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 ضوابط الحديث المبيم سنًدا ومتًنا
 دراسة تحميمية

 أحمد جابر العِريكي محمود يوسفالباحث /
 َتخصُّص الدراسات اإلسالمية- درجة الماجستير في اآلدابل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خاتم النبيين وسيد الناس أجمعين, والمبعوث 

ين سيدنا ونبينا محمد صمى اهلل عميو وسمم وعمى آلو وصحبو ومن اتبعو رحمة لمعالم
 بإحسان إلى يوم الدين .

 أما بعد
 فيذا مبحث: مراتب اإلبيام في اإلسناد. 

ُتْظِير لنا الدراسة أن المبيم في السند ليس لو حكم واحد, بل َيختمف الحكم عميو من حيث 
ْحَكم عمى سنده بصحتو, فال َيضر إبيامو أو عدم معرفتو والوقوف عمى اسمو: فمنو ما يُ 

معرفتو, كإبيام الصحابي. وكذا المبيم المقرون بُمعيَّن ثقة. ومنو ما ىو ُمختَمف في َقبولو 
بيام الجماعة. ومنو ما ال اختالف في رده وعدم َقبولو عمى ما  وَردِّه, كاإلبيام مع التوثيق, وا 

م الواحد الذي لم يوصف بتعديل, وليس من طبقة بدا لي من كالم العمماء عميو, وىو إبيا
 الصحابة.

 ويتضح تفصيل ذلك في المطالب اآلتية:
 
 
 
 
 
 



 أحمد جابر العِريكي محمىد يىسف                                                        / الباحث 

 

 66ٓٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

 .(1) المطمب األول: المبيم من الصحابة
غير قادح في صحة اإلسناد؛  -اتفقت كممة العمماء عمى أن الجيل بالصحابي وعدم تعيينو

ات؛ ألنيم جميًعا عدول بتعديل اهلل فاألمر في الصحابة َيختمف عن غيرىم في سائر الطبق
ُلوَن ِمَن اْلُمَياِجِريَن َواأْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن ليم, كما جاء ذلك في كتابو العزيز:  }َوالسَّاِبُقوَن اأْلَوَّ

اأْلَْنَياُر َخاِلِديَن  اتََّبُعوُىْم ِبِإْحَساٍن َرِضَي المَُّو َعْنُيْم َوَرُضوا َعْنُو َوَأَعدَّ َلُيْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَيا
رسولنا صمى اهلل عميو ولألحاديث الواردة أيًضا عن  {, ( 2) ِفيَيا َأَبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

 .    (3) « َخْيُر النَّاِس َقْرِني, ُثمَّ الَِّذيَن َيُموَنُيْم, ثُمَّ الَِّذيَن َيُموَنُيمْ »وسمم, ومنيا: 
ن لم ُيصرَّح بذكرىم في األسانيد. ودونك وقد تظاىرت أقوال العمماء  عمى عدالة الصحابة, وا 

رحمو اهلل, فيما رواه البخاري عنو: إذا صح اإلسناد عن  ( 4)بعض أقواليم : قال الُحَمْيدي
ن لم ُيَسمَّ ذلك  -صمى اهلل عميو وسمم-الثقات إلى رجل من أصحاب النبي فيو حجة, وا 

 .(    5) الرجل
 
 
 
 

                                                 

اٌظؾجخ، ٚثؼغ اٌزؼج١واد اٌَّزؼٍّخ ِٓ اٌوٚاح ٚونٌه ؽل  ،ك ث١بْ رؼو٠ف ِجُٙ اٌظؾبثخجَ ٍَ  (ٔ)

 ة ثؼغ إٌّبمط ػ١ٍٙب ٌج١بٔٙب.وْ فٟ ئثٙبَ اٌظؾبثخ، ٚػَ 

 . (ٓٓٔ)ا٠٢خ:  ،ٍٛهح اٌزٛثخ (ٕ)

َِٙل ) (ٖ) ٍه ئما أُْش ْٛ ( هلُ 6ٔٔ/ ٖطؾ١ؼ اٌجقبهٞ، وزبة اٌشَّٙبكاد، ثبٌة: ال ٠َْشَٙل ػٍٝ َشٙبكِح َع

(ٕٕٙ٘. ) 

ل ثٓ ى١٘و ثٓ ١ْ َّ لٞ، ؽُ ١ْ َّ شٟ األٍلٞ اٌؾُ وَ اٌمُ  ،اإلِبَ أثٛ ثىو ،ثٓ ػ١َٝػجل هللا ثٓ اٌيث١و  (ٗ)

ؾَ ـ٘ ٕٕٓ  ٘ـ / ٕٔٔاٌّىٟ. ]اٌٛفبح:  ،اٌؾبهس ثٓ أٍل ُِ ًُّ لِّ [،  أطؾبة ٍف١بْ  س ِىخ ٚفم١ٙٙب، ٚأََع

 (.ٕٖٗ/ ٘ثٓ ُػ١َْ١َٕخ. ربه٠ـ اإلٍالَ )

(، ٔ٘ٔ/ ٔألثٕبٍٟ)ٌبػ ِٓ ػٍَٛ اثٓ اٌظالػ، اٌشنا اٌف١ٚ (،6ٗ/ ٔ( اٌزم١١ل ٚاإل٠ؼبػ، ٌٍؼوالٟ)٘)    

 (. 1ٔٔ/ ٔفزؼ اٌّغ١ش ثشوػ أٌف١خ اٌؾل٠ش )ٚ
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: قمت ألبي عبد اهلل أحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: )حدثني رجل     (1) قال األثرم
 . ( 2)( ولم ُيَسمِّو, فالحديث صحيح؟ قال: نعم -صمى اهلل عميو وسمم-من أصحاب النبي
رحمو اهلل: وليس ُحْكم الصاحب إذا لم ُيَسمَّ كُحْكم َمن دونو إذا لم ُيَسمَّ  ( 3)قال ابن عبد البر

 .(    4) عمماء؛ الرتفاع الَجرحة عن جميعيم, وثبوت العدالة ليم عند ال
رحمو اهلل: والذي عميو الُمَحدِّثون قاطبة أن جيالة اسم الصحابي غير (    5)قال ُمَغْمطاي

من كالم  قادحة في اإلسناد, السيما مع شيادة التابعين المعروف لو الصحبة,وىو قول مسند
 .(6)ابن القطان

 
 
 
 

                                                 

َُ اٌَؾبفِعُ، اٌَؼالَّ ٔ)  ب َِ ٍٍ ( اإِل ِٓ َ٘بِٔ ِل ث َّّ َؾ ُِ  ُٓ ُل ث َّ خُ، أَثُٛ ثَْىٍو أَْؽ َِ،  ُّٟ َىبف ٍْ َُ  ،اإِل ُّٟ  األَْصَو بَد  ،اٌطَّبئِ َِ َٚ
َىبفَ  ٍْ ِل٠َِْٕخ ئِ َّ ِك اٌ ثِ ْٚ ِِ فِٟ ُؽُل َٚ  َٓ ز١ِّْ ِٓ لَ َِّ ْٚ ثَْؼلَ٘بٍَ جْ بئَز١َْ َِ  ،َٙب أَ ب َِ ١ُن اإِل ِّ رٍ لَ  َٚ َّ . ١ٍو أػالَ إٌجالء ٌٍن٘جٟ أَْؽ

(ٕٔ /ٕٖٙ.) 

لح فٟ أطٛي اٌفمٗ اٌؼُ ٚ .(1ٗ/ ٗالثٓ ػجل اٌجو ) ،اٌز١ّٙل ٌّب فٟ اٌّٛؽأ ِٓ اٌّؼبٟٔ ٚاألٍب١ٔل (ٕ)

ؽممٗ . ٘ـ(4٘ٗ)اٌّزٛفٝ : ، اءوَّ اثٓ اٌفَ ، ؾ١َٓ ٝ، ِؾّل ثٓ اٌٍَ ؼْ ( اٌّإٌف: اٌمبػٟ أثٛ ٠َ 1ٓٙ/ ٖ)

 إٌبشو: ثلْٚ ٔبشو، اٌطجؼخ : اٌضب١ٔخ  .ط ٔظٗ: ك أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ١ٍو اٌّجبهوٟوَّ ك ػ١ٍٗ ٚفَ ٍَّ ٚػَ 

كاه  .( اٌّإٌف: ئثوا١ُ٘ إٌؾب1ًٖٗ/ ٘ٔاٌغبِغ ٌؼٍَٛ اإلِبَ أؽّل )ٚ (.َ 11ٓٔ /٘ـ ٓٔٗٔ)

 ٖٓٗٔ)عّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،    ،، اٌف١َٛاٌفالػ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٚرؾم١ك اٌزواس

