
 

 محاضرة في علم مصطلح الحديث  

 

(   ةعنوان المحاضرة ) طرق ثبوت عدالة الروا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

اعتمد عليها أهل الحديث تليها طريقة رابعة فيها   وهي ثالثة طرق مشهورة معتمدة عند الجمهور ،

 خالف كبير ، لكن الراجح قبولها .  

رضي هللا  –بالذكر ان البحث في طرق ثبوت عدالة الراوي اليشمل الرواة من الصحابة ومن الجدير 

، ونفصل البحث في  -صلى هللا عليه وسلم  –فهم كلهم عدول بتعديل هللا وتعديل رسول هللا  –عنهم 

يلي :  هذه الطرق األربعة مع ادلتها فيما   

واألمانة : الطريق األول : ان يكون الراوي مشهورا بالعدالة والثقة    

عليه بالثقة واألمانة ، استغنى   فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم ، وشاع الثناء

فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا ، وذلك مثل االمام مالك بن أنس ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، 

واحمد بن حنبل ، وشعبة بن الحجاج ، ويحي بن معين ، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة 

وانما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين .  األمر ، فال يسأل عن عدالة هؤالء وأمثالهم ،   

واحد واثنين  والدليل على ذلك : ان العلم بظهور ستره ، واشتهار عدالته ، أقوى من النفوس من تعديل 

ه بغير صفته ، وبالرجوع الى يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله ، وأغراض داعية الى وصف

الة أقوى من تزكية المعدل له ، فصح بذلك ماقلناه .  النفوس يعلم ان ظهور ذلك من ح  

ويدل على ذلك ايضا ان نهاية حال تزكية العدل ان يبلغ ظهور ستره ، وهي التبلغ ذلك أبدا، فاذا ظهر  

 ذلك فما الحاجة الى التعديل ؟  

أن ينص على عدالة الراوي اثنان من أهل العلم    الطريق الثاني :  

وهذا متفق عليه بين جمهور العلماء وقد جعله بعضهم شرطا ، لكن الصحيح أنه ليس بشرط ، ومن 

ان يكون من يزكي الراوي اثنين ، وذلك لألحتياط وان اقتصر على تزكية واحد  العلماء من استحب 

 أجزأ .  



وب تنصيص معدلين على عدالة الراوي ، بالقياس على الشهادة فكما واستدل بعض العلماء القائلين بوج

 يجب في الشهادة اثنان من المعدلين ، فكذلك في الرواية .  

 واحتجوا ايضا بالمعقول وهو : ان تعديل االثنين زيادة في االحتياط .  

 

 الطريق الثالث : ان ينص على عدالة الراوي واحد من أهل العلم :  

و رأي جمهور العلماء ، وأنه يكفي في تعديل الراوي واحد من العلماء .  وهذا الطريق ه  

واستدل الجمهور على رأيهم بأن العدد لم يشترط في قبول الخبر ، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله 

 بخالف الشهادات .  

 وألن التزكية بمنزلة الحكم ، وهو ايضا اليشترط فيه العدد .  

اليزيد في اثباتها على  –اي العدالة  –في قبول الشهادة والرواية ، والشرط  واليخفى ان العدالة شرط 

فكان الحاق الشرط بالمشروط في طريق اثباته أولى من الحاقه  –اي الشهادة او الرواية  –مشروطها  

بغيره ، وقد اعتبر العدد في قبول الشهادة دون قبول الرواية ، فكان الحكم في شرط كل واحد منهما هو  

 الحكم في مشروطه . 

 الطريق الرابع : تعديل كل من عرف بالعناية بالعلم .  

)) كل حامل علم معروف بالعناية به فهو   وقد اشتهر نسبة هذا الطريق الى ابن عبد البر حيث قال :

عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه (( . وقد أيده كثير من المحققين من أهل 

 الحديث .  

)) يحمل هذا العلم من كل   : -صلى هللا عليه وآله وسلم  –واستدل ابن عبد البر على قوله بحديث النبي 

.  خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ((   

ومعنى الحديث : ان اولئك العدول يبعدون عنه تغيير من يفسره بما يتجاوز فيه الحد فيخرج به عن 

يوافقه الواقع . قوانين الشرع ، او يدعي فيه شيئا يكون باطال ال  

بصيانة   – صلى هللا عليه وآله وسلم  –قال االمام النووي تعليقا على هذا الحديث : )) وهذا اخبار منه و

العلم وحفظه ، وعدالة ناقليه ، وأن هللا تعالى يوفق له في كل عصر خلفا من العدول يحملونه ، وينفون 

، وهكذا وقع وهلل الحمد ،  فال يضيع ، وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصرعنه التحريف وما بعده 

واليضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئا من العلم فان في الحديث اخبارا بأن العدول يحملونه ، 

 ال ان غيرهم اليعرف شيئا منه (( .  



وقد قام بعض العلماء بمناقشة هذا الحديث ، ونقده سندا ومتنا ، ولكن الحاجة لذكر ذلك ، ألن بعض  

، وهناك أدلة أخرى تؤيد ماذهب اليه ابن عبد البر ، اوردها بعض العلماء وهي: طرقه جاءت صحيحة  

.  )) من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين ((   –صلى هللا عليه وسلم  –قوله   

 

والظاهر فيمن أراد هللا به الخير أنه من أهله  فهذا الحديث دل على ان هللا اراد بالفقهاء في الدين الخير ،

. فقد أمر هللا تعالى بسؤالهم وهو اليأمر بقبيح ، فدل اطالقه  ، وهو مقو للدليل المعتمد عليه على انفراده 

 على جواز سؤال العلماء على العموم ، اال من عرف بقلة الدين .  
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