
تعديل: كتاب  اجلرح وال يف  لتكميل    الرفع وا
احلي اللكنوي اهلندي: املؤلف  د   أبو احلسنات حممد عب

احلمد اهللا الذي بعث هلداية خلقه رسال وأنبياء وخصهم مبزيد التعظيم والتبجيل وجعل من أشرفهم وساد اهتم 
يعته من بني الشرائع السماوية وأكملهم ورؤسائهم سيدنا حممدا املنعوت بغاية التكرمي والتفضيل وجعل شر

موصوفة باليسر والتسهيل ونسخ هبا مجيع األديان وامللل وابطل هبا شرك األوثان والنحل أدماها إىل يوم التهويل 
فسبحانه من اله جلت قدرته وعظمت هيبته تعاىل عما يصفه الظاملون به من التشبيه والتجسيم والتعطيل وتنزه 

مثيل وهللا املثل األعلى يف السماوات العلى والطبقات السفلى ليس كمثله شيء يف عن التجانس والتشابه والت
األوىل واألخرى يف أوصاف التكميل اشهد انه ال إله إال اهللا هو وحده ال شريك له وال ضد له وال ند له وال 

سيد أنبيائه من  مناقض له وال معارض له يعارضه يف التدبري والتعميل امحده محدا كثريا على ان حفظ شريعة
  التغيري 

والتبديل وبعث يف أمته فضالء ونقادا وكمالء وزهادا اهتموا حبفظ آثار نبيهم واقتدوا باخبار شفيعهم وتكلموا 
يف مراتب اجلرح والتعديل واهلمهم كيفية رواية األحاديث ومحلها والبحث عن وصلها وفصلها وعن حسنها 

ا حبسن التأصيل فصارت األحاديث املصطفية واآلثار الشرعية منقاة وصحتها وضعفها وقوهتا وعن نقد أسانيده
ومصفاة من كل مفسدة وجتهيل واشكره شكرا كبريا على أن وعد على رأس كل مائة من مئات هذه األمة بان 

  يبعث فيها منها م جيدد هلا دينها ويقيم هلا طريقتها 

  نا حممد عبده ورسوله وصفيه وخليله وحيفظها من مكايد أصحاب التسويل واشهد أن سيدنا وموال

وجنيه وحبيبه الذي جاءنا من عند ربنا بالشريعة السهلة البيضاء وهدانا إىل الطريقة احلسنة الغراء جزاه اهللا عنا 
  خري اجلزاء يف االبتداء واالنتهاء واوصله إىل أعلى درجات التفضيل اللهم صل عليه 

  أصحابه وأتباعه صالة  صالة تامة زاكية دائمة شاملة وعلى مجيع

تنجينا من كل هتويل وحتفظنا من كل تنكيل وبعد فيقول الراجي عفو ربه القوي أبو احلسنات حممد عبد احلي 
اللكنوي جتاوز اهللا عن ذنبه اجللي اخلفي ابن موالنا احلاج احلافظ حممد بن عبد احلليم ادخله اهللا دار النعيم هذه 

  ا خيرب عن رمسها وفحواها يشعر مبعناها اعين الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل رسالة رشيقة وعجالة أنيقة امسه
بعثين على تأليفها ما رأيت من علماء عصري وفضالء دهري من ركوهبم على منت عمياء وخبطهم كخبط 

العشواء تراهم يف حبث التعديل واجلرح من أصحاب القرح فهم كاحلبارى يف الصحارى والسكارى يف 
رى وما ذلك إال جلهلهم مبسائل اجلرح والتعديل وعدم وصوهلم إىل منازل الرفع والتكميل كم من فاضل السحا

قد جرح األسانيد الصحيحة وكم من كامل صحح األسانيد الضعيفة يصححون الضعف ويضعفون القوي وال 
كتهذيب الكمال يهتدون إىل الصراط السوي تراهم قد ظنوا نقل اجلرح والتعديل من كتب نقاد الرجال 



للحافظ املزي وميزان االعتدال للذهيب وهتذيب التهذيب وتقريب التهذيب واملغين وكامل ابن عدي ولسان 
  امليزان وغريها من كتب أهل الشأن أمرا يسريا وما 

تركوا يف هذا الباب قطمريا ونقريا مع جهلهم باصطالحات أئمة التعديل واجلرح وعدم فرقهم بني اجلرح املبهم 
واجلرح الغري املبهم وبني ما هو مقبول وبني ما هو غري مقبول عند محلة ألوية الشرع وبعد مداركهم عن إدراك 
مراتب األئمة من معديل األمة أو ما علموا أن الدخول يف هذه املسالك الصعبة اليت زلت فيها إقدام الكملة أمر 

 أودية الضالل واخلابط يف ظلماء الليال أو ما عظيم ال يتيسر من كل حرب كرمي فضال عمن يتصف بالسالك يف
فهمو أن لكل مقام مقال ولكل فن رجال وان جرح من هو خال عنه يف الواقع وتعديل من هو جمروح يف 
الواقع أمر ذو خطر ال يليق بالقيام به كل بشر فأردت أن اكتب يف هذا الباب رسالة شافية وعجالة كافية 

قدمني وساللة فرائد املتأخرين اذكر فيها مسائل متعلقة باجلرح والتعديل ومناهل تشتمل على عاللة فوائد املت
مربوطة بأئمة اجلرح والتعديل لتكون مفيدة وهادية إىل الطريقة النقية الصافية فدونك كتابا يروي كل غليل 

  ويشفي كل عليل يرشدك إىل سواء 

ك ما مل تكن تفهم وستقول بعد اإلطالع على ما الطريق وينجيك من كل حريق ويعلمك ما مل تكن تعلم ويفهم
فيه من كنوز الفوائد ودرر الفرائد هذا حبر زاخر كم ترك األول لآلخر وارجو من كل من ينتفع به أن يدعو يل 

حبسن اخلامتة وخري الدنيا واآلخرة وأسأل اهللا تعاىل أن يقبله مع سائر تصانيفه وجيعله لوجهه الكرمي انه ذو 
م زان جينب اقالمي من اخلطأ واخلطل واقدامي من السهو والزلل وان حيفظين من التوصيف مبجدد الفضل العظي

االغالط وحمدد االشطاط آمني يا رب العاملني وهذه الرسالة مرتبة على مقدمة مشتملة على األمور املهمة 
  ومراصد عديدة متضمنة على مقاصد سديدة 

  املقدمة

عديلهم وما جيب فيه من التثبت والتحري لقوهلم وفعلهم وما حيذر من املبادرة فيما يتعلق حبكم جرح الرواة وت
إىل اجلرح بال ضرورة وما ال جيوز من اجلرح ونقله وما جيوز منه ولنذكر ذلك يف إيقاظات عديدة مشتملة على 

  إمياضات سديدة 

  ايقاظ

  م الدين فيما ليس بغيبة ذكر النووي يف رياض الصاحلني والغزايل يف إحياء علو

  وغريمها يف غريمها أن غيبة الرجل حيا وميتا تباح لغرض شرعي ال ميكن الوصول إليه إال هبا وهي ستة 
التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إىل السلطان والقاضي وغريمها ممن له والية أو قدرة على إنصافه من ظالمه 

ظلمين كذا    فيقول فالن 
  لعاصي إىل الصواب فيقول ملن يرجو منه إزالة املنكر فالن يفعل كذا فأزجره االستعانة على تغيري املنكر ورد ا



  االستفتاء فيقول للمفيت ظلمين أيب بكذا فما سبب اخلالص منه 
حتذير املؤمنني من الشر ونصيحتهم ومن هذا الباب املشاورة يف مصاهرة إنسان أو مشاركته أو ايداعه أو 

ود عند القاضي وجرح رواه احلديث وهو جائز باإلمجاع بل واجب معاملته أو غري ذلك ومنه جرح الشه
  للحاجة ومنه ما إذا رأى متفقها يتردد 

إىل املبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر املتفقه بذلك فنصحه ببيان حاله بشرط أن يقصده النصح 
  وال حيمله على ذلك احلسد واالحتقار 

دون غريه من العيوب أن يكون جماهرا بفسقه أو بدعت   ه فيجوز ذكره مبا جياهر به 
التعريف كأن يكون الرجل معروفا بوصف يدل على عيب كاألعمش واألعرج واألصم واألعور واألحول 

وغريها فهذه ستة أسباب ويلحق هبا غريها مما يناظها ويشاهبها ودالئلها يف كتب احلديث مشهورة ويف كتب 
  الفن مسطورة 

  جلرح اجلائزايقاظ يف حدود ا

  ملا كان اجلرح امرا صعبا فأن فيه حق اهللا مع حق اآلدمي ورمبا 

يورث مع قطع النظر عن الضرر يف اآلخرة ضررا يف الدنيا من املنافرة واملقت بني الناس وامنا جوز للضرورة 
جد فيه اجلرح الشرعية حكموا بأنه ال جيوز اجلرح مبا فوق احلاجة وال االكتفاء على نقل اجلرح فقط فيمن و

والتعديل كالمها من النقاد وال جرح من ال حيتاج اىل جرحه ومنعوا من جرح العلماء الذين ال حيتاج اليهم يف 
رواية االحاديث بال ضرورة شرعية ولنذكر بعض عبارات العلماء الدالة على ما ذكرنا قال السخاوي يف فتح 

   اذا حصل بواحد انتهى وقال الذهيب املغيث بشرح الفيه احلديث ال جيوز التجريح بشيئني

يف ميزان االعتدال كذلك من تكلم فيه من املتأخرين ال أورد منهم يف هذا الكتاب اال من تبني ضعفه واتضح 
  امره اذ العمدة يف زماننا ليس على الرواة بل على احملدثني 

  واملفيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم يف ضبط امساء السامعني 

  املعلوم انه ال بد من صون الراوي وستره فاحلد الفاصل مث من 

بني املتقدم واملتأخر هو رأس سنة ثالث مئة انتهى وقال السيوطي يف رسالته الدوران الفلكي على ابن الكركي 
عند ذكر وجوه طعنة على معاصره السخاوي الثالث انه الف تارخيا مأله بغيبة املسلمني ورمى فيه علماء الدين 

اء اكثرها مما يكذب فيه وميني فالفت املقامه اليت مسيتها الكاوي يف تاريخ السخاوي نزهت فيها اعراض باشي
الناس وهدمت ما بناه يف تارخيه اىل االساس انتهى وقال السيوطي ايضا يف رسالته الكاوي يف تاريخ السخاوي 

ا ضمنه يف تارخيه  بالقياس فقد قامت االدلة يف الكتاب الغرض االن بيان خطئه فيما ثلب به الناس وكشط م



والسنة على حترمي احتقار املسلمني والتشديد يف غيبتهم مبا هو صدق وحق فضال عما يكذب فيه اجلارح وميني 
  فان قال ال بد من جرح الرواة والنقلة وذكر الفاسق واجملروح من احلملة فاجلواب 

م شرعا ان يسكت عن جرحهم ويهمله وثانيا ان اجلرح اوال ان كثريا ممن جرحهم ال رواية هلم فالواجب فيه
امنا جوز يف الصدر حيث كان احلديث يؤخذ من صدور االحبار ال من بطون االسفار فاحتيج اليه ضرورة 

للذب عن االثار ومعرفة املقبول واملردود من االحاديث واالخبار واما االن فالعمدة على الكتب املدونة غاية ما 
شؤطوا ملن يذكر االن يف سلسلة االسناد تصونه وثبوت مساعه خبط من يصلح عليه االعتماد فاذا يف الباب اهنم 

احتيج االن اىل الكالم يف ذلك اكتفي بان يقال غري مصون او مستور وبيان ان يف مساعه نوعا من التهور 
ي واملناوي ومن سلك يف والزور واما مثل االئمة االعالم ومشايخ االسالم كالبلقيين والقايايت والقلقشند

جوادهم فاي وجه للكالم فيهم وذكر ما رماهم الشعراء اهاجيهم انتهى وقال السخاوي يف فتح املغيث ولذا 
تعقب ابن دقيق العيد ابن السمعاين يف ذكره بعض الشعراء والقدح فيه بقوله اذا مل يضطر فيه اىل القدح فيه 

دونت االخبار وما بقي للتجريح فائدة بل انقظعت على رأس اربع مئة  للرواية مل جيز وحنوه قول ابن املرابط قد
  انتهى 

وقال الذهيب يف ميزانه يف ترمجة ابان من يزيد العطار قد اورده ايضا العالمة ابن اجلوزي يف الضعفاء ومل يذكر 
صوص لعلها مل فيه اقوال من وثقه وهذا من عيوب كتابه يسرد اجلرح ويسكت عن التوثيق انتهى قلت هذه الن

تقرع صماخ افاضل عصرنا واماثل دهرنا فان شيمتهم اهنم حني قصدهم بيان ضعف رواية ينقلون من كتب 
اجلرح والتعديل اجلرح دون التعديل فيوقعون العوام يف املغلطه لظنهم ان هذا الرواي عار عن تعديل االجلة 

ا حسبما يلوح هلم احدمها ولعمري تلك شيمة والواجب عليهم ان ينقلوا اجلرح والتعديل كليهما مث يرجحو
  حمرمة وخصلة خمرمة ومن عاداهتم السيئة ايضا اهنم كلما الفوا سفرا يف تراجم الفضالء 

مألوه مبا يستنكف عنه النبالء فذكروا فيه املعايب واملثالب ترمجة من هو عندهم من اجملروحني املقبوحني وان 
ن اعظم املصائب تفسد به ظنون العوام وتسري به االوهام يف االعالم ومن كان جامعا للمفاخر واملناقب وهذا م

عاداهتم اخلبيثة اهنم كلموا ناظروا واحدا من االفاضل يف مسالة من املسائل توجهوا اىل جرحه بافعاله الذاتية 
منه كل وحبثوا عن اعماله العرضية وخلطوا الف كذبات بصدق واحد وفتحوا لسان الطعن عليه حبيث يتعجب 

ساجد وغرضهم منه اسكات خماصمهم بالسب والشتم والنجاة من تعقب مقابلهم بالتعدي والظلم جبعل 
املناظرة مشامتة واملباحثة خماصمة وقد نبهت على قبح هذه العادات باوضح احلجج والبينات يف رساليت تذكرة 

  الراشد برد تبصرة الناقد 

  يف شرط اجلارح واملعدل - ٣ -ايقاظ 

ط يف اجلارح واملعدل العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة اسباب اجلرح يشتر
  والتزكية ومن ليس كذلك ال يقبل منه اجلرح وال التزكية 



ا باسباهبما أي اجلرح والتعديل ال يقبلون منه ال باطالق وال بتقييد انتهى  قال التاج السبكي من ال يكون عامل
اعه من ال يكون عاملا باالسباب ال يقبل منه جرح وال تعديل ال باالطالق وال بالتقييد انتهى وقال البدر بن مج

وقال احلافظ ابن حجر يف شرح خنبته ان صدر اجلرح من غري عارف باسبابه مل يعترب به وقال ايضا تقبل التزكية 
متيقظ انتهى وقال الذهيب يف ترمجة من عارف باسباهبا ال من غري عارف وينبغي ان ال يقبل اجلرح اال من عدل 

  ايب بكر الصديق من كتابه تذكرة احلفاظ 

حق على احملدث ان يتورع فيما يؤدبه وان يسال اهل املعرفة والورع ليعينوه على ايضاح مروياته وال سبيل اىل 
لشان وكثرة ان يصري العارف الذي يزكي نقلة االخبار وجيرحهم جهيذا اال بادمان الطلب والفحص عن هذا ا

املذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين املتني واالنصاف والتردد اىل العلماء واالتقان واال تفعل 
فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك باملداد فان انست من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا واال 

باهللا ال تتعب وان عرفت انك خملط خمبط مهمل فال تفعل وان غلب عليك اهلوى والعصبية لرأي وملذهب ف
حلدود اهللا فارحنا منك انتهى ويف فواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوت ال بد للمزاكي ان يكون عدال عارفا 
باسباب اجلرح والتعديل وان يكون منصفا ناصحا ال ان يكون متعصبا ومعجبا بنفسه فانه ال اعتداد بقول 

  املتعصب كما 

 يف االمام اهلمام ايب حنيفة رضي اهللا عنه بانه ضعيف يف احلديث واي شناعة فوق هذا فانه امام قدح الدارقطين
ورع تقي نقي خائفا من اهللا وله كرامات شهرية فبأي شيء تطرق اليه الضعيف فتارة يقولون انه كان مشتغال 

منه وتارة يقولون انه مل يالق ائمة  بالفقه انظر باالنصاف أي قبح فيما قالوا بل الفقيه اوىل بان يؤخذ احلديث
احلديث امنا اخذ ما اخذ من محاد وهذا ايضا باطل فانه روى عن كثري من االئمة كاالمام حممد الباقر واالعمش 
وغريمها مع ان محادا كان وعاء للعلم فاالخذ منه اغناه عن االخذ عن غريه وهذا ايضا آية على ورعه وكمال 

  تقواه وعلمه فانه مل 

  كثر االساتذه لئال تتكثر احلقوق فيخاف عجزه عن ايفائها وتارة يقولون انه كان من اصحاب القياس والرأي ي

  وكان ال يعمل باحلديث حىت وضع ايب بكر بن ايب شيبة يف كتابه بابا للرد عليه ترمجة باب الرد على ايب حنيفة 

  وهذا ايضا من التعصب كيف وقد قبل املراسيل 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبالرأس والعني وما جاء عن اصحابه فال اتركه ومل خيصص وقال ما جاء ع
بالقياس عام خرب الواحد فضال عن عام الكتاب ومل يعمل باالخالة واملصاحل املرسلة والعجب اهنم طعنوا يف هذا 

ف امتسك بقول من لو كنت يف االمام مع قبوهلم االمام الشافعي رمحه اهللا وقد قال يف اقوال الصحابة وكي
عصره حلاججته ورد املراسيل وخصص عام الكتاب بالقياس وعمل باالخالة وهل هذا اال هبت من هؤالء 

الطاعنني واحلق ان االقوال اليت صدرت عنهم يف حق االمام اهلمام كلها صدرت من التعصب ال تستحق ان 
  يلتفت اليها وال ينطفىء نور 



وتثبت انتهى ويف تنوير الصحيفه مبناقب االمام ايب حنيفة ال تغتر اخلطيب فان عنده اهللا بافواههم فاحفظ 
العصبية الزائدة على مجاعة من العلماء كايب حنيفة وامحد وبعض اصحابه وحتامل عليهم بكل وجه وصنف فيه 

  بعضهم السهم املصيب يف كبد اخلطيب واما ابن اجلوزي فقد 

حيث قال يف مرآة الزمان وليس العجيب من اخلطيب فان طعن يف مجاعة من  تابع اخلطيب وقد عجب سبطه منه
العلماء وامنا العجب من اجلد كيف سلك اسلوبه وجاء مبا هو اعظم انتهى قلت احلاصل انه اذا علم بالقرائن 

نه ذو املقالية او احلالية ان اجلارح طعن على احد بسبب تعصب منه عليه ال يقبل منه ذلك اجلرح وان علم ا
تعصب على مجع من االكابر ارتفع االمان عن جرحه وعد من اصحاب القرح وسيأيت هلذا مزيد بسط يف 

  املرصد الرابع ان شاء اهللا فانتظره مفتشا 

  املرصد االول

  فيما يقبل من اجلرح والتعديل وما ال يقبل منهما وتفصيل املفسر واملبهم

  فيهما 
ن مفسرا وقد يكون مبهما فاألول ما يذكر فيه املعدل أو اجلارح السبب اعلم ان التعديل وكذا اجلرح قد يكو

  والثاين ما ال يبني السبب فيه 
واختلفوا بعدما اتفقوا على قبول اجلرح والتعديل املفسرين بشروطهما املذكورة يف موضعه وقد مر ذكر بعضها 

  ل وسيأيت ذكر بعضها يف قبول اجلرح املبهم والتعديل املبهم على أقوا
انه يقبل التعديل من غري ذكر سببه ألن أسبابه كثرية فيثقل ذكرها فان ذلك حوج املعدل إىل أن يقول ليس 

ا جيب عليه فعله واما اجلرح    يفعل كذا وال كذا ويعد ما جيب تركه ويفعل كذا وكذا فيعد م

ره وألن الناس خمتلفون يف فانه ال يقبل إال مفسرا مبني سبب اجلرح ألن اجلرح حيصل بأمر واحد فال يشق ذك
أسباب اجلرح فيطلق أحدهم اجلرح بناء على ما اعتقده جرحا وليس اجلرح فينفس األمر فال بد من بيان سببه 
ليظهر اهو فادح أم ال وامثلته كثرية ذكرها اخلطيب البغدادي يف الكفاية فمنها انه قيل لشعبه مل تركت حديث 

كته ومن املعلوم ان هذا ليس جبرح موجب لتركته ومنها انه أتى شعبة فالن قال رأيته يركض على برذون فتر
  املنهال بن عمرو فسمع صوتا أي صوت 

الطنبور من بيته أو صوت القراءة بأحلان فتركه ومنها انه انه سئل احلكم بن عتيبة مل مل ترو عن زاذان قال كان 
تركته ومنها ان القائلني بكون العمل جزءا من كثري الكالم ومنها انه رأى جرير مساك بن حرب يبول قائما ف

  اإلميان كانوا يطلقون على من أنكر ذلك وهم أهل الكوفة غالبا االرجاء ويتركون الرواية 

  عنهم وكانوا ال يقبلون شهادهتم وهذا ليس جبرح مبوجب لتركهم 



ال يلتفتون إىل رواياهتم وهو ومنها أن كثري منهم يطلق على أيب حنيفة وغريهم من أهل الكوفة أصحاب الرأي و
  أمر باطل عند 

  غريهم ونظائره كثرية 

  القول الثاين عكس القول األول وهو انه جيب بيان سبب العدالة 

  وال جيب بيان أسباب اجلرح ألن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها وجيب بياهنا خبالف أسباب اجلرح 
  عدالة كليهما القول الثالث انه ال بد من ذكر سبب اجلرح وال

  القول الرابع عكسه وهو انه ال جيب بيان سبب كل منهما إذا كان اجلارح واملعدل عارفا بصريا بأسباهبما 
  وقد اكتفى ابن الصالح يف مقدمته على القول األول من هذه األقوال وقال 

لك احتج البخاري ذكر اخلطيب احلافظ انه مذهب األئمة من حفاظ احلديث ونقاده مثل البخاري ومسلم ولذ
جبماعة سبق من غريه اجلرح فيها كعكرمة موىل ابن عباس وكإمساعيل بن أيب اويس وعاصم بن علي وعمرو بن 

مرزوق وغريهم واحتج مسلم سويد بن سعيد ومجاعة اشتهر الطعن فيهم وهكذا فعل أبو داود السجستاين 
  ر سببه وذلك دال على اهنم ذهبوا إىل ان اجلرح ال يثبت إال إذا فس

  وقال الزين العراقي يف شرح ألفيته 
  يف القول األول انه الصحيح املشهور انتهى 

  ويف القول الثاين حكاه صاحب احملصول وغريه ونقله إمام 

احلرمني يف الربهان والغزايل يف املنخول تبعا له عن القاضي أيب بكر والظاهر انه وهم منهما واملعروف عنه انه ال 
  ما انتهى جيب ذكر أسباهب

  ويف القول الثالث حكاه اخلطيب واألصوليون انتهى 
ويف القول الرابع هو اختيار القاضي أيب بكر ونقله عن اجلمهور فقال قال اجلمهور من أهل العلم إذا جرح من 

ال يعرف اجلرح جيب الكشف عن ذلك ومل يوجبوا ذلك على أهل العلم هبذا الشأن قال والذي يقول عندنا 
كشف عن ذلك إذا كان اجلارح عاملا كما ال جيب استفسار املعدل عما به عنده املزكي عدال إىل أخر ترك ال
  كالمه 

وممن حكاه عن القاضي أيب بكر الغزايل يف املستصفى خالف ما حكاه عنه يف املنخول وما ذكر عنه يف 
  املستصفى هو الذي حكاه صاحب احملصول واالمدي وهو 

  ا رواه اخلطيب يف الكفاية انتهى املعروف عن القاضي كم
  واكتفى النووي أيضا يف التقريب على األول وقال هو الصحيح انتهى 

  وقال السيوطي يف شرحه التدريب ومقابل الصحيح أقوال مث ذكر األقوال السابقة 
  وقال يف القول الثاين نقله إمام احلرمني والغزايل والرازي يف احملصول انتهى 



  ث حكاه اخلطيب والصوليون انتهى ويف القول الثال
ويف القول الرابع هذا اختيار القاضي أيب بكر ونقله عن اجلمهور واختاره الغزايل والرازي واخلطيب وصححه 

  أبو الفضل العراقي والبلقيين يف حماسن االصطالح انتهى 

  هما وبه قال الشافعي انتهى وقال البدر بن مجاعة يف خمتصره عند ذكر القول األول هذا هو الصحيح املختار في
  وقال الطييب يف خالصته يف حق القول األول على الصحيح املشهور انتهى 

ويف إمعان النظر بشرح شرح خنبة الفكر اكثر احلفاظ على قبول التعديل بال سبب وعدم قبول اجلرح إال بذكر 
  السبب انتهى 

يبني وجهه خبالف التعديل فانه يكفي فيه أن يقول  ويف شرح شرح النخبة لعلي القارئ التجريح ال يقبل ما مل
  عدل أو ثقة مثال انتهى 

  ويف شرح اإلملام بأحاديث األحكام البن دقيق 

  العيد بعد ان يوثق الرواي من جهة املزكني قد يكون اجلرح مبهما 

  فيه غري مفسر ومقتضى قواعد االصول عند اهله انه اليقبل اجلرح اال مفسرا انتهى 
  ح صحيح مسلم للنووي ال يقبل اجلرح اال مفسرا مبني السبب انتهى ويف شر

ويف كشف االسرار شرح اصول البزدي اما الطعن من ائمة احلديث فال يقبل جممال أي مبهما بان يقول هذا 
احلديث غري ثابت او منكر او فالن متروك احلديث او ذاهب احلديث او جمروح او ليس بعدل من غري ان 

  لطعن وهو مذهب عامة الفقهاء واحملدثني انتهى يذكر سبب ا

ويف حترير االصول البن مهام اكثر الفقهاء ومنهم احلنفية واحملدثني على انه اليقبل اجلرح اال مبينا ال التعديل 
  وقيل بقلبه وقيل فيهما انتهى 

ري ثابت او منكر او جمروح ويف املنار وشرحه فتح الغفار الطعن املبهم من ائمة احلديث بان يقول هذا احلديث غ
او راوية متروك احلديث او غري العدل الجيرح الراوي فال يقبل اال اذا وقع مفسرا مبا هو اجلرح متفق عليه 

  انتهى 
  ويف شرح خمتصر املنار البن قطلوبغا ال يسمع اجلرح يف 

  الراوي اال مفسرا مبا هو قادح انتهى 
لماء الطعن املبهم يكون جرحا الن التعديل املطلق مقبول فكذا اجلرح ويف شرح املنار البن امللك قال بعض الع

  قلنا اسباب التعديل غري منضبطة واجلرح ليس كذلك انتهى 
  ويف االمتاع باحكام السماع من ذلك قوهلم فالن ضعيف 



أخري وال يبنون وجه الضعف فهو جرح مطلق وفيه فالف وتفصيل ذكرناه يف االصول واالوىل اال يقبل من مت
احملدثني الهنم جيرحون مبا ال يكون جرحا ومن ذلك قوهلم فالن سيء احلفظ وليس باحلافظ ال يكون جرحا 

  مطلقا بل ينظر اىل حال املدث واحلديث انتهى 
ويف التحقيق شرح املنتخب احلسامي ان طعن طعنا مبهما ال يقبل كما ال يقبل يف الشهادة وكذا اذا كان مفسرا 

وكذا اذا كان مفسرا مبا يوجب اجلرح باالتفاق ولكن الطاعن معروف بالتعصب او متهم فيه  بامر جمتهد فيه
  انتهى 

  ويف التبني شرح املنتخب احلسامي ان كان االنكار من ائمة 

احلديث فال خيلو اما ان يكون االنكار والطعن مبهما بان قال مطعون او جمروح او مفسرا فان كان مبهما فال 
  نتهى ميون مقبوال ا

ويف التوضيح شرح التنقيح فان كان الطعن جممال ال يقبل واذا كان مفسرا مبا هو جرح شرعا متفق عليه 
  والطاعن من أهل النصيحة ال من أهل العداوة والعصبية يكون جرحا وإال فال انتهى 
الصولني انتهى وفيه ايضا ويف البناية شرح اهلداية يف حبث شعر امليته اجلرح املبهم غري القبول عند احلذاق من ا

  يف حبث سؤر الكلب نقال عن جتريد القدوري اجلرح املبهم غري معترب انتهى 
  ويف مرآة شرح مرقاة الوصول ان كان الطاعن من اهل 

وقال السخاوي يف فتح املغيث قال ابن دقيق العيد يف شرح االملام قوهلم روى مناكري ال يقتضي مبجرده ترك 
ملناكري يف روايته وينتهي اىل ان يقال فيه منكر احلديث الن منكر احلديث وصف يف الرجل روايته حىت تكثر ا

يستحق به الترك حلديثه والعبارة االحرى ال تقتضي الدميومة كيف وقد قال امحد بن حنبل يف حممد بن ابراهيم 
  ا االعمال بالنيات انتهى التيمي يروي احاديث منكرة وهو ممن اتفق عليه الشيخان واليه املرجع يف حديث امن

احلديث فمجمله حنو ان احلديث غري ثابت او جمروح او متروك اوراوية غري عدل ال يقبل ومسره مبا اتفق على 
  كونه جرحا والطاعن ناصح جرح وإال فال انتهى 

ر مقرر يف ويف فتح الباقي بشرح ألفية العراقي عند ذكر األول من األقوال األربعة قال ابن الصالح إنه ظاه
  الفقه واصوله وقال اخلطيب إنه الصواب عندنا 

وعند القول الرابع اختاره القاضي أبو بكر الباقالين ونقله عن اجلمهور وملا كان هذا خمالفا ملا اختاره ابن 
الصالح م كون اجلرح املبهم ال يقبل قال مجاعة منهم التاج السبكي ليس هذا قوال مستقبال بل حترير حملل 

ا باسباهبما ال يقبالن منه ال بإطالق وال بتقييد الن احلكم على الشيء فرع تصوره النز اع اذ من ال يكون عامل
  أي فالنزاع يف اطالق العامل دون اطالق غريه 

ويف فتح املغيث عند ذكر القةل الرابع اختاره القاضي أبو بكر الباقالين ونقله عن اجلمهور واختاره اخلطيب 
  قرير القول االول الذي صوبه وباجلملة فهذا خالف ما اختاره ابن الصالح ايضا وذلك بعد ت



يف كون اجلرح املبهم ال يقبل ولكن قد قال ابن مجاعة انه ليس قوال مستقبال بل هو حتقيق حملل النزاع وحترير له 
  هى اذ من ال يكون عاملا باالسباب ال يقبل منه جرح وال تعديل ال باالطالق وال بالتقييد انت

ومثل هذه العبارات يف كتب اصول الفقه واصول احلديث وكتب الفقه كثرية ال ختفى على مهرة الشريعة 
وكلها شاهدة على ان عدم قبول اجلرح املبهم هو الصحيح اجليح وهو مذهب احلنفية واكثر احملدثني منهم 

  الشيخان واصحاب السنن االربعة وانه مذهب اجلمهور وهو القول املنصور 
ظن ان اجلرح املبهم يقبل من العارف البصري ونسبة اىل اجلماهري وانه الصحيح عند احملدثني و من الناس من 

واالصوليني وقد عرفت أنه قول أيب بكر الباقالين ومجع من األصوليني وهو ليس قوال مستقال عند احملققني 
 منهم البخاري ومسلم وغريمها من ائمة وعلى تقدير كونه قوال مستقال ال عربة به حبذاء مذهب نقاد احملدثني

  املسلمني 

  فائدة

  قال ابن الصالح يف مقدمته بعد أن صحح عدم قبول اجلرح 

  املبهم بإطالقه 
لقائل أن يقول إمنا يعتمد الناس يف جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب اليت صنفها ائمة احلديث يف اجلرح أو 

ها لبيان السبب بل يقتصرون على جمرد قوهلم فالن ضعيف وفالن ليس يف اجلرح والتعديل وقلما يتعرضون في
بشيء وحنو ذلك أو هذا حديث ضعيف أو حديث غري ثابت وحنو ذلك فاشتراط بيان السبب يفضي إىل تعطيل 

  ذلك وسد باب اجلرح يف االغلب االكثر 
أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا  وجوابه أن ذلك وإن مل نعتمده يف إثبات اجلرح واحلكم به فقد اعتمدناه يف

فيه مثل ذلك بناء على أن لك أوقع عندنا فيه ريبة قوية يوجب مثلها التوقف مث من انزاحت عن الريبة بالبحث 
بلنا حديثه ومل نتوقف كالذين احتج هبم صاحبا الصحيحني وغريمها ممن مسهم مثل هذا اجلرح من  عن حاله ق

  ن انتهى غريهم فافهم ذلك فانه خملص حس

قلت فاحفظ هذه الفائدة الغريبة على املذهب الصحيح يف باب اجلرح املبهم من املذاهب الشهرية وال تبادر 
  تقليدا مبن ال يفهم احلديث واصوله وال يعرف فروعه إىل تضعيف احلديث وتوهينه 

ويه وإىل اهللا املشتكى من مبجرد االقوال املبهمة واجلروح الغري املفسرة الصادرة من نقاد االئمة من شأن را
طريقة أهل عصرنا املخالفني لشريعة األئمة الذين مضوا قبلنا يبادرون إىل تضعيف القوي وتوهني السوي من 

  غري تأمل وتفكر وتعمل وتبصر 

٠   

  تذنيب مفيد لكل لبيب



لتعديل النه ملا خلى اختار احلافظ ابن حجر يف خنبته وشرحه ان التجريح اجململ املبهم يقبل يف حق من خال عن ا
عن التعديل صار يف حيز اجملهول وإعمال قول اجملرح أوىل من إمهاله يف حق هذا اجملهول واما يف حق من وثق 

  وعدل فال يقبل اجلرح اجململ 
وهذا وان كان خمالفا ملا حققه ابن الصالح وغريه م عدم قبول اجلرح املبهم باطالقه لكنه حتقيق مستحسن 

ا علم ان املسالة خممسة فيها اقوال مخسة ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اخلريات وتدقيق حسن وم ن هاهن
  وسارعوا اىل احلسنات 

  املرصد الثاين

  يف تقدمي اجلرح على التعديل وغري ذلك من املسائل املفيدة ملن يطالع كتب

  اجلرح والتعديل 

  مسالة

 االكتفاء بتعديل الواحد وجرحه يف باب الشهادة والرواية ذكر العراقي وغريه من شراح االلفية اهنم اختلفوا يف
  على اقوال 

االول انه اليقبل يف التزكية اال قول رجلني يف الشهادة والرواية وكليهما وهو الذي حكاه القاضي أبو بكر 
  الباقالين عن اكثر الفقهاء من اهل املدينة وغريهم 

  معا وهو اختيار القاضي ايب بكر الن التزكية مبثابة اخلرب الثاين االكتفاء بواحد يف الشهادة والرواية 
الثالث التفرقة بني الشهادة والرواية فيكتفى الواحد يف الرواية دون الشهادة ورجحه االمام فخر الدين 

  والسيف االمدي ونقله عن 

اختاره اخلطيب االكثرين ونقله أبو عمر و بن احلاجب ايضا عن االكثرين قال ابن الصالح والصحيح الذي 
وغريه انه يثبت يف الرواية بواحد الن العدد مل يشترط يف قبول اخلرب مل يشترط يف جرح رواية وتعديله خبالف 

  الشهادة 

  مسألة

  تقبل تزكية كل عدل وجرحه ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا صرح به العراقي يف شرح ألفيته 

  مسألة 
  واحد فجرحه بعضهم وعدله بعضم ففيه ثالثة أقوال إذا تعارض اجلرح والتعديل يف راو 



احدها ان اجلرح مقدما مطلقا ولو كان املعدلون اكثر نقله اخلطيب عن مجهور العلماء وصححه ابن الصالح 
واالمام فخر الدين الرازي واالمدي وغريمها من االصوليني الن مع اجلارح زيادة علم مل يطلع عليها املعدل 

  ملعدل فيما اخرب به عن ظاهر حاله اال انه خيرب عن امر باطن خفي عن املعدل  والن اجلارح مصدق
  وثانيها ان كان عدد املعدلني اكثر قدم التعديل حكاه اخلطيب 

يف الكفاية وصاحب احملصول فان كثرة املعدلني تقوي حاهلم وقلة اجلارحني تضعف خربهم قال اخلطيب وهذا 
كثروا ليسوا خيربون عن عدم ما اخرب به اجلارحون ولو اخربوا بذلك لكانت  خطأ ممن تومهه الن املعدلني وان

  شهادة باطلة على نفي 
وثالثهما انه يتعارض اجلرح والتعديل فال يترجح أحدمها إال مبرجح حكاه ابن احلاجب كذا فصله العراقي يف 

  شرح ألفيته والسيوطي يف التدريب وغريمها 
مبا حتقق عند احملققني أن اجلرح مقدم على التعديل لغفلتهم عن التقييد  قلت قد زلت قدم كثري من عصرنا

والتفصيل تومها منهم أن اجلرح مطلقا أي جرح كان من أي جارح كان يف شأن أي راو كان مقدم على 
التعديل مطلقا أي تعديل كان من أي معدل كان يف شأن أي راو كان وليس األمر كما ظنوا بل املسألة أي 

ا على املذهب تقدم ا جلرح على التعديل مقيدة بان يكون اجلرح مفسرا فان اجلرح املبهم غري مقبول مطلق
  الصحيح فال ميكن أن يعارض التعديل وان كان مبهما 

ويدل عليه أن االصوليني يذكرون مسألة اجلرح املبهم ويرجحون عدم قبول املبهم ويذكرون بعيدها او قبيلها 
عديل وتقدم اجلرح على التعديل فدل ذلك على أن مرادهم يف هذا البحث هو اجلرح مسألة تعارض اجلرح والت

  املفسر دون غري املفسر فان المعىن لتعارض غري املقبول ذوي العقول 
  ويشهد له 

قول السيوطي يف تدريب الراوي اذا اجتمع فيه أي يف الراوي جرح مفسر وتعديل فاجلرح مقدم ولو زاد عدد 
  االصح عند الفقهاء واالصولني املعدل هذا هو 

وقول احلافظ ابن حجر يف خنبة الفكر وشرحه نزهة النظر اجلرح مقدم من التعديل واطلق ذلك مجاعة لكن حمله 
التفصيل وهو انه صدر مبينا من عارف باسبابه النه ان كان غري مفسر مل يقدح فيمن ثبتت عدالته وان صدر 

  ايضا فان خال عن التعديل قبل جممال غري مبني السبب اخل من غري عارف باالسباب مل يعترب به 
وقول السندي يف شرح شرح خنبة الفكر املسمى امعان النظر هاهنا مسالتان االوىل اذا اختلف اجلرح والتعديل 

  قدم اجلرح وقيل ان كان املعدلون اكثر قدم التعديل وقيل اليرجح 

بول التعديل بال ذكر السبب وعدم قبول اجلرح اال بذكر السبب احدمها اال مبرجح الثانية اكثر احلفاظ على ق
وقيل بعكسه وقيل ال بد من بيان سببهما واختار املصنف يف كل من املسألتني القول االول وركب املسألتني 
دم  فحصل منه تقيد تقدمي اجلرح على التعديل اذا كان مفسرا فعلم من كالمه ان اجلرح اذا مل يكن مفسرا ق

ل انتهى وقول السخاوي يف شرح االلفية ينبغي تقييد احلكم بتقدمي اجلرح على التعديل مبا اذا فسر اما اذا التعدي
  تعارضا من غري تفسري فانه يقدم التعديل قاله املزي وغريه انتهى 



وقول النووي يف شرح صحيح مسلم عاب عائبون مسلما بروايته يف صحيحه عن مجاعة من الضعفاء وال عيب 
يف ذلك وجوابه من اوجه ذكرها ابن الصالح احدمها ان يكون ذلك يف ضعيف عند غريه ثقة عنده وال  عليه

يقال اجلرح مقدم على التعديل الن ذلك فيما اذا كان اجلرح ثابتا مفسر السبب واال فال يقبل اجلرح اذا مل 
  يكن كذا انتهى 

العلماء يف جرح رجل وتعديله فالصواب التفصيل وقول احلافظ ابن حجر يف ديباجة لسان امليزان اذا اختلف 
  فان كان اجلرح واحلالة هذه مفسرا قبل واال عمل بالتعديل فاما من جهل ومل يعلم 

فيه سوى قول امام من ائمة احلديث انه ضعيف او متروك وحنو ذلك فان القول قوله وال نطالبه بتفسري ذلك 
  فيمن اختلف يف توثيقه وجترحيه انتهى فوجه قوهلم ان اجلرح ال يقبل اال مفسرا هو 

فاحلاصل ان الذي دلت عليه كلمات الثقاب وشهدت به مجل االثبات هو انه ان وجد يف شان راو تعديل 
وجرح مبهمان قدم التعديل وكذا ان وجد اجلرح مبهما والتعديل مفسرا قدم التعديل وتقدمي اجلرح امنا هو اذا 

ما او مفسرا فاحفظ هذا فانه ينجيك من املزلة واخلطل وحيفظك عن املذلة كان مفسرا سواء كان التعديل مبه
  واجلدل 

  فائدة

قد يقدم التعديل على اجلرح املفسر أيضا لوجوه عارضة تقتضي ذلك كما سيأيت ذكرها مفصلة يف املرصد 
  الرابع إن شاء اهللا تعاىل 

   وهلذا مل يقبل جرح بعضهم يف اإلمام ايب حنيفة وشيخه محاد بن

  أيب سليمان وصاحبيه حممد وأيب يوسف وغريهم من أهل الكوفة بأهنم كانوا من املرجئة 
ومل يقبل جرح النسائي يف أيب حنيفة وهو ممن له تعنت وتشدد يف جرح الرجال املذكور يف ميزان االعتدال 

  ضعفه النسائي من قبل حفظه 

بن حجر يف اخلريات احلسان نقال عن ابن عبد الرب ومل يقبل جرح اخلطيب البغدادي فيه ويف متبعيه بعد قول ا
يه أكثر من الذين تكلموا فيه والذين تكلموا فيه  راس علماء الشأن الذين رووا عن ايب حنيفة وثقوه وأثنوا عل
من أهل احلديث أكثر ما عابوا عليه اإلغراق يف الرأي والقياس أي وقد مر أن ذلك ليس بعيب وقال اإلمام 

بن زيد وهشام ووكيع وعباد بن العوام وجعفر علي بن املديين  أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن املبارك ومحاد 
  بن عون وهو ثقة ال بأس به وكان شعبة حسن الرأي فيه وقال 

  حيىي بن معني أصحابنا يفرطن يف ايب حنيفة وأصحابه قيل له أكان يكذب قال ال انتهى 
ت عن كثري من اإليرادات الواردة عليه يف مقدمة التعليق املمجد املتعلق وقد دفعت أكثر ما طعنوا به عليه واجب

  مبوطأ حممد فعليك مبطالعته بنظر اإلنصاعف ال ببصر االعتساف 



  املرصد الثالث

  يف ذكر الفاظ اجلرح والتعديل ومراتبهما ودرجات الفاظهما

  قال الذهيب يف ديباجة ميزان االعتدال ومل اتعرض لذكر من 

حمله الصدق وال من قيل فيه ال باس به وال من قيل هو صاحل احلديث او يكتب حديثه او هو شيخ فان  قيل فيه
  هذا وشبهه يدل على عدم الضعف املطلق 

  فاعلى العبارات يف الرواة املقبولني 
  ثبت حجة وثبت حافظ وثقة متقن وثقة ثقة 

  ثقة 

  مث ثقة مث صدوق وال باس به وليس به باس 

  دق وجيد احلديث وصاحل احلديث وشيخ مث حمله الص

  وسط وشيخ حسن احلديث وصدوق ان شاء اهللا وصويلح وحنو ذلك 
  واردأ عبارات اجلرح 

  دجال كذاب او وضاع يضع احلديث  - ١
  مث متهم بالكذب ومتفق على تركه  - ٢
  مث متروك وليس بثقة  - ٣

  وسكتوا عنه وذاهب احلديث وفيه نظر وهالك وساقط 

  رة وليس بشيء وضعيف جدا وضعفوه وضعيف وواه وحنو ذلك مث واه مب

  وضعيف وواه وحنو ذلك 
مث يضعف وفيه ضعف وقد ضعف ليس بالقوي ليس حبجة ليس بذاك يعرف وينكر فيه مقال تكلم فيه لني  - ٥

  سيء 

  احلفظ ال حيتج به اختلف فيه صدوق لكنه مبتدع وحنو ذلك 

اوي باالصالة او على ضعفه او على التوقف فيه او على عدم جواز ان من العبارات اليت تدل على اطراح الر
  حيتج به انتهى 



  ويف شرح االلفية للعراقي 
  مراتب التعديل على اربع او مخس طبقات 

فاملرتبة االوىل العليا من الفاظ التعديل ومل يذكرها ابن ايب حامت وال ابن الصالح هي اذا كرر لفظ التوثيق اما 
لفظني كقوهلم ثبت حجة او ثبت حافظ او ثقة ثبت او ثقة متقن او حنو ذلك واما مع اعادة اللفظ مع تباين ال

  االول كقوهلم ثقة ثقة وحنوها 

املرتبة الثانية هي اليت جعلها ابن ايب حامت وتبعه ابن الصالح املرتبة االوىل قال ابن ايب حامت وجدت االلفاظ يف 
قيل للواحد انه ثقه او متقن فهو ممن حيتج حبديثه قال ابن الصالح وكذا  اجلرح والتعديل عل مراتب شىت فادا

  اذا قيل يف العدل انه ضابط او حافظ وقال اخلطيب ارفع العبارات ان 

  يقال حجة او ثقة 
املرتبة الثالثة قوهلم ليس به بأس اوال باس به او صدوق او مامون وجعل ابن ايب حامت وابن الصالح هذه ثانية 

   فيها قوهلم حمله الصدق وادخال
املرتبة الرابعة قوهلم حمله الصدق او رووا عنه او اىل الصدق ما هو او شيخ وسط او وسط او شيخ او صاحل 

  احلديث او 

مقارب احلديث بفتح الراء وكسرها او جيد احلديث او حسن احلديث او صويلح ان شاء اهللا او ارجو انه ليس 
  به بأس 

يف الثالثة على قوهلم شيخ وقال هو باملنزلة اليت قبلها يكتب حديثه وينظر فيه اال انه دوهنا  واقتصر ابن ايب حامت
  واقتصر 

  يف الرابعة على قوهلم صاحل احلديث 
مث ذكر ابن الصالح من الفاظهم على غري ترتيب قوهلم فالن روى عنه الناس فالن وسط فالن مقارب احلديث 

  ون قوهلم ال بأس به انتهى فالن ما اعلم به بأسا قال وهو د
  وفيها ايضا 

  مراتب الفاظ التجريح على مخس مراتب وجعلها ابن ايب حامت وتبعه ابن الصالح اربع مراتب 
  املرتبة االوىل وهي اسوؤها ان يقال فالن كذاب او يكذب او يضع احلديث او وضاع او وضع حديثا او دجال 

ة الثانية يف هذه قال ابن أي حامت اذا قالوا متروك احلديث او وادخل ابن حامت واخلطيب بعض الفاظ املرتب
  ذاهب احلديث او كذاب فهو ساقط ال يكتب حديثه 

املرتبة الثانية فالن متهم بالكذب او الوضع وفالن ساقط وفالن هالك وفالن ذاهب او ذاهب احلديث او 
  متروك او متروك احلديث 



ال يعترب به او ال يعترب حبديثه او ليس بالثقة او ليس بثقة وال مأمون  او تركوه او فيه نظر او سكتوا عنه فالن
  وحنو ذلك 

املرتبة الثالثة فالن رد حديثه او ردوه حديثه او مردود احلديث وفالن ضعيف جدا وواه مبرة وطرحوا حديثه او 
  لك مطرح او مطرح احلديث وفالن ارم به وليس بشئ او ال شئ وفالن ال يساوي شيئا وحنو ذ

  وكل من قيل فيه ذلك من هذه املراتب الثالث ال حيتج به وال يستشهد به وال يعترب به 

املرتبة الرابعة فالن ضعيف منكر احلديث او حديثه منكر او مظطرب احلديث وفالن واه وضعفوه وفالن ال 
  حيتج به 

الن يعرف وينكر وليس بذاك املرتبة اخلامسة فالن فيه مقال فالن ضعيف او فيه ضعف او يف حديثه ضعف وف
ا هو وفيه  او بذاك القوي وليس باملتني وليس بالقوي وليس حبجة وليس بعمدة وليس باملرضي وفالن للضعف م
خلف وطعنوا فيه ومطعون وسيء احلفظ ولني او لني احلديث او فيه لني وتكلموا فيه وكل من ذكر من بعدقويل 

  انتهى  ال يساوي شيئا فانه خيرج حديثه لالعتبار

ا ردوه عليه بانه جهل من هو معروف عندهم فقد  العدول فان االمان من جرحه هبذا مرتفع عندهم ما فكثريا م
قال احلافظ ابن حجر يف مقدمة فتح الباري احلكم بن عبداهللا البصري قال ابن ايب حامت عن ابيه جمهول قلت 

  ليس مبجهول من روى عنه اربع ثقات ووثقه الذهلي انتهى 
قال ايضا عباس القنطري قال ابن ايب حامت عن ابيه جمهول قلت ان اراد العني فقد روى عنه البخاري وموسى و

بن هالل واحلسن بن علي املعمري وان اراد احلال فقد وثقه عبداهللا ابن امحد بن حنبل قال سألت ايب فذكره 
  خبري انتهى 

قوما من الرواة لعدم علمهم هبم وهم قوم معروفون وقال السيوطي يف تدريب الراوي جهل مجاعة من احلفاظ 
  بالعدالة عند غريهم وانا اسرد ما يف الصحيحني من ذلك 

وذكر السخاوي يف شرح االلفية والسندي يف شرح النخبة يف هذا املقام تفصيال حسنا وجعال لكل من الفاظ 
  لتعديل على ست مراتب اجلرح والتزكية ست مراتب وبيناها بيانا مستحسنا وحمصله ان الفاظ ا

ارفععها عند احملدثني الوصف مبا دل على املبالغة او عرب عنه بأفعل كأوثق الناس واضبط الناس واليه  - ١
  املنتهى يف التثبيت ويلحق به ال اعرف له نظريا يف الدنيا 

  مث ما يليه كقوهلم فالن ال يسأل عنه  - ٢
ا وجد فيه قول ابن عيينة مث ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على  - ٣ التوثيق كثقة ثقة وثبت ثبت واكثر م

  حدثنا عمرو بن دينار 

وكان ثقة ثقة اىل ان قاله تسع مرات ومن هذه املرتبة قول ابن سعد يف شعبة ثقة مأمون ثبت حجة صاحب 
  حديث 

  مث ما انفرد فيه بصيغة دالة على التوثيق كثقة او ثبت او كأنه مصحف 



  او ضابط او حافظ واحلجة اقوى من الثقة  او حجة او امام

  واحلجة أقوى ن الثقة 

  مث قوهلم ليس به بأس او ال بأس به عند غري ابن معني على 

  ما سيايت ذكر اصطالحه او صدوق او مأمون او خيار اخللق 
روي مث ما اشعر بالقرب من التجريح وهو ادىن املراتب كقوهلم ليس ببعيد من الصواب او شيخ او ي - ٦

  حديثه او يعترب به او 

  او صاحل احلديث او يكتب 

حديثه او مقارب احلديث او صويلح او صدوق ان شاء اهللا وارجو ان ال بأس به وحنو ذلك هذه مراتب 
  التعديل 

  واما مراتب اجلرح فست 
و منبعه او معدنه االوىل منها ما يدل على املبالغة كأكذب الناس او اليه املنتهى يف الكذب او هو ركن الكذب ا

  وحنو ذلك 

الثانية ما هو دون ذلك كالدجال والكذاب والوضاع فاهنا وان اشتملت على املبالغة لكنها دون االوىل وكذا 
  يضع او يكذب 

الثالثة ما يليها كوقوهلم فالن يسرق احلديث وفالن متهم بالكذب او الوضع او ساقط او متروك او هالك او 
  او ال يعترب به او حبديثه او ليس بالثقة او غري ثقة ذاهب احلديث او تركوه 

الرابعة ما يليها كقوهلم فالن رد حديثه او مردود احلديث او ضعيف جدا او واه مبرة او طرحوه او مطروح 
احلديث او مطروح او ال يكتب حديثه او ال حتل كتابة حديثه او ال حتل الرواية عنه وليس بشئ او ال شيء 

  ني خالفا البن مع
  ما دوهنا وهي فالن ال حيتج به او ضعفوه او مظطرب 

  احلديث او له ما ينكر او له مناكري او منكر احلديث او ضعيف 
السادسة وهي اسهلها قوهلم فيه مقال او ادىن مقال او ضعف او ينكر مرة ويعرف اخرى او ليس بذاك او ليس 

  بالقوي 

ليس مبأمون او ليس بثقة او ليس باملرضي او ليس حيمدونه او  او ليس باملتني او ليس حبجة او ليس بعمدة او
  ليس باحلافظ او غريه اوثق منه او فيه شئ او فيه جهالة او ال ادري ما هو او 



ضعفوه او فيه ضعف او سئ احلفظ او لني احلديث او فيه لني عند غري الدارقطين فانه قال اذا قلت لني ال 
  يكون ساقطا متروك 

  ن جمروحا بشئ ال يسقط به عن العدالة االعتبار ولك
  ومنه قوهلم تكلموا فيه نظر عند غري البخاري فانه سيجيء اصطالحه 

  هذا وليطلب تفصيل احكام هذه املراتب وما وما يتعلق هبا من الكتب املبسوطة يف اصول احلديث 

  املرصد الرابع

  من كتب امساء يف فوائد متفرقة متعلقة باملباحث املتقدمة مفيدة ملن يستفيد

  الرجال ويريد تنقيد االسانيد بدرك مراتب الرجال ومجعها من خواص هذا الكتاب فلينتفع هبا اولوا االلباب 

  ٤ايقاظ 

  من املفارقة بني قوهلم حديث صحيح االسناد او حسن االسناد وقوهلم حديث صحيح او حسن 
ا حديث صحيح او حسن النه قد يقال هذا قوهلم هذا حديث صحيح اإلسناد أو حسن اإلسناد دون قوهلم هذ

  حديث صحيح االسناد وال يصح احلديث لكونه شاذ او 

  معالال 
غري ان املصنف املعتمد منهم اذا اقتصر على قوله صحيح االسناد ومل يذكر له علة قدحة وام يقدح فيه فالظاهر 

  ر كذا ذكره ابن الصالح يف مقدمته مه احلكم بانه صحيح يف نفسه الن عدم العلة والقادح هو االصل والظاه

وقال الزين العراقي يف شرح الفيته وكذلك ان اقتصر من قوله حسن االسناد ومل يعقبه بضعف فهو ايضا حمكوم 
  له باحلسن 

  ٥ايقاظ 

  يف مدى احلكم على احلديث بالصحة او احلسن او الضعف

لنا عمال بظاهر االسناد ال انه مقطوع حيث قال اهل احلديث هذا حديث صحيح او حسن فمرداهم فيما ظهر 
  بصحته يف نفس االمر جلواز اخلطأ والنسيان على الثقة 

وكذا قوهلم هذا حديث ضعيف فمرداهم انه مل تظهر لنا فيه شروط الصحة ال انه كذب يف نفس االمر جلواز 
  صدق الكاذب واصابة من هو كثري اخلطأ هذا هو القول الصحيح الذي عليه اكثر 

  العلم كذا يف شرح االلفية للعراقي وغريه اهل 



  ٦ايقاظ 

  يف ان نفي الصحة والثبوت ال يلزم منه احلكم بالضعف او الوضع

كثريا ما يقولون ال يصح وال يثبت هذا احلديث ويظن منه من ال علم له انه موضوع او ضعيف وهو مبين على 
قاري يف تذكرة املوضوعات ال يلزم من عدم جهلة مبصطلحاهتم وعدم وقوفه على مصرحاهتم فقد قال علي ال

  الثبوت وجود الوضع انتهى وقال يف موضع اخر ال يلزم من عدم صحته وضعه انتهى 

وقال احلافظ ابن حجر يف ختريج احاديث االذكار املسمى بنتائج االفكار ثبت عن امحد بن حنبل انه قال ال 
يلزم من النفي العلم ثبوت العدم وعلى التنزل ال يلزم من  اعلم يف التسمية أي يف الوضوء حديثا ثابتا قلت ال

  نفي الثبوت ثبوت الضعف الحتمال ان يراد بالثبوت 

  الصحة فال ينتفي احلسن وعلى التنزل ال يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن اجملموع انتهى 
يلزم من قول امحد يف حديث وقال نور الدين السمهوديفي يف جواهر العقدين يف فضل الشرفني قلت ال 

التوسعة على العيال يوم عاشوراء ال يصح ان يكون باطال فقد يكون غري صحيح وهو صاحل لالحتجاج به اذ 
  احلسن رتبه بني الصحيح والضعيف انتهى 

وقال الزركشي يف نكته على ابن صالح بني قولنا موضوع وبني قولنا ال يصح بون كثري فان االول اثبات 
  االختالق الكذب و

والثاين اخبار عن عدم الثبوت وال يلزم منه اثبات العدم وهذا جييء يف كل حديث قال فيه قال فيه ابن اجلوزي 
  ال يصح وحنوه انتهى وقال ايضا ال يلزم منه ان يكون موضوعا فان الثابت يشمل الصحيح والضعيف دونه 

محد يف حبث حديث عموم مغفرة احلجاج ال يلزم وقال اجلاحظ ابن حجر يف اقول املسدد يف الذب عن مسند ا
  من كون احلديث مل يصح ان يكون موضوعا انتهى 

وقال على القاري يف تذكرة املوضوعات حتت حديث من طاف هبذا البيت اسبوعا مع ان قول السخاوي ال 
  يصح ال ينايف الضعف واحلسن انتهى 

اللدنية للقسطالين عند ذكر حديث يطلع اهللا ليلة النصف وقال حممد بن عبد الباقي الزرقاين يف شرح املواهب 
من شعبان فيغفر جلميع خلقه اال ملشترك او مشاحن ونقل القسطالين عن ابن رجب ان ابن حنب صححه فيه رد 

على قول ابن دحية مل يصح يف ليلة نصف شعبان شيء اال ان يريد نفي الصحة االصطالحية فان حديث معاذ 
  انتهى هذا حسن ال صحيح 

ويف املقام احباث ذكرناها يف تعليقات رسالتنا حتفة الطلبة يف مسح الرقبة املسماة بتحفة الكملة على حواشي 
  حتفة الطلبة فعليك مبطالعتها فاهنا مفيدة للطلبة 

  ٧ -ايقاظ 



-   

  يف الفرق بني قوهلم حديث منكر ومنكر احلديث ويروي املناكري

  وهلم هذا اراوي منكر بني قوهلم هذا حديث منكر وبني ق

  احلديث وبني قوهلم يروي املناكري فرق ومن يطلع عليه زل واضل وابتلى بالغرق 
ا يطلقون النكارة على جمرد التفرد وان اصطلح  وال تظنن من قوهلم هذا حديث منكر ان راوية غري ثقة فكثريا م

ما اذا خالف الثقة غريه من الثقات فهو املتأخرون على ان النكر هو احلديث الذي رواه ضعيف خمالفا لثقة وا
  شاذ 

  وكذا ال تظنن من قوهلم فالن روى املناكري او حديثه هذا منكر 

  وحنو ذلك انه ضعيف 
ا يطلقون املنكر على الراوي لكونه روى حديثا  قال الزين العراقي يف ختريج احاديث احياء العلوم كثريا م

  واحدا انتهى 
وقد يطلق ذلك على الثقة اذا روى املناكري عن الضعفاء قال احلاكم قلت  وقال السخاوي يف فتح املغيث

للدارقطين فسليمان ابن بنت شرحبيل قال ثقة قلت اليس عنده مناكري قال حيدث هبا عن قوم ضعفاء اما هو 
  فثقة انتهى 

ال يعنون به ان كل ما  وقال الذهيب يف ميزان االعتدال يف ترمجة عبداهللا بن معاوية الزبريي قوهلم منكر احلديث
رواه منكر بل اذا روى الرجل مجلة وبعض ذلك مناكري فهو منكر احلديث وقال ايضا يف ترمجة امحد بن عتاب 

املروزي قال امحد ابن سعيد بن معدان شيخ صاحل روى الفضائل واملناكري قلت ما كل من روى املناكري يضعف 
  انتهى 

  لباري عند ذكر حممد بن وقال احلافظ ابن حجر يف مقدمة فتح ا

ابراهيم التيمي وتوثيقه مع قول امحد فيه يروي احاديث مناكري قلت املنكر اطلقه امحد بن حنبل ومجاعة على 
احلديث الفرد الذي ال متابع له فيحمل هذا على ذلك وقد احتج به اجلماعة انتهى وقال أيضا عند ذكر ترمجة 

  ملناكري على األفراد املطلقة انتهى بريد بن عبد اهللا امحد وغريه يطلقون ا

وقال أبو احملاسن الشيخ قائم بن صاحل السندي مث املدين يف رسالته فوز الكرام مبا تبث يف وضع اليدين حتت 
السرة او فوقها حتت الصدر عن الشفيع املظلل بالغمام بعد ذكر تعريف الشاذ واملنكر فاذا احطت علما هبذا 

حد هم منكر احلدبث جرح جمرد اذ حاصله انه ضعيف خالف الثقات وال ريب ان علمت ان قول من قال يف ا
  قوهلم هذا ضعيف جرح جمرد فيمكن ان يكون ضعفه عند اجلارح مبا ال يراه اجملتهدالعامل بروايته جرحا 

فان قيل ان االنكار جرح مفسر كما صرح به احلفاظ اجيب بان معىن منكر احلديث كما مسعت ضعيف خالف 



ا يقدح ومنها ال يقدح فرمبا ضعف بشيء ال يراه الث قة واالسباب احلاملة لالئمة على اجلرح متفاوتة منها م
  االخر جرحا ومع قطع النظر عن هذا 

  التحقيق ال تضر النكارة اال عند كثرة املخالفة للثقات انتهى 
سرة املخرج يف سشن لبو وقال ايضا من ضعفه يعين عبدالرمحن بن الواسطي رواه حديث وضع اليد حتت ال

داود امنا ضعفه النه خالف يف بعض املواضع الثقات وتفرد يف بعضها بالروايات وهو ال يضر وامنا تضر كثرة 
  املناكري وكثرة خمالفة الثقات ومل تثبت انتهى 

ع على وقال احلافظ ابن حجر يف مقدمة فتح الباري يف ترمجة ثابت بن عجالن االنصاري قال العقيلي ال يتاب
حديثه وتعقب ذلك أبو احلسن ابن القطان بان ذلك ال يضره اال اذا كثرت منه رواية املناكري وخمالفة الثقاب 

  وهو كما قال انتهى 
وقال السيوطي يف تدريب الراوي شرح تقريب النواوي وقع يف عبارهتم انكر ما رواه فالن كذا وان مل يكن 

روى بريد بن عبداهللا بن ايب بردة اذا اراد اهللا بامة خريا قبض نبيها  ذلك احلديث ضعيفا قال ابن عدي انكر ما
  قبلها قال وهذا طريق حسن رولته 

  ثقات وقد ادخله قوم يف صحاحهم انتهى 

وقال ايضا قال الذهيب انكر ما للوليد مسلم من االحاديث حديث حفظ القران وهو عند الترمذي وحسنه 
  تهى وصححه احلاكم على شرط الشيخني ان

وقال الذهيب يف ميزانه عند ترمجة ابان بن جبلة الكويف وترمجة سليمان بن داود اليمامي ان البخاري قال كل 
  من قلت فيه منكر احلديث فال حتل الرواية عنه انتهى 

قلت فعليك يا من ينتفع من ميزان االعتدال وغريه من كتب امساء الرجال اال تغتر بلفظ االنكار الذي جتده 
  وال من اهل النقد يف االسفار بل جيب عليك منق

ان تثبت وتفهم ان املنكر اذا اطلقه البخاري على الراوي فهو ممن ال حتل الرواية عنه واما اذا اطلقه امحد ومن 
  حيذو حذوه فال يلزم ان يكون الراوي ممن ال حيتج به 

وحنو ذلك وبني قوهلم منكر احلديث وحنو ذلك وان تفرق بني روى املناكري او يروي املناكري او يف حديثه نكارة 
  بان العبارات االوىل ال تقدح الراوي قدحا يعتد به واالخرى جترحه جرحا معتدا به 

واال تبادر حبكم ضعف الراوي بوجود انكر ما روى يف حق روايته يف الكامل وامليزان وحنومها فاهنم يطلقون 
  مبجرد تفرد راويتها هذا اللفظ على احلديث احلسن والصحيح ايضا 

وان تفرق بني قول القدماء هذا حديث منكر وبني قول املتأخرين هذا حديث منكر فان القدماء كثريا ما 
يطلقونه على جمرد ما تفرد به راويه وان كان من االثبات واملتاخرين يطلقونه على رواية راو ضعيف خالف 

  الثقات 



قربي وجبت له شفاعيت بقول الذهيب يف ميزانه يف ترمجة وقد زل قدم من احتج على ضعف حديث من زار 
موسى بن هالل احد راوته وانكر ما عنده حديثه عن عبداهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر من زار قربي 

  وجبت له شفاعيت رواه ابن خزمية عن حممد بن امساعيل االمحسي عنه انتهى 
جع اىل رسائلي يف حبث زيادة القرب اتلنبوي احداها الكالم وان شئت زيادة التفصيل يف هذا البحث اجلليل فار

  املربم يف نقض القول احملقق احملكم وثانيتها الكالم املربور يف رد القول 

املنصور وثالثتها السعي املشكور يف رد املذهب املأثور الفتها ردا على رسائل من حج ومل يزر قرب النيب العريب 
سلم يف كل    بكرة وعشي صلى اهللا عليه و 

  ٨ايقاظ 

  يف بيان مراد ابن معني من قوله يف الراوي ليس بشيء

كثريا ما جتد يف ميزان االعتدال وغريه يف حق الرواة نقال عن حيىي بن معني انه ليس بشيء فال تغتر به وال تظنن 
دالعزيز بن ان ذلك الراوي جمروح جبرح قوي فقد قال احلافظ ابن حجر يف مقدمة فتح الباري يف ترمجة عب

  املختار البصري ذكر ابن القطان الفاسي ان مراد ابن معني من قوله ليس بشيء يعين ان احاديثه قليلة انتهى 

وقال السخاوي يف فتح املغيث قال ابن القطان ان ابن املعني اذا قال يف الراوي ليس بشيء انه يريد انه مل يرو 
  حديثا كثريا 

  ٩ايقاظ 

  من قوله يف الراوي ال باس به او ليس به باسيف بيان مراد بن معني 

كثريا ما جتد يف امليزان وغريه نقال عن ابن معني يف حق الرواة ال باس به فلعلك تظن منه انه ادون من ثقة كما 
هو مقرر عند املتاخرين وليس كذلك فانه عنده كثقة قال البدر بن مجاعة يف خمتصره قال ابن معني اذا قلت ال 

  ة وهذا خرب عن نفسه انتهى باس فهو ثق
  ويف مقدمة ابن الصالح قال ابن ايب خيثمة قلت ليحىي بن 

معيين انك تقول فالن ليس به باس وفالن ضعيف قال اذا قلت لك ليس به باس فثقة واذا قلت لك ضعيف 
  فهو ليس بثقة ال تكتب حديثه 

  ليس به باس وهذا توثيق من ابن معني انتهى  ويف مقدمة فتح الباري يونس البصري قال ابن اجلنيد عن ابن معني



ويف فتح املغيث وحنوه قول ايب زرعة الدمشقي قلت لعبدالرمحن بن ابراهيم دحيم يعين الذي كان يف اهل الشام 
كأيب حامت يف اهل املشرق ما تقول يف علي بن حوشب الفزاري قال قال ال باس به قال فقلت ومل ال تقول انه 

  خريا قال قد قلت لك انه ثقة انتهى  ثقة وال تعلم اال

  ١٠ايقاظ 

  يف بيان مراد امحد من قوله يف الراوي هو كذا وكذا

  قال الذهيب يف ميزانه يف ترمجة يونس بن ايب اسحاق عمرو 

السبيعي قال عبداهللا بن امحد سألت ايب عن يونس بن ايب اسحاق قال كذا وكذا قلت هذه العبارة يستعملها 
  د كثريا فيما جييبه به والده وهي باالستقراء كناية عمن فيه لني انتهى عبداهللا بن امح

  ١١ايقاظ 

  يف بيان مراد ابن معني من قوله يف الراوي يكتب حديثه 

  معىن قول ابن معني يف حق الرواة يكتب حديثه انه من مجلة الضعفاء كذا ذكره

   الذهيب نقال عن ابن عدي يف ترمجة ابراهيم بن هارون الصنعاين
   ١٢ايقاظ 

  يف بيان خطة الذهيب يف امليزان اذ يقول يف الراوي جمهول 
قال الذهيب يف ترمجة ابان بن حامت االملوكي يف ميزانه اعلم ان كل من اقول فيه جمهول وال اسنده اىل قائله فان 

  ذلك هو قول ايب حامت وسيأيت من ذلك شيء كثري فاعلمه 

  وابن معني فذلك بني ظاهر  فان عزوته اىل قائله كأبن املديين

ال يعرف وامثال ذلك ومل اعزه اىل قائل فهو من قبلي وكما وكما اذا  وان قلت فيه جهالة او نكره او جيهل او 
  قلت ثقة او صدوق او صاحل او لني او حنوه ومل اضفه اىل قائل فهو من قويل واجتهادي انتهى 

ا يعرف بل ذكرت منه خلقا وقال ايضا يف ترمجة اسحاق بن سعد بن عبادة ال ا ذكر يف كتايب هذا كل م
  واستوعبت من قال فيه أبو حامت جمهول انتهى 

  ١٣ايقاظ 

  يف بيان الفرق بني قول اكثر احملدثني وقول ايب حامت يف الراوي جمهول



البا جهالة فرق بني قول اكثر احملدثني يف حق الراوي انه جمهول وبني قول ايب حامت انه جمهول فاهنم يريدون به غ
  العني باال يروي عنه اال واحد وأبو حامت يريد به جهالة الوصف فافهمه 

  واحفظه لئال حنكم على كل من وجدت يف امليزان اطالق اجملهول عليه انه جمهول العني 

مث ان جهالة العني ترتفع برواية اثنني عنه دون جهالة الوصف هذا عند االكثر وعند الدارقطين جهالة الوصف 
  ايضا ترتفع هبا ومن مث مل يقبل قول ايب حامت يف حق موسى بن هالل العبدي احد رواة 

حديث من زار قربي وجبت له شفاعيت انه جمهول لثبوت روايات الثقات عنه قال اخلطيب البغدادي يف الكفاية 
  اجملهول عند اهل احلديث هو كل من مل يشتهر بطلب العلم يف نفسه وال عرفه العلماء 

ومن مل يعرف حديثه اال من جهة راو واحد مثل عمروذي مر وجبار الطائي وعبداهللا بن اعز اهلمداين وسعيد  به
بن ذي حدان وهؤالء كلهم مل يرو عنهم غري أي اسحاق السبيعي وروينا عن حممد بن حيىي الدهلي قال اذا 

  روى عن احملدث رجالن ارتفع عنه اسم اجلهالة انتهى 
ترتفع به اجلهالة ان يروي عنه اثنان فصاعدا من اتلمشهوبرين بالعلم اال انه ال يثبت له حكم  وقال ايضا اقل ما

  العدالة بروايتهما عنه انتهى 
  وقال السخاوي يف فتح املغيث قال الدارقطنثي من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته انتهى 

 باب ترك الوضوء مما مسته النار من روى عنه ثالثة وقيل اثنان وقال ابن عبدالرب يف االستذكار شرح املوطأ يف
  وليس مبجهول انتهى 

  وقال تقي الدين السبكي يف شفاء السقام يف زيارة خري 

االنام اما قول ايب حامت الرازي فيه أي يف موسى بن هالل انه جمهول فال يضره فانه اما ان يريد به جهالة 
  الوصف 

وهو غالب اصطالح اهل الشأن يف هذا االطالق فذلك مرتفع عنه النه روى عنه امحد بن  فان اراد جهالة العني
حنبل وحممد ابن جابر احملاريب وحممد بن امساعيل االمحسي وأبو امية حممد بن ابراهيم الطرسوسي وعبيد بن 

  فكيف برواية سبعة حممد الوراق والفضل بن سهل وجعفر بن حممد البزوري وبرواية اثنني تنتفي جهالة العني 
  وان اراد جهالة الوصف فرواية امحد عمه ترتفع من شأنه ال سيما مع ما قال ابن عدي فيه 

ويف فتح املغيث على ان قول ايب حامت يف الرجل انه جمهول ال يريد به انه مل يروي عنه سوى واحد بدليل انه 
مجاعة ولذا قال الذهيب عقبه هذا القول يوضح لك قال يف داود ابن يزيد الثقفي انه جمهول مع انه قد روى عنه 

  ان الرجل قد يكون جمهوال عند ايب حامت ولو روى عنه مجتعة ثقات يعين انه جمهول احلال انتهى 

  ١٤ايقاظ 



  يف مدى قبول قول ايب حامت يف الراوي جمهول

ا جيده من يطالع امليزان وغري ه انه جمهول ما مل يوافقه غريه من ال تغترر بقول أيب حامت يف كثري من الرواة على م
  النقاد 

  امحد بن عاصم البلخي جهله أبو حامت ووثقه ابن حيان وقال روى عنه اهل بلده 
  ابراهيم بن عبدالرمحن املخزومي جهله ابن القطان وعرفه غريه فوثقه ابن حبان 
  روى عنه اربعة  اسامة بن حفص املديين جهله أبو القاسم الاللكائي وقال الذهيب ليس مبجهول

  اسباط أبو اليسع جهله أبو حامت وعرفه البخاري 
بيان بن عمرو جهله أبو حامت ووثقه ابن املديين وابن حبان وابن عدي وروى عنه البخاري وأبو زرعة وغبيد اهللا 

  بن واصل 

  احلسني بن احلسن بن يسار جهله أبو حلتم ووثقه امحد وغريه 
  أبو حامت ووثقه الذهلي وروى عنه اربع ثقات  احلكم بن عبداهللا البصري جهله

  عباس القنطري جهله أبو حامت ووثقه امحد وابنه 
  حممد بن احلكم املروزي جهله أبو حامت ووثقه ابن حيان 

  ١٥ايقاظ 

  يف بيان مدلول قول ابن القطان يف الراوي ال يعرف له حال او مل تثبت

  عدالته 
  ال عن ابن القطان يف حق كثريا ما تطلع يف ميزان االعتدال نق

بن حممد بن عبدامللك الفاسي  بعض الرواة ال يعرف له حال او مل تثبت عدالته واملراد به أبو احلسن علي 
  واملشهور بابن القطان املتوىف سنة مثان وعشرين وست مئة مؤلف كتاب الوهم وااليهام 

ن البن القطان يف اطالق هذه االلفاظ فلعلك تظن منه ان ذلك الراوي مشغول او غري ثقة وليس كذلك فا
  اصطالحا مل يوافقه غريه فقد قال الذهيب يف ميزانه يف ترمجة حفص بن بغيل قال ابن القطان ال يعرف له حال 

قلت مل اذكر هذا النوع يف كتايب هذا الن ابن القطان يتكلم يف كل من مل يقل فيه امام عاصر ذلك الرجل او 
اخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته ويف الصحيحني من هذا النمط كثريون ما ضعفهم احد وال هم مبجاهيل 

  انتهى 
ممن مل ت ثبت عدالته يريد انه ما نص على احد على انه ثقة وقال ايضا يف ترمجة مالك املصري قال ابن القطان هو 

  ويف رواة الصحيحني عدد كثري ما علمنا ان احدا وثقهم واجلمهور على 



  ان من كان من املشايخ قد روى عنه مجاعة ومل يأيت مبا ينكر علبه ان حديثه صحيح انتهى 

  ١٦ايقاظ 

  يف مدلول قوهلم يف الراوي تركه حيىي القطان

ن وهتذيب التهذيب وغريمها م كتب امساء الرجال يف حق كثري من الرواة تركه حيىي القطان ذكر يف امليزا
ال خيرج الراوي من حيز االحتجاج به مطلقا    فاعرف ان جمرد تركه 

والذي يدل على عليه قول الترمذي يف كتاب العلل من اخر كتابه اجلامع قال علي بن املديين مل يرو حيىي عن 
  شريك وال عن 

   بكر بن عياش وال عن الربيع بن صبيح وال عن املبارك بن فضالة ايب
قال أبو عيسى أي الترمذي ولن كان حيىي ترك الرواية عن هؤالء فلم يترك فلم يترك الرواية عنهم النه اهتمهم 

بالكذب ولكنه تركهم حلال حفظهم وذكر عن حيىي بن سعيد القطان انه كان اذا رأى اتلرجل حيدث عن حفظه 
  مرة هكذا ومرة هكذا وال يثبت على رواية واحدة تركه انتهى 

  ١٧ايقاظ 

  يف مدلول قوهلم يف الراوي ليس مثل فالن

كثريا ما يقول ائمة اجلرح والتعديل يف حق راو انه ليس مثل فالن كقول امحد يف عبداهللا بن عمر العمري انه 
  ايل وحنو ذلك وهذا كله ليس جبرح  ليس مثل اخيه أي عبيداهللا بن عمر العمري او ان غريه احب

قال احلافظ ابن حجر يف هتذيب التهذيب يف ترمجة ازهر بن سعد السمان حكى العقيلي يف الضعفاء ان االمام 
  امحد 

  قال ان ايب عدي احب ايل من ازهر قلت هذا ليس جبرح يوجب ادخاله يف الضعفاء انتهى 

  ١٨ايقاظ 

  لناقد الواحد يف الراوي نفسهيف توجيه صدور اجلرح والتعديل من ا

كثريا ما جتد االختالف عن ابن معني وغريه من ائمة النقد يف حق راو وهو قد يكون لتغري االجتهاد وقد يكون 
  الختالف كيفية السؤال 

بن معني والنسائي وحممد بن  قال احلافظ ابن حجر يف بذل املاعون يف فضل الطاعون وقد وثقه أي ابا بلج حيىي 
  سعد 



الدارقطين ونقل ابن اجلوزي عن ابن معني انه ضعفه فان ثبت ذلك يكون سئل عنه وعمن فوقه فضعفه بالنسبة و
اليه وهذه قاعدة جليلة فيمن اختلف النقل عن ابن معني فيه نبه عليها أبو الوليد الباجي يف كتابه رجال 

  البخاري انتهى 
انه ينبغي ان تتامل اقوال املزكني وخمارجها فيقولون فالن ثقة وقال تلميذه السخاوي يف فتح املغيث مما ينبه عليه 

او ضعيف وال يريدون به انه ممن حيتج حبديثه وال ممن يرد وامنا ذلك بالنسبة ملن قرن معه على وفق ما وجه اىل 
  القائل من الؤال وامثلة ذلك كثرية ال نطيل هبا 

ء بن عبد الرمحن عن عن ابيه كيف حديثهما فقال ليس به منها ما قال عثمان الدرامي سالت ابن معني عن العال
  بأس فقلت هو احب اليك او سعيد املقربي قال سعيد اوثق والعالء ضعيف 

فهذا مل يرد به ابن معني ان العالء ضعيف مطلقا بدليل انه قال ال باس به وامنا اراد انه ضعيف بالنسبة لسعيد 
  املقربي 

االختالف يف كالم ائمة اجلرح والتعديل ممن وثق رجال يف وقت وجرحه يف  وعلى هذا حيمل اكثر ما ورد من
وقت فينبغي هلذا حكاية اقوال اهل اجلرح والتعديل ليتبني ما لعله خفي على كثري من الناس وقد يكون 

  االختالف للتغري يف االجتهاد انتهى 

  ١٩ايقاظ 

  يف لزوم التروي والنظر يف قبول جرحهم للراوي

ان التبادر اىل احلكم جبرح الراوي بوجود حكمه من بعض اهل اجلرح والتعديل بل يلزم عليك ان جيب عليك 
  تنقحاالمر فيه فان 

االمر ذو خطر وهتويل وال حيل لك ان تاخذ بقول كل جارح يف أي راو كان وان كان ذلك اجلارح من االئمة 
ن قبول جرحه وحينئذ حيكم برد جرحه وله او من مشهوري علماء االمة فكثريا ما يوجد امر يكون مانعا م

  صور كثرية ال ختفى على مهرة كتب الشريعة 

  فمنها ان يكون اجلارح يف نفسه جمروحا فحينئذ ال يبادر اىل قبول جرحه وكذا تعديله ما مل يوافقه غريه 

  وهذا كما قال الذهيب 

تح االزدي متروك قلت ال يترك فقد وثقه امحد يف ميزانه يف ترمجة ابان بن اسحاق املدين بعد ما نقل عن ايب الف
ا بنفسه مل  العجلي وأبو الففتح يسرف يف اجلرح وله مصنف كبري اىل الغاية يف اجملروحني مجع فأوعى وجرح خلق

  يسبقه احد اىل 



  التكلم فيهم وهو متكلم فيه وساذكره يف احملمدين 
د االزدي املوصلي احلافظ حدث عن ايب يعلى املوصلي مث ذكر يف باب امليم حممد بن احلسني أبو الفتح ابن يزي

والباغندي وطبقتهما ومجع وصنف وله كتاب كبري يف اجلرح والضعفاء عليه مؤخذات حدث عنه أبو اسحاق 
الربمكي ومجاعة ضعفه الربقاين وقال أبو النجيب عبدالغفار االرموي رايت اهل املوصل يوهنون ابا الفتح وال 

اخلطيب يف حديثه مناكري وكان حافظا الف يف علوم احلديث قلت مات سنة اربع وسبعني بعدونه شيئا وقال 
  وثلثمائة انتهى 

  وقال ابن حجر يف هتذيب التهذيب يف ترمجة امحد بن شبيب 

احلبطي البصري بعدما نقل عن االزدي فيه غري مرضي قلت مل يلتفت احد اىل هذا القول بل االزدي غري 
  مرضي انتهى 

ا من ائمة اجلرح والتعديل هلم تشدد يف هذا الباب ومنها  ان يكون اجلارح من املتعنتني املشددين فان هناك مجع
ال ينبغي اطالقه عند اويل االلباب فمثل    فيجرحون الراوي بادىن جرح ويطلقون عليه ما 

  هذا اجلارح توثيقه معترب وجرحه ال يعترب اال اذا وافقه غريه ممن ينصف ويعترب 
أبو حامت والنسائي وابن معني وابن القطان وحيىي القطان وابن حبان وغريهم فاهنم معروفون باالسراف يف  فمنهم

  اجلرح والتعنت فيه فليثبت العاقل يف الرواة الذين تفردوا جبرحهم وليتفكر فيه 
ل ايضا يف ترمجة قال الذهيب يف ميزانه يف ترمجة سفيان بن عيينه حيىي بن سعيد القطان متعنت يف الرجال وقا

  سيف ابن سليمان املكي حدث حيىي القطان مع تعنته عن سيف انتهى 
وقال ايضا يف ترمجة سويد بن عمرو الكليب بعد نقل توثيقه عن ابن معني وغريهم اما ابن حبان فاسرف واجترأ 

  فقال كان يقلب االسانيد ويضع على االسانيد الصحيحة املتون الواهية انتهى 

جر يف هتذيب التهذيب يف ترمجة احلارث بن عبداهللا اهلمداين االعور حديث احلارث يف السنن وقال ابن ح
  االربعة والنسائي مع تعنته يف الرجال فقد احتج به وقوى امره انتهى 

بن عبدالرمحن الطرائفي وام ابن حبان فانه تقعقع كعادته فقال فيه يروي  وقال الذهيب يف ميزانه يف ترمجة عثمان 
الضعفاء اشياء ويدلسها عن الثقات حىت اذا مسعها املستمع مل يشك يف وضعها فلما كثر ذلك يف اخباره عن 

  الزقت به تلك املوضعات ومحل الناسعليه يف اجلرح فال جيوز عندي 

  االحتجاج برواياته حبال انتهى 
ة حىت كأنه ال يدري ما خرج وقال ابن حجر يف القول املسدد يف الذب عن مسند امحد ابن حبان رمبا جرح الثق

  من راسه وحنوه قال الذهيب يف ترمجة افلح بن سعيد املدين 
وقال التقي السبكي يف شفاء السقام واما قول ابن حبان يف النعمان انه يأيت عن الثقات بالطامات فهو مثل قول 

  الدارقطين 



  اال انه يبالغ يف االنكار انتهى 
حممد بن الفضل السدوسي عارم شيخ البخاري بعد ذكر توثيقه نقال عن  وقال الذهيب يف ميزانه يف ترمجة

الدارقطين قلت فهذا قول حافظ العصر الذي مل يأت بعد النسائي مثله فاين هذا القول من قول ابن حبان 
  اخلساف املتهور يف عارم فقال اختلط 

ملناكري الكثرية فيجب التنكب عن يف اخر عمره وتغري حىت ال يكان ال يدري ما حيدث به فوقع يف حديثه ا
حديثه فيما رواه املتاخرون فاذا مل يعرف هذا من هذا ترك الكل وال حيتج بشيء منها قلت ومل يقدر ابن حبان 

  ان يسوق له حديثا منكرا فاين ما زعم انتهى 
ثيق النسائي وابن وقال ابن حجر يف بذل املاعون يف فضل الطاعون يكفي يف تقويته أي ايب بلج حيىي الكويف تو

  حامت مع تشددمها وقال أيضا يف مقدمة فتح الباري يف ترمجة 

  حممد بن ايب عدي البصري أبو حامت عنده انتهى عنت 
وقال الذهيب يف تذكرة احلافظ يف ترمجة ابن القطان الذي اكثر عنه النقل يف ميزانه وهو أبو احلسن علي بن 

املسمى بالوهم وااليهام الذي وضعه على االحكام الكربى لعبد  حممد بعد ما حكى مدحه قلت طالعت كتابه
احلق يدل على حفظه وقوة فهمه لكنه تعنت يف احوال الرجال فما انصف حبيث انه اخذ يلني هشام ابن عروة 

  وحنوه انتهى 
القطان من انه وقال الذهيب يف ميزانه يف ترمجة هشام بن عروة بعد ذكر توثيقه ال عربة مبا قاله أبو احلسن ابن 

  وسهيل بن ايب صاحل اختلطا وتغريا نعم الرجال تغري قليال ومل يبق حفظه كهو يف حال 

  الشباب فنسي بعض حمفوظه او وهم فكان ماذا اهو معصوم من النسيان 
وملا قدم العراق يف اخر عمره حدث جبملة كثرية من العلم يف غضون ذلك يسري احاديث مل جيودها ومثل هذا 

الك ولشعبة ولوكيع والكبار الثقات فدع عنك اخلبط وذر خلط االئمة االثبات بالضعفاء واملخلطني فهو يقع مل
  شيخ االسالم ولكن احسن اهللا عزاءنا فيك يا ابن القطان انتهى 

  وقال السخاوي يف فتح املغيث قسم الذهيب من كلم يف الرجال اقساما 

   حامت فقسم تكلموا يف سائر الرواة كابن معني وايب
  وقسم تكلموا يف كثري من الرواة كمالك وشعبة 

  وقسم تكلموا يف الرجل بعد الرجل كابن عيينه والشافعي قال والكل على ثالثة اقسام ايضا 
قسم منهم متعنت يف اجلرح متثبت يف التعديل يغمز الراوي بالغلطتني والثالث فهذا اذا وثق شخصيا فعض 

قه واذا ضعف رجال فانظر هل وافقه غريه على تضعيفه فان وافقه ومل يوثق على قوله بنواجذك ومتسك بتوثي
  ذلك الرجل احد من احلذاق فهو ضعيف 



وان وثقه احد فهذا هو الذي قالوا فيه ال يقبل فيه اجلرح اال مفسرا يعين ال يكفي فيه قول ابن معني مثال 
  ضعيف ومل يبني سبب ضعفه مث جييء البخاري وغريه يوثقه 

هذا خيتلف يف تصحيح حديثه وتضعيفه ومن مث قال الذهيب وهو من اهل االستقراء التام يف نقد الرجال مل  ومثل
  جيتمع اثنان من 

  علماء هذا الشان قط على توثيق ضعيف وال على تضعيف ثقة 

  وهلذا كان مذهب النسائي اال ان يترك حديث الرجل حىت جيتمع اجلميع على تركه 
  لترمذي واحلاكم وقسم منهم متسمح كا

  قلت وكابن حزم فانه قال يف كل من 

  وقال ايضا يف ترمجة البخاري يف كتابه سري النبالء قال 

  ايب عيسى الترمذي وايب القاسم البغوي 

  وامساعيل بن حممد الصفار وايب العباس االصم 

  وغريهم من املشهورين انه جمهول 

لسيوطي يف زهر الرىب على اجملتيب قال ابن الصالح حكى أبو وقسم معتدل كامحد والدارقطين وابن عدي وقال ا
عبداهللا ابن منده انه مسع حممد بن سعد الباوردي مبصر يقول كان مذهب النسائي ان خيرج عن كل من مل جيمع 

  على تركه قال احلافظ أبو الفضل العراقي هذا مذهب متسع 
  عن الباوردي اراد بذلك امجاعا خاصا قال اجلاحظ ابن حجر يف نكتة على ابن الصالح ما حكاه 

  وذلك ان كل طبقة من نقاد الرجال ال ختلو من متشدد ومتوسط 
  فمن االوىل شعبة وسفيان الثوري وشعبة اشد منه 

  ومن الثانية حيىي القطان وعبدالرمحن بن مهدي وحيىي اشد منه 

  ومن الثالثة حيىي بن معني وامحد بن حنبل وحيىي اشد من امحد 
الرابعه أبو حامت والبخاري وأبو حامت اشد من البخاري فقال النسائي ال يترك الرجل عندي حىت جيتمع ومن 

ا اذا وثقه ابن مهدي وضعفه حيىي القطان مثال فال يترك ملا عرف من تشديد حيىي ومن هو  اجلميع على تركه فام
  مثله يف النقد 

الذهن من ان مذهب النسائي متسع ليس كذلك فكم من قال احلافظ واذا تقرر ذلك ظهر ان الذي يتبادر اىل 
رجل اخرج له أبو داود والترمذي وجتنب النسائي اخراج حدجيثه بل جتنب اخراج حديث مجاعة من رجال 

  الصحيحني انتهى 



واعلم ان من النقاد من له تعنت يف جرح اهل بعض البالد او بعض املذاهب ال يف جرح الكل فحينئذ ينقح 
  لك اجلرح االمر يف ذ

  فمن ذلك قول ابن حجر يف هتذيب اجلوزجاين ال 

  عربة حبطه على الكوفيني انتهى كالمه يف ترمجة ابان بن تغلب 

الربعي الكويف ومن ذلك جرح الذهيب يف ميزانه وسري النبالء وغريمها من تاليفاته يف كثري من الصوفية واولياء 
ي االجلة ومنصفي االئمة موافقا له وذلك ملا علم من عادة الذهيب االمة فال تعترب به ما مل جتد غريه من متوسط

  بسبب تقشفه وغاية ورعه واحتياطه وجترده عن اشعة 

انوار التصوف والعلم الوهيب الطعن على اكابر الصوفيه الصافية وضيق العطن يف مدح هذه الطائفة الناجية كما 
  ال خيفى على احد من طالع كتبه 

رخ عبداهللا بن اسعد اليافعي اليمين يف مرآة اجلنان يف كثري من مواضعه كما بسطته مع ذكر وقد صرح هبذا املؤ
  عباراته يف السعي 

  املشكور يف رد املذهب املأثور ويف تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 

هيب كان من ويوافقه قول عبدالوهاب الشعراين يف اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد االكابر مع ان احلافظ الذ
  اشد املنكرين على الشيخ أي حميي الدين بن العرايب وعلى طائفة الصوفية هو وابن تيمية انتهى 

وقول التاج السبكي يف طبقات الشافعية هذا شيخنا الذهيب له علم وديانة وعنده على اهل السنة حتامل مفرط 
التباع وقد وصل من التعصب املفرط اىل حد فال جيوز ان يعتمد عليه وهو شيخنا ومعلمنا غري ان احلق احق با

  يستحىي منه وانا اخشى عليه من غالب علماء املسلمني وائمتهم الذين محلوا الشؤيعة النبوية فان غالبهم اشاعرة 

  وهو اذا وقع باشعري ال يبقي وال يذر والذي اعتقده اهنم خصماؤه يوم القيامة انتهى 
ابن الفارض ان غرك دندنة الذهيب فقد دندن على االمام فخر الدين بن وقول السيوطي يف قمع املعارض بنصرة 

اخلطيب ذي اخلطوب وعلى اكرب من االمام وهو أبو طالب املكي صاحب قوت القلوب وعلى اكرب من ايب 
  طالب وهو الشيخ أبو احلسن االشعري الذي ذكره جيول يف االفاق وجيوب وكتبه مشحونة بذلك امليزان 

 النبالء افقابل انت كالمه يف هؤالء كال واهللا ال يقبل كالمه فيهم بل نوصلهم حقهم ونوفيهم والتاريخ وسري
  انتهى 

واعلم ان هناك مجعا من احملدثني هلم تعنت يف جرح االحاديث جبرح رواهتا فيبادرون اىل احلكم بوضع احلديث 
  او ضعفه بوجود قدح ولو يسريا يف رواية او ملخالفته حلديث اخر 

  هم ابن اجلوزي مؤلف كتاب املوضعات والعلل املتناهية يف االحاديث الواهية من



  وعمر بن بدر املوصلي مؤلف رسالة يف املوضعات ملخصه من موضعات ابن اجلوزي 
  والرضي الضغاين اللغوي له رسالتان يف 

  املوضعات 
  واجلوزقاين مؤلف كتاب االباطيل 

  السنة والشيخ ابن تيمية احلراين مؤلف منهاج 

  واجملد اللغوي مؤلف القاموس وسفر السعادة وغريمها 
وغريهم فكم من حديث قوي حكموا عليه بالضعف او الوضع وكم من حديث ضعيف بضعف يسري حكموا 

عليه بقوة اجلرح فالواجب على العامل اال يبادر اىل قبول اقواهلم بدون تنقيح احكامهم ومن قلدهم من دون 
  لعوام يف االفساد االنتقاد ضل واوقع ا

وقد بسطت الكالم يف كشف احواهلم يف رساليت االجوبة الفاضلة لالسئلة العشرة الكاملة فلتطالع فاهنا لتحقيق 
  احلق يف مباحث اصول احلديث كافلة 

  ٢٠ -ايقاظ 

-   

  يف بيان خطة ابن حبان يف كتابه الثقات

  افظ كثريا ما تراهم يعتمدون على ثقات ابن حبان وقد التزم احل

  ابن حجر يف هتذيب التهذيب يف مجيع الرواة الذين هلم ذكر يف ثقاته بذكر انه ذكره ابن حبان يف الثقات 
  وكتابه هذا مرتب على ثالثة اقسام قسم يف الصحابة وقسم يف التابعني وقسم يف تبع التابعني 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم وحفظ وقال هو يف اول كتاب التابعني خري الناس قرانا بعد الصحابة من اصحاب ا
عنهم الدين والسنن وامنا منلي امساءهم وما نعرف من انبائهم من الشرق اىل الغرب على حروف املعجم اذ هو 
ادعى للمتعلم اىل حفظه وانشط للمبتدي يف وعيه ولست اعرج يف ذلك على تقدم السن وال تاخره وال جاللة 

  للقي دون اجلاللة والسن اىل اخره االنسان وال قدره بل اقصد يف ذلك ا
وقال يف اخره كل شيخ ذكرته يف هذا الكتاب فهو صدوق جيوز االحتجاج بروايته اذا تعرى خربه عن مخس 

  خصال فاذا وجد خرب 

  منكر عن شيخ من هؤالء الشيوخ الذين ذكرت امساءهم فيه كان ذلك اخلرب ال ينفك عن احدى خصال مخس 
الذي ذكرته يف هذا الكتاب شيخ ضعيف سوى اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و  اما ان يكون فوق الشيخ



  سلم فان اهللا نزه اقدارهم عن الزاق الضعيف هبم 
  او دونه شيخ واه وال جيوز االحتجاج خبربه 

  او اخلرب يكون مرسال ال تلزمنا به احلجه 
  او يكون منقطعا ال تقوم مبثله احلجة 

  مدلس مل يبني مساع خربه عمن مسع منه  او يكون يف االسناد شيخ
  فاذا وجد اخلرب متعريا عن هذه اخلصال اخلمس فانه ال جيوز التنكب عن االحتجاج به انتهى 

  وقال يف اول كتاب تبع التابعني امنا منلي امساء الثقات منهم 

فكل خرب وجد من وانساهبم وما يعرف من الوقوف على انبائهم يف هذا الكتاب على الشرط الذي ذكرناه 
  رواية شيخ ممن اذكره يف هذا الكتاب فهو خرب صحيح اذا تعرى عن اخلصال اخلمس اليت ذكرناها انتهى 

وقد نسب بعضهم التساهل اىل ابن حبان وقالوا هو واسع اخلطو يف باب التوثيق يوثق كثريا ممن يستحق اجلرح 
ن له تعنت واسراف يف جرح الرجال ومن هذا وهو قول ضعيف فانك قد عرفت سابقا ان ابن حبان معدود مم

حاله ال ميكن ان يكون متساهال يف تعديل الرجال وامنا يقع التعارض كثريا بني توثيقه وبني جرح غريه لكفاية ما 
  ال يكفي يف التوثيق عند غريه عنده 

 @٣٣٧  @  

اض عليه فانه ال مشاحة يف ذلك حاله والجل هذا رمبا اعترض عليه يف جعلهم ثقات من ال يعرف حاله وال اعتر
وهذا دون شرط احلاكم حيث شرط ان خيرج عن رواة خرج ملثلهم الشيخان يف الصحيح فاحلاصل ان ابن 

  حبان ويف التزام شروطه ومل يوف احلاكم انتهى 
ادراج  ويف فتح املغيث مع ان شيخنا أي احلافظ ابن حجر قد نازع يف نسبته اىل التساهل اال من هذه احليثية أي

احلسن يف الصحيح وعبارته ان كانت باعتبار وجدان احلسن يف كتابه فهو مشاحة يف االصطالح النه يسميه 
صحيحا وان كانت باعتبار خفة شروطه فانه خيرج يف الصحيح ما كان رواية ثقة غري مدلس مسع ممن فوقه ومسع 

 الراوي اجملهول احلال جرح وال تعديل وكان منه االخذ عنه وال يكون هناك ارسال وال انقطاع واذا مل يكن يف
ممن هذا حاله  كل من شيخه والراوي عنه ثقة ومل يأت حبديث منكر فهو ثقة عنده ويف كتاب الثقات له كثري 

  والجل هذا رمبا اعترض عليه 

  يف جعلهم ثقات من مل يعرف اصطالحه وال اعتراض عليه فانه ال يشاح يف ذلك 
مي ابن حبان امكن يف احلديث من احلاكم وكذا قال العماد بن كثري قد التزم ابن خزمية قلت ويتأيد بقول احلاز

  وابن حبان الصحة ومها خري من املستدرك بكثري وانظف اسانيد ومتونا انتهى 

  ٢١ -ايقاظ 



  يف بيان خطة ابن عدي يف كتابه الكامل ... 
ال مع عدم اطالعهم على انه ملخص من كامل قد اكثر علماء عصرنا من نقل جروح الرواة من ميزان االعتد

  ابن عدي وعدم وقوفهم 

على شروطهما فيه يف ذكر احوال الرجال فوقعو به يف الزلل واوقعوا الناس يف اجلدل فان كثريا ممن ذكر فيه 
رح الفاظ اجلرح معدود يف الثقات سامل من اجلرح فليتبصر العاقل وليتنبه الغافل وليتجنب عن املبادرة اىل ج

  الرواةمبجرد وجود الفاظ اجلرح يف حقه يف امليزان فانه خسران أي خسران 
قال الذهيب يف ديباجة ميزانه وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجالله بادىن لني وباقل جتريح فلوال ان ابن عدي او 

  غريه من مؤلفي كتب اجلرح ذكروا ذلك الشخص ملا ذكرته لثقته ومل ارمن 

واحد ممن له ذكر بتليني ما يف كتب االئمة املذكورين خوفا من ان يتعقب علي ال اين  الراى ان احذف اسم
  ذكرته لضعف فيه عندي انتهى 

وقال يف اخر ميزانه فاصله وموضوعه يف الضعفاء وفيه خلق من الثقات ذكرهتم للذب عنهم او الن الكالم غري 
  مؤثر فيهم ضعفا 

  الواسطي احد الثقات اورد ابن عدي يف كامله فأساء انتهى  وقال يف ميزانه يف ترمجة جعفر بن اياس
يمان الكويف شيخ االمام ايب حنيفة مسع من انس وتفقه بابراهيم النخعي روى عنه  وقال يف ترمجة محاد بن ايب سل

ا انتهى    سفيان وشعبة وايب حنيفة وخلق تكلم فيه لالرجتاء ولوال ذكر ابن عدي له م
  هالل احد االجلة وهو يف كامل ابن عدي مذكور فلهذا ذكرته واال فالرجل حجة انتهى وقال يف ترمجة محيد بن 

ذكرته انتهى وقال يف ترمجة امحد  وقال يف ترمجة ثابت البناين قلت ثابت ثابت كامسه ولوال ذكر ابن عدي له ما 
  بن صاحل املصري قال ابن عدي لوال 

  ت اجل امحد بن صاحل ان اذكره انتهى اين شرطت يف كتايب ان اذكر كل من تكلم فيه لكن
ذكر يف حقه  وقال يف ترمجة اشعث بن عبدامللك احلمراين قلت امنا اوردته لذكر ابن عدي له يف كاملة مث انه ما 

  شيئا يدل على تلبية بوجه وما ذكره احد يف الضعفاء نعم ما اخرجا له يف الصحيحني فكان ماذا انتهى 
  قال البخاري مياين مرادي يف اسناده نظر فيما يرويه وقال البخاري ايضا يف وقال يف ترمجة أويس القرين 

الضعفاء يف اسناده نظر قلت هذه عبارته يريد ان احلديث الذي روى عن أويس نظر ولوال ان البخاري ذكر 
  أويسا يف الضعفاء ملا ذكرته اصال فإنه من اولياء اهللا الصاحلني انتهى 

عيد بن عقدة مث قوى ابن عدي امره وقال لوال اين شرطت ان اذكر كل من تكلم فيه وقال يف ترمجة امحد بن س
  مل للفضل الذي كان فيه انتهى 

وقال الذهيب يف تذكرة احلفاظ يف ترمجة ايب القاسم عبداهللا البغوي اخذ ابن عدي يضفه مث يف االخر قواه وقال 
ال اذكره وقال يف ترمجة ايب عبداهللا بن ايب لوال اين شرطت ان كل من تكلم فيه متكلم ذكرته واال كن ت 



ا ذكرت ابن ايب داود انتهى    السجستاين قال ابن عدي لوال انا شرطنا ان كل من تكلم فيه ذكرناه مل
وقال الزين العراقي يف شرح الفيته فيه أي معرفة الثقات فيه أي معرفة الثقات والضعفاء إلئمة احلديث تصانيف 

عفاء وصنف فيه البخاري والنسائي والعقيلي والساجي وابن حبان والدارقطين واألزدي منها ما أفرد يف الض
  وابن عدي ولكنه ذكر يف كتابه الكامل كل 

من تكلم فيه وان كان ثقة وتبعه على ذلك الذهيب يف امليزان اال انه يذكر احدا من الصحابة وأألئمة املتبوعني 
  تهى وفاته مجاعة ذيلت عليه ذيال يف جملد ان

وقال السخاوي يف فتح املغيث يف كل منهما تصانيف ففي الضعفاء ليحىي مب معني وايب زرعة الرازي وللبخاري 
يف كبري وصغري والنسائي وايب حفص الفالس واليب امحد بن عدي يف كامله وهو اكمل الكتب املصنفة قبله 

ا ومجع الذهيب معظمها يف ميزانه فجاء واجلها ولكنه توسع لذكره كل من تكلم فيه وان كان ثقة وفيه ايض
  كتابا نفيسا عليه معول من جاء بعده مع انه تبع ابن عدي يف ايراد كل من تكلم فيه ولو كان ثقة انتهى 

ويف مقدمة فتح الباري يف ترمجة عكرمة من عادته أي ابن عدي ان خيرج االحاديث اليت انكرت على الثقة 
  انتهى 

  فائدة

باجة هنذيب التهذيب وفائدة إيراد كل ما قيل يف الرجل من جرح وتوثيق تظهر عند قال ابن حجر يف دي
  املعارضة انتهى 

  ٢٢ايقاظ 

  يف بيان معىن االرجاء السين واالرجاء البدعي

قد يظن من ال علم له حني يرى يف ميزان االعتدال وهتذيب الكمال وهتذيب التهذيب وتقريب التهذيب وغريها 
كثري من الرواة الطعن باالرجاء عن ائمة النقد االثبات حيث حيث يقولون رمي باالرجاء  من كتب الفن يف حق

او كان مرجئا او حنو ذلك من عباراهتم كوهنم خارجني من اهل السنة واجلماعة داخلني يف فرق الضاللة 
م على االمام ايب جمروحني بالبدعة االعتقادية معدودين من الفرق املرجئة الضالة ومن هاهنا طعن كثريا منه

حنيفة وصاحبيه وشيوخه لوجود اطالق االرجاء عليهم يف كتب من يعتمد على نقلهم ومنشأ ظنهم غفلتهم عن 
  احد قسمي االرجاء وسرعة انتقال ذهنهم اىل ارجاء الذي هو ضالل عند العلماء 

ضاللة ومن ذلك املرجئة فقد قال حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين يف كتاب امللل والنحل عند ذكر فرق ال
  واالرجاء على معنيني 

  أي امهله ) قالوا ارجه واخاه ( احدمها التأخري كما يف قوله تعاىل 
  والثاين اعطاء الرجاء 



  اما اطالق اسم املرجئة على اجلماعة باملعىن االول فصحيح الهنم كانوا يؤخرون العمل عن النيو واالعتقاد 
  هنم كانوا يقولون ال يضر مع االميان معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة واما باملعىن الثاين فظاهر فا

ا يف الدنيا من كونه من اهل  وقيل االرجاء تأخري حكم صاحب الكبرية اىل يوم القيامة فال يقضى عليه حبكم م
  اجلنة او النار فعلى هذا املرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان 

   عنه عن الدرجة االوىل اىل الرابعة فعلى هذا املرجئة والشيعة متقابلتني وقيل االرجاء تأخري علي رضي اهللا
  واملرجئة اصنلف اربعة مرجئة اخلوارج ومرجئة القدرية ومرجئة اجلربية واملرجئة اخلالصة انتهى 

  مث ذكر الشهرستاين فرق املرجئة اخلالصة مع ذكر معتقداهتم ومزخرفاهتم 
رجئ الذي زعموا ان االميان هو املعرفة واالقرار باهللا تعاىل وبرسله وبكل ما جيوز كالثوابية اصحاب ايب ثوبان امل

  يف العقل ان يفعله 
تركها ١والتومنية اصحاب ايب معاذ التومين الذي يزعم ان االميان هو ما عصم من الكفر وهو اسم خلصال اذ

  التارك كفر وهي 

جاء به الرسول والصاحلية اصاب صاحل بن عمرو القائلني بان  املعرفة والتصديق واحملبة واالخالص واالقرار مبا
االميان هو املعرفة باهللا على االطالق والقول بثالث ثالثة ليس بكفر مع جحد الرسول والصالة وغريها ليست 

  بعبادة امنا العبادة معرفة اهللا 
ضوع له واحملبة بالقلب وال يضر ترك ما واليونسية القائلني بان االميان هو معرفة اهللا وترك االستكبار عليه واخل

سوى املعرفة من الطاعات االميان وال يعذب على ذلك وقال رئيسهم يونس النمريي ان ابليس لعنة اهللا كان 
  عارفا باهللا وحده غري انه اىب واستكرب فكفر باستكباره 

  والعبيدية اصحاب عبيد املكتب القائل بان ما دون الشرك مغفور ال حمالة 
  لغسانية اصحاب غسان بن ابان الكويف الزاعم ان االميان هو وا

املعرفة باهللا ورسوله واالقرار مبا انزل اهللا ومبا جاء به الرسول وانه لو قال قائل اعلم ان اهللا فرض احلج اىل 
  الكعبة غري اين ال ادري اين الكعبة ولعلها يف اهلند كان مؤمنا 

  تفصيل ذلك من كتب علم الكالم املشتملة على ذكر مقاالهتم فهذه فرق املرجئة وضاللتهم وليطلب 
  ومجلة التفرقة بني اعتقاد اهل السنة وبني اعتقاد املرجئة 

ان املرجئة يكتفون يف االميان مبعرفة اهللا وحنوه وجيعلون ما سوى االميان من الطاعات وما سوى الكفر من 
  من قال ال اله اال اهللا دخل اجلنة املعاصي غري مضرة وال نافعة ويتشبثون بظاهر حديث 

واهل السنة يقولون ال تكفي يف االميان املعرفة بل ال بد من التصديق االختياري مع االقرار اللساين وان 
  الطاعات مفيدة واملعاصي مضرة مع االميان توصل صاحبها اىل دار اخلسران 

  لرجال ان االرجاء يطلق على قسمني والذي جيب علمه على العامل املشتغل بكتب التواريخ وامساء ا
  احدمها االرجاء الذي هو ضالل وهو الذي مر ذكره انفا 

  وثانيهما االرجاء الذي ليس بضالل وال يكون صاحبه عن اهل 



السنة واجلماعة خارجا وهلذا ذكروا ان املرجئة فرقتان مرجئة الضاللة ومرجئة اهل السنة وأبو حنيفة وتالمذاته 
  من الرواه االثبات امنا عدوا من مرجئه اهل السنة ال من مرجئه الضاللة وشيوخه وغريهم 

قال الشهرستاين عند ذكر الغساسنية ومن العجب ان غسان كان حيكي عن ايب حنيفة مثل مذهبه ويعده من 
املرجئة ولعله كذب عليه ولعمري كان يقال اليب حنيفة واصحابه مرجئة السنة ولعل السبب فيه انه ملاكان 

يقول االميان هو الدصديق بالقلب وهو ال يزيد وال ينقص نسب اليه انه يؤخر العمل عن االميان والرجل مع 
  تبحره بالعلم كيف يفيت بترك العمل 

وله سبب اخر وهو انه كان خيالف القدريه واملعتزلة الذين ظهروا يف الصدر االول واملعتزلة كانوا يلقبون كل 
  من خالفهم يف القدر 

  ا وكذلك الوعيدية من اخلوارج فال يبعد ان اللقب امنا لزمه من فريقي املعتزلة واخلوارج انتهى مرجئ
ويف الطريقة احملمدية اما املرجئة فان ضربا منهم يقولون نرجيء امر املؤمنني والكافرين اىل اهللا فيقولون االمر 

ب من يشاء فهؤالء ضرب من املرجئة وهم فيهم موكول اىل اهللا يغفر ملن يشاء من املؤمنني والكافرين ويعذ
  كفار 

وكذلك الضرب االخر منهم الذين يقولون حسناتنا متقبلة قطعا وسئتنا مغفورة واالعمال ليست بفرائض وال 
  يقرون بفرائض الصالة والزكاة والصيام وسائر الفرائض ويقولون هذه كلها 

  فضائل فهؤالء ايضا كفار 
نتوىل املؤمنني املذنبني والنتربا منهم فهؤالء املبتدعة والخترجهم بدعتهم من االميان  وامااملرجئة الذين يقولون ال

  اىل الكفر 
ا اىل اهللا فال ننزهلم جنة وال نار وال نتربأ منهم ونتوالهم  واما املرجئة الذين يقولون نرجيء امر املؤمنني ولو فساق

  يف الدين فهم على السنة فالزم قوهلم وخذ به انتهى 
   شرح املقاصد للتفتازاين اشتهر من مذهب املعتزلة ويف

ان صاحب الكبرية بدون التوبة خملد يف النار وان عاش على االميان والطاعة مئة سنة ومل يفرقوا بني ان تكون 
الكبرية واحدة او كثرية واقعة قبل الطاعات او بعدها او بينها وجعلوا عدم القطع بالعقاب وتفويض االمر اىل 

ان شاء ويعذب ان شاء على ما هو مذهب اهل احلق ارجاء مبعىن انه تأخري لالمر وعدم جزم بالعقاب يغفر 
  والثواب وهبذا االعتبار جعل أبو حنيفة وغريه من املرجئة انتهى 

ويف شرح الفقه االكرب املسمى باملنهج االظهر لعلي القارئ املكي مث اعلم ان القونوي ذكر ان ابا حنيفة كان 
  مرجئا لتأخري امر صاحب الكبرية اىل مشيئة اهللا واالرجاء التأخري انتهى يسمى 

  ويف التمهيد أليب شكور الساملي مث املرجئة على نوعني مرجئة مرحومة وهم اصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ومرجئة ملعونة وهم الذين يقولون بأن املعصية ال تضر والعاصي ال يعاقب 



   انه كتب اىل ايب حنيفة وقال انتم مرجئة فأجابه بأن املرجئة على ضربني وروي عن عثمان البيت
مرجئة ملعونة وانا برئ منهم ومرجئة مرحومة وانا منهم وكتب فيهم ان االنبياء كانوا كذلك اال ترى اىل قول 

  عيسى قال 

  ان تعذهبم فاهنم عبادك وان تغفر هلم فانك انت العزيز احلكيم انتهى 
ر املكي يف الفصل السابع والثالثني من كتابه اخلريات احلسان يف مناقب النعمان قد عد مجاعة وقال ابن حج

  االمام ابا حنيفة من املرجئة وليس هذا الكالم على حقيقته 
اما أوال فقال شارح املواقف كان غسان املرجيء ينقل االرجاء عن ايب حنيفة وبعده من املرجئة وهو افتراء عليه 

  ن ترويج مذهبه بنسبته اىل هذا االمام اجلليل قصد به غسا
واما ثانيا فقد قال اآلمدي ان املعتزلة كانوا يف الصدر االول يلقبون من خالفهم يف القدر مرجئا او ألنه ملا قال 

  االميان ال يزيد او ينقص ظن به االرجاء بتأخري العمل عن االميان انتهى 
  اء وخالصة املرام يف هذا املقام ان االرج

  قد يطلق على اهل السنة واجلماعة من خمالفيهم املعتزلة 

  الزاعمني باخللود الناري لصاحب الكبرية 
وقد يطلق على االئمة القائلني بان االعمال ليست بداخلة يف االميان وبعدم الزيادة فيه والنقصان وهو مذهب 

  ان وبدخول االعمال يف االميان ايب حنيفة وزاتباعه من جانب احملدثني القائلني بالزيادة والتقص
وهذا النزاع وان كان لفظيا كما حققه احملققون من االولني واآلخرين لكنه ملا طال وآل االمر اىل بسط كالم 

  الفريقني من 

املتقدمني واملتأخرين ادى ذلك اىل ان اطلقوا االرجاء على خمالفيهم وشنعوا بذلك عليهم وهو ليس بطعن يف 
  ال خيفى على مهرة الشريعة احلقيقة على ما 

واذا انتقش هذا كله على صحيفة خاطرك فاعرف انه ال تنبغي املبادرة نظرا اىل قول احد من ائمة النقد وان 
كان من اجله احملدثني يف حق احد الراوين انه من املرجئني باطالق القول بكونه من فرق الضاللة وجرحه 

  واحلكم بالوجه الرجيح بالبدعة االعتقادية بل الواجب التنقيح 
  نعم ان دلت قرينة حالية او مقالية ان مراد اجلارح باالرجاء ما هو 

ضاللة فال بأس باحلكم بكونه ذا ضاللة واال فيحتمل ان يكون اطالق ذلك الراوي من معتزيل ومنه اخذ ذلك 
ال يقول بزيادة االميان  اجلارح واعتمد على اشتهاره من دون وقوف على الواضع وحيتمل ان يكون الراوي مما

  ونقصانه وال بدخول العمل يف حقيقتة فأطلق عليه اجلارح احملدث االرجاء تبعا الهل طريقته 
ويشهد ملا ذكرنا ما يف لسان امليزان البن حجر العسقالين يف ترمجة ابن احلسن تلميذ ايب حنيفة نقل ابن عدي 

ريك ال جييز شهادة املرجئة فشهد عنده حممد بن احلسن عن اسحاق بن راهويه مسعت حيىي بن ادم يقول كان ش
  فرد شهادته فقيل له يف ذلك فقال انا ال اجيز شهادة من يقول الصالة ليست من االميان انتهى 



فان هذا صريح يف انه امنا اطلق على حممد االرجاء لكونه ال يرى الصالة جزءا من حقيقة االميان ومن املعلوم 
  طغيان ان هذا ليس بضالل و

وكذا قول الذهيب يف ميزانه يف ترمجة مسعر بن كدام بعد ذكر وثاقته وال عربة بقول السليماين كان من املرجئة 
  مسعر 

سليمان والنعمان وعمرو بن مرة وعبدالعزيز بن ايب رواد وأبو معاوية وعمر بن ذر وسرد مجاعة    ومحاد بن ايب 
  ينبغي التحامل على قائله  قلت االرجاء مذهب لعدة من اجلة العلماء وال

وكذا قول الشهرستاين يف امللل والنحل يف اخر حبث املرجئة رجال املرجئة احلسن بن حممد بن علي بن ايب 
طالب وسعيد بن جبري وطلق بن حبيب وعمرو بن مرة وحمارب بن دثار ومقاتل بن سليمان وذر وعمربن ذر 

سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف وحم   مد بن احلسن وقديد بن جعفر ومحاد بن ايب 
وهؤالء كلهم ائمة احلديث مل يكفروا اصحاب الكبائر بالكبرية ومل حيكموا بتخليدهم يف النار خالفا للخوارج 

  والقدرية انتهى 

  فائدة

  قد تشبث بعض الشيعة كصاحب االستقصاء وغريه بقول 

يعلم أنه قول مردود أو مؤول عند جهابذة أهل  السليماين املذكور يف امليزان يف أن أبا حنيفة من املرجئة ومل
السنة وقد عد السليماين يف موضع آخر أبا حنيفة من الشيع فلم مل يستند هبا القول املردود ليدخل أبو حنيفة يف 

  مذهبه املطرود 
س ما صنع قال الذهيب يف ترمجة عبد الرمحن بن ايب حامت من ميزانه ما ذكرته لوال ذكر أيب الفضل السليماين فبئ

  فإنه قال 

ا على عثمان األعمش والنعمن بن ثابت وشعبة بن احلجاج  ذكر أسامي الشيعة من احملدثني الذين يقدمون علي
  وعبد الرزاق وعبيد اهللا بن موسى وعبد الرمحن بن أيب حامت انتهى 

ق الفريقني فكذا قوله وباجلملة فكما أن قول السليماين هذا غقري مقبول فإن ابا حنيفة ليس من الشيعة باتفا
  السابق غري مقبول عند أماثل الثقلني 

  تذنيب نبيه

  نافع لكل وجيه



اعلم انه ذكر قطب االقطاب وغوث االجناب رئيس الصوفية الصافية رأس السلسلة القادرية موالنا السيد حميي 
من فصول كتابه غنية الدين عبدالقادر اجليالين دام من دخل يف سلسلته مغبوطا بالفضل الرمحاين يف فصل 

  الطالبني عند ذكر فرق هذه االمة 

فأصل ثالث وسبعني فرقة عشرة اهل السنة واجلماعة واخلوارج والشيعة واملعتزلة واملرجئة واملشبهة واجلهمية 
  والضرارية والنجارية والكالبية اىل اخره 

ذكر املرجئة  اما املرجئة اما املرجئة ففرقها اثنتا مث ذكر حال كل فرقة وفروعها واختالف مقاالهتا وقال عند 
عشرة فرقة اجلهمية والصاحلية والشمرية واليونسية والثوبانية والنجارية والغيالنية والشبيبية واحلنفية واملعاذية 

  واملريسية والكرامية انتهى 
بن ثابت زعموا  مث ذكر حال كل فرقة ومن نسبت اليه اىل ان قال واما احلنفية فهم اصحاب ايب حنيفة النعمان

ا ذكره الربهويت    ان االميان هو املعرفة واالقرار باهللا ورسوله وبا جاء من عنده مجلة على م

  يف كتاب الشجرة انتهى 
فهذا يدل على ان احلنفية اتباع امللة احلنيفية من املرجئة الضالة املبتدعة وقد استند هبذه العبارة مجع من اتلشيعة 

تباع ايب حنيفة وزعموا انه من املرجئة الضالة واقتدى هبم يف هذا الطعن كثري من اهل فطعنوا به الزاما على ا
السنة ممن هلم تعصب وافر وتعنت ظاهر بايب حنيفة ومقلديه فاوردوا هذه العبارة يف معرض معايبة ومثالبة ايذاء 

  ملقلديه 
ويطعنون على سلف اصحاب اهلداية وال عجب من الشيعة فاهنم من اعداء اهل اتلسنة يسبون اكابر الصحابة 

فما بالك بايب حنيفة وطريقته املرضية امنا العجب من هؤالء الذين هم من اهل السنة ويدعون اهنم من متبعي 
  الكتاب والسنة ومع ذلك يطعنون على اول هذه االمة وصدر االئمة من دون بصرية وبصارة 

ربعة يف عبارة الغنية واستشكلوا وقوعها من مثل هذا وقد طال البحث قدميا وحديثا بني علماء املذاهب اال
  الشيخ اجلليل والصويف النبيل وذلك لوجهني 

االول ان كتب االمام ايب حنيفة كالفقه االكرب وكتاب الوصية تنادي باعلى النداء على انه ليس مذهبه يف باب 
  االميان 

نفية تشهد ببطالن مذهب املرجئة وان وان وفروعه ما ذهبت اليه املرجئة اصحاب االغواء وكذلك كتب احل
احلنفية وامامهم ليسوا منهم فهذه النسبة الواقعة فرية بال مرية وصدورها من مثل هذا الشيخ الذي هو سيد 

  الطائفة الرضية بلية اية بلية 
  ة االعالم والثاين ان غوث الثقلني بنفسه ذكر غنيته ابا حنيفة بلفظ االمام واورد قوله عند ذكر خالف االئم

فمن ذلك قوله يف بيان وقت الفجر وبعد ذكر مذهب امامه امحد بن حنبل من ان التغليس افضل وقال االمام 
  أبو حنيفة االسفار افضل 

ومن ذلك قوله يف فضل الصالة عند ذكر حكم تارك الصالة وقال االمام أبو حنيفة ال يقتل ولكن حيبس حىت 
  ل االمام الشافعي يقتل بالسيف حدا وال يكفر انتهى يصلي فيتوب او ميوت يف احلبس وقا



  فلو كان عنده ان ابا حنيفة من املرجئة الضالة ملا ذكر قوله يف االمةر الشرعية مع اقوال االئمة الرضية 
  وقد تفرقوا يف دفع هذين االشكالني على مسالك اكثرها ال تعجب طالب احسن املسالك 

  لشيخ اجليالين بل نقطع بقوله حقا مع القطع بكون احلنفية ناجية حقا فمنهم من قال انا ال نفهم كالم ا
  وال خيفي على الذكي لن هذا ال يغين وال يشفي 

ا ادخل احلنفية يف الفرق الغري الناجية لزم من انتسب اىل ارادته وسلسلته ان  ومنهم من قال ان غوث الثقلني مل
  خيلع ربقة التحنف عن رقبته 

لفساد ال يتفوه به اال ذو غباوة وعناد فان جمرد اطالق املرجئة من احلنفية من سيد السلسلة وانت تعلم ما يف ا
القادرية مع خمالفة كتب امام احلنفية وزبر احلنفية ال جيوز هذا االمر الذي ذكره هذا اجمليب الغري املصيب كيف 

اعظم املشاهري اهون من خمالفة اجلماهري  واي مضايقة يف عدم اعتداد قول غوث فان خمالفة الواحد ولو كان من 
الثقلني يف هذا الباب لكونه خمالفا جلميع اويل االلباب ال سيما اذا وجد منه بنفسه ما يعارضه وخيالفه فان كل 

احد يؤخذ من قوله ويترك اال الرسول صلى اهللا عليه و سلم وليس كل قول كل معتمد مبسلم فان العصمة عن 
ا من خواص اال   نبياء وال توجد يف الصحابة فضال عن االولياء اخلطأ مطلق

  ونظريه قول الشيخ حميي الدين بن العريب يف الفصوص باميان 

ا صرح هو به يف الفتوحات املكية مل يقبله  فرعون اللعني فانه لكونه خمالفا للقران والسنة واقوال االئمة وخمالفا مل
 رسالته فر العون من مدعي اميان فرعون وابن حجر مجع من فضالء الدين كما بسطه علي القاري املكي يف

  املكي يف كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر وغريها يف غريها 
ومنهم من قال ان الشيخ مل يذكر ذلك من عند نفسه بل نقله عن غريه والناقل ليس عليه اال تصحيح النقل 

  وامنا العهدة على من منه النقل 
لفضل فان العامل املتبحر وان الصويف املتبصر ال يعذر يف نقل مثل هذا الباطل بل ال وفيه سخافة ظاهرة عند اهل ا

حيل نقله اال للرد عليه والقدح فيه على الوجه الكافل وان شئت تفصيل هذا فارجع اىل رساليت تذكرة الراشد 
  برد تبصرة الناقد 

دح عليه يف ذلك عند علماء الدين ويشهد ومنهم من قال ان الغنية ليست من تصانيف الشيخ حميي الدين فال ق
  له قول 

الشيخ عبد احلق الدهلويل يف عنوان ترمجة الغنية بالفرسية هركز ثابت نشده كه اين از تصنيف اجنناب است 
اكرجه انتساب آن بنحضرت شهرت دارد ونظر برين كه شايددران حرف از اجنناب بود ترمجة كردم جناحنة 

ديباجه ديوان كه نزد عوام منسوب جبضرة امري املؤمنني علي رضي اهللا عنه ست  عالمه مري حسني ميبذي در
  يرمهني اسلوب معذرت كرده انتهى 

  وحاصله انه مل يثبت ان الغنية من تصانيفه وان اشتهر انتساهبا اليه 
ا يف هذا اجلواب من التبات    وغري خفي على كل نقي م

ابن حجر وغريه من االكابر فانكار كوهنا من تصانيفه غري مقبول اما اوال فألن نسبتها اليه مذكورة يف كتب 



  عند االواخر 
ا    واما ثانيا فالن من طالع الغنية من اوهلا اىل اخرها حرفا حرفا علم كوهنا من تصانيفه قطع

ا واما ثالثا فالنه على تقدير تسليم انه ليس من تصانيفه بل من تصانيف غريه ال يشكك من يطالعها ان مؤلفه
  فاضل رباين وكامل 

حقاين وان كان غري الشيخ اجليالين فلزوم كون احلنفية مرجئة بتصريح من هو من الطائفة املتقنة باق اىل االن 
  كما كان وان اندفع الطعن عن الشيخ اجليالين قطب الزمان 

لقادر وامنا ادرجها احد ومنهم من قال ان هذه العبارة اليت فيها ذكر احلنفية من املرجئة ليست من الشيخ عبد ا
  ممن له بغض وتعصب ظاهر 

وهذا مما اختاره عبدالغين النابلسي يف كتابه الرد املتبني على منتقص العارف حميي الدين حيث قال االوىل يف 
اجلواب ان يقال تلك العبارة مدسوسة مكذوبة على الشيخ وينبغي ان حيفظ هذا االصل يف مجيع ما وجد يف 

صاحلني من بعض العبارات الفاسد معناها القبيح مرداها كما قال القاضي أبو بكر الباقالين يف كتب العلماء ال
كتابه االنتصار ما معناه ان وجود مسألة يف كتاب او يف الف كتاب منسوبة اىل امام ال يدل على انه قاهلا حىت 

كذا قال الفاضل السيالكويت يف ينقل ذلك نقال متواترا يستوي فيه الطرفان والواسطة وهذا عزيز الوجود و
  ترمجة الغنية بدانكه ذكر 

حنيفة در فرق مرجئة وكفنت كه اميان نزدشان معرفت است واقرار خالف مذهب اين طائفة است كه در 
  كتب مقررست وشايداين رابعض مبتدعان داخل كرده اند در كالم شيخ انتهى 

ملء من بعض اجلهالء غري بعيد عند العاملني بل هو واقع يف وايده بعضهم بان ادراج مجلة او كالم يف كالم العل
  كالم االولني واالخرين قال الشعراين يف اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد االكابر 

قد دس الزنادقة حتت وسادة االمام امحد بن حنبل عقائد زائفة ولوال ان اصحابه يعلمون منه صحة االعتقاد 
  الفتتنوا ملا وجدوا 

دسوا على شيخ االسالم جمد الدين الفريوز ابادي صاحب القاموس كتابا يف الرد على ايب حنيفة  وكذلك
وتكفريه ودفعوه اىل ابن اخلياط اليمين فارسل يلوم الشيخ جمد الدين على ذلك فكتب اليه ان كان هذا الكتاب 

  يب حنيفة وذكرت مناقبه يف جملد بكفك فاحرقه فانه افتراء من االعداء وانا من اعظم املعتقدين يف االمام ا

وكذلك دسوا على االمام الغزايل يف االحياء عدة مسائل وظفر القاضي عياض بنسخة من تلك النسخ فامر 
  باحرقها 

وكذلك دسوا على الشيخ حمي الدين عدة مسائل يف الفتوحات وقفت عليها وتوقفت فذكرت ذلك للشيخ ايب 
ارج يل نسخة من الفتوحات اليت قابلها على نسخة الشيخ اليت خبطه يف مدينة الطاهر املغريب نزيل مكة املشرفة ف

  قونية فلم ارى فيها شيئل مما كنت توقفت فيه وحذفته خني اختصرت الفتوحات 
وكذلك دسوا علي لنا يف كتايب املسمى بالبحر املورود مجلة من العقائد الزائغة واشاعوها يف مصر ومكة ثالث 

  ها انتهى سنني وانا برئ من



وال يذهب على اهل الفطانة ما يف هذا اجلواب من السخافة فان جمرد احتمال كون تلك العبارة مدسوسة ال 
  يكفي لدفع اخلدشة اال اذا تأيد ذلك بوجود نسخ الغنية الصحيحة خالية عن هذه البلية واذ ليس فليس 

  لشيخ من ايب حنيفة الذي جعل اتباعه مرجئة غريه ومنهم من قال ان ان ايب حنيفة كنية لغري امامنا ايضا فمراد ا
  وفيه ضعف ظاهر لوجوده 

  االول انه جمرد احتمال فال يسمع 
  الثاين ان ذكر نعمان بن ثابت بعد ذكر ايب حنيفة شاهد عدل على ان املراد من هو معدود من االئمة االربعة 

 شاعت طريقته وال مسي اتباعه حنفية فلفظ احلنفية الثالث ان ايب حنيفة الذي هو غري امامنا مل يشتهر مذهبه وال
  يف عبارة الشيخ آب عن هذه القضية احلملية 

ومنهم من قال ان االرجاء على قسمني ارجاء البدعة وارجاء السنة كما مر تفصيله ومر ايضا ان كثري من اهل 
   السنة مساهم خمالفوهم مرجئة فكالم الشيخ حممول على االرجاء السين ال على

  االرجاء البدعي وهذا مما اختاره علي القاري 
وفيه ايضل خدشة واضحة من حيث ان الشيخ بصدد بيان فرق الضاللة وذكر منها املرجئة مث منها احلنفية فال 

  جمال هناك هلذا االحتمال وان كان مستقيما يف عبارات غريه من اهل االكمال كما مر فيما مر 
  ن احلنفية فرقة منهم وهم املرجئة ومنهم من قال ان مراد الشيخ م

وتوضيحه ان احلنفية عبارة عن فرقة تقلد االمام ابا حنيفة يف املسائل الفرعية وتسلك مسلكه يف االعمال 
الشرعية سواء وافقته يف اصول العقائد ام خالفته فان وافقته يقال له احلنفية الكاملة وان لو توافقه يقال هلا 

لكه يف العقائد الكالمية فكم من حنفي حنفي يف الفروع معتزيل عقيدة كالزخمشري احلنفية مع قيد يوضح مس
جار اهللا مؤلف الكشاف وغريه وكمؤلف القنية واحلاوي واجملتيب شرح خمتصر القدوري جنم الدجني الزاهدي 

كم من حنفي حنفي وقد ترمجتهما يف الفوائد البهية يف تراجم احلنفية وكعبداجلبار وايب هاشم واجلبائي وغريهم و
  فرعا مرجئ او زيدي اصال 

وباجلملة فاحلنفية هلا فروع باعتبار اختالف العقيدة فمنهم الشيعة ومنهم املعتزلة ومنهم املرجئة فاملراد باحلنفية 
هاهنا هم احلنفية املرجئة الذين يتبعون ابا حنيفة يف الفروع وخيالفونه يف العقيدة بل يوافقون فيها املرجئة 

  لصة اخلا
وهذا اجلواب وان كان احسن من االجوبة السابقة لكن ال خيلو عن سخافة قادحة وذلك الن عبارة الغنية حتكم 

  بان املرجئة اصل ومن فروعه احلنفية ومقتضى اجلواب ان احلنفية اصل ومن فروعه املرجئة 
ا من كتاب الغنية موضع ومنهم من ذكر ان لفظ احلنفية عند ذكر فروع املرجئة وقع تصنيفا سهوا او عمد

الغسانية فان اصحاب املقاالت ذكروا الغسانية من فروع املرجئة ومل يذكروا احلنفية والغنية خالية من ذكر 
  الغسانية 

وفيه ايضا سخافة ظاهرة فان جمرد احتمال التصحيف من الكاتب من غري حجة غري مسموع عند ارباب 
الغنية يأىب عن هذا االحتمال اال ان يلتزم ان ذلك ايضا تصحيف وقع النصوح مع ان تتفسري احلنفية الواقع يف 



  من الكاتب النقال وهو احتمال على احتمال فال يصغي اليه رب الكمال 
  ومنهم من قال ان املراد هاهنا باحلنفية احلنفية القائلون بان 

ا يف الرسالة الفخرية ان االميان هو املعرفة باهللا وحده وحنو ذلك من خرافات املرجئة اخلالصة وتوض يحه على م
ا او مالكيا وبني املرجئة الضالة نسبة التباين الكلي  النسبة بني اهل السنة سواء كان حنفبا او شافعيا او حنبلي
ا فكل حنفي من اهل  والنسبة بني احلنفية مبعىن املتابعني له اصال وفرعا وبني اهل السنة عموم وخصوص مطلق

السنة حنفي والنسبة بني احلنفية مبعىن مقلدية يف الفروع فقط وهذا املعىن اعم من  السنة وليس ان كل اهل
غاالول وبني اهل السنة عموم وخصوص من وجه فمادة االفتراق من يكون حنفيا وال يكون من اهل السنة 

اع من يكون كاملرجئة احلنفية واملعتزلة احلنفية ومن يكون من اهل السنة ويكون شافعيا مثال ومادة االجتم
  موافقا اليب حنيفة يف الفروع والعقيدة 

اذا عرفت هذا فنقول مفاد عبارة الغنية ان احلنفية الذين هم فرع من فروع املرجئة الضالة اصحاب ايب حنيفة 
الذين يقولون ان االميان هو املعرفة واالقرار باهللا ورسوله وهذا ال ينطبق اال على الغسانية فيكون هو املراد من 

  احلنفية ملا عرفت سابقا ان غسان الكويف كان حيكي مذهبه اخلبيث عن ايب حنيفة ويعده كنفسه من املرجئة 
  فظهر ان الطعن على احلنفية او ايب حنيفة باستناد عبارة الغنية ال 

هللا يصدر اال من ذوي غباوة ظاهرة وعصبية وافرة وهم نظراء من قال اهللا حبقهم تسجيال لغاية الشقاوة ختم ا
على قلوهبم وعلى مسعهم وعلى ابصارهم غشاوة فال عربة بطعنهم وقدحهم فالطاعن على ايب حنيفة مبثل هذا 

مردود والالعن على اصحابه مطرود فاحفظ هذا التفصيل فانه من خواص هذا السفر اجلليل والكالم وان 
  افضى اىل التطويل لكنه مل خيل عن حتصيل 

  ٢٣ايقاظ 

  ري من قوله يف الراوي فيه نظر او سكتوا عنهيف بيان مراد البخا

  قوا البخاري يف حق احد من الرواة فيه نظر يدل على انه متهم عنده وال كذلك عند غريه 
قال الذهيب يف ميزانه يف ترمجة عبداهللا بن داود الواسطي قال البخاري فيه نظر وال يقول هذا اال فيمن يتهمه 

  غالبا 

  اهللا البخاري يقول ارجو ان القى اهللا وال حياسبين اين اغتبت احدا بكر بن منري مسعت ابا عبد

قلت صدق رمحه اهللا ومن نظر يف كالمه يف اجلرح والتعديل علم ورعه يف الكالم يف الناس وانصافه فيما يضعفه 
فانه اكثر ما يقول منكر احلديث سكتوا عنه فيه نظر وحنو هذا وقل غان يقول فالن كذاب او كان يضع 

  حلديث ا

  حىت انه قال اذا قلت فالن 



  يف حديثه نظر فهو متهم واه وهذا معىن قوله ال حياسبين اهللا الين اغتبت احدا وهذا هم واهللا غاية الورع 
وقال العراقي يف شرح الفيته فالن فيه نظر وفالن سكتوا عنه هاتان العبارتان يقوهلما البخاري فيمن تركوا 

  حديثه 

   ٢٤ايقاظ 
  تنطع العقيلي يف جرحه الراوة يف بيان 

كثريا ما جتد يف امليزان وغريه من كتب اهل الشأن يف اجلرح املنقول عن العقيلي بانه ال يتابع عليهوقد رد عليه 
  العلماء يف كثري 

  من املواضع على جرحه بقوله ال يتابع عليه وال جتاسره يف الكالم يف الثقات االثبات 
  ل يف كتبه لكنه شد النكري عليه يف ترمجة والذهيب وان اكثر عنه النق

علي بن املديين من ميزانه حيث قال هذا أبو عبداهللا البخاري وناهيك به قد شحن صحيحه حبديث علي بن 
  املديين وقال ما استصغرت نفسي بني يدي احد من العلماء اال بني يدي ابن املديين 

وعثمان بن ايب شيبة وابراهيم بن سعد وعفان وابان ولو ترك حديث علي وصاحبه حممد وشيخه عبد الرزاق 
  العطار واسرائيل وازهر السمان وهبز بن اسد وثابت البناين وجرير بن عبد احلميد 

  لغلقنا الباب وانقطع اخلطاب وملاتت االثار واستولت الزنادقة وخلرج الدجالون 
ا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم افمالك عقل يل عقيلي اتدري فيمن تتكلم وامنا تبعناك يف ذكر هذ

  كأنك ال تدري ان كل واحد من هؤالء اوثق منك بطبقات بل واوثق من ثقات كثريين مل توردهم يف كتابك 
فهذا مما ال يرتاب فيه حمدث وامنا اشتهي ان تعرفين من هو الثقة الثبت الذي ما غلط وال انفرد مبا ال يتابع عليه 

انفرد باحاديث كان ارفع له واكمل لرتبته وادل على اعتنائه بعلم االثر وضبطه دون اقرانه  بل الثقة احلافظ اذا
  ألشياء ما عرفوها اللهم اال ان يتبني غلطة وومهه يف الشيء فيعرف ذلك 

فانظر اىل اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكبار والصغار ما فيهم احد اال وقد انفرد بسنة افيقال له 
  ا احلديث ال يتابع عليه وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند االخر من العلم هذ

وما الغرض هذا فان هذا مقرر يف علم احلديث على ما ينبغي وان تفرد الثقة املتقن يعدى صحيحا غريبا وان 
  فاظا او اسنادا تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا وان اكثار الراوي من االحاديث اليت ال يوافق عليه ال

مث ما كل من فيه بدعة اوله هفوة او ذنوب يقدح فيه مبا يوهن حديثه وال من شرط الثقة ان يكون معصوما من 
اخلطايا واخلطأ ولكن فائدة ذكرنا كثريا من الثقات الذين فيهم ادىن بدعة اوهلم اوهام يسرية يف سعة علمهم ان 

  م او خالفهم فزن االشياء بالعدل والورع يعرف ان غريهم ارجح منهم واوثق اذا عارضه

  ٢٥ايقاظ 



  يف بيان حكم غري الربيء

  اجلرح غري اذا صدر من تعصب او عداوة ام منافرة او حنو ذلك فهو جرح مردود وال يؤمن به اال املطرود 

  وهلذا مل يقبل قول 

انه صدر من منافرة باهرة بل االمام مالك يف حممد بن اسحاق صاحب املغازي انه دجال من الدجاجلة ملا علم 
حققوا انه من حسن احلديث واحتجت به ائمة احلديث وقد بسطت الكالم فيه يف رساليت امام الكالم فيما 

  يتعلق بالقراءة خلف االمام 

  ومل يقبل قدح النسائي يف امحد بن صاحل املصري وقدح الثوري يف ايب حنيفة الكويف 

  د يف احلادث احملاسيب وقدح ابن منده يف ايب نعيم االصبهاين وقدح ابن معني يف الشافعي وقدح امح

  ونظائر كثرية يف كتب الفن شهرية 
  ومن مث قالوا ال يقبل جرح املعاصر على املعاصر أي اذا كان بال حجة الن املعاصرة تفضي غالبا اىل املنافرة 

منهم افسدوا يف الدين واهلكوا وهلكوا ولنذكر نبذ من عبارات النقاد تضييقا لطعن اصحاب الفساد فان كثريا 
جبرح ائمة الدين وضلوا واضلوا بقدح اكابر السلف واعاظم اخللف لغفلتهم عن القواعد املؤسسة والفوائد 

  املرصصة يف كتب الدين 
وقد ابتلي يف هذه البلية مجع كثري من علماء عصرنا املشهورين بالفضائل العلية وقلدهم يف ذلك اكثر العوام 

  ين هم كاالنعام بل زادوا نغمة يف الطنبور وزادوا ظلمة يف الدجيور فاهنم ملا وفقهم اهللا الذ

مبطالعة كتب التاريخ وامساء الرجال ومل يوفقهم للغوص واخلوض واالطالع على ما مهده نقاد الرجال جتاسروا 
الثبلت مسندين ملا صدر يف وبادروا وجتاهلوا وختاصموا واطلقوا لسان الطعن على االئمة الثقات واالجلة ا

  حقهم من معاصريهم ومنافريهم او اعاديهم وحمقريهم او ممن له تعنت وتعصب هبم 
فليحذر العاقل بان يكون هذا التجاسر مغبونا ومفتونا ومن ان يكون من االخسرين اعماال الذين ضل سعيهم 

اعالم النبالء يف ترمجة السمني املفسر ايب  يف احلياة الدنيا وهم حيسبون اهنم حيسنون صنعا قال الذهيب يف سري
عبداهللا حممد بن حامت البغدادي املتوىف يف اخر سنة مخس وثالثني ومئتني وثقة ابن عدي والدارقطين وذكره أبو 

  حفص الفالس فقال 

يب ليس بشئ قلت هذا من كالم االقران الذي ال يسمع فان الرجل ثبت حجة قال الذهيب يف ترمجة ايب بكر بن ا
داود السجستاين املتويف سنة ست عشرة وثالث مئة من كتابه تذكرة احلفاظ بعد ما ذكر توثيقه عن مجع من 

الثقات وعن ابن صاعد وغريه تضعيفه قلت ال ينبغي مساع قول ابن صاعد فيه كما مل يقدح تكذيبه البن صاعد 
هءالء بينهم عداوة بينه فقف يف كالم االقران بعضهم يف بعض وقال  وكذا ال يسمع كالم ابن جرير فيه فان 

  الذهيب يف ترمجة عفان الصفار من ميزانه كالم 



  النظراء واالقران ينبغي ان يتأمل ويتأىن فيه انتهى 
وقال يف ترمجة ايب الزناد عبداهللا بن ذكوان قال ربيعة فيه ليس بثقة وال رضا قلت ال يسمع قول ربيعة فيه فانه 

  انتهى كان بينهما عداوة ظاهرة 
وقال يف ترمجة حممد بن اسحاق بن حيىي ايب عبداهللا املعروف بابن منده االصبهاين اقذع احلافظ أبو نعيم يف 

جرحه ملا بينهما من الوحشة ونال منه واهتمه فلم يلفت اليه ملا بينهما من اعظائم نسأل اهللا العفو فلقد نال ابن 
  حلافظ ايب نعيم امحد بن عبداهللا منده ايضا من ايب نعيم واسرف وقال يف ترمجة ا

االصفهاين كالم ابن منده يف ايب نعيم فظيع ال احب حكايته وال اقبل قول كل منهما يف االخر بل مها عندي 
هلما ذنبا اكرب من روايتهما املوضوعات ساكتني عنه    مقبوالن ال اعلم 

سي يقول اسخن اهللا عني ايب نعيم يتكلم قرأت خبط يوسف بن امحد الشريازي احلافظ رأيت خبط ابن طاهر املقد
يف ايب عبداهللا ابن منده وقد امجع الناس على امامته قلت كالم االقران بعضهم يف بعض ال يعبأ به ال سيما اذا 

  الح لك انه لعداوة او ملذهب او 

ى االنبياء حلسد وما ينجو منه اال من عصمه اهللا وما علمت ان عصرا من االعصار سلم سلم اهله من ذلك سو
  والصديقني ولو شئت لسردت من ذلك كراريس 

  ويف فتح املغيث لكن قد عقد ابن عبد الرب يف جامعة بابا 

لكالم االقران املتعاصرين بعضهم يف بعض وراى ان اهل العلم ال يقبل اجلرح فيهم اال ببيان واضح فان انضم 
للتاج السبكي ينبغي لك ايها املسترشد ان تسلك  اىل ذلك عداوة فهو اوىل بعدم القبول ويف طبقات الشافعية

سبيل االدب مع االئمة املاضيون وان ال تنظر اىل كالم بعضهم يف بعض اال اذا اتى بربهان واضح مث ان قدرت 
على التاويل وحتسني الظن فدونك واال فلضرب صفحا عما جرى بينهم فانك مل ختلق هلذا فاشتغل مبا يعنيك 

ال يزال طالب العلم نبيال حىت خيوض فيما جرى بني املاضني واياك مث اياك ان تصغي اىل ما ودع ما ال يعنيك و
  اتفق بني ايب حنيفة وسفيان الثوري او بني مالك وابن ايب ذئب 

  او بني امحد بن صاحل 

الصالح والنسائي او بني امحد بن حنبل واحلارث احملاسيب وهلم جرا اىل زمان العز بن عبدالسالم والتقي بن 
فانك اذا اشتغلت يف ذلك خفت عليك اهلالك فالقوم ائمة اعالم والقواهلم حمامل ورمبا مل نفهم بعضها فليس لنا 

  إال الترضي عنهم والسكوت 

  عما جرى بينهم كما يفعل فيما جرى بني الصحابة رضي اهللا عنهم انتهى 
ى التعديل على اطالقها بل الصواب ان ثبتت وفيه ايضا احلذر كل احلذر ان تفهم ان قاعدهتم اجلرح مقدم عل

امامته وعدالته وكثر مادخوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهيب او 



  غريه مل يلتفت اىل جرحه انتهى 
 وفيه ايضا قد عرفناك ان اجلارح ال يقبل منه اجلرح وان فسره يف حق من غلبت طاعته على معاصيه ومادحوه

  على ذاميه ومزكوه على جارحيه اذا كانت هناك قرينة يشهد العقل ان مثلها حامل على الواقعية 

  يف الذي جرحه من تعصب مذهيب او منافسة دنيوية كما يكون بني النظراء او غري ذلك 
لشافعي وحني اذ فال يلتفت لكالم الثوري وغريه يف ايب حنيفة وابن ايب ذئب وغريه يف ماله وابن معني يف ا

والنسائي يف امحد بن صاحل وحنوه ولو اطلقنا تقدمي اجلرح ملا سلم لنا احد من االئمة اذا ما من امام اال وقد 
  طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون انتهى 

ويف اخلريات احلسان يف مناقب النعمان البن حجر املكي الفصل التاسع والثالثون يف رد ما نقله اخلطيب تارخه 
دحني فيه اعلم انه مل يقصد يف ذلك اال مجع ما قيل يف الرجل على عادة املؤرخني ومل يقصد بذلك عن القا

  انتقاصه وال حط مرتبته بدليل 

انه قدم كالم املادحني واكثر منه ومن نقل مآثريه مث عقبه بذكر كالم القادحني فيه ومما يدل على ذلك ايضا ان 
البه من متكلم فيه او جمهول وال جيوز امجاعه عرض املسلم مبثل ذلك االسانيد اليت ذكرها للقدح ال خيلو غ

  فكيف بامام من ائمة املسلمني 
وبفرض صحة ما ذكره اخلطيب من القدح عن قائله ال يعتد به فانه اذ كان من غري اقران االمام فهو مقلد ملا 

ضهم يف بعض غري مقبول وقد صرح قاله او كتبه اعدائه او من اقرانه فكذلك ملا مر ان القول االقران بع
  احلافظان الذهيب وابن حجر بذلك انتهى 

  فائدة

قد صرحوا بأن كلمات املعاصر يف حق املعاصر غري مقبولة وهو كما أشرنا إليه مقيد مبا إذا كانت بغري برهان 
فظه فإنه مما وحجة وكانت مبنية على التعصب واملنافرة فإن مل يكن هذا وال هذا فهي مقبولة بال شبهة فاح

  ينفعك يف االوىل واآلخرة 

وملا بلغ الكالم اىل هذا املقام فامنسك عنان القلم وخنتم الرقم فان خري الكالم ما قل ودل ال ما طال وامل 
اء الدهر اال يبادرو اىل الوقوع يف مضايق اجلرح والتعديل اال بعد حمافظة ما  واملرجو من علماء العصر وطلب

  فر اجلليل اوردته يف هذا الس
  واهللا اسأل ان ينفع عباده هبذا التأليف وسائر تأليفاته وجيعلها نافعة يف دنياي واخريت 

وكان االختتام ليلة يوم االحد الثاين من اول االشهر احلرم املتوالية ذي القعدة العالية من السنة احلادية بعد الف 
ى اهللا عليه و سلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم اىل وثالث مائة من هجرة لياله ملا دارت الكواكب الدائرة صل

  يوم حيشر الناس يف الساهرة 
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