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عند ابن حجر وتطبیقاته على الرواة في السنن" مقبول"مصطلح 
األربعة
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الملخص
وهو من المصطلحات الخاصة بالحافظ ابن حجر " مقبول " یختص هذا البحث بدراسة مصطلح 

وقد حدد الحافظ شروطه ؛ , كل راٍو من كتب السنن األربعةثّم تخریج مرویات , في كتابه التقریب
وجعله الحافظ في المرتبة , وأن یتابع, من قلة الحدیث، وأن ال یثبت ما یترك حدیثه من أجله

لك فانبرى لذ, لكن الحافظ لم یبّین مراده من هذا المصطلح, السادسة من مراتب رواة التقریب
ومنهم من اعتبر حدیثه حسنًا لغیره , الراوي المقبول حسنًا لذاتهالعلماء؛ فمنهم من اعتبر حدیث

ومن جهة أخرى هناك من وجه انتقادات الذعة لهذا , هذا من جهة, ت والشواهداویرتقي بالمتابع
.  المصطلح وخاصة صاحبي تحریر التقریب

وي بأّنه قلیل أّن الحافظ قصد من الشرط األول وصف الراالبحث والدراسة توصلت إلىمن خاللو 
ولكن ومن خالل سبر روایات مائتین ،والتعدیلالجرحومن الشرط الثاني قصد خلوه من ,الحدیث
ثمانیةرواة، وعدد الرواة الضعفاء تسعة وجدت أّن عدد الرواة الثقات منهم ؛وثمانین راویاوسبعة

یل ، هذا من جهة، وأما راویا هم مجاهسبعین رواة، وما تبقى من الرواة والبالغ عددهم مائتین و 
ألحادیث الرواة المجاهیل المتابعاتكان عدد- والذي لم یلتزم به الحافظ- بعةبالنسبة لشرط المتا

ان وثالثون متابعة صحیحة، وثمان وستون متابعة ضعیفة، وكل ذلك تمنها اثن،متابعةمائة 
ي المقبول ل في الراو أوضحته في جداول خاصة في الفصل الثالث، وأما بالنسبة لخالصة القو 

وهي عند ابن حجر أقل الدرجات، وبناء على ذلك یكون حدیث الراوي فاألصل فیه الجهالة
هذه القلة في و ،، وال یرتقي وٕان توبع من متابعة صحیحة لقلة روایتهافیضع- ولالمجه- المقبول



ب

وسكوت العلماء على راویها أمثال سكوت ت سببا من أسباب ضعفه وعدم شهرته كانالروایة
.البخاري مع علمه بالراوي وبحدیثه وبالمتابعة التي له إن وجدت

یستحقون لفظ لیـّن الحدیث ، لخلو أحادیثهم یاً و وبان لي من خالل الدراسة أّن مائة وتسعة وستین را
إن أضفنا من توبع ، ف"یثوٕاال فلیـّن الحد: "كما نص الحافظ في مقدمة التقریبمن متابعات أصال

.قطعادزاد العدبمتابعة ضعیفة 

إذن الراوي المقبول الذي وافق شروط الحافظ الثالثة، هو الوجه اآلخر للراوي المجهول، وحكم 
توبع بمتابعة صحیحة، توصلت لذلك باألدلة والبراهین، وأقوال النقاد وصناعتهم حدیثه الضعف وٕانْ 
. ثر من ثالث مائة وأربعین روایةأكوتخریج الحدیثیة، وبدراسة 

وثمانین سبعةوكان عدد الرواة الذین درستهم من ناحیة الجرح والتعدیل ودراسة روایاتهم مائتین و 
ن راویا، والتعدیل دون دراسة مرویاتهم اثنین وخمسیراویا، وعدد الذین تم دراستهم من ناحیة الجرح 

واهللا . أو یزید, ث مائة وأربعین راویاً یة والثالثة هو ثالفیكون عدد الرواة المقبولین من الطبقة الثان
. أعلم


