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املدخل إىل كتابي "إمتام هتذيب الكمال"
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احلمد هلل رب العاملني ،الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ،أما بعد ،،
فهذا كتاب املدخل لكتايب " إمتام هتذيب الكمال" على كتاب احلافظ املزي رمحه هللا "هتذيب
الكمال" ،مجعت فيه قواعد التوثيقات الصرحية والضمنية ،والتضعيفات الصرحية والضمنية ،لرجال
األسانيد ،للحكم عليهم ،والتصحيح والتضعيف الصرحية والضمنية (على شرط من حيكم على رجال
اإلسناد للحكم على األحاديث).
وما سأذكره يف هذا املدخل هو مقدمة متهيدية لبعض االختصارات اليت سأذكرها يف كتايب "إمتام
هتذيب الكمال يف أمساء الرجال" على كتاب احلافظ املزي رمحه هللا ،للحكم على مراتب الرواة توثيقاً
أو تضعيفاً.
وليس غرضي هو مجع القواعد أبدلتها تفصيالً ،فإن هذا بني ظاهر ملن تتبع كتب املصطلح ،وكتب
احلديث والعلل ،ولكن سأذكرها جمملة ببعض النقوالت ،إال ما حيتا إىل بيان أو وجدت فيها خالفاً
بني أهل العلم قدمياً أو حديثاً فأذكر أدلتها ابختصار بشيء من التفصيل.
وقد قسمت املدخل إىل مقدمة وثالثة أبواب وخامتة.
 -املقدمة وفيها:

 عملي يف اإلمتام ،وطريقة ترتيب أقوال النقاد تعديالً وجرحاً. أحوال األئمة يف توثيق الرواة وجرحهم. التوثيقات الصرحية والضمنية. أنواع التوثيق الضمنية وضوابطها. املوثق األوىل :أخراج كتب الصحاح. املوثق الثاين :قوهلم :أصح األسانيد كذا.3

 املوثق الثالث :قوهلم :حديث صحيح ،أو إسناد صحيح ،أو رجاله ثقات. املوثق الرابع :من قيل فيه :ال حيدث إال عن الثقات. املوثق اخلامس :من قيل فيه :ال يسند إال حديثاً صحيحاً. املوثق السادس :من عرفه ابن عدي وسكت عنه يف الكامل. املوثق السابع :رواية الثقات واحلفاظ عن الراوي. -املوثق الثامن :شيوخ أصحاب كتب الضعفاء.

 املوثق التاسع :من عرفهم ابن معني وسكت عنهم. املوثق العاشر :كتاب الثقات ال بن حبان. املوثق احلادي عشر :من سكت عنه احملدثون ومل يضعفوه. املوثق الثاين عشر :من استعملهم عمر بن عبد العزيز اخلليفة. املوثق الثالث عشر :الشهرة. املوثق الرابع عشر :كتب الراوي وأصوله الصحيحة. صور من توثيقات العلماء منها :مدار األسانيد عند على ابن املديين. هل اجلهالة يف الراوي جرحاً ،أم هو عدم العلم ابملوثق. -رواية من وصف ابلبدعة.

 خالصة التعبري عن هذه املوثقات الصرحية أو الضمنية. احلكم على األحاديث اليت يوثق العلماء رجال إسنادها. األصل يف حديث الثقة. املضعفات ،وأنواعها. التضعيف الصريح والتضعيف الضمين. املضعف األول :ذكر الراوي يف كتب الضعفاء واملوضوعات على سبيل التضعيف له. املضعف الثاين :قوهلم :أضعف األسانيد وأوهاها. املضعف الثالث :قوهلم :إسناد ضعيف ،أو حديث ضعيف ،أو حديث منكر.4

 املضعف الرابع :من قيل فيه :حيدث عن الضعفاء واجملاهيل. املضعف اخلامس :ترك العمل ابحلديث. فوائد يف املضعفات. اخلامتة.وهللا أسأل التوفيق والسداد.
وكتبه  :حممد بن عبده بن حممد البعداين
أبو عمار اإلدريسي
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عملي يف "اإلمتام" يف طريقة ترتيب أقوال النقاد تعديالً وجرحاً:
(اسم الراوي) أذكر اسم الراوي كما ذكره املزي رمحه هللا.
مث أذكر اسم الراوي كما يرد- ،أو كما ورد -مسماً يف األسانيد سواءً منسوابً ألبيه أو جده أو
بكنيته حبسب ما أقف عليه.
(روى عن)
مث أذكر شيوخه كما ذكرهم املزي ،يف قوله :روى عن ،وأذكر زوائد ما أقف عليه من الشيوخ مما مل
يذكرهم املزي ،وأضعهم مرتبني أجبدايً بني [  ] ..مع من ذكرهم املزي.
 مث أذكر مساع الراوي من شيوخه مبا صرح به بعض العلماء أو جاء ذكره ذلك يف األسانيد ،إنوجد وليس غرضي هو اشرتاط السماع ألن مذهب احملدثني صريح يف عدم االشرتاط ،ولكن ذكره
أكمل ومجعاً للفائدة يف مكاهنا.
 مث أذكر شيوخه الذين مل يسمع الراوي منهم ،فإن كان يف ذلك خالف ذكرته وأرجح من أقواله ماأقف على صوابه.
(روى عنه)
مث أذكر تالمذته واآلخذين عنه ،كما ذكره املزي ،وأزيد عليه من مل يذكره .وأضعهم مرتبني أجبدايً
بني [  ] ..مع الذين سبق أن ذكرهم املزي.
 مث أذكر الرواة الذين قيل فيهم مل يسمعوا منه أو مل يدركه ،ضمن من روى عنه ،جممالً بدون ذكراألقوال.
(مولده ووفاته)  -مث أذكر مولده إن وجد ووفاته.
(اجلرح والتعديل) وأذكر كالم العلماء يف الراوي ،وأرتبهم على النسق التايل:
( )1املوثقون:

(كتب الراوي وأصله إن وجد)

 أذكر ما يثبت أن للراوي أصوالً وكتباً ألن إبراز ذلك ينفع الراوي يف التوثيق إن كان ممن له كتبوأصول.
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 مث أنقل ما قيل فيه من التوثيق كما ذكره املزي وأزيد عليه ،وقسمته إىل أنواع:أ) ( )1التوثيق الصريح :وهو ما نصوا فيه على قوهلم :فالن ثقة ،أو أي عبارة تطلق على الراوي
من أئمة احلديث.

ب) ( )1التوثيق الضمين :ما ليس بصريح يف التوثيق نصاً ،وإمنا يكون ضمن التوثيقات العامة
لألسانيد واألحاديث كما سيأيت تفصيله.
( )2مث أذكر احملسنون أو املتوسطون يف احلكم عليه ،وهي الطبقة الثالثة من طبقات التعديل ،إن

وجد من وصف بذلك.
( )3مث املضعفون إن وجد ،وأقسم أقواهلم إىل أقسام:
أ) ( )3التضعيف اخلاص :كأن يكون ثقة ،أو مقبول الرواية ،لكنه له مضعف خاص يف أمر خاص
كما شرحته يف املضعفات ،كأن يكون ضعيف يف أحد شيوخه.

ب) ( )3التضعيف املطلق :وهو ما كان ضعفه من جهة ضبطه وإتقانه ،مما ينزله إىل درجة يصح أن
يكون يف االعتبار من الشواهد واملتابعات ،وهي الطبقة الرابعة من اجلرح والتعديل ،وأذكر فيها
التضعيف الصريح والضمين إن وجد.
(توجيه كالم املضعفون) وأذكر فيه توجيه كالم املضعفني مع كالم املوثقني.
( )4مث املضعفون جداً ،وهي الطبقة اخلامسة من اجلرح والتعديل.

(توجيه كالم املضعفون جداً) وأذكر فيه توجيه كالم املضعفني جداً مع كالم املوثقني.

( )5علل حديثه :وأذكر فيها ما وقفت عليه ومن كالم العلماء يف أحاديث أعلها العلماء بسب
خطأ الراوي أو خمالفة أو تفرد ال يقبل من مثله أو أي سبب يضعف به حديثه.
( )6طبقة الراوي يف شيوخه :وأذكر فيها طبقة الراوي يف أحد شيوخه أبن يكون يف أعلى املراتب يف
ذلك الشيخ أو يف أشدها ضعفاً حبسب مرتبة الراوي يف ذلك الشيخ.
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(( )7خالصة الرتمجة):
بعد دراسة حال الراوي أذكر خالصة ما تقدم يف التعامل مع حديثه:
 إما أن يكون متفق على توثيقه أو تضعيفه ،أو خمتلف فيه. فإن كان متفقاً على توثيقه من أهل الطبقة األوىل والعليا وهي مرتبته احلجية ،أبن يقبل حديثه وماتفرد به ،وتقبل زايداته.
 فإن كان من أهل الطبقة الثانية ،ممن هو مثل األوىل لكنه ال يقبل تفرده أبصل وال تقبل خمالفته،وأبني سبب ذلك مع وجه الشاهد من كالمهم.
 فإن كان من أهل الطبقة الثالثة ،وهم من يقبل حديثه يف بعض األبواب ،ولكن ال تقبل زايداته،وال تفرداته ،وأبني سبب نزوله إىل هذه املرتبة.
 فإن كان من أهل الطبقة الرابعة ،أبني أنه ممن يستشهد حبديثه ،وكذلك لو كان من الطبقة اخلامسةوهي أشد الدرجات ضعفاً فأهلها ال يستشهد هبم.
 وصف الراوي أبنه كثري احلديث ،مما قد جيعل ضعفه نسيب  ،فوجود أخطاء له ابلنسبة لكثرة حديثهحتسن من حاله.
 وصف الراوي بنوع بدعة إن قيل فيه ،وهذا حيتمل أن يكون هو سبب ضعفه عند بعضهم. وصف الراوي أبنه ليس حبافظ ويف حفظه لني  ،وهذا أيثر عليه عند املخالفة ملن هو أحفظ منه.( )8احلكم على الراوي :مث أذكر خالصة احلكم على الراوي يف عبارة خمتصرة إن أمكن جتمع ما
تقدم من كالم العلماء فيه ،ودراسة كالمهم فيه.
وهي عبارة عن إمتامي لكتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ،فأذكر امسه كما ذكره احلافظ
وطبقته وحكم احلافظ عليه مث أوافقه يف احلكم أو أخالفه يف احلكم على الراوي أو أفصل يف حال
الراوي ،وأرجح من حاله ما تبني يل فيه.
وأسال هللا السداد والتوفيق.
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أحوال األئمة يف توثيق الرواة وجرحهم:
 - 1أعالها من يَقبولون خربه وحيتجون به ،ويقبولون زايداته ،وتفرداته ،ويطلقون عليه :الثقة الثبت،
أو احلافظ ،أو احلجة ،أو الثبت ،أو اإلمام ،واحلجة ،وحنوها ،وهم الطبقة األوىل والعليا وفيهم
الصحابة رضي هللا عنهم مجيعاً.
 - 2الثقة مثل األول يقبلون تفرداته وحيتجون به لكنهم ال يقبلون بعض زايدته أحياانً وال يقبلون
بعض خمالفته أحياانً .ويسمى :بثقة ،أو ثقة يهم وحنوها.
 - 3األصل يف حديثه القبول ،ويتوقف فيه أحياانً ألنه ليس بقوي يف الضبط مثل أصحاب الطبقة
الثانية ،فمن ابب أوىل أنه أحياانً ال يقبلون زايداته ومن ابب أوىل ال تقبل خمالفته ويسمى :الصدوق،
أو ال أبس به ،أو ابلصدوق خيطئ وحنوها.
 - 4األصل يف حديثه التوقف ،فتارة يقبل واترة ال يقبل ،حتت االعتبار ،فإن جاء ما يشهد له ،قبل
حديثه وإن جاء ما يشهد أنه غري صحيح؛ رد حديثه ،وهذا هو االعتبار ،وهو الذي يسمى اترة
ابلضعيف ،واترة كثري اخلطأ ،واترة منكر احلديث أحياانً ،وجمهول احلال أحياانً (يعترب به إذا مل يرو
حديثاً منكراً).
 - 5املرتوك وهو من يرد حديثه فال يقبل أبداً ،وال يعترب به ،وهو املرتوك حديثه (يف االعتبار) ،أو
املنكر حديثه مطلقاً ،أو الكذاب واملتهم ابلكذب والوضاع ولو يف حديث واحد.
فال ختر أحوال الرواة عن هذه األصول اخلمسة.
والعربة يف اعتبار املرتبة هو أقوال النقاد مع تطبيقاهتم ،فال يصح االكتفاء أبقواهلم دون تطبيقاهتم
ابحلكم ،فإن اختلفوا رجعت إىل القاعدة مع من وافقها من النقاد ،فإن مل أعرف وجه استدالل قول
القائل من القاعدة ،أخذت بقول األكثر ،فإن عجزت توقفت يف احلكم وحكمت مبا أرى أنه األعلم
فاتبعت قوله .وابهلل التوفيق والسداد.
 قال ابن حجر :يف "لسان امليزان" ( :)199 /1فأعلى العبارات يف الرواة املقبولني: - 1ثبت حجة وثبت حافظ وثقة متقن وثقة ثقة.
 - 2مث ثقة.
 - 3مث صدوقَ ،وال أبس به وليس به أبس.
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 -4مث حمله الصدق وجيد احلديث وصاحل احلديث وشيخ وسط وشيخ وحسن احلديث وصدوق إن
شاء هللا وصويلح وحنو ذلك.
وأردى عبارات اجلرح:
 - 1دجال كذاب ،أو وضاع يضع احلديث.
 - 2مث متهم ابلكذب ومتفق على تركه.
 - 3مث مرتوك  ،وليس بثقة  ،وسكتوا عنه  ،وذاهب احلديث ،وفيه نظر ،هالك ،وساقط.
 - 4مث واه مبرة  ،وليس بشيء ،وضعيف جداً ،وضعفوه  ،ضعيف ،واه ،منكر احلديث ،وحنو ذلك.
 - 5مث يضعف ،وفيه ضعف ،قد ضعف ،ليس ابلقوي ،غري حجة ،ليس حبجة ،ليس بذاك ،تَع ِرف
وت ْن ِكر ،فيه مقال ،تكلم فيه  ،لني ،سيء احلفظ ،الَ ْحيتَ ُّج به ،اختلف فيه ،صدوق لكنه مبتدع.
وحنو ذلك من العبارات اليت تدل بوضعها على اطّراح الراوي ابألصالة أو على ضعفه ،أو على
التوقف فيه ،أو على جواز أن حيتج به مع لني فيه.
 وقال ابن مهدي :الناس ثالثة: - 1رجل حافظ متقن فهذا ال خيتلف فيه.
 - 2وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا ال يرتك حديثه ولو ترك حديث مثل هذا لذهب
حديث الناس.
 - 3وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يرتك حديثه.
قلت (أي ابن حجر) :هذا أقسام الصادقني أما من يتعمد الكذب فلم يتعرض له ابن مهدي يف
()1
هذا التقسيم.

( )1لسان امليزان (.)206 /1
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الباب األول :التوثيقات:
فالتوثيق ،إما توثيق صريح أو ضمين:
 - 1فالتوثيق الصريح هو :أن يقول الناقد من أهل اجلرح والتعديل :فالن ثقة ،أو أي عبارة تعين
التعديل.
 - 2والتوثيق الضمين وهو :الذي يكون التوثيق فيه ليس ابلقول وإمنا ضمن جمموعة رواة يف اإلسناد
أو يف كتاب اشرتط الصحة أو يف معنامها.
فالتوثيق الصريح نوع واحد ،وأما التوثيق الضمين فهو أنواع أذكرها على اإلمجال مث ابلتفصيل مع
ضوابطها ،فمنه وأعاله:
 - 1أخرا احلديث يف كتب اشرتطت الصحة إبسناده احلديث إىل قائله حمتجاً به ،مثل صحيح
البخاري ومسلم وابن خزمية وغريهم.
 - 2قوهلم( :أصح األسانيد) وهذا وإن كان صرحياً يف صحة السند إال أنه أيضاً توثيق لرجال إسناد،
وإن كان أيضاً يعترب توثيقاً صرحياً ،وليس ضمنياً ،وإمنا أدخلته يف الضمين ألنه مل يصرح بثقة كل راو
منه ،ويستفاد منه أيضاً( :أي من قوهلم :أصح األسانيد) اتصال إسناده.
 - 3أن حيكم الناقد على حديث إبسناده ،أو خيرجه ويذكر احلديث بسنده ويقول( :هذا حديث
صحيح ،أو حديث حسن) مثل أحكام الرتمذي ،والدارقطين يف سننهما ،أو حيكم على إسناده
فيقول( :هذا إسناد صحيح ،أو إسناد حسن) ،وقوهلم إسناده صحيح ،هذا توثيق صريح إلسناد
احلديث ،وتوثيق ضمين لرجال اإلسناد.
 - 4من ال حيدث إال عن ثقة :وهو أن يروي عن الراوي تلميذه مما قيل فيه :ال حيدث إال عن ثقة،
فهذا دليل على ثقته عند التلميذ.
 - 5من قيل فيه ال يسند إال حديثاً صحيحاً.
 - 6سكوت ابن عدي.
 - 7رواية الثقات عن الراوي (الذي مل يضعف).
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 - 8أو خير الناقد للراوي يف كتابه الذي اشرتط أن خيصصه ابلضعفاء فقط واشرتط أن يسكت عن
الثقات أو الصدوقني .مثل الكامل البد عدي ،ومثله يف ذكر كتب الضعفاء ،وأييت طريقة الضابط يف
اعتبار ذلك توثيقاً.
 - 9سكوت بعض العلماء عن الراوي بشرط أن يكون سكوت العامل به ،مثل سكوت حيىي بن
معني ،وهذا القسم خاص اببن معني.
 - 10كتب الثقات وأخص كتاب الثقات البن حبان ،ملا فيه من خالف.
 - 11سكوت عموم النقاد عن تضعيف الراوي.
 - 12من استعمله أمري املؤمنني اخلالفة الراشد عمر بن عبد العزيز.
 -13الشهرة .
 -14كتب الراوي وأصوله الصحيحة.
 وسوف أذكر كل قاعدة من هذه القواعد التوثيقية الضمنية وأشرح ضابط استعماهلا كموثق كماسيأيت.
املوثق األول :أخرا احلديث يف كتب اشرتط أصحاهبا الصحة إبسناده احلديث إىل قائله حمتجاً

به.
الكتب اليت اشرتط أصحاهبا إخرا احلديث املقبول (بنوعيه :الصحيح واحلسن) ،ككتب الصحاح،
واملستخرجات على كتب الصحاح ومنها :
" – 1كتاب املوطأ" لإلمام مالك بن أنس إمام دار اهلجرة (ت 176 :ه ).

فكل ما يسنده اإلمام مالك بن أنس فهو حديث صحيح متصل ورجاله إسناده ثقات عند اإلمام
()2
مالك.
(شرط اإلمام مالك)
 -قول اإلمام مالك« :هل رأيته يف كتيب؟» قلت :ال ،قال« :لو كان ثقة لرأيته يف كتيب».

( )2وهذا ال يشمل البالغات فهي عند مالك صحيحة ،لكن عند غريه قد تكون ليست صحيحة.
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 قال اإلمام مسلم :وحدثنا أبو جعفر الدارمي ،حدثنا بشر بن عمر ،قال :سألت مالك بن أنسعن حممد بن عبد الرمحن الذي يروي عن سعيد بن املسيب ،فقال« :ليس بثقة» ،وسألته عن صاحل،
موىل التوأمة ،فقال« :ليس بثقة» ،وسألته عن أيب احلويرث ،فقال« :ليس بثقة» ،وسألته عن شعبة
الذي روى عنه ابن أيب ذئب ،فقال« :ليس بثقة» ،وسألته عن حرام بن عثمان ،فقال« :ليس بثقة»،
وسألت مالكاً عن هؤالء اخلمسة ،فقال« :ليسوا بثقة يف حديثهم» ،وسألته عن رجل آخر نسيت
()3
امسه ،فقال« :هل رأيته يف كتيب؟» قلت :ال ،قال« :لو كان ثقة لرأيته يف كتيب».
 قال ابن امللقن :أما موطأ إمام دار اهلجرة ،مالك بن أنس :فشرطها أوضح من الشمس .قال بشربن عمر الزهراين :سألت مالكاً عن رجل ،فقال :رأيته يف كتيب؟ قلت :ال .قال :لو كان ثقة لرأيته يف
()4
كتيب ،وقال اإلمام أمحد :مالك إذا روى عن رجل مل يعرف فهو حجة.
فكل حديثاً خيرجه مالك يف املوطأ فهو حديث صحيح عنده ورجاله ثقات ،وكذلك عند من وثق
أحاديث اإلمام مالك ورجاله ،إال إذا نقل عن بعضهم ما خيرجهم عن هذا األصل وأهنم خيالفون
مالك يف بعض الرواة.
فمن هؤالء الذين وثقوا أحاديث اإلمام مالك ورجال إسناده:
عبد الرمحن بن َمهدي يقول:
علي بن امل ِديين :مسعت َ
[ - 1وهيب بن خالد (ت165 :ه )] قال ُّ
َِ
أخربين وهيب بن خالد  -وكان ِم ْن أبص ِر الن ِ
فلم َأر أحداً ،إال
اس ابحلديث  -أنه قدم املدينةََ ،
قالْ :
وحيىي بن سعيد األنصاري .قال عبد الرمحن بن مهدي :ال أقَ ِّدم علَى مالك
تَع ِرف وت ْن ِكر ،إال مالكاً َ
()5
يف صحة احلديث أحداً.

[ - 2سفيان بن عيينة (ت189 :ه )] قال سفيان بن عيينة يف مالك :كان ال يبلغ من احلديث إالّ
()6
صحيحاً وال حيدث إالّ عن ثقات الناس.
(" )3صحيح مسلم" (.)26 /1

(" )4البدر املنري" البن امللقن (.)294 /1
(" )5اجلرح والتعديل" البن أيب حامت ( ،)14 /1و"التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد" (.)65 /1
(" )6التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد" (.)74 /1
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 -وقال علي بن املديين :أخربين سفيان بن عيينة قال :ما كان أشد انتقاء مالك الرجال.

()7

[ - 3حيىي بن سعيد القطان (ت198 :ه )] قال حيىي بن سعيد القطان :ما يف القوم أحد أصح
()8
حديثاً من مالك ،كان مالك إماماً يف احلديث.
[ - 4عبد الرمحن بن مهدي (ت198 :ه )] -قال عبد الرمحن بن مهدي :ال أقَ ِّدم علَى مالك يف
()9
صحة احلديث أحداً.
[ - 5أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي (ت204 :ه )] قال الشافعي :ما أعلم شيئاً بعد كتاب
هللا أصح من موطأ مالك.

()10

 -وقال أيضاً :ما يف األرض كتاب من العلم أكثر صواابً من موطاء مالك.

()11

[ - 6حيىي بن معني (ت233 :ه )] -قال حيىي بن معني :كان مالك من حجج هللا على خلقه.

()12

 قال امليموين :وقال يل حيىي بن معني :ال تريد أن تسأل عن رجال مالك ،كل من حدث عنه ثقة()13

إال رجالً أو رجلني).
 وقال أمحد بن حنبل ،وحيىي بن معني يقوالن :ال تبايل أال نسأل عن رجل حدث عنه مالك ،إالأن حيىي قال :إال رجل أو رجلني.

()14

(" )7الكامل يف ضعفاء الرجال" ( ،)176 /1و"شرح علل الرتمذي" البن رجب (ص.)122 :
(" )8الكامل يف ضعفاء الرجال" (.)176 /1

(" )9التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد" (.)65 /1
(" )10مناقب الشافعي للبيهقي" (.)507 /1
(" )11آداب الشافعي ومناقبه" (ص .)150

(" )12التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد" (.)74 /1
(" )13شرح علل الرتمذي" البن رجب (ص.)127 :
(" )14الكامل يف ضعفاء الرجال" (.)177 /1
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 قال َحيىي بن َمعني :وكل من روى عنه مالك بن أنس فهو ثقة ،إال َعبد الكرمي البصري أَاب()15
أمية.
 قال حيىي بن معنيَ :كا َن ح َس ْني بن رستم رجالً من أهل أَيْلَة َوَكا َن عابدا زاهدا َوَكا َن َمالك بنأنس ْيروى َعن رجل َعنه َوَكا َن بن الْمبَارك ْيروى َعن رجل َعنه.

()16

()17

[ - 7علي بن عبد هللا املديين (ت234 :ه )]قال على ابن املديىن :كان مالك صحيح احلديث.
()17

احلديث.
 وروى قصة سؤال بشر بن عمر الزهراين :ملالك - ،قال ابن عدي :حدثنا ابن محاد ،أخربانإمساعيل بن إسحاق ،عن علي بن املديين ،حدثين بشر بن عمر الزهراين ،قال :سألت مالكاً عن
()18

رجل ،فقال :هل رأيته يف كتيب؟ قلت :ال ،قال :لو كان ثقة لرأيته.
 ونقل قول ابن عيينة :قال علي بن املديين أخربين سفيان بن عيينة قال :ما كان أشد انتقاء مالك()19

الرجال.
 وقال يعقوب :ومسعت علي بن املديين يقول :كان ممن ينظر يف احلديث ويفتش عن اإلسناد النعلم أحداً أول منه ،حممد بن سريين ،مث كان أيوب ،وابن عون ،مث كان شعبة ،مث كان حيىي بن سعيد
وعبد الرمحن .قلت لعلي :فمالك بن أنس؟ فقال أخربين سفيان بن عيينة قال( :ما كان أشد انتقاء
مالك الرجال).

()20

[ - 8اإلمام أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل (ت241 :ه )]

(" )15الكامل يف ضعفاء الرجال" (  / 8ص .)13559 /450
(" )16اتريخ ابن معني  -رواية الدوري" (.)1113 /237 /3
(" )17اجلرح والتعديل" البن أيب حامت (.)14 /1
(" )18الكامل يف ضعفاء الرجال" (.)177 /1
(" )19الكامل يف ضعفاء الرجال" (.)176 /1

(" )20شرح علل الرتمذي" البن رجب (ص.)122 :
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 -قال :إبراهيم احلريب :سئل أمحد بن حنبل عن مالك أنس؟ فقال :حديث صحيح ،ورأي ضعيف.

()21

 وقال اإلمام أمحد :يف رواية أيب زرعة :مالك بن أنس إذا روى عن رجل ال يعرف فهو حجة. وقال يف رواية ابن هانئ :ما روى مالك عن أحد إال وهو ثقة .كل من روى عنه مالك فهو ثقة. وقال امليموين :مسعت أمحد  -غري مرة  -يقول :كان مالك من أثبت الناس .وال تبال أن ال تسأل()22

عن رجل روى عنه مالك ،وال سيما مدين.
 وقال أمحد بن حنبل عن عمرو بن شعيب :أان أكتب حديثه ورمبا احتججنا به ورمبا وجس يفالقلب منه ومالك يروى عن رجل عنه.

()23

[ - 9أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري (ت256 :ه )] قال البخاري :قال ابن عيينة :كان
مالك إماماً يف احلديث .وقال حيىي بن سعيد :كان مالك إماماً يف احلديث.

()24

[ - 10عبيد هللا بن عبد الكرمي أبو زرعة الرازي (ت264 :ه )]
 قال أبو زرعة الرازي :لو حلف رجل ابلطالق على أحاديث مالك اليت يف املوطأ أهنا صحاح كلهامل حينث ولو حلف على حديث غريه كان حانثاً.

()25

[ - 11حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي (ت279 :ه )]
 قال ابن عدي :حدثنا احلسني بن يوسف الفربري ،أخربان أبو عيسى الرتمذي ،أخربان عبدالقدوس ،عن علي بن عبد هللا ،قال :قال حيىي بن سعيد :مالك بن أنس عن سعيد بن املسيب

(" )21حبر الدم حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم" ( ،)613و"املدخل إىل علم السنن" للبيهقي (/1
 /27ح .)61
(" )22شرح علل الرتمذي" (.)377 /1

(" )23اجلرح والتعديل" البن أيب حامت (.)238 /6
(")24التاريخ الكبري" لإلمام البخاري (.)1323 /311 /7

(" )25الديبا املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب" (.)121 /1
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أحب إيل من سفيان الثوري ،عن إبراهيم النخعي ،قال حيىي :ما يف القوم أحد أصح حديثاً من
مالك ،كان مالك إماماً يف احلديث.

()26

[ - 12حممد بن إدريس أبو حامت الرازي (ت277 :ه )]
 قال أبو حامت الرازي :مالك بن أنس ثقة ،إمام احلجاز ،وهو أثبت أصحاب الزهري ،وإذا خالفوامالكاً من أهل احلجاز حكم ملالك ،ومالك نقي الرجال نقي احلديث ،وهو أنقى حديثاً من الثوري
واألوزاعي ،وأقوى يف الزهري من ابن عيينة ،وأقل خطأ منه ،وأقوى من معمر وابن أيب ذئب.

()27

[ - 13أمحد بن شعيب اإلمام النسائي (ت303 :ه )]
 قال النسائي :أمناء هللا عز وجل على علم رسوله صلى هللا عليه وسلم شعبة بن احلجا  ،ومالكبن أنس ،وحيىي بن سعيد القطان.

()28

[ - 14حممد بن ِحبان (ت354 :ه )]
 قال ابن ِحبان يف"الثقات" :كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء ابملدينة ،وأعرض()29

عمن ليس بثقة يف احلديث ،ومل يكن يروى إالّ ما صح.
[ - 15أمحد بن احلسني ،أبو بكر البيهقي (ت458 :ه )]
 قال البيهقي :هذا حديث أودعه مالك بن أنس كتاب املوطأ .وأخرجه أبو داود سليمان بناألشعث السجستاين ،ومجاعة من أئمة احلديث يف كتبهم حمتجني به.

()30

[ - 16حممد بن عبد هللا بن حممد املعافري ،أبو بكر ابن العريب (ت543 :ه )]

(" )26الكامل يف ضعفاء الرجال" (.)176 /1
(")27اجلرح والتعديل" البن أيب حامت ( ،)17 /1و ( /206 /8ترمجة .)902
(" )28االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء" (ص.)31 :
(" )29الثقات" البن حبان (.)10922 /459 /7
(")30معرفة السنن واآلاثر" للبيهقي (.)223 /1
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 قال ابن العريب :اعلموا أانر هللا أفئدتكم أن كتاب اجلعفي هو األصل الثاين يف هذا الباب ،واملوطأهو األول واللباب وعليهما بناء اجلميع كالقشريي والرتمذي.

()31

[ - 17أبو السعادات مبارك بن حممد بن حممد اجلزري ابن األثري (ت606 :ه )]
 وقال ابن األثري (عن موطأ مالك) :وحنو ذلك من أنواع ما أطلق على األحاديث مث اعتمدان يفتصحيحه وحتقيقه على ذكر من أخرجه من األئمة الستة الذين اشتهروا بتصحيح األحاديث ونقلها
وضبطها واشتهرت كتبهم ابلصحة والسالمة من الطعن كمالك بن أنس يف كتابه "املوطأ" ،وحممد بن
()32

إمساعيل البخاري يف كتابه "اجلامع الصحيح" ومسلم بن احلجا النيسابوري يف "صحيحه".

[ - 18حممد بن علي بن وهب القشريي ،ابن دقيق العيد (ت702 :ه )]
ِ
االعتماد
ْت هذا الطريق يف تصحيح هذا احلديث؛ أعين:
َ
 قال ابن دقيق العيد :وابجلملة فإ ْن سلك َعلَى ختريج مالك له.

()33

[ - 19أبو عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب (ت748 :ه )]
 قال الذهيب :وقد كان مالك إماماً يف نقد الرجال ،حافظاً ،جموداً ،متقناً .قال بشر بن عمرالزهراين :سألت مالكاً عن رجل ،فقال :هل رأيته يف كتيب؟ قلت :ال .قال :لو كان ثقة ،لرأيته يف
كتيب.
 -وقال الذهيب :فهذا القول يعطيك أبنه ال يروي إال عمن هو عنده ثقة.

()34

[ - 20عمر بن علي بن أمحد الشافعي أبو حفص ابن امللقن (ت804 :ه )]

(" )31عارضة األحوذي" (.)1 /1

(" )32الشايف يف شرح مسند الشافعي" (.)33 /1
(" )33شرح اإلملام أبحاديث األحكام" (.)486 /1
(" )34سري أعالم النبالء" (.)165 /7
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 قال ابن امللقن :أما "موطأ" إمام دار اهلجرة ،مالك بن أنس :فشرطها أوضح من الشمس .قالبشر بن عمر الزهراين :سألت مالكاً عن رجل ،فقال :رأيته يف كتيب؟ قلت :ال .قال :لو كان ثقة
لرأيته يف كتيب.

()35

[ - 21أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين (ت852 :ه )]
 قال ابن حجر :واحلاصل من هذا أن أول من صنف يف الصحيح يصدق على مالك ابعتبارانتقائه وانتقاده للرجال ... ،فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه.

()36

[ - 22أمحد شاكر (ت1377 :ه )]
ِ
ِ
ِ ِ
وع ِة َإىل رس ِ
ول هللاِ صلى
 قال أمحد شاكرَ :واحلَ ُّق :أن ما يف امل َوطأ من األَحاديث املَوصولَة املَرف ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصح ِة َك ِ ِ
ِ
ِ
يح ِ
ني ،وأن ما فِ ِيه من
حاح كلّ ِها ،بَل ه َي يف ّ
هللا َعلَيه وسل َم ص ٌ
أحاديث الصح َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
خرى.
املََراس ِيل والبَ َالغات ( )34و َغريها ي ْعتَرب ف َيها ما يعتَرب يف أ َْمثاهلا مما َْحتويه الكتب األ َ
( )
37

فكتاب املوطأ ،وكتاب مسند املوطأ للجوهري ،هو مبثابة موسوعة لإلمام مالك فيما صححه من
األحاديث ومن وثقهم من الرجال.
اخلالصة :أقول يف اإلمتام :وثقه مالك إبخراجه له يف املوطأ.
" – 2مسند اإلمام الشافعي" (ت204 :ه ) .وكل ما خيرجه الشافعي من احلديث ،وال يعله فهو
حديث صحيح ورجال إسناده ثقات عنده.
 -قال :إبراهيم احلريب :سئل أمحد بن حنبل عن الشافعي؟ فقال :حديث صحيح ،ورأي صحيح.

()38

( )35البدر املنري (.)294 /1

(" )36النكت على كتاب ابن الصالح" البن حجر (.)278 /1
( )37الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث (ص .)95
(" )38املدخل إىل علم السنن" للبيهقي ( /27 /1ح .)61
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الشافعي ال حيتج ابملراسيل وال أبحاديث اجملهولني ،وهو وإن كان يروي
 قال اإلمام البيهقي :وُّ
مقاطيع ،ويروي عن بعض الضعفاء ،فليس يَعتمد على روايتهم ،وإمنا يَعتمد على ما تقوم به احلجة
من الكتاب والسنة الصحيحة أو اإلمجاع أو القياس على بعض ذلك ،مث يروي ما حيفظ يف الباب من
األسانيد على رسم أكثر أهل احلديث ،وإن كانت احلجة ال تقوم ببعضها ،ويشري إىل ضعف ما هو
()39

ضعيف منها ابنقطاع أو غريه ،لئال يتوهم أن اعتماده عليه.
 -وقد وثق الشافعي "كتاب موطأ مالك" وضمنه كتابه األم.

 قال النووي :وقد روينا عن اإلمام أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية املعروف إبمام األئمة وكانمن حفظ احلديث ومعرفة السنة ابلغاية العالية أنه سئل هل تعلم سنة صحيحة مل يودعها الشافعي
كتبه؟ قال :ال.
ومع هذا فاحتاط الشافعي رمحه هللا لكون اإلحاطة ممتنعة على البشر فقال ما قد ثبت عنه رضى
عنه من أوجه من وصيته ابلعمل ابحلديث الصحيح وترك قوله املخالف للنص الثابت الصريح.
وقد امتثل أصحابنا رمحهم هللا وصيته وعملوا هبا يف مسائل كثرية مشهورة كمسألة التثويب يف
الصبح ومسألة اشرتاط التحلل يف احلج بعذر وغري ذلك وسرتاها يف مواضعها إن شاء هللا تعاىل.
ومن ذلك متسكه ابألحاديث الصحيحة :وإعراضه عن األخبار الواهية الضعيفة :وال نعلم أحداً
من الفقهاء اعتىن يف االحتجا ابلتمييز بني الصحيح والضعيف كاعتنائه وال قريباً منه فرضي هللا
()40

عنه.

 - 3صحيح البخاري (ت256:ه ).

 قال اإلمام البخاري يف تسمية "كتابه الصحيح"  :اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول هللاصلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه.

(" )39املدخل إىل علم السنن" للبيهقي ( /27 /1ح .)63
(" )40اجملموع شرح املهذب" (.)10 /1
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 قال ابن حجر :تقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه ال يورد فيه إال حديثاً صحيحاً هذا أصل موضوعهوهو مستفاد من تسميته إايه اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
()41

وسننه وأايمه.
 أقول :واإلمام البخاري ممن ال يسند إال حديثاً صحيحاً  ،كما سيأيت شرحه يف قاعدة املوثقاخلامس ،فيكون كل كتبه صحاح عنده حىت ما يسنده يف "اترخيه الكبري" ابلتحديث والسماع
واالخبار وال يدخل معها ما علقه بقوله :قال فالن ،أو قال يل فالن فإن عادته فيها أنه خيرجها
إعالالً ،وهذا يفعله كثرياً يف كتابه "التاريخ الكبري" و"االوسط".
" – 4صحيح مسلم" (ت261 :ه ).
()42

 قال اإلمام مسلم :صنفت هذا املسند الصحيح من ثالث مائة ألف حديث مسموعة. قال النووي :اتفق العلماء رمحهم هللا على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاريومسلم وتلقتهما األمة ابلقبول وكتاب البخاري أصحهما.

()43

أقول :فموسوعة أحكام اإلمام مسلم يف تصحيح األحاديث وتوثيق الرجال هي يف "كتابه
الصحيح" ،فإن كل ما خيرجه مسلم حىت يف الشواهد هو صحيح عنده ،وهذا يشمل املقدمة أيضاً
وابقي كتبه.
" – 5سنن أيب داود" سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين (ت 275 :ه ).
الصحيح وما يشبهه ويقاربه .فإ ْن كان فيه وهن شديد
 -قال أبو داود يف رسالته ألهل مكة :ذكرت ّ

بيّنته.

()44

(" )41فتح الباري" البن حجر (.)8 /1
(" )42اتريخ بغداد" (.)121 /15

(" )43شرح النووي على مسلم" (.)14 /1

(" )44معامل السنن" للخطايب ( ،)365 /4واتريخ اإلسالم ( ،)360 /20والتقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح
(ص )54 :وغريها.
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 وقال ابن عبد الرب" :كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده السيما إن كان مل يذكر يف()45

الباب غريه".

 وفيه خالف بني العلماء فيما سكت عنه ،والصحيح والذي ترجح يل أن ما سكت عنه يف سننهومل يضعفه ،فهو تصحيح للحديث عنده ،إال ما أعله يف سننه أو خار السنن.
وأما توثقه خار سننه يف ابقي كتبه ،مثل سؤاالت اآلجري له أو سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ،أو
وثقه اإلمام أمحد( ،فإن أاب داود كان متابعاً لإلمام أمحد) يعترب به يف سكوته على أحاديث السنن.
وملعرفة موسوعة أحكام أيب داود على األحاديث والرجال فيمكن ذلك من خالل كالم أيب داود
يف "السنن" ويف كتبه األخرى ومن خالل كتاب "موسوعة اإلمام أمحد".
" – 5سنن النسائي الكربى والصغرى "(ت 303 :ه ).
 قال ابن حجر :وقال حممد بن معاوية األمحر الراوي عن النسائي ما معناه قال النسائي :كتابالسنن كله صحيح وبعضه معلول إال أنه مل يبني علته واملنتخب منه املسمى ابجملتىب صحيح كله.
مث قال :قوله( :أطلق اخلطيب والسلفي الصحة على كتاب النسائي) .قلت :وقد أطلق عليه أيضا
اسم الصحة أبو علي النيسابوري وأبو أمحد بن عدي وأبو احلسن الدارقطين وابن منده وعبد الغين بن
سعيد وأبو يعلى اخلليلي وغريهم .وأطلق احلاكم اسم الصحة عليه وعلى كتايب أيب داود والرتمذي كما
سبق.
 وقال أبو عبد هللا ابن منده :الذين خرجوا الصحيح أربعة :البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.()46

وأشار إىل مثل ذلك أبو علي ابن السكن.
 وقال أبو احلسن املعافري :إذا نظرت إىل ما خيرجه أهل احلديث فما خرجه النسائي أقرب إىلالصحة مما خرجه غريه.

()47

(" )45النكت على كتاب ابن الصالح" البن حجر" (.)436 /1
(")46النكت على كتاب ابن الصالح" (  / 1ص .)113

(" )47النكت على كتاب ابن الصالح" (  / 1ص .)114
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ِ
ِ
صحح هلم
 قال الذهيب :ومن الثقات الذين مل خيَْر ْ هلم يف "الصحيحني" َخ ْل ٌق ،منهمَ :من َ()48
الرتمذي ،وابن خزمية .مثَ - :من َرَوى هلم النسائي ،وابن ِحبان ،وغريمها.
ُّ
ابلقوي" ،وخي ِر هلم يف كتابه .قال" :قولنا:
سائي قد قال يف ِعدة" :ليس
 وقال الذهيب :وهذا الن ُّّ
()49
(ليس ابلقوي) ليس جبَْرح م ْف ِسد".
()50

 قال ابن حجر :وإخرا النسائي له مما يقوي أمره عندان. وقال ابن حجر :بل نقل عن ابن حزم أنه قال هو جمهول وهو جرح مردود فقد روى عنه ثالثةواحتج به النسائي.

()51

" – 6املنتقى البن اجلارود" عبد هللا بن علي أبو حممد ابن اجلارود (ت307 :ه ).
 قال الذهيب :صاحب كتاب (املنتقى يف السنن) جملد واحد يف األحكام ،ال ينزل فيه عن رتبة()52

احلسن أبدا ،إال يف النادر يف أحاديث خيتلف فيها اجتهاد النقاد.
أقول :والبن اجلارود كتاب يف "الضعفاء" وله هذا الكتاب املنتقى .وإن مل ينقل عنه شرطه يف
الكتاب قوالً ،إال أن تطبقه فعالً فسماه املنتقى ومجع فيه األحاديث الصحاح ،فإن تعارض ما إخراجه
حلديث الراوي يف املنتقى مع ما ذكره يف الضعفاء فلعله ذكره يف املنتقى استشهاداً أو حبسب القرائن،
وقد يكون تضعيفه له من وجه وليس مطلقاً.
" – 7هتذيب اآلاثر" لإلمام حممد بن جرير الطربي (ت310 :ه ).
 قال يف تسمية كتابه "هتذيب اآلاثر" :هتذيب اآلاثر وتفصيل الثابت عن رسول هللا صلى هللا عليهوسلم من األخبار.

(" )48املوقظة يف علم مصطلح احلديث" (ص.)81 :
(" )49املوقظة يف علم مصطلح احلديث" (ص.)81 :
(" )50األمايل املطلقة" (ص.)251 :
(" )51التلخيص احلبري" (.)11 /3

(" )52سري أعالم النبالء" (.)239 /14
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 وقال يف "هتذيب اآلاثر مسند علي" ( :)271 /3أما األخبار اليت ذكرانها ،فإن منها عندانصحاحا ،ومنها غري صحاح ،ومل نذكر ما كان منها عندان غري صحيح استشهادا به على دين ،وال
على الوجه الذي شرطنا يف أول كتابنا هذا أان ال نذكره إذ كان الذي شرطنا يف أول كتابنا هذا ترك
ذكره فيه ،وهو ما ال نراه يف الدين حجة.
 وقال يف هتذيب اآلاثر مسند ابن عباس ( :)531 /1وإن قلت :هو سقيم ،فما وجه إحضاركذكره يف كتابك هذا مع سقمه ،وقد شرطت يف كتابك أنك ال تذكر فيه من األخبار إال ما صح
عندك سنده قيل :أما سند هذا اخلرب ،أعىن خرب معقل بن يسار ،فإنه عندان واه ال تثبت مبثله يف
الدين حجة وأما إحضاران ذكره يف كتابنا هذا ،فلشرطنا يف كتابنا هذا أان إذا ذكران خربا من أخبار
رجل من أصحاب رسول هللا ،عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ابنا عن حاله ،أهو مما انفرد به ،أم
هو مما وافقه عليه غريه ،ومل نشرتط يف سند املوافق أو املخالف ما شرطناه يف خرب الذي نذكر خربه
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أصحابه ،من أن ال حنضر كتابنا هذا منه إال ما صح عندان.
اه .
 أقول :وهذا يعين أنه يذكر الصحيح يف أول الباب من حديث الصحايب ،مث يسوق الشواهدويكون فيها الصحيح والضعيف.
" – 8كتاب صحيح ابن خزمية" (ت311 :ه ).
 قال ابن خزمية يف كتابه الصحيح :خمتصر املختصر من املسند الصحيح عن النيب صلى هللا عليهوسلم بنقل العدل عن العدل موصوال إليه صلى هللا عليه وسلم من غري قطع يف أثناء اإلسناد وال حر
()53

يف انقلي األخبار اليت نذكرها مبشيئة هللا تعاىل.
فكل حديث ذكره ابن خزمية يف صحيحه فرجاله ثقات عند ابن خزمية ،وابن خزمية أيضاً ممن ال
يسند إال حديثاً صحيحاً ،وكل شيوخه ثقات.
 -وقال ابن خزمية يف "كتابه التوحيد" :وقد روى الوليد بن مسلم خرباً يتوهم كثري من طالب العلم

ممن ال يفهم علم األخبار أنه خرب صحيح ،من جهة النقل ،وليس كذلك هو عند علماء أهل
احلديث وأان مبني علله إن وفق هللا لذلك ،حىت ال يغرت بعض طالب احلديث به ،فيلتبس الصحيح

(" )53صحيح ابن خزمية "(  / 1ص .)3
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بغري الثابت من األخبار ،قد أعلمت ما ال أحصي من مرة أين ال أستحل أن أموه على طالب العلم
ابالحتجا ابخلرب الواهي ،وإين خائف من خالقي ،جل وعال إذا موهت على طالب العلم
ابالحتجا ابألخبار الواهية ،وإن كانت حجة ملذهيب.

()54

فاخلالصة :أن موسوعة أحكام ابن خزمية يف األحاديث والرجال تكمن فيما خيرجه يف كتابه
الصحيح ،والتوحيد ،وكل حديث يسنده ابن خزمية يف غريمها من الكتاب مما خيرجه غريه ،عنه مثالً
ابن حبان يف صحيحه أو الطحاوي يف كتبه والبيهقي أو غريهم عن ابن خزمية فهو مما يصح أن يقال
فيه :صححه ابن خزمية.
والقطعة املطبوعة من صحيح ابن خزمية انقصة فنظر يف إكماهلا ما أخرجه احلافظ ابن حجر يف
كتابه "احتاف املهرة".
 - 7كتاب "مستخرج أيب عوانة املعروف ابلصحيح" يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيين (ت:
316ه ).

 - 8الطحاوي يف كتابه "شرح مشكل األاثر"  ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي

(ت321 :ه ).
 قال الطحاوي :يف "مقدمة شرح مشكل االاثر" :وإين نظرت يف اآلاثر املروية عنه صلى هللا عليهوسلم ابألسانيد املقبولة اليت نقلها ذوو التثبت فيها واألمانة عليها وحسن األداء هلا فوجدت فيها
أشياء مما يسقط معرفتها والعلم هبا عن أكثر الناس فمال قليب إىل أتملها وتبيان ما قدرت عليه من
مشكلها ومن استخرا األحكام اليت فيها ومن نفي اإلحاالت عنها وأن أجعل ذلك أبوااب أذكر يف
كل ابب منها ما يهب هللا عز وجل يل من ذلك منها حىت أتى فيما قدرت عليه منها كذلك ملتمسا
ثواب هللا عز وجل عليها وهللا أسأله التوفيق لذلك واملعونة عليه فإنه جواد كرمي وهو حسيب ونعم
الوكيل.

()55

(" )54التوحيد البن خزمية" (  / 1ص .)341
(" )55شرح مشكل اآلاثر" ( /1ص .)3
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" – 9كتاب الصحيح" حملمد بن عمرو العقيلي (ت 322 :ه ).
 قال مغلطاي يف ترمجة إسحاق بن إبراهيم بن عباد ،الدبَري .. :وكان العقيلي يصحح روايته عنعبد الرزاق وأدخله يف كتابه الصحيح الذي ألفه )56( .ومل أقف عليه وإمنا ذكرته لعلي أقف عليه أو
أقف على من يشري إليه.
" – 10صحح ابن السكن املسمى املنتقى الصحيح" لسعيد بن عثمان ابن السكن (ت353 :
ه ).
 - 11كتاب "صحيح ابن حبان" ،واملسمى ابلتقاسيم واألنواع ،حملمد بن حبان أبو حامت البسيت
(ت 354 :ه ).
 قال ابن حبان يف صحيحه :وأما شرطنا يف نقله ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإان مل حنتج فيهإال حبديث اجتمع يف كل شيخ من رواته مخسة أشياء األول العدالة يف الدين ابلسرت اجلميل والثاين
الصدق يف احلديث ابلشهرة فيه والثالث العقل مبا حيدث من احلديث والرابع العلم مبا حييل من معاين
ما يروي واخلامس املتعرى خربه عن التدليس فكل من اجتمع فيه هذه اخلصال اخلمس احتججنا
حبديثه.

()57

" - 12مستخرج االمساعيلي" ،أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي اجلرجاين (ت 371 :ه ).
 قال ابن امللقن :وألف مجاعة أخر كتباً كذلك :فبعضهم شرط أن يكون مصنفه خمرجاً علىأحاديث الصحيحني أو أحدمها ،ككتاب أيب نعيم ،والربقاين ،واإلمساعيلي ،وأيب عوانة.

()58

 - 13كتاب "األمساء املبهمة يف األنباء احملكمة" أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب
البغدادي (ت 463 :ه ).
فما أورد فيه بقوله واحلجة يف ذلك ،فهو يصححه ،وما سكت عنه كذلك ،إال ما أعله.
(" )56ترتيب أمساء الثقات (  / 1ص .)1371 /283
( " )57مقدمة صحيح ابن حبان" (  / 1ص .)151
( " )58البدر املنري" (.)274 /1
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 قال اخلطيب :هذا كتاب أوردت فيه أحاديث تشتمل على قصص متضمنة ذكر مجاعة من الرجالوالنساء أهبمت أمساؤهم وكىن عنها ،وجاءت يف أحاديث أخر حمكمة ،فجمعت بينهما ،وجعلت إثر
كل حديث فيه اسم مبهم حديثاً فيه بيانه ،ورتبت ذلك على نسق حروف املعجم ،وهللا تعاىل أسأل
توفيق العمل بطاعته ،والسالمة يف كل األمور مبنه ورأفته.

()59

 " – 14املستدرك على الصحيحني" احلاكم حمَم ِد بْ ِن َعْب ِد اَّللِ ،أبو َعْبد هللا احلاكم املعروف اببن
البَيع (ت405 :ه ).
 قال احلاكم يف مقدمة املستدرك :وأان استعني هللا على إخرا أحاديث رواهتا ثقات قد احتج مبثلهاالشيخان رضى هللا عنهما أو احدمها ،وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل اإلسالم إن الزايدة

يف األسانيد واملتون من الثقات مقبولة ،وهللا املعني على ما قصدته وهو حسيب ونعم الوكيل.

()60

" – 15املستخرج على صحيح مسلم" .أليب نعيم األصبهاين أمحد بن عبد هللا أبو نعيم األصبهاين
(ت430 :ه ).
" – 16كتب ابن حزم" علي بن أمحد أبو حممد ابن حزم الظاهري (ت456 :ه ).
فكل حديث سكت عنه ابن حزم يف كتبه ومل يضعف أي أحد من رجاله ،فهو حديث صحيح
ورجاله ثقات عند ابن حزم.
 قال ابن حزم :وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا مل حنتج إال خبرب صحيح من رواية الثقات مسند وال()61

خالفناً إال خرباً ضعيفاً فبينا ضعفه ،أو منسوخاً فأوضحنا نسخه .وما توفيقنا إال ابهلل تعاىل.
 قال مغلطاي :وملا ذكر ابن حزم حديثه عن علي يف احليض احتج به وعادته ال حيتج إال بصحيحمن شرط الصحبة االتصال.

()62

( " )59األمساء املبهمة يف األنباء احملكمة" (ص .)3
(" )60املستدرك" (  / 1ص .)3
(" )61احمللى ابآلاثر" (.)21 /1

(" )62إكمال هتذيب الكمال" (.)131 /7
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 - 17كتب البيهقي ،أمحد بن احلسني ،أبو بكر البيهقي (ت458 :ه ).
فكل حديث سكت عنه البيهقي يف كتبه ومل يضعف أي أحد من رجاله ،فهو حديث صحيح
ورجاله ثقات عند البيهقي.
 قال البيهقي :وعاديت -يف كتيب املصنفة يف األصول والفروع -االقتصار من األخبار على ما يصحمنها دون ما ال يصح ،أو التمييز بني ما يصح منها وما ال يصح ،ليكون الناظر فيها من أهل السنة
على بصرية مما يقع االعتماد عليه ،ال جيد من زاغ قلبه من أهل البدع عن قبول األخبار مغمزا فيما
اعتمد عليه أهل السنة من اآلاثر.

()63

 قال البيهقي :وقد علم الشيخ -أدام هللا توفيقه -اشتغايل ابحلديث ،واجتهادي يف طلبه .ومعظم()64

مقصودي منه يف االبتداء :التمييز بني ما يصح االحتجا به من األخبار ،وبني ما ال يصح.
 مث ختمها بقوله :فهذا طريق من علم ما يف الرواية من غري ثبت من الشدة( .مث ساق بسنده) عنعبد الرمحن بن مهدي قال( :احفظ :ال جيوز أن يكون الرجل إماماً :حىت يعلم ما يصح مما ال يصح،
وحىت ال حيتج بكل شيء ،وحىت يعلم خمار العلم).
(مث أسند عن) أمحد بن حنبل قال( :ال تكتبوا هذه األحاديث الغرائب؛ فإهنا مناكري ،وعامتها عن
الضعفاء).
مث قال :وإمنا رخص يف كتبها من رخص فيها؛ ليعرف طريقها ،فال حيتج هبا ،ال ليقلدها ،فيتخذها
ديناً.
ويف األحاديث الصحاح غنية عن الغرائب ملن عرفها ،وأتمل فيها ،واستنبط معانيها ،وساعده
حسن التوفيق على االقتصار عليها.

()65

 -قال ابن الرتكماين (ت 750 :ه ) :سكت عنه البيهقي فهو رضا به.

(" )63دالئل النبوة" للبيهقي (.)47 /1

(" )64رسالة البيهقي للجويين" (ص.)46 :
(" )65رسالة البيهقي للجويين" (ص.)100 :
(" )66اجلوهر النقي (.)259 /4
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()66

 قال مغلطاي (ت 762 :ه ) :سعيد بن سلمة املخزومي من آل ابن األزرق خر ابن خزمية حديثهيف "صحيحه" وكذلك "ابن حبان" و"البيهقي" و"الطوسي".

()67

" – 18األحكام الشرعية الصغرى الصحيحة" ،لإلمام احلافظ أيب حممد عبد احلق اإلشبيلي (ت:
581ه ).
 قال عبد احلق اإلشبيلي :وختريهتا صحيحةَ ا ِإلسناد ،معروفةً عند النقاد ،قد نقلها األثبات ،وتداوهلاالثقات ،أخرجتها من كتب األئمة ،وهداة األمة( :مث ذكر األمام مالك ،والبخاري ومسلم .) ...
 وقال يف األحكام الوسطى :احلديث الكامل إبسناد معتل ذكرت علته ،ونبهت عليها ،حبسب مادليال على صحته.
اتفق من التطويل أو االختصار ،وإن مل تكن فيه علة كان سكويت عنه ً

()68

" – 19األحاديث املختارة للضياء املقدسي" ضياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد
املقدسي (ت643 :ه ).
 قال يف تسمية كتابه :األحاديث املختارة أو املستخر من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاريومسلم يف صحيحيهما .مث قال يف مقدمته :فهذه األحاديث اخرتهتا مما ليس يف " البخاري"و"مسلم"
إال أنين رمبا ذكرت بعض ما أورده البخاري معلقا ،ورمبا ذكران أحاديث أبسانيد جياد هلا علة ،فنذكر
بيان علتها حىت يعرف ذلك.
" – 20اإلملام أبحاديث األحكام" حملمد بن علي بن وهب بن مطيع القشريي ،املعروف اببن دقيق
العيد (ت702 :ه ).
 قال ابن دقيق العيد :وشرطي فيه أن ال أورد إال حديث من وثقه إمام من مزكي رواة األخبار،وكان صحيحاً على طريقة بعض أهل احلديث احلفاظ ،أو أئمة الفقه النظار ،فإن لكل منهم مغزى
قصده وسلكه ،وطريقا أعرض عنه وتركه ،ويف كل خري.

(" )67إكمال هتذيب الكمال" (.)1974 /305 /5
(" )68األحكام الوسطى" (.)66 /1

(" )69اإلملام أبحاديث األحكام" (.)47 /1
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()69

" – 21سلسلة األحاديث الصحيحة" للشيخ حممد انصر الدين األلباين (ت1420 :ه ) ،وكل
كتب الشيخ رمحه هللا يبني فيها الصحيح من الضعيف ،وال يسكت عن احلكم على األحاديث ،إال
يف النادر جداً ،فهو أوسع من تكلم عن األحاديث.
املوثق الثاين :قوهلم :أصح األسانيد كذا.
فإن قال العامل :أصح األسانيد كذا ،فهو تصحيح للحديث وتوثيق لرجاله وحكم ابتصال اإلسناد.
 قال اخلطيب :وقد اختلف أئمة أهل األثر يف أصح األسانيد وأرضاها ،وإليهم املرجع يف ذلك،وقوهلم هو احلجة على من سواهم ،وكل قال على قدر اجتهاده  ،وذكر ما هو األوىل عنده.

()70

 قال الشيخ أمحد شاكر :إذ أن حكمهم أو حكم أحدهم يف ترمجة من الرتاجم أهنا أصح إسناد ،أومن أصح األسانيد ،شهادة هلا من عدل ثقة أبهنا يف الدرجة العليا من الصحة وإن تفاوتت درجاهتا.

()71

فإذا قال البخاري :أصح األسانيد مالك عن انفع عن ابن عمر .فهذا توثيق منه ملالك وانفع يف
أعلى الدرجات .وكل إسناد من مالك إىل ابن عمر فهو صحيح على شرط البخاري.
فأقول يف اإلمتام :وثقه البخاري أبن وصف رجال إسناده أبنه من أصح األسانيد .واختصرها
بقويل :وثقه البخاري بقوله :أصح األسانيد ،وهكذا ابقي العلماء.
املوثق الثالث :قوهلم :حديث صحيح ،أو إسناد صحيح ،أو رجاله ثقات.
 تصحيح اإلسناد أو تصحيح منت احلديث إبسناده ،هو تصحيح صريح للحديث ،ويتضمن توثيقرجاله.
وقد صحح مجاعة من العلماء أحاديث يف كتبهم ،منهم:
 أبو عبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا اهلروي البغدادي (ت224 :ه ). إسحاق بن إبراهيم بن خملد ابن راهويه (ت238 :ه ).(" )70الكفاية يف علم الرواية" للخطيب (ص.)397 :
(" )71مسند أمحد" حتقيق أمحد شاكر (.)156 /1
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()72

 الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى (ت279 :ه ) يف "سننه". البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو (ت 292 :ه ) يف مسنده. وابن جرير الطربي حممد بن جرير ،أبو جعفر (ت310 :ه ) يف كتبه. أبو القاسم عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي (ت317 :ه ). وابن املنذر ،أبو بكر حممد بن إبراهيم (ت319 :ه ) ،يف األوسط ويف ابقي كتبه. والدارقطينَ ،علِ ّي بْن ع َمر (ت385 :ه ) ،كل كتبه. ومحد بْن حمَمد أَبو سلَْي َمان اخلطّايب (ت388 :ه ). وابن مندة ،أبو عبد هللا حممد بن إسحاق (ت395 :ه ). أبو يعلى اخلليلي ،خليل بن عبد هللا (ت446 :ه ).يب (ت449 :ه ).
علي بن َخلَف بن بطال ،أبو احلسن الق ْرط ّ
 ّ وأبو بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي (ت463 :ه ).يب (ت463 :ه ).
 وابن عبد الرب ،يوسف بْن َعْبد اَّلل ابْن َعْبد الرب أبو ع َمر الق ْرط ّ وحممد بن طاهر املقدسي ،املعروف اببن القيسراين (ت507 :ه ). وأبو حممد احلسني بن مسعود البغوي (ت516 :ه ). وحممد بن عبد هللا بن حممد املعافري ،أبو بكر ابن العريب (ت543 :ه ). وأبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن عساكر (ت571 :ه )اإلشبيلي (ت581 :ه ).
وعْبد احلق بْن َعْبد الر ْمحَن،
 َّ
 وعبد الرمحن بن علي اجلوزي (املتوىف597 :ه ). وعلي بن حممد بن عبد امللك أبو احلسن ابن القطان الفاسي (ت628 :ه ). وعبد العظيم بن عبد القوي ،أبو حممد ،املنذري (ت656 :ه ). وأبو زكراي حيىي بن شرف النووي (ت676 :ه ).ِ
ِ
الرتمذي" .املوقظة يف
صحح هلم
ُّ
( )72قال الذهيب :ومن الثقات الذين مل خيَْر ْ هلم يف "الصحيحني" َخْل ٌق ،منهمَ :من َ
علم مصطلح احلديث" (ص.)81 :
 وقال ابن القطان :وزينب كذلك ثقة .ويف تصحيح الرتمذي إايه توثيقها .بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام (/5.)395
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 وأبو الفتح حممد بن علي بن وهب القشريي ابن دقيق العيد (ت702 :ه ). وأبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية (ت728 :ه ). وحممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي (ت744 :ه ). وأبو عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب (ت748 :ه ). وحممد بن أيب بكر بن أيوب ابن القيم اجلوزية (ت751:ه ). وصالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد هللا العالئي (ت761 :ه ). وأبو حممد عبد هللا بن يوسف بن حممد الزيلعي (ت762 :ه ). ومغلطاي بن قليج بن عبد هللا ،أبو عبد هللا احلنفي (ت762 :ه ). وحممد بن مفلح ،أبو عبد هللا ،املقدسي احلنبلي (ت763 :ه ). وأبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي (ت774:ه ). وعبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي (ت795 :ه ). وعمر بن علي بن أمحد الشافعي أبو حفص ابن امللقن (ت804 :ه ). وأبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني العراقي (ت806 :ه ). وأبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي (ت807 :ه ). وأمحد بن أيب بكر بن إمساعيل البوصريي (ت840 :ه ). واحلافظ ابن حجر العسقالين (ت852 :ه ). وحممد بن عبد الرمحن السخاوي (ت902 :ه ). وحممد انصر الدين األلباين (ت1420 :ه ). وغريهم من أهل احلديث إىل زماننا هذا. قال الذهيب :ال يعرف إال هبذا وحبديث آخر .تفرد عنه أبو بشر ،قال ابن القطان :مل تثبت عدالته،وصحح حديثه ابن املنذر ،وابن حزم ،وغريمها ،فذلك توثيق له.

(" )73ميزان االعتدال" (.)10478 /558 /4
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()73

املوثق الرابع :من قيل فيه ال حيدث إال عن الثقات.
هذا القاعدة وضعتها مدخالً لكتايب" :طبقات من ال حيدث إال عن الثقات" .ضمنته هذه املقدمة
املدخل لكتايب إمتام هتذيب الكمال ،-ألبني معىن قويل يف الراوي :وثقة شعبة أو حيىي بن سعيدالقطان أو عبد الرمحن بن مهدي ،ممن ليس هلم صريح توثيق غالباً ،فهم قد يوثقون الراوي صرحة،
وقد يوثقونه ضمناً برواهتم عنه مسنداً.
ألهنم ممن ال حيدثوه إال عن الثقات واملقبولني ،وقد يقال أيضاً يف بعضهم :ال يسندون إال حديثاً
صحيحاً.

صورة قاعدة (من قيل فيه :ال حيدث إال عن الثقات):

وهي :أن يروي الراوي عن شيخه حديثاً ،وال ينقل عنه أنه وثقه أو ضعفه ،وإن وثقه فهذا زايدة
يف التوثيق.
وحمل البحث هو من حيدث عن الراوي ،إذا مسع منه وحدث عنه ،وليس إذا كتب عن الراوي فقط
ومل حيدث عنه.
ومن النقاد من تكون الكتابة عنده دليالً على ثقته للراوي وليس هذا حمل البحث ،أما إذا قال:
ثقة فهذا صريح يف التوثيق وال يدخل معنا يف القاعدة ،فالتوثيق إما صريح أو ضمين.
وهذا التوثيق الضمين برواية الراوي ممن قيل فيه ال حيدث إال عن ثقة عن شيخه أنواع:
 - 1من قيل فيه حيدث ال حيدث إال عن ثقة ،وحيلق به:
 - 2من ال يسند إال حديثاً صحيحاً.
 فك ل م ن يع رف عن ه إن ه ال يس ند إال ح ديثاً ص حيحاً فش يوخه ثق ات ،وإن ك ان ش يوخه ش يوخهثقات عنده.
وليس العكس ،فليس كل من قيل فيه :ال حيدث إال عن ثقة ال يسند إال عن الثقات ،لكن كل
من ال يسند إال حديثاً صحيحاً فشيوخه ثقات ،وإن كان من قيل فيه( :ال حيدث إال عن الثقات)
فهو أجدر أن ال يسند إال حديثاً صحيحاً ولكن البد من دليل على ذلك جيعله ضمن القاعدتني.
ويلحق هبذه القاعدة:
 - 3من اشرتط يف كتابه إخرا الصحيح ،فشيخه أيضاً ثقات ،وإن كان يدل أيضاً على أن كل
رجال إسناده رواهتم ثقات ومتصالً.
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حكم من وثقته رواية من ال حيدث إال عن ثقة ؟
ال خيلو الراوي من أربعة حاالت:
 - 1أن يكون جمهوالً فهذا تنفعه رواية  -من ال حيدث إال عن ثقة  -وجتعله مقبول الرواية.
 - 2أن يكون جمروحاً ابتفاق أهل املعرفة أو ابتفاق كبار النقاد فهذا ال تنفعه.
 - 3أن يكون خمتلفاً فيه بني اجلرح والتعديل فتكون رواية  -من ال حيدث إال عن ثقة  -إحدى أدلة
املعدلني مث يرجح الباحث بعد ذلك حبسب ضوابط وقرائن الرتجيح.
 - 4أن يكون موثقاً فتكون رواية  -من ال حيدث إال عن ثقة  -من مجلة املوثقني أيضاً.
طبقات من قيل فيه :ال حيدث إال عن ثقة ،وهم على درجات:
متهيد:
أوالً :قاعدة( :ال حيدث إال عن الثقات) هي قاعدة مطردة من حيث األصل عند من كان من
عادته وسريته أنه ال حيدث إال عن الثقات واملقبولني ،ولكنها قاعدة أغلبية عند من وصفه هبا ،ومل
يعرف من سريته أو عادته ذلك ،ويف احلالتني عند الباحث حيكم على الراوي (املختلف فيه) مبا
يستقر عنده دراسة حال الراوي.
وتوضيح ذلك يف تقسيمهم إىل طبقات ،فالذين قيل فيهم هذه القاعدة على مراتب:
(الطبقة األوىل) :من عرف من حاله وترمجته ،أو قال ذلك عن نفسه ،أو نص عليه أحد طالبه أو
أقرانه ممن عرف ذلك منه ،أبنه ال حيدث إال عن الثقات ،أو عرف من خالل األمرين معاً( :من
حاله ،ووصف العلماء له بذلك).
 قال أمحد بن حنبل :كان عبد الرمحن أوالً يتسهل يف الرواية عن غري واحد ،مث شدد بعد ،كانيروي عن جابر يعين اجلعفي مث تركه.
وله عالمات منها:

()74

(" )74الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية" (.)252 /1
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 أن ينكر على من يروي عن الضعفاء .فال يصح أن ينكر على من يروي عن كل أحد مث هو يفعلذلك.
 أو يقول :إن هذا العلم دين فانظروا عمن أتخذون دينكم ،وغريها من العبارات اليت حررهتا يفكتايب "طبقات من ال حيدث إال عن الثقات".
(الطبقة الثانية) :من أطلَق عليه هذا الوصف (أبنه ال حيدث إال عن الثقات) أحد النقاد ولكن مل
يصرح هو عن نفسه بذلك ،وال يعرف عنه ذلك األمر من ترمجته ،ومل يعرف من عادته ،مع العلم أن
شيوخه بني ثقات وجماهيل وضعفاء.
(الطبقة الثالثة) :من مل يوصف هبذا األمر ،وال يوجد يف ترمجته قرينة تدل على ذلك ،لكن وجدان
شيوخه كلهم ثقات.
(الطبقة الرابعة) :من اختلف يف أمره ،فوصفه بعضهم( :أبنه ال حيدث إال عن الثقات) ووصفه
البعض اآلخر أبنه يروي عمن هب ودب ،أو عن اجملاهيل والضعفاء.
فأما الطبقة األوىل :فروايته عن شيوخه األصل فيها أهنا توثيق لشيخه عند ذلك التلميذ (الراوي عن
الشيخ) ،وتكون روايته عن شيخه توثيق وداخلة يف املوثقات للراوي ،وإن كان الراوي (الشيخ) خمتلفاً
فيه جرحاً والتعديالً ،فهي عند التلميذ توثيقاً.
وأما الطبقة الثاين :مثل األول األصل فيه أنه توثيق لشيوخه ،لكن يف الغالب ،ويظهر أثر هذه
عندما خيالف الواصف املوصوف يف احلكم على بعض شيوخه.
فمثالً لو وصف أبو حامت الرازي (وهو الواصف) حيىي بن أيب كثري (املوصوف) :أبن حيىي ال حيدث
إال عن الثقات.
مث حكم أبو حامت الرازي على أحد شيوخه حيىي بن أيب كثري أبنه جمهول أو ضعيف ،فيقدم قول
أبو حامت الرازي ألنه هو من وصف حيىي أبنه ال حيدث إال عن الثقات( .فال يكون الراوي خمتلف فيه
واحلالة هذه) ويكون احلكم يف ذلك الشيخ ال تعارض بينهما ،وال يقال عندها تعارض اجلرح
والتعديل.
ويلحق هبذه الطبقة من قيل فيه :شيوخه ثقات ،ألنه وصف لشيوخ التلميذ وليس حلال التلميذ مع
شيوخه.
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 وأصحاب هذا الطبقة ال حيكم لشيوخه اجملهولني ابلثقة أو غريه ،إال بعد النظر يف كالم الواصف(الذي وصف التلميذ أبنه ال حيدث إال عن ثقة) وماذا قال فيهم .
أما الطبقة الثالث :وهو من عرفنا عنه بتتيع شيوخه أهنم كلهم ثقات.
فال يكون ذلك دليالً على التوثيق إذا وجد له بعد ذلك شيخ مل يوثق بل تعترب قرينه يستأنس هبا،
وليست قاعدة مطردة.
مع أن شيوخه كلهم ثقات ولكنه مل يوصف (أبنه ال حيدث إال عن املقبولني) ،ومل يوصف أبن:
شيوخه ثقات ،فال جنعل روايته قاعدة نوثق هبا ،بل تكون قرينة على التوثيق ،ألن وصف الراوي أبنه
ال حيدث إال عن الثقات وصف حيتا إىل دليل من سرية الراوي أو نص من عامل ممن سرب مجيع
شيوخه ،ألنه من احملتمل أن شيوخ الراوي الذين وجدانهم قد ال ميثلون كل شيوخ الراوي ،وقد يكونوا
كذلك  -كل من روى عنهم ،-فهذا االحتمال يضعف الوصف أبن الراوي ال حيدث إال عن الثقات
من خالل حصر شيوخه فقط عندان.
 وأيضاً بعد ذلك ال يصلح أن جنعلها قرينة إال إذا كان ذلك التلميذ من أهل اجلرح والتعديل.واخلالصة أن اعتبار هذه الطبقة الثالثة ممن روايتها عن شيوخها توثيق بشروط :األول :أن يكون
كل شيوخهم حمصروي العدد - 2 .،فإن مل يعرف فتكون فقط قرينة ال نعمل هبا يف احلكم ابلتوثيق
(إن وجد له شيخ ومل يوثقه أحد) - 3 ،وال تعترب هذه قرينة موثقة إال إذا كان ذلك التلميذ من أهل
اجلرح والتعديل.
أما الطبقة الرابعة :وهم من اختلف يف وصف روايته عن شيوخه ،فحاصل هذا اخلالف هو مثل
اخلالف يف احلكم على شيوخ الراوي.
 فمن قال عنه :ال حيدث إال عن الثقات فيكون عند ذلك القائل روايته توثيقاً. ومن قال عنه :أنه يروي عمن هب ودب ،أو عن كل أحد( ،فإن قصد الضعفاء واجملاهيل،واملرتوكني) فيكون عند القائل أن روايته ليست توثيقاً ،فيكون بعد ذلك النظر يف القرائن واملرجحات،
فإن عدمت املرجحات فيكون ذلك بعض شيوخ ذلك التلميذ من املختلف فيهم وخيضع احلكم على
ذلك الشيخ لقواعد االختالف يف الرواة.
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فقد قال أمحد بن حنبل :كان ابن أيب ذئب ثقة صدوقاً ،أفضل من مالك بن أنس ،إال أن مالكا
()75

أشد تنقية للرجال منه ،ابن أيب ذئب ال يبايل عمن حيدث.
 وقال َْحيىي بْن َمعِني :ابْن أَِيب ذئب ثقة وكل من روى عنه ابْن أَِيب ذئب ثقة إال أَبو جابر البياضي.()76

 وقال أمحد بن صاحل :شيوخ ابن أىب ذئب كلهم ثقات إال أبو جابر البياضى.فقول األمام أمحد :أن مالك أشد انتقاء .يعين أن ابن أيب ذئب ينتقي ولكن ليس بشدة مالك.
مث قوله :ال يبايل عمن حيدث .يعين أن يف شيوخ ابن أيب ذئب من يضعفه األمام أمحد أو جيهله.
وعليه :فإذا روى ابن أيب ذئب عن رجل جمهول ،ففي قول ابن معني وأمحد بن صاحل توثيقاً له ويف
قول أمحد جتهيل له فيقدم قول املوثق ألنه من عرف حجة على من مل يعرف.
 فإن كان شيخ ابن أيب ذئب ضعيف قول آخر (غري قول األمام أمحد ،وابن معني وأمحد بن صاحل)فيكون خمتلف فيه فنعمل أكثر األقوال ونضع قول ابن معني وأمحد بن صاحل يف املوثقني وجنعل قول
اإلمام أمحد واملضعف اآلخر يف املضعفني ،مث نرجح.
ِ ِِ
آخر َوه َو النظَر ِيف الط ِر ِيق ال ِيت ِمْن َها ي ْعَرف َك ْونه َال يَ ْرِوي إال
 قَ َال ابْن َدق ِيق الْعيد :نَ َع ْمَ ،هاهنَا أ َْمٌر َِ
ِ
ك بِتَص ِر ِحي ِه فَهو أَقْصى الدرج ِ
ك ِاب ْعتِبَا ِرَان ِحبَالِِه ِيف ِّ
الرَوايَِة،
اتَ ،وإِ ْن َكا َن َذل َ
َع ْن َع ْدل ،فَِإ ْن َكا َن َذل َ ْ
َ َ
ََ
وىل.
َونَظَْرَان َإىل أَنه َملْ يَ ْرِوهِ َم ْن َعَرفْ نَاه إال َع ْن َع ْدل ،فَ َه َذا دو َن الد َر َج ِة ْاأل َ
اب ْ ِ ِ ِ
ِ
ك ِيف قَب ِ
َصح ِ
ول ِرَوايَتِ ِه َعم ْن َال نَ ْع ِرفه؟ فِ ِيه َوقْ َفةٌ لِبَ ْع ِ
ب
َوَه ْل يكْتَ َفى بِ َذل َ
احلَديث مم ْن قَ َار َ
ضأَْ
َزَمان نَا َزَمانَهَ ،وفِ ِيه تَ ْش ِدي ٌد .اه .
ِ
ك ِم ْن َع َادتِِه،
َوقَ َال الْ َما ِزِر ُّ
ي :نَ ْع ِرف َذل َ
ِ
ك إبِِخبا ِرهِ ص ِرحيا ،أَو عرفْ نَاه ِابلْ َقرائِ ِن الْ َك ِ
ِ
اش َف ِة َع ْن ِس َريتِِه.
َوقَ َال إلْكيَا الط َِرب ِّ
َ
ي :ي ْعَرف ذَل َ ْ َ َ ً ْ ََ
ِِ
ي ،أ َْو
ك ،أ َْو ُّ
الزْه ِر ُّ
ني ِيف الت ْع ِد ِيل أَ ْن يَقولوا :ف َال ٌن َع ْد ٌلَ ،رَوى َعْنه َمالِ ٌ
قَ َالَ :و َجَر ْ
ت َع َادة الْم َح ّدث َ
ِ ()77
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يح ْني.
ه َو م ْن ِر َجال الْم َوطإ ،أ َْو م ْن ِر َجال الصح َ
ضابط العمل هبذه القاعدة:

( " )75اتريخ بغداد" (.)515 /3
(" )76الكامل يف ضعفاء الرجال" (.)389 /7

(" )77البحر احمليط يف أصول الفقه" (.)172 /6
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 األصل فيمن قيل فيه :ال حيدث إال عن الثقات أن توثيق للراوي وقد خيرجون عن هذا األصللقرينة أو دليل يدل على أن الناقد املوصف به التوثيق قد يروي عن بعض الرواة لغرض غري االحتجا
مثل االستشهاد أو االعتبار فهذا يقوي احلديث وال يقوي الراوي.
 وهناك فرق بني الكتابة وبني الرواية .فقد يكتبون عن الضعفاء ولكن ال يرون عنهم.أما من كان من الضعفاء يف منزلة من يروى عنه ولو كان ضعيفاً فهذا توثيق حلديث وليس للراوي.
[اخلالصة ]:أنين أقول يف اإلمتام :روى عنه فالن وهو ال حيدث إال عن ثقة.
[اعرتاض واجلواب عنه]:
 فإن قيل :بعض الرواة من شيوخ التالميذ (ممن يَروي عنهم من ال حيدث إال عن الثقات) قديضعفهم بعض النقاد فما حكم رواية توثيق التلميذ (املوصوف أبنه ال حيدث إال عن الثقات) مع
تضعيف ذلك النقاد وما أتثريه على الراوي؟
واجلواب :أن هذا اخلالف مثل اختالفهم يف أقوال اجلرح والتعديل خيضع لضوابط الرتجيح .ويكون
رواية املوثق (املوصوف أبنه ال حيدث إال عن الثقات) توثيقاً عنده ،وعند غريه رجال ضعيفاً كما يقع
يف أقواهلم اخلالف يف الراوي بني جمرح ومعدل.
رموز طبقات من ال حيدث إال عن الثقات:

 (ط  )1يعين من أهل الطبقة األوىل اليت تعترب روايته عن شيخه توثيق.وصفه بذلك.
 و(ط  )2من أهل الطبقة الثانية اليت تقبل يف قول من َ و(ط  ،)3من كان كل شيوخه ثقات ولكن مل ينص على أنه ممن ال حيدث إال عن الثقات ،وملأذكر أحداً منهم هنا وإمنا ذكرهتم يف كتايب "طبقات من ال حيدث إال عن الثقات".
 و(ط  ،)4من اختلف فيه بني الواصفني له ،أحدهم قال :أنه ممن ال حيدث إال عن الثقات واآلخرقال :إنه يروي عن الضعفاء.
من ال حيدث إال عن ثقة مرتبني حسب احلروف اهلجائية ومع ذكر طبقتهم:
 إبراهيم بن احلسني بن علي ،أبو إسحاق ،ويعرف اببن ديزيل (ت281 :ه )( ،ط .)2 إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الرازي الفراء الصغري (ت220 :ه )( ،ط .)238

 إبراهيم بن يزيد النخعي (ت94:ه )( ،ط .)1 أمحد بن إبراهيم أبو بكر اإلمساعيلي صاحب الصحيح ،واملعجم (ت371 :ه )( ،ط .)1 -أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي صاحب السنن الكربى (ت458 :ه )( ،ط .)1

 أمحد بن شعيب بن علي ،أبو عبد الرمحن النسائي صاحب السنن (ت303 :ه )( ،ط .)1 أمحد بن حممد بن احلسن أبو حامد النيسابوري ابن الشرقي (ت 325 :ه )( ،ط .)2 أمحد بن حممد بن حنبل (ت241:ه )( ،ط .)1 -امساعيل بن أيب خالد (ت146 :ه )( ،ط .)4

 أنس بن سريين (ت118 :ه وقيل 120ه)( ،ط .)1 أيوب بن أيب متيمة السختياين (ت131 :ه ) ( ،ط .)1 بشر بن احلارث املروزي (ت227 :ه ) ( ،ط .)2 -بقي بن خملد (ت276 :ه )( ،ط .)1

 بكري بن عبد هللا االشج (ت120 :ه )( ،ط .)1 هبز بن أسد العمى ،أبو األسود البصرى (ت200 :ه وقيل قبلها)( ،ط .)1 جعفر بن حممد بن أىب عثمان أبو الفضل الطيالسي (ت 290 - 281 :ه )( ،ط .)1 حبيب بن الشهيد أبو حممد األزدي (ت 145 :ه )( ،ط .)2 حريز بن عثمان (ت 163 :ه )( ،ط .)2 -حسان بن عطية احملاريب (ت120 :ه )( ،ط .)1

 احلسن بن أيب احلسن البصري (ت110 :ه )( ،ط  .)4إذا مسى الراوي ومل يرسل إسناده. احلسن بن صاحل بن صاحل (ت 169 :ه )( ،ط .)2علي بْن َخلَف الظاهري (ت 270 - 261 :ه )( ،ط .)1
 َداود بْن ّ -رجاء بن حيوة الكندي (ت 112 :ه )( ،ط .)1

 رجاء بْن عيسى بْن حمَمد ،أَبو الْ َعباس األنصناوي (ت410 - 405 :ه )( ،ط .)2 زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي (ت160 :ه وقيل بعدها)( ،ط .)1 زيد بن أسلم العدوي أبو أسامة (ت 136 :ه )( ،ط .)139

 -سامل بن عجالن األفطس القرشي (ت 132 :ه )( ،ط .)2

 سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف القرشى (ت125 :ه وقيل بعدها)( ،ط .)1 -سعيد بن جبري (ت 95 :ه )( ،ط .)2

 سعيد بن عبد العزيز بن أىب حيىي التنوخى (ت167 :ه وقيل بعدها)( ،ط .)1 سعيد بن املسيب( .ت 90:ه )( ،ط .)1 سليمان بن األشعث أبو داود صاحب السنن (ت 275 :ه )( ،ط .)1 سليمان بن حرب (ت224 :ه )( ،ط .)1 شعبة بن احلجا (ت160 :ه ) ( ،ط .)1 الضحاك بن مزاحم (ت100:ه ) ( ،ط .)1 طاووس بن كيسان (ت106 :ه )( ،ط .)1 عامر بن شراحيل الشعيب (بعد 100ه )( ،ط .)1 -عبد الرمحن بن مهدي (ت198 :ه )( ،ط .)1

 عبد هللا بن أمحد بن حنبل (ت290 :ه )( ،ط .)1 عبد هللا بن ذكوان القرشي أبو الزاند (ت130:ه )( ،ط .)1 عبد هللا بن عون أبو عون البصري (ت150 :ه )( ،ط .)1 عبد هللا بن املبارك (ت181 :ه )( ،ط  .)1ويف (ط  )4عند يزيد بن هارون. عبيدة بن محيد بن صهيب ،أبو عبد الرمحن ،املعروف ابحلذاء (ت 190 :ه )( ،ط .)2 عبيد هللا بن عبد الكرمي أبو رزعة الرازي (ت 264 :ه )( ،ط .)1 عروة بن الزبري بن العوام (ت 94 :ه على الصحيح)( ،ط .)1 عقبة بن انفع القرشى الفهرى (ت63 :ه )( ،ط .)1 علي بن عبد هللا املديين (ت 234 :ه )( ،ط .)1 عمرو بن دينار املكى ،أبو حممد األثرم (ت126 :ه )( ،ط .)2 -القاسم بن عبيد هللا بن عبد هللا (ت130 :ه )( ،ط .)1

 القاسم بن حممد احد الفقهاء السبعة (ت106 :ه )( ،ط .)140

املستملي (ت 410 - 401 :ه ) (ط .)2
 كامل بْن أمحد بْن حممد أبو جعفر احلافظّ
 الليث بن سعد (ت175 :ه )( ،ط .)2 -جماهد بن جرب املفسر ( 104ه )( ،ط .)1

 حممد بن إدريس الشافعي اإلمام (ت150 :ه )( ،ط .)1 حممد بن إدريس بن املنذر أبو حامت الرازي (ت277 :ه )( ،ط .)1 حممد بن إسحاق أبو بكر الصاغاين (ت270 :ه )( ،ط .)1 حممد بن إمساعيل البخاري صاحب الصحيح (ت256 :ه )( ،ط .)1 -حممد بن جحادة (ت131 :ه )( ،ط .)2

 حممد بن جرير الطربي (ت310 :ه )( ،ط .)1 حممد بن حبان صاحب الصحيح (ت354 :ه )( ،ط .)1 حممد بن داود بن صبيح أبو جعفر املصيصي (ت250 - 241 :ه )( ،ط .)2 -حممد بن سريين (ت110 :ه )( ،ط .)1

في (ت 339 :ه )( ،ط .)2
علي ،أبو احلسني الن َس ّ
 حممد بن طالب بن ّ حممد بن عبد الرمحن ابن أيب ذئب (158ه )( ،ط .)4 حمَم ِد بْ ِن َعْب ِد اَّللِ ،أبو َعْبد هللا احلاكم صاحب املستدرك (ت 405 :ه )( ،ط .)1 -حممد بن عبد هللا بن عمار املوصلي (ت242 :ه )( ،ط .)1

 حممد بن عمرو بن بكر  ،أبو غسان ،املعروف بزنيج (ت 240 :ه أو  241ه )( ،ط .)1 حممد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت125 :ه وقيل قبلها)( ،ط .)4 حممد بن املنكدر (ت130 :ه أو بعدها)( ،ط .)2 حممد بن وضاح (ت287 :ه )( ،ط .)2 -حممد بن الوليد الزبيدي (ت 147 :ه )( ،ط .)2

 حممد بن حيىي بن عبدهللا بن خالد بن فارس الذهلي النيسابوري( ،ط .)1 مرثد بن عبد هللا اليزين املصري أبو اخلري (ت90 :ه )( ،ط .)2 مسلم بن احلجا صاحب الصحيح (ت261 :ه )( ،ط .)141

 مظفر بن مدرك اخلراساين (ت207 :ه )( ،ط .)1 املغرية بن مقسم الضىب (ت136 :ه )( ،ط .)1 منصور بن سلمة بن عبد العزيز أبو سلمة اخلزاعي (ت210 :ه )( ،ط .)1 منصور بن املعتمر (ت132 :ه )( ،ط .)1 موسى بن هارون احلمال (ت294 :ه )( ،ط .)2 انفع أبو عبد هللا موىل عبد هللا بن عمر بن اخلطاب (ت120 - 111 :ه )( ،ط .)2 هشام بن عروة بن الزبري (ت146 - 145 :ه )( ،ط .)1 اهليثم بن مجيل البغدادي (213ه )( ،ط .)1 الوضاح بن عبد هللا اليشكري (ت176 - 175 :ه )( ،ط .)2 وهيب بن خالد الباهلي (ت165 :ه 169-ه )( ،ط .)1 حيىي بن سعيد القطان (ت198 :ه )( ،ط .)1 حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري النجاري (ت 144 :ه أو بعدها)( ،ط .)2 حيىي بن أيب كثري (132ه )( ،ط  .)4أنظر من قيل فيه :حيدث عن الضعفاء. -حيىي بن معني (ت233 :ه )( ،ط .)1

 يعقوب بن سفيان الفسوي (ت277 :ه )( ،ط .)1 يزيد بن مخري أبو عمر الشامي( .ت120 - 111 :ه ) (ط .)2 -يعقوب بن سفيان الفسوي (ت277 :ه )( ،ط .)1

القواس( .ت385 :ه )( ،ط .)1
 يوسف بْن ع َمر بْن مسرور ،أَبو الفتح ّومل أذكر أحداً من أهل الطبقة الثالثة ألهنم ال يدخلون يف املوثقات.

وقد ألف فيه العلماء ومجعوا وذكروا أمساء من قيل فيه ال حيدث إال عن ثقة وهم:
 اللكنوي يف كتابه "الرفع والتكميل" ذكر مجاعة ممن قيل فيهم ال حيدث إال عن ثقة. الشيخ حممد خلف سالمة ،وقد عنون له ب "الدرر املتناسقة فيمن قيل إنه ال يروي إال عن ثقة"ضمن (جملة احلكمة) يف العدد الثاين عشر الصادر يف شهر صفر من عام ( 1418ص.)401/
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 رسالة "حملات يف دقة احملدثني املنهجية للحفاظ على السنة النبوية" أتليف :حممد بن عبد هللا حياين ،يف الباب الثالث من الرسالة.
 تطرق إىل هذه املسالة د .حيىي الشهري يف رسالته النفيسة للدكتوراه ( ،زوائد رجال صحيح ابنحبان على الكتب الستة" (.)169 - 168 /1
 ورسالة للدكتوراه يف احلديث الشريف وعلومه بعنوان" :انتقاء الشيوخ عند احملدثني حىت هناية القرنالثاين اهلجري ،وأثره يف احلكم على الرواية" .حملمد بن زهري احملمد.
 وذكر الشيخ أبو احلسن املأريب يف كتابه املاتع "إحتاف النبيل" مجاعة ممن قيل فيهم ال حيدثون إالعن الثقات.
 وللشيخ وصي هللا عباس -وفقه هللا  -حبث ابسم "من قالوا فيه :ال يروي إال عن ثقة ". وكذلك حبث "من كان من احلفاظ ال يروي إال عن ثقة" لعبد الرمحن بن صاحل السديس.املوثق اخلامس :من قيل فيه :ال يسند إالّ حديثاً صحيحاً.
 فكل من يعرف عنه إنه ال يسند إال حديثاً صحيحاً فشيوخه ثقات ،وكل رجال إسناد حديثهثقات.
وممن وصف بذلك مجاعة منهم:
 عروة بن الزبري (ت94 :ه ) ،حممد بن سريين (ت110 :ه ) ،وأيوب بن أيب متيمة السختياين (ت:131ه ) ،وعبد هللا بن عون (ت150 :ه ) ،وإبراهيم بن يزيد النخعي (ت196 :ه ) ،وشعبة بن
احلجا (ت160 :ه ) ،ومالك بن أنس (ت179 :ه ) وتقدم الكالم عليه ،وعبد هللا بن املبارك
(ت181 :ه ) ،وحيىي بن سعيد القطان (ت198 :ه ) ،وعبد الرمحن بن مهدي (ت198 :ه ).
بشر بن احلارث املروزي (ت 227 :ه ) ابلنسبة لقول الداقطين فيه.
حممد بن إمساعيل البخاري (ت 256 :ه ) ،حمَمد بْن إِ ْس َحاق بن خزمية (ت 311 :ه )،
 أقول :وكل هؤالء وصفوا أبنه ال حيدثوا إال عن الثقات ،كما مضى يف املوثق الرابع ،فمثل البخارييقال فيه :أخرجه يف صحيحه ،وال يسند إال حديثاً صحيحاً ،وال حيدث إال عن الثقات ،مع أن
قوهلم :ال يسند إال حديثاً صحيحاً تشمل اجلميع لكن البخاري له كتاب مجع فيه الصحيح خبالف
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حيىي القطان فال يعرف له كتاب مجع فيه الصحاح ،لكن إذا صح السند إىل حيىي القطان فما بعد
القطان من إسناد فهو من توثيق حيىي القطان.
 قال اإلمام مسلم :وما علمنا أحداً من أئمة السلف ممن يستعمل األخبار ،ويتفقد صحة األسانيدوسقمها ،مثل أيوب السختياين وابن عون ،ومالك بن أنس ،وشعبة بن احلجاج ،وحيىي بن سعيد

القطان ،وعبد الرمحن بن مهدي ،ومن بعدهم من أهل احلديث ،فتشوا عن موضع السماع يف
األسانيد.

()78

 -قال يعقوب :ومسعت علي بن املديين يقول :كان ممن ينظر يف احلديث ويفتش عن اإلسناد ،وال

نعرف أحداً أول منه ،حممد بن سريين مث كان أيوب وابن عون ،مث كان شعبة ،مث كان حيىي بن
سعيد ،وعبد الرمحن.
قلت لعلي :فمالك بن أنس؟ فقال :أخربين سفيان بن عيينة ،قال :ما كان أشد انتقاء مالك

الرجال.

()79

 قال ابن حجر :وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة ألنه كان يقبل التلقني لكن قدرواه عنه شعبة وهو ال حيمل عن مشاخيه إال صحيح حديثهم.

()80

 قال ابن اجلنيد مسعت حيىي بن معني وذكروا عبد هللا بن املبارك -رمحه هللا ،-فقال رجل :إنه ملكيسا مستثبتًا ثقة ،وكان عاملا صحيح احلديث،
يكن حافظًا ،فقال حيىي :كان عبد هللا بن املبارك
ً
ً
()81
احدا وعشرين أل ًفا.
وكانت كتبه اليت حدث هبا عشرين أل ًفا أو و ً
 وقال ابن خزمية يف كتابه "التوحيد" :وقد روى الوليد بن مسلم خربا يتوهم كثري من طالب العلمممن ال يفهم علم األخبار أنه خرب صحيح ،من جهة النقل ،وليس كذلك هو عند علماء أهل
(" )78صحيح مسلم" (.)32 /1

(" )79شرح علل الرتمذي" (.)355 /1
(" )80فتح الباري" البن حجر (.)300 /1

(" )81سؤاالت ابن اجلنيد" (ص.)393 /368 :
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احلديث وأان مبني علله إن وفق هللا لذلك ،حىت ال يغرت بعض طالب احلديث به ،فيلتبس الصحيح
بغري الثابت من األخبار ،قد أعلمت ما ال أحصي من مرة أين ال أستحل أن أموه على طالب العلم
ابالحتجا ابخلرب الواهي ،وإين خائف من خالقي ،جل وعال إذا موهت على طالب العلم
ابالحتجا ابألخبار الواهية ،وإن كانت حجة ملذهيب.

()82

ِ
ِ ِ
جبل ،ثقةٌ ،ليس يروي إال حديثًا
 قال السلمي :وسألته عن ب ْش ِر ب ِن احلارث احلايف؟ فقال :زاه ٌدٌ ،()83
صحيحا ،ورمبا تكون البلية ممن يَروي عنه.
ً
 قال عروة بن الزبري :إين المسع احلديث أستحسنه فما مينعين من ذكره إال كراهية أن يسمعه سامعفيقتدي به ،أمسعه من الرجل ال أثق به قد حدثه عمن أثق به ،وأمسعه من الرجل أثق به قد حدثه
عمن ال أثق به (فأدعه ال أحدث به).

()84

 قال الشافعي :كان ابن سريين وإبراهيم النخعي ،وغري واحد من التابعني ،يذهبون إىل أن ال يقبلوااحلديث إال عمن عرف وحفظ ،وما رأيت أحدا من أهل العلم ابحلديث خيالف هذا املذهب ،وكان
طاووس إذا حدثه رجل حديثاً ،قال :إن كان حدثك حافظ ملي وإال فال حتدث عنه.

()85

(البخاري ال يقرأ على الناس إال احلديث الصحيح)
 قال إسحاق الوراق وراق عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي :سألين عبد هللا الدارمي عن كتاب(األدب) من تصنيف حممد بن إمساعيل ،فقال :امحله ألنظر فيه ،فأخذ الكتاب مين ،وحبسه ثالثة

أشهر ،فلما أخذت منه ،قلت :هل رأيت فيه حشوا ،أو حديثا ضعيفا؟
()86

فقال ابن إمساعيل :ال يقرأ على الناس إال احلديث الصحيح ،وهل ينكر على حممد؟!.
(" )82التوحيد البن خزمية" (  / 1ص .)341

السلمي للدارقطين ( ،)75و"هتذيب التهذيب" (  )445 - 444 /1و"اتريخ بغداد" ( 67 /7
(" )83سؤاالت ُّ
.)80 -

(" )84الكفاية للخطيب" (.)51 /137 /1و"الكفاية للخطيب" ابب :يف اختيار السماع من األمناء ،وكراهة النقل
والرواية عن الضعفاء.)364 /324 /1( .
(" )85الكفاية للخطيب" ابب :يف اختيار السماع من األمناء ،وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء.)364 /324 /1( .
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 قال البخاري :أبو معشر املديين جنيح موىل بين هاشم ضعيف ال أروي عنه شيئاً ،وال أكتب حديثهوكل رجل ال أعرف صحيح حديثه من سقيمه ال أروي عنه وال أكتب حديثه ،وال أكتب حديث
()87

قيس بن الربيع.
 وقال أيضاً :يف أيوب بن عتبة  ،كان أيوب ال يعرف صحيح حديثه من سقيمه  ،فال أحدث عنه ،وضعف أيوب بن عتبة جداً.
 وقال يف حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى :صدوق إال أنه ال يدرى صحيح حديثه من سقيمه ،()88

وضعف حديثه جداً.
 قال اخلليلي :أخربين إمساعيل بن حاجب يف كتابه إيل ،وحدثين عنه جعفر بن حممد األندلسياحلافظ ،قال :حدثنا صهيب بن سليم ،قال :مسعت حممد بن إمساعيل البخاري :حدثنا حممد بن

مقاتل فقيل له :الرازي؟ فقال :وحيك ألن أخر من السماء إىل األرض أحب إيل من أن أروي عن
حممد بن مقاتل الرازي.

()89

 قال الذهيب :أمحد بن عاصم البلخي ،أبو حممد .ذكره ابن أيب حامت وبيض له .جمهول .قلت (يعينالذهيب) :بل هو مشهور ،روى عنه البخاري يف األدب.

()90

 -وقال ابن حجر يف ترمجة عمرو بن شعيب :وأما قول ابن عدي مل يدخلوها يف صحاح ما خرجوا ،

فريد عليه إخراج ابن خزمية له يف صحيحه والبخاري يف جزء القراءة خلف اإلمام على سبيل
االحتجاج وكذلك النسائي وكتابه عند ابن عدي معدود يف الصحاح ولكن ابن عدي عين غري
الصحيحني فيما أظن فليس فيهما لعمرو شيء.

()91

(" )86سري أعالم النبالء" (.)427 /12
(" )87العلل الكبري للرتمذي" (ص.)394 :
(" )88العلل الكبري للرتمذي" (ص.)392 :

(" )89اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث" للخليلي (  / 3ص .)81
(" )90ميزان االعتدال" (.)417 /106 /1
(" )91هتذيب التهذيب" (.)52 /8
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 قال ابن حجر يف بيان حال أيب سعد البقال :وأما نقله االتفاق على تضعيف أيب سعد البقال ففيهنظر ،فقد نقل العقيلي ،أان وكيعاً وثقه ،وقال أبو هشام الرفاعي :حدثنا أبو أسامة ثنا أبو سعد البقال
وكان ثقة ،وقال أبو زرعة الرازي :لني احلديث صدوق ،مل يكذب ،وقال أبو زكراي الساجي :صدوق،
وأخرج له البخاري يف األدب املفرد .نعم ضعفه اجلمهور ألنه كان يدلس وتغري أبخرة.

()92

فأقول عند ذكر توثيق هؤالء لرواة :وثقه عروة بن الزبري ،وهكذا .
املوثق السادس :من عرفه ابن عدي وسكت عنه يف الكامل.
ومن التوثيق الضمين :سكوت ابن عدي على الراوي يف الكامل البن عدي.
 قال ابن عدي :وال يبقى من الرواة الذين مل أذكرهم إال من هو ثقة أو صدوق ،وإن كان ينسبإىل هوى وهو فيه متأول.

()93

ضوابط العمل بسكوت ابن عدي يف الكامل:
 ينقسم الرواة الذي حيكم بتوثيق ابن عدي على قسمني:أ) من ذكرهم يف كتابه الكامل ضمن أسانيده  ،ومل يضعفهم يف الرتاجم  ،أو غري الرتاجم بل ودافع
عنهم ووثقه  ،أو سكت عنهم.
ب) من عرفهم خار الكامل ومل يذكرهم يف الكامل ،وال يف إسانيده ،ومل يرتجم هلم.
فاألول منهم :من ذكرهم يف أسانيده من شيوخه وممن قبلهم  ،فهم أوىل ممن هم خار كتابه ،ومل
يضعفهم  ،فهذا يصح أن يقال فيه :وثقه ابن عدي.
وأما النوع الثاين ممن سكت عنهم (وهم ثقات أو صدوقني عنده) فهم الرواة الذين ذكروا يف
الكتب اليت نقل منها التضعيف ومل جيد هلم مضعف.
مثل كتاب "التاريخ الكبري" للبخاري فابن عدي ينقل منه التضعيف فهو على اطالع على ابقي
الرجال املذكورين يف "التاريخ الكبري"  ،وابقي الرواة يف "التاريخ الكبري" مسكوت عنهم فهم على
شرطه  ،وكذلك رجال النسائي فقد مسى كتاب السنن للنسائي الصحيح  ،فمن مل يذكرهم من رجال
(" )92نتائج األفكار" البن حجر (.)371 /2
(" )93الكامل يف ضعفاء الرجال (.)79 /1
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النسائي فهم ثقات أو صدوقني عند ابن عدي ،وهكذا مما يعرف أن ابن عدي عرفهم وسكت
عنهم.
فهؤالء أقول فيهم :وثقهم ابن عدي بسكت عنهم.
املوثق السابع :رواية الثقات واحلفاظ عن الراوي تقوية حلاله ،بشرط أن ال يكون ممن تكلم فيه،
فإن رواية الثقات وهو متكلم فيه ال تنفعه.
 قال ابن أيب حامت :ابب يف رواية الثقة عن غري املطعون عليه أهنا تقويه ،وعن املطعون عليه أهنا التقويه.
قال :سألت أيب عن رواية الثقات عن رجل غري ثقة مما يقويه؟ قال :إذا كان معروفاً ابلضعف مل تقوه
روايته عنه ،وإذا كان جمهوال نفعه رواية الثقة عنه.
 قال عبد الرمحن :سألت أاب زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوى حديثه؟ قال أي لعمري،()94

قلت :الكليب روى عنه الثوري ،قال إمنا ذلك إذا مل يتكلم فيه العلماء ،وكان الكليب يتكلم فيه.
 أقول :قول أيب حامت :إذا كان جمهوالً .يعين مل يوثق.وقول أيب زرعة :إذا مل يتكلم فيه العلماء .يعين مل يوثق .مع رواية الثقات عنه ،والثقات ثالثة فأكثر.
نفعته وقوته.
 قال البيهقي :وأخرجه أيضاً من حديث أشعث بن أيب الشعثاء ،ومساك بن حرب ،عن جعفر بنأيب ثور ،وذهب علي ابن املديين إىل أن جعفر بن أيب ثور هذا جمهول.
وجعفر بن أيب ثور هو رجل مشهور وهو من ولد جابر بن مسرة ،روى عنه مساك بن حرب ،وعثمان
بن عبد هللا بن موهب ،وأشعث بن أيب الشعثاء.
 قال حممد بن إسحاق بن خزمية :وهؤالء الثالثة من أجلة رواة احلديث. قال البيهقي :ومن روى عنه مثل هؤالء خر من أن يكون جمهوال .وهلذا أودعه مسلم بن احلجايف كتابه الصحيح.

()95

(" )94اجلرح والتعديل" البن أيب حامت (.)36 /2

(" )95السنن الكربى" للبيهقي (.)737 /244 /1
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 وقال ابن حجر :بل نقل عن ابن حزم أنه قال هو جمهول وهو جرح مردود فقد روى عنه ثالثة()96

واحتج به النسائي.
اع ة م ن اجلل ة َع ن الش ْخص َوَه ِذه
 ق ال الزركش يَ :وذه ب بَعض هم إِ َىل أَن الْ َع َدالَ ة تثب ت بِ ِرَوايَ ة مجَ َطَري َق ة الْبَ زار ِيف م ْس نده وج نح إِلَْي َه ا ابْ ن الْقط ان أَيْض ا ِيف الْ َك َالم عل ى َح ِديث قط ع الس در ِيف كِتَاب ه
()97

الْوهم و ِْ
اإل َيهام.
َ َ
فرواية اجلماعة عن الراوي دليل أنه مشهور ،عنده.
 قال البزار :وعثمان بن واقد مشهور ،حدث عنه أبو معاوية وأبو حيىي احلماين وغريمها ،وأبو نصريةوموىل أيب بكر فال يعرفان.

()98

 -قال البزار :ويعقوب بن عتبة مشهور ،وحممد بن احلسن هذا فلني احلديث.

()99
()100

 قال البزار :واملغرية بن شبيل هذا رجل مشهور من أهل الكوفة ،حدث عنه مجاعة. قال البزار :وموسى بن يعقوب هذا رجل مشهور من أهل املدينة ،وقريبة هذه بنت عبد هللا بن()101

وهب بن زمعة ،وكرمية بنت املقداد ال نعلم روى عنها إال قريبة بنت عبد هللا.
 قال البزار :وال نعلم روى هذا احلديث ،عن مساك إال حفص بن عمران وهو رجل من أهل الكوفة،وال نعلم رواه عن حفص إال إمساعيل بن أابن وهو رجل يتشيع ،وقد روى عنه أهل العلم واحتملوا
حديثه ،وال نعلم روى مساك ،عن احلسن ،عن عمران إال حديثني هذا أحدمها ،وهو غريب ،واآلخر
مشهور.

()102

(" )96التلخيص احلبري" (.)11 /3

(" )97النكت على مقدمة ابن الصالح" للزركشي (.)327 /3
(" )98مسند البزار" (.)205 /1
(" )99مسند البزار" (.)134 /1

(" )100مسند البزار" (.)56 /4
(" )101مسند البزار" (.)53 /6
(" )102مسند البزار" (.)11 /9
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 قال البزار :وأبو يعقوب هذا رجل مشهور روى عنه عبيد هللا بن موسى ،وحسني بن احلسنوغريمها.

()103

 وقال مغلطاي يف كتابه "اصالح ابن الصالح" :ذكر اإلمام أبو زكراي يزيد بن حممد بن إايساألزدي يف كتاب "طبقات أهل املوصل" من ألفاظ التوثيق عنده غالباً فالن روى عنه الناس.
املوثق الثامن :شيوخ أصحاب كتب الضعفاء.

()104

()105

فمن مجع كتاابً يف الضعفاء ،وأخر لبعض شيوخه وضعفهم ،ومل خير لباقي شيوخه وسكت عنهم،
فهو توثيق ضمين ملن مل خير هلم.
ومن كتب يف الضعفاء مجاعة منهم:
 البخاري. ابن اجلارود. النسائي. الدرقطين. ابن عدي. العقيلي. ابن حبان. أليب نعيم .وغريهم.املوثق التاسع :من عرفهم ابن معني وسكت عنهم ومل يذكر فيهم جرحاً وال تعديالً فهم مقبولني.

قال ابن عدي :حدثنا أمحد بن علي املطريي ،حدثنا عبد هللا بن أمحد الدورقي قال :كل من

سكت عنه حيىي ابن معني فهو عنده ثقة.

()106

(" )103مسند البزار" (.)95 /3
(( )104ص .)166

( )105ذكر هذه القاعدة فضيلة الدكتور :حيىي بن عبد هللا الشهري ،يف كتابه "زوائد رجال صحيح ابن حبان" ،يف
القاعدة التاسعة ،وأرشدين إليها فضيلة الدكتور حامت بن عارف العوين ،حفظهم هللا مجيعاً.
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فمن سكت عنهم ابن معني قسمان:
 - 1من صرح أبنه ال يعرفهم  ،فهذا غري داخل يف القاعدة.
 - 2أما من ذكر امسه واسم أبيه أو كنيته أو مبا يدل على أنه عرفه ،ومل يتكلم فيه جبرح ،فهو مقبول
احلديث عند ابن معني.
املوثق العاشر" :كتاب الثقات" البن حبان.
وقد أختلف يف سكوته عن الراوي ضمن كتابه "الثقات".
وقد فصل الشيخ املعلمي توثيق ابن حبان إىل مخسة درجات وجعل األربعة الدرجات األول عند
ابن حبان توثيقاً للراوي معتمداً ،واخلامسة فيها نظر.
ويبقى أن اخلامسة عند ابن حبان أيضاً توثيق وكل من ذكره يف الثقات ،وال يلزم أن يكون عند غري
ابن حبان كذلك ،كما هو معروف من اختالف احملدثني يف الراوي جرحاً وتعديالً ،فبىن الشيخ
املعلمي القاعدة على حكم من حكم يف الراوي ملزماً حلكمه على ابن حبان ،وكل له اجتهاده ،أو
على ما ترجح عند الشيخ املعلمي وهذا ال يلزم ابن حبان.
وإن سلمنا أن الراوي خمتلف فيه بني توثيق ابن حبان ،وبني من جهله غريه ،فاملثبت مقدم على
النايف ،ومن علم حجة على من مل يعلم .هذا مع اعتماد ابن حبان على توثيقات من سبقه ومنها
سكوت البخاري يف كتابه "التاريخ الكبري".
()107

 قال ابن حجر :ذكره ابن حبان يف الثقات وهو يتبع البخاري دائماً.وقد تتبعت أحكام ابن حبان يف الثقات فوجدت يف الغالب األكثر يوجد من يوافق ابن حبان يف
التوثيق ،وهذا القدر عندي يكفي أن يكون توثيق ابن حبان معترباً ،وال يصح أن يقول فيه مطلقاً
متساهل.

(" )106الكامل يف ضعفاء الرجال" ( .)218 /1وقال ابن رجب :وكان حيىي يوسع القول يف اجلرح ،وال حيايب أحداً،
بل يصدع به يف وجه صاحبه ،وهلذا قال عبد هللا بن أمحد الدورقي :كل من سكت عنه حيىي بن معني فهو ثقة .شرح علل
الرتمذي (.)489 /1
(" )107هتذيب التهذيب" (.)287 /4
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إال أن ما ذكره الشيخ املعلمي رمحه هللا كان صواابً من جهة أن ابن حبان يوثق بعض اجملاهيل ممن
يعتقد أهنم موثقني ،ومن هنا فيما أعتقد دخل على ابن حبان توثيق بعض اجملاهيل ،فيصح أن يقال
فيه :فيه تساهل.
وذلك أن ابن حبان كان يعتمد يف كتابه الثقات على من سبقه من النقاد يف التوثيق الصريح
والضمين ،ولذلك مجع كثرياً من الثقات ولعله اعتمد يف توثيق بعضهم بسكوهتم عنه ويف حني أهنم قد
تكلموا فيه يف موضعاً آخر ،فليس كل من سكتوا عنه أو أخرجوا له حمتجاً به فقد خيرجون للمجهول
استشهاداً .
واخلالصة:
 أن ابن حبان معترب التوثيق ،وفيه تساهل. أن ما ذكره املعلمي من التقسيم يعترب صحيح عند املعلمي ،وعند غري ابن حبان ،لكنه عند ابنحبان فيعترب ذاك رأي ابن حبان واجتهاده.

وقاعدة التساهل والتشدد أمر نسيب فإن األصل يف النقاد أهنم على االعتدال ألهنم معتربين،

وقوهلم مقبول يف اجلرح والتعديل وال خُيرج عن هذا األصل إال بدليل ،وكون بعضهم فيه تساهل
أو تشدد فإن هذا ال ُيرجهم عن األصل وهو االعتدال.

املوثق احلادي عشر :من سكت عنه احملدثون ومل يضعفوه ومل جيهلوه ،وروى عنه ثالثة من
الثقات.
وهذا املوثق يشمل عدة أمور جمتمعه ال تقبل عندي متفرقة ،وهي:
 - 1أن يسكتوا عنه فال يضعفوه.
 - 2أن يروي عنه ثالثة من الثقات (ليس يف هؤالء الثقات الثالثة ،من هو جمهول أو ضعيف).
 - 3أن ال يروي حديثاً منكراً.
 فمن ذكره البخاري يف توارخيه (الكبري واألوسط) ،وسكت عنه أبو حامت الرازي يف اجلرح والتعديلوال يعرف له مضعف أو جمهل يف كتب الرجال .فهذا أقل أحواله صدوق يقبل حديثه.
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فمن سكت عنه البخاري وأبو حامت الرازي ومل أجد أحد من ألهل العلم ذكره يف الضعفاء وال قيل
فيه جمهول ،فهذه عالمات تدل على أنه مل يتكلم فيه أحد ،فإن اضيف إليها رواية مجاعة من الثقات
ثالثة فأكثر كانت هذه دليالً على أنه مقبول احلديث.
وقد يكون البخاري سكت عنه بذكره له يف بعض األسانيد ،ولو مل يذكر له ترجم خاصة يف
التاريخ بل يكفي معرفة البخاري له أبن يذكره يف التاريخ ولو يف بعض األسانيد.
وقد وجدت رجاالً ذكره البخاي يف التاريخ وغريه من كتبه يف سياق األسانيد ومل يرتجم هلم ترمجة
خاصة ،وهؤالء على شرط البخاري يف التاريخ الكبري فلعله ترجم هلم وسقطوا من النسخ ،أو غفر
عنهم.
[سكوت البخاري عن الراوي]
 قال احلافظ أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن سعيد بن يربوع اإلشبيلي :بني مسلم جرحه يف صدركتابه ،وأما البخاري ،فلم ينبه من أمره على شيء فدل أنه عنده على االحتمال ،ألنه قد قال يف
"التاريخ" :كل من مل أبني فيه جرحه فهو على االحتمال ،وإذا قلت :فيه نظر ،فال حيتمل.

()108

[سكوت البخاري وأيب حامت الرازي وغريهم من أهل احلديث عن الراوي]

 قال ابن أيب حامت :ابب يف رواية الثقة عن غري املطعون عليه أهنا تقويه ،وعن املطعون عليه أهنا التقويه.
قال :سألت أيب عن رواية الثقات عن رجل غري ثقة مما يقويه؟ قال :إذا كان معروفاً ابلضعف مل تقوه
روايته عنه ،وإذا كان جمهوال نفعه رواية الثقة عنه.
 قال عبد الرمحن :سألت أاب زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوى حديثه ؟ قال :أي لعمري،قلت :الكليب روى عنه الثوري ،قال إمنا ذلك إذا مل يتكلم فيه العلماء ،وكان الكليب يتكلم فيه.
 -أقول :قول أيب حامت :إذا كان جمهوالً .يعين مل يوثق.

(" )108هتذيب الكمال يف أمساء الرجال" (.)265 /18
(" )109اجلرح والتعديل" البن أيب حامت (.)36 /2
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()109

وقول أيب زرعة :إذا مل يتكلم فيه العلماء ،أيضاً يعين مل يوثق ومل يضعف ،مع رواية الثقات عنه،
والثقات ثالثة فأكثر .نفعته وقوته.
وسكوت البخاري يف توارخيه وكتبه ،وكذلك أبو حامت ومل يتكلموا جبرح فيه دليل على أنه مل
يضعف ،وإذا انضاف إليه رواية الثقات ،كان على أقل أحواله حسن احلديث.
 قال البيهقي :تفرد به نزار هذا ،وهو نزار بن حيان ،ذكره البخاري يف التاريخ ومل ينسبه إىل()110

ضعف.
بكايل عن عتبة بن عبد ِ
س
 قال ابن حجر( :أ) َعامر بن زيد الْ ِ َ َّ
السلم ّي َوعنه حيىي بن أيب كثري لَْي َ
ي َوقَ َال مسع عتبَة بن عبد وروى َعنه أَبو َسالم َح ِديثه ِيف
ابملشهور قلت :بل ه َو َم ْعروف ذكره الب َخا ِر ّ
ِ
ِِ
ص ِحيحه من طَ ِريق أيب َسالم َعنه
الشاميني َومل يذكر فيه جرحا َوتَبعه بن أيب َحامت َوأخر بن حبَان ِيف َ
()111
أَح ِاديث صرح فِيها ِابلتح ِد ِ
ضاه أَنه ِعْنده ثَِقة.
يث َوم ْقتَ َ
ْ
َ
َ
ِ
 قال ابن حجر( :فه) عبد ْاأل َْعلَى الت ْي ِم ّي َعن أَبِيه َوعمر َوابْن َم ْسعود َو َغريهم َوعنه ابْنه َخالد َو َغريهِِ
ي ِيف َات ِرخيه فَلم
فيه َج َهالَة .قلت :بل ه َو َم ْعروف روى َعنه أَبو حني َفة ِيف ْاآل َاثر ومسعر َوذكره الب َخا ِر ّ
()112
يذكر فِ ِيه جرحا َوذكره بن حبَان ِيف الثَِّقات.
()113
 قال ابن حجرَ :وذكره بن أيب َح ِامت فَلم يذكر فِ ِيه جرحا َوَال قَ َال :إِنه َْجمهول. قال الذهيب :أمحد بن عاصم البلخي ،أبو حممد .ذكره ابن أيب حامت وبيض له .جمهول .قلت (يعين()114

الذهيب) :بل هو مشهور ،روى عنه البخاري يف األدب.
 وقال ابن رشيد :ال فرق يف جهالة احلال بني رواية واحد واثنني ما مل يصرح الواحد أو غريه بعدالته.نعم ،كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن به.
( " )110القضاء والقدر" للبيهقي (ص .)289
( " )111تعجيل املنفعة" (.)505 /703 /1
( " )112تعجيل املنفعة" (.)604 /781 /1
( " )113تعجيل املنفعة" (.)785 /1

( " )114ميزان االعتدال" (.)417 /106 /1

( " )115فتح املغيث بشرح ألفية احلديث" (.)54 /2
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()115

 قال الذهيب :ويف رواة الصحيحني عدد كثري ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم ،واجلمهور على()116

أن من كان من املشايخ قد روى عنه مجاعة ومل أيت مبا ينكر عليه أن حديثه صحيح.
 قال الشيخ ظفر أمحد التهانوي يف كتابه "قواعد يف علوم احلديث"" :كل من ذكره البخاري يف"توارخيه" ،ومل يطعن فيه فهو ثقة ،فإن عادته ذكر اجلرح واجملروحني".
 قال اخلطيب يف حيىي بن حممد بن البخرتي أبو زكراي احلنائي :وكان ثقة .قرأت على احلسن بن أيببكر ،عن أمحد بن كامل القاضي ،قال :تويف أبو زكراي حيىي بن حممد بن البخرتي احلنائي يف شهر
()117

رمضان سنة تسع وتسعني ومائتني ،ومل يطعن عليه يف احلديث ،ومل يغري شيبه.
 قال ابن القيم :فروى عكرمة بن إبراهيم األزدي ،عن ابن أيب ذابب ،عن أبيه ،قال :صلى عثمانأبهل مىن أربعا ،وقال اي أيها الناس ملا قدمت أتهلت هبا ،وإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يقول( :إذا أتهل الرجل ببلدة فإنه يصلي هبا صالة مقيم) .رواه اإلمام أمحد رمحه هللا يف " مسنده "،
وعبد هللا بن الزبري احلميدي يف " مسنده " أيضا ،وقد أعله البيهقي ابنقطاعه ،وتضعيفه عكرمة بن
إبراهيم .قال أبو الربكات بن تيمية :وميكن املطالبة بسبب الضعف ،فإن البخاري ذكره يف " اترخيه "
ومل يطعن فيه ،وعادته ذكر اجلرح واجملروحني ،وقد نص أمحد وابن عباس قبله أن املسافر إذا تزو لزمه
()118

اإلمتام ،وهذا قول أيب حنيفة ومالك وأصحاهبما ،وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان.
 وملا ذكره أبو العرب يف مجلة الضعفاء قال :مل ينقم عليه غري اإلرجاء فقط ومل يطعن عليه بكذب()119

وال ضعف يف الرواية فيما علمت.
 قال الشيخ حممود الطحان :يف بيان منهج البخاري يف التاريخ :وكثرياً ما يسكت عن الرجال ،فال()120
يذكر فيه توثيقاً وال جترحياً ومعىن ذلك توثيق له.

( " )116ميزان االعتدال" (.)426 /3
( " )117اتريخ بغداد" (.)7483 /338 /16

( " )118زاد املعاد يف هدي خري العباد" (.)453 /1
( " )119إكمال هتذيب الكمال" (.)91 /7

( " )120أصول التخريج ودراسة األسانيد" (ص .)155
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وعليه أقول يف اإلمتام :روى عنه مجاعة من الثقات ،وسكت عنه العلماء (وأنص على البخاري
وأبو حامت الرازي) ومل يضعفه أحد.
تنبيه :قويل يف اشرتاط أن يروي ثالثة من الرواة عن الراوي لتوثيقه  ..هذا ال يتعارض مع قوهلم
رمحهم هللا :أن رواية اثنني ترفع اجلهالة فإن رواية اثنني ترفع اجلهالة العني لكنها ال تثبت مبفردها
الضبط والثقة ،وحسن الظن ابلراوي ،كما سيأيت يف تعرف اجملهول.
املوثق احلادي عشر :العمل ابحلديث واالحتجاج به ،دليل على صحته عند من احتج به وعمل
به.
[ضوابط العمل هبذا املوثق]:
ويتلخص من كالم العلماء ملعرف حكم العامل على حديث مل ينص على صحة عنده ،ولكن عمل
به أو قال به ،أو جزم بنسبته إىل النيب صلى هللا عليه وسلم عدة أمور:
 - 1أن يكون من أهل العلم ابلتصحيح والتضعيف ،أشار إليه اخلطيب.
 - 2أن يكون احلديث فرداً ،وليس له شواهد وليس هنا دليل آخر .أشار إليه ابن كثري والشوكاين
واجلويين.
 - 3أن ال يكون احلديث مشهوراً ابلضعف.
ومن عالمات أن العامل أخذ ابحلديث من طريق حتتمل الصحة أن يذكر اسم الصحايب الراوي
للحديث.
كأن يكون للحديث طرقاً ويكون أمثلها طريق أيب سعيد اخلدري فيصرح العامل أبنه عمل حبديث
أيب سعيد.
 قال اخلطيب :فأما إذا عمل العامل خبرب من روى عنه الجله ،فإن ذلك يكون تعديال له يعتمدعليه ،النه مل يعمل خبربه إال وهو رضا عنده عدل ،فقام عمله خبربه مقام قوله :هو عدل مقبول اخلرب.

()121

( " )121الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية" للخطيب (.)252 /1
56

 قال الشوكاين :ومن طرق التزكية العمل خبرب الراوي حكاه أبو الطيب الطربي عن الشافعية ونقلفيه اآلمدي االتفاق واعرتض عليه أبنه قد حكى اخلالف فيه القاضي يف "التقريب" والغزايل يف
املنخول.
 وقال الشوكاين :ويشرتط يف هذه الطريقة أن ال يوجد ما يقوي ذلك اخلرب ،فإن وجد ما يقويه منعموم أو قياس وعلمنا أن العمل خبربه مل يكن العتضاده بذلك فليس بتعديل.
وقال اجلويين :الصحيح أنه إن أمكن أنه عمل بدليل آخر .ووافق عمله اخلرب الذي رواه فعمله
ليس بتعديل وإن كان العمل بذلك اخلرب من غري أن ميكن جتويز أنه عمل بدليل آخر فهو تعديل،
()122

واختار هذا القاضي يف التقريب.
قال ابن الصالح :إن عمل العامل أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك احلديث.

()123

 قال ابن كثري :ويف هذا نظر ،إذا مل يكن يف الباب غري ذلك احلديث ،أو تعرض لالحتجا به يففتياه أو حكمه ،أو استشهد به عند العمل مبقتضاه.

()124

املوثق الثاين عشر :من استعملهم عمر بن عبد العزيز اخلليفة (ت101 :هـ).
 قال القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري اإلشبيلي (ت543 :ه ) :وأما استعمال()125

عمر له فصحيح ،وانهيك بذلك تزكية وشرفاً وديناً.
 -قال ابن األثري (ت630 :ه ) :وكان اجلراح خرياً فاضالً من عمال عمر بن عبد العزيز ،وراثه كثري

من الشعراء.

()126

( " )122إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول" (.)180 /1
( " )123مقدمة ابن الصالح" (ص.)111 :
(" )124اختصار علوم احلديث (ص.)96 :

( " )125العواصم من القواصم" (ص .)251
(" )126الكامل يف التاريخ" (.)198 /4
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 وقال احلافظ ابن كثري (ت774 :ه ) يف "البداية والنهاية" (َ :)216 /9وقَ ْد صرح كثريٌ من األئمةأبن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز ثقة.
وقد مجع العلماء تسمية عمال عمر بن عبد العزيز كما فعل خليفة بن خياط يف "اترخيه"( .ص
.)322
ومن فوائد استعمال عمر بن عبد العزيز قول ابن االثري :استعمال ع َمر لَه يدل َعلَى أَنه ال صحبة
()127

لَه فإن خالفته كانت سنة مائة ،وعاش ه َو بعد ع َمر.
قال النووي (ت676 :ه ) :واستعمال عمر له يدل على أنه ال صحبة له؛ ألنه عاش بعد عمر،
()128

ومل يبق أحد من الصحابة إىل خالفة عمر بن عبد العزيز.
وهذا على األكثر وإال عامر بن واثلة الصحايب عاش إىل سنة (110ه ) ولو كان لكان هذا
الراوي صحايب الشتهر ذلك ولعرف.
املوثق الثالث عشر :الشهرة.

 قال الشوكاين :ومن طرق التزكية االستفاضة فيمن اشتهرت عدالته بني أهل العلم وشاع الثناء عليهابلثقة واألمانة فإن ذلك يكفي.

()129

املوثق الرابع عشر :كتب الراوي وأصوله الصحيحة.
 الضبط عند العلماء ضبطان :ضبط صدر وهو حفظ املنقول وتبليغه كما مسعه من حفظه ،أوضبط كتابة ،وهو نقل املسموع عن طريقة كتابته يف الصحف مث تبليغه منه.
فإن كان الراوي ثقة حافظاً وله كتب فهذا توثيق على توثيق ويكون حجة ،وإن كان الراوي سيء
احلفظ ضعيفاً يف ضبط صدره ،لكنه ثقة يف كتابه وأصوله فهو ثقة إذا حدث من كتابه ال من حفظه.
ومن كان هذه صفته وإن كان ضعيفاً يف حفظه إال أنه ثقة يف كتابه ،وأما مرتبه يف التعديل فهو من
الطبقة الثانية أعين أنه يف مرتبة الثقة وليس يف مرتبة احلجة- ،وقد تقدم مراتب التعديل وهي :احلجة،
(" )127أسد الغابة " (.)511 /3
( " )128هتذيب األمساء واللغات (.)329 /1

( " )129إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول" (.)179 /1
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مث الثقة ،مث الصدوقية  -ألنه حيتمل أن حيدث من حفظه فيخطئ فهذا االحتمال وإن كان ليس هو
األصل إال أنه ينزله عند النقاد من املرتبة العليا.
 قال يعقوب بن سفيان :قال علي بن املديين :حفص ثبت .فقلت له :إنه يهم فقال :كتابه()130

صحيح.
 قال اخلطيب :فأما إذا كان سيئ احلفظ فقد ذهب قوم من أهل العلم إىل أن الضبط وقت التحملليس بشرط يف صحة السماع ،لكنه إذا أصغى وهو مميز صح مساعه ،وإن مل حيفظ املسموع ويقيده
ابلكتاب.
وأرى حجتهم يف ذلك ما( :مث ساق بسنده)  -عن األوزاعي ،قال :حدثين حيىي بن أيب كثري ،عن
أيب سلمة ،عن أيب هريرة ،رضي هللا تعاىل عنه قال :ملا فتح هللا على رسوله مكة  ..فقام رجل يقال له
أبو شاه من أهل اليمن فقال :اي رسول هللا ،اكتبوا يل ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اكتبوا
اليب شاه فقام عباس أو قال عباس :اي رسول هللا ،إال اآلذخر فإنه لقبوران وبيوتنا ،فقال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إال اآلذخر.
قال الوليد :فقلت لألوزاعي :ما قوله :اكتبوا اليب شاه؟ قال :يقول :اكتبوا له خطبته اليت مسعها
من النيب صلى هللا عليه وسلم فأبو شاه ممن مل يكن حيفظ ،غري أنه ملا كان مميزاً وأصغى إىل خطبة
()131

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صحح مساعه إايها ،وأمر بكتبها له.
 قال اخلطيب :ابب يف أن السيء احلفظ ال يعتد من حديثه إال مبا رواه من أصل كتابه. قال :أمحد بن حنبل :قال عفان :حدثنا مهام ،يوما حبديث ،فقيل له فيه ،فدخل فنظر يف كتابه()132

فقال :أال أراين أخطئ ،وأان ال أرى ،فكان بعد يتعاهد كتابه.
 قال سفيان الرآس ،يسأل يزيد بن زريع :ما تقول يف مهام؟ فقال :كتابه صاحل وحفظه ال يسوىشيئاً.

()133

(" )130املعرفة" (.)646 /2
(" )131الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية" للخطيب (.)112 /180 /1
(" )132الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية" للخطيب (.)693 /471 /1
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 قال ابن عمار :شريك كتبه صحاح ،فمن مسع منه من كتبه فهو صحيح قال :ومل يسمع من()134

شريك من كتابه إال إسحاق األزرق.
 قال :مسعت عبيد هللا بن جرير بن جبلة :قال أبو سلمة ،قال وهيب :حفظ إمساعيل ابن علية()135

وكتاب عبد الوهاب.
 قال املروزي ،أنه سأل أاب عبد هللا يعين أمحد بن حنبل ،عن مساع الصغري ،مىت يصح؟ قال :إذاعقل  -وسئل عن إسحاق بن إمساعيل وقيل له :إهنم يذكرون أنه كان صغريا؟ فقال :قد يكون صغري
يضبط ،فقيل له :فالكبري وهو ال يعرف احلديث وال يعقل؟ قال :إذا كتب احلديث فال أبس أن يرويه
قلت (اخلطيب) :أراد أبو عبد هللا بذلك أن يكون الكبري يضبط كتابه ،غري أنه ال يعرف علل
األحاديث واختالف الرواايت ،وال يعقل املعاين واستنباطها ،فمثل هذا يكتب عنه لصدقه وصحة
كتابه وثبوت مساعه.

()136

 قال مروان :ثالثة ليس لصاحب احلديث عنها غىن احلفظ والصدق ،وصحة الكتب فإن أخطأتواحدة وكانت فيه ثنتان مل يضره إن أخطأ احلفظ ،ورجع إىل صدق وصحة كتب مل يضره ،قال :وقال
مروان طال اإلسناد وسريجع الناس إىل الكتب.

()137

 قال الشافعي :قال يل قائل :احدد يل أقل ما تقوم به احلجة على أهل العلم حىت يثبت عليهم خرباخلاصة ،فقلت :خرب الواحد عن الواحد حىت ينتهى به إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،أو من انتهى
به إليه دونه ،وال تقوم احلجة خبرب اخلاصة حىت جيمع أمورا ،منها  ..مث قال ،:حافظاً إن حدث من
()138

حفظه ،حافظا لكتابه إن حدث من كتابه ،إذا شرك أهل احلفظ يف احلديث وافق حديثهم...،
(" )133الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية" للخطيب (.)694 /471 /1
(" )134الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية" للخطيب (.)695 /472 /1
(" )135الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية" للخطيب (.)697 /472 /1
(" )136الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية" للخطيب (.)149 /200 /1
(" )137الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية" للخطيب (.)716 /483 /1
(" )138الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية" للخطيب (.)37 /121 /1
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 قال ابن حجر :فصل :يف متييز أسباب الطعن يف املذكورين (من رجال الصحيح) :القسم الثاينفيمن ضعف أبمر مردود كالتحامل أو  ..أو كان ضابطا لكتابه دون الضبط حلفظه فإن مجيع هؤالء
ال جيمل إطالق الضعف عليهم بل الصواب يف أمرهم التفصيل كما قدمناه مشروحا حبمد هللا
()139

تعاىل.
 قال ابن حجر :أن من اعتمد يف روايته على ما يف كتابه ال يعاب ،بل هو وصف أكثر رواةالصحيح من بعد الصحابة وكبار التابعني ..

()140

صور من توثيقات العلماء منها :مدار األسانيد عند على ابن املديين.

قول علي بن املديين :نظرت فإذا اإلسناد يدور على ستة - .قال الذهيب( :يعين معظم
()141

الصحاح).
فأقول يف اإلمتام :وثقه علي بن املديين يف ذكره له يف مدار األسانيد الصحاح ،وثقه علي بن
املديين يف ذكره له يف طبقات أصحاب فالن.
رسم مسلم يف الثقات.
 قال مغلطاي يف كتابه "اصالح ابن الصالح" :طريقة مسلم يف "التمييز" إذا أذن ابلرواية عنشخص كان ذلك تعديالً له.

()142

هل اجلهالة يف الراوي جرحاً ،أم هو عدم العلم ابملوثق؟

والفرق بني االثنني ،يظهر عند التعارض بني قول بعضهم :فالن جمهول .وتوثيق غريه له ،هل هو
تعارض بني اجلرح والتعديل؟
(" )139فتح الباري" البن حجر (.)459 /1

(" )140النكت على كتاب ابن الصالح" البن حجر (.)269 /1
(" )141تذكرة احلفاظ" للذهيب (.)264 /1
(( )142ص .)166
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ابلنظر يف اجلهتني :فإن اعتربان أنه عدم العلم ابملوثق فمجرد ما جند من وثقة ولو توثيقاً ضمنياً
يكون رافعاً للجهالة ،ولو مل يرو عنه إال واحد .فيكون القول أبنه جمهول واحلالة هذه كأننا مل جتد فيه
قوالً جمرحا له.
أما إذا اعتربان قوله :جمهول جرحاً فهذا يعارض التوثيق فإن القول ابجلهالة يصري مثل قوله:
ضعيف .فال بد من التماس مرحج ،يقوي أحد اجلانبني.
فاجلواب أن القول األول هو الصواب وعليه عمل العلماء وهو املتوجه من حيث النظر وتطبيقاهتم
تدل عليه.
والسؤال من هو اجملهول؟ واجلواب :أن اجملهول هو من جهله علماء احلديث أو عامتهم ،أو
بعضهم ،وال موثق له.
واملعروف من عرفه عامة العلماء أو بعضهم.
أما كون الراوي مل يرو عنه إال واحد أو اثنان وحكم له جبهالة العني أو احلال فهذه عالمات فقط
ملعرفة حال الراوي الذي مل جند فيه قول للعلماء ابجلرح او التعديل.
وإال ما معىن أن يكون الراوي مل يرو عنه إال واحد ويوثقه علماء احلديث ،إال دليالً على أن رواية
الراوي الواحد عن غريه ال أتثر يف احلكم على الراوي ابجلهالة إذا وثقه العلماء ،فالعربة أبقواهلم
وتطبيقاهتم فيمن مل نعرفه ،وليس فقط رواية الواحد أو االثنني.
 وقال اإلمام أمحد يف رواية أيب زرعة :مالك بن أنس إذا روى عن رجل ال يعرف فهو حجة. وقال يعقوب بن شيبة :قلت ليحىي بن معني :مىت يكون الرجل معروفاً؟ إذا روى عنه كم؟ قال :إذاروى عن الرجل مثل ابن سريين والشعيب ،وهؤالء أهل العلم ،فهو غري جمهول .قلت :فإذا روى عن
الرجل مثل مساك بن حرب ،وأيب إسحاق؟ قال :هؤالء يروون عن جمهولني.
رواية من وصف ابلبدعة:

(")143شرح علل الرتمذي" البن رجب (.)377 /1
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()143

أوالً :صورة املسألة :فيمن ثبت أنه وقع يف البدعة فصار هبا مبتدعاً ،ال أن يصفه أحد العلماء
أبنه مبتدع وال يثبت ذلك عنه.
وال يعين ما أقول أن العامل الواحد املعترب ال يقبل قوله يف الراوي أنه مبتدع ،بل هو األصل املقبول،
ولكن أقصد إذا تعارض ذلك أو تشككنا يف ثبوت ذلك عن الراوي ،أبن صح عنه أنه نفى ذلك عن
نفسه أو وجد منها ما خيالف ما قيل فيه.
اثنياً :عالقة البدعة ابلراوي:

والسؤال هل الوصف ابلبدعة يعرب حرجاً؟
اجلوال عالقة البدعة بصاحبها هي اليت تبني هل جرحته أم ال؟ والعربة يف ذلك هو أقوال النقاد فيه
ومن وصف ابلبدعة من الرواة على درجات أوهلا:
 - 1من ثبت وصفه ابلبدعة والثقة ومل أتثر فيه بدعته ومل يدل كالم العلماء على أتثره هبا ،فهذا
األصل فيه أن مقبل الراوية يف درجة الثقة احلجة ،فصار احلكم أبنه مبتدع ممن وصفه بذلك فقط
احتياط من قائله ويكون الراوي حافظاً حلديثه مل يغري فيه ،ولست بصدد التحذير من املبتدع.
والثاين :من أثرت فيه بدعته ويعرف ذلك من كالم العلماء ومل أتثر يف حفظه وثقته بل أثرت على
روايته للحديث ابملعىن إذا رواها ابملعين ال بلفظها ،مع أنه موصوف ابلثقة فهذا يكون ثقة يف املرتبة
الثانية من التعديل واليت إذا تفرد أو خالف ال يقبل حديثه ،فلعل بدعته أثرت عليه يف نقله للحديث
ولذلك ضعفه العلماء من هذه اجلهة.
والثالث :من اختلف فيه بني موثق ومضعف ،ووصف ابلبدع ومل ينقل عن اجملرح جرحاً مفسراً فهذا
يلحق ابلراوي املختلف فيه فيعترب فيه التوثيق وال يضعف ابجلرح املبهم لكن ال يكون بدرجة الثقة بل
بدرجة الصدوق.
والرابع :من ضعف ووصف ابلبدعة ومل يوثق ولو أبن يعترب حبديثه فهذا يكون وصفه ابلبدعة
مضعف له جداً مع ضعفه ،أو كان غالب العلماء على ضعفه.
خالصة التعبري عن هذه املوثقات الصرحية أو الضمنية:
 أن التوثيق الصريح أنقله عن قائله بقويل قال فالن :كذا. وأما التوثيق الضمين فأقول فيه وثقه فالن ،وأذكر نوع املوثق.63

طريقة التعبري عن األئمة يف توثيقهم للرواة ضمنياً مبثل هذه الصيغ:

 - 1وثقه حممد بن سريين بروايته عنه.
 - 2وثقه مالك  ،إبخرجه له يف املوطأ.
 - 3وثقه البخاري  ،إبخرجه له يف صحيحه.
 - 4سكت عنه حيىي بن معني ،ومل يضعفه.
 - 5وثقه الدارقطين بتصحح إسناده .وهكذا.
وأسأل هللا السداد والتوفيق ،فإنه ال ميلكه إال هو سبحانه.

الباب الثاين :تصحيح األحاديث وتضعيفها الصريح والضمين.
معرفة صحيح احلديث من سقيمه:
 قال ابن امللقن :وال شك وال مرية أن أهم أنواعه  -قبل اخلوض يف فهمه  :-معرفة صحيحه منسقيمه ،قال الشيخ تقي الدين يف كتابه "االقرتاح" :حنن نرى أن من أهم علوم احلديث :ما يؤدي إىل
معرفة صحيح احلديث.
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[احلكم على األحاديث اليت يوثق العلماء رجال أسانيدها أو يضعفوها]
وأما تصحيح األحاديث ففيها الصريح والضمين أيضاً.
والتصحيح الصريح:
 - 1مثل إخرا أصحاب الصحيح للحديث وسبق ذكره ،وأنه كذلك موثق لرواة إسناده ابلضوابط
املعرفة عند أهل احلديث ،كإخراجه للراوي احتجاجاً ،وأن ال يكون قد ضعفه يف موطن أخر.
 - 2احلكم على احلديث أبنه صحيح أو احلكم على إسناده أبن رجاله ثقات ،أيضاً ابلضوابط املعرفة
عند أهل احلديث.
أما التصحيح الضمين فهو ما كان على شرط من وثق رجال إسناده.

(")144البدر املنري" (.)280 /1
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 مثاله لو أخر اإلمام أمحد حديثاً يف مسنده ووثق رجال إسناده كلهم بتوثيق صريح أو ضمين فإنهذا احلكم تصحيح من اإلمام أمحد للحديث.
بشرط أن ال يعله اإلمام أمحد يف مكان أخر ،أو يكون فيه خالف بني العلماء يف وجود علة يف
سنده أو متنه .فإن مل جند شيئاً من ذلك فهذا يعترب تصحيح من اإلمام أمحد لذلك احلديث.
وذكرت اإلمام أمحد كمثال ألنه رمحه هللا من أوسع العلماء نقداً لألحاديث والرجال فما تبقى إال ما
سكت عنه ،أو ما احتمل من كالمهم أو قامت القرائن على أهنم ال يصححه.
والقاعدة يف هذا احلكم :هو حسن الظن بسعة اطالع العلماء على األحاديث ،أو شهرة احلديث.
 وأما ما عالقة أحكام العلماء اآلخرين يف حكم اإلمام أمحد يف احلديث املعلول؟فإن شهرة احلديث املعلول تتعارض مع التصحيح الضمين إال إذا جاء عن االمام أمحد حكماً صرحياً
مبخالف العلماء اآلخرين بتصحيح احلديث فهذا صريح أنه يصححه مع حكمه على رجال إسناده
ابلصحة ويكون واحلالة هذه رأيه واجتهاده ،ويبقى الرتجيح عند الباحث بعد ذلك مبعرفة الصواب مما
أختلفوا فيه.
وهذا ما فعله احلاكم وغريه كما يف "املستدرك" من احلكم على أحاديث على شرط البخاري ومسلم.
وال ختر هذه األحكام على أن تكون اجتهاد يف تقريب أحكام العلماء لألحاديث ،وهي أمثل
من حكم البعض من أهل العلم على أحاديث ابلصحة بتوثيق مجاعة متفرقة من العلماء.
(وإن كان هذا منهم أيضاً حكماً صحيحاً على األحاديث كما يفعله كل من جاء بعد أهل النقد
ممن حيكم على األحاديث).
مثاله أن حيكم حيىي بن معني على راوي يف السند ،وحيكم النسائي على راو آخر ،وحيكم البخاري
على راوي رابع ويكون مبجموع هذه األحكام يقول الباحث :إسناده صحيح ،أو حديث صحيح.
وهذه الطريقة صحيحة يف احلكم على إسناد احلديث ،ولكن مع االنتباه أن هذا احلديث قد
يكون ضعيفاً عند أحد من هؤالء املذكورين ابلتوثيق فيكون مثال حيىي بن معني مع توثيقه هلذا الراوي
املذكور يف السند إال أنه يضعف هذا احلديث بعينه ،وال تعارض بينهما عند الناقد بني أن يوثق
الراوي ويضعف حديثاً من حديثه ألنه استنكره.
وكذلك احلكم على احلديث ابلضعف من خالل احلكم على رجال إسناده.
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والتضعيف مثل التصحيح له قسمان :صريح وضمين.
أما التضعيف الصريح:
 - 1كإخرا احلديث يف كتاب الضعفاء واملوضوعات واملناكري.
 - 2أو احلكم على حديث أبن إسناده ضعيف ،أو ابطل أو موضوع أو منكر.
وأما التضعيف الضمين :فهو احلكم على أحد رجال إسناده ابلضعف .أبن يقال :فالن ضعيف.
فإنه يعين أن غالب حديث ضعيف .فإن قيل أبنه ممن يعترب به أو يكتب حديثه فإنه مع ضعفه ميكن
االستشهاد به.
فإن قيل أبنه ضعيف جداً أو مرتوك أو أي عبارة تعين أنه ال يقبل يف االعتبار .فإن هذا يعين أن
كل حديثه ضعيف جداً ال يقبل.
 وللحكم على إسناد حديث ابلضعف جيب أن يكون أحد رجال اإلسناد فقط حمكوم عليهابلضعف ،والرجل الواحد الضعيف هو أقل عدد للحكم على احلديث ابلضعف فإن زاد على ذلك
اشت ّد ضعف احلديث.
األصل يف حديث الثقة:

 قال ابن القيم :وهنا يعرض ملن قصر نَقده وذوقه هنَا عن نقد ْاألَئِمة وذوقهم ِيف ه َذا الشأْن نَوع ِان
َْ
َ
َ
َ
من الْغَلَط ننبه َعلَْي ِه َما َلعظيم فَائِ َدة ِاال ْحِ َرتاز ِمْن ه َما:
 أَحدمها أَن يرى مثل ه َذا الرجل قد وثق وشهد لَه ِابلص ِدق َوالْ َع َدالَة أَو خر َح ِديثه ِيف الص ِحيح
َ
َ
ّ
َ
يج َعل كل َما َرَواه على َشرط الص ِحيح َوَه َذا غلط ظَاهر فَِإنه إِمنَا يكون على َشرط الص ِحيح إِذا
فَ ْ
ِ
ِ
ِ
ص ِحيحاً
انْتَ َفت َعنه الْعلَل والشذوذ والنكارة وتوبع َعلَْيه فَأَما َم َع وجود ذَلك أَو بعضه فَِإنه َال يكون َ
َوَال على َشرط الص ِحيح.
ِ
ومن َأتمل َك َالم البخا ِري ونظرائه ِيف تَعلِيله أ ِ
ص ِحيحه علم إِ َم َامته
َحاديث مجَ َ
ْ
يثهم ِيف َ
َ
اعة أخر َحد ْ
َ ّ
َ
وموقعه من َه َذا الشأْن َوتبني بِِه َح ِقي َقة َما ذكرَان.
 الن ْوع الث ِاين من الْغَلَط أَن يرى الرجل قد تكلم ِيف بعض َح ِديثه َوضعف ِيف شيخ أَو ِيف َح ِديثَخرين من أهل الظ ِ
ِ
ِ
ِ
اهر
يج َعل َذلك َسبباً لتعليل َحديثه وتضعيفه أَيْن وجد َك َما يَ ْف َعله بعض الْمتَأ ّ
فَ ْ
ضعِيف َح ِديثه
ضعِيفه ِيف رجل أَو ِيف َح ِديث ظهر فِ ِيه غلط َال يوجب تَ ْ
ريهم.وَه َذا أيضاً غلط فإن تَ ْ
َو َغ َ
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مطلقاً وأئمة احل ِديث على الت ْف ِ
صيل والنقد َو ْاعتِبَار َح ِديث الرجل بِغَ ِْريهِ َوالْفرق بَني َما انْ َفرد بِِه أَو َوافق
َ
()145
فِ ِيه الثَِّقات.
الباب الثالث :املضعفات.

 املضعفات ،وأنواعها. التضعيف الصريح ،والتضعيف الضمين. أنواع التضعيف الصريح: -املضعفات الضمين:

 املضعف األول :كتب الضعفاء واملوضوعات. املضعف الثاين :قوهلم :أضعف األسانيد وأوهاها. املضعف الثالث :قوهلم :إسناد ضعيف ،أو حديث ضعيف ،أو حديث منكر. املضعف الرابع :من قيل فيه :حيدث عن الضعفاء واجملاهيل. املضعف اخلامس :ترك العمل ابحلديث.املضعفات ،وأنواعها.
 التضعيف الصريح ،والتضعيف الضمين:أما الصريح وهو :كل جرح يتعلق ابلعدالة أو الضبط ،نص فيه اجملرِح صرحة ابلضعف كأن يقول:
فالن كذاب أو ضعيف أو غري ذلك ،وهو أنواع:
 ما جيرح به العدالة وهذا يسقط الراوي ،مثل الكفر ابلزندقة ،والكذب ،أو وضع احلديث أو سرقته،والفسق ،والبدعة الكربى املفسقة أو املكفرة ،جهالة العني ،أو صغر السن الذي ليس معه متييز ،أو
يف حال األختالط.
 ما يتعلق ابلضبط ،وهو نوعان: - 1منها ما يضعف الراوي وينزله عن درجة قبول حديثه مطلقاً.
 - 2ومنها ما يضعف بعض حديث الراوي من وجه وال ينزل حديثه عن رتبة القبول.
(")145الفروسية" (ص.)240 :
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أما ما يضعف الراوي مطلقاً:
 سوء احلفظ والشك وال يوجد لدى الراوي كتاب وأصول صحيحة. وسوء ضبط الكتاب. كثرة النكارة. كثرة التلقني. رواية احلديث من الصحف. جمهول احلال.أما ما يضعف بعض حديث الراوي وال ينزله عن القبول فهي:
 سوء احلفظ والشك مع وجود كتب وأصول صحيحة. وسوء ضبط الكتاب أو ضياعه مع كون الراوي حافظاً. حال التغري. التدليس عن الضعفاء واجملاهيل فإذا دلس توقف فيما دلس فيه. االضطراب يف الرواية توقف فيما اضطرب فيه. البدعة الصغرى املأثرة يف الرواية إذا روى ما يؤيد بدعته وأعله النقاد بذلك. اخلطاء ابملخالفة ملن هو أوىل منه حفظاً وعدداً. التفرد أبصل وليس يف ضبط ما جيرب هذا التفرد. النكارة. التلقني. التساهل يف كتابة احلديث. اإلصرار على اخلطأ. عدم ضبط الراوي حلديث بعض شيوخه أو أهل بلده فيضعف فقط يف ذلك الشيخ .وغري ذلكمن املضعفات يف الراوي اخلاصة بوجه من الوجوه.
 املضعفات الضمين ،وهي اليت ال يصرح فيها ابسم الراوي بعينه وإمنا يذكر الضعف جممالً ومنها:68

املضعف األول :ذكر الراوي يف كتب الضعفاء واملوضوعات على سبيل التضعيف له.
إن ذكر الراوي يف كتب الرجال اخلاصة ابلضعفاء من أدلة ضعفه عند صاحب الكتاب ،وإما أن
يصرح ابمسه وسبب ضعفه أو يضعف حديثه.
وكذلك ذكر الراوي يف كتب األحاديث الضعيفة ،واملوضوعات ،والعلل املتناهية أيضاً يضعف
الراوي ،ويبقى معرفة من هو الراوي الضعيف الذي كان سبباً يف إدخال احلديث فيها.
وقد يصرح ابسم الراوي وسبب ضعفه فهذا يف قسم املضعفات الصرحية.
املضعف الثاين :قوهلم :أضعف األسانيد وأوهاها.
وهذا النوع من املضعفات أيضاً يدل على وجود راوي يف السند أو أكثر من راو هو من أضعف
الرواة فيها ،وال يلزم أن يكون كل من يف السند ضعفاء.
املضعف الثالث :قوهلم :إسناد ضعيف ،أو حديث ضعيف ،أو حديث منكر ،أو غري ذلك.

وهذا النوع أيضاً يدل على وجود راوي يف السند أو أكثر من راو ،وال يلزم أن يكون كل من يف
السند ضعفاء .فإذا مل يصرح ابسم الراوي املضعف وإال يبحث عن الضعيف مبعرفة الثقات واملقبولني
يف السند عند من حكم على إسناده.
املضعف الرابع :من قيل فيه :حيدث عن الضعفاء واجملاهيل ،والكذابني.
وهذا املضعف هو من الدرجة الثانية من التضعيف ،مبعىن أن قائل هذه العبارة إذا وصف راو أبن
شيوخه ضعفاء أو جماهيل فهذا عام يف كل شيوخ الراوي عند الواصف ،إال الشيخ الذي يعرفه ذلك
الواصف (الذي أطلق تلك العبارة) فإن تلك العبارة تعين تضعيف (إن كانت تضعيف) أو جتهيل (إن
كانت حكم ابجلهالة) لكل شيوخ الراوي عند الواصف لتلك العبارة.
مثاله :قول حيىي بن معني يف مساك بن حرب :فإذا روى عن الرجل مثل مساك بن حرب ،وأيب

إسحاق؟ قال :هؤالء يروون عن جمهولني.

()146

(")146شرح علل الرتمذي" البن رجب (.)377 /1
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فكل شيوخ مساك عند حيىي بن معني جماهيل إال ما عرفهم حيىي بن معني ،وال يعين ذلك أن كل
شيوخ مساك جماهيل عند غري ابن معني.
املهم أن نعرف حكم حيىي بن معني على شيوخ مساك ،فهو الواصف وصاحب العبارة ،فمن وثقه
حيىي فهو ثقة ومن مل يعرف حيىي فهو جمهول عند ابن معني ،وهكذا ليتحقق التضعيف الضمين عند
ابن معني.
وممن وصف أبنه حيدث عن الضعفاء واجملاهيل ،أو الكذابني.
وهذا التجهيل لشيوخ الراوي أو التضعيف هلم ضمناً هو عند قائله وسأذكرهم على حروف املعجم
وهم:
(حرف األلف)

 إبراهيم بن الرباء من ولد النضر بن أنس بن مالك .قاله ابن حبان "اجملروحني" (.)32 /117 /1 أبني بن سفيان املقدسي .قاله ابن حبان" .اجملروحني" (.)116 /179 /1 أمحد بن صاحل املكي السواق (ت 250 - 241 :ه ) .قاله أبو زرعة" .اجلرح والتعديل البن أيبحامت" (.)74 /56 /2
 أمحد بن عيسى اخلشاب التنيسي .قاله ابن حبان" .اجملروحني" (.)76 /146 /1 أمحد بن حممد بن سعيد ابن عقدة (ت 332 :ه ) .قاله الذهيب" .سري أعالم النبالء" (/15.)342
 أمحد بن حممد بن غالب غالم اخلليل .قاله أبو حامت الرازي" .اجلرح والتعديل" (.)142 /73 /2 أمحد بن حممد بن ايسني احلداد أبو إسحاق اهلروي .قاله اخلليلي ".اإلرشاد يف معرفة علماءاحلديث" (.)874 /3
 أمحد بن موسى بن أيب عمران ،أبو احلسن اجلرجاين( .ت 378 :ه ) .قاله محزة بن يوسفالسهمي يف "سؤاالت للدارقطين" (.)236 /113
 إِمساعيل بن َعياش ،وقاله َحيىي بن َمعني" .الكامل البن عدي" (.)263 /2 إمساعيل بن أيب خالد .قاله اإلمام أمحد" .العدة يف أصول الفقه" ( .)921 /3وسبق ذكره فيمنال حيدث إال عن ثقة.
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(حرف الباء)
 بزيع موىل حنظلة كويف .قاله حيىي بن معني" .الضعفاء" للعقيلي (.)197 /155 /1 بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز احلمريي .إبتفاق احلفاظ قاله ابن حجر" .التلخيصاحلبري" (.)38 /1
 بكر بن خنيس .قاله اجلوزجاين .أحوال الرجال (ص.)168 /181 :(حرف اجليم)
 جعفر بن زايد األمحر أبو عبد هللا .قاله ابن حبان" .اجملروحني" (.)182 /213 /1 جهضم بن عبد هللا اليمامي .قاله أبو حامت الرازي" .اجلرح والتعديل" (.)2219 /534 /2(حرف احلاء)
 حجا بن أرطأة .قاله أبو حامت الرازي" .اجلرح والتعديل" (.)156 /3 احلسن بن أيب احلسن البصري .قاله حممد بن سريين" .سنن" الدارقطين (.)646 /314 /1 احلسن بن علي بن صاحل بن زكراي بن حيىي بن صاحل بن عاصم بن زفر أبو سعيد العدوي البصري.قاله ابن عدي" .الكامل يف ضعفاء الرجال" (.)474 /195 /3
 حسني بن قيس الرحيب أبو علي ولقبه حنش .قاله ابن حبان" .اجملروحني" (.)222 /242 /1 حفص بن غياث ،قَالَه َْحيىي بن معني" .الكامل يف ضعفاء الرجال" (.)202 /2 محاد بن سلمة .قاله علي بن املديين" .قبول األخبار ومعرفة الرجال" (.)140 /2 محيد بن هالل األودي أبو نصر .قَالَه حمَمد بن ِس ِريين" .العلل ومعرفة الرجال" (/442 /1 ،)989وسنن الدارقطين (.)646 /314 /1
(حرف اخلاء)
 خارجة بن مصعب بن خارجة أبو احلجا الضبعى .قاله احلاكم" .املستدرك على الصحيحني"(.)1838 /677 /1
 خالد بن احلسني أبو اجلنيد الضرير .قاله ابن عدي" .الكامل يف ضعفاء الرجال" (/475 /3.)599
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 اخلليل بن مرة .قاله ابن حبان" .اجملروحني" البن حبان (.)311 /286 /1(حرف الدال)
 داود بن احملرب الطائى ،أبو سليمان البصرى .قاله ابن حبان" .اجملروحني" (.)326 /291 /1 داود بن أيب هند .قَالَه حمَمد بن ِس ِريين" .سنن" الدارقطين (.)646 /314 /1(حرف الذال)
 ذواد بن علبة احلارثي أبو املنذر الكويف .قاله ابن حبان" .اجملروحني" البن حبان (/296 /1.)335
(حرف الراء)
 الربيع بن بدر السعدي موىل طلحة بن عبد هللا .قاله ابن حبان" .اجملروحني" (.)339 /297 /1 رشدين بن سعد أبو احلجا املهري البصري .قاله أمحد بن حنبل" .الضعفاء" للعقيلي (/66 /2.)509
 رفيع بن مهران ،أبو العالية الرايحى البصرى .قاله حممد بن سريين" .سنن" الدارقطين (/314 /1.)646
 رقبة بن مصقلة العبدي ،أبو عبد هللا الكويف ،قاله حيىي بن إسحاق البجلى" .إكمال هتذيبالكمال" (.)1608 /400 /4
(حرف الزاء)
 َزيد بن حبَاب ،قاله َحيىي بن َمعني" .الكامل البن عدي" ( .)263 /2وابن حبان يف "الثقات"(.)13277 /250 /8
(حرف السني)
 سعيد بن بشري موىل بين نصر .قاله سعيد بن عبد العزيز" .الضعفاء" للعقيلي (.)563 /100 /2 سعيد بن عامر الضبعى ،أبو حممد البصرى ،قاله حيىي بن معني" .سؤاالت ابن اجلنيد" (ص:.)88 /294
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 سفيان بن سعيد الثوري ،قاله شعبة" .الكفاية يف علم الرواية" للخطيب (ص .)91 :وقاله حيىي بنسعيد القطان يف "التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد"( .)34 /1وقاله اإلمام أمحد يف "الواضح
يف أصول الفقه" ( .)438 /4وقاله ابن حبان يف "اجملروحني" البن حبان (.)262 /2
 سكني بن عبد العزيز بن قيس العبدي بصري .قاله ابن عدي" .الكامل يف ضعفاء الرجال" (/4.)546
 سليمان بن عبد الرمحن أبو أيوب الدمشقي .قاله حيىي بن معني .الضعفاء للعقيلي (/132 /2 ،)618وقاله أبو حامت الرازي يف "اجلرح والتعديل" ( .)559 /129 /4وقاله ابن حبان "الثقات"
(.)13435 /278 /8
 سليمان بن مهران االعمش .قاله اإلمام أمحد "شرح علل الرتمذي" (.)192 /1 مساك بن حرب .قاله حيىي بن معني ".شرح علل" الرتمذي (.)377 /1(حرف الشني)
 شعيب بن صفوان .قاله حيىي بن معني" .اتريخ بغداد" ( )329 /10ويف (رواية طهمان) "منكالم أيب زكراي حيىي بن معني يف الرجال" (ص .)284 /89
(حرف العني)
 عبد احلميد بن عبد العزيز بن أيب رواد املكي .قاله أمحد بن حنبل" .سؤاالت أيب داود لإلمامأمحد" (ص.)237 /236 :
َ -عْبد الر ْمحَن بن حمَمد بن زايد أَبو حمَمد احملاريب .قاله حيىي بن معني "ميزان االعتدال" (/585 /2

 ،)4952وقاله أبو حامت الرازي" .اجلرح والتعديل" ( ،)1342 /282 /5وقاله البزار "مسنده"
(.)9416 /243 /16
 عبد الرمحن بن انفع أبو زايد املخرمى درخت .قاله حيىي بن معني" .اتريخ ابن معني  -رواية ابنحمرز" (.)179 /2
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 عبد هللا بن زيد اجلرمى ،أبو قالبة البصرى .قاله حممد بن سريين .ونقله البخاري يف "التاريخالكبري" " ( ،)255 /92 /5والعقيلي يف "الضعفاء" ( ،)6 /1وابن عدي يف "الكامل يف ضعفاء
الرجال" ( ،)250 /1وابن عبد الرب يف "التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد" (.)34 /1
 عبد هللا بن أيب عمرو الغفاري .قاله ابن حبان" .اجملروحني" (.)569 /36 /2 عبد هللا بن هليعة بن عقبة احلضرمي الغافقي قاضي مصر كنيته أبو عبد الرمحن .قاله ابن حبان."اجملروحني" (.)538 /11 /2
 عبد هللا بن املبارك .قاله يزيد بن هارو َن" .املسالك يف شرح موطأ مالك" ( .)346 /1ومل أجدهمسنداً إىل يزيد .وقاله النسائي" .التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد" ( ،)62 /1و"شرح علل
الرتمذي" (.)460 /1
 عبد هللا بن حممد بن عبيد ابن أيب الدنيا .قاله الذهيب" .سري أعالم النبالء" (.)399 /13 عبد هللا بن مسلمة أبو عبد الرمحن القعنيب .قاله ابن عدي" .الكامل يف ضعفاء الرجال" (/2.)251
 عبد هللا بن وهب .قاله أمحد بن صاحل " .اتريخ اإلسالم " (.)269 /13 عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج .قاله مالك".اتريخ بغداد " ( .)142 /12ونقله حيىي بن معنيعن مالك" .قبول األخبار ومعرفة الرجال" (.)389 /1
 عبد امللك بن حممد بن عدي أبو نعيم اجلرجاين .قاله ابن عدي" .الكامل يف ضعفاء الرجال" (/7.)555
 عثمان بن عبد الرمحن الطرائفي .قاله احلسني بن حممد بن مودود أبو عروبة احلراين" .الكامل يفضعفاء الرجال" البن عدي ( .)305 /282 /2ويف "الكامل" ( ،)275 /1وقاله أبو حامت "اجلرح
والتعديل البن أيب حامت (.)158 /6
 عطاء بن أيب رابح .قاله اإلمام أمحد "هتذيب الكمال" (" )83 /20الفروع" ( .)227 /3وقالهحيىي بن سعيد القطان" .سنن الرتمذي" ( .)250 /6وقاله علي بن املديين" .املراسيل البن أيب حامت"
(ص .)4
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 علي بن خليفان أبو اهليجاء ،هو علي بن أمحد بن أيب نصر اهلامشي ،ويعرف اببن خليفانالعباسي البغدادي ( 610 - 528ه ) قاله أبو عبد هللا ابن الدبيثي" .اتريخ اربل" (/170 /1
.)75
 علي بن اثبت أَبو أَمحد اجلََزري ،،قاله َحيىي بن َمعني" .الكامل البن عدي" (.)263 /2 علي بن سعيد بن شهراير من أهل الرقة .قاله ابن حبان" .اجملروحني" (.)698 /116 /2 عمر بن َش ْوذَب بياع األكسية .قاله ابن حبان" .الثقات" (.)440 /8 عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص .قاله أبو عمرو بن العالء" .قبولاألخبار ومعرفة الرجال" (.)39 /2
 عمرو بن علي أبو حفص الفالس .قاله أبو حامت الرازي".اجلرح والتعديل"(.)1281 /338 /2 عمرو بن عبد هللا السبيعي .قاله حيىي بن معني ".شرح علل" الرتمذي (.)377 /1 عمرو بن حممد بن األعشم .قاله ابن حبان" .اجملروحني" (.)622 /74 /2 عيسى بن موسى التيمي البخاري امللقب بغنجار .قاله احلاكم يف "معرفة علوم احلديث" (ص .)106واخلليلي يف "اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث" ( .)278 /1وقاله ابن حبان يف "الثقات"
(.)14618 /492 /8
(حرف الغني)
 غنيم بن سامل .قال ابن حبان :شيخ يروي عن أنس بن مالك العجائب روى عنه اجملاهيلوالضعفاء" .اجملروحني" ( .)858 /202 /2وهذا على ليس يف شيوخه بل يف تالميذه ،وآخذين عنه.
ولقلتهم مل أفردهم فأدخلته هنا.
(حرف القاف)

 قتادة بن دعامة السدوسي .قاله الشعيب "مسند ابن اجلعد" (ص  .)1011 /158وقاله أبو عمروبن العالء" .قبول األخبار ومعرفة الرجال" (.)39 /2
(حرف الالم)
 ليث بن أيب سليم .قاله حيىي بن معني".سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود " (ص .)16075

(حرف امليم)
 املبارك بن كامل بن أيب غالب اخلفاف البغدادي (ت 543 :ه ) .قاله الذهيب" .سري أعالمالنبالء" (.)203 /299 /20
 حممد بن األزهر البلخي اجلوزجاين .قاله اإلمام أمحد" .ميزان االعتدال" (.)467 /3 حممد بن حبر البصري .قاله ابن حبان" .اجملروحني" (.)1006 /300 /2 حممد بن زكراي بن دينار الغاليب الضيب البصري .قاله ابن حبان" .الثقات" (.)15737 /154 /9 حممد بن سليمان اجلوهري من أهل البصرة سكن أنطاكية .قاله ابن حبان "اجملروحني" (/309 /2.)1018
 حممد بن حممود بن حسن بن هبة هللا أبو عبد هللا البغدادي ،ابن النجار .قاله الذهيب" .سري أعالمالنبالء" (.)98 /131 /23
 حممد بن مروان القطان .قاله الدارقطين" .سؤاالت الربقاين " (ص .)458 /62 حممد بن مسلم أبو الزبري املكي .قاله ابن عدي" .الكامل يف ضعفاء الرجال" (.)293 /7 حممد بن يوسف بن حممد أبو عبد هللا الربزايل (ت 636 :ه ) .قاله الذهيب" .سري أعالم النبالء"(.)56 /23
 حممد بن يونس بن موسى أبو العباس الكدميي البصري .قاله ابن عدي" .الكامل يف ضعفاءالرجال" (.)1780 /553 /7
 َمروان بن معاوية ،وقاله َحيىي بن َمعني" .الكامل البن عدي" ( ،)263 /2وقاله أبو حامت الرازي،"اجلرح والتعديل" ( ،)273 /8وقاله علي بن املديين" ،سؤاالت" ابن أيب شيبة البن املديين (ص:
 ،)144 /120وقاله ابن عدي" ،الكامل يف ضعفاء الرجال" (.)447 /7
 معتمر بن سليمان .قاله حيىي بن سعيد القطان" .الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية" للخطيب(.)245 /252 /1
السال ِمي من أهل دمشق .قاله ابن حبان" .اجملروحني" (.)36 /3
اعة َ
معان بن ِرفَ َ
 َ معن بن ع يسى بن حيىي األشجعى موالهم ،أبو حيىي القزاز ،قاله حيىي بن معني ،وابن عدي."الكامل يف ضعفاء الرجال" (.)1716 /478 /7
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 مغرية بن سقالب أبو بشر احلراين موىل حممد بن مروان .قال ابن حبان" .اجملروحني" (/8 /3.)1033
 مقاتل بن سليمان صاحب التفسري اخلراساين .قال خلليلي :وقد روى عنه الضعفاء أحاديثمناكري ،واحلمل فيها عليهم .اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث" (.)928 /3
(حرف النون)
 انفع بن سليمان القرشى املكى .قاله أبو حامت الرازي".اجلرح والتعديل"(.)2099 /458 /8(حرف اهلاء)
 هبة هللا بن املبارك بن موسى أبو الربكات السقطي .قاله الذهيب" .سري أعالم النبالء" (/19.)181 /282
 اهلذيل بن إبراهيم اجلماين .قاله ابن حبان" .الثقات" (.)16239 /245 /9 هشام بن سلمان أبو حيىي اجملاشعي .قاله ابن حبان .اجملروحني البن حبان (.)1153 /89 /3(حرف الواو)
 الْ َولِيد بن ي ِزيد اهلدادي أَخو َخالِد بن ي ِزيد .قاله ابن حبان "اجملروحني" (.)78 /3(حرف الياء)
 حيىي بن أيب حية أبو جناب الكليب .قاله ابن حبان" .اجملروحني " (.)1194 /111 /3 حيىي بن أيب كثري .قاله اإلمام أمحد " .الواضح يف أصول الفقه" (.)437 /4 حيىي بن حممد بن صاعد .قاله ابن عدي" .الكامل يف ضعفاء الرجال" (.)555 /7 يزيد بن عبد هللا بن أسامة بن اهلاد .قاله حيىي بن معني "اتريخ ابن معني رواية الدوري" (/3.)1190 /253
 يزيد بْن هارون .قاله حيىي بن معني" .اتريخ بغداد" (.)493 /16 يعقوب بن إبراهيم األنصاري أبو يوسف القاضي .قاله حيىي بن معني" .اتريخ بغداد " (/16 .)379وقاله ابن عدي" .الكامل يف ضعفاء الرجال" (.)468 /8
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 يعقوب بن حممد الزهري ،أبو يوسف املدين .قاله حيىي بن معني .اتريخ بغداد ( .)392 /16ونقلهابن أيب حامت "اجلرح والتعديل " (.)215 /9
املضعف اخلامس :ترك العمل ابحلديث.
 قال املازري (ت 536 :ه ) :وعلى هذا األسلوب جيري األمر يف التجريح الضمين ،فإنه إذا روىحديثاً ومل يعمل به ،وحتققنا أنه مل يرتك العمل به لدليل آخر عارضه ،فإن الظن به أنه ترك العمل به
لكون شيخه فيه غري ثقة عنده ،أو شيخ شيخه .وال شك أن هذا مما خيرم الثقة ابخلري .وقد كنا قدمنا
مراراً أن املعتمد يف هذا الباب حصول الثقة وسكون النفس إليه.

()147

 قال ابن الصالح :إن عمل العامل أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك احلديث،وكذلك خمالفته للحديث ليست قدحاً منه يف صحته وال يف راويه ،وهللا أعلم.

()148

فالرتك عند أهل احلديث على نوعني :ترك االحتجاج مع بقاء االستشهاد واالعتبار .وترك

االستشهاد وهذا الثاين هو املرتوك اليت ال يعترب حبديثه وهو شديد الضعف عندهم وال يعمل
حبديثه.
فوائد يف املضعفات:
من كان يروي عن كل أحد فإذا ترك الراوي كان تركه عالمة على شدة ضعفه عنده.
مثاله حفص بن غياث :
قال حيىي بن معني  :قيل ليحىي بن سعيد :ما تقول ىف بكري بن عامر؟ فقال :كان حفص بن
غياث تركه ،وحسبه إذا تركه حفص.
قال حيىي (يعىن ابن معني) :كان حفص يروى عن كل أحد.

()149

قول البخاري :ال يعرف له مساع.
(")147إيضاح احملصول من برهان األصول" (ص .)474
(")148مقدمة ابن الصالح" (ص.)111 :

(")149اتريخ ابن معني رواية الدوري" ( .)4482 /296 /4و"قبول األخبار ومعرفة الرجال" (.)187 /2
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وقد تقدم الكالم عليها عند املوثق العاشر ،وهي تعين االنقطاع أو اإلرسال ولكنها قد حتمل معىن
اجلهالة أو التضعيف لبعض رجال االسناد.
 قال الشيخ األلباين :يف ترمجة عبد هللا بن عمرية من " امليزان"  :فيه جهالة ،قال البخاري :اليعرف له مساع من أحنف بن قيس".
والبخاري بقوله هذا كأنه يشري إىل جهالته ،وكذلك مسلم ،فقال يف " الوحدان " " :تفرد مساك
()150

ابلرواية عنه " ،وصرح بذلك إبراهيم احلريب فقال " :ال أعرفه ".

 قال العقيلي :عبد هللا بن عمرية عن األحنف بن قيس( .قال ):حدثين آدم بن موسى قال :مسعتالبخاري يقول :عبد هللا بن عبد هللا بن عمرية ،عن األحنف بن قيس ،عن العباس بن عبد املطلب،
وال نعلم له مساعاً من األحنف.

()151

فذكره العقيلي لقول البخاري( :وال نعلم له مساعاً من األحنف) .وكذلك فعل ابن عدي.

()152

ختاماً:
حاولت أال أطيل يف هذه املقدمة التمهيدية "إلمتام هتذيب الكمال يف أمساء الرجال" قد اإلمكان،
ووضعت يف الباب األول املوثقات للرواة ،والباب الثاين :احلكم على األحاديث ابلصحة والضعف،
والباب الثالث :املضعفات .وقد ذكرت كل هذه املضعفات واملصححات والقواعد يف كتاب مستقل
سوف أنشره مىت مت يل تنسيقه وترتيبه حسب االستطاعة ،وهللا يوفقنا وإايكم إىل مرضاته.
وهذا اي أخي جهدي فإن رأيت خطاءً فدعه ،وخذ ابلصواب منه ،فإنك لن تعدم منه بصواب.
وابهلل التوفيق والسداد.
(" )150سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة" (.)400 /3
(" )151الضعفاء للعقيلي" (.)852 /284 /2

( )152وإن كنت ال أرجح أنه عبد هللا بن عمرية جمهول لوجود موثق له ولكنين ذكرته لبيان منهج بعض أهل العلم يف
احلكم ابجلهالة من كالم البخاري.
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واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبة ومن تبعه إىل يوم الدين.
وكتبه  :حممد بن عبده بن حممد البعداين يف 1442/03/16هـ
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