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 بسم اهلل الرمحن الرحيم              

 املقدمة                            

ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه

اهلل فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليًا مرشدا وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدًا 

لى اهلل عليه وعلى آله الطيبني عبده ورسوله أرسله باحلق بشريًا ونذيرًا وداعيًا إىل اهلل بإذنه وسراجًا منريا ص

 00أما بعد     0الطاهرين ورضي اهلل عن أصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

فإن علم احلديث من أشرف العلوم وأجلها، به يعرف الفقيه صحيح األحكام، ويعرف املفسر معنى كالم اهلل 

 0عز وجل ، ويعرف املؤرخ صحيح األخبار من سقيمها

يث كثرية ال تقع حتت احلصر فهي متعددة ومتنوعة ، فقد بلغت علوم احلديث أكثر من مئيت علم وعلوم احلد

والزال كثري من هذه العلوم حباجة إىل خدمة علمية جتلي الغموض وتشرح املستعصي وحترر املسائل وجتمع 

 0الشتات 

 ومع تشعب علوم احلديث وكثرهتا ظهرت احلاجة إىل كتاب يف  

الذين ال يروون إال عن ثقة ( وهذا العلم من علوم احلديث اليت مل تلق إىل اآلن العناية املطلوبة  ) رواة احلديث

 0من طالب العلم على أمهية هذا العلم يف دراسة األسانيد ومعرفة الرجال 

ة ما قرأُت وأنا ال أريد أن أتوسع يف هذه املقدمة لكنين أرى أنين مجعت املادة مجعًا أرجو أن يفي باملطلوب فغاي

وما علمُت من الباحثني أهنم أوصلوا عدد الرجال ) الذين ال يروون إال عن ثقة ( إىل ثالثني رجاًل وهاأنتم 
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سرتون يف هذا املبحث أهنم يبلغون حنو السبعني رجاًل مع تفاوت فيما بينهم وإذا كان يف بعضهم خالف ظاهر 

قى ناقصًا والنقص من طبيعة البشر وأنا على أمل من أخواني بينته وال ريب أن العمل مهما بلغ يف االستقصاء يب

طلبة العلم والباحثني أن يسامهوا بنقد هذا العمل وبيان ما فيه من احملاسن والقصور ومدى صحة القواعد 

 0اليت سار عليها الكتاب أو متَّ نقلها عن بعض العلماء واحملدثني

جيعل الناقد مهه يف خدمة العلم ذاته وهذا ما نظنه يف األخوة وهذا النقد مما نرحب به وندعو إليه ونأمل أن 

 0األفاضل

األمر اآلخر الذي أود اإلشارة إليه أنه ليس يل كبري إضافة يف املوضوع فلم أشأ أن أناقش القواعد اليت ذكرها 

نها بعض علماء احلديث يف املوضوع وحاولت أن ينصب جهدي على مجع املادة واستقصائها حتى يستفيد م

طلبة العلم ويرون فيها رأيهم فأنا بنفسي ال أرى االلتزام احلريف ببعض القواعد اليت قعدها بعض علماء احلديث 

يف بعض الرجال وزعم بعضهم أن ) فالنًا ال بروي إال عن ثقة ( ألن الصواب يف هذا أنه  ينصرف على الغالب 

عيف أو اثنني خاصة املكثرين منهم ، فلهذا أنا من أمره وعلى هذا فال تنتقض هذه القاعدة بوجود راٍو ض

أطلب من األخوة املهتمني بعلم احلديث أن يسامهوا يف حتديد أدق وتفصيل أمشل هلذا العلم املهم من علوم 

 0احلديث

 وقد تتناول هذا الكتاب مبحثني رئيسني فقط ومها :  

 0املبحث األول : فوائد هذا العلم 

 0ذين ال يروون إال عن ثقة مع بيان احلجة يف ذلك املبحث الثاني : الرواة ال
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مل أجد مصدرًا مستوفيًا للرجال ) الذين ال يروون إال عن ثقة ( إال ما أورده ابن رجب يف شرح علل ملحوظة :

الرتمذي ومل يتوسع يف األمر ثم توسع اللكنوي قلياًل يف كتابه ) الرفع والتكميل ( مع حاشية الشيخ عبد الفتاح 

 0وبلغ الرجال الذين ال يروون إال عن ثقة يف هذه املصادر ) سبعة عشر رجاًل ( فقط  0دة على كالمهأبو غ

 0هذا ونسأل اهلل عز وجل أن يكون يف هذا العمل اخلري والفائدة 

 

 حسن بن فرحان املالكي                                   

 هـ00/8/0101الرياض /                                  
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 فوائد هذا العلم

من خالل ما أطلعت عليه من كتب الرجال وكتب اجلرح والتعديل وجدت أن أبرز فوائد معرفة )الرجال الذين 

 ال يروون إال عن ثقة( ما يلي :

: فالذي يروي عنه أحد الذين وصفوا بأهنم ال يروون إال عن ثقة أو عرف من منهجهم أهنم  تقوية اجملهول  .0

ال يروون إال عن ثقة أقوى من اجملهول الذي مل يرو عنه هؤالء بل قد نتوصل إىل توثيق اجملهولني الذين روى 

 0ومالك وأمثاهلم( )كما سيأتي يف ترمجة بعض علماء األئمة كشعبة 0عنهم هؤالء أو بعض الكبار منهم 

: فالنسائي مثاًل ال يستفاد من أسانيده ثقة شيوخه فقط ، بل ثقة كل رجال اإلسناد  تقوية اإلسناد كله  .2

 0كما سرتى يف ترمجته يف هذا الكتاب 

كسفيان بن عيينة فأنه يؤمن تدليسه وذلك ألنه ال حيدث إال عن ثقة وهذا ليس  إن كان اإلمام مدلسًا  .3

 0بعضهم كسفيان بن عيينة أما سفيان الثوري فال ألنه يدلس عن الضعفاء أيضًا  جاريًا إال على

أقوى من  -إن وجدت  -: حتى وإن كانت عن الضعفاء فروايتهم عن الضعفاء  تقوية رواية هؤالء األئمة  .1

هم رواية غريهم عنهم ألهنم ينتقون من رواية الضعفاء ما يعلمون صدقهم فيه أو حفظهم له أو متابعة غري

 0هلم أو متابعتهم لغريهم فيه

 0، أو االطمئنان إليه إن مل يرِو عنه إال واحد من هؤالء األئمة منهم أو أكثر توثيق من روى عنه اثنان  .5



 

 لإلطالع على ابحاث وكتب ومقاالت الشيخ حسن المالكي 6

www.al-maliky.com 
 

: فإن تشابه امسان أحدمها ضعيف واآلخر ثقة وال ندري أيهما أصح فننظر  التمييز بني أمساء الشيوخ  .1

نه شعبة أو مالك وما أشبههما من الذين ال يروون إال عن ثقة فإن هذا إىل الرواة عنه فإن كان يف الرواة ع

الشيخ هو الثقة وليس الضعيف ألن هؤالء األئمة ال يروون إال عن ثقة ) وانظر ترمجة النسائي يف هذا 

 0الكتاب (

هذا رأي فيه و بعض األئمة كالذهيب يرى أن رواية مثل شعبة عن الرجل اجملهول ترفع عنه اجلهالة توثيقًا له  .7

 0قوة ظاهرة إن كان ذاك املنت مستقيمًا مع األصول ومل يكن شاذًا وال منكرًا 

فمن روى عنه ثقات ) العصور املتقدمة ( كان أكثره على هذا ،  أصل التوثيق والتجريح يف الزمن املاضي  .8

َك وهلذا كثريًا ما نقرأ من يتحرون صدق الرجال ُوثِّق ، ومن مل يرو عنه إال جمهولون أو ضعفاء ُضعَِّف وُتِر

كالم أمحد أو ابن معني أو أمثاهلم قوهلم : ) ثقة روى عنه فالن ( ،)ضعيف ال يروي عنه إال الضعفاء 

( وهكذا ، جتد هذه الطريقة إضافة إىل سرب أحاديث الراوي عندهم مها الطريقتان األساسيتان 000

 الذين مل يدركهم أصحاب األقوال املدونة من أهل اجلرح يف توثيق الراواة أو تضعيفهم خاصة الرواة املتقدمني

 0والتعديل

 تيسري العلم على طالب العلم معرفتهم أيضًا هؤالء األئمة ) الذين ال يروون إال عن ثقة ( يستفاد من  .9

فهو ثقة ، 000وخيتصر له بعض الوقت واجلهد فإن وجد إسنادًا فيه شيخ ملالك أو شعبة أو النسائي 

 0ومن النادر جدًا أن جتد يف شيوخهم ضعفاء 0صل واجلملةهذا يف األ

أكثر من غريه كالنسائي ، يعتين بالضبط والصدق  هؤالء األئمة ) الذين ال يروون إال عن ثقة ( منهم من .11

اكثر من الضبط كابن املبارك ، فلذلك قد يروي النسائي عن مبتدعة وال يبايل  باملعتقدومنهم من يعتين 
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ع ما دام ضبطه للحديث وصدقه يف روايته متوفران بينما ابن املبارك قد يعرض عن الثقات ببدعة املبتد

من املبتدعة ويتجوز يف الرواية عن بعض ضعفاء السنة الذين مل يكن ضعفهم شديدًا ، فينبغي النظر يف 

 0مناهج هؤالء الذين ال يروون إال عن ثقة لتعرف منهج كل حمدث على حدة 

فابن القطان أشد توقيًا من ابن ئمة خيتلفون يف التشدد وهم فيد درجات ومراتب ، أيضًا هؤالء األ .00

مع أن كل هؤالء موصوفون بأهنم ال  مهدي، والنسائي أشد من أبي داود ومالك أشد من ابن أبي ذئب

ما يروون إال عن ثقة ، لكن عندما يقارن مالك مع ابن أبي ذئب قد تقول : ) مالك ال يروي إال عن ثقة أ

ابن أبي ذئب فليس كذلك ( ونقصد به ليس يف الذروة كمالك وإن كان يف األصل ال يروي إال عن ثقة 

فلذلك ينبغي مالحظة أقوال األئمة عندما يقارنون بني اثنني من هؤالء فقد يفهم القارئ أن ابن أبي ذئب 

بن أبي ذئب بغري مالك يروي عن الضعفاء وليس كذلك لكنه ليس يف رتبة مالك يف التحري ولو قورن ا

 0وشعبة والقطان لرمبا ظهر التفاضل له

الذين تستطيع من  بعض الرجال املشهورين ومما ينبغي قوله أنه ال يكفي االعتماد على رواية هؤالء يف .02

، وإمنا تنصب معظم فائدة هذا العلم يف معرفة  ترامجهم ومن سرب أحاديثهم أن تقارن وحتكم على الراوي

فلذلك إن وجدَت رجاًل  ، الذين فيهم نوع من اجلهالة وال تسعفنا ترامجهم حبكم مطمئن درجة الرجال

مشهورًا وفيه أقوال كثرية وله أحاديث كثرية ميكن دراستها ومعرفة مرتبته يف اجلرح أو التعديل فإن رواية 

 0بعض هؤالء عنه ال تغين عنه وإن كانت تفيد يف زيادة ترجيح

فيقال : ) فالن ال يروي إال عن ثقة ( ،ويقال ) فالن ال يروي عن كل  قد ختتلف عباراهتم يف املوضوع .03

، وقد جتد لإلمام كالم يف منهجه  000أحد ( ، ) وكان متشددًا يف الرجال ( ، ) وكان ينتقي الرجال ( و
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فاوت هذه العبارات من حيث اخل مع ت 000بأنه ) ال يكتب عن فالن لضعفه( وأنه ترك الرواية عن فالن 

القوة فإخبار الرجل عن نفسه أنه ال يروي إال عن ثقة أقوى من إخبار اآلخرين عنه ، أيضًا قول أحدهم أن 

: ) فالنًا ال يروي إال عن ثقة ( خيتلف باختالف القائل ثم هذا خيتلف من حيث القوة والضعف عن قول 

 0أضعف من األوىل  بعضهم : ) فالن ترك الرواية عن فالن ( فهذه

: مبعنى هل حاله أنه ال يروي إال عن ثقة من أول أمره أم أن هذا  ال بد من معرفة حال الرتمجة من هؤالء .01

وعلى هذا  10طرأ عليه فيما بعد!! فقد كان عبد الرمحن بن مهدي يتوسع يف الرواية ثم تشدد فيما بعد

يف قاعدة ) من روى عنه ابن مهدي فهو ثقة ( وإمنا ُينظر يف شيوخه الذين روى عنهم قدميًا فال يدخلون 

 0ينصرف هذا على الذين روى عنهم بعد التزامه جانب التشدد يف الرواية عن الرجال 

فشيوخ مالك مثاًل ثقات ال سيما  قد خيتلف الشيخ من حيث القوة والضعف باختالف البلد  .05

املدينة من األمصار األخرى من الذين حيدث  ألنه أعرف بأهل املدينة ممن سواهم ممن يفد إىل2املدنيني

 0عنهم مالك فأهل املدينة من شيوخ مالك أوىل بتطبيق قاعدة ) شيوخ مالك ثقات( 

بعد أن كان ثقة بسبب االختالط  أيضًا الشيخ الثقة ) شيخ هؤالء األئمة أو بعضهم ( قد يتغري ويضعف .01

 0(02هذا ، )راجع الفقرة أو التغري وقبوله التلقني وحنو ذلك ، فيجب مراعاة 

إذا كان احلديث يف العقائد أو األحكام ويتساهل إذا كان احلديث يف  بعضهم قد يتشدد يف الرجال .07

 0الفضائل والزهد واألدب وحنوه 

                                                           

 8حتقيق صبحي السامراني  08شرح علل الرتمذي البن رجب ص 1

 8املصدر السابق  2
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ومن أعجب ما وجدت أن بعضهم قد يتشدد يف أحاديث األحكام ويتساهل يف أحاديث العقائد !! فتجد 

ء والكذابني يأخذ هبا بعضهم ألهنا يف نظره ) شجى يف حلوق املبتدعة (!! الروايات املنكرة عن الضعفا

ونسي ساحمه أن تلك األحاديث املوضوعة شجى يف حلق اإلسالم نفسه ، فسبحان اهلل كم من باطٍل رفعته 

 0اخلصومة وكم من حق خفضته !! نسأل اهلل أن حيفظ لنا ديننا وجينبنا أن جنعله عرضة للخصومات 

ألن شعبة قد روى عن  ي االعتماد على كتب الرتاجم ورواة احلديث  إال بعد قراءة الرتمجةال ينبغ .08

ضعفاء ثم ترك الرواية عنهم فإذا وثقنا راويًا لرواية شعبة أو القطان عنه فقد يكون هذا الراوي ممن تركوا 

استمرت ومل يرتكوها أو الرواية عنه أخريًا لتبينهم ضعفه ، إذن فال بد أن نتأكد أن روايتهم عن الشيخ 

   0يرجعوا عنها 

ولألسف فإنه يبدو أن بعض الباحثني يفتح كتاب ) هتذيب الكمال( فإن وجد يف تالميذ الراوي شعبة وثقه 

قبل قراءة كل الرتمجة فقد يكون شعبة رجع عن الرواية عنه وقد يكون الرجل من الضعفاء القالئل الذين روى 

 0وهكذا فاملوضوع فيه تشعب عنهم شعبة حمسنًا الظن هبم 

، فمثاًل احلسن البصري كان إذا حدث عن عبارة ) الذين ال يروون إال عن ثقة ( قد ال تكون بإطالق .09

 0رجل ومساه فهو ثقة فالتسمية ) تسمية احلسن لشيخه ( شرط يف توثيق شيوخ احلسن

وهم يف هذا املوضوع طبقات يف  عن الثقات يف األخذ أن األئمة املرتجم هلم يف هذا الكتاب يتفاوتون .20

 0التشدد يف الرواية 



 

 لإلطالع على ابحاث وكتب ومقاالت الشيخ حسن المالكي 11

www.al-maliky.com 
 

: القطان وحييى بن معني وعبد الرمحن ابن مهدي والنسائي وشعبة ومالك وأمحد  الطبقة األوىل فيهاولعل 

 0والبخاري وأمثاهلم 

         0: أبو داود وأبو ُزرعة ومسلم وأمثاهلم الطبقة الثانيةويف 

ابن املبارك ) يف األحكام والعقائد( وسفيان الثوري ) إذا مسى شيخه(  -خالف وفيها -:  الطبقة الثالثةويف 

 0وأشباه هذا 

والرجال الذين سأحتدث عنهم يف هذا الكتاب متفاوتون وسأترك للقارئ معرفة املكانة الصحيحة للرجل يف 

وانتقائه للرجال الثقات لرواية هذا العلم من خالل األقوال اليت سأسردها واليت تدل على مدى تثبته وحتريه 

وأنا على ثقة أن الكثري من طلبة العلم سيدركون فوائد هذا البحث أكثر مين ورب مبلغ أوعى من 0عنهم 

 0سامع ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه 

 سرد أهل احلديث الذين ال يروون إال عن ثقة مع احلجة يف ذلك:

 أمحد بن شعيب النسائي  -1

 0هـ، وهو آخر أصحاب الكتب الستة موتًا  303هو اإلمام احلافظ صاحب السنن ، مات سنة 

   ( : بل كان من أهل الصدق وقد 000قال اخلطيب البغدادي يف ترمجة أمحد بن عبد الرمحن القرشي

 0 3حدث عنه من األئمة النسائي وحسبك به (

                                                           

 8( 4/242تاريخ بغداد ) 3
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 0( 0/005ل هذا الكالم الذهيب مقرًا له يف امليزان )أقول : ونق

   وقال الدارقطين مسعت أبا طالب احلافـظ يقول : ) من يصرب على ما صرب عليه أبو عبد الرمحن

)النسائي( كان عنده حديث ابن هليعة ترمجة ترمجة فما حدث هبا وكان ال يرى أن حيدث حبديث ابن 

 40هليعة (

لنسائي ميتد تشدده إىل الرجال الذين مل يدركهم فابن هليعة تويف قبل مولد النسائي مبدة : فأنتم ترون أن اأقول 

 0كان يتشدد يف كل رجال اإلسناد فإذا علم يف اإلسناد ضعفًا يف أحد الرجال تركه كله  -رمحه اهلل  -لكنه 

  البخاري ومسلم وقال سعيد بن علي الزجناني ) إن ألبي عبد الرمحن شرطًا يف الرجال أشد من شرط

)50 

: لكن شرط النسائي منصب على الصدق والضبط وال ينظر للبدعة كثريًا بل من طالع كتابه يف الضعفاء أقول 

بينما البخاري ومسلم ومها وإن رويا عن  0يكاد جيزم أنه ال يلقي هلذا األمر بااًل وهذا منهج كثري من املتقدمني

واإلرجاء والنصب إال أهنما جيعالن هلذا األمر ) البدعة والتبديع ( كثري ممن اهتم بالبدعة كالتشيع والقدر 

أمهيته مع اعتدال أيضًا بعكس ما يفعله بعض املتهمون بالبدعة كاجلوزجاني مع أهل الكوفة وابن خراش مع 

 0النواصب !! 

 ) خصوصًا يف6وذكر احلافظ ابن حجر أن النسائي ) جتنب إخراج حديث مجاعة من رجال الصحيحني 

 0كتابه اجملتبى 

                                                           

 8( 1/80التهذيب ) 4

 8(2/088تذكرة احلفاظ ) 5
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  وقال النسائي ) ملا عزمت على مجع السنن استخرت اهلل يف الرواية عن شيوخ كان يف القلب منهم بعض

  70الشيء فوقعت اخلرية على تركهم فرتكت مجلة من احلديث كنُت أعلو فيها عنهم (

  قوي ولو رجع عن ) ليس بال -وكان قد ترك الرواية عنه  -وقال النسائي يف أمحد بن سعيد بن بشر

  08حديث بكري بن األشج يف الغار حلدثُت عنه (

: مع أن أمحد بن سعيد وثقه الساجي والعجلي وابن حبان ومل يضعفه أحد غري ما ذكره النسائي عنه أقول 

وهنا نستفيد أيضًا أن النسائي إذا ضعف رجاًل بسبب حديث فإنه يرتك الرواية عن ذلك الرجل مطلقًا وال 

وهذا منهج فيه تشدد واضح لكن فيه فوائد نعرف هبا منهج النسائي  0كه يف ذلك احلديث فقط يكتفي برت

 0يف الرواية عن الرجال، ونعرف التفصيل يف تضعيف الراوي أو توثيقة 

  جمهول بقوله : ) قلت بل هو معروف يكفيه  -يف أحد الرواة -وعلق احلافظ ابن حجر على قول الذهيب

 90رواية النسائي عنه(

 0: إذن فرواية النسائي عن اجملهول ترفع عنه اجلهالة عند احلافظ ابن حجر  أقول

  وقال احلافظ يف ترمجة اخلوزي ) النسائي ال خيرج للخوزي وكيف يظن ذلك وقد ترك الرواية عمن هو

 100أصلح حااًل من اخلوزي (

                                                                                                                                                                               

 8(4نقاًل عن مقدمة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لسنن النسائي )ص 6

 8املصدر السابق  7

 8(1/81التهذيب ) 8

 8(1/08( وله قول آخر مشابه يف ترمجة أمحد بن حييى احلراني ، التهذيب)1/00التهذيب ) 9
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: ألن النسائي ال يروي إال عن ثقة وال خيرج إال أحاديث الثقات، فإن احلافظ ابن حجر عرف أن املزي  أقول

قد أخطأ يف هتذيب الكمال عندما ظن أن اخلوزي ) إبراهيم بن يزيد ( أحد الضعفاء هو إبراهيم بن يزيد بن 

لكذب فاستنتج احلافظ ملعرفته مبنهج مردانبة املخزومي فهذا األخري موثق وفيه أقوال بينما السابق متهم با

النسائي أن ) إبراهيم بن يزيد ( الذي روى له النسائي هو املخزومي ال اخلوزي فتأمل هذه الفائدة النفيسة من 

  0احلافظ رمحه اهلل وهلذه الفوائد اجلليلة وضعنا هذا الكتاب 

 11لصحيح(وقوى الدارقطين أحد الرواة بقوله : ) قد حدَّث عنه النسائي يف ا  

 

  أمحد بن صاحل املصري  -2

 0وهو ثقة حافظ ، من الطبقة العاشرة روى له البخاري وأبو داود 

 كتب أمحد بن صاحل عن سالمة بن روح وكان ال حيدث عنه وكتب عن ابن زبالة مخسني  قال أبو داود( :

 0 12(000ألف حديث وكان ال حيدث عنه 

ظاهرة أنه ال يرتضي أن حيدث إال عن الثقات أما الكتابة فاألئمة جيوزون الكتابة عن  : هذا فيه داللة أقول

 130الضعفاء للمعرفة

                                                                                                                                                                               

 8(1/108التهذيب ) 10

 8(0/888التهذيب ) 11

 8( 1/843هتذيب الكمال ) 12
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ويف 0وجند اإلمام أيضًا ميدح بكري بن عبد اهلل ألنه يقتصر يف الرواية عن الثقات ) كما سيأتي يف ترمجة بكري ( 

إال عن ثقة ما يدل على حتري اإلمام أمحد بن صاحل عبارة أبي داود السابقة كما أن يف مدحه للذين ال يروون 

 0وإن مل يكن حتريه كمالك أو شعبة 

                                     

 أمحد بن حممد بن حنبل الشيباني -3

 0هـ ، روى له اجلماعة 210وهو أحد كبار األئمة احلفاظ واألعالم املشهورين ، مات سنة 

  0(  14اهليثمي : ) شيوخ أمحد ثقاتقال 

 ) وقال فيه مرة أخرى  15وملا سئل أمحد عن عبد الكبري بن عبد اجمليد البصري قال : ) أنا أحدث عنه

 0فيدل هذا على أن قوله : ) أحدث عنه ( يساوي )ثقة ( عنده  16)ثقة(

  0 18يعين ثقة 17مقبول(وقال أبو العرب القريواني : ) إن أمحد وعلي بن املديين ال يرويان إال عن 

                                                                                                                                                                               

 8( فقد توسع يف شرح هذه الفائدة  04،03انظر شرح علل احلديث البن رجب ) الصفحات  13

 8 210قواعد يف علوم احلديث ص 14

 8(  6/801التهذيب ) 15

 8املصدر السابق  16

 8(  8/114التهذيب ) 17

 8 28( ومقدمة األستاذ حممد عوامة لتقريب التهذيب ص 1/100وأنظر تدريب الراوي ) 18
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  وأنكر اإلمام أمحد على حييى بن معني كتابته نسخة أبان بن أبي عياش ولكن حييى ذكر أنه كتبها للمعرفة

 0 19فقط

وقد يفعل هذا أمحد فيكتب عن ضعيف للمعرفة ولكنه ال يستجيز الرواية عنه ونشر ما كتبه كما فعل يف 

 0 20بشري بن ميمون اخلرساني

  عبد اهلل أحاديث لسويد بن سعيد عن ضمام بن إمساعيل فقال : ) أكتبها كلها فإنه وعرض عليه ابنه

 0صاحل( 

 : وسئل أمحد وعلي بن املديين عن راٍو مل يعرفاه فقاال 

 210) يسأل عنه فإن كان ال بأس به محل عنه ( 

ة حاله قبل نص صريح يف احلث على السؤال عن الشخص ومعرف -ومعه ابن املديين  -ويف قول أمحد هذا 

  0الرواية عنه فإن كان صادقًا يروى عنه وإن مل يكن فال 

وهذا يتفق مع ما ذكر من تشدد اإلمام أمحد يف الرجال لكنه أيضًا ليس كتشدد شعبة أو القطان كما أن من 

 220منهجه التساهل يف أحاديث الفضائل والتشدد يف أحاديث األحكام

 

                                                           

 8( 1/181أنظر التهذيب ) 19

 8(  1/468التهذيب )  20

 8 488أنظر كتاب ) علي بن املديين ( ملؤلفه إكرام اهلل إمداد احلق ص 21

 8 06انظر شرح علل الرتمذي البن رجب ص 22
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  يد النخعيإبراهيم بن يز -4

 0روى له اجلماعة 0هـ 92اإلمام الثقة فقيه العراق، مات سنة  

  سيأتي قول ابن عبد الرب فيه ويف ابن املسيب وابن سريين بأهنم ال يروون إال عن ثقة ولذلك صحح كثري

 230من العلماء مراسيلهم

 راهيم أحب إيلَّ من وكان إبراهيم النخعي صاحب مراسيل قوية حتى أن ابن معني قال : ) مراسيل إب

 0مع أن الشعيب ال يروي إال عن ثقة كما سبق  24مراسيل الشعيب (

  250وإلبراهيم أقوال يف اجلرح والتعديل وكان حيذر من الرواية عن الضعفاء والكذابني 

  أبو إسحاق الفزاري -5

 0مشهور بكنيته ثقة حافظ له تصانيف من الثامنة روى له اجلماعة 

  ( : روى له اإلمام مسلم يف صحيحه عن الدارمي عن زكريا بن عدي قال : قال يل أبو إسحاق الفزاري

أكتب عن بقية ما روى عن املعروفني وال تكتب عنه ما روى عن غري املعروفني ، وال تكتب عن إمساعيل 

 0(26بن عياش ما روى عن املعروفني وال عن غريهم

                                                           

 8(  1/88التمهيد )  23

 8(  1/100يب ) التهذ 24

 8( 1/18مقدمة صحيح مسلم )  25

 8 23مقدمة صحيح مسلم ص 26
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 0ة عن الضعفاء وهبذا يتضح منهجه يف ترك الرواي

 وهذا يدل  0( 27وقال أبو حامت : ) ال أعلم أحدًا كف عن إمساعيل بن عياش إال أبو إسحاق الفزاري

 0على تشدده يف هذا املعنى أيضًا 

  إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم  )ابن علية( -6  

 0روى له اجلماعة  0هـ  093ثقة حافظ مشهور ، مات سنة  

 رجل آخر فقال ابن علية : حدث رجل عند ابن علية عن 

 28) ال حتدث عن هذا فإنه ليس بثبت ( 

: هنيه هذا يدل على أنه ال حيدث إال عمن يراه ثبتًا مع تشدده يف ترك الرواية عن الضعفاء وقد يقول قائل  أقول

 0: أن ترك الرواية عن الضعفاء هو مذهب أكثر العلماء وهذا خارج موضوع الكتاب 

ترمجة ابن علية ونظر يف شيوخه جيد أن الرجل كان متحريًا يف الرجال ولعله أشد ممن  : لكن من طالعأقول 

ذكر عنه بعضهم أنه ال يروي أال عن ثقة ، فلماذا ال نضيف حنن ما نرى أنه يستحق أن يذكر لنضيف معرفة 

 0جديدة 

   إمساعيل بن أبي خالد األمحسي البجلي  -7

 0روى له اجلماعة  0هـ 011الثقة احلافظ، مات سنة 

                                                           

 8(  100/ 8الكمال )  27

 8( وهذا يدل على أنه ال يروي إال عمن يراه ثبتًا أي ثقة  1/26ومقدمة صحيح مسلم ) 8(  2/28اجلرح والتعديل ) 28
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  ( : وكان صاحب سنة وكان حديثه حنو مخسمائة حديث وكان ال يروي إال عن 000قال العجلي

 290ثقة(

  أيوب السختياني : ابن أبي متيمة -8

 0روى له اجلماعة  0هـ 030ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء والعباد، مات سنة  

 ويف هذا تصريح واضح من  0( 30ن عندي ثقة مل أكتب عنهقال يف عكرمة موىل ابن عباس : ) لو مل يك

 0أيوب نفسه أنه ال يكتب إال عمن يراه ثقة 

 ) 310وكان يقول : ) ال تأخذوا عن عبد الكريم ) يعين ابن أبي املخارق( فإنه ليس بثقة 

  السائب قدم وكان يأمر باألخذ عن الثقات ، قال محاد بن زيد : ) أتينا أيوب فقال : اذهبوا إىل عطاء بن

 0( 32من الكوفة وهو ثقة

 بقي بن خملد  -9

 0هـ271اإلمام احلافظ املشهور صاحب املسند الكبري ، مات سنة 

                                                           

 8(  1/282التهذيب )  29

 8(  6/266التهذيب )  30

 8(  6/806التهذيب )  31

 (  284/ 0التهذيب )  32
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 : نقل احلافظ ابن حجر عن بقي بن خملد أنه ذكر عن نفسه إنه 

 330) مل حيدث إال عن ثقة ( 

 340 يروي إال عن ثقة(وذكر احلافظ نفسه أن بقي بن خملد : ) ال 

 0ا قاله بقي بن خملد عن نفسه وهذا إقرار من احلافظ مل

  أبو بكر بن احلداد الفقيه -11

 0هـ 311، مات سنة 35اإلمام العالمة الثبت شيخ اإلسالم 

 0مسع مجعًا كثريًا ولكنه مل يرتِض إال النسائي فروى عنه فقط 

 كان أبو بكر بن احلداد الفقيه كثري احلديث مل حيدث عن أحد غري أبي عبد الرمحن  قال الدارقطين ( :

 0 36النسائي فقط وقال : رضيت به حجة بيين وبني اهلل تعاىل (

  وقال عنه الذهيب : ) الزم النسائي كثريًا وخترج به وعوَّل عليه واكتفى به وقال جعلته حجة بيين وبني اهلل

 370تعاىل 

                                                           

 8(  1/418( ، )  1/22التهذيب )  33

 8(  18/88( ، )  3/881التهذيب )  34

 8( 13/438من سري أعالم النبالء ) 35

 8(  1/80التهذيب )  36

 8(  13/446سري أعالم النبالء ) 37
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ن روى عن غري النسائي فال بد أن يتحرى جدًا وال يروي إال عمن هو يف الثقة مبرتبة النسائي أو : وإ أقول

 0حنوها وهذا كاٍف !!

  بكري بن عبد اهلل بن األشج القرشي موالهم -11

 0روى له اجلماعة  0هـ 020ثقة عامل ، مات سنة 

 وى عن رجل فال تسأل عنه فهو الثقة الذي قال أمحد بن صاحل املصري : ) إذا رأيت بكري بن عبد اهلل ر

 380ال يشك فيه (

ثاهلم لكانت أقوى : وهذه شهادة كبرية لكن لو كان قائلها حييى بن معني أو مالك بن مالك أو النسائي وأم أقول

 0داللة فتنبه!!

 

  هبز بن أسد العمي -12

 0ثقة ثبت من التاسعة روى له اجلماعة  

 ) 390كان يقول : ) دين اهلل أحق من طلب له العدول 

وقد راجعت  0وقوله هذا فيه دليل على تثبته وحتريه يف الرواية عن الرجال العدول  0وهو من كبار األئمة 

 0ترمجته يف هتذيب الكمال فوجدت كل شيوخه ثقات

                                                           

 8(  1/488التهذيب )  38

 8( ، وقد أخطأ احملقق فعرف )هبز( يف اهلامش بأنه هبز بن حكيم 28مقدمة ابن حبان لكتاب اجملروحني )ص 39
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  حبيب بن صاحل الطائي احلمصي -13

 0روى له أبو داود والرتمذي وابن ماجة 0هـ 017ثقة جليل، مات سنة  

  قال أبو زرعة الدمشقي : ) ال نعلم أحدًا من أهل العلم طعن عليه يف معنًى من املعاني وهو مشهور يف بلده

 0 40بالفضل والعلم وسعته ويف انتقاده وتركه األخذ عن كل أحد (

ن شهادة أبي زرعة الدمشقي ليست كشهادة أبي زرعة الرازي فلنكن : الشاهد يف العبارة األخرية لك أقول

 0على علم بالقائل أيضًا 

 حريز بن عثمان الرحيب احلمصي -14

ثقة ثبت لكنه ناصيب جبل كان يلعن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه ويشتمه نسأل اهلل السالمة والعافية  

 0روى له اجلماعة إال مسلم 0هـ 013، مات سنة 41أعلموقد قيل أنه تاب ورجع فاهلل 

 ) 42قال أبو داود : ) شيوخ حريز كلهم ثقات               

  0 43(000وقال ابن عدي : ) حريز من األثبات الشاميني وحيدث عن الثقات منهم 

                                                           

 8(  106/ 2التهذيب )  40

 8راجع ترمجته يف هتذيب الكمال وهتذيب التهذيب  41

( ، 6/246( ، ) 6/80( ، )  3/834( ، )  2/102( ، )  2/280( ، )  4/180( ، )  4/888التهذيب )  42

 8( 2/868( ، وقد كرر احلافظ هذا كثريًا يف التهذيب كما ترى ، وذكره يف اللسان أيضًا )11/88) 

ليس بثقة وال مأمون لكن هذا شاذ مع أنه قد وجدت له رواية عن الوليد بن عبد امللك والوليد  8(  2/248التهذيب ) 43

 8وقد قدمنا أن لكل راٍو شذوذات قليلة يف الرواية عن بعض الضعفاء 
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  احلسن البصري  -15

 0روى له اجلماعة 0هـ 000الثقة الفقيه املشهور ، مات سنة 

 ) 440قال حييى بن معني : ) إذا روى احلسن البصري عن رجل فسماه فهو ثقة حيتج حبديثه 

معني إمام علم اجلرح  : إذن فشيوخ احلسن الذين يسميهم ثقات ، وهذه الشهادة قوية ألهنا من حييى بنأقول 

 0والتعديل 

  محاد بن أسامة الكويف أبو أسامة -16

 0ثقة حافظ من كبار الطبقة التاسعة روى له اجلماعة 

  كان يقول : ) قد يكون الرجل كثري الصالة كثري الصيام ورعًا جائز الشهادة ، يف احلديث ال يسوي ذه( ورفع

 450شيئًا ورمى به

وقوله  0وأبو أسامة من كبار األئمة ومن طالع ترمجته رأى ما يدل على تثبته وحتريه يف األخذ عن الرجال 

 0السابق دليل ظاهر على هذا 

: وباملناسبة أمتنى لو يقوم أحد طالب العلم بالنظر يف شيوخ الرواة يف هتذيب الكمال ) وهو أوسع الكتب  أقول

ذكرًا لشيوخ الرواة ( وليستخرج املزيد من الرجال الذين وجد كل أو جل شيوخهم ثقات ليخرج فيهم مؤلفًا 

                                                           

 8(  1/840التهذيب )  44

 8 24اجملروحني ص 45
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د يف هذا يعرفوا أن ) شيوخ فالن ثقات ( إال مبثل هذا تقريبًا فلماذا ال نضيف اجلدي لطيفًا ، فإن املتقدمني مل

 0النوع من علوم احلديث 

  زيد بن أنيسية اجلزري أبو أسامة -17

 0روى له اجلماعة  0هـ 009ثقة ، مات سنة 

 رصه على اجتناب الضعفاء لضعفه عنده ، وهذا فيه دليل على ح46كان ينهى احملدثني من الرواية عن أخيه

، وكثري من العلماء ينهون عن الرواية عن ضعفاء بأعياهنم ، ولكن هنيه عن أخيه فيه خصوصية ويدل 

 0على حتريه وتثبته وعدم جماملته فلذلك أدخلناه هنا 

   سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف -18

 0ثقة فاضل ، روى له اجلماعة 

 470مل احلديث إال عن ثقة (كان يقول : ) ال ُيح 

 0يف التحري والتثبت فشيوخه ثقات : ومن طالع ترمجته يف هتذيب الكمال تبني له أنه ال ينقص عنهم  أقول

  سعيد بن املسيب بن حزن املخزومي  -19

 

                                                           

 8 20مقدمة صحيح مسلم ص 46

 8(  2/28اجلرح والتعديل ) 47
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 0هـ ، روى له اجلماعة 90أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار ، مات بعد سنة  

 كنُت عند سعيد بن املسيب فحدثين حبديث فقلت له : َمْن حدثك يا أبا حممد  قال يزيد بن أبي مالك

 هبذا؟! فقال :

وهذا نص صريح يف أنه ال يروي إال عمن  480) يا أخا الشام خذ وال تسأل فإنا ال نأخذ إال عن الثقات ( 

 0يرى أنه ثقة 

ته ، قال أمحد : ) مرسالت سعيد : وألن سعيدًا ال يروي إال عن ثقة فقد صحح أكثر العلماء مرسال أقول

 490صحاح ال نرى أصح من مرسالته (

 500وقبله قال الشافعي حنو هذا 

  وقال ابن عبد الرب : ) كل من عرف أنه ال يأخذ إال عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول ، فمراسيل سعيد بن

 510املسيب وحممد بن سريين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح (

 سفيان بن سعيد الثوري   -21

 

 0روى له اجلماعة 0هـ 010الثقة الثبت احلجة اإلمام ، مات سنة 

                                                           

 8(  4/00التهذيب ) 48

 8( 4/03التهذيب )  49

 8( 4/06التهذيب )  50

 8( ويف هذا تصريح من ابن عبد الرب أن هؤالء الرواة ال يأخذون إال عن ثقة  1/88التمهيد ) 51
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  قال الثوري : ) إذا حدثك ثقة عن غري ثقة فال تأخذ به ، وإذا حدثك غري ثقة فال تأخذ به وإذا حدثك

 520ثقة عن ثقة فخذ به (

عمن يراه ثقة لكن الثقة عند سفيان قد يكون ضعيفًا عند أقول: هذا يدل على أن سفيان الثوري ال يروي إال 

القطان وأمثاله من املتشددين ، مبعنى أن معيار الضعف خيتلف من حمدث آلخر ، وسفيان الثوري معدود يف 

 0املتوسطني يف هذا األمر فليس بتشدد القطان وشعبة 

 (53ة وسفيانوقال عبد اهلل بن إدريس : ) ما جعلَت بينك وبني الرجال مثل شعب 

  0: وهذا يؤكد املعنى السابق من حتريه وتثبته يف الرجال  أقول

  سفيان بن عيينة    -  21

 0روى له اجلماعة  0هـ 098احلافظ احلجة اإلمام ، مات سنة 

 ) 540قال ابن عيينة : ) إمنا كنا نتبع آثار مالك وننظر إىل الشيخ إن كتَب عنه وإال تركناه 

: وقد تقدم أن مالك ال يروي إال عن ثقة  ، ثم لو روى سفيان عن رجل مل يرِو عنه مالك فسيكون أكثر  أقول

 0تيقظًا ألن هذا الرجل مل يرِو عنه مالك !!

                                                           

( ، ولكن يعكر على هذا قول صاحل بن حممد جزرة : ) ولكن مالكًا ينتقي الرجال وسفيان يروي  2/82اجلرح والتعديل ) 52

 8(  4/113عن كل أحد ( التهذيب ) 

 8(12/484هتذيب الكمال )  53

 8(  18/8التهذيب ) 54
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  أو 000وقال عنه احلافظ يف طبقات املدلسني يف املرتبة الثانية : ) من احتمل األئمة تدليسه وأخرجوا له

 550عن ثقة كابن عيينة (كان ال يدلس إال 

  ( 0/211وذكر مثله الذهيب يف التذكرة  )0 

 560وعده التهانوي فيمن ال يروي إال عن ثقة 

  سليمان بن حرب األزدي -22

 0روى له اجلماعة  0هـ 221الثقة اإلمام احلجة ، مات سنة  

  570رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة (قال أبو حامت : ) كان سليمان قل من يرضى من املشايخ فإذا 

من املتشددين ويعترب مع النسائي وابن معني من  -أقصد أبا حامت  -: شهادة أبي حامت هنا قوية ألنه  قولأ

أقوى املتشددين يف احلكم على الرجال واحلكم على الرجال موضوع خيتلف عن الرواية عن الرجال وهذا 

رجال فابن معني مثاًل يتساهل يف الكتابة عن الكذابني ليختربهم ويعرفهم وليس األخري خيتلف عن الكتابة عن ال

ليحدث عنهم فيجب مراعاة هذا واعتذر ألخي القارئ من هذه االستطرادات اليت قد تكون معلومة عند 

ب لكل من املهتمني ألنين ال أكتب املادة العلمية لطلبة العلم علم احلديث فقط أو املتخصصني وإمنا أوجه اخلطا

أراد االستفادة من املوضوع من عموم الباحثني سواًء يف علم احلديث أو غريه من العلوم ذات الصلة ، وأنا أدعو 

                                                           

 8(  2431تقريب التهذيب ترمجة ) 55

وأنظر بعض أقوال ابن عيينة اليت تدل على تثبته يف الرجال يف  8(  138،  130أنظر ) قواعد يف علوم احلديث ص 56

 8(  1/168( ، )  0/828( ، )  6/14التهذيب ) 

 8(8/168) ( ،  108/ 4( ، التهذيب )  0/233اجلرح والتعديل )  57
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إخواني طلبة العلم إذا كتبوا يف ختصصهم أال جيعلوا املادة العلمية هبذا اجلفاف الذي نراه يف كتابات بعض الناس 

 0به شرعًا ومستحسن عقاًل وعرفًا ليسر مأمور وأن ييسروا هذا العلم لعموم املطلعني وا

 ، أبو داود  سليمان بن األشعث السجستاني - 23 

 0هـ روى له النسائي والرتمذي 275، مـات سـنة  اإلمـام الـحافظ صـاحب السـنن

 سألت أبا داود عن سوار بن سهل ) القرشي البصري ( فقال أبو داود : ) لو مل أثق به ما  قال اآلجري

 رويت 

 0 58عنه (

 ) 590وقال احلافظ ابن حجر : ) وقد تقدم أن أبا داود ال يروي إال عن ثقة 

 ) وكان أبو داود إذا سئل عن راٍو ضعيف عنده رمبا إكتفى بقوله : ) ال أحدث عنه 

  آلجري قال : سألت أبا داود عنه ) إبراهيم بن احلكم بن إبان( فقال : ) ال أحدث عنه مثاله ما رواه ا

 0يعين أنه ضعيف عنده ، وله أقوال أخرى مشاهبة  600(

  وقال اآلجري سألت أبا داود عن إمساعيل بن إبراهيم البجلي ، فقال : ) ضعيف ضعيف أنا ال أكتب

 0 61حديثه(

                                                           

 8( وهذا نص صريح من أبي داود أنه ال يروي إال عمن هو عنده ثقة  4/260التهذيب )  58

( 2/844وأنظر التهذيب أيضًا )  8(  1/188( وقال ابن القطان حنو هذا أنظره يف نصب الراية ) 8/108التهذيب )  59

8 

 8(  1/116التهذيب )  60
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  الشيباني : ) ضعيف كان أمحد يكتب عنه وكان فيه حسن الرأي وأنا وقال أبو داود يف بشار بن موسى

 620ال أحدث عنه(

 وكذلك يثين على حممد بن جحادة 63وكان أبو داود يثين على حريز بن عثمان لكون شيوخه كلهم ثقات ،

 640ألنه ال يروي عن كل أحد

  شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي الواسطي -24  

 0هـ روى له اجلماعة  010مات سنة  0املؤمنني يف احلديث الثقة املتقن أمري 

 ) 650قال أبو حامت البنه : ) إذا رأيت شعبة حيدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إال نفرًا بأعياهنم 

 )وقال : ) كان شعبة أنبل رجااًل  660وقال أمحد بن حنبل : ) كان شعبة أثبت من سفيان وأنقى رجااًل

  670وأنسق حديثًا(

  ( : وبصره باحلديث وتثبته وتنقيته للرجال  -يعين يف الرجال -كان شعبة أمة وحده يف هذا الشأن وقال

)680 
                                                                                                                                                                               

 8(  1/208التهذيب )  61

 8(  1/441التهذيب )  62

 8( 4/888تهذيب )ال 63

 8(  8/82التهذيب )  64

  8(  0/424اجلرح والتعديل ) 65

 8(  4/844( ، وهتذيب التهذيب )  12/488هتذيب الكمال ) 66

 8املصدر السابق  67
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 ) 690وقال عبد اهلل بن إدريس : ) ما جعلَت بينك وبني الرجال مثل شعبة وسفيان  

 ) 0يعين من سفيان الثوري  70وقال حييى بن معني : ) كان شعبة أعلم بالرجال 

  710(000من تكلم يف الرجال شعبة ثم تبعه ابن القطانوقال صاحل جزرة : ) أول 

  وقال ابن حبان : ) كان من سادات أهل زمانه حفظًا واتقانًا وورعًا وفضاًل وهو أول من فتش بالعراق عن

 720أمر احملدثني وجانب الضعفاء واملرتوكني وصار علمًا يقتدى به وتبعه عليه بعده أهل العراق (

 730ونقل ابن منجويه مثل هذا 

 )فكأن احلافظ أخذ هذا من ابن  740وقال احلافظ ابن حجر : ) هو أول من فتش بالعراق عن الرجال

 0حبان وصاحل جزرة واستحسنه 

  ( : مثل أن يكون الرجل قد ُعرف من حاله أنه ال يروي إال عن 000وقال احلافظ أيضًا يف مقدمة التهذيب

 750كشعبة ومالك وغريمها (000ثقة 

                                                                                                                                                                               

 8املصدر السابق  68

 8(  12/484هتذيب الكمال )  69

 8(  4/843( وهتذيب التهذيب ) 12/484هتذيب الكمال ) 70

 8(  12/484هتذيب الكمال ) 71

72  

 8(  4/843هتذيب التهذيب ) 73

 8( حتقيق حممد عوامة  2088تقريب التهذيب ترمجة )  74
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 اية عن الضعفاء كراهية شديدة ومما يدل على ذلك قوله : ) ألن أشرب من بول محاري وكان يكره الرو

 0وأبان هذا هو ابن أبي عياش أحد الضعفاء الُعبَّاد 76أحب إيلَّ من أن أقول حدثين أبان (

 ) 770وقال أيضًا ) ألن أزني أحب إيلَّ من أن أحدث عن أبان بن أبي عياش 

  توبة األنصاري : ) قرأت خبط الذهيب : بل هو ثقة روى عنه شعبة يعين وقال احلافظ ابن حجر يف ترمجة

 780روايته عنه توثيق له (

 : شبهة واجلواب عليها

أما اعرتاض بعضهم على القول : ) بأن شعبة ال يروي إال عن ثقة ( بأنه ثبت عن شعبة قوله : ) إن حدثتكم 

يعة ، احلكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وحبيب عن ثقات أصحابي فإمنا أحدثكم عن نفر يسري من هذه الش

 79بن أبي ثابت ومنصور (

 0!!قالوا : فهذا دليل على أنه يروي عن الضعفاء أيضًا ، وأن الثقات الذين يروي عنهم نفر يسر

 ه كثرية منها :أقول : هذا ليس صحيحًا من وجو

                                                                                                                                                                               

 8(  1/3هتذيب التهذيب ) 75

 8(  188-1/88التهذيب )  76

 8(  1/80كتاب اجملروحني البن حبان )  77

 8(  316/ 1التهذيب )  78

 8(  1/136التهذيب )  79
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  إن قول شعبة هنا ) ثقات أصحابي ( إمنا يريد الذين هم يف أعلى درجات التوثيق حبيث ال ُيسَأل عن

مثلهم يف التثبت والتحري والتيقظ ، وهذا شبيه قول بعضهم : )إمنا الثقة سفيان ومالك( !! يريدون من 

 0بلغ أعلى درجات التوثيق

  800من املعلوم أن شعبة روى عن ثقات أكثر من هؤالء بأضعاف مضاعفة 

  إن مقاييس شعبة يف ) الثقة ( مقاييس شديدة فالذي يكون عند غريه ) صدوقًا أو ثقة ( قد يكون عنده 

 0) ضعيفًا( 

 الرواية  إن كالم شعبة يف النصوص السابقة صريح يف كراهيته للرواية عن الضعفاء بل رأى أن الزنا أخف من

 810عن بعضهم بل قال يف أبي هارون العبدي : ) ألن تضرب عنقي أحب إيلَّ من أن أحدث عنه (

فهذه النقاط تدل على أن ما يتبادر إىل الذهن من عبارة اإلمام شعبة السابقة ليس صحيحًا وقد أطبق علماء 

ة يف هذا العلم ويعترب رأس أهل احلديث على وصفه بالتشدد يف الرواية عن الرجال بل هو من كبار األساتذ

 0العراق وقدوهتم يف علم الرجال وخصوصًا أهل الكوفة  

   الضحاك بن مزاحم اهلاليل -25

 0هـ ، روى له اجلماعة 000ثقة ثبت ، مات سنة 

 ) 820هو القائل : ) إن العلم دين فانظروا عمن تأخذوه 

                                                           

 طالع ترمجته يف هتذيب الكمال ) ( 80

 8(  0/418التهذيب )  81
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 يمانيطاووس بن كيسان ال -26

 0هـ ، روى له اجلماعة  001الثقة الفقيه ، مات سنة 

  830( -يعين الثقة يف دينه  -سأله أحدهم عن رجل فقال : ) إن كان مليًّا فخذ منه 

 0أقول : وهذا يدل ولو على بعض التشدد يف هذا األمر 

  عامر بن شراحيل الشعيب  -27

 0روى له اجلماعة  0هـ 000بعد سنة  التابعي الثقة املشهور الفقيه مات

 ) 840قال حييى بن معني : ) إذا حدث الشعيب عن رجل فسماه فهو ثقة حيتج حبديثه 

 850وكذلك قال ابن أبي خيثمة 

 860وكان أبو داود يرى أن مرسالت الشعيب أصح من مرسالت النخعي 

  عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي -28

 0هـ ، روى له اجلماعة 057ة عامل أهل الشام مات سن

                                                                                                                                                                               

 8(  2/28اجلرح والتعديل )  82

 8(  2/20اجلرح والتعديل )  83

 8( 3/60التهذيب )  84

 8( 8/06التهذيب )  85

 8( 3/60التهذيب ) 86
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 كان يوصي ويقول : ) خذ دينك عمن تثق به وترضى 

 870به(  

  عبد الرمحن بن مهدي بن حسان العنربي  -29

 0هـ ، روى له اجلماعة098الثقة اإلمام احلافظ ، مات سنة 

 )880كان يقول : ) ال يكون إمامًا أبدًا رجل حيدث عن كل أحد 

 890ا حدث عبد الرمحن عن رجل فهو حجة(قال اإلمام أمحد : ) إذ 

  ( : أحدمها 000وسبق قول ابن املديين ) حدثُت  -يعين القطان أو ابن مهدي  -إذا حدث عن ) رجل

 900عنه (

 0ويف هذا توثيق ملن يروي عنه ابن مهدي أو القطان 

  وقال ابن حبان : ) وأبى ) ابن مهدي ( الرواية إال عن 

 910الثقات (

                                                           

 8 13( ، ومقدمة صحيح مسلم ص 2/28اجلرح والتعديل ) 87

 8( 2/16اجلرح والتعديل ) 88

 8( 18/248( ، وتاريخ بغداد ) 10/441( ، وهتذيب الكمال )  6/201) التهذيب  89

 8(  11/210( ، والتهذيب ) 81/886هتذيب الكمال ) 90

 8( 0/808( ، والثقات البن حبان ) 6/201التهذيب ) 91
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  ابن حجر يف ترمجة حممد بن عمرو األنصاري : )قرأُت خبط الذهيب : حكمه العدالة ، يعين وقال احلافظ

 920لرواية ابن مهدي عنه(

  وقال عمرو بن علي يف عبد الكريم بن أبي املخارق : ) كان عبد الرمحن وحييى ال حيدثان عنه وسألُت

، 93فسألته فقال : فأين التقوى ؟!!( عبد الرمحن عن حديثه فقال: دعه ، فلما قام ظننُت أنه حيدثين به

 0يرى أن الرواية عن مثل عبد الكريم ) من الضعفاء ( ينايف التقوى فتأمل !!  -إذن-فابن مهدي 

  وقال ابن مهدي أيضًا يف فرج بن فضالة : ) ما رأيت شاميًا أثبت منه وما حدثُت وأنا أستخري اهلل تعاىل

 940يف التحديث عنه(

  0كبرية على تثبته يف الرجال وجمانبته للضعفاء واملرتوكني رمحه اهلل تعاىل ويف قوله هذا داللة 

 950وقد عده السخاوي والسيوطي والتهانوي أيضًا فيمن ال يروي إال عن ثقة 

  عبد الرمحن بن يزيد بن جابر األزدي الداراني -31 

 0روى له اجلماعة 0هـ 050مات بعد سنة  0ثقة باالتفاق

 0 96خذ هذا العلم إال عمن شهد له بالطلب(كان يقول : ) ال يؤ 

                                                           

 8( 8/800التهذيب ) 92

 8(  800- 6/806التهذيب ) 93

 8(  0/262التهذيب ) 94

 8أنظر املصادر يف هامش ترمجة حييى القطان  95
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   عبد اهلل بن اإلمام أمحد املروزي - 31

  0روى له النسائي  0هـ  290ثقة ، مات سنة 

 ) 970ذكر احلافظ أنه : ) ال يكتب إال عمن هو ثقة عند أبيه 

   عبد اهلل بن ذكوان أبو الزناد -32

 0هـ ، روى له اجلماعة  030 ثقة فقيه ، مات سنة

 ) 980كان يقول : ) أدركت باملدينة مائة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم احلديث يقال : ليس من أهله 

 : وهذا يدل على أنه ال يأخذ إال عن ثقة صاحب حديث أي عارف باحلديث وال يكفي عنده العدالة أقول

 0فحسب بل ال بد من الضبط أيضًا 

  عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي -33

 0اإلمام احلافظ صاحب املسند

                                                                                                                                                                               

 8(  2/20اجلرح والتعديل ) 96

ومعروف أن عبد اهلل بن أمحد فاته  8 830، 836، وقواعد يف علوم احلديث للتهانوي ص 13انظر تعجيل املنفعة ص 97

وكان ال يكتب عن أحد إال مبوافقة  حفاظ أمثال ابن اجلعد وغريه من الذين هناه أبوه عن الكتابة عنهم لكوهنم أجابوا يف احملنة

 8أبيه اإلمام أمحد رمحه اهلل ومعلوم أن أمحد من الذين ال يروون إال عن ثقة

 8(  1/13مقدمة صحيح مسلم )  98
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 }وأورد كثريًا من اآلثار اليت متدح  99بوَّب يف كتابه ) سنن الدارمي ( } باب : يف احلديث عن الثقات

ار ومن طالع الرواية عن الثقات وجمانبة الضعفاء واملرتوكني ، وهذا ظاهر يف أنه يرى نفسه ملزمًا بتلك اآلث

ترمجته وجد شيوخه من كبار احلفاظ الثقات على كثرهتم ويف قليل منهم خالف حمله االجتهاد ومثلما قد 

 0جند يف شيوخ مالك أو شعبة من أختلف فيهم ولكنهم نادر 

 عبد اهلل بن عون البصري -34

 0روى له اجلماعة  0هـ  050ثقة مشهور فاضل مات سنة  

 ل : ) ال يؤخذ هذا العلم إال ممن شهد لهكان يقو 

 100بالطلب ( 

 1010وكان يرتك احلديث عن الرجال الذين ينهى شعبة عن األخذ عنهم 

: العبارة األوىل قاهلا كثري من العلماء ممن مل نوردهم هنا لكن تتبع ابن عون لشعبة وتقليده يف األخذ عن أقول 

 0بذكره هنا  الرجال وترك الرواية عن آخرين جيعلنا نستأنس

 

  عبد اهلل بن املبارك املروزي -35

                                                           

 8 88مسند الدارمي ص  99

 8(  2/20اجلرح والتعديل ) 100

 8(  1/46اجملروحني ) 101
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 0روى له اجلماعة  0هـ 080اإلمام اجملاهد ، ثقة ثبت حجة ، مات سنة 

  أقواله تدل على أنه ال يروي إال عن ثقة إال يف الزهد والوعظ واألدب وما أشبه هذا أما يف العقائد

 0عن ثقة  واألحكام فكان رمحه اهلل ال يروي إال

  ( : قد تلقى الرجل ثقة وهو حيدث عن غري ثقة وتلقى الرجل غري ثقة وهو حيدث عن 000وهو القائل

 1020ثقة ولكن ينبغي أن يكون ثقة عن ثقة (

 ) 1030وهو صاحب العبارة املشهورة : ) اإلسناد من الدين ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء 

 األدب واملواعظ فقد روى مرة عن رجل ضعيف ، فقيل له : هذا ولكنه كان حيتمل الرواية عن الضعفاء يف

قال عبدة بن سليمان يعين )  1040فقال : ) َيْحَتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه األشياء( 0ضعيف

والبن املبارك أقوال  0وعبدة هو الراوي عن ابن املبارك 1050يف أدب ، يف موعظة ، يف زهد أو حنو هذا (

 1060ى تثبته يف الرجال وحتريه أخرى تدل عل

                                                           

 8(  200/ 1تذكرة احلفاظ ) 102

 8(  1/13مقدمة صحيح مسلم )  103

 8(  88/ 2اجلرح والتعديل )  104

    8(  81/ 2اجلرح والتعديل ) 105

 ( 88-88-28-2/23( ، واجلرح والتعديل )  20-26/ 1أنظر هذه األقوال يف مقدمة مسلم )  106
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وقد بينا يف املقدمة أن بعض األئمة تشددهم عام يف كل املوضوعات وبعضهم يتشددون يف موضوعات دون 

موضوعات كابن املبارك هنا الذي يتشدد يف أحاديث األحكام والعقائد ويتساهل يف أحاديث املواعظ 

نت احلديث يف األحكام أم الزهديات فإن كان يف األول واآلداب والزهد فإذا رأيته يروي عن رجل فانظر هل م

 .حيتمل أن يكون ذلك الشيخ ضعيفًافهو على الشرط وإن كان يف الثاني فليس على الشرط مبعنى أنه 

 أبو زرعة الرازي (عبد اهلل بن عبد الكريم )  -36  

 0اجهروى له مسلم والرتمذي والنسائي وابن م 0هـ 211اإلمام احلافظ ، مات سنة 

 ) 1070قال احلافظ ابن حجر : ) من عادة أبي زرعة أالَّ حيدث إال عن ثقة 

  وقال ابن أبي حامت يف ترمجة إبان بن أبي عياش : ) ُسِئل أبو زرعة عنه فقال : ) ترك حديثه ومل يقرأه

 علينا فقيل له : كان يعتمد الكذب ؟! قال : ال ، كان يسمع احلديث من أنس ومن شهر ومن احلسن فال

 1080مييز بينهم (

 : وقال ابن أبي حامت يف ترمجة عبد اهلل بن واقد احلراني 

 1090) سألت أبا زرعة عنه فقلُت : ضعيف احلديث ؟! قال : نعم ال حيدث عنه ( 

  ( : 00وضعف أبو زرعة عبيد بن القاسم األسدي وقال) 110ال ينبغي أن حيدث عنه 

                                                           

 8(  2/416اللسان ) 107

 8(  1/80التهذيب )  108

 8(  6/60التهذيب )  109
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 111(000هو يف موضع من ُيَحدَّث عنه  وقال يف ترمجة عمرو بن احلصني العقيلي : ) ليس 

 ) 112وقال يف حممد بن خالد الطحان : ) ضعيف ال أحدث عنه 

 ( وترك أبو زرعة حديثه فلم يقرأه علينا وقال 000وقال ابن أبي حامت يف ترمجة حممد بن عقبة السدوسي

 1130ال أحدث عنه (

ثقة عنده إضافة إىل أنه من املتشددين يف : فمن هذه النصوص نعرف أن أبا زرعة الرازي ال يروي إال عن أقول 

 0احلكم على الرجال 

  عقبة بن نافع الفهري -37

 0يف فتنة يزيد بن معاوية 0هـ 13فاتح املغرب مل تصح له صحبة وهو تابعي كبري ، مات سنة 

  إال من ثقة  -لى اهلل عليه وسلم ص -كان يوصي بنيه ويقول : ) يا بين ال تقبلوا احلديث عن رسول اهلل

)1140 

 علي ابن  املديين -  38

 0هـ ، روى له اجلماعة 231ثقة إمام ثبت وهو أعلم أهل عصره باحلديث وعلله ، مات سنة  

                                                                                                                                                                               

 8(  0/08التهذيب )  110

 8(  0/21التهذيب )  111

 8(  8/142التهذيب )  112

 8(  840/ 8التهذيب ) 113

 8(  2/28اجلرح والتعديل ) 114
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 ) 0يعين ثقة 115تقدم قول أبي العرب القريواني : ) إن أمحد وعلي بن املديين ال يرويان إال عن مقبول 

 قول ابن املديين عن نفسه : ) كان إذا اجتمع حييى وعبد الرمحن على ترك حديث رجل تركته وإذا  وسبق

 1160حدث عنه أحدمها حدثت عنه (

 ) يعين سيار 1170وقال ابن املديين أيضًا : ) ليس كل أحد يؤخذ عنه وما كنُت أظن أحدًا حيدث عن هذا

 1180( بن حامت أبي سلمة العنـزي ، مع أنه ) صدوق له أوهام

 : وترك ابن املديين حممد بن عمران بن موسى الصرييف فقال 

 1190) تركته على عمد حني كان رديء األخذ ( 

 ويرتك حديث مرتكب 120وكان خيترب الرواة ويستدل على صدقهم أو كذهبم بعدة استدالالت

 1230واملصر على اخلطأ122وكثري الغلط121الكبرية

                                                           

 8(  8/114التهذيب )  115

( وهذا دليل على شدة حتريه يف اختياره للرجال وحييى هو ابن سعيد القطان وعبد الرمحن هو ابن  11/210التهذيب ) 116

 8مهدي

 8 408منهجه يف نقد الرجال ملؤلفه إكرام اهلل إمداد احلق ص( و كتاب علي بن املديين و 143/ 2املعرفة والتاريخ ) 117

 8(  2018التقريب ترمجة ) 118

 8 280الكفاية ص 119

 8 406أنظرها يف كتاب علي بن املديين ص 120

 8 400،408املصدر السابق ص 121

 8املصدر السابق  122
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  أيوب الوراق فلم يعرفاه وقاال : ) ُيسئل عنه فإن كان ال وسئل هو وأمحد بن حنبل عن أمحد بن حممد بن

 1240بأس به محل عنه (

 )1250وقال ابن املديين يف إبراهيم اخلوزي : ) ضعيف ال أكتب عنه شيئًا 

 )1260وسئل عن حبان بن علي فضعفه وقال : ) ال أكتب حـديـثه 

  1270قط (وقال عن حجاج بن أرطأة : ) تركت احلجاج عمدًا ومل أكتب عنه حديثًا 

 )0يعين أنه ضعيف عنده 128وسئل عن داود بن يزيد األودي فقال : ) أنا ال أروي عنه 

  1290(000وقال يعقوب بن شيبة : قيل البن املديين : ) ترضى حديث شهر؟! فقال : ) أنا أحدث عنه 

 0يعين أنه ثقة عنده يرضى حديثه وحيدث عنه 

  ثم حدَّث عنه وبيَّن أن حديثه ضعيف بقوله : ) ويف وكان علي بن املديين يضعِّف والده وال حيدث عنه

 1300حديث الشيخ ما فيه (

                                                                                                                                                                               

 8املصدر السابق  123

 8وهذا نص صريح من علي وأمحد يف عدم الرواية إال عمن هو ثقة  488املصدر السابق ص 124

 8(  1/108التهذيب )  125

 8(  2/108التهذيب ) 126

 8(  2/180التهذيب )  127

 8(  8/283التهذيب )  128

 8(  3/103التهذيب ) 129
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  وقال يف عبد الرمحن بن عثمان الثقفي : ) كان حييى بن سعيد حسن الرأي فيه وحدَّث عنه ، وقال علي

 1310(000: وأنا ال أحدث عنه

  فسأله اإلمام أمحد ) علي 000وكان اإلمام أمحد سأل أبا داود : عمن حدَّث عن عبد الرمحن بن عثمان

 0قال أبو داود : ال أدري 132حيدث عنه؟! (

وترى هنا أن اإلمام أمحد يسأل عن الرجل هل حدث عنه علي؟! ألن حتديث علي عنه توثيق له عند أمحد 

، فلم يقل أمحد ) هل وثقه علي ( لعلمه أنه متى حدث عنه علي فقد وثقه ووثق به ، هذا الذي يظهر من 

 0ملن تأملها  الرواية

 ) 1330وقال ابن املديين يف حييى بن عباد الضبعي : ) حييى بن عباد ليس ممن أحدث عنه 

  وبلغ من تشدد علي بن املديين أنه رمبا ترك التحديث والرواية عن بعض من حدث عنهم حييى القطان مع

 1340ن عثمانتشدد األخري، وكان حييى القطان يعاتب عليًّا يف عدم روايته عن عبد الرمحن ب

 ) 1350وقال يف أبي هارون العبدي : ) لسُت أروي عنه 

                                                                                                                                                                               

130  

 8(  6/226التهذيب ) 131

 8(  6/226التهذيب )  132

 8(  11/286التهذيب )  133

 8(  6/220التهذيب )  134

 8(  0/418التهذيب )  135
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  عمرو بن علي الفالس -39

 0ثقة حافظ ، من العاشرة ، روى له اجلماعة  

  قال يف إمساعيل املكي : ) حيدث عنه أهل الكوفة األعمش وإمساعيل بن أبي خالد ومجاعة وكان ضعيفًا

 1360صدوقًا يكثر الغلط حيدث عنه من ال ينظر يف الرجال (يف احلديث يهم فيه وكان 

: هكذا ينقد كبار األئمة مثل األعمش وإمساعيل بن أبي خالد لروايتهم عن إمساعيل املكي مع جاللة  أقول

األعمش وابن أبي خالد ، وكالمه يدل على تثبته وحتريه ونظره يف الرجال قبل الرواية عنهم ، ومن نظر يف 

 0ذيب الكمال رأى جاللة شيوخه ترمجته يف هت

  عمر بن  اخلطاب  القاسم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن - 41

 0روى له مسلم والنسائي  0هـ 030ثقة ، مات حنو سنة  

  عاتبه بعضهم لعدم معرفته إجابة سؤال فقال : ) أقبح من ذلك عند من َعَقل عن اهلل أن أقول بغري علم أو

 1370ثقة (آخذ من غري 

  القاسم بن حممد بن أبي بكر الصديق -41

 0روى له اجلماعة  0هـ 001أحد الفقهاء السبعة ، مات سنة 

 ) 1380قال يف التورع عن اجلواب بغري علم : ) إن أشد من ذلك أن أفيت بغري علم أو أروي عن غري ثقة 

                                                           

 8(  8/282الكمال )  136

 8(  826/ 0( ، التهذيب )  1/16مقدمة صحيح مسلم )  137
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 0سم بن عبد اهلل بن عمر املتقدمةيف قصة مشاهبة لقصة القا

  اإلمام مالك بن أنس األصبحي -12

 0روى له اجلماعة  0هـ 079الفقيه املشهور صاحب املوطأ وهو حجة باالتفاق ، مات سنة  

 ) 0 139قال حييى بن معني : ) كل من روى عنه مالك فهو ثقة إال عبد الكريم 

 كتيب ؟! قلت : ال ، قال : ) لو كان  وقال علي بن بشر الزهراني سألُت مالكًا عن رجل فقال : ) رأيته يف

 1400ثقة لرأيته يف كتيب (

 ) 1410وقال ابن عيينة : ) ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأهنم 

  وقال النسائي : ) ما عندي بعد التابعني أنبل من مالك وال أجل منه وال أوثق وال آمن على احلديث وال

 1420عن مرتوك إال عبد الكريم (أقل رواية عن الضعفاء ما علمناه حدث 

  وقال ابن حبان : ) كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء باملدينة وأعرض عمن ليس بثقة يف احلديث

 1430(000ومل يكن يروي إال ما صحَّ وال حيدث إال عن ثقة 

                                                                                                                                                                               

 8 223وقواعد يف علوم احلديث ص 8(  1/46سنن الدارمي )  138

 8( وعبد الكريم هو ابن أبي املخارق وهو ضعيف  18/0التهذيب )  139

 8( 18/6التهذيب ) 140

 8السابق  املصدر 141

 8(  18/8التهذيب )  142

 8املصدر السابق  143
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 1440(000ه وقال ابن عيينة : ) إمنا كنا نتبع آثار مالك وننظر إىل الشيخ إن كتب عنه وإال تركنا 

  1450قال : ) قد روى مالك عنهما ( -عندما سئل أيهما أحفظ ُسَمّي أو سامل أبو النضر  -وقال أيضًا 

 ) 1460وقال أبو حامت : ) مالك نقي الرجال نقي احلديث 

 ) 1470وقال الدارقطين : ) له عادة أن ُيسقط إسم الضعيف عنده يف اإلسناد مثل عكرمة وحنوه 

  1480شعبة لروايته عن عاصم بن عبيد اهللوكان اإلمام مالك ينتقد 

 أقول : وشعبة شعبة !!

 ( وقد روى عنه مالك وكان ممن ينتقي الرجال 000وقال يعقوب بن شيبة يف عبد الكريم بن مالك اجلزري

)1490 

  وقال مطرف : ) قال يل مالك : عطاف حيدث ؟! قلت : نعم فأعظم ذلك وقال : ) لقد أدركُت أناسًا

 1500ؤخذ عنهم ( !! قلت : كيف ؟! قال : ) خمافة الزلل (ثقات حيدثون ما ي

                                                           

 8املصدر السابق  144

 8(  18/6التهذيب )  145

 8 882( ترمجة  0/286اجلرح والتعديل )  146

 8(  2/8العلل ) 147

 8(  3/40التهذيب ) 148

 8(  6/804التهذيب )  149

 8(  0/222التهذيب )  150
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 ) 1510وقال مالك : ) إمنا يكتب العلم عن قوم جرى فيهم العلم مثل عبيد اهلل بن عمر وأشباهه 

 ) 1520وقال معن بن عيسى : ) كان مالك ال يرى عكرمة ويأمر أالَّ يؤخذ عنه 

 ألنَّ مالكًا يروي عنه وال يروي مالك إال عن  وقال ابن عدي يف ترمجة عمرو بن أبي عمرو : ) ال بأس به

 1530صدوق ثقة(

 ) 1540وسئل سعيد بن منصور عن أحدهم فقال : ) كان مالك يرضاه وكان ثقة 

  ( : مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة 000وقال احلافظ يف مقدمة التهذيب

 1550كشعبة ومالك(000

 املطليب الشافعي حممد بن إدريس -13

 0روى له اجلماعة إال مسلم  0هـ 201جمدد الدين على رأس املئتني ، احلافظ فقيه امللة مات سنة  

  قال الشافعي : ) ال تقدم احلجة خبرب اخلاصة حتى جيمع أمورًا منها أن يكون من حدث به ثقة يف دينه

حييل معاني احلديث من اللفظ أو أن يكون ممن يؤدي معروفًا بالصدق يف حديثه عاقاًل ملا حيدث به عاملًا مبا 

 0يف كالم طويل 156(000احلديث حبروفه كما مسعه ال حيدث به على املعنى 

                                                           

 8املصدر السابق  151

 8( مع أن عكرمة روى له اجلماعة إال مسلم  0/260التهذيب )  152

  8(  0/08التهذيب )  153

 8(  3/882التهذيب )  154

 8(  1/3التهذيب )  155
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وله أقوال أخرى مهمة يف  0وأنتم ترون أنه يشرتط الثقة واإلتقان والرواية باحلروف إن مل يعقل معنى احلديث 

 0(  220فيمن ال يروي إال عن ثقة ) قواعد يف علوم احلديث ص وقد عده التهانوي157الباب

 

 ن إدريس احلنظلي أبو حامت الرازيحممد ب -11

 0روى له أبو داود والنسائي 0هـ277أحد الكبار ، مات سنة  

 0وكان من املتشددين يف الرجال ذكر ذلك غري واحد منهم الذهيب  

 لضعيف وله يف هذا أقوال كثرية خنتار منها : وكان ال يرى التحديث وال الرواية عن ا 

 ) 1580قال يف خليفة بن خياط شيخ البخاري : ) ال أحدث عنه هو غري قوي 

                                                                                                                                                                               

 8 808( والرسالة ص 88-28/ 2اجلرح والتعديل )  156

 الشروط فقد توسع يف 800-868ميكن مطالعتها يف مبحث ) باب خرب الواحد ( من كتاب الرسالة للشافعي من ص 157

أما روايته عن إبراهيم بن أبي حييى األسلمي فقيل روى  8اليت تدل داللة واضحة أنه ال يروي إال عمن هو ثقة ضابط عنده 

عنه الشافعي قدميًا قبل أن يتبني أمره للناس والظاهر أن الشافعي خفي عليه حال إبراهيم هذا مثلما خفي على مالك حال 

فروى عنه وهو ضعيف ، وكذلك ابن أبي ذئب يف روايته عن جابر البياضي ، واإلمام أمحد يف عبد الكريم بن أبي املخارق 

وهكذا فإن مجيع األئمة قد وجد  8888روايته عن عامر بن صاحل ، وحريز بن عثمان يف روايته عن الوليد بن عبد امللك ،

م إن الشافعي مل ينفرد بالرواية عن إبراهيم بن أبي ث 8فيمن رووا عنهم الواحد أو االثنني من الضعفاء خفيت عليهم أحواهلم 

حييى ومل ينفرد بتوثيقه أيضًا ، أما الرواية فقد= = روى عنه ابن جريج وإبراهيم بن موسى السدي وغريهم ، أما التوثيق فقد 

يفه رغم أنه كان وثقه محدان األصبهاني وابن عقدة وابن عدي ونفى عنه الذهيب الوضع يف احلديث ولكن اجلمهور على تضع

 8(  1/130) ( ، وهتذيب التهذيب  1/240فاظ ) انظر تذكرة احل 8من أوعية العلم واحلفظ 
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  وقال ابن أبي حامت يف ترمجة عبد العزيز بن حييى املدني : ) مسع منه أبي ثم تركه وقال : ال أحدث عن

 1590ضعيف (

 وسئل  000: ) روى عنه أبي ومسع منه بعسقالن  وقال ابن أبي حامت يف ترمجة علي بن حفص املروزي

 1600عنه فقال : كتبت عنه(

  ويف ترمجة عمر بن علي بن عطاء قال أبو حامت : ) حمله الصدق ولوال تدليسه حلكمنا له إذا جاء بزيادة

 1610غري ِإنا خناف أن يكون أخذه من غري ثقة (

  :ويف ترمجة عمرو بن احلصني العقيلي قال ابن أبي حامت 

 1620مسع منه أبي وقال تركت الرواية عنه ومل حيدثنا حبديثه( )

  ويف ترمجة حممد بن عقبة السدوسي قال ابن أبي حامت : )سألت أبي عنه فقال : ضعيف احلديث كتبت

 1630عنه ثم تركت حديثه فليس أحدث عنه (

 ) 0يعين أنه رضيه ووثق به 1640وسئل مرة عن راٍو فقال : ) كتبت عنه 

                                                                                                                                                                               

 8(  8/168التهذيب ) 158

 8(  6/868التهذيب )  159

 8(  0/888التهذيب ) 160

 8(  0/400التهذيب )  161

 8(  0/21التهذيب )  162

 8(  8/840التهذيب )  163
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 الكتابة عمن مل يَر أهل احلديث معه فقال يف القاسم بن سالم : )مل أر أهل احلديث عنده فلم  بل كان مينع من

 1650أكتب عنه وهو صدوق (

 0فمجموع هذه األقوال تدل داللة واضحة على تثبت أبي حامت يف الرجال وتشدده وأنه ال يروي إال عن ثقة 

 

 حممد بن إسحاق بن خزمية  -15

إمام األئمة احلافظ صاحب التصانيف ومنها ) الصحيح ( املعروف بـ )صحيح ابن خزمية ( مات سنة  

  0هـ 300

 ) 1660ذكر احلافظ ابن حجر أنه : ) مل يرو يف صحيحه إال ملن هو ثقة عنده 

 ( لسُت أحتج بشهر بن حوشب 000وقال الذهيب : ) وقد كان هذا اإلمام جهبذًا بصريًا بالرجال فقال

وذكر أمساء كثري من الرواة الذين أحتج هبم غري واحد ومنهم من 167(000حبريز بن عثمان ملذهبه  وال

 0فهذا يدل على تشدده يف الرجال وحتريه يف الرواية عن الثقات  0روى له الشيخان أو أحدمها 

 1680ه (وقال ابن خزمية يف رجاء بن صبيح اجلرشي : ) ال أعرفه بعدالة وال جرح وال أحتج خبرب مثل 

                                                                                                                                                                               

 8( 0/818التهذيب )  164

 8(  0/810التهذيب ) 165

 8(  3/281التهذيب )  166

 8(  14/808سري أعالم النبالء )  167
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  وقال احلافظ ابن حجر : ) وأما عبد اهلل فلم أر فيه جرحًاوال تعدياًل ولكن إخراج ابن خزمية له يف

 1690صحيحه يدل على أنه عنده ثقة (

  وقال ابن خزمية يف ابن هليعة : ) لسُت ممن أخرج حديثه يف هذا الكتاب إذا إنفرد وإمنا أخرجته ألن معه

 1700جابر بن إمساعيل(

 1710يف عمر بن حفص بن صبيح : ) إحتج به ابن خزمية يف صحيحه ( وقال املزي 

  وقال السيوطي : ) صحيح ابن خزمية أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة حتريه حتى أنه يتوقف يف

 1720(000التصحيح ألدنى كالم يف اإلسناد 

 0ا لن يروي إال عمن هو ثقة عنده : فمثل هذ أقول

 اعيل بن املغرية اجلعفي البخاري حممد بن إمس -11

مات  0جبل احلفظ وإمام الدنيا يف فقه احلديث وصاحب الصحيح اجلامع املعروف بـ ) صحيح البخاري ( 

 0روى له الرتمذي والنسائي  0هـ 251سنة 

 ) 1730هو القائل : ) كتبُت عن كذا وكذا ليس فيهم إال صاحب حديث 

                                                                                                                                                                               

 8(  8/260التهذيب )  168

 8(  3/118التهذيب )  169

 8(  3/281التهذيب )  170

 ( ، وهتذيب الكمال ) ( 0/483التهذيب )  171

 تدريب الراوي ص  172
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  1740(000اإلميان قول وعملوقال أيضًا : ) مل أكتب إال عمن قال 

: هذا يدل على ما ذكرته سابقًا من أن البخاري يراعي أمر العقيدة يف الرواية فله شروط عقدية إىل أقول 

جانب الشروط احلديثية مع أن تلك الشروط تقوى يف بعض األمور العقدية دون بعض فقد روى عن بعض 

ال يقول ) اإلميان قول وعمل ( مبعنى أن معتقد اخلوارج  غالة الشيعة واخلوارج والنواصب ومثل هؤالء أشد ممن

 0أسوأ من معتقد املرجئة !! وأبى اهلل إال أن يتم كتابه 

 ) 1750وقال ابن عدي يف ترمجة علي بن اجلعد: ) والبخاري مع شدة استقصائه يروي عنه يف صحاحه 

  فكان يقول : )  -سحاق بن راهويه تبعًا إل -وترك البخاري الكتابة عن علي بن احلسني بن واقد املروزي

 1760كنت أمر عليه طريف النهار ومل أكتب عنه (

 0عليًّا هذا كان صدوق لكنه مرجئ مع أن 

 حممد بن إمساعيل الصنعاني  -17

 0روى له اجلماعة إال البخاري 0هـ 270الثقة الثبت ، مات سنة  

 1770أنه عندي ثقة ما حدثُت عنه ( ُسئل الصنعاني عن الواقدي فقال : ) لوال 

                                                                                                                                                                               

، وعلمه بالرجال وحتريه أشهر من أن يذكر  228حلديث صوقواعد يف علوم ا -الفصل التاسع  -أنظر مقدمة فتح الباري  173

 8ويبعد جدًا أن يروي عن ضعيف وال يبينه اللهم إال يف الشواهد والتابعات فقد يتجّوز يف الرواية عن بعض الضعفاء 

 8املصدر السابق  174

 8(  0/282التهذيب ) 175

 8(  0/880التهذيب )  176
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 األودي حممد بن جحادة  -18

 0روى له اجلماعة 0هـ030ثقة ، مات سنة 

 ) 1780قال أبو داود : ) كان ال يأخذ عن كل أحد وأثنى عليه 

 0179وعده الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فيمن ال يروي إال عن ثقة    

 حممد بن حبان البسيت  -19

  0هـ 351اإلمام احلافظ ،صاحب )الصحيح( و )الثقات( و )اجملروحني( وغريها من املصنفات ، مات سنة 

  من طالع مقدمة كتابه ) اجملروحني ( علم بيقني أنه ليس من املنتقني للرجال فقط بل هو من كبار املتشددين

كثريًا من الشيوخ احلفاظ بسبب تشدده يف األخذ عنهم فهو ال يقبل يف األخذ عن الشيوخ وأنه رمبا ترك 

كما أنين قرأت كتابه ) الصحيح ( كله وال أذكر أنه روى عن 1800األخذ إال ممن مجع احلفظ والثقة والفقه

 0شيخ ضعيف البتة 

 

                                                                                                                                                                               

 8(  8/866التهذيب ) 177

 8(  8/82التهذيب )  178

 هامش قواعد يف علوم احلديث ص  179

 8 88أنظر كتابه: كتاب اجملروحني ص 180
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 )ابن أبي ذئب(  حممد بن عبد الرمحن بن املغرية -50

 0هـ 058هور، مات سنة ثقة فقيه فاضل مش 

 0روى له جلماعة 

 ) 1810قال ابن معني : ) كل من روى عنه ابن أبي ذئب ثقة إال جابر البيضاني 

 ) 1820وقال أمحد بن صاحل : ) شيوخ ابن أبي ذئب كلهم ثقات إال البيضاني 

 مد بن عبد اهلل بن عمار املخرمي حم -50

 0نسائيروى له ال 0هـ 212الثقة احلافظ ، مات سنة  

  قال احلسني بن إدريس سألت حممد بن عبد اهلل بن عمار عن علي بن غراب فقال : ) كان صاحب

حديث بصريًا به( قلت أليس هو ضعيفًا ، قال : ) إنه كان يتشيع ولسُت أنا بتارك الرواية عن رجل 

احلديث وال يعقله صاحب حديث بعد أن ال يكون كذابًا للتشيع أو القدر ولسُت براٍو عن رجل ال يبصر 

 1830ولو كان أفضل من فتح املوصلي(

                                                           

 8(  8/884التهذيب )  181

ورغم قول ابن معني وأمحد بن صاحل إال أن اإلمام أمحد قال : )كان ابن أبي ذئب يعد صدوقًا  8(  8/883التهذيب ) 182

فقول  8( 8/884ل منه كان ابن أبي ذئب ال يبايل عمن َحدًّث ( التهذيب )أفضل من مالك إال أن مالكًا أشد تنقية للرجا

أمحد هذا يعكر على القول السابق لوال أن هذه يف سياق املقارنة بينه وبني مالك أضف إىل ذلك أن حييى بن معني أعلم 

 8بالرجال من أمحد أضافة إىل ذلك موافقة أمحد بن صاحل البن معني 

 8(  0/802التهذيب ) 183
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 0أقول : وهذا منهج قوي قريب من منهج النسائي 

 حممد بن سريين  -52

 0روى له اجلماعة 0هـ 000اإلمام املعروف ، مات سنة 

  فتدليسه ومرسله مقبول فمراسيل سعيد سبق قول ابن عبد الرب : ) وكل من ُعرف أنه ال يأخذ إال عن ثقة

 1840بن املسيب وحممد بن سريين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح (

 0يعد ابن سريين فيمن ال يروي إال عن ثقة  -هنا  -إذن فابن عبد الرب 

 ) 1850وابن سريين هو صاحب القول املشهور : ) إن هذا احلديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم 

 1860كثري من العلماء -غري ابن سريين  -ول وقد قال هبذا الق

 

 حممد بن املنكدر التيمي املدني  -53

 0روى له اجلماعة  0هـ030ثقة فاضل ، مات حنو  

  وال ُيسأل عمن  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال ابن عيينة : ) ما رأيت أحدًا أجدر أن يقول قال رسول اهلل

 0188: ) يعين لتحريه ( قال احلافظ 1870هو من ابن املنكدر(

                                                           

 8(  1/88التمهيد )  184

 8( وأنظر مقدمة صحيح مسلم  2/13اجلرح والتعديل )  185

 8 21،22اجلزء األول ص -طالع أقواهلم يف مقدمة ابن حبان لكتابه ) كتاب اجملروحني (  186
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 0: كالم ابن عيينة يقتضي أن ابن عيينة يرى ابن املنكدر ال يروي إال عن ثقة  أقول

  فكأنَّ ابن عيينة قال : ) ال تسأل ابن املنكدر عن شيوخه وال ممن أخذ احلديث !!( فهذا دليل على أنه

 0ال يروي إال عن ثقة مع حتريه يف كل رجال اإلسناد فتأمل!!

 بن عيينة يف موضع آخر : ) كان ابن املنكدر من معادن الصدق وجيتمع إليه الصاحلون ومل ُيدرك وقال ا

  0189منه( -صلى اهلل عليه وسلم  -أحد أجدر أن يقبل الناس منه إذا قال : قال رسول اهلل 

 حممد بن الوليد الزبيدي  -51

 0روى له اجلماعة إال الرتمذي  0 هـ017صاحب الزهري ، ثقة ثبت ، مات حنو سنة 

 ) 190قال اإلمام أمحد : ) كان ال يأخذ إال عن الثقات 

 

 حممد بن حييى الذهلي  -55                        

 0روى له اجلماعة إال مسلم  0هـ 258الثقة احلافظ شيخ البخاري ، مات سنة  

                                                                                                                                                                               

 8(  8/403التهذيب )  187

 8املصدر السابق  188

 8(  8/404التهذيب )189

 8(  8/388التهذيب ) 190
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  ؟! يعين لو مل يكن عندي 191ذا أحدث عنه (سئل عن حممد بن محيد الرازي فقال للسائل : ) أال ترى هو

 0ثقة ملا حدثُت عنه

  وملا سئل عن أبي األزهر النيسابوري قال : ) أبو األزهر من أهل الصدق واألمانة نرى أن يكتب عنه

)1920 

 

 مسلم بن احلجاج النيسابوري -51

 0ه الرتمذي روى ل 0هـ 210اإلمام صاحب الصحيح ، احلافظ املصنف مات سنة 

 )وذكر اآلثار عن األئمة يف وجوب  1930أقول : بوَّب يف مقدمة صحيحه : ) وجوب الرواية عن الثقات

 0 194التحرز وجتنب الضعفاء واالقتصار على ما رواه الثقات وأهل الصدق(

  0195وعده التهانوي فيمن ال يروي إال عن ثقة 

 مظفر بن مدرك اخلرساني أبو كامل -57

 0روى له الرتمذي والنسائي  0هـ 207تقن، مات سنةالثقة امل 

                                                           

 8( 8/120التهذيب )  191

 8(  1/12التهذيب )  192

 8 0،14،20املقدمة ص 193

 8املصدر السابق  194

 قواعد يف علوم احلديث ص  195
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  مل يكونوا 000قال أمحد بن حنبل : ) كان أصحاب احلديث ببغداد أبو كامل وأبو سلمة اخلزاعي واهليثم

 1960حيملون عن كل واحد ومل يكتبوا إال عن الثقات (

 )197وقال احلافظ ابن حجر : ) ثقة متقن كان ال حيدث إال عن ثقة 

 عي سلمة احلافظ أبو سلمة اخلزا منصور بن -58

 0روى له البخاري ومسلم والنسائي 0هـ 200مات سنة  

  0سبق قول أمحد فيه يف ترمجة ) مظفر بن مدرك ( اليت سبقت 

  ، وقال الدارقطين أيضًا : ) أحد الثقات احلفاظ الرفعاء الذين كانوا يسألون عن الرجال ويؤخذ بقوهلم فيهم

 1980وغريمها ( أخذ عنه أمحد وابن معني

 

 منصور بن املعتمر السلمي  -59                  

 0روى له اجلماعة 0هـ032اإلمام الثقة الثبت ، مات سنة  

 ) 1990قال أبو داود : ) منصور ال حيدث إال عن ثقة 

                                                           

 8(  18/104التهذيب ) 196

 8 6022تقريب التهذيب ترمجة  197

 8(  18/880التهذيب ) 198

199  
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 النعمان بن ثابت أبو حنيفة -10

 0روى له الرتمذي والنسائي  0هـ 050فقيه األمة العلم املعروف ، مات سنة  

  2000(000قال الشعراني : ) رأيته ) يعين أبا حنيفة ( ال يروي إال عن خيار التابعني العدول الثقات 

 وكان أبو حنيفة يقول : ) ال ينبغي للرجل أن حيدث من احلديث إال مبا حفظه من يوم مسعه إىل يوم حيدث 

 2010به (

 ) وقد يقول البعض : إن هؤالء  2020وقال التهانوي : ) فمن روى عنه أبو حنيفة ومل يبيِّن فيه جرحًا فهو ثقة

 0حنفية جياملون إمامهم!!

فأقول : بالرجوع إىل هتذيب الكمال وسري أعالم النبالء جند أن شيوخه ثقات مشهورون يف الغالب أمثال 

ت وقتادة واألعرج واحلكم ومحاد بن أبي سليمان وسلمة بن كهيل عطاء والشعيب وطاووس وعدي بن ثاب

ومنصور وهشام بن عروة والسبيعي أبي إسحاق وأمثاهلم وقد يروي عن بعض املختلف فيهم ولكن مل أجده 

 0 203روى عن مرتوك وال كذاب إال إذا اقرتن روايته عنه ببيان حاله

 ي يثم بن خارجة املروزي البغداداهل -10

                                                           

 8 228قواعد يف علوم احلديث للتهانوي ص 200

 8املصدر السابق  201

 8 281املصدر السابق ص 202

مثلما روى عن جابر اجلعفي وشهد أنه كذاب ويشبه هذا رواية الشعيب عن احلارث األعور وشهادته أنه كذاب فالرواية مع  203

 8بيان حال املروي عنه فضيلة وليست منقصة 
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 0روى له البخاري ومسلم وابن ماجة 0هـ  227ثقة ، مات سنة 

  0سبق قول أمحد فيه يف ترمجة مظفر بن مدرك 

 

 راحوكيع بن اجل -12

 

 0هـ ، روى له اجلماعة091ثقة إمام من كبار احلفاظ ، مات سنة 

 ) 2040قال : ) ال نروي عن إبراهيم بن أبي حييى حرفًا 

 وإن كتبه ملن أصح كتب ثم ظهرت أشياء ما نقدر أن حندث عنه بشيء  وقال : ) أتينا املعلى بن هالل

)0205  

 0206وكان ال يسمي من يضعفه 

  0إذن فإذا مسى فهو ثقة وإن مل يسِم فهو ضعيف أو فيه خالف

  وهذا كله يدل  2070(000وكان يكثر من قوله : ) حدثنا فالن وكان ثبتًا ، وكان ثقة ، وكان ثقة ثقة

 0عن الثقات وحرصه على ذلك خاصًة إذا مسى شيخه على حتريه يف الرواية

                                                           

 8(  1/223اجلرح والتعديل ) 204

 8املصدر السابق  205

 8(  1/220املصدر السابق ) 206
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 وهيب بن خالد الباهلي البصري  -31

 0روى له اجلماعة  0هـ 01الثقة احلافظ ، مات سنة 

 )2080قال أبو حامت يف وهيب : ) ال تكاد جتده حيدث عن الضعفاء 

 )2090قال ابن مهدي : ) كان وهيب أبصرهم بالرجال من ابن علية 

 

 

 حييى بن سعيد القطان  -11

 0روى له اجلماعة 0هـ 098اإلمام احلافظ احلجة ، مات سنة

 ) 2100قال العجلي : ) كان ال حيدث إال عن ثقة 

  وقال ابن حبان : ) وهو الذي مهَّد ألهل العراق رسم احلديث وأمعن يف البحث عن الثقات وترك الضعفاء

)2110 

                                                                                                                                                                               

 8(  2/226،220،220،228املصدر السابق ) 207

 8(  11/108التهذيب ) 208

 8( 8/204( ، وانظر املزيد من دالالت حترزه يف هتذيب الكمال )  2/21اجلرح والتعديل ) 209

 8( 2/838الثقات) 210

 8( 81/848هتذيب الكمال ) 211
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 0يعين يف الرجال 2120يين : ) كان يف حييى تشدد (وقال ابن املد 

 ) 0يعين من ابن مهدي  213وقال أيضًا : ) كان حييى بن سعيد أعلم بالرجال 

  وقال : ) إذا اجتمع حييى وعبد الرمحن على ترك حديث رجل تركته وإذا حدث عنه أحدمها حدثُت

 2140عنه (

 2150د أهل الصدق (وقال األزدي : ) من َحدَّث عنه ) القطان ( فهو يف عدا 

 ) 2160وقال ابن عدي يف ترمجة عمران بن مسلم الكويف : ) روى عنه حييى القطان مع شدة استقصائه 

 )0يعين القطان 2170وقال اإلمام أمحد : ) ما رأيت ثبتًا يف الرجال من حييى 

 حييى بن أبي كثري الطائي  -15

 

 0له اجلماعةروى  0هـ 032الثقة احلافظ ، مات حنو سنة 

                                                           

 8( 6/208التهذيب ) 212

 8(  6/201التهذيب ) 213

 8( 11/210التهذيب ) 214

 8(  0/148التهذيب ) 215

 8(  4/881التهذيب ) 216

 184وكذلك عده السخاوي والسيوطي والتهانوي فيمن ال يروي إال عن ثقة انظر فتح املغيث ص 8( 0/208التهذيب ) 217

 8 216( وقواعد يف علوم احلديث ص 1/810، وتدريب الراوي )
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 ) 2180قال أبو حامت ) حييى إمام ال حيدث إال عن ثقة 

 حييى بن معني  -11

 

 0روى له اجلماعة  0هـ 233إمام اجلرح والتعديل ، مات سنة  

 ) 0يعين من ابن املديين 2190قال أبو داود : ) حييى أعلم بالرجال 

  2220، وأمحد221والفرهياني0220وكذلك قال صاحل بن حممد جزرة 

 ) ويعين بالرجل حييى بن  2230وقال أمحد : ) هاهنا رجل خلقه اهلل تعاىل هلذا الشأن ُيظهر كذب الكذابني

 0معني 

  وقال حييى بن معني : ) ما رأيت على رجل قط خطًأ إال سرتته وما استقبلت رجاًل يف وجهه مبا يكره

 2240أبّين لن اخلطأ فإن قبل وإال تركته (

                                                           

 8(  11/268التهذيب ) 218

 8(  11/208هتذيب التهذيب ) 219

 8املصدر السابق  220

 8(  11/204التهذيب ) 221

 8املصدر السابق  222

 8( 11/206التهذيب ) 223

 8( وهذا نص يف أنه يرتك الذين يصرون على اخلطأ 11/206التهذيب ) 224
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 ؟!225حييى بن معني : ) ُجنَّ أمحد حيدث عن عامر بن صاحل( وقال 

 2260أقول : ومعروف عن حييى أنه كان متشددًا يف الرجال ) وكان خيتربهم أيضًا (

  وقال اإلمام أمحد : ) كنا خنتلف إىل هبز أنا وابن معني وعلي بن املديين وكان الذي ينتقي لنا علي فأخرج

هلل بن جعفر ) والد علي بن املديين ( فقال حييى : يا أبا احلسن يومًا كراسة فيها من حديث عبد ا

جتاوزها ! فوضعها من يده فلحقين من ذلك حشمة فلما خرجنا قلت ) ليحيى ( : يا أبا زكريا أين الرجل 

؟! وما كان يضرنا أن نكتب منها مخسة أحاديث أو ستة ، فقال حييى : ما كنت أكتب من حديثه شيئًا 

 2270أمره ( بعد أن تبينت

  :وقال حييى : ) كان حممد بن عبد اهلل األنصاري يليق به القضاء ، فقيل يا أبا زكريا فاحلديث ؟! قال

 0 228للحديث رجال(

  وعده التهانوي فيمن ال حيدث إال عن ثقة وقال : ) شأنه أجل من أن يروي عن غري ثقة وال يبينه فإنه كان

 2290( -وسلم  صلى اهلل عليه -يذب الكذب عن رسول اهلل 

 يزيد بن هارون الواسطي  -17

                                                           

 8( وهذا نص يف إنكار حييى بن معني الرواية عن الضعفاء  2/868ميزان االعتدال ) 225

 8(  3/288( ، )  0/204انظر األمثلة يف التهذيب ) 226

 8( 3/104التهذيب ) 227

 8(  8/203التهذيب ) 228

 8 210انظر قواعد يف علوم احلديث ص 229
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 0روى له اجلماعة 0هـ  201ثقة حافظ عابد ن مات سنة 

  !قال حممود بن غيالن : قلت ليزيد بن هارون : ما تقول يف أبي يوسف ؟ 

 0ويف هذا إشارة إىل أن من روى عنه فهو عنده ثقة 2300قال : ) أنا أروي عنه (

 : 2310) ال ُيكتب عن الرافضة فإهنم يكذبون ( وكان يقول 

 ) 2320وقال : ) ال جيوز حديث الرجل حتى تقبل شهادته 

 0وأنه ال يروي إال عن ثقة 2330وجمموع هذه األقوال تدل على تثبته يف الرجال 

 يعقوب بن سفيان الفسوي -18

 0روى له النسائي والرتمذي  0هـ277ة الثقة احلافظ صاحب كتاب ) املعرفة والتاريخ ( مات سن  

 )2340كان يقول : ) كتبت عن ألف شيخ وكسر كلهم ثقات 

 

                                                           

 8وعده الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فيمن ال يروي إال عن ثقة بناًء على هذا القول  8 226قواعد يف علوم احلديث ص 230

 8(  2/20اجلرح والتعديل ) 231

 8(  2/81اجلرح والتعديل ) 232

ولكن يعكر على هذا القول قول حييى بن معني : ) يزيد ليس من أصحاب احلديث ألنه ال مييز وال يبايل عمن روى (  233

لكن حييى بن معني متشدد جدًا يف الرجال وقوله هذا فيه جتاوز ظاهر فإن يزيد بن هارون من كبار 8( 11/860التهذيب )

 8أصحاب احلديث 

234  
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 (0فصل )

 

كما أن هناك أئمة مشهورين ومشهودًا هلم بالباع الطويل يف الرواية وقد نظرت ترامجهم ونظرت شيوخهم فرأيت 

أهنم ال يروون إال عن الثقات وسأسرد أمساءهم فقط وقد  أن أدخلهم هنا وإن مل أجد أحدًا نص على

 أوردهتم لسببني :

 0إمامتهم وجاللتهم  -1

 0شيوخهم ثقات إال النادر يف بعضهم  -2

 ولعل من أشهر هؤالء حسب الطبقات كالتايل : 

 أو طبقة سعيد بن املسيب جند أئمة كبارًا غري من سبق ذكرهم ال يروون إال عن  طبقة كبار التابعني :

 الثقات مثل :

 0زر بن حبيش  .19

 0عبد الرمحن بن غنم األشعري  .70

 0قيس بن أبي حازم  .70

 0سويد بن غفلة  .72

 0زيد بن وهب  .73
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 0الربيع بن خثيم .71

 األحنف بن قيس  .75

 0احلارث بن سويد  .71

  أو طبقة احلسن البصري وجند فيها:  التابعنيثم الطبقة الثانية من : 

 0سعيد بن جبري  .77

 0عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود  .78

 0عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري .79

 0عروة بن الزبري بن العوام األسدي .80

 0علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب )زين العابدين( اهلامشي .80

 0نافع موىل ابن عمر .82

 0ىل ابن عباسجماهد مو .83

 0: ومن أئمة هذه الطبقة  الطبقة الثالثة طبقة صغار التابعني أو طبقة الزهري 

 0الزهري نفسه فإذا مسى الرجل فهو عنده ثقة يف الغالب  .81

 0ثابت البناني   .85
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 0سلمة بن كهيل  .81

 0احلكم بن عتيبة  .87

 0طلحة بن مصرف .88

 0عمر بن عبد العزيز  .89

 0أبو إسحاق السبيعي فقد روى عن أناس مل يرِو عنهم غريه وقبل هذا بعض األئمة  .90

 وفيها أئمة مثل : ثم طبقة أيوب السختياني 

 0جعفر الصادق  .90

 0سعيد بن أبي عروبة  .92

 0هشام بن عروة  .93

 0حييى بن سعيد األنصاري  .91

 ثم ابرز أئمة الطبقة اليت تليها : 

 0محاد بن سلمة  .95

 0محاد بن زيد  .91

 0سعيد بن عبد العزيز التنوخي  .97
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 0الليث بن سعد  .98

 0معمر  .99

 0مسعر .000

 0ابن املاجشون .000

 

 وتليها طبقة وكيع وفيها : 

 0أبو أسامة  .002

 0ابن إدريس  .003

 0غندر  .001

 0أبو معاوية الضرير .005

 0هشام بن يوسف  .001

 0املعافى بن عمران  .007

 0معتمر بن سليمان  .008

 0هشيم  .009
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 0وأمثاهلم عبد الرمحن بن يزيد بن جابر األزدي ، .000

 وتليها طبقة الشافعي وفيها أئمة كبار مثل : 

 0عبد الرزاق الصنعاني  .000

 0سعيد بن منصور صاحب السنن  .002

 0أبو عاصم  .003

 0احلميدي  .001

 0أبو نعيم الفضل بن دكني  .005

 0أبو مسهر  .001

 0الطيالسي  .007

 0أبو غسان النهدي  .008

 0عفان بن مسلم  .009

 وتليها طبقة اإلمام أمحد وفيها سوى من تقدم  : 

 0إسحاق بن راهويه  .020

 0أبو خيثمة  .020
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 0القاسم بن سالم  .022

 0أبو بكر بن أبي شيبة  .023

 0ابن منري  .021

 ثم طبقة الرتمذي وفيها : 

 0الرتمذي نفسه فشيوخه كلهم ثقات لكن قد يتساهل فيورد إسنادًا فيه ضعفاء ليسوا شيوخه  .025

 0ابن قتيبة  .021

 0عثمان الدارمي  .027

 0احلارث بن أبي أسامة  .028

 0البغوي  .029

 0حممد نصر املروزي  .030

 ثم طبقة النسائي وفيها : 

 0أبو يعلى  .030

 0احلسن بن سفيان  .032

 0أبو عوانة ) يعقوب االسفراييين (  .033
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 0ابن صاعد  .031

 0الدوالبي  .035

 0الطربي  .031

 ثم طبقة ابن أبي حامت وفيها : 

 0ابن أبي حامت نفسه فمن طالع مقدمة كتابه ) اجلرح والتعديل( عرف اعتنائه هبذا األمر  .037

 0العقيلي   .038

 0أبو جعفر الطحاوي  .039

 0ابن األعرابي  .010

 0قاسم بن أصبغ  .010

 0الشاشي  .012

 ثم طبقة ابن حبان : 

 0الطرباني   .013

 0ابن السين تلميذ النسائي  .011

 0االمساعيلي  .015
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 0ابن قانع  .011

 

 (2فصل )

 

األخذ عن الثقات أو يرتك الرواية عن  وذكر ابن حبان مجاعة مل أذكرهم فيمن ينتقي الرجال أو يتحرى يف

 الضعفاء لكن كالمه جممل عام يف التيقظ والتحفظ ومن هؤالء :

 0سامل بن عبد اهلل بن عمر  .011

 0خارجة بن زيد بن ثابت  0 0

 0أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام  0 2

 0 38سليمان بن يسار انظر اجملروحني ص 0 3

                          

 (3فصل )
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وجاء بعد هؤالء أئمة كبار ال حيدثون غالبًا إال عن ثقة لكن مل أذكرهم لتأخرهم والستقرار األسانيد يف 

 عهدهم أمثال : 

 0احلاكم  .019

 0الدارقطين  .050

 0ابن منده  .050

 0الربقاني  .052

 0أبو نعيم االصبهاني  .053

 0اخلليلي  .051

 0الباجي  .055

 0اخلطيب البغدادي  .051

 0السمعاني  .057

 0ابن عساكر  .058

 0الضياء صاحب املختارة وأمثاهلم من املتأخرين  .059
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: ارجوا من إخواني طلبة العلم أن وجدوا أية مالحظة أو إفادة أو زيادة أن يبلغوني هبا أو يرسلوها وأخريًا 

 0عن طريق الدار الطابعة فاملؤمن مرآة أخيه والكمال عزيز والنقص من طبيعة البشر

 ب.الكتا أشكر األخوة الذين استفدت من ملحوظاهتم على هذاكما 

نسأل اهلل عز وجل أن يتقبل هذا العمل وأن جيعله خالصًا لوجهه وأن يصلح نياتنا وأعمالنا ويوفقنا ملعرفة 

 0الصواب ويعيننا على إتباعه إنه مسيع جميب الدعاء وصلى اهلل على حممد وعلى آله وسلم 

 

 :وتوضيح تعليق أخري 

هذا كتاب قديم من كتيب... الذين تأخرت يف نشرها.. ثم أشار علي بعض األخوة أن أنشره، وأفكاري 

اليوم ختتلف عن كثري من أفكار الكتاب كله، فإن علم املصطلح برمته حيتاج إىل جتديد وتعيري جديد ) معايري 

ال أنين يوم ألفت الكتاب كنت من وفق االتفاق مع القرآن من عدمه، ومع مالحظة األثر السياسي واملذهيب( إ

 املدرسة نفسها ) املدرسة احلديثية( وكل منتٍم إىل مدرسة ال يرى عيوهبا.

 كتبت هذا التعليق بعد مثان عشرة سنة من تأليف الكتاب.

 هـ حي طويق، الرياض.0133/ 00/ 25أي يف 

  عليه وعلى آله.يوم مقتل السفري األمريكي بليبيا بسبب الفيلم املسيء للنيب صلوات اهلل
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