضاعي  -  ٤٣
 السلفي ط مؤسسة الرسالة.

 بريوت. –صادر هـ ط دار ٢٤١مسند أمحد بن حنبل ت  -  ٤٤
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املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية للحافظ أمحد بن علي بن حجر ت  -  ٤٥

 هـ حتقيق / حبيب الرمحن األعظمي ط دار املعرفة.٨٥٢

هـ ط الس ٤٥٨معرفة السنن واآلثار للحافظ أمحد بن احلسني البيهقي ت -  ٤٦
 م.١٩٦٩األعلى للشئون اإلسالمية

حلجاج حملي الدين بن شرف النووي شرح صحيح مسلم بن ا –املنهاج  -  ٤٧
 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧هـ ط دار املعرفة ٦٧٦ت

هـ ط دار البشائر اإلسالمية ٧٤٨املوقظة للحافظ أمحد بن عثمان الذهيب ت  -  ٤٨
 هـ .٤٠٥

ميزان االعتدال يف نقد الرجال للحافظ حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ت  -  ٤٩
 بريوت. –هـ ط دار الفكر وط دار العرفة ٧٤٨

النظر يف شرح خنبة الفكر ألمحد بن علي بن حجر العسقالين ط مكتبة  نزهة -  ٥٠
 الغزايل.

   هـ ٨٥٢مقدمة فتح الباري للحافظ أمحد بن علي العسقالين ت –هدي الساري  -  ٥١
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