 . (َ 1ٕٓٓ /٘ـ

ثٓ ِؾّل ثٓ    ؽبفع اٌّغوة، أثٛ ػّو ٠ٍٛف ثٓ ػجل هللا ،اإلِبَ ش١ـ اإلٍالَ ،اثٓ ػجل اٌجو (ٖ)

ّٞ ػجل اٌجو ثٓ ػبطُ  ِو َّ ٍْ ٌِ ُٚ  .اٌموؽجٟإٌَّ  و. رنووح اٌؾفبظٍٚز١ٓ ٚصالصّبئخ فٟ هث١غ ا٢فِ  ل ٍٕخ صّب

 ( . 6ٕٔ/ ٌٍٖن٘جٟ )

 ( .1ٖ/ ٗاٌز١ّٙل ٌّب فٟ اٌّٛؽأ ِٓ اٌّؼبٟٔ ٚاألٍب١ٔل، الثٓ ػجل اٌجو ) (ٗ) 

ٍْطبٞ (٘)      َغ ُٚ  ،اإلِبَ اٌؾبفع ،اٌؾٕفٟ ١ظٍِ ثٓ لَ  ُِ ٍِ ٌِ ػالء اٌل٠ٓ.  ٚوبْ  .زّبئخل ٍٕخ رَغ ٚصّب١ٔٓ ٚ

ِِ الَّ ب ثفْٕٛ اٌؾل٠ش، ػَ ب ػبهف  ؽبفظ   ٚشوػ  ،بئخ رظ١ٕف، شوػ اٌجقبهِٞخ فٟ األَٔبة، ٌٚٗ أوضو ِٓ 

ٍِ  .ٚغ١و مٌه ...اثٓ ِبعٗ ٓ اٌّؾبػوح فٟ ربه٠ـ َْ جؼّبئخ. ؽُ ِبد فٟ شؼجبْ ٍٕخ اصٕز١ٓ ٍٚز١ٓ ٚ

 (. 1ٖ٘/ ِٔظو ٚاٌمب٘وح )

 (ٙ)  ٍُ َُ شوػ  اٌّإٌف: ِغٍطبٞ ثٓ ل١ٍظ ثٓ ػجل  .(1ٕٕٗزٗ ػ١ٍٗ اٌَالَ )ص: ٕٓ اثٓ ِبعٗ اإلػالَ ث

اٌّؾمك: وبًِ ػ٠ٛؼخ، ِىزجخ  .٘ـ(6ٕٙ)وٞ اٌؾٕفٟ، اٌّزٛفٝ: ىَ ؾَ وٞ اٌّظوٞ اٌغَ ىْ ػجل هللا اٌجَ 

 .(َ 111ٔ /٘ـ 1ٔٗٔ)اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  ،ٔياه ِظطفٝ اٌجبى
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 رحمو اهلل: والجيالة بالصحابي غير قادحة؛ ألن الصحابة كميم عدول (1)الصالح  قال ابن
(2  ). 

ن لم ُيْعَرف اسمو, وليس  وىذا الذي َذَكرُتو ُحْكم عمى َمن ُأْبِيم من الصحابة بَقبول روايتو وا 
 ُحكًما عمى اإلسناد؛ ألن ذلك يتوقف عمى دراسة اإلسناد والحكم عميو بما تقتضيو الدراسة.

ما رواه  مسمم في ))صحيحو(( بسنده إلى َعْبِد اهلِل ْبِن َعبَّاٍس رضي اهلل مثال ذلك: 
عنيما, َقاَل: َأْخَبَرِني َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم, ِمَن اأْلَْنَصاِر, َأنَُّيْم 

, َفَقاَل (3) َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم, ُرِمَي ِبَنْجٍم َفاْسَتَناَر َبْيَنَما ُىْم ُجُموٌس َلْيَمًة َمَع َرُسوِل اهلِل 
« َماَذا ُكْنُتْم َتُقوُلوَن ِفي اْلَجاِىِميَِّة ِإَذا ُرِمَي ِبِمْثِل َىَذا؟»َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم:  َلُيمْ 

 .(4) َقاُلوا: اهلُل َوَرُسوُلُو َأْعَمُم...  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، ،كٞوْ ػضّبْ ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػضّبْ ثٓ ٍِٛٝ اٌىُ  (ٔ)  ّٞ َْٙوُىٚه أثٛ  ،اٌؾبفع رمٟ اٌل٠ٓ اٌشَّ

...ِٚبد ٍٕخ  طبؽت وزبة ػٍَٛ اٌؾل٠ش ،شمَِٟ اٌشبفؼٟ اٌلِّ  (اثٓ اٌظالػـ)اٌّؼوٚف ث ،ػّوٚ

 ٍِ ٌِٚٛلٖ ٍٕخ ٍجغ ٍٚجؼ١ٓ  ،وا٢فِ  فٟ فبٌِ ػشو٠ٓ هث١غٍ  ،شكَِ زّبئخ ثلِ صالس ٚأهثؼ١ٓ ٚ

ِّ ٚفَ  َُّ  بئخ.َّ اٌّإٌف: ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ػٍٟ ، أثٛ  (1ٙٔ/ ٕٕٓ ٚاألٍب١ٔل )م٠ً اٌزم١١ل فٟ هٚاح اٌ

اٌّؾمك: وّبي ٠ٍٛف اٌؾٛد، كاه اٌىزت  ٘ـ(،4ٖٕ)اٌّزٛفٝ: ، ٟٕٟ اٌفبٍََ اٌط١ت اٌّىٟ اٌؾَ 

 . (11َٓٔ٘ـ/ٓٔٗٔ)جٕبْ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌُ 

 ( .ِٙ٘ملِخ اثٓ اٌظالػ )ص:  (ٕ) 

/ ٖإٌٙب٠خ فٟ غو٠ت اٌؾل٠ش ٚاألصو )أظوٚطبهد ِؼ١ئخ.  : أٞ أػبءد((اٍزٕبهد)) (ٖ) 

ٔٓ٘.) 

لبي . ٚ(1ٕٕٕ(هلُ )6٘ٓٔ/ ٗو٠ُ اٌَىَٙبٔخ ٚئر١بْ اٌُىَّٙبْ )ؾ، ثبُة رطؾ١ؼ ٍَُِ، وزبة اٌَالَ (ٗ) 

َٛ  ألُٔٙ وٍُٙ ػلٚي. ؛ملػلبي اٌََٙوهٞ اٌشبفؼٟ: ٚاٌغٙبٌخ فٟ اٌظؾبثٟ ال رَ ٚ ٚع اٌىٛوت اٌ َّ٘بط ٚاٌوَّ

غ ٚرأ١ٌف: ِؾّل األ١ِٓ ثٓ ػجل هللا ّْ عَ  .(ٖٖٔ/ ٕٕاٌجََّٙبط فٟ شوػ طؾ١ؼ ٍَُِ ثٓ اٌؾغبط )

 .(َ 1ٕٓٓ /٘ـ ٖٓٗٔ)اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  .كاه ؽٛق إٌغبح   ،إٌبشو: كاه إٌّٙبط .فؼٟاٌََٙوهٞ اٌشب
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 المطمب الثاني: الُمبَيم الُمقتِرن بُمعيَّن ثقة.
وىو أن يكون في السند راٍو مبيم قد اقَترن براٍو معين ثقة أو ُعِطف عميو, فإن ىذا المبيم ال 
َيُضر ِذكره؛ ألنو جاء مقروًنا بغيره ُمتاِبًعا, إال إذا كان العطف في ىذا السند من راٍو معروف 

أكد من سماعو من الراوي المعين الثقة, أو يكون قد َصرَّح في روايتو بالتدليس, فينبغي أن نت
 عنو بصيغة من صيغ السماع.

وعميو يكون ىذا السند ظاىره الصحة إليو, وال ُيمتَفت حينئٍذ إلبيام الراوي اآلخر وال يضرنا 
بما يستحق عدم معرفتو, وَيبقى حينئٍذ النظر في بقية رواة السند اآلخرين والُحْكم عمى السند 

ح ما ُذِكر:  صحًة أو ضعًفا. ومن ذلك نماذج ُتوضِّ
النموذج األول: روى البخاري في ))صحيحو(( بسنده إلى ابن ِسيِريَن, قال: َعْن َعْبِد 

ُىَو َأْفَضُل ِفي َنْفِسي ِمْن َعْبِد  (1) الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َبْكَرَة, َعْن َأِبي َبْكَرَة, َوَعْن َرُجٍل آَخَر 
لرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َبْكَرَة, َعْن َأِبي َبْكَرَة: َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َخَطَب النَّاَس ا

َسُيَسمِّيِو ِبَغْيِر  َقاُلوا: اهلُل َوَرُسوُلُو َأْعَمُم. َقاَل: َحتَّى َظَننَّا َأنَّوُ « َأال َتْدُروَن َأيُّ َيْوٍم َىَذا»َفَقاَل: 
َأيُّ َبَمٍد َىَذا؟ َأَلْيَسْت »ُقْمَنا: َبَمى َيا َرُسوَل اهلِل. َقاَل: « َأَلْيَس ِبَيْوِم النَّْحِر؟»اْسِمِو, َفَقاَل: 
 . (2) «. ..ِباْلَبْمَدِة الَحرَامِ 

نجد في ىذا السند راوًيا مبيًما  وىو المذكور بأنو  )رجل آَخر(   وقد جاء مقروًنا أو 
معين قبمو في السند, وىو )عبد الرحمن بن أبي بكرة ُنْفَيع بن الحارث معطوًفا عمى راٍو 

, فال َيُضرنا عدم معرفة ىذا المبيم المقرون بو, وُيْحَكم عمى (3) الثقفي البصري( وىو ثقة
 السند بعد دراستو بما يستحق صحة أو ضعًفا. واهلل أعمم.

                                                 

ػ ثٗ فٟ وَّ طَ  .ل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػٛف١ْ َّ ٘ٛ ؽُ  ()اٌوعً ا٢فو()وِبٟٔ هؽّٗ هللا: لبي اٌىِ  (ٔ) 

ِِ  ،وزبة اٌؾظ ( ٙ٘ٔ/ ٕٗاٌىٛاوت اٌلهاهٞ فٟ شوػ طؾ١ؼ اٌجقبهٞ ) ٕٝ.فٟ ثبة اٌقطجخ أ٠بَ 

إٌبشو: كاه  .٘ـ(64ٙ)اٌّزٛفٝ: ، وِبٟٔإٌف: ِؾّل ثٓ ٠ٍٛف ثٓ ػٍٟ ثٓ ٍؼ١ل، شٌّ اٌل٠ٓ اٌىِ اٌّ

٘ـ ٔٓٗٔ)، ؽجؼخ صب١ٔخ: (1ٖ6َٔ  /٘ـ ٖٙ٘ٔ)ٌجٕبْ، ؽجؼخ أٌٚٝ:  ،ئؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ، ث١وٚد

/ٔ14َٔ). 

ا،  رَْوعِ اَل »ٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ: ٍزٓ، ثبُة لٛي إٌجٟ ططؾ١ؼ اٌجقبهٞ، وزبة اٌفِ  (ٕ)  ُؼٛا ثَْؼِلٞ ُوفَّبه 

ُْ ِهلَبَة ثَْؼغٍ   (.6ٓ64( هلُ )ٓ٘/ 1« )٠َْؼِوُة ثَْؼُؼُى

ِبد ٍٕخ ٍذ  ،صمخ ِٓ اٌضب١ٔخ ،غ ثٓ اٌؾبهس اٌضمفٟ اٌجظو١ْٞ فَ ُٔ ، وح ىْ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ثَ  (ٖ)

 (.6ٖٖٚرَؼ١ٓ. أظو رمو٠ت اٌزٙن٠ت )ص: 
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ْبِد اهلِل ْبِن َوْىٍب, قال: َأْخَبَرِني النموذج الثاني: روى مسمم في ))صحيحو(( بسنده إلى  عَ 
َرُجٌل َسمَّاُه, َوَعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث, َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي َحِبيٍب, َعْن َأِبي اْلَخْيِر, َأنَُّو َسِمَع َعْبَد 

دِّيَق َقاَل ِلَرُسوِل اهللِ  َصمى اهلل َعميو وَسمم:  اهلِل ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َيَقوُل: ِإنَّ َأَبا َبْكٍر الصِّ
ثُمَّ َذَكَر ِبِمْثِل َحِديِث « َعمِّْمِني َيا َرُسوَل اهلِل ُدَعاًء َأْدُعو ِبِو ِفي َصاَلِتي َوِفي َبْيِتي ... »

 .( 1) «ُظْمًما َكِثيًرا »المَّْيِث, َغْيَر َأنَُّو َقاَل: 
رني رجل َسمَّاه( ال َيقدح في صحة الراوي المبيم الذي لم ُيَسمَّ في قول عبد اهلل بن َوْىب )أخب

 .(2) ىذا السند؛ ألنو َذَكره عمى المتابعة لعمرو بن الحارث, وىو ثقة
رحمو اهلل: ولعمو أنو عبد اهلل بن َلييعة, ولم َيذكر الراوي اسمو ِلما (3)قال اليرري الشافعي 

ل المقارنة فيو من الكالم المعروف في جرحو, ولم َيقدح في صحيحو ألنو ذكره عمى سبي
 . ( 4)والمتابعة 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.4ٗ( هلُ )64ٕٓ/ ٗٛد ثبٌنِّْوو)ظطؾ١ؼ ٍَُِ، وزبة اٌلػٛاد، ثبة اٍزؾجبة ففغ اٌ (ٔ)

ِٓ  ،صمخ فم١ٗ ؽبفع ،ػّوٚ ثٓ اٌؾبهس ثٓ ٠ؼمٛة األٔظبهٞ ِٛالُ٘ اٌّظوٞ أثٛ ]أ١ِخ[ أ٠ٛة (ٕ)

ّ   ،اٌَبثؼخ ِِ ِبد لل٠  ( .1ٔٗبئخ. رمو٠ت اٌزٙن٠ت )ص: ب لجً اٌق١َّٓ ٚ

ب، اٌهَ ِؾّل األ١ِٓ ثٓ ػجل هللا ثٓ ٠ٍٛف ثٓ ؽَٓ، أثٛ ٠ب١ٍٓ األَ  (ٖ)  َ ٛٞ لج١ٍخ، اإلص١ٛثٟ ٍَ ؼَ ِٟ عٕ

٠ِطٟ لو٠خ، اٌٍَفٟ ػم١لحوَ كٌٚخ، اٌَٙ  َٛ ٞ ٔبؽ١خ ، اٌجُ اٌشبفؼٟ ِن٘ج ب، اٌَؼٛكٞ ئلبِخ،  ،هٞ ِٕطمخ، اٌىوِّ

ُٚ  ،فٟ اٌَّفٍخ ،ٔي٠ً ِىخ اٌّىوِخ، عٛاه اٌؾوَ اٌشو٠ف ل ٌِ ؽبهح اٌوشل ٍبثم ب، ٚثؾٟ اٌيا٘و ا٢ْ. 

ٌٍََٙوهٞ اٌشبفؼٟ  ثٓ اٌؾغبط( شوػ طؾ١ؼ ٍَُِاٌىٛوت اٌٛ٘بط )(. أظو ِملِخ ـ4ٍٖٕ٘ٗٔخ: )

(ٔ /6 .) 

 (.ٕ٘/ ٌٍََٕٓٙوهٞ اٌشبفؼٟ ) ،( اٌىٛوت اٌٛ٘بط شوػ طؾ١ؼ ٍَُِٗ)
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النموذج الثالث: روى النَّسائي في ))ُسننو(( بسنده َعْن ُىَشْيٍم َقاَل: َحدََّثَنا َسيَّاٌر َوُحَصْيٌن 
سماِعيُل ْبُن َأِبي َخاِلٍد... َوَذَكَر آَخِريَن, َعِن الشَّْعِبيِّ  َقالَ  : َوُمِغيَرُة, َوَداُوُد ْبُن َأِبي ِىْنٍد, َواِ 

َدَخْمُت َعَمى َفاِطَمَة ِبْنِت َقْيٍس, َفَسَأْلُتَيا َعْن َقَضاِء َرُسوِل اهلِل َصمى اهلل َعميِو وَسمم َعَمْيَيا, 
َعميِو وَسمم ِفي السُّْكَنى  َفَقاَلْت: َطمََّقَيا َزْوُجَيا اْلَبتََّة, َفَخاَصَمْتُو ِإَلى َرُسوِل اهلِل َصمى اهلل

 « َفَمْم َيْجَعْل ِلي ُسْكَنى َواَل َنَفَقًة, َوَأَمَرِني َأْن َأْعَتدَّ ِفي َبْيِت اْبِن ُأمِّ َمْكُتومٍ : »َوالنََّفَقِة. َقاَلتْ 
(1). 

