ﻤصطﻠﺢ اﻟحدﯿث

ﻤﻌنﻰ ِ
ﻤجﻬول ﻻ أﻋرﻓﻪ(
ﻗول أﺒﻲ ﺤﺎﺘم) :
ٌ
اﻟسؤال :ﻤﺎ ﻤﻌنﻰ ِ
ﻗﺎدح ﻓﻲ اﻟراوي؟
ﻗول أﺒﻲ ﺤﺎﺘم -رﺤمﻪ ﷲ) :-
ﻤجﻬول ﻻ أﻋرﻓﻪ( ،وﻫﻞ ﻫذا ٌ
ٌ

ﻋدم ﻋﻠم �حﺎﻟﻪ ،ﻓمﻘتضﻰ ﺼنیﻊ
اﻟجوابً :
أوﻻ :اﻟجﻬﺎﻟﺔ ُﯿ َتَرﱠدد ﻓیﻬﺎ :ﻫﻞ ﻫﻲ ﻗدح ﻤبﺎﺸر ﻟﻠراوي أو ُ
اﻟحﺎﻓظ اﺒن ﺤجر ﻓﻲ وﻀﻊ اﻟجﻬﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤراﺘب اﻟجرح أﻨﻬﺎ ﺠرح ،ﻓبمجرد ﻤﺎ ﯿوﺼﻒ اﻟراوي �ﺄﻨﻪ
ﻤجﻬول ُﯿرد ﺤدﯿثﻪ؛ ﻷن اﻟجﻬﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﻘو ِادح ،وﻤﻘتضﻰ ﻗوﻟِﻪ ﻓﻲ )اﻟنخبﺔ() :وﻤن اﻟمﻬم ﻤﻌرﻓﺔ
ٍ
ﻓحینئذ ﻻ ﺘكون
أﺤوال اﻟراوي
�حﺎ أو ﺠﻬﺎﻟﺔ( ،ﻓجﻌﻞ اﻟجﻬﺎﻟ َﺔ ﻗسیم ًﺔ ﻟﻠجرح واﻟتﻌدﯿﻞ،
ً
ﺘﻌدﯿﻼ أو ﺘجر ً
ٍ
حكم ﻋﻠﻰ اﻟحدﯿث �ﺎﻟضﻌﻒ
ﻤن اﻟجرح وﻻ ﻤن اﻟتﻌدﯿﻞ ،ﻓﻬﻲ �ﺈزاء ﻋدم ﻤﻌرﻓﺔ ﺤﺎﻟﻪ،
وﺤینئذ ﻻ ُ� َ
ﻟﻠوﺼﻒ �ﺎﻟجﻬﺎﻟﺔ ،ﺒﻞ ُﯿتََوﱠﻗﻒ ﻓیﻪ ﺤتﻰ ﺘُﻌرف ﺤﺎﻟﻪ.

اﺒنﻪ ﻓﻲ �تﺎ�ﻪ )اﻟجرح واﻟتﻌدﯿﻞ( أﻨﻪ
أﻤﺎ أﺒو ﺤﺎﺘم اﻟرازي -رﺤمﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ -ﻓﻘد ذ�ر ﻋنﻪ ُ
ﻗﺎل ﻓﻲ أﻛثر ﻤن أﻟﻒ وﺨمسمﺎﺌﺔ رٍاو) :ﻤجﻬول( ،وﻓیﻬم ﻤن رواة اﻟصحیحین ،ﺒﻞ ﻓیﻬم ِﻤن
اﻟصحﺎ�ﺔ ،ﺤتﻰ ﻗﺎل ﻓﻲ واﺤد ﻤنﻬم -ﻻ �حضرﻨﻲ اﺴمﻪ اﻵن) :-ﻤن اﻟمﻬﺎﺠر�ن اﻷوﻟین
ﻤجﻬول( ،ﻓﻬﻞ ﻨستطیﻊ أن ﻨﻘول :إن ﻫذا ﺠرح؟ أو ﻋدم ﻋﻠم �حﺎﻟﻪ؟ ﻻ� ،ﻘول أﻫﻞ اﻟﻌﻠم :إن ﻫذا

ﻋدم
ﻤحمول ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ اﻟروا�ﺔ،
ﺨصوﺼﺎ ﻤﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺎﻟصحﺎ�ﺔ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ �مكن أن �ﻘﺎلَ :ﺠ ْرٌح ،أو ُ
ً
ﻓت ﺤﺎﻟﻪ.
ﻋﻠ ٍم �حﺎﻟﻪ! ﻓمﺎدام ﺼحﺎﺒ�یﺎ ﻓﻘد ُﻋ ِر ْ

ٍ
ﻏیرﻩ
وﻓﻲ ﻋدد �ثیر ﻤن اﻟرواة ﻗﺎل أﺒو ﺤﺎﺘم) :
ٌ
ﻤجﻬول أي :ﻻ أﻋرﻓﻪ( ،وﺤینئذ إذا ﻋرﻓﻪ ُ
ﻋﻠمﺎ �ﺄن أ�ﺎ ﺤﺎﺘم -رﺤمﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ -ﻤن
ار ْ
ﺘﻔﻌت ﻫذﻩ اﻟجﻬﺎﻟﺔ ،ﻓﻼ ﺘكون ﻗ ً
ﺎدﺤﺎ ﻓﻲ اﻟراويً ،

ﻤجﻬول ﻻ أﻋرﻓﻪ( �مﻌنﻰ أﻨﻪ ﻻ َ�ﻌرف ﺤﺎﻟﻪ ،ﻟكن ﻗد
اﻟمتشددﯿن ﻓﻲ اﻟجرح واﻟتﻌدﯿﻞ ،ﻓﻘوﻟﻪ) :
ٌ
كثیر ﻤن اﻟرواة اﻟذﯿن ﻗﺎل ﻓیﻬم أﺒو ﺤﺎﺘم) :ﻻ أﻋرﻓﻪ( ﻤمن وﱠﺜﻘﻬم
َ�ﻌرﻓﻪ ﻏیرﻩ ،و�ﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗد ُﻋرف اﻟ ُ

اﻟﻌﻠمﺎء ،وﻗد ﻋرﻓنﺎ أﻨﻪ ﻗﺎل) :ﻤجﻬول( ﻓﻲ �ﻌض اﻟصحﺎ�ﺔ ،ﻓﻼ �ضیر اﻟراوي أن �ﻘول أﺒو ﺤﺎﺘم:
ِ
ﻗدﺤﺎ ﻓیﻪ.
ﻏیرﻩ ﻻ ﯿتضرر اﻟراوي ،وﻻ �كون ً
)ﻤجﻬول( ،ﻓﺈذا َﺠﻬﻠﻪ أﺒو ﺤﺎﺘم وﻋرﻓﻪ ُ

ﺘﻌدﯿﻼ،
ﺠرﺤﺎ وﻻ
او�ﺎ ،وﻻ ﯿذ�ر ﻓیﻪ
ً
و ً
أﺤیﺎﻨﺎ ﯿذ�ر ُ
اﺒن أﺒﻲ ﺤﺎﺘم ﻓﻲ )اﻟجرح واﻟتﻌدﯿﻞ( ر ً
ً
ﻓیذ�رﻩ ﻤجرد ذ�ر ،و�ذﻟك اﻟبخﺎريِ ،
ﻓمن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم َﻤن ﯿرى أن ﻫذا ﺘوﺜیق؛ ﻷﻨﻪ ﻟم �جرﺤﻪ
�شﻲء ،وﻓﻲ ﻫذا �ﻘول اﻟشیﺦ أﺤمد ﺸﺎﻛر) :ذ�رﻩ اﻟبخﺎري ﻓﻲ )ﺘﺄر�خﻪ( واﺒن أﺒﻲ ﺤﺎﺘم ﻓﻲ )اﻟجرح

ﺠرﺤﺎ وﻻ ﺘﻌدﯿﻼً ،ﻓﻬذﻩ أﻤﺎرة ﺘوﺜیﻘﻪ( ،وﻟكن ﻫذا اﻟكﻼم ﻀﻌیﻒ ،ﺒﻞ
واﻟتﻌدﯿﻞ( وﻟم َﯿ ْذ ُﻛَار ﻓیﻪ
ً
اﻟصحیﺢ ﻓﻲ ﻫذا أﻨﻪ ﺒیﱠض ﻟﻪ؛ ﻟیذ�ر ﻟﻪ ﻤﺎ ﯿنﺎﺴبﻪ ﻤن اﻟجرح أو اﻟتﻌدﯿﻞ ،وﻟم ﯿتیسر ﻟﻪ ذﻟك،
وﻓﻲ ﺘﻘدﻤﺔ )اﻟجرح واﻟتﻌدﯿﻞ( إﺸﺎرة إﻟﻰ ﺸﻲء ﻤن ﻫذا ،ﻓﺄﻤﺎ اﻟحكم �ﻌداﻟﺔ اﻟراوي �مجرد أﻨﻪ ﻟم

ٍ
ﺤكمﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدم
ﻟسﺎﻛت ﻗول( ،ﺒﻞ ﯿبﻘﻰ
ﺘﻌدﯿﻞ ﻓﻬذا ﻤن �ﺎب) :ﻻ ُﯿنسب
ذ�ر ﻓیﻪ ﺠرٌح وﻻ
ُﯿ َ
ٌ
ُ
وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿُنﺎﺴب ﺤﺎﻟﻪ ﻤن ﺠرح أو ﺘﻌدﯿﻞ.
اﻟتجر�ﺢ واﻟتﻌدﯿﻞ ﺤتﻰ ُﯿ َ
اﻟمصدر :ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓتﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻟدرب ،اﻟحﻠﻘﺔ اﻟرا�ﻌﺔ واﻟستون �ﻌد اﻟمﺎﺌﺔ ١٤٣٤/١٢/٢٨ه

