
 مصطلح الحدیث
 )مجهوٌل ال أعرفه( :معنى قوِل أبي حاتم

 
 في الراوي؟ وهل هذا قادحٌ  )،مجهوٌل ال أعرفه( :-رحمه هللا-ما معنى قوِل أبي حاتم  :السؤال

د فیها :أوًال  :الجواب مقتضى صنیع ف ،م علم �حالههل هي قدح مباشر للراوي أو عدُ  :الجهالة ُیَتَردَّ
بمجرد ما یوصف الراوي �أنه ف ،الجهالة في مراتب الجرح أنها جرحالحافظ ابن حجر في وضع 

ومن المهم معرفة (: )النخبة(ومقتضى قوِله في  ،ألن الجهالة من القواِدح ؛رد حدیثهمجهول یُ 
ال تكون  فحینئذٍ  ،للجرح والتعدیل قسیمةً  فجعل الجهالةَ ، )ا أو جهالة أو تجر�حً أحوال الراوي تعدیًال 

ال ُ�حَكم على الحدیث �الضعف  وحینئذٍ  ،فهي �إزاء عدم معرفة حاله ،من الجرح وال من التعدیل
 .عرف حالهبل ُیَتَوقَّف فیه حتى تُ  ،للوصف �الجهالة

أنه  )الجرح والتعدیل( في �تا�ه هابنُ  فقد ذ�ر عنه -رحمه هللا تعالى-حاتم الرازي  أما أبو
ن بل فیهم مِ  ،وفیهم من رواة الصحیحین )،مجهول( :وخمسمائة راوٍ في أكثر من ألف قال 

من المهاجر�ن األولین ( :-ال �حضرني اسمه اآلن-حتى قال في واحد منهم  ،الصحا�ة
ن هذا إ :هذا جرح؟ أو عدم علم �حاله؟ ال، �قول أهل العلمإن  :هل نستطیع أن نقولف ،)مجهول

 أو عدمُ  ،حٌ رْ جَ  :ألنه ال �مكن أن �قال یتعلق �الصحا�ة؛، خصوًصا ما ةمحمول على قلة الروا�
 .حاله ُعِرفْت فقد  امادام صحابی� ف !�حاله علمٍ 

ه إذا عرفه غیرُ  وحینئذٍ  )،ال أعرفه :أي مجهولٌ ( :قال أبو حاتم �ثیر من الرواة عدد وفي 
من  -هللا تعالىرحمه -علًما �أن أ�ا حاتم  ،ادًحا في الراوي قفال تكون  ،هذه الجهالة ارتفعْت 

قد ، لكن عرف حاله�معنى أنه ال �َ  )ال أعرفه مجهولٌ ( :فقوله ،المتشددین في الجرح والتعدیل
قهم ممن وثَّ  )ال أعرفه( :من الرواة الذین قال فیهم أبو حاتم كثیرُ الرف قد عُ �الفعل و  ،عرفه غیره�َ 

 :أن �قول أبو حاتم الراوي  فال �ضیر ،في �عض الصحا�ة )مجهول( :عرفنا أنه قالقد و  ،العلماء
 .وال �كون قدًحا فیه ،ه ال یتضرر الراوي له أبو حاتم وعرفه غیرُ هِ فإذا جَ  )،مجهول(

 ،وال یذ�ر فیه جرًحا وال تعدیًال  ،راوً�ا )الجرح والتعدیل(أبي حاتم في  ا یذ�ر ابنُ أحیانً و 
ألنه لم �جرحه  ؛توثیقن أهل العلم َمن یرى أن هذا فمِ  ،و�ذلك البخاري  ،مجرد ذ�رفیذ�ره 
الجرح (وابن أبي حاتم في  )تأر�خه(ذ�ره البخاري في ( :وفي هذا �قول الشیخ أحمد شاكر ،�شيء

بل  ،ولكن هذا الكالم ضعیف )،فهذه أمارة توثیقه ،ولم َیْذُكَرا فیه جرًحا وال تعدیالً  )والتعدیل
 ،ولم یتیسر له ذلك ،لیذ�ر له ما یناسبه من الجرح أو التعدیل ؛الصحیح في هذا أنه بیَّض له

فأما الحكم �عدالة الراوي �مجرد أنه لم  ،إشارة إلى شيء من هذا )الجرح والتعدیل(وفي تقدمة 



ه على عدم بل یبقى حكمُ  )،قول نسب لساكتٍ ال یُ ( :هذا من �ابف وال تعدیلٌ  ُیذَ�ر فیه جرحٌ 
 ناسب حاله من جرح أو تعدیل.ف على ما یُ وقَ التجر�ح والتعدیل حتى یُ 
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