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نور الدين المساعدة : علم الرجال للزهراني ، ومنهج النقد في علوم الحديث للدكتور 

 .عتر

 تمهيد:

بعد ان عرفنا بعلم الرجال ، وبينا الفرق بينه وبين علم الجرح والتعديل ،     

يل الى بيان المراد باالسناد لغة واصطالحا، مع وقفة من وتطرقنا بشيء من التفص

خالل اقوال االئمة عن اهمية االسناد ، وكونه خصوصية من خصوصيات هذه  

ن هذه االهمية ي االمة ، وعناية المحدثين به ومن ابرز ما وقفنا معه وهو يب

والخصوصية : الحاكم النيسابوري ، وابن حزم والسمعاني ، وشيخ االسالم ابن  

  تيمية وغيرهم من العلماء اما اقوال العلماء التي تبين عناية اهل الحديث باالسناد

فاكثر من ان تحصر في هذا المقام ولعل نظرة في كتاب الشيخ عبدالفتاح ابو غدة  

من الدين( توضح للقاصي والداني عناية طائفة اهل الحديث به رحمه هللا : )االسناد 

 دون مواربة...

اما اليوم فنتحدث معكم طالبي وطالباتي في هذه المحاضرة  عن "الراوي" من 

حيث التعريف في اللغة واالصطالح مع بيان شروط الراوي بشيء من التفصيل  

  اوهذ لعلم برواة الحديث.الن هناك من يعرف علم الرجال كما مر بنا بانه : هو ا

من حيث االسم واللقب والكنية ، والمؤتلف والمختلف،   يعني معرفة كل ما يتعلق بهم

: ثم ثمرة ذك كله  ، اتهم، وشيوخهم ، وتالميذهميوالمتفق والمفترق ، ووالدتهم ووف

بيان حالهم من حيث القبول والرد بااللفاظ المتعارف عليها في الجرح والتعديل لذا 

 .. عرف بالراوي وبيان شروطه ثم نعرج في المحاضرة الثانية على القاب الرواةسن

 تعريف الراوي لغة: 

فالراوي :  لو رجعنا الى كتب اللغة لوجدنا ان للراوي اكثر من معنى في اطالقاتهم،

 ة صناعة.هو الرجل المستقي ، ورجل رواء ، اذا كان االستسقاء بالرواي

را ، اذا رواه له حتى حفظه عنه ، وقيل : رويت ويقال : روى فالن فالنا شع

 الحديث والشعر رواية فأنا راو. 



  – والراوي ايضا :هو الذي يقوم على الخيل. ومنه روى الحديث يروي رواية 

وكذا الشعر ، وهو راوية للحديث والشعر ، اي كثير الرواية ،والراوي   -بالكسر

ذا المعنى االخير هو اقرب من حيث لعل ه له وناقلهيكون للماء ، والشعر ، اي حام

 المناسبة الى التعريف االصطالحي.

 الراوي في اصطالح المحدثين: 

: ان علماء الحديث المتقدمين الماجد الغوري في علم الرجال يقول االستاذ سيد عبد

لم يعرفوا الراوي تعريفا منهجيا ، وانما حاولوا توضيح مهمة ، وعمل الراوي من  

خالل تحمل الحديث وأدائه...وهذا غالب صنيع المتقدمين ثم جاءت صياغة  

 التعاريف عند المتأخرين والمعاصرين من خالل فهمهم القوال المتقدمين.

 وأداه  الحديث  تلقى من هو حسب صياغة المعاصرين : الراوي في االصطالحاذن  

 .األداء صيغ من بصيغة

حديث الشريف ممن نقله اليه باحدى طرق ال  او بعبارة اخرى : هو الذي يتلقى

 التحمل التي ضبطها علماء الحديث ، ويبلغه لآلخذ عنه. 

 المناسبة بين التعريف اللغوي واالصطالحي:

غوي واالصطالحي من  لاللغوي الى المناسبة بين التعريف القد اشرنا في التعريف 

خالل الحمل والنقل ففي االول معنى الراوي الذي يحمل ، وينقل الماء ، وفي الثاني 

 معناه : الذي يحمل ، وينقل الحديث النبوي. 

 شروط الراوي:

 لقد ذكر علماء الحديث شروط الرواي ضمنا في كثير من مباحثهم الحديثية ، وحتى

التي لم يشيروا اليها فقد طبقوها في تعاملهم عندما كانوا يجيبون من سألهم عمن  

نتجت من صنيعهم في  تالتي اس تقبل روايته ومن ترد؟ لذا سنقف عند هذه الشروط

 ان كتبهم في محاضرتنا القادمة ان شاء هللا تعالى ، وفي ختام هذا الدرس نسال هللا

 سنا ثوب الصحة والعافية . ويلب يرزقنا واياكم العلم النافع


