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مصطلح احلافظ ابن حجر يف مراتب اجلرح والتعديل يف تقريب التهذيب
موضوع البحث:
دراسة مصطلح احلافظ ابن حجر يف مراتب اجلـرح والتعـديل الـك هارهـا يف
اتابه تقريب التهذيب ،وأحكامه على رجال احلديث ،ويهدف إىل :معرفـة مصـطل ه
وما أصدره من أحكام يف الرجال ،هل هو خـا

بالتقريـب أم عـام يتمـ مـع بقيـة

أحكامه يف اتبه الك ألمها يف الرجال ،ويتم مع بقية النقاد ،ويتمرع عـن هـذا احلكـ
تطبيقات خطرية يف احلك على أسانيد ال أحاديث ،لذا اان من الالزم تسليط الضوء
على هذه اجلزئية الدقيقة ،وإحاطتهـا بالتطبيقـات العمليـة طسـتطالع احلقيقـة ،وقـد
هارت األدلة النظرية الك ظهرت لي مقارنة بني مراتب ابن حجر يف التقريـب ،وبـني
االمه على املراتب يف نزهة النظر حبك أنها عامة حتكي مصـطلح أهـل األ،ـر ،ومـن
منهجي يف هذا الب ث :قيامي بدراسة تطبيقية حتليليـة مموعـة مـن رجـال التقريـب
ووازنت بني االم احلافظ عليه خارج التقريب ،وحلكمه على أحاديثه  ،واذا حك
غريه عليه وعلى أحـاديثه  ،وعملـت علـى اختيـار ـاهج مـن الـرواة مـن اتـاب
التقريب ،ونظرت يف حك احلافظ علـيه ، ،ـ رجعـت لتهـذيب الكمـال وحا ـيته
ولتهذيب التهذيب ،ونظرت يف االم النقاد عليه  ،مما يساعد على التعرف على منهج
احلافظ.
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أهم نتائج البحث:
أ،بت باألدلة النظرية والتطبيقية ص ة اختصا

هذه املراتب بكتاب التقريب،

وط دليل ملن ن مى هلك ،ظهـر لـي دقـة ابـن حجـر يف التزامـه يفنهجـه يف األحكـام،
وخروجه عن هذا املنهج يف النادر ،ومن أه توصيات الب ث :مزيـد العنايـة مدمـة
اتــاب التقريــب بالدراســات وإلــافة الموائــد لــه ،زيــادة العنايــة بدراســة منــاهج
ومصطل ات علماء اجلرح والتعديل يف اتبه .
الكلمات املمتاحية :مصطلح ،ابن حجر ،مراتب ،التقريب
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The term of Al-Hafez bin Hajar in the Hierarchy of Doubt
and Amendment in his Book Al-Taqreeb
Abdullah Mohammed Al A'l-Sheikh

Research Topic: A Study of the Term of Al-Hafez bin Hajar
in the Hierarchy of the Doubt and Amendment mentioned in his
book Taqreeb Al-Tahdheeb, and hi-s judgments on Hadith's people.
The research aims at recognizing the term and the judgments
on Hadith's people (narrators) , at investigating whether it is a term
used for approximation or it is generalized about all his judgments
in his books about Hadith's people. He agrees with other critics.
From this judgment, many serious applications in judging on
Hadiths fulfillments. Therefore, it was necessary to shed light on
this particular issue and investigate the truth with giving some
proofs. The researcher mentioned some proofs that have been clear
to him comparing the hierarchy of ibn Hajar in approximation and
the ranks in Nozhatunnazar. In this research, the researcher
conducted an applied analytical study on a group of Hadith's people
balancing Al-Hafez's words about them and his judgments on their
Hadiths and words of critics about them in order to identify AlHafez's approach. One of the most important results of this study is
that the researcher, based on applied and theoretical proofs, found
out that the ranks and hierarchy mentioned in Al-Hafez's book are
true and those who said that they are not true have no proofs. In this
study, the researcher provides some recommendations such as;
conducting more studies on Al-Hafez's book Al-Taqreeb and
conducting more studies on the scholars' approaches and terms
related to this area.
Keywords: Term, ibn Hajar, Ranks, Approximation.
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املقدمة:
احلمد هلل األحد الصمد ،أمحده محد من أقر بربوبيتـه ،وأهعـن لعظمتـه ،أحـا
بكل يء علماً ،وأحصى ال يء عدداً ،خال اخلل ومدبر األمر ،أ هد أن ط إلـه
إط هو ،وأ هد أن حممداً عبده ورسوله ،الرمحة املهداة والنعمة املسداة ،صلى اهلل عليه
وعلى آله وص به الطيبني ،ومن سار على نهجه إىل يوم الدين ،أما بعد:
إن الب ث يف علوم احلديث من أ ـرف مـا يكـونا ملـا فيـه مـن خدمـة لسـنة
الرسول الكري صلى اهلل عليه وسل والذب عنها ،ومن أجّل علوم احلديث الب ـث
يف عل اجلرح والتعديل وعل الرجال ،والذي به يتمكن طالب العل من احلك على
أسانيد األحاديث ومتييز الص يح من الضعيف ،وقد رأيت من األهمية يفكان العنايـة
بأحد أه اتب احلك على الرجال ،أط وهو اتـاب تقريـب التهـذيب لل ـافظ ابـن
حجر خامتة احملققني يف هذا العل  ،واتابه هذا أصبح عمدة للمتأخرين ،وفيـه تقريـب
مسدد حلال ال رجل ،إط أن الناس قد اختلموا يف مصطل ه وهل هو خا

أم عـام

يف أحكامه يف التقريب؟ ويتمرع عن هذا احلك تطبيقات خطرية يف احلك على أسانيد
األحاديث ،لذا اان من الالزم تسليط الضوء على هـذه اجلزئيـة الدقيقـة ،وإحاطتهـا
بالتطبيقات العملية طستطالع احلقيقة ،وقد اخرتت هلذه الدراسة حبثاً بعنوان:
"مصطلح احلافظ ابن حجر يف مراتب اجلرح والتعديل يف اتابه التقريب"
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موضوع البحث:
دراسة مصطلح ابن حجر الذي سار عليه يف مراتب اجلرح والتعديل واأللمـاظ
الك حك بها على رجال اتابه التقريب.

مشكلة البحث:
هناك تصور دارج لدى معظ الباحثني يف دراسة الرجـال ،أن أحكـام احلـافظ
ابن حجر يف التقريب هي أحكام عامة تواف أحكامه يف بقية اتبه ،وتتم مـع أحكـام
وألماظ سائر النقاد ،سرياً على اجلادة ،ولص ة هلك من عدمه أ،ر على احلك النهائي
على احلديث ،وألن إ،بات أحد اطحتمالني يتمرع عنه قضايا متعـددة مهمـة ،ويـزداد
األمر أهمية أنين اطلعت على عشرات الرسـائل العلميـة يف املاجسـتري والـداتورة يف
عدة جامعات ،فألميت معظ الطلبـة مالـني يف اعتمـاد حكـ احلـافظ يف التقريـب،
طسيما إها اطل التو،ي أو التضعيف على الـراوي ،دون التنبـه ملصـطلح احلـافظ يف
مراده باملراتب ،ودون الرجوع لكتابه التهذيب وغريه مـن اتـب الرجـال ،وهـذا مـن
اخلطورة يفكان يف النتيجة النهائية على احلديث ،طسـيما يف بعـا الرجـال الـذين يف
حاهل تمصيل ،واذا يف األحاديث املعلولة لبعا الثقات ،اما أنه يُضعف امللكة لدى
الباحث املتدرب يف معرفته بعل الرجال ويف حكمه على األسانيد.

حدود البحث:
تدور حول املصطلح يف سائر أحكامه وألماظه يف املراتـب هـل هـي خاصـة أم
عامة ،دون اخلوض يف تماصيل ودراسة ال مرتبة على حده ،باستثناء التعرض لبعا
املراتب أو األلماظ فيما خيدم املقصد األمسى من الب ث.
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أهداف البحث:
التوصل إىل الصواب يف التعرف على حقيقة مصطلح احلافظ يف مراتبه وألماظه
للجرح والتعديل من خالل الدراسة التتبعية والت ليلية التطبيقية.

أهمية املوضوع:
 -1أهمية اتاب تقريب التهذيب جلميع طالب احلديث الدارسني لعلـ الرجـال ،ط
سيما وأنه يتناول رجال الكتب الستة ،وحيكـ علـيه بـأقرب مـا حلكـن حلـاهل
حبسب اجتهاده.
 -2لرورة فه منهج ومصطلح احلافظ ابن حجـر يف مراتبـه الـك سـار عليهـا أول
الكتاب ،إه أن تطبي

ر ومصطلح صاحب الكتاب من أه املهمات.

 -3اخلطأ يف فه منهج احلافظ يف اتابه ،يرتتب عليه اخلطأ يف فه نتيجة احلك الذي
أصدره ،ومن  ،اخلطأ يف إصدار احلك على احلديث من قبل الباحثني! ويرتتـب
عليه أيضاً ختطئة املصنف يف بعا األحكام الك أصدرها!! وإساءة المه ملـراده،
وحتميله ما ط حيتمله!.
 -4غياب مصطلح احلافظ يف التقريب على العديد من طلبة العل  ،ويظهر هلك مـن
خالل بعا الرسائل اجلامعية ،وغريها من الب وث الك يظهر خطأ أصـ ابها يف
احلك على األحاديث ،أو ختطئة احلافظ يف بعا أحكامه حبجة خمالمته ملا يذهب
لـه نقاد احلديث املشهورين.
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الدراسات السابقة للموضوع:
هناك دراسات متنوعة حول منهج احلافظ ابن حجر يف التقريـب بشـكل عـام،
بعضها تناول مسألة اخلصوصية عرلاً ،وبعضها مل يتعرض لذلك ،ومـن أ ـهر هـذه
األحباث دراسة األستاه حممد عوامة الك قدم بها اتاب تقريب التهذيب الـذي عمـل
على حتقيقه ،وهـذه الدراسـة تناولـت جوانـب ـتى للكتـاب مـن لـمنها اإل ـارة
خلصوصية املراتب بكتاب التهذيب ،ومل تتعـرض الدراسـة ملـراد احلـافظ مـن بعـا
املراتب ،واذا دراسة طيبة يف مجلتها للداتور وليد العاني رمحه اهلل هلذه املراتب ،لكنها
مل قة بكتاب منهج دراسة األسانيد واحلك عليهـا ،امـا أنـه اتـب مـ خراً رسـائل
علمية تطبيقية حول ال مرتبة من مراتب اجلرح والتعديل ،يف جامعة اإلمام حممد ابن
سعود اإلسالمية بالرياض ،واذا يف جامعة أم القرى يفكة ،امـا سـيأتي ،والتنويـع يف
الطرح هلذا الدراسات مه  ،لكن ليس هناك دراسـة ممـردة تتعلـ يفـدى خصوصـية
أحكام احلافظ يف التقريب بالكتاب ،حبيث تثري انتباه طلبة العل هلـذه املسـألة املهمـة،
لذا حاولت يف هذا الب ث إفراد ما يتعلـ بهـذه املسـألة احلساسـة واملهمـة وتسـليط
الضوء عليها مصوصها ،وإ باعها حبثاً مـن خـالل التطبيقـات ،واسـتقراء مجلـة مـن
الرتاج وحتليلها وعقد املقارنات ،ومن خالل ما ظهر لي من أدلة صرحية مضـافة ملـا
قد اتب.

منهج البحث:
 -1اطلعت على حبوث من سبقين يف هـذا املولـوع ،وأفـدت منهـا يف مجـع األدلـة،
وأ رت يف العزو هلذه املصادر ،وإن اان لدي تعديل أو حترير لـبعا األدلـة ،أو
استقالل يف استنبا الدليل فإن هلك يتضح بعدم عزوه ألحد.
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 -2أوردت أقوال من فه أن املراتب عامة ،ودللت على ص ة نسبة هلك المه هل ،
وإىل من ههب إىل اختصاصها بالتقريب ،ونبهت على بعا أدلته .
 -3هارت األدلة النظرية الك ظهرت لي مقارنة بني مراتب ابـن حجـر يف التقريـب،
وبني االمه على املراتب يف نزهة النظر حبك أنها عامة حتكي مصطلح أهل األ،ر.
 -4هارت األدلة التطبيقية ،حيث قمت بدراسات تطبيقية مموعة من رجال التقريب
ووازنت بني االم احلافظ عليه خارج التقريب ،وحلكمه على أحـاديثه  ،واـذا
حك غريه عليه وعلى أحاديثه .
 -5عملت على اختيار اهج من الرواة من اتاب التقريب ،ونظرت يف حك احلافظ
عليه  ، ،رجعت لتهذيب الكمـال وحا ـيته ولتهـذيب التهـذيب ،ونظـرت يف
االم النقاد عليه  ،مما يساعد على التعرف على منهج احلافظ.
 -6تتبعت أحاديث بعا املقبولني للتأاد من ص ة وجود املتابعة يف الكتب الستة.
 -7اما عملت موازنة بني أحكام ابن حجر وأحكام الذهيب تزيد ولـوحاً ملصـطلح
احلافظ يف املراتب.
 -8استمدت من بعا الرسائل العملية الك حتتـوي علـى إحصـاء ودراسـة لرجـال
التقريب يف بعا اجلوانب.
 -9أ،بت باألدلة خطأ الذين نسبوا اخلطأ طبن حجر يف التقريب ودللـت علـى عـدم
فهمه مل صطل ه ،وهلك بأخـذ ـاهج مـن أحكـامه علـى الرجـال ومناقشـتها
ودراستها ، ،عرلها على مصطلح احلافظ يف التقريب وتطبي مدى ص تها.
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خطة البحث:
وهي مكونه من مقدمة وستة مباحث وخامتة وفهارس:
فاملب ث األول :أهمية اتاب التقريب للدارس لعل الرجال.
املب ث الثانـي :أهمية معرفة مصطلح مراتب اجلرح والتعديل لدى احلافظ ابن حجر
يف تقريب التهذيب.
املب ث الثالث :أراء العلماء والباحثني يف مراتب احلافظ يف التقريب.
املب ث الرابـع :األدلة على أن مراتب اجلرح والتعديل يف التقريب خاصة به.
املب ث اخلامس :اجلواب على خطأ من انتقد احلافظ ابن حجر لعدم فهمه ملصـطل ه
يف التقريب.
اخلامتة :وفيها هار أه نتائج الب ث ،وأه التوصيات.
 ،فهرس املصادر واملراجع ،وفهرس املولوعات.
ويف اخلتام أسأل اهلل الكـري رب العـرا العظـي أن يـنمعين وإخـواني بهـذه
الكتابة ،وأن يسخرنا خلدمة اتابه وسنة نبيه حممد صلى اهلل عليـه وسـل  ،وأن لعلنـا
هداة مهتدين غري لالني وط مضلني ،وأن يسددنا للصواب ،وأن يغمر لنـا وملشـاخينا
وملن لـه ح علينا وباهلل التوفي .
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املبحث األول :أهمية كتاب التقريب للدارس لعلم الرجال.
ط ك أن عل الرجال من العلوم اجلليلةا ألنه يتعل باإلسناد ،واإلسناد" :هو
سلسة الرجال املوصلة للمنت" ( ،)1وط حلكن التعرف على ص ة املـنت مـن لـعمه إط
عن طري اإلسناد ،ومعرفة حال رجاله مـن حيـث الثقـة والضـعف ،ومعرفـة مـدى
لبطه لل ديث الذي رووه ،لذا اان من األهمية يفكان أن يكـون طالـب احلـديث
على اتصال بكتب الرجال ،والتعرف على طرق اطستمادة منها.
ومن الصعوبات الك تواجه طالب العل عنـد رغبتـه يف اطسـتمادة مـن اتـب
الرجال ،ط سيما الكتب الك مجعت معظ ما قيل يف رجال الكتب املشهورة ،االكتب
الستة ومسند أمحد ،أنه عند النظر يف االم النقاد على أحد الرواة لد نمسه أَمامَ أقوالٍ
متعددة جلهابذة النقد ااإلمام حييى القطان وأمحد ابن حنبل وحييى بن معني وعلي ابن
املديين وأبي حامت وغريه  ،ولكل واحد من ه طء أسلوبه اخلـا

يف النقـد أحيانـاً،

واستعماطته املتغايرة نوعاً مّا عن غـريه يف االمـه علـى الرجـال ( ،)2وأحيانـاً تتعـدد
عبارات الناقد الواحد يف حكمه على راوٍ معني ،مما خيلـ نوعـاً مـن اطلتبـاس علـى
الطالب املبتدئ ،وهو حباجة ملعرفة فقه ودقائ هذا المن ،وال هلك حيتاج لشيء مـن
الوقت ،ومن هنا تأتي أهمية أن لد الطالب املبتدئ من يقرّب لـه هذه املرحلة ،حبيث
يقف على أحكام ملخّصة ،جتمع خالصة ما ههب له النقاد يف حـال ـخ

بعينـه،

وتراعي القواعدَ والدقائ يف عل الرجال ،ومراتبَ النقاد ،من حيث املعرفة واحلمـظ
والمه يف احلديث ،ويف الرجال والعلل ،ومن حيث التشدد يف العبارات أو التساهل،
ومن حيث املصطل ات اخلاصة أحياناً الك يطلقها بعضه ( ،)3واذا معرفة مـن يقبـل
نقده ومن يرد ،وغري هلك من تماصيل.
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واحلافظ ابن حجر هو ممن آتاه اهلل هذه امللكة ،وهو من األئمة الذين هل باع
ابري يف هذا العل  ،وله فوائد منثورة يف هذا العل يف العديد من اتبه(.)4
بل إن اتابه التقريب يعد ميزاناً للمتدرب ،يسـاعد الطالـب علـى التمـرس يف
معرفة اخلالصة من االم النقاد يف حكمه على الراوي ،ط سيما إنْ مجع الطالب بينه
وبني تهذيب التهذيب ،فيقوم الطالب املبتدئ بالنظر يف االم النقاد يف الرجل يف اتاب
التهذيب وغريه ،ويكتب النتيجة الك توصل هلا من حال الـراوي، ،ـ يعـرض هلـك
على حك احلافظ ابن حجر يف التقريب ،مراعياً منهجه يف مراتـب اجلـرح والتعـديل
الك ولعها أول الكتاب ،والك ستكون مولوع حبثنا إن اء اهلل.
وتزيد أهميـة التقريـب إها عرفنـا قيمـة الكتـاب األصـل الـذي انتُزعـت منـه
األحكام ،وهو اتاب تهذيب التهذيب ،الذي هو من آخر وأمجع الكتـب الـك مجعـت
رجال الكتب الستة ،وما قيل فيه من جرح وتعديل ،وقد سبقه مصنمات تزيد علـى
،ال،ني اتاباً لرجال الكتب الستة( ،)5والذي قال عنه مصـنمه بعـد أن هاـر أنـه انتمـع
بزيادات مُغلطاي على تهذيب الكمال(( :فلو مل يكن يف هذا املختصر إط اجلمـع بـني
ى مقصوداً ،هذا مع الزيادات الك مل
هذين الكتابني الكبريين يف حج لطيف لكان معن ً
تقع هلما ،والعل مواهب ،واهلل املوف ))(.)6
وقال يف مقدمة التقريب(( :فإنين ملـا فرغـت مـن تهـذيب "تهـذيب الكمـال" يف
أمساء الرجال ،الذي مجعت فيه مقصود التهذيب حلافظ عصره أبـي احلجـاج املـزي،
من متييز أحوال الرواة املذاورين فيه ،ولممت إليه مقصـود إامالـه للعالمـة عـالء
الدين ُمغْلطاي ،مقتصراً منه على ما اعتربته عليـه ،وصـ

ته مـن مظانـه ،مـن بيـان

أحواهل أيضاً ،وزدت عليهما يف اثري من الرتاجـ مـا يُتعجـب مـن اثرتـه لـديهما،
ويُستغرب خماؤه عليهما ،وقع املذاور من طلبة المن موقعاً حسنا عند املميز البصري،
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إط أنه طال إىل أن جاوز ،لث األصل ،والثلث اثري ،فالتمس مين بعـا اإلخـوان أن
أجرّد له األمساء خاصة ،فل أو،ر هلك لقلة جدواه على طاليب هذا المن، ،ـ رأيـت
أن أجيبه إىل مسألته ،وأسعمه بطلبته ،على وجه حيصل مقصـوده باإلفـادة ،ويتضـمن
احلسنى الك أ ار إليها وزيادة ،وهي :أنين أحك على ال خ
أصح ما قيل فيه ،وأعدل ما وصف به ،وبأخل

عبارة وأخل

منه حبك يشمل
إ ارة ،حبيث ط تزيد

ال ترمجة على سطر واحد غالباً ،لمع اس الرجل واس أبيه وجده ،ومنتهـى أ ـهر
نسبته ونسبه ،وانيته ولقبه ،مع لبط ما يشكل من هلـك بـاحلروف، ،ـ صـمته الـك
خيت

بها من جرح أو تعديل ، ،التعريف بعصر ال راوٍ منه  ،حبيـث يكـون قائمـا

مقام ما حذفته من هار يوخه والرواة عنه ،إط من ط ي من لبسه)(.)7
(وهكذا نرى أن التقريب هو خالصة ما توصل إليه ابن حجر من أحكام على
رواة الكتب الستة وما أحل به ،وعصارة فكر متواصل بالب ث والدراسـة والت قيـ
والت رير مدة زادت على الستني عاماً من حياة عامل موسعي ،ويقظ هاي)(.)8
وتزيد أهمية أحكام التقريب ،إها علمنا أنه اسـتمر يف اطتصـال بهـذا الكتـاب
وإلافة اإلحلاقات من حني إىل آخر ،قال األستاه حممد عوامة(( :وأحدث اإلحلاقـات
تارخياً سنة (" )832مثان مائة وا،نني و،ال،ني" وآخرها سنة (" )850مثان مائة ومخسـني"
أي بعد فراغه من تأليف الكتاب بثالث وعشرين عاماً! ...وهذا مميد يف ترسيخ فكرة
أن املصنف ،ابت على ما اتبه يف هذا الكتاب من جرح وتعديل مل يتغري ومل يتبدل رأيه
فيه ...ومن اجلدير بالتنبيه إليه أنه ط يوجد إلافة جديدة فيها يء جديد أو تغيري يف
احلك على الرجل من حيثُ اجلرحُ والتعديل))(.)9
ومن فوائده الك هارها األستاه حممد عوامة يف الدراسة على مقدمة التقريب:
 -1ابتكاره للطبقات الك أغنت من حيث اجلملة عن هار يوخ املرتج والراوين عنه.
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 -2تغلّبه إمجاطً على اطختالفات الكثرية يف الرجل جرحاً وتعديالً ،فيسر علـى غـري
املتمكن الوصول إىل نتيجة فيه.
 -3وقدم لطالب هذا المن اتاباً يف جملد لطيف يشتمل على تراج لن و تسعة آطف
رجل ،ه غالبية رجال الرواية يف القرون الثال،ة األوىل.
 -4أفرد فصالً يف آخره عنوانه( :فصل يف بيان املبهمات من النسوة ،على ترتيب مـن
روى عنهن رجاطً  ،نساء) ،قال( :ومل يُمرد املزي هذا المصل يف أصل التهـذيب
فتبعته يف (تهذيب التهذيب)  ،أفردته هنا لتمام المائدة).
 -5وفيــه مــن الموائــد مــا ط يوجــد يف أصــليه( :تهــذيب التهــذيب) و (تهــذيب
الكمال)[...من هلك أنه] تكل على اـثريين جرحـاً وتعـديالً ،سـكت عـنه يف
التهذيب ط سيما يف قس اآلباء واألبناء.
 -6وحتقيقه يف اثري من رموز املرتجَمني ،بعد أن تابع املزي عليها يف التهذيب ،وأمثلة
هلك تأتي يف احلديث عن اجلانب اخلامس ،إن اء اهلل.
وهكذا جند عمل احلافظ يف هذا الكتاب ط خيلو عـن إبـداع وإجـادة ،وتيسـري
لإلفادة رمحه اهلل ،وقد عن عرب عن هذه املزايا بإلاز واختصار احلافظ السخاوي رمحه
اهلل يف اجلواهر والدرر ،فقال بعد أن حتدث عن التهذيب( :وخمتصره التقريـب ،وهـو
عجيب الولع)(.)10
أقول ومع ال هـذه الموائـد فـإن الكتـاب علـى امسـه فهـو تقريـب لكتـاب
التهذيب! وهذا التقريب  -يشمل حبسب اجتهاد احلافظ ،وحبسب مـا وقـف عليـه يف
التهذيب من أحكام النقاد -حتديد املرتبة املناسبة للراوي ،وط يلزم من هلك أن يكون
حك احلافظ قطعيًا ط يداخله اخلطـأ! بـل قـد أخـذ عليـه غـري واحـد مـن البـاحثني
مالحظات يف مجلة من أحكامه يف التقريب ،اان لبعضها وجه(.)11
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ومن هنا نعل خطأ من قال من الباحثني عن اتاب التقريب(( :إني أرى أن من
تضييع الوقت وحتصيل احلاصل أن نتجاوز هذا العمل إىل غريه ،ونتخطى عمـل ابـن
حجــر ،لنرجــع إىل الــوراء لنب ــث مــن جديــد عــن أحــوال رواة أ ــبعوا االمــاً
وحتريراً))(.)12
فكما أنه ط غنى للطالب املبتدئ عن التقريب ،فإنه أيضاً ط غنى لـه عن النظر
يف االم النقاد وممارسته على الدوام.
والذي ينبغي هو أن يكون الطالب على صلة بكتاب التهـذيب ،فيطلـع علـى
االم النقاد يف التهذيب ، ،ينظر يف خالصة ما قاله احلافظ يف التقريـب ،والسـبب يف
أنه ط يسلّ اطعتماد على أحكام احلافظ يف التقريب بشكل مطل ما يلي:
 -1احلافظ ابن حجر أحياناً قد يذهل وهو بشر! في ك على رجل حبك قد خيـالف
املنهج الذي رمسه ،أو يرفعه فـوق مرتبتـه أو حيطـه عنهـا ،وط يتضـح هلـك إط
بالرجوع للتهذيب(.)13
 -2وهو أمرٌ مه يغمل عنه من يرون اطاتماء بالتقريب ف سب ،وهو أن أحكام ابن
حجر أحكامٌ عامة على الرجل ،ط يف ال يوخه ،فأحياناً يكون الـراوي ،قـة يف
العموم لعيماً يف بعا الشيوخ ،أو خميف الضبط ،لكنه ،قة يف بعا الشـيوخ،
واحلافظ ط يسـتطيع أن يـورد هـذه التماصـيل يف التقريـب ،وهـو اتـاب أراد بـه
اطختصار -وإن اان قد يورد بعضها أحياناً -وعليه فالبد من مراجعة التهذيب(.)14
 -3أن هناك زيادات عديدة يف اجلرح والتعديل هلا أ،ر يف معرفة مرتبة الراوي ،وابـن
حجر حيك حبسب ما اجتمع له يف التهذيب ،بينمـا يقـف الباحـث أحيانـاً علـى
زيادات مهمة لنقادٍ معتربين يف حال راوٍ ما علـى مـا هاـره احلـافظ يف التقريـب،
وهذا ي ،ر يف احلك  ،وقد وقع لي أمثلة عديدة يف هلك( ،)15واحلافظ نمسه عندما
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هارَ الزيادات الك أحلقها على التهذيب قال(( :ومهما ظمرت به بعـد هلـك مـن
جتريح وتو،ي أحلقته!! وفائدة إيراد ال ما قيل يف الرجل تظهر عند املعارلة))(.)16
 -4هناك ألماظ يطلقها احلافظ على بعا الرجال ليست مستعملة لـدى بقيـة النقـاد
مثل "املقبول" ،أو يريد بها قيداً معيناً مثل "اللني" ،وقد ختت

برجال الكتـب السـتة،

ومثل هذه األلماظ قد نسـتميد منهـا يف حـديث رجـال الكتـب السـتة ،وإها اـان
حديث الرجل خارجها فاحلاجـة ماسـة ملراجعـة التهـذيب وغـريه! أيضـًا ط بـد
للتعرف على ما قيل يف الرجل بشكل أولح وهلـك يفراجعـة التهـذيب ،فمـثالً
"املقبول" ولع لـه احلافظ ،ال،ة رو  ،حتتمل أصنافاً من الـرواة ،فأحيانـاً نرجـع
للراوي يف التهذيب ،فنجده ينصون على أنه جمهول ،أو يسكتون عنـه ،وأحيانـاً
يكون فيه عبارة واحدة من عبارات التو،ي  ،أو حنو هلك ،فاحلافظ حيك على أنه
مقبول إها قلّ حديثه ومل يثبت فيه ما يُرتك حديثه من أجله ،وتوبع ،وهذه املتابعـة
قد توجد يف فيما رواه يف الكتب الستة ،لكن احلافظ ابن حجـر مل يلتـزم تتبـع مـا
توبع عليه خارجها فهذا ط يلزمه ،ولذا حيك احلافظ نمسه على بعـا املقبـولني
خارج التقريب بأنه "جمهول" ،وأحياناً "،قة" حبسب حديثه ،واـذا اللـني ،وإها رجعنـا
للتهذيب جند فيه االماً طويالً بني مو ،ومليّن ،واثرياً مـا ينصـون علـى أنـه ط
يتابع على حديثه ،فاحلافظ ا رت أنه ط يُتابع ،وهذا قد ينطب اثرياً على أحاديثه
يف الكