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alaoui1965hassan@gmail.com

تقدمي
أذكر يف البداية ابملنهج الذي يعتمده هذا البحث يف مقاربة املوضوع املقرتح؛ وهو الشروط اليت
اعتمدها احملدثون يف انتاج احلديث ،كما سبقت اإلشارة إليه يف امللخص .يقوم منهج البحث على
ثالث نقط؛ أوهلا فسح اجملال لالشرتاط احلديثي يعرب عن حقيقته ،ويفصح عن نفسه .وهلذا ستحت
نصوص احملدثني يف البحث مكانة األرضية التأسيسية للبحث .اثنيهما االنطالق من األسئلة بدل
االنطالق من الدعاوى ،واثلثها التحلي والنقد وصياغة اخلالصات.

يف مشروعية النقد
بعد ذلك منهد للموضوع مبقدمة يف مشروعية النقد يف جمال احلديث؛ إذ ال يزال النقد واملراجعة
فيه مفتوحا ومل ينته بعد ،ومعتمدان يف بناء هذه املشروعية احملدثون أنفسهم .نعتمد مواقف جمموعة
من احملدثني الكبار على سبي املثال؛ وإال فتاريخ االشرتاط احلديثي قد خضع ملراجعات كثرية ،كما
سيتضح يف البحث .هتدف هذه املقدمة التمهيدية إىل اثبات والربهنة على حقنا؛ حنن املسلمني
اليوم ،يف النقد واملراجعة ،كما متتع به ومارسه املسلمون يف املاضي؛ من حقنا حنن أيضا السؤال عن
مدى مصداقية ما نسبته السردية اإلسالمية من نصوص ومتون إىل النيب ﷺ؟
والدلي على أن احلق يف املراجعة والنقد مل ينته بعد ،ما أاثره ويثريه احلديث يف احلياة اإلسالمية قدميا
وحديثا؛ ولع دواعي هذا املؤمتر نفسها هي الشاهد والدلي  .فال يزال السجال واجلدل يف الساحة
اإلسالمية قائما حول احلديث وأدواره يف احلياة اإلسالمية .من احملدثني الذين قرروا أن جمال النقد
واملراجعة ال زال مفتوحا اخلطيب البغدادي .يقول" :من األحاديث ما ختفى علته؛ فال يتوقف عليها
إال بعد النظر الشديد ،ومضي الزمن البعيد" .وبىن موقفه يف انفتاح ابب النقد على مزيد من
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املراجعة على قول احملدث علي ابن املديين الذي يقول" :ورمبا أدركت علة حديث بعد أربعني سنة".

()1

ويف هذا السياق أيضا أييت نقد ابن حجر دعوى ابن الصالح أن ابب النظر يف التصحيح
والتضعيف مغلق ومنتهي .يقول ابن حجر" :فكان األوىل ترك ابب النظر والنقد مفتوحا؛ ليحكم
على ك حديث مبا يليق به وهللا املوفق" )2( .وعل موقفه فقال ألن" :االكتفاء ابحلوالة على النظر
يف االسناد طريقة معروفة لكثري من احملدثني ،وعليها حيم ما صدر من كثري منهم من ايراد
األحاديث الساقطة معرضني عن بياهنا صرحيا؛ وقد وقع هذا جلماعة من كبار األئمة .وكان ذكر
االسناد عندهم من مجلة البيان".

()3

ب ذهب ابن حجر مبشروعية النقد وانفتاحه على املزيد إىل ما هو أبعد؛ وهو احلق يف مراجعة ما
صححه القدماء .يقول مربزا السبب املقتضي لذلك" :ألن كثريا من األحاديث اليت صححها
املتقدمون؛ اطلع غريهم من األئمة فيها على عل حتطها عن رتبة الصحة ( )...قد خيفى على
احلافظ بعض العل يف حديث ،فيحكم عليه ابلصحة مبقتضى ما ظهر له ،ويطلع عليه غريه فريد به
()4
اخلرب .وللحاذق الناقد بعدمها الرتجيح بني كالميهما ( )...والعم مبا يقتضيه اإلنصاف".
وأكد املناوي احلق ذاته فقال" :الصحيح الذي عليه النووي وج احملدثني ،جواز النظر يف
األسانيد واملتون للعارف هبا ،واحلكم عليها مبا يظهر له من صحة وحسن ،وغريمها حيث قويت
()5

معرفته ومتكنه".
أتسيسا على ما سبق؛ نرى أن ج األسئلة اليت حيق للمسلمني اليوم طرحها يف احلق احلديثي،
ينبغي أن تتأسس على ما أجنزه احملدثون يف املاضي؛ وحتديدا على شروطهم وآلياهتم يف انتاج احلديث
-1أمحد خطيب البغدادي ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،قدم له وحققه حممد عجاج اخلطيب ،مؤسسة
الرسالة للطبع والنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،عام  ،1991ج  ،2ص.385 ،
-2أمحد بن علي ان حجر العسقالين ،النكث على كتاب ابن الصالح ،حتقيق ودراسة ربيع بن عبد اهلادي
عمري ،دار الراية ،الطبعة الثالثة ،عام  ،1994ج .294 ،1
-3ابن حجر ،املرجع السابق ،ج  ،2ص .862
-4حممد بن إمساعي الصنعاين ،توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار ،حتقيق حميي الدين عبد احلميد ،دار الفكر
للطباعة والنشر ،ص.119 ،
-5عبد الرؤوف املناوي ،اليواقيت والدرر يف شرح خنبة الفكر ،حتقيق مرتضى الزين أمحد ،مكتبة الرشد ،الرايض،
الطبعة األوىل ،عام  ،1999ج  ،1ص.386 ،
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مبختلف أصنافه؛ املقبول واملرفوض؛ ابلبحث وفحص مدى قدرة تلك اآلليات علميا ومنطقيا على
انتاج "نص" نبوي يتمتع ابملصداقية الالزمة يف هذا السياق؛ سياق الدين والتدين .فليس من السه
ادعاء الصفة الدينية ألي نص من النصوص هكذا وأبدوات كيفما اتفق .فاملقام؛ مقام االدعاء
فضال عن االثبات ،يقتضي احلذر واالحتياط بشك أكرب من أي مقام آخر ،وحيتاج إىل التوس
أبقوى األدوات العلمية واملنطقية.

االشرتاط احلديثي :حتليل ونقد
فما هي الشروط واألدوات اليت اعتمدها احملدثون يف توثيق احلديث؟ وما هو رصيدها يف العلمية
واملوضوعية؟ وما قوهتا يف احلجية املنطقية؟ ه غطت الشروط اتريخ فع الرواية؟ أم ظهرت بعده؟
وإذا ظهرت بعده فما هي عوام ظهورها؟ ه هي عوام علمية موضوعية؟ أم هي عوام
أيديولوجية سياسية؟ ه جنحت الشروط يف إجناز املهمة التوثيقية املأمول منها من واضعيها
أنفسهم؟ ذلك غيض من فيض األسئلة اليت يفرضها سياق البحث النقدي العلمي لشروط احملدثني
يف انتاج احلديث املقبول واملرفوض على حد سواء.
مل يتزامن ميالد االشرتاط على احلديث مع فع الرواية؛ ب قد سبق الفع االشرتاط اترخييا ،كما
أن الشروط كما نعرفها اليوم ،مل تظهر دفعة واحدة؛ ب ظهرت تدرجييا ابملوازاة مع تطورات احلياة
اإلسالمية؛ االجتماعية السياسية ،والفكرية الثقافية .ومع تطورات فع التحديث والرواية احلديثية
ذاهتا.
يدل على ذلك النصوص احلديثية املؤرخة مليالد الشرط األول من الشروط؛ وهو شرط "االسناد" أو
السند ،وأمهها النص املسند للمحدث ابن سريين؛ وهو نص تورده أغلب املدوانت احلديثية بصيغ
متقاربة .يقول ابن سريين" :مل يكونوا يسألون عن اإلسناد؛ فلما وقعت الفتنة قالوا مسوا لنا رجالكم؛
فينظر إىل أه السنة فيؤخذ حديثهم ،وينظر إىل أه البدع فال يؤخذ حديثهم"(.)6
فالنص يقر أبن فع التحديث والرواية سابق على االشرتاط؛ مبعىن أن رواية احلديث كانت متارس
بدون شروط وال ضوابط كما سيظهر بعد ذلك؛ هذا أوال .اثنيا يوثق النص السبب الذي ارتبط به
-6أمحد اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية ،حتقيق وتعليق أمحد عمر هاشم ،دار الكتاب العريب ،بريوت
لبنان ،الطبعة الثانية ،عام  ،1986ص.151 ،
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ظهور االشرتاط؛ املتمث يف الكشف عن سند احلديث ومصدره .وهو احلدث السياسي األكرب يف
اتريخ اإلسالم ،وهو املصطلح عليه يف السردايت القدمية ب "الفتنة"؛ أي الصراع على السلطة وما
أفرزه من انقسامات اجتماعية سياسية ،وفكرية مذهبية .ويدل النص اثلثا على أن "االسناد" هو
أول شرط مت وضعه لقبول الرواية أو رفضها ،وعلى أن الشرط مت ربطه ابالنتماء املذهيب الديين
والسياسي .وأبرز النص رابعا وظيفة الشرط-السند ،وحددها يف الفرز األيديولوجي؛ املذهيب
السياسي للرواة.
فه حنن إزاء هذا التاريخ؛ أمام أسباب اترخيية علمية مليالد االشرتاط احلديثي؟ أسباب هدفها
التوثيق العلمي لآلاثر النبوية؟ أم جند أنفسنا أمام أسباب أيديولوجية سياسية؟ وحىت تتضح الصورة
أكثر نطرح السؤال بصيغة أخرى وهي ماذا يعين ارتباط ظهور االشرتاط ابلصراع على السلطة؟ وإىل
ماذا ينتمي تصنيف الناس؛ أي الرواة يف سياق البحث ،حسب انتماءاهتم املذهبية الدينية
والسياسية؟ ه التصنيف ينتمي إىل جمال العلم واملعرفة؟ أم إىل حق األيديولوجيا؟
يبدو أن اإلجابة واضحة من النص نفسه؛ فهو يقول بوضوح اتم" :فينظر إىل أه السنة فيؤخذ
حديثهم ،وينظر إىل أه البدعة فال يؤخذ حديثهم" .فمعيار القبول والرفض للحديث والرواية ،وفق
النص املؤرخ ،هو االنتماء الديين املذهيب ،وليس هو مدى إمكانية قول "احلقيقة" ونقلها .فه شرط
"االسناد" إذن شرط علمي أم هو شرط أيديولوجي؟
وتؤكد نصوص أخرى اخللفية الصراعية واأليديولوجية لنشأة "اإلسناد" ،منها قول احملدث إبراهيم
النخعي" :إمنا سئ عن اإل سناد أايم املختار؛ وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي يف تلك

األايم" )7( .وأتكيدا لغاية شرط "اإلسناد"؛ واملتمثلة يف فرز الرواة املوالني واملعارضني .يقول أبو داود
إن احملدث زائدة" :كان يستشهد رجلني عدلني على أن هذا صاحب مجاعة ،وليس بصاحب
بدعة؛ فإذا شهد عدالن حدثه" )8( .ويف نص آخر" :كان زائدة ال حيدث أحدا حىت ميتحنه.
فكلمه رج أن حيدثه فقال :هو صاحب سنة؟ قلت :إيش صاحب سنة؟ هو من ولد أيب بكر.
قال :وهللا ما قت عثمان إال رج من ولد أيب بكر".

()9

-7عبد الرمحن ابن رجب ،شرح عل الرتمذي ،حققه وعلق عليه صبحي السامرائي ،عامل الكتب ،عام ،1985
ص.64 ،
-8أمحد خلطيب البغدادي ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،مرجع سابق ،ج  ،1ص.524 ،
-9أمحد خلطيب البغدادي ،املرجع السابق ،ج  ،1ص.522 ،
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استمر احملدثون ابلعم بشرط السند وحده كما ظهر ابتداء ،إىل أن اشتد اخلالف بينهم وبني
خمالفيهم؛ وهم الذين مساهم ابن سرين ب" :أه البدع"؛ وهم املعروفون يف االدبيات اإلسالمية ب:
"أه الرأي" ويف طليعتهم أاب حنيفة ومدرسته الفقهية .فقد دخ أه الرأي على خط مناقشة
شرطية احملدثني االسنادية ،فقام موقفهم على التشكيك يف مدى كفايتها املنطقية يف التوثيق لآلاثر
النبوية واإلسالمية.
وهذا املوقف وثقه احملدث ابن عدي يف كتاب :الكام يف ضعفاء الرجال ابلقول" :وقال غريه :أىب
هللا أن جيع سنة أو شريعة يف أحكام املسلمني عند احملدثني؛ فمنعهم هللا أن جيدوا عن أصحاهبم أثرا
عن النيب ﷺ وأصحابه أبسانيدهم" )10( .وعندما عجز احملدثون عن مناقشة أه الرأي والرد على
أ طروحاهتم اليت ركزت على ما كان اشرتطه احملدثون ،استنجدوا ابلشافعي طالبني منه النصرة
ملشروعهم .وهو ما اعرتف به احملدث احلميدي .يقول" :كنا نريد أن نرد على أصحاب الرأي؛ فلم
حنسن كيف نرد عليهم ،حىت جاءان الشافعي ففتح لنا" )11( .ويؤكده سبب أتليف كتاب:
()12
"الرسالة"؛ وهو أنه ألفه استجابة لطلب احملدث عبد الرمحن بن مهدي.
توىل الشافعي املهمة؛ مهمة الدفاع عن أه احلديث ومشروعهم احلديثي ،فنتج عن عمله أول
نص جامع للشروط التفصيلية للرواية احلديثية .وتدل قراءة نص الشافعي الوارد يف كتاب" :الرسالة"،
على أن الرج أضاف إىل شرط "السند" الذي قال به أه احلديث ،ما كان قد اشرتطه أه
الرأي؛ خصوم احملدثني ،ويف طليعتها شرط "احلفظ" ،وشرط "الفهم" ،أو الفقه ملنت احلديث ،وشرط
العلم مبا حيي املعىن.
يقول الشافعي" :ال تقوم احلجة خبرب اخلاصة حىت جيمع أمورا؛ منها أن يكون من حدث به ثقة يف
دينه ،معروفا ابلصدق يف حديثه ،عاقال مبا حيدث به ،عاملا مبا حيي معاين احلديث من اللفظ ،وأن
يكون ممن يؤدي احلديث حبروفه كما مسع ال حيدث به على املعىن ،ألنه إذا حدث به على املعىن
-10عبد هللا ابن عدي ،الكام يف ضعفاء الرجال ،حتقيق سهي زكار ،الطبعة الثالثة ،عام  ،1988ج  ،1ص،
.121
-11حممد بن ادريس الشافعي ،كتاب الرسالة ،حتقيق وتعليق ،عبد اللطيف اهلميم وماهر ايسني الفح ،
منشورات حممد علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،صن .19
-12حممد بن ادريس الشافعي ،كتاب الرسالة ،املرجع السابق ،ص.25 ،
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وهو غري عامل مبا حيي معناه ،مل يدر لعله حيي احلالل إىل احلرام .وإذا اداه حبروفه؛ فلم يبق وجه
خياف فيه إحالته احلديث ،حافظا إن حدث من حفظه ،حافظا لكتابه إن حدث من كتابه.
إذا شرك أه احلفظ يف احلديث وافق حديثهم ،براي من أن يكون مدلسا؛ حيدث عمن لقي ما مل
يسمع منه ،وحيدث عن النيب ما حيدث التقاة خالفه عن النيب ،ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه،
()13
حىت ينتهي ابحلديث موصوال إىل النيب ،أو إىل من انتهى به إليه دونه".
مل يعم احملدثون جبميع ما اشرتطه الشافعي لقبول احلديث ،رغم اعرتافهم بدوره يف إنقاد مشروعهم،
فتعاملوا معه ابنتقائية شديدة ،حيث عم ك حمدث منها مبا أراد؛ غري أهنم اتفقوا على العم
ابثنني منها؛ ومها إقصاء املخالف ورواايته من دائرة املقبولية ،وإسقاط الشرط األهم من تلك
الشروط ،وهو الذي وضعه يف األص أه الرأي والفقهاء ،وهو شرط الفهم أو الفقه .وتتجلى
أمهيته ،وخطورة اسقاطه يف ذات الوقت فيما عل به الشافعي الشرط ،وهو قوله" :ألنه إذا حدث
به على املعىن وهو غري عامل مبا حيي معناه ،مل يدر لعله حيي احلالل على احلرام" .وتزداد اخلطورة إذا
علمنا أن الطريق املعتدة يف النق والرواية هو طريق املعىن وليس اللفظ.
اختالف الشروط عند احملدثني
ولذلك اختلفت شروط احملدثني يف ختريج األحاديث وقبوهلا ،واختلفوا أيضا يف تقييم الرواة جرحا
وتعديال؛ فما أخذ به بعضهم من الشروط ،مل يعم به البعض اآلخر ،ومن هو موثق من الرواة عند
البعض اعترب عند غريه؛ فاضطربت مناهج التخريج ،كما اضطربت أحكام اجلرح والتعدي  ،وابلتاي
اضطربت نتائج العم حتما .مل يتفق احملدثون يف عصر التأسيس على منهج اشرتاط واحد ،لكنهم
مل خيرجوا عن إطار شروط الشافعي.
يقول احملدث ابن اهلمام بعدما أشار إىل أن البخاري ومسلما روااي عن كثري ممن تكلم فيهم:
"فدار األمر يف الرواة على اجتهاد العلماء فيهم ،وكذا يف الشروط؛ حىت إن من اعترب شرطا وألغاه
آخر يكون ما رواه اآلخر مما ليس فيه هذا الشرط عنده مكافئا ملعارضة املشتم على ذلك الشرط،
وكذا فيمن ضعف راواي ووثقه اآلخر" )14( .ويقول الكوثري عن التصحيح والتضعيف ،أبن مبناه

-13حممد بن ادريس الشافعي ،كتاب الرسالة ،املرجع سابق ،ص.345-344 ،
-14شروط األئمة اخلمسة ،للحازمي ،ضمن ثالث رسائ يف علم مصطلح احلديث ،اعتىن هبا عبد الفتاح أبو
غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب سوراي ،1997 ،هامش ،صن .173
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على" :ما يظهر للناقد؛ ال ابلنسبة إىل م ا يف األمر ( )...الختالف شروط قبول األخبار عند
()15
اجملتهدين .فما يصححه هذا قد يضعفه ذاك".
استمر الوضع على ذلك حىت عصر التدوين ،الذي بلغ فيه تدوين احلديث درجة النضج؛ ففيه
ظهرت املدوانت احلديثية األساسية املعتمدة إىل اليوم من جوامع ومسانيد وسنن .والدلي على ذلك
ما حدث بني حمدثي القرن الثالث ،ومنث له ابخلالف احلاد الذي نشب بني مسلم بن احلجاج،
وبني شيوخه؛ علي ابن املديين وحممد بن إمساعي البخاري حول شرط من شروط اإلسناد
التفصيلية ،وهو شرط "اللقاء" أو "املعاصرة".
فقد كان ك من ابن املديين والبخاري يشرتطان ضرورة لقاء احملدث مبن روى عنه إعماال وتفعيال
لشرط االتصال الذي مل يظهر إال يف هذا العصر؛ أي يف عصر التدوين .بينما ذهب مسلم إىل أنه
يكفي شرط "املعاصرة" بني الرواة .ووثق مسلم اخلالف يف مقدمة كتابه" :اجلامع" ،يف نص طوي
تضمن نقذا الذعا ملن يقول ابللقاء دون أن يسميه .ونوجز ما ورد يف هذا النص املمتد من الصفحة
 ،127إىل الصفحة  ،144ج  ،1بشرح النووي كما يلي:
-1اهتام من يقول بشرط اللقاء ،أبنه من منتحلي التصحيح والتضعيف.
-2رأيه ذاك راي فاسد ،واعتقاد خاطئ ،ومن القوال الساقطة عند العلماء.
-3املناسب لذلك الرأي اإلمهال وعد الرد؛ ألن الرد عليه إحياء له.
-4لكن خوفا من عواقبه الشريرة على العامة رد عليه ليبني فساده.
-5ادعاء ذلك انبع من سوء الروية والفكر.
 -6هو قول مستحدث ال سابق له من أقوال احملدثني ،الذين" :مل يفتشوا عن موضع السماع" كما
ادعاه.
-7كثرة ما روي هبذا الطريق إىل درجة العجز عن اإلحصاء والعد.
-8إن قوله" :كان قوال حمداث وكالما خلقا"؛ أي ساقطا يرمى إىل اخللف.
وختم النص ابلقول" :فال حاجة بنا يف رده أبكثر مما شرحنا؛ إذ كان قدر املقالة وقائلها القدر الذي
وصفناه" .وعقب ابن رجب على هذا اخلالف فقال" :وكثري من املتأخرين على ما قاله مسلم رمحه
هللا من امكان اللقي كاف يف االتصال ( )...وهو ظاهر كالم ابن حبان ( )...وأما مجهور
15شروط األئمة الستة للمقدسي ،ضمن ثالث رسائ يف علم احلديث ،املرجع السابق ،هامش ،صن .92
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املتقدمني فعلى ما قاله ابن املديين والبخاري ،وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله ()...
وحكي عن ( )...السمعاين أنه اعترب ( )..اللقي وطول الصحبة ،وعن أيب عمرو الداين أن يكون
()16
معروفا ابلرواية عنه".
ومل يسلم مشرتطو اللقاء أنفسهم من اخلالف ،حول ما يتحقق به اللقاء؛ فذهب أمحد وأبو زرعة
وأبو حامت إىل أن االتصال" :ال يثبت إال بثبوت التصريح ابلسماع" ،وذهب ابن املديين والبخاري
إىل" :أنه يعترب أحد أمرين؛ إما السماع وإما اللقاء" .وعقب ابن رجب ،بعدما أورد أمثلة ألحاديث
صرح فيها الرواة ابلسماع ،مع أهنا منقطعة ،فقال" :وحينئذ ينبغي التفطن هلذه األمور ،وال يغرت
()17

مبجرد ذكر السماع والتحديث يف األسانيد".
بقي العم االشرتاطي يف إطار شروط الشافعي وحدودها ،دون ان يصرح أحد من احملدثني ،مبن
فيهم حمدثي عصر التدوين ،ابعتماد منهج واضح املعامل يف ختريج احلديث املقبول ،إىل أن جاء القرن
الرابع الذي بدأ فيه االشتغال على الفع الروائي وما عرفه من اشرتاطات يف عصر التأسيس؛ أي يف
القرنني الثاين والثالث اهلجريني .حيث عم حمدثو هذه الفرتة على مجع وتدوين ما بلغهم من
نصوص االشرتاط ،وحاولوا االرتقاء مبضامني تلك النصوص إىل مستوى التنظري ووضع القواعد،
فسموها "معرفة" و "علما" ،كما اشتغلوا أيضا على استنباط مناهج ختريج احلديث يف املدوانت اليت
مل يصرح أصحاهبا مبناهجهم واشرتاطاهتم .يقول املقدسي" :مل ينق عن واحد منهم أنه قال :شرطت
أن أخرج يف كتايب ما يكون على الشرط الفالين؛ وإمنا يعرف ذلك من سرب كتبهم؛ فيعلم بذلك
()18
شرط ك رج منهم".
وميث هذه املرحلة يف اتريخ العم احلديثي ،كتاب" :احملدث الفاص بني الراوي والواعي"
للرامهرمزي ،وكتاب" :معرفة علوم احلديث" للحاكم النيسابوري ،وكتب اخلطيب البغدادي خاصة
كتاب" :الكفاية يف علم الرواية" ( )...إىل أن ظهر على مسرح قراءة اتريخ العم االشرتاطي أبو
عمرو ابن الصالح ،الذي عم على تلخيص أعمال من سبقه من احملدثني القراء ومتيز عمله،
حسبما قاله بعض من جاء بعده ،بدقة االستنباط ،ووضع تعاريف مل يسبق إليها ،إضافة على انه
أطلق احكما ودعاوى مل يسبق إليها كذلك .يقول السيوطي عنه" :اجتمع يف كتابه ما تفرق يف
غريه ،فعكف الناس عليه واختذوه أصال يرجع إليه؛ فال حيصى كم انظم له وخمتصر ومنكث".
-16عبد الرمحن ابن رجب ،شرح عل الرتمذي ،مرجع سابق ،صن .214
-17عبد الرمحن ابن رجب ،املرجع السابق ،صن .218
-18املقدسي ،شروط األئمة الستة ضمن ثالث رسائ يف علم احلديث ،مرجع سابق ،ص.85 ،
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( )19ويقول إن عمله متيز ب" :االستنباط الدقيق ملذاهب العلماء وقواعدهم من أقواهلم ( )...إنه
()20
ضبط التعاريف اليت سبق هبا وحررها ،وأوضح تعاريف مل يصرح هبا من قبله".
لذلك كله؛ إضافة إىل طابعه التعليمي؛ إذ كان عمله يف األص دورسا كان يلقيها على طلبة
احلديث ،عكف عليه احملدثون بعده ابلشرح والتلخيص ،والتهميش والنظم كما قال السيوطي .أدى
االقبال على عم الرج املعروف "ابملقدمة" ،إىل هيمنة آرائه ومواقفه اليت أطلقها ،وإىل انتشار
دعاواه ،حيث مت استهالكها وترديدها يف الثقافة اإلسالمية إىل اليوم .منها على سبي املثال :دعوى
تغطية الشروط اخلمسة اليت حدد هبا "احلديث" الصحيح" لتاريخ الرواية واحلديث ،ومنها دعوى
قطعية مجيع ما يف كتايب البخاري ومسلم من مروايت ،ومنها دعوى أن كتاب البخاري هو أصح
كتاب بعد القرآن (.)...
ونظرا ألن آراء ابن الصالح حول االشرتاط هي اليت سادت وهيمنت ،وال زالت يف احلياة اإلسالمية
ويف مناهج الدراسات اإلسالمية إىل اليوم ،فإننا سنعتمد يف مقاربتنا لالشرتاط احلديثي ذات الشروط
اليت ادعاها الرج للحديث املقبول ،وهو املسمى "ابحلديث الصحيح" ،ولتاريخ الرواية عامة.
وستتضح يف إطار النقد والتحلي لتلك الشروط ،الكثري من احلقائق اليت تقربنا من حقيقة شروط
احملدثني ،ومدى قدرهتا العلمية واملنطقية على اجناز املهمة املرشحة هلا من احملدثني أنفسهم.

دعوى الشروط اخلمسة ونقدها
يقول ابن الصالح" :أما احلديث الصحيح؛ فهو احلديث املسند الذي يتص إسناده ،بنق
العدل الضابط ،عن العدل الضابط على منتهاه ،وال يكون شاذا وال معلال" )21( .تعرض ابن
الصالح يف هذا التعريف الذي ادعاه النتقادات كثرية ،ومن خالهلا تتأكد أمور كثرية سبقت اإلشارة
إليها .رغم ما ادعاه السيوطي قب أبنه" :ضبط التعاريف اليت سبق إليها وحررها" .ويقصد اخلطايب
الذي عرف الصحيح أبنه" :ما اتص سنده وعدلت نقلته" .وعقب العراقي ،بعد عرضه تعريف
اخلطايب فقال" :فلم يشرتط اخلطايب يف احلد ضبط الراوي ،وال سالمة احلديث من الشذوذ والعلة".
-19عبد الرمحن السيوطي البحر الذي زخر يف شرح ألفية األثر ،حتقيق ودراسة ،أنس بن أمحد األندنوسي،
مكتب الغرابء األثرية ، ،ج  ،1ص.235 ،
-20عبد الرمحن السيوطي ،املرجع السابق ،ج  ،1ص.240 ،
-21أبو عمرو عثمان ابن الصالح ،مقدمة يف معرفة علوم احلديث ،طبعة  ،1988صن .12-11
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ويعين ذلك أهنا شروط مضافة يف األخري ،وهلذا قال ابن دقيق" :إن أصحاب احلديث زادوا ذلك يف
()22
حد الصحيح".
تعرضت أغلب الشروط اليت ادعاها ابن الصالح "للحديث" الصحيح" للنقد؛ من النقاد الذين
اشتغلوا على قراءة اتريخ عم أه احلديث ،واتريخ فع الرواية ومما اعرتض به ابن حجر ما ورد
عند الرج يف تعريف العدالة ،وهو ما مساه "السالمة مما خيرم املروءة"؛ فقال :إن الشافعي وأصحابه
مل يشرتطوا املروءة ،وأكد يف السياق ذاته أن بعض احملدثني "مل يزيدوا على شرط اإلسالم ،وهلذا مل
()23
يشرتطوا ثبوت العدالة ظاهرا واكتفوا بعدم ثبوت ما ينايف العدالة".
وأورد العراقي يف هذا السياق؛ سياق اختالف احملدثني يف الشروط ،اختالفهم حول اشرتاط :احلرية
والصغر أو البلوغ وابلعدد الذي تثبت به العدالة ،ويف تعدي النساء ،وتزكية العبيد ( )...فقال إن
منهم من اشرتط احلرية يف الرواية خبالف الشهادة ،وآخرون يقبلون شهادة العبد وروايته .والبعض
قب رواايت الصيب املميز ومل يشرتط البلوغ ،وذهب اآلخرون إىل خالف ذلك .وساد اخلالف أيضا
()24
بكم تثبت العدالة بني الواحد واإلثنني (.)...
واعرتض ابن حجر على شرط "الضبط" الذي ادعاه ابن الصالح ""للصحيح" فقال" :إن احلفظ مل
()25
يعده أحد من أئمة احلديث شرطا للصحيح؛ وإن حكي عن بعض املتقدمني من الفقهاء".
ومث مبنهج احملدث ابن حبان يف التخريج أبن شرطه" :حاصله أن يكون راوي احلديث عدال
مشهورا ابلطلب ( )...فلم يشرتط على االتصال والعدالة ما اشرتطه املؤلف (يقصد ابن الصالح)
يف الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة" .مث قال :وشرطه مث شرط ابن خزمية:
"ألن ابن حبان اتبع البن خزمية مغرتف من حبره انسج على منواله".

()26

-22عبد الرحيم بن احلسني العراقي ،فتح املغيث شرح ألفية احلديث ،حتقيق وتعليق ،حممود ربيع ،دار اجلي ،
بريوت ،الطبعة األوىل  ،1992ص.7 ،
-23عبد الرحيم بن احلسني العراقي ،فتح املغيث شرح ألفية احلديث ،املرجع السابق ،هامش ،ص ،140 ،وص،
.141
-24عبد الرحيم بن احلسني العراقي ،املرجع السابق ،صن .141
-25أمحد بن علي ابن حجر ،النكث على مقدمة ابن الصالح ،مرجع سابق ،ج 1ن ص.267 ،
-26أمحد بن علي ابن حجر ،املرجع السابق ،ج 1ن ،ص.291-290 ،
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ونظرا الختالف الشروط املعمول هبا" :كان مذهب ( )...النسائي أن خيرج عن ك من مل جيمع
على تركه" حسبما قال عنه ابن مندة )27( .وكان أبو داود ،كما يقول ابن مندة" :خيرج االسناد
الضعيف إذا مل جيد يف الباب غريه ،ألنه أقوى عنده من رأي الرجال" )28( .وإمجاال فإن مؤلفي
()29
املسانيد والسنن مل يشرتطوا مما مجعوه يف كتبهم ال" :الصحة وال احلسن".
ويتضح مما انتقد به مسلم أنه مل يلتزم هو اآلخر منهجا واحدا يف االشرتاط؛ فمما انتقد به الرواية
عمن اهتم ابلكذب .وانتقده كثريون منهم أبو زرعة الرازي ،وعبد القرشي؛ واعرتف مسلم ملا بلغه

نقد أيب زرعة بعدم التزامه "الصحة" يف ك ما روى .يقول" :إن ما قلت صحيح؛ وإمنا أدخلت من
حديث أسباط ،وقطن وأمحد ما رواه التقاة عن شيوخهم" .وقال أيضا معرتفا" :إمنا أخرجت هذا
()30
الكتاب؛ وقلت هو صحاح".

احلسن ونقد شرط الضبط
ومن القضااي اليت تلقي املزيد من الضوء على قضية االشرتاط احلديثي ،ما يسمى ب "احلديث
احلسن" ،الذي ارتبط كمصطلح ارتقى به املتأخرون ،منهم اخلطايب وابن الصالح ومن تبعهم ،إىل
درجة جعله قسما قائما بذاته من أقسام احلديث .وهو الذي يقول عنه الرتمذي هو" :عندان ك
حديث يروى ال يكون يف إسناده من يتهم ابلكذب وال يكون احلديث شاذا ،ويروى من غري وجه
()31

حنو ذلك؛ فهو عندان حديث حسن".
ويقول اخلطايب إن احلسن" :ما عرف خمرجه واشتهر رجاله ( )...وعليه مدار أكثر احلديث ،وهو
الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء" )32( .وبعدما عرض تعريف الرتمذي عقب ابن
الصالح عليهما ابلقول" :ك هذا مستبهم ال يشفي الغلي ؛ وليس فيما ذكر الرتمذي واخلطايب ما

-27أبو عمرو عثمان ابن الصالح ،مقدمة يف علوم احلديث ،مرجع سابق ،صن .18
-28أبو عمرو عثمان ابن الصالح ،املرجع السابق ،صن .18
-29أمحد بن علي ابن حجر ،املرجع السابق ،ج  ،1ص.449 ،
-30احلازمي ،شروط األئمة اخلمسة ،ضمن ثالث رسائ يف علم احلديث ،مرجع سابق ،ص.188-185 ،
-31عبد الرحيم بن احلسني العراقي ،فتح املغيث شرح ألفية احلديث ،مرجع سابق ،صن.33 ،
-32أبو عمرو عثمان ابن الصالح ،مقدمة يف علوم احلديث ،مرجع سابق ،ص.15 ،
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يفص احلسن من الصحيح" )33( .مث أخذ هو يفص ما به يتحدد "احلسن" يف نظره وأمهه ما مساه
"ضعف احلفظ" .وهو الذي اعتربه هو ،ومن اتبعه يف ذلك؛ "الشرط" احملدد "للحسن" ،وابلتاي
املميز له عن "الصحيح".
ومل يسلم هذا اإلخراج ملفهوم "ضعف احلفظ" ،والذي مساه البعض بعد ذلك ب" :خفة الضبط"
أو نقصان الضبط يف مقاب ما مسي أيضا ب" :متام الضبط" ،من النقد واالعرتاض .يف هذا السياق
يقول حممد ابن املواق" :مل خيص الرتمذي احلسن بصفة متيزه عن الصحيح" .وعقب ابن دقيق على
اخلالف احلاص يف التعريف فقال" :وإذا اضطرب هذا الوصف مل حيص التعريف املميز للحقيقة".

()34

ويؤكد الذهيب نقد ابن دقيق "للحسن" املؤسس يف توليده على فكرة "ضعف احلفظ" اليت ادعاها
ابن الصالح .فقال عنه" :يف حترير معناه اضطراب" )35( .مث قال" :ال تطمع أبن للحسن قاعدة
تند رج ك األحاديث احلسان فيها؛ فأان على إايس من ذلك ،فكم من حديث تردد فيه احلفاظ ه
هو حسن أو ضعيف أو صحيح؛ ب ( )...الواحد يتغري اجتهاده" )36( .وعقب الصنعاين على
تقسيم ابن حجر "احلسن" إىل قسمني؛ ومما ورد يف نقده أن الرتمذي" :مل يتعرض ملشروطية اتصال
()37
اإلسناد أصال ( )...وصف كثريا من األحاديث املنقطعة بكوهنا حساان".
وممن تعرض لقضية الضبط من املتأخرين أيضا ابن قطلوبغا يف حاشيته على شرح خنبة الفكر،
فقال على مقولة" :اتم الضبط"" :هللا أعلم مبعىن اتم الضبط" .وقال عما يقال له" :ضبط الكتاب":
"مث الضبط ابلكتاب ال يتصور فيه متام وقصور ،وابجلملة ففي التعريف جتهي " )38( .ويف السياق
ذاته عقب على قول ابن حجر يف تعريف "احلديث احلسن" تقليدا ملا قال به ابن الصالح" :فإن

-33أبو عمرو عثمان ابن الصالح ،املرجع السابق ،صن .17
-34عبد الرحيم بن احلسني العراقي ،فتح املغيث شرح ألفية احلديث ،مرجع سابق ،ص.34-33 ،
-35حممد بن أمحد الذهيب ،املوقظة يف علم مصطلح احلديث ،اعتىن به عبد الفتاح أبو غدة ،مكتبة املطبوعات
اإلسالمية ،1416 ،ص.26 ،
-36حممد بن أمحد الذهيب ،املوقظة يف علم مصطلح احلديث ،مرجع سابق ،ص.28 ،
-37حممد بن إمساعي الصنعاين ،توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،ص.163 ،
-38قاسم ابن قطلوبغا ،حاشية ابن قطلوبغا على شرح خنبة الفكر البن حجر العسقالين ،حتقيق إبراهيم بن انصر
الناصر ،دار الوطن للنشر ،الرايض ،السعودية ،ص.47-46 ،
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خف الضبط" قال" :قلت مل حيص هبذا متييز احلسن؛ ألن اخلفة املذكورة غري منضبطة" )39( .وهذا
النقد ورد بعينه وبذات العبارات عند املناوي يف كتاب" :اليواقيت والدرر" على لسان الشيخ قاسم

احلنفي تلميذ ابن حجر )40( .وعقب الزركشي على ذات القضية ،فقال معقبا على تعريف احلسن:
"هو ملتبس؛ فإن الضعف القريب ال ضابط له ينتهي به القدر احملتم من غريه ،وإذا اضطرب هذا
()41
الوجه مل حيص الوجه املبني للحقيقة".
ما يهم البحث يف هذا السياق مما يتص ابلشروط هو أن اخلالف احلاص بشأهنا يؤكد ما
سبقت اإلشارة إليه وأمهه :اترخيية االشرتاط؛ إذ مل تظهر الشروط دفعة واحدة هذا أوال؛ مث اختالف
احملدثني يف العم هبا؛ فك واحد منهم اختار من الشروط ما أراد وأمه ما أرد ،وهلذا من الصعب
احلديث عن منهج اشرتاط واحد وموحد بينهم .وهلذا قال الرتمذي" :وقد اختلف األئمة من أه

العلم يف تضعيف الرجال ،كما اختلفوا يف سوى ذلك من العلم" )42( .وأكده أيضا احلازمي ابلقول:
"أئمة النق أيضا على اختالف مذاهبهم ،وتباين أحواهلم يف تعاطي اصطالحاهتم؛ خيتلفون يف
()43
أكثرها".
يدل ما سبق على أن الشروط اليت ادعاها ابن الصالح لتاريخ الرواية ،غري اثبتة؛ فلم يعترب أحد من
حمدثي عصر التأسيس احلفظ وعدم الشذوذ وعدم العلة واملروءة ،شرطا للصحيح؛ ب أكثر من ذلك
مل يصرح الكثري منهم بشرطه يف القبول والرفض .وهنا البد للبحث أن يسأل عن أسباب ظهور هذه
املصطلحات ابعتبارها آليات إجرائية يف جمال عم احملدثني يف القرن الثالث .فقد ظهرت مقولة
"العلة" أو "عل احلديث" يف إطار ظهور شرط "االتصال"؛ شرط القرن الثالث نتيجة لتفشي ظواهر
يف ممارسة التحديث والرواية أخلت بشرطية اإلسناد ،متثلت يف صناعة األسانيد ،وإبدال األسانيد

-39قاسم ابن قطلوبغا ،املرجع السابق ،ص.58 ،
-40عبد الرؤوف املناوي ،اليواقيت والدرر يف شرح خنبة الفكر ،مرجع سابق ،ص.48-46 ،
-41عبد هللا بن هبار الزركشي ،النكث على مقدمة ابن الصالح ،حتقيق زين العابدين بالفريج  ،1998مكتبة
أضواء السلف ،الرايض ،ج  ،1ص.311-310 ،
-42عبد الرمحن ابن رجب ،شرح عل الرتمذي ،مرجع سابق ،ص.191 ،
-43احلازمي ،شروط األئمة اخلمسة ،ضمن ثالث رسائ يف علوم احلديث ،مرجع سابق ،ص.281 ،
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الضعيفة واجملروحة ابألسانيد اجليدة واملقبولة ،ففرض هذا الواقع البحث والتدقيق ،فسمي ما كان
اعرتى األسانيد من أالعيب ب "العل ".

شرط االتصال ونتائجه العكسية
وكان منطلق البحث هو إدخال شرط "االتصال" الذي أريد منه أن يعاجل ظاهرة اإلخالل
ابلسند ،غري أن التسليم به ،والعم على تعميمه على اتريخ الرواية واحلديث ،أدى إىل نتائج
عكسية ملا أريد منه؛ وهي احلكم على اتريخ الرواية كله ابالنقطاع واإلرسال والتدليس ( )...وهي
أحكام تقتضي نتائجها اطراح ،بعبارة ابن رجب ،أكثرية األحاديث.
فقد كشف البحث يف اتريخ الرواية عن مدى اتصال األسانيد عن مظاهر كثرية لإلخالل به ،وذلك
بعد األخذ به وإ دخاله ضمن شروط القبول .غري أن ما ينبغي التنبيه عليه يف هذا السياق ،هو أنه
قب ذلك؛ أي قب اختاذ االتصال شرطا ،ليس من املنطقي تقييم اتريخ الرواية على أساس شرط
"االتصال" ،ألن فع الرواية والتحديث كان ميارس خارج االشرتاط؛ ب كان املتقدمون يستنكرون
طلب املسند .يقول اخلطيب البغدادي عن املرس واملوقوف" :وهذان النوعان أكثر ما يف كتب
()44

املتقدمني؛ إذ كانوا لكثري من املسندات مستنكرين".
ويؤكده أيضا قول أيب داود يف رسالته إىل أه مكة .يقول" :أما املراسي ؛ فقد كان حيتج هبا العلماء
فيما مضى ،مث سفيان الثوري ومالك بن أنس واألوزاعي ،حىت جاء الشافعي فتكلم فيها ،واتبعه

على ذلك أمحد بن حنب وغريه" )45( .وهو أتكيد لقول ابن جرير" :إن التابعني أمجعوا أبسرهم على
قبول املراسي  ،ومل أيت عنهم إنكاره وال عن أحد من األئمة على رأس املائتني" .وعلق عليه ابن عبد
()46
الرب موضحا" :كأن ابن جرير يعين أن الشافعي أول من أىب قبول املراسي ".
وتكثر الشواهد على نتائج تعميم شرط االتصال ،وإلزام اتريخ الرواية به ،منها قول الدارقطين تعليقا
على االخالل التدليسي الذي اهتم به الكثريون منهم مالك بن أنس .يقول" :إن مالكا ممن عم به
وليس عيبا عندهم" )47( .وال يكاد ،بناء على ذلك التعميم ،يسلم أحد من احملدثني من هتمة
االخالل ،ب ابألقبح منه وهو “التدليس" .وهو ما يدل عليه قول ابن حجر يف معرض التعريف
بكتابه الذي خصصه للمدلسني .يقول" :وهذه أمساء من وقفت عليه من وصف ابلتدليس؛ أما
-44أمحد اخلطيب ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،مرجع سابق ،ج  ،2ص.430 ،
-45أبو دواد ،رسالة أيب داود إىل أه مكة ضمن ثالث رسائ يف علم احلديث ،مرجع سابق ،ص.32 ،
-46حممد بن إمساعي الصنعاين ،توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار ،مرجع سابق ،ص.292-291 ،
-47أمحد بن علي ابن حجر ،النكث على كتاب ابن الصالح ،مرجع سابق ،ج  ،2ص.620 ،
________________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية علوم الشريعة  -جامعة المرقب

فقه التعامل مع السنة النبوية ) من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح)

الموافق2021 / 6 / 10-8 :

___________________________________________________________

تدليس الشيوخ ،فال حتصى أمساء أهله" .مث قال بعدما عرض من كتَب يف موضوع التدليس:
"فجمعت ما ذكروه ،وزدت عليه ما وقع ي من كالم غريهم .وك من ذكر هنا؛ فهو حبسب ما
رأيت التصريح بوصفه ابلتدليس من أئمة هذا الشأن على التفصي  ،وإال فلو اخذان به من حيث
()48
اجلملة لتضاعف هذا العدد جدا".
دفعت كثرة من اهتم ابلتدليس ،ومنهم مالك بن أنس ،ابن عبد الرب إىل التعقيب على ذلك
ابلقول" :وسكوت احملدث عن ذكر من حدثه مع علمه به ( )...ولئن كان هذا تدليسا ،فما أعلم
()49

أحدا من العلماء ،قدميا وحديثا سلم منه إال شعبة والقطان".
واملفارقة اليت يسجلها الباحث يف هذا السياق ،هي أن الكثري ممن انطلقوا من شرط االتصال لنقد
غريهم ابإلخالل به والهتامهم ابلتدليس واإلرسال ،مل يلتزموا هم أنفسهم مبا سلموا به وانتقدوا على
أساسه غريهم ،ويف طليعتهم الشافعي الذي قي كما سبق إنه أول من انتقد اإلرسال واعتربه إخالال
ابلشرط .يقول عنه اخلطيب البغدادي ،إنه ميز يف املرس بني مرس كبار التابعني ،فوضع لقبوله
شروطا ،وبني مرس صغارهم فرفضه .يقول الشافعي عن هؤالء" :ال أعلم منهم أحدا يقب مرسله
ألمور؛ إهنم أشد جتوزا فيمن يرون عنه ( )...واآلخر كثرة اإلحالة يف األخبار ؛ وإذا كثرت اإلحالة

كان أمكن للوهم وضعف من يقب عنه" )50( .ومنهم ابن سريين الذي أرخ لشرط السند؛ قال عنه
()51
علي ابن املديين إنه روى عن ابن عباس وأنس بن مالك ما مل يسمع منهما.
وامتد التمييز يف إعمال شرط االتصال ،حيث مت قبول مراسي البعض دون البعض اآلخر إىل
القرن الثالث ،حيث عم الكثريون على استثناء كتايب البخاري ومسلم من النقد ابحتوائهما على
الرواايت املدلسة واملنقطعة .فقد ادعى ك من ابن الصالح والنووي أن ما يف الكتب املعتمدة
حممول على ثبوت مساعه من جهة أخرى .وهي دعوى تعقبها ابلنقد ك من ابن حجر وصدر
الدين ابن املرح وابن دقيق العيد.

-48أمحد بن علي ابن حجر ،النكث على كتاب ابن الصالح ،مرجع سابق ،ج  ،2ص.650 ،
-49حممد بن عبد الرمحن السخاوي ،فتح املغيث شرح الفية احلديث للعراقي ،حتقيق وتعليق علي حسن علي،
دار اإلمام الطربي ،1992 ،ج  ،1ص.210 ،
-50أمحد اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية ،مرجع سابق ،ص.446-445 ،
-51علي ابن املديين ،كتاب العل  ،حتقيق حممد مصطفى األعجمي ،املكتب اإلسالمي  ،1972ص.65 ،
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يقول ابن حجر" :ويوهم أن الذي يف الصحيحني وغريمها من الكتب املعتمدة من حديث املدلسني
مصرح يف مجيعه؛ وليس كذلك؛ ب يف الصحيحني وغريمها مجلة من أحاديث املدلسني ابلعنعنة".
ويقول ابن املرح عن التمييز يف اجراء الشرط" :إن يف النفس من هذا اإلستثناء غصة ،ألهنا دعوى
ال دلي عليها؛ وال سيما أان قد وجدان كثريا من احلفاظ يعللون أحاديث وقعت يف الصحيحني ،أو
أحدمها بتدليس رواهتا" .وانتقد ابن دقيق أيضا التمييز فقال" :البد من الثبات على طريقة واحدة؛
()52
إما القبول مطلقا يف ك كتاب ،أو الرد مطلقا يف ك كتاب".

شرط العدالة بيان تكميلي
ننتق اآلن إىل مقاربة شرط العدالة الذي ادعاه ابن الصالح وأتباعه يف إطار دعوى تغطية
الشروط اخلمسة اليت حدد هبا "احلديث" الصحيح" .وهي الدعوى اليت أتكد من البياانت السابقة
أهنا دعوى ال يسندها واقع اتريخ الرواية كما تعرضه نصوص احملدثني أنفسهم .فماذا يعين مفهوم
العدالة عند من أخذ هبا شرطا للقبول؟ ه املقصود هبا العدالة األخالقية؟ أم العدالة ابملعىن الديين؟
أو أن للمفهوم عند من اختاره شرطا معىن خاصا؟
ال تتحدث بياانت احملدثني يف عصر التأسيس؛ أي يف القرن الثاين كامال عن العدالة بشك
صريح؛ وإمنا بدأ احلديث عنها كشرط من شروط القبول يف القرن الثالث وما بعده .واملالحظة
األساسية اليت يسجلها الباحث أثناء قراءته لنصوص احملدثني ذات الصلة ابملوضوع هي اتفاقها
نظراي ،وقد حيص االضطراب واملخالفة يف التطبيق واملمارسة ،على ثالث نقاط وهي-1 :إقصاء
من يوصفون "أبه البدع والضالل"؛ وهم املعارضة من دائرة الصدق والثقة عند حمدثي ما قب القرن
الثالث ،ومن دارة العدالة عند من بعدهم-2 .غياب املقاب املوضوعي األخالقي للعدالة ونقيضها،
وهو الظلم يف حتديد مفهومي الصدق والعدالة-3 .استبعاد من تسميهم نصوص احملدثني أه
الصالح والعبادة والزهد ،وعند بعضهم أيضا الفقهاء ،من دائرة املقبولني يف العدالة احلديثية.
تؤشر النقط الثالثة إىل معىن العدالة عند من قال هبا؛ فإقصاء املخالف من جمال العدالة يضع
املفهوم مع أصلها الذي تعترب امتدادا له وهو الصدق ،يضع العدالة احلديثية يف خط "السند" خبلفيته
الصراعية؛ أي يف بعده األيديولوجي ،وابلتاي فهي مبثابة البيان التفسريي للسند املكم له .ويدل
عدم استحضار الظلم قيمة؛ ولواحقه السلوكية؛ وهو النقيض املوضوعي أخالقيا لقيمة العدالة ،يضع

-52أمحد بن علي ابن حجر ،النكث على كتاب ابن الصالح ،مرجع سابق ،ج  ،2ص.635 ،
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العدالة احلديثية بعيدة عن املعىن األخالقي .ونظري هذه اخلالصة هي نتيجة عدم اعتبار القيم الدينية
من صالح وعبادة وزهد يف العدالة احلديثية؛ إذ يبعدها ذلك عن العدالة الدينية أو ابملعىن الديين.
يقول احلاكم النيسابوري إن العدل هو" :أن يكون مسلما ،وال يدعو إىل بدعة ،وال يعلن من
املعاصي ما تسقط به عدالته" )53( .ويف السياق ذاته أورد اخلطيب البغدادي نصوصا توصف
"العدل" من املسلمني اتفقت مجيعها على عبارة" :من مل يظهر فيه ريبة" .وميكن فهم معىن "الريبة"
فيها ابستحضار نصوص تتحدث عن عمن يسمون "أه البدع" ،وأه الصالح والعبادة والزهد
وغريها كثري .من هذه النصوص قول عبد هللا بن املبارك جوااب عن سؤال يتعلق مبن هو العدل؟
يقول" :من كان فيه مخس خصال ،يشهد اجلماعة ،وال يشرب الشراب ،وال تكون يف دينة خربة،
وال يكذبن وال يكون يف عقله شيء" )54( .ويفسر نص آخر بشك أكثر وضوحا معىن "الريبة" اليت
وصفها النص األخري ب" :يف دينة خربة" ،وهو للقاضي ابن الطيب .يقول" :العدالة املطلوبة يف
()55
صفة الشاهد واملخرب ،هي العدالة الراجعة إىل استقامة دينه وسالمة مذهبه".
وميدان نص آخر ابملعيار احملدد للعدالة عند احملدثني؛ وهو معيار يفسر يف اآلن نفسه ما سبق
اإلشارة إليه يف النقط الثالث .يقول النص" :اجتمعت أان وابن املبارك ومروان الفزاري عند سفيان
الثوري ( )...إذ جاء سفيان بن عيينة فتذاكران من العدل يف اإلسالم؟ فكلنا نظران إىل سفيان
الثوري ان يتكلم؛ فبادر عبد هللا بن املبارك فقال :من رضيه أه العلم فكتبوا عنه حديثه؛ فهو عدل
جائز الشهادة ،فتبسم سفيان الثوري وقال :أحسن وهللا أبو عبد الرمحن" )56( .فمعيار العدالة
احلديثية هم احملدثون أنفسهم ،فمن حظي برضاهم اعترب عدال.
ولذلك ال يستغرب أن ما عنون به اخلطيب أحد أبواب كتابه" :الكفاية يف علم الرواية" بقوله:
"ابب كراهية الرواية عن أه اجملون واخلالعة" )57(.ويقول يف كتاب" :اجلامع ألخالق الراوي وآداب
السامع" عن الفسق الذي يورده البعض يف حتديد العدالة" :اتفق اه العلم على أن السماع ممن

-53حممد بن عبد هللا احلاكم ،معرفة علوم احلديث ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ص.53 ،
-54أمحد اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية ،مرجع سابق ،ص.101 ،
-55أمحد اخلطيب البغدادي ،املرجع السابق ،ص.102 ،
-56عبد هللا ابن عدي ،الكام يف ضعفاء الرجال ،مرجع سابق ،ج  ،1ص.104 ،
-57أمحد اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية ،مرجع سابق ،ص.188 ،
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ثبت فسقه ال جيوز؛ ويثبت الفسق أبمور كثرية ال ختتص ابحلديث .فأما ما خيتص ابحلديث منها؛
()58
فمث ان يضع متون األحاديث على رسول هللا ﷺ ،او اسانيد املتون".

تواضع الشروط االسنادية يف القدرة املنطقية واالجناز
يفرض سؤال نفسه بناء على ما سبق ،مفاده ه استطاعت الشروط اإلسنادية إجناز املهمة اليت مت
اختياره من أجلها؛ وهي انتاج احلديث املقبول عند أه احلديث أنفسهم؟ تتوىل اجلواب عن السؤال
نصوص كثرية منها ما يقر بنذرة احلديث الصحيح ،ومنها ما يصرح بعدم التالزم بني السند واملنت يف
الصحة والضعف ،وذلك بعدما تبني ابملراجعة والنقد ورود أحاديث قي عنها أهنا ابطلة ومكذوبة
وضعيفة أبسانيد صحيحة وفق الشروط املعتربة .وعكس ذلك تقرر لدى النقاد املراجعني ،وهو
وجود متون مقبولة ركبت هلا أسانيد مطعون فيها .يف هذا السياق يقول احلاكم النيسابوري ،بعدما
أورد أمثلة ألسانيد خالية من اجملروحني ،لكن متوهنا غري صحيحة" :ففي هذه األحاديث الثالثة
()59

قياس على ثالمثائة او ثالثة آالف او أكثر من ذلك".
ومثال ذلك أيضا ما أورده الذهيب عن احملدث ايب إمساعي قال" :ألقيت هذا احلديث على أمحد بن
حنب فقال :أما الشيخ فثقة؛ وأما احلديث فمنكر" )60( .وعلق الذهيب يف نفس اإلطار على حديث
()61
إلدريس اخلوالين فقال" :وهو مع نظافة سنده؛ حديث منكر جدا يف نفسي منه شيء".
وصرح بعدم التالزم بني السند واملنت يف الصحة والضعف؛ مبعىن الفص بينهما مما يفقد السند
وظيفته ،مراجعون ونقاد كثريون .نذكر منهم ابن حجر اهليثمي ،والزركشي والسيوطي.
يقول اهليثمي" :فائدة مهمة عزيزة النق  ،كثرية اجلدوى والنفع؛ وهي من املقرر عندهم انه ال
تالزم بني اإلسناد واملنت؛ إذ قد يصح السند أو حيسن ( )...دون املنت ( )...وقد ال يصح السند
ويصح املنت من طريق أخرى" مث قال ومرادهم ابلقول" :حديث صحيح"" :اتصال سنده مع سائر
األوصاف يف الظاهر ال قطعا ،لعدم استلزام الصحة لك فرد فرد من أسانيد ذلك احلديث .فعلم

-58أمحد اخلطيب البغدادي ،اجلامع خلالق الراوي وآداب السامع ،مرجع سابق ،ج  ،1ص.196 ،
-59حممد بن عبد هللا حلاكم النيسابوري ،معرفة علوم احلديث ،مرجع سابق ،ص.59 ،
-60حممد بن أمحد الذهيب ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،حتقيق علي حممد البجاوي ،دار الفكر ،ج  ،1ص،
.494
-61حممد بن أمحد الذهيب ،املرجع السابق ،ج  ،2ص.213 ،
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أن التقيد بصحة السند ،ليس صرحيا يف صحة املنت وال ضعفه؛ ب هو على االحتمال .فهو دون
()62
احلكم ابلصحة أو احلسن للمنت ،إذ ال احتمال حينئذ".
وانتقد ال زركشي دعوى ابن الصالح أن الصحيح هو ما اجتمعت فيه ك الشروط فقال ،مؤكدا
الفص بني السند واملنت يف احلكم" :وقد أوردوا عليه أمرين؛ أحدمها ان يقولوا يف املرس صحيح يف
اجلملة ( )...الثاين أن السند قد يكون صحيحا مع احلكم على املنت ابلضعف" )63( .ويقول مؤكدا:
"بعض األئمة يقولون هذا حديث إسناده صحيح ومتنه غري صحيح ( )...او إسناده غري صحيح

ومتنه صحيح" )64( .ويقول أيضا" :قد ميكن ان يكون احلديث صحيح اإلسناد ،وال يكون املنت
صحيحا ( )...فوصف اإلسناد ابلصحة واحلسن غري وصف احلديث نفسه ابلصحيح أو احلسن".
( )65وأكد السيوطي ما قرره السابقون ابلقول" :اإلسناد قد جيمع شروط الصحة يف الظاهر وال
حيكم بصحة املنت ( )...وكثريا ما يكون احلديث ضعيفا او واهيا واإلسناد صحيح مركب عليه".

()66

وأتكيدا لتواضع نتائج املنهج اإلسنادي نورد ما قاله الشعيب ،وهو من كبار حمدثي عصر التأسيس،
عن منجز الشروط اإلسنادية .يقول" :ما أعلم أحدا فتش احلديث كتفتيشي؛ وقفت على ان ثالثة
أرابعه كذب" .وقال أيضا عن عدم التزام احملدثني ابلشروط املوضوعة" :لو أتيت حمداث عنده مخسة
()67
أحاديث ،ألصبت فيها ثالثة مل يسمعها".
حنن أذا أمام معطيات موضوعية تفرض إعادة النظر يف املوروث احلديثي؛ وحتديدا إعادة النظر يف
النصوص واملتون املنسوبة إىل النيب (ص) .وهذه اخلالصة تؤكدها الكثري من املعطيات منها هيمنة
االضطراب على اختيارات احملدثني ومذاهبهم يف االشرتاط ،ويف أحكام اجلرح والتعدي  ،ويف املوقف
من نتائج عملهم وخمرجاته .ونذكر يف هذا السياق ما يناسب هذه الورقة البحثية.

-62حممد بن إمساعي الصنعاين ،توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار ،مرجع سابق ،ص.196-195 ،
-63عبد هللا بن هبار الزركشي ،النكث على مقدمة ابن الصالح ،مرجع سابق ،ج  ،1ص.117 ،
-64عبد هللا بن هبار الزركشي ،املرجع السابق ،ج  ،1صن .120
-65عبد هللا بن هبار الزركشي ،املرجع السابق ،ج  ،1صن .369
-66عبد الرمحن السيوطي ،البحر الذي زخر يف شرح الفية األثر ،مرجع سابق ،ج  ،2صن .866
-67أمحد اخلطيب البغدادي ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،مرجع سابق ،ج  ،2ص.401 ،
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نبدأ مبا يتص برواية من يوصفون يف أدبيات احلديث "ابلثقات"؛ حيث تؤكد بياانت كثرية إن
الكثري منهم كان يروي عن اجملروحني .منها قول الرتمذي" :وقد روى عن أابن ابن أيب عياش غري
واحد من األئمة ،وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغريه" مث عقب ابلقول:
"فال تغرت برواية الثقات عن الناس" .وعقب ابن رجب عليه مؤكدا وموضحا فقال" :إن رواية الثقة
عن رج ال تدل على توثيقه؛ فإن كثريا من الثقات رووا عن الضعفاء ،كسفيان الثوري وشعبة
وغريمها ( )...وكان شعبة يقول :لو مل أحدثكم إال عن الثقات ،مل أحدثكم إال عن مخسة أو عن
()68
نفر يسري".
ومن مظاهر اضطراب االشرتاط احلديثي ،اسقاط الشروط عن املروايت املسماة أبحاديث املواعظ
اآلداب والفضائ والقصص والفنت .فقد عنون عبد الرمحن ابن أيب حامت يف كتابه" :اجلرح والتعدي "
فقال" :ابب يف اآلداب واملواعظ اهنا حتتم الرواية عن الضعاف" )69( .وعرض قول احملدث سفيان
بن عيينة" :ال تسمعوا من بقية ما كان يف سنة ،وامسعوا منه ما كان يف ثواب وغريه" )70( .وعقب
اخلطيب البغدادي على قول ابن عيينة فقال" :وقد ورد عن غري واحد من السلف انه ال جيوز مح
األحاديث املتعلقة ابلتحلي والتحرمي إال عمن كان بريئا من التهمة ( )...أما أحاديث الرتغيب
واملواعظ وحنو ذلك ،فإنه جيوز كتبها من سائر الشيوخ" )71( .وقال ابن عرب أيضا" :والفضائ تروى

عن ك أحد" )72( .وقال مؤكدا" :وأحاديث الفضائ تسامح العلماء قدميا يف روايتها عن ك ".

()73

وبلغ االضطراب الذروة عند احملدثني يف تقييم الرواة بني اجلرح والتعدي  ،وهلذا وصف اخلطيب

البغدادي فع تقييم الرواة ابلقول" :ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة" )74( .وأورد ابن الصالح

-68عبد الرمحن ابن رجب ،شرح عل الرتمذي ،مرجع سابق ،ص.79-78 ،
-69عبد الرمحن ابن أيب حامت ،اجلرح والتعدي  ،دار املعارف العثمانية ،حيدر أابد ،حتقيق عبد الرمحن بن حيىي
املعلمي اليماين ،ج  ،2ص.30 ،
-70عبد الرمحن ابن أيب حامت ،املرجع السابق ،ج  ،1ص.41 ،
-71أمحد اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية ،مرجع سابق ،ص.162 ،
-72يوسف ابن عبد الرب ،جامع بيان العلم وفضله ،حتقيق أيب األمش الزهريي ،دار ابن اجلوزي للنشر ،1422
ج  ،1ص.152 ،
-73يوسف ابن عبد الرب ،املرجع السابق ،ج  ،2ص.202 ،
-74أمحد اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية ،مرجع سابق ،ص.136 ،
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قول اخلطيب ،بعدما أشار اىل تناقض تقييم احملدثني للراوي الواحد ابلقول" :اختلفوا يف اجتماع
()75
اجلرح والتعدي يف شخص أيهما يقدم" .مث قال" :ومذاهب النقاد غامضة وخمتلفة".
ويقول الزركشي عن تناقض اجلرح والتعدي " :وأئمة النق خيتلفون يف األكثر؛ فبعضهم يوثق الرج
إىل الغاية ،وبعضهم يوهنه إىل الغاية؛ ومها إمامان إليهما املرجع يف هذا الشأن" .واستدل بقول
الرتمذي" :اختلف األئمة من أه العلم يف تضعيف الرجال ،كما اختلفوا فيما سوى ذلك من
العلم" )76( .ومنث لالضطراب الكبري يف أحكام اجلرح والتعدي مبحمد بن اسحق الذي وثق إىل
الغاية كما أشار الزركشي؛ إذ مت توثيقه أبعلى مراتب التوثيق وهو أنه "أمري املؤمنني يف احلديث"،
وجرح ابلكذب والضعف(.)...

-75أبو عمرو عثمان ابن الصالح ،مقدمة يف علوم احلديث ،مرجع سابق ،ص.52-51 ،
-76عبد هللا بن هبار الزركشي ،النكث على مقدمة ابن الصالح ،مرجع سابق ،ج  ،3ص.342-341 ،
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خالصات ونتائج
-1أتكد ابلدلي حقنا حنن مسلمي اليوم ،يف النقد وإعادة النظر فيما وضعه أه احلديث من
شروط القبول والرفض للحديث؛ فال زالت مفتوحة على املزيد من البحث والنقد والدراسة.
-2إن فع الرواية ونق احلديث سابق على االشرتاط؛ إذ ،كما يقول النص" :مل يكونوا يسألون عن
سند احلديث حىت وقعت الفتنة"؛ فقد كانت الرواية تتم خارج االشرتاط ،وابلتاي فالشروط اليت
وضعت بعد ذلك مل تغط اتريخ احلديث؛ فال يصح إذن ادعاء االتصال يف النق .
-3ارتبط ظهور السند؛ وهو أول شرط وضع للقبول ،أبسباب سياسية أيديولوجية ،وهي وقوع
"الفتنة" وانقسام املسلمني على تيارات ومذاهب موالية ومعارضة .وحتددت للسند غاية واضحة،
وهي فرز الرواة ومتييز من تقب رواايهتم؛ وهم املوالون يف املذهب والسياسية ،ومن ترفض رواايهتم؛
وهم املخالفون يف املذهب ،واملعارضون يف السياسة.
-4ملا دخ املخالف-املعارض على خط مناقشة شرط "السند" ،اعرتف احملدث أبنه مل يكن حيسن
الرد على أطروحات املخالف ،فتوىل الشافعي املهمة؛ فنتج عن مهمته الئحة الشروط اليت وضعها،
بعد أن ضم إليها ما كان يشرتطه املخالف.
-5تعام احملدثون مع شروط الشافعي ابنتقائية ،فأخذ ك واحد منها ما أراد ،فاختلفت اشرتاطاهتم
ومناهجهم يف ختريج األحاديث.
 -6احنصرت شروط القرن الثاين اهلجري يف شروط :الصدق ،والشهرة بطلب احلديث ،والسمت
احلسن ،وحسن الصالة ( )...وظهر يف القرن الثالث شرط "االتصال" الذي حماولة تعميمه على
اتريخ الرواية إىل نتائج عكسية ملا أريد منه؛ وأخطرها اهتام أغلب رواة احلديث ابلتدليس.
-7استمر وض ع االشرتاط على ما كان عليه يف القرنني الثاين والثالث ،حيث تنوعت طرق احملدثني
يف االشرتاط ،فرجح ك واحد من األسانيد ما رآه جديرا بذلك ،دون أن يصرح الكثري منهم
مبناهجهم يف االشرتاط ،إىل أن جاء القرن الرابع وما بعده؛ حيث اجته البحث حنو استنباط مناهج
االشرتاط.
 -8نسب قراء اتريخ احلديث يف هذا العصر مناهج االشرتاط حملدثي عصر التدوين ،كما اجته
بعضهم على تقسيم األحاديث بناء على ما توفر يف نظرهم من شروط ،ووضع التعاريف لك قسم.
-9فرض اختالف الشروط لدى حمدثي عصر التأسيس ،على قراء عملهم االختالف يف
التقسيمات ،ويف التحديدات والتعاريف؛ ووقع اخلالف حتديدا حول الشروط يتحدد هبا "التعريق".
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ومثاله اختالف احملدثني اخلطايب وابن الصالح حول ما به يتحدد احلديث الصحيح ،واحلديث
احلسن.
 -10يؤكد اخلالف احلاص يف التعريف ،وكذلك االعرتاضات اليت اعرتض هبا على ما ادعاه ابن
الصالح يف تعريف ال صحيح واحلسن ،ما سبقت اإلشارة إليه؛ وهو عدم االتفاق على منهج اشرتاط
واحد غطى اتريخ الرواية كله.
-11وتؤكد هذه اخلالصة؛ معطيات إسقاط الشروط عن الرواايت املسماة أبحاديث :املواعظ
والقصص والفضائ واملالحم والفنت ،ويؤكدها أيضا هيمنة االضطراب يف تقييم الرواة ،وأحكام
اجلرح والتعدي  ،واضطراب املوقف من نتائج االشرتاط.
-12ثبت لدى القراء املراجعني لفع الرواية ،ورود مروايت كثرية ابطلة وفاسدة وضعيفة و(،)...
أبسانيد صحيحة ،وعكسه أيضا؛ وهو ورود مروايت صحيحة املضمون واحملتوى أبسانيد ضعيفة؛
ب ثبت لديهم أيضا أن كثريا من الثقات رووا عن اجملروحني والضعفاء .فخلص الكثري منهم ،بناء
على ذلك ،إىل القول أبنه "ال تالزم بني السند واملنت"؛ وهي خالصة تعين أن االشرتاط اإلسنادي
متواضع من حيث قوته املنطقية ،وتواضع قدرته العلمية يف إنتاج "نص" نبوي يتمتع ابملصداقية
اليقينية يف التوثيق.
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مصادر البحث
 -1أمحد اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية ،حتقيق أمحد ماهر عمر هاشم ،الناشر دار
الكتاب العريب ،بريو لبنان ،الطبعة الثانية.1986 ،
-2أمحد اخلطيب البغدادي ،اجلامع ألخالق الرواي وآداب السامع ،قد له وحققه وعلق عليهن
حممد عجاج اخلطيب ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل .1991
 -3حممد بن عبد احلاكم النيسابوري ،معرفة علوم احلديث ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان،
.1977
-4حممد بن ادريس الشافعي ،الرسالة ،حتقيق وتعليق عبد اللطيف اهلميم وماهر ايسني الفح  ،دار
الكتب العلمية ،بريوت لبنان.
 -5يوسف بن عبد الرب ،جامع بيان العلم وفضله ،حتقيق أيب األمش الزهريي ،دار ابن اجلوزي،
الدمام ،السعودية ،الطبعة اخلامسة.1422 ،
-6أبو عمرو عثمان ابن الصالح ،مقدمة يف علوم احلديث ،طبعة .1988
-7عبد الرحيم بن احلسني العراقي ،فتح املغيث شرح ألفية احلديث ،حتقيق وتعليق حممود ربيع ،دار
اجلي  ،بريوت لبنان ،الطبعة األوىل .1992
-8حممد بن عبد الرمحن السخاوي ،فتح املغيث شرح ألفية احلديث للعراقي ،حتقيق وتعليق علي
حسن علي ،دار اإلمام الطربي ،الطبعة الثانية .1992
-9أبو داود ،رسالة أيب داود إىل أه مكة ضمن ثالث رسائ يف علم مصطلح احلديث ،اعتىن هبا
عبد الفتاح أبو غدة ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،سوراي ،الطبعة األوىل .1997
-10عبد هللا بن هبار الزركشي ،النكث على مقدمة ابن الصالح ،حتقيق زين العابدين بالفريج،
مكتبة أضواء السلف ،الرايض السعودية ،الطبعة األوىل .1998
-11علي ابن املديين ،العل  ،حتقيق حممد مصطفى األعجمي ،املكتب اإلسالمي .1972
-12عبد الرمحن بن رجب ،شرح عل الرتمذي ،حققه وعلق عليه صبحي السامرائي ،عامل الكتب،
الطبعة الثانية .1985
-13أمحد بن علي ابن حجر ،النكث على كتاب ابن الصالح ،حتقيق ودراسة ربيع بن هادي
عمري ،دار الراية ،الطبعة الثالثة .1994
. 14حممد بن أمحد الذهيب ،املوقظة يف علم مصطلح احلديث ،اعتىن به عبد الفتاح أبو غدة،
مكتب املطبوعات اإلسالمية.1416 ،
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-15قاسم ابن قطلوبغا ،حاشية ابن قطلوبغا على شرح خنبة الفكر البن حجر العسقالين ،حتقيق
إبراهيم انصر الناصر ،دار الوطن الرايض ،السعودية ،الطبعة األوىل .1999
-16عبد الرمحن السيوطي ،البحر الذي زخر يف شرح ألفية األثر ،حتقيق ودراسة أنس بن أمحد
األندنوسي ،مكتبة الغرابء األثرية.
 -17حممد بن إمساعي الصنعاين ،توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار ،حتقيق حميي الدين عبد
احلميد ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 -18عبد الرمحن ابن أيب حامت الرازي ،اجلرح والتعدي  ،حتقيق عبد احلمن بن حيىي املعلمي ،دار
املعارف العثمانية ،حيدر أابد.
-19حممد بن أمحد الذهيب ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،حتقيق حممد علي البجاوي ،دار
الفكر.
-20عبد هللا بن عدي اجلرجاين ،الكام يف ضعفاء الرجال ،حتقيق سهي زكار ،دار الفكر ،الطبعة
الثالثة .1988
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