نجد في ىذا السند أنو قد ُعِطف عمى الرواة المعينين بِذكر آَخِرين مبيمين؛ وعميو فإن عدم 
ىذا السند ثقات, منيم داود بن أبي ذكر اآلَخِرين في السند ال َيُضره ألن الرواة المعينين في 

سماعيل بن أبي خالد ,  (2) ىند  .واهلل أعمم .(3) وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(ٔ َُّ بئٟ، وزبة اٌطالق، اٌوفظخ فٟ فوٚط اٌّجزٛرخ ِٓ ث١زٙب فٟ ِػلرٙب ََ ٕٓ اٌظغوٜ ٌٍَّٕ ( اٌ

َُىٕب٘ب )  ( .4ٖٗ٘( هلُ )4ٕٓ/ ٌٙ

 ،ُ ثأفوحِٙ وبْ ٠َ  ،صمخ ِزمٓ ،أٚ أثٛ ِؾّل اٌجظوٞ ،ِٛالُ٘ أثٛ ثىو ،و١ْٞ شَ ( كاٚك ثٓ أثٟ ٕ٘ل اٌمُ ٕ)

 (.ٕٓٓلجٍٙب. رمو٠ت اٌزٙن٠ت )ص :  :ٚل١ً ،ِبد ٍٕخ أهثؼ١ٓ ،ِٓ اٌقبَِخ

ِبد ٍٕخ ٍذ ٚأهثؼ١ٓ.  ،ِٓ اٌواثؼخ ،ذجْ صمخ صَ  ،ٍٟغَ ( ئٍّبػ١ً ثٓ أثٟ فبٌل األؽَّٟ ِٛالُ٘ اٌجَ ٖ)

 (.6ٓٔرمو٠ت اٌزٙن٠ت )ص: 
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 .(1)  المطمب الثالث: الُمْبَيم الَجْمعيّ 
وذلك أن َيروي التمميذ عن جماعة مبيمين لم ُيَسمِّيم, كأن يقول: )حدثني جماعة من أىل 

 أو )حدثني أىل الحي(, أو نحو ذلك. العمم(, أو )حدثني غير واحد ِمن أصحابنا(,
وىذه الصورة من اإلبيام قد اخَتمف أىل العمم في َقبوليا وَردِّىا, فمنيم َمن َردَّىا, ومنيم َمن 

 َقِبميا, كما سَيظير لنا في المثال اآلتي:
ُثوَن, َأْخَرج البخاري في ))صحيحو(( بسنده إلى َشِبيب بن َغْرَقدة, قال: َسِمْعُت الَحيَّ ُيَحدِّ 

 ِبِو َعْن ُعْرَوَة: َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َأْعَطاُه ِديَناًرا َيْشَتِري َلُو ِبِو َشاًة, َفاْشَتَرى َلوُ 
َكاَن َلِو َشاَتْيِن, َفَباَع ِإْحَداُىَما ِبِديَناٍر, َوَجاَءُه ِبِديَناٍر َوَشاٍة, َفَدَعا َلُو ِباْلَبَرَكِة ِفي َبْيِعِو, وَ 

 . (2) اْشَتَرى التَُّراَب َلَرِبَح ِفيوِ 
ففي ىذا السند مبيمون, وىم  )أىل الحي(   وقد َتكمم أىل العمم عمى ىذا اإلبيام من حيث 

 ضعف السند وتصحيحو, عمى النحو اآلتي :
 فيو قول الشافعي فيما َنَقمو -أما القول األول القائل بضعف ىذا السند ِلما فيو من إبيام

 .( 3)ُيَضعِّف ىذا الخبر ألن الحي غير معروفين    -يعني الشافعي -البييقي, أنو
أيًضا, حيث قال: وفي خبر عروة أن الحي حدثوه, وما كان ىذا  (  4) وىو قول الَخطَّابي

ة . وىو قول ابن حجر حيث قال: فالحديث بيذا (5)  سبيمو من الرواية لم َتُقم بو الُحجَّ
 .(6)م, لكن ُوِجد لو ُمتاِبع... ضعيف لمجيل بحالي

                                                 
 ٠ىْٛ اٌّجُٙ عّبػخ. ( أْٔ)

 ( .ٕٖٗٙ( هلُ )6ٕٓ/ ٗ، ثَبٌة )ت( طؾ١ؼ اٌجقبهٞ، وزبة إٌّبلٕ)

(ٖ َُّ ( اٌّإٌف: أثٛ ثىو أؽّل ثٓ اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ اٌج١ٙمٟ، اٌّزٛفٝ: ٖٔٔ/ ٕٙٓ اٌىجوٜ ٌٍج١ٙمٟ)( أظو اٌ

اٌطجؼخ: اٌطجؼخ: األٌٚٝ ، إٌبشو: ِغٌٍ كائوح اٌّؼبهف إٌظب١ِخ اٌىبئٕخ فٟ إٌٙل ثجٍلح ؽ١له آثبك، (٘ـ 4٘ٗ)

أثٛ اٌفؼً أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ؽغو : ( اٌّإٌف٘/ ٖاٌزٍق١ض اٌؾج١و )ٚ (.٘ـٖٗٗٔ)

شوػ  اٌّغّٛعٚ (.َ 141ٔ   ـ/1٘ٔٗٔ)٘ـ(، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ األٌٚٝ 4ٕ٘)اٌّزٛفٝ: ، اٌؼَمالٟٔ

٘ـ(، 6ٙٙ)اٌّزٛفٝ: ، ٠ؾ١ٝ ثٓ شوف إٌٛٚٞ( اٌّإٌف: أثٛ ىوو٠ب ِؾ١ٟ اٌل٠ٓ 1٘/ ٗٔاٌّٙنة ٌٍٕٛٚٞ )

َُّ  ،إٌبشو: كاه اٌفىو، )ؽجؼخ وبٍِخ  جىٟ ٚاٌّط١ؼٟ(.ِؼٙب رىٍّخ اٌ

زٟطَّ اٌقَ  ،بة، اإلِبَ أثٛ ١ٍٍّبْطَّ ل ثٓ ِؾّل ثٓ ئثوا١ُ٘ ثٓ فَ ّْ ( ؽَ ٗ) َْ  44ٖك٠ت. ]اٌّزٛفٝ: األاٌفم١ٗ  ،بثٟ اٌجُ

َُّ ))٘ـ[، ِظٕف وزبة   ( .ٕٖٙ/ 4ِٓ اٌزظب١ٔف. ربه٠ـ اإلٍالَ )... ٚغ١و مٌه ((ِٕٓؼبٌُ اٌ

(٘ َُّ ٍُ ( ِؼبٌُ اٌ  ،زَْٟ بة اٌجُ طَّ اٌّإٌف: أثٛ ١ٍٍّبْ ؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ اٌقَ  .(1ٓ/ٖٕٓ أثٟ كاٚك )ٕٓ شوػ 

 .(1َٖٕٔ/٘ـ ٖٔ٘ٔ)اٌطجؼخ: األٌٚٝ  ،ؽٍت ،٘ـ(، اٌّطجؼخ اٌؼ١ٍّخ44ٖ)اٌّزٛفٝ:  (بثٟطَّ اٌقَ ـ)اٌّؼوٚف ث

 .ـ(61ٖ٘ٔ)ث١وٚد،  ،( كاه اٌّؼوفخٖ٘ٙ/ ٙ)الثٓ ؽغو  ،( فزؼ اٌجبهٞٙ)
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وأما القول الثاني القائل بأن السند ال َيضره ىذا اإلبيام, فألنيم َجْمع فَيمتنع تواطؤىم عمى 
حيث قال في تعميقو عمى قولو:  )سمعُت الحي ُيَحدِّثون عن  (1)الكذب. وىو قول السيوطي

م َجْمع يمتنع تواطؤىم عمى عروة( : َقَدح بعضيم في الحديث بإبيام الحي, وأجيب بأني
الكذب, فال َيضر الجيل بأعيانيم, مع أنو لو شواىد ومتابًعا عند أحمد وأبي داود والترمذي 

 .(2)وابن ماجو 
ن كانوا مجاىيل لكن قد ( 3)وقال الِبْرماوي : )الحي( أي: القبيمة التي أنا فييا. وُرواة الحي وا 

ا كان الحديث ثابًتا بالطريق الُمعيَّن المعموم, ُعِمم أن َشبيًبا ال َيروي إال عن عدل, أ و لمَّ
اعَتمد عمى ذلك فمم ُيباِل باإلبيام, أو أراد نقمو بوجو آكد؛ إذ فيو إشعار بأنو لم َيسمع من 
نما َقَصد البخاري  رجل واحد فقط, بل من جماعة متعددة, وربما يفيد خبرىم القطع بو...وا 

. وىو قول السخاوي رحمو اهلل,  (4) ع الكل أورده كما سمعوالحديث الذي بعده, ولكنو لما َسمِ 
 .(5)أن العدد ينجبر بو جيالتيم 

                                                 
وح شْ ٍٕخ ئؽلٜ ػَ  ،فٟ عّبكٜ األٌٚٝ ،اٌّزٛفٝ ثبٌمب٘وح ،عالي اٌل٠ٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ثىو ا١ٌَٛؽٟ (ٔ)

ِّ ٚرِ  ُ اٌٛطٛي ئٌٝ ؽجمبد ٍَّ ٍُ ٚ ،(1٘ٔؽجمبد إٌَبث١ٓ )ص:  هؽّٗ هللا رؼبٌٝ. ،ٌٚٗ اصٕزبْ ٍٚزْٛ ٍٕخ ،بئخَؼ

٘ـ(، اٌّؾمك:  6ٙٓٔ)اٌّزٛفٝ  ،اٌمَطٕط١ٕٟ اٌؼضّبٟٔ  إٌف: ِظطفٝ ثٓ ػجل هللا( ا4ٌّٕٗ/ ٕاٌفؾٛي )
 .َ( ٕٓٔٓ): إٌشو ػبَ، روو١ب –ِؾّٛك ػجل اٌمبكه األهٔبؤٚؽ، ِىزجخ ئه١ٍىب، ئٍزبٔجٛي 

اٌّإٌف: ػجل اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ثىو، عالي اٌل٠ٓ  .(ٕٖٕٔ/ ٘اٌزٛش١ؼ شوػ اٌغبِغ اٌظؾ١ؼ ) (ٕ)

: اٌطجؼخ اٌو٠بع، ، ٘ـ(، اٌّؾمك: هػٛاْ عبِغ هػٛاْ، ِىزجخ اٌوشل 1ٔٔ)اٌّزٛفٝ: ، ا١ٌَٛؽٟ

 ؛فبٌؾل٠ش ِٓ هٚا٠خ اٌّغب١ً٘ :وِبٟٔ هؽّٗ هللا: فاْ لٍذَ . لبي اٌىِ َ( 114ٔ  / ٘ـ 1ٔٗٔ) األٌٚٝ،

ب أٚ ٌّب وبْ مٌه صبثز   .وٚٞ ئال ػٓ اٌؼلي فال ثأً ثٗب ال ٠َ ج١ج  ُ أْ شَ ٍِ ئما ػُ  :لٍذُ  .ئم اٌؾٟ ِغٙٛي

ئم ف١ٗ ئشؼبه  ؛ثٙنا اإلثٙبَ أٚ أهاك ٔمٍٗ ثٛعٗ آول جبيِ ّل ػٍٝ مٌه فٍُ ٠ُ اػزَ  ،طو٠ك اٌّؼ١ٓ اٌّؼٍَٛثبٌ

ثً ِٓ عّبػخ ِزؼلكح هثّب ٠ف١ل فجوُ٘ اٌمطغ ثٗ. اٌىٛاوت  ،َّغ ِٓ هعً ٚاؽل فمؾثأٔٗ ٌُ ٠َ 

  .( 1٘ٔ/ ٗٔوِبٟٔ )ٍىِ ٌاٌلهاهٞ فٟ شوػ طؾ١ؼ اٌجقبهٞ 

األٔظبهٞ األؽّلٞ  ،ِبٚٞوْ بة اٌل٠ٓ ثٓ فبٌل، ثو٘بْ اٌل٠ٓ اٌجِ ئثوا١ُ٘ ثٓ ِؾّل ثٓ شٙ (ٖ)

ِخ )ثىَو اٌجبء( فٟ غوث١خ ِظو. وْ َٔجزٗ ئٌٝ ثِ  ،ش١ؼ اٌغبِغ األى٘و، ِٓ فمٙبء اٌشبفؼ١خ ،األى٘وٞ

 (.6ٙ/ ٔهوٍٟ )ألػالَ ٌٍيِّ ا

أثٛ ػجل هللا اٌّإٌف: شٌّ اٌل٠ٓ اٌجِْوِبٚٞ،  .(6ٕٔ/ٓٔج١ؼ ثشوػ اٌغبِغ اٌظؾ١ؼ )اٌالِغ اٌظَّ  (ٗ)

٘ـ(،  4ٖٔ)اٌّزٛفٝ: ، اٌؼَمالٟٔ اٌّظوٞ اٌشبفؼٟ ،١ّْٟ ؼَ هللا ِؾّل ثٓ ػجل اٌلائُ ثٓ ٍِٛٝ إٌُّ 

ثاشواف ٔٛه اٌل٠ٓ ؽبٌت، كاه إٌٛاكه، ٍٛه٠ب، اٌطجؼخ:  ،رؾم١ك ٚكهاٍخ: ٌغٕخ ِقزظخ ِٓ اٌّؾمم١ٓ

 .(َ ٕٕٔٓ   /٘ـ ٖٖٗٔ)األٌٚٝ، 

َشب٠ِ  (٘) َِ ٠َٕبَ٘ب فِٟ  ِّٚ ِّٞ لبي اٌَقبٚٞ: ُه ٌْجَُقبِه ـَ  ،ـِ ا َشب٠ِ َِ حَ  ْؼُذ ِػلَّ ِّ ٍَ ، لَبَي:  ٍّٞ ِٓ َػِل َل ْث َّ أِلَثِٟ أَْؽ

 َْ اَل ٠َُؼوُّ َعَٙبٌَخُ ُش١ُِٛؿ  .٠َْؾُىٛ َٚ َغ١ُْوُٖ،  َٚ  ِٗ ٌَْقِط١ُت فِٟ رَأِْه٠ِق اَ٘ب ا َٚ ٍّٞ َه ِٓ َػِل ْٓ ؽَِو٠ِك اْث ِِ َٚ َمَوَوَ٘ب.  َٚ
ُْ َػَلكٌ  ُ ٍّٞ ف١َِٙب؛ فَأَِّٙ ِٓ َػِل . فزؼ اٌّغ١ش ثشوػ أٌف١خ اٌؾل٠ش ) اْث ُْ ِٗ َعَٙبٌَزُُٙ َْٕغجُِو ثِ َ٠ٔ /ٖٖ4.) 
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الراجح في ذلك قول الشافعي وَمن وافقو عميو؛ وذلك ألن الحي في حيز الجيالة, فال ُيدَرى 
 حاليم, أىم ثقات أم ضعفاء؟ وأَلنَّ َشْرط َقبول الخبر عدالة رواتو, وأن َمن ُأبِيم اسمو ال

 .(1)ُيْعَرف َعْينو فكيف عدالتو؟
 
 

                                                 

 (.ٕ٘ٔأظو ٔي٘خ إٌظو فٟ رٛػ١ؼ ٔقجخ اٌفىو )ص:  (ٔ)
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 المطمب الرابع : المبيم مع التوثيق.
ىو توثيق َمن لم ُتْعَرف عينو ولم ُيَسمَّ, وقد ُوِصف المبيم بالتعديل, مثل قول الراوي: 
)حدثني الثقة(, أو )حدثني الثبت( أو نحو ذلك من األلفاظ التي تفيد التعديل, فيل َقِبل 

 عمى اإلبيام بيذه الصورة؟العمماء التعديل 
 تمك مسألة اخَتمف فييا العمماء, منيم َمن َردَّىا, ومنيم َمن َقِبميا.

وقد َنَقل ابن الصالح رحمو اهلل الخالف في ذلك, فقال رحمو اهلل: وال يجزئ التعديل عمى 
يو, لم اإلبيام من غير تسمية الُمَعدَّل, فإذا قال: )حدثني الثقة( أو نحو ذلك ُمقتِصًرا عم

, والصيرفي الفقيو وغيرىما, خالًفا لمن اكتفى  الخطيب الحافظ   ( 1)ُيكتَف بو, فيما َذَكره
بذلك؛ وذلك ألنو قد يكون ثقة عنده, وغيُره قد اطمع عمى جرحو بما ىو جارح عنده أو 
 باإلجماع, فُيحتاج إلى أن يسميو حتى ُيْعَرف, بل إضرابو عن تسميتو ُمريب يوقع في القموب
فيو تردًدا. فإن كان القائل لذلك عالًما, أجزأ ذلك في حق َمن يوافقو في مذىبو, عمى ما 
اختاره بعض المحققين. وَذَكر الخطيب الحافظ أن العاِلم إذا قال: )كل َمن َرويُت عنو فيو 

ن لم ُأَسمِّو(, ثم روى عمن لم ُيَسمِّو, فإنو يكون مزكًيا لو, غير َأنَّا ال نعمل  بتزكيتو ثقة, وا 
 .(2) ىذه. وىذا عمى ما قدمناه, واهلل أعمم

ذا قال الراوي الثقة: )حدثني  والخالصة في ذلك: ما رجحو ابن حجر رحمو اهلل بقولو: وا 
الثقة( أو نحوه, من غير أن يسميو, لم ُيكتَف بو في التعديل عمى الصحيح حتى يسميو؛ 

                                                 

ٚ٘ٛ ٠ؼوفٗ ثؼ١ٕٗ ٚاٍّٗ ٚطفزٗ ئال أٔٗ ٌُ  (ؽلصٕب اٌضمخ)ِب مووٖ اٌقط١ت ٘ٛ: ٌٛ لبي اٌواٚٞ:  (ٔ) 

َٚ  ؛ومٌه اٌقج جٛيُ لَ  ٍيَ اٌَبِغَ ٌُ ٠َ  ،ِّّٗ ََ ٠ُ  فٗ ئ٠بٖ ثبٌضمخ غ١و طْ ألْ ش١ـ اٌواٚٞ ِغٙٛي ػٕلٖ، ٚ

 ُِ َّ ِؼّٛي ثٗ ٚال  ف  ئما ٍّبٖ اٌواٚٞ  ثقالف اٌضمخ ٚاألِبٔخ. وَ ؼْ ٌغٛاى أْ ٠ُ  ؛ل ػ١ٍٗ فٟ ؽك اٌَبِغؼز

اٌّزٛفٝ: ، ( اٌّإٌف: أثٛ ثىو أؽّل ثٓ ػٍٟ اٌقط١ت اٌجغلاك6ٖٖٞاٌىفب٠خ فٟ ػٍُ اٌوٚا٠خ )

اٌّل٠ٕخ    ،إٌبشو: اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ .هللا اٌَٛهلٟ ، ئثوا١ُ٘ ؽّلٞ اٌّلٟٔ جل٘ـ(، اٌّؾمك: أثٛ ػٖٙٗ)

 إٌّٛهح.

اٌزم١١ل ٚاإل٠ؼبػ شوػ ِملِخ اثٓ اٌظالػ، ٚ (،ٓٔٔأظو ِملِخ اثٓ اٌظالػ )ص:  (ٕ)

( اٌّإٌف: ِؾّل ثٓ ئٍّبػ١ً ٔٔٔ/ ٕرٛػ١ؼ األفىبه ٌّؼبٟٔ رٕم١ؼ األٔظبه )ٚ .(ٌٍٖٗٔؼوالٟ)ص: 

٘ـ(، 4ٕٔٔ)اٌّزٛفٝ:  (األ١ِوـ)ٕؼبٟٔ، أثٛ ئثوا١ُ٘، ػي اٌل٠ٓ، اٌّؼوٚف وأٍالفٗ ثثٓ طالػ اٌظ

ٌجٕبْ،   ،إٌبشو: كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد .اٌّؾمك: أثٛ ػجل اٌوؽّٓ طالػ ثٓ ِؾّل ثٓ ػ٠ٛؼخ

 .(116َٔ٘ـ/6ٔٗٔ)اٌطجؼخ: األٌٚٝ 
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ن كان ثقة عنده, فربما لو سماه, لكان ممن جَ  رَّحو غيره بجرح قادح, بل إضرابو عن ألنو وا 
 .(1) تسميتو ريبة توقع تردًدا في القمب, والجميور ال ُيقَبل عندىم حتى ُيَسمَّى 

وقال اليروي رحمو اهلل ردِّا عمى َمن َقِبل المبيم بمفظ التعديل: والحكم عمى المجيول بكونو 
 .(2)عداًل أيًضا مجيول؛ فميذا َخَبُره غير مقبول 

َما َرَواُه َماِلٌك ِفي ))ُمَوطَِّئِو(( َعِن الثَِّقِة ِعْنَدُه, َعْن ُبَكْيِر ْبِن َعْبِد اهلِل  -1ثمة ذلك: ومن أم
, َأنَُّو َقاَل:  , َعْن َأِبي ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ , َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعيٍد, َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ْبِن اأْلََشجِّ

الَّ َفاْرِجعْ »ى اهلل عميو وسمم: َقاَل َرُسوُل اهلِل صم  (3) «ااِلْسِتْئَذاُن َثاَلٌث, َفِإْن ُأِذَن َلَك َفاْدُخْل َواِ 
. 
ما رواه اْلشَّاِفِعيُّ في مسنده قال: َأْخَبَرَنا َغْيُر َواِحٍد ِمْن ِثَقاِت َأْىِل اْلِعْمِم, َعْن ِىَشاِم ْبِن  -2

َب, َعْن أَُبيِّ ْبِن َكْعٍب َقاَل: ُقْمُت: َيا َرُسوَل اهلِل: ِإَذا َجاَمَع ُعْرَوَة, َعْن َأِبيِو, َعْن َأِبي َأيُّو 
 ,  (4)  َأَحُدَنا َفَأْكَسلَ 

ْأ ثُمَّ ِلُيَصلِّ »َفَقاَل َلُو النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم:   ( 5)« ِلَيْغِسْل َما َمسَّ اْلَمْرَأَة ِمْنُو, َوْلَيَتَوضَّ
. 
ِفي ))ُمْسَتْدَرِكِو(( ِبَسَنِدِه إلى َيْحَيى ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن  ( 6) اُه الَحاِكمُ َما َروَ  -3

َلُغاَلٌم  َواهلِل ِإنِّي: َأْسَعَد ْبِن ُزرَاَرَة, َحدََّثِني الثَّْبُت ِمْن ِرَجاِل َقْوِمي, َعْن َحسَّاَن ْبِن ثَاِبٍت, َقالَ 
 َسْبٍع َأْو َثَماِن ِسِنيَن, َأْعِقُل َما َسِمْعُت, ِإْذ َسِمْعُت َيُيوِديِّا, َوُىَو َعَمى َأَطَمةِ  اْبنُ  (7)َيَفَعةٌ 

                                                 

رٛػ١ؼ ٔقجخ اٌفىو )ص: ٔي٘خ إٌظو فٟ ٚ(، 1ٙأظو افزظبه ػٍَٛ اٌؾل٠ش الثٓ وض١و)ص:  (ٔ)

 ( .ٖ٘ٙ/ ٔرله٠ت اٌواٚٞ فٟ شوػ رمو٠ت إٌٛاٚٞ ١ٌٍَٛؽٟ)ٚ(، 11

 .(ٕٔ٘شوػ ٔقجخ اٌفىو ٌٍمبهٞ)ص:  (ٕ)

 (.ٕ( هلُ )1ٖٙ/ ٕوٞ، وزبة االٍزئناْ، ثبة االٍزئناْ )ْ٘ هٚا٠خ أثٟ ِظؼت اٌيُّ  ،ِٛؽأ ِبٌه (ٖ)

إٌٙب٠خ فٟ غو٠ت  طبه ما وًَ. :ي. ِٚؼٕبٖيِ ْٕ : ئما عبِغ صُ أكهوٗ فزٛه فٍُ ٠ُ ((أوًَ اٌوعً)) (ٗ)

 (.6ٗٔ/ ٗالثٓ األص١و) ،اٌؾل٠ش ٚاألصو

ٓ اٌّبء)ص: ٘) ِِ اٌّإٌف: ِؾّل ثٓ ئكه٠ٌ أثٛ ػجلهللا  .(1ٖٗ( افزالف اٌؾل٠ش، ثبُة اٌّبء 

، اٌّؾمك: ػبِو أؽّل ؽ١له، ث١وٚد –إٌبشو: ِإٍَخ اٌىزت اٌضمبف١خ  .(ٕٗٓ  - ٓ٘ٔاٌشبفؼٟ )

 .َ(14٘ٔ ٘ـ/٘ٓٗٔ) األٌٚٝ،: اٌطجؼخ، ث١وٚد –ضمبف١خ ِإٍَخ اٌىزت اٌ

ٟ فٟ هِؼبْ. ربه٠ـ اإلٍالَ رُٛفِّ  ٘ـ(4ٓٗ )اٌّزٛفٝ: ،أؽّل ثٓ ػٍٟ اٌؾبوُ، أثٛ ؽبِل اٌش١َّجبٟٔ (ٙ)

(1 /ٕٔ6.) 

ب(١٠فغ)) (6) ب (٠فٛػ  ٌْجٍُٛؽ ٚٔب٘ي ااِلْؽزاَِلَ َشبهف أَٚ ٚروػوع شت ٚاٌغالَ ٚاهرفغ ػال ٠ٚفؼ  َوَنا ا َٚ 

َْٔؾٖٛ ٚاٌغجً  فزبحاٌ َٛ  طؼلٖ ٠فؼب َٚ  (٘ٙٓٔ/ ٕ) ا١ٌٍٛؾ ٠بفغ. اٌّؼغُ فَُٙ
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ا اْجَتَمُعوا َقاُلوا: َوْيَمَك َما َلَك؟! َفَقاَل: َقْد َطَمَع َنْجُم  (1)َيْثِربَ  َيْصُرُخ: َيا َمْعَشَر اْلَيُيوِد!! َفَممَّ
 .(2)  الَِّذي ُيْبَعُث المَّْيَمةَ 

 المطمب الخامس: المبيم الواحد الذي لم ُيوَصف بتعديل.
وىو أن يقول الراوي أو الُمحدِّث: )حدثني رجل(, )أخبرني فالن(, أو )عن شيخ(, ونحو ذلك 
مما لم يوصف بتعديل, فال ُيقَبل إبيامو عن غيره من األنواع السابقة, من غير خالف فيما 

 كما جاء ذلك في ثنايا كالميم عن المبيم, واهلل أعمم. بدا لي من كالم عمماء ىذا الفن,
ومن ذلك: ما قالو الخطيب البغدادي رحمو اهلل: باب في قول الراوي: )ُحدِّْثُت َعْن ُفاَلٍن(, 
وقولو: )َحدَّثََنا َشْيٌخ َلَنا( ال يصح االحتجاج بما كان عمى ىذه الصفة؛ ألن الذي ُيَحدِّث عنو 

وقال ابن كثير رحمو اهلل: فأما المبيم الذي لم ُيَسمَّ, أو َمن ُسمِّي وال  .(3) مجيول عند السامع
. وقال السخاوي رحمو اهلل: بل ظاىر كالم ( 4)وال ُتْعَرف عينو, فال َيقبل روايتو أحد َعِممناه 

. وقال ابن حجر رحمو اهلل في ذلك: وال ُيْقَبل حديث الُمبَيم ما لم (5)ابن كِثير االتفاق عميو 
  ؛ ألن شرط َقبول الخبر عدالة رواتو, وَمن ُأبِيَم اسمو ال ُيْعَرف عينو فكيف عدالتو؟!ُيَسمَّ 

(6) . 

                                                 

 (ٔ) )) ُُ خٍ  ))األُْؽ َّّ ِٓ  ٚ ثَؼ ًُّ  اٌمَْظُو،: ثؼّز١ ٍٓ  ٚو ٍّٟ  ِؽْظ ًُّ  ثؾغبَهٍح، ِجِٕ َوثَّغٍ  ث١َْذٍ  ٚو ََطٍَّؼ.  ُِ ُِ
 ثبكٞاٌف١وٚىآ ٠ؼمٛة ثٓ ِؾّل ؽب٘و أثٛ اٌل٠ٓ ِغل: اٌّإٌف (6ٙٓٔ: ص) اٌّؾ١ؾ اٌمبًِٛ

 ٔؼ١ُ ِؾّل: اٌوٍبٌخ، ثاشواف ِإٍَخ فٟ اٌزواس رؾم١ك ِىزت: ، رؾم١ك(٘ـ4ٔ6: اٌّزٛفٝ)

ٍَُٟٛ، إٌبشو  اٌضبِٕخ،: ٌجٕبْ، اٌطجؼخ – ث١وٚد ٚاٌزٛى٠غ، ٚإٌشو ٌٍطجبػخ اٌوٍبٌخ ِإٍَخ: اٌؼول

 َ(. ٕ٘ٓٓ - ٘ـ ٕٙٗٔ)

 .(ٙ٘ٓٙ( هلُ )4ٙٗ/ ٖ)ػُٕٙ  اٌَّزلهن ػٍٝ اٌظؾ١ؾ١ٓ، وزبة ِؼوفخ اٌظؾبثخ هػٟ هللا (ٕ) 

ّٟ ٟ جِّ اٌؼَّ  ِٗ ٠ْ َٚ لَ ّْ ِؾّل ثٓ ػجل هللا ثٓ ِؾّل ثٓ ؽَ  ،اٌّإٌف: أثٛ ػجل هللا اٌؾبوُ ّْٙبٔ  ،َبثٛه١ْٞ إٌَّ  اٌطَّ

اٌّؾمك: أثٛ ػجل اٌوؽّٓ ِمجً ثٓ ٘بكٞ اٌٛاكػٟ، كاه  ٘ـ(٘ٓٗ)اٌّزٛفٝ:  (غ١ِّ اٌجَ =  اثٓـ)اٌّؼوٚف ث

 .(116َٔ /٘ـ6ٔٗٔ)اٌمب٘وح، اٌطجؼخ:  ،اٌؾو١ِٓ

 ( .6ٖٗاٌىفب٠خ فٟ ػٍُ اٌوٚا٠خ، ٌٍقط١ت اٌجغلاكٞ )ص:  (ٖ)

 (.6ٗ/ ٕفزؼ اٌّغ١ش )ٚ(، 16افزظبه ػٍَٛ اٌؾل٠ش )ص:  (ٗ)

 ( .6ٗ/ ٕفزؼ اٌّغ١ش ثشوػ أٌف١خ اٌؾل٠ش ) (٘) 

 ( .ٕ٘ٔٔي٘خ إٌظو فٟ رٛػ١ؼ ٔقجخ اٌفىو )ص:  (ٙ)
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 . ( 2)اتفاقي  -رحمو اهلل: عدم َقبول حديث اْلُمبَيم, إذا لم يكن بمفظ التعديل (1)وقال اليروي
َلى َغاِلب اْلَقطَّاِن, َقاَل: َعْن َما َرَواُه َأُبو َداُوَد ِفي ))ُسَنِنِو(( ِبَسَنِدِه إِ  -1ومن أمثمة ذلك:

, َفَممَّا َبَمَغُيُم اإِلْساَلُم َجَعَل (3) َرُجٍل, َعْن َأِبيِو, َعْن َجدِِّه, َأنَُّيْم َكاُنوا َعَمى َمْنَيٍل ِمَن الَمَناِىلِ 
َسَم اإِلِبَل َبْيَنُيْم, َوَبَدا َلُو َصاِحُب اْلَماِء ِلَقْوِمِو ِمَئًة ِمَن اإِلِبِل َعَمى َأْن ُيْسِمُموا, َفَأْسَمُموا, َوقَ 

ى َأْن َيْرَتِجَعَيا ِمْنُيْم, َفَأْرَسَل اْبَنُو ِإَلى النَِّبيِّ َصمى اهلل َعَميِو َوَسمَم َفَقاَل َلُو: اْئِت النَِّبيَّ َصم
نَُّو َجَعَل ِلَقْوِمِو  ِماَئًة ِمَن اإِلِبِل َعَمى َأْن ُيْسِمُموا اهلل َعَميِو َوَسمَم َفُقْل َلُو: َأِبي ُيْقِرُئَك السَّاَلَم َواِ 

 .(4)َفَأْسَمُموا...  
 .  (8) : في إسناده مجاىيل (7).  وقال المنذري(6) رحمو اهلل: إسناد مجيول(5) قال ابن رجب

(8)  . 
 .(1) رحمو اهلل ىذا الحديث في كتاب الضعفاء وقد َذَكر الحافظ ابن َعدي

                                                 

(ٔ ُّ ٚٞ اٌمبهٞ: فم١ٗ ؽٕفٟ، ِٓ طلٚه اٌؼٍُ فٟ وَ اّل اٌَٙ ( ػٍٟ ثٓ )ٍٍطبْ( ِؾّل، ٔٛه اٌل٠ٓ اٌ

 ُٚ ٍَ  ،احوَ ل فٟ َ٘ ٌِ ػظوٖ.    (.ٕٔ/ ٘هوٍٟ )ٛفٟ ثٙب. أظو األػالَ ٌٍيِّ ٓ ِىخ ٚرُ ىَ ٚ

 ( .ٌٍٖٔ٘مبهٞ )ص:  ،شوػ ٔقجخ اٌفىو (ٕ) 

ة وِ ئما شَ  (ًِٙ ْٕ ً اٌوعً ٠َ ِٙ َٔ )ألٔٗ ِأفٛم ِٓ  ؛: ال ٠مبي ًِٕٙ ئال ٌّٛػغ اٌّبء((إٌّبً٘ )) (ٖ) 

اٌّؾمك: ِؾّل ، ٟجِّ ( اٌّإٌف: اٌغُ ٘ٗشوػ غو٠ت أٌفبظ اٌّلٚٔخ )ص:  .و ثٗظفَ ء أٚي ِب ٠َ اٌّب

أُٔٙ )) .(َ ٕ٘ٓٓ /٘ـ ٕ٘ٗٔ)، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ، =ٌجٕبْ =ِؾفٛظ، كاه اٌغوة اإلٍالِٟ، ث١وٚد

 ٌٍؼجبك كاٚك أثٟ ٍٕٓ شوػ .٠ٚشوثْٛ ِٕٗ ٠َزمْٛ ِبء ػٍٝ: ((٠ؼٕٟوبٔٛا ػٍٝ ًِٕٙ ِٓ إٌّبً٘

(ٖٗ٘ /ٕٖ). 

 (ٗ ٍُ  (.1ٖٕٗ( هلُ )6ٕٗ/ ٖاط ٚاإلِبهح، ثبة فٟ اٌِؼَوافخ )وَ ٕٓ أثٟ كاٚك، وزبة اٌقَ (
اثٓ هعت ـ)ٌّؼوٚف ث ،اٌش١ـ ى٠ٓ اٌل٠ٓ ،شمَِٟ اٌجغلاكٞ صُ اٌلِّ  ،(ػجل اٌوؽّٓ ثٓ أؽّل ثٓ ؽَٓ ثٓ هعت٘)

ٍَ  ،... ِبد فٟ هعت(هعت اٌؾٕجٍٟ ِّ ٍٕخ فٌّ ٚرَؼ١ٓ ٚ َُّ م٠ً اٌزم١١ل ف شك.َِ بئخ ثلِ جؼ ٕٓ ٚاألٍب١ٔل ٟ هٚاح اٌ

(ٕ /6ٕ.) 

اٌّإٌف: ى٠ٓ اٌل٠ٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ أؽّل ثٓ هعت ثٓ  .(6ٔٗ/  ٖ(فزؼ اٌجبهٞ شوػ طؾ١ؼ اٌجقبهٞ )ٙ) 

 ََّ ِؼبم ؽبهق ثٓ ػٛع هللا  ٟرؾم١ك: أث .٘ـ(61٘)اٌّزٛفٝ: ، شمٟ، اٌؾٕجٍَِٟ ِٟ، اٌجغلاكٞ، صُ اٌلِّ اَل اٌؾَٓ، اٌ

 ، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ. (٘ـٕٕٗٔ)ؼٛك٠خ/اٌلِبَ  اٌَ ،كاه اثٓ اٌغٛىٞ .ثٓ ِؾّل

ُٚ ّػجل اٌؼظ١ُ ثٓ ػجل اٌمٛٞ ثٓ ػجل هللا ثٓ ٍالِخ ثٓ ٍؼل اٌ (6)  ح شؼجبْل فٟ غُ ٌِ ٕنهٞ...  ٍٕخ ئؽلٜ  ،وَّ

بئخ. ،اثغ ِٓ مٞ اٌمؼلحٌوٟ فٟ افِّ ٛبئخ... رُ ِّ ٚصّب١ٔٓ َٚفَّ ِّ ز ٍِ ذ ٚف١َّٓ ٚ ٍِ ؽجمبد اٌشبفؼ١خ اٌىجوٜ  ٍٕخ 

اٌّؾمك: ك. ِؾّٛك  .٘ـ(66ٔ)اٌّزٛفٝ: ، إٌف: ربط اٌل٠ٓ ػجل اٌٛ٘بة ثٓ رمٟ اٌل٠ٓ اٌَجىٟ( ا1ٌّٕ٘/ 4)

 . (٘ـٖٔٗٔ)و ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ، غَ َ٘  .ك. ػجل اٌفزبػ ِؾّل اٌؾٍٛ ،ِؾّل اٌطٕبؽٟ

ٍُ أظو  (4) اٌؾك اٌؼظ١ُ آثبكٞ  اٌّإٌف: أثٛ اٌط١ت ِؾّل شٌّ .(1ٕ/  ٖٕٓ أثٟ كاٚك )ػْٛ اٌّؼجٛك شوػ 

اٌّؾمك: ػجل اٌوؽّٓ ِؾّل ػضّبْ، كاه إٌشو: اٌّىزجخ اٌٍَف١خ، اٌجٍل: اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ، ٍٕخ .

 .(1ٙ4َٔ /٘ـ44ٖٔ)اٌطجغ: 
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, َعِن اْبِن َأِخي اْلَحاِرِث َرَوى التِّْرِمِذيُّ ِفي ))ُسننو( -2 ( ِبَسَنِدِه ِإَلى َأِبي اْلُمْخَتاِر الطَّاِئيِّ
َمَرْرُت ِفي اْلَمْسِجِد, َفِإَذا النَّاُس َيُخوُضوَن ِفي اأْلََحاِديِث, »اأْلَْعَوِر, َعِن اْلَحاِرِث َقاَل: 

, َفُقْمُت: َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن, َأالَ   َتَرى َأنَّ النَّاَس َقْد َخاُضوا ِفي َفَدَخْمُت َعَمى َعِميٍّ
     «. (2)اأْلََحاِديِث؟

ْسَناُدُه  يَّاِت, َواِ  قال الترمذي رحمو اهلل: َىَذا َحِديٌث َغِريٌب, اَل َنْعِرُفُو ِإالَّ ِمْن َحِديِث َحْمَزَة الزَّ
 حارث األعور مجيول. وقال ابن حجر: ابن أخي ال(3) َمْجُيوٌل, َوِفي َحِديِث اْلَحاِرِث َمَقالٌ 

: َقْوُلُو:  )َىَذا َحِديٌث َغِريٌب(    (6) . وقال المباركفوري(5) , لم ُيَسمَّ, ال ىو وال أبوه (4)
, ْسَناُدُه َمْجُيوٌل   ِلَجَياَلِة َأِبي اْلُمْختَاِر الطَّاِئيِّ َواْبِن َأِخي اْلَحاِرِث اأْلَْعَوِر   َوَأْخَرَجُو الدَّاِرِميُّ َواِ 

وفي حديث الحارث مقال" قال الحافظ في ترجمتو كذبو الشعبي في رأيو ورمى بالرفض, وفي 
  (7)حديثو ضعف 

 
 
 
 
 

                                                                                                                            
ّٞ اٌّإٌف ػجلهللا ثٓ ػَ  .(ٔٔٔ/  6( اٌىبًِ فٟ ػؼفبء اٌوعبي )ٔ) هللا ثٓ ِؾّل أثٛ أؽّل  ثٓ ػجل ل

 إٌبشو كاه اٌفىو، .رؾم١ك: ٠ؾ١ٝ ِقزبه غياٚٞـ(. ٖ٘٘ٙ)ٍٕخ اٌٛفبح ٘ـ( 66ٕ)الكح ٍٕخ اٌٛ ،اٌغوعبٟٔ

ٍُ . ٚث١وٚد :ِىبْ إٌشو (َ 144ٔ ـ/٘ 1ٓٗٔ)اٌطجؼخ اٌضبٌضخ  ٕٓ أثٟ كاٚك، ألثٟ اٌط١ت ػْٛ اٌّؼجٛك شوػ 

 ( . 1ٕ/  ٖآثبكٞ )

ٍُ  عبِغ اٌزوِنٞ (ٕ) ثبة ِب عبء  ٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ،أثٛاة فؼبئً اٌموآْ ػٓ هٍٛي هللا طٍ ٕٓ اٌزوِنٞ(،)

 ث١وٚد، –اٌّؾمك: ثشبه ػٛاك ِؼوٚف، كاه اٌغوة اإلٍالِٟ  .(1ٕٓٙ( هلُ )1ٕ/  ٘فٟ فؼً اٌموآْ، )

 .َ(114ٔ): إٌشو ٍٕخ

 . أظو اٌّظله اٌَبثك( ٖ)

 (.6ٖٕٔ/  ٔ( رمو٠ت اٌزٙن٠ت )ٗ)

 (.  ٕ٘ٙ/  ٗ( رٙن٠ت اٌزٙن٠ت )٘)

ُِ بٌِ ػَ  ،( ػجل اٌوؽّٓ اٌّجبهوفٛهٞٙ) ُٚ أن فٟ شبهِ ُ  ٛفٟ : رُ ، ل فٟ ثٍلح ِجبهوفٛهٌِ ٔٛاع ِٓ اٌؼٍَٛ. 

 .( ٙٙٔ/ ٘أظو ِؼغُ اٌّإٌف١ٓ) ٘ـ(. ٖٖ٘ٔ)

اٌّإٌف: أثٛ اٌؼالء ِؾّل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ  .(ٕٕٔ/4رؾفخ األؽٛمٞ ثشوػ عبِغ اٌزوِنٞ ) (6)  

ىزجخ اٌٍَف١خ، اٌّل٠ٕخ اٌّؾمك: ػجل اٌٛ٘بة ثٓ ػجل اٌٍط١ف، اٌّ .٘ـ(ٖٖ٘ٔ)اٌّزٛفٝ: ٞ. اٌّجبهوفٛه

 .(1َٖٙٔ /٘ـ  4ٖٖٔ ) إٌّٛهح، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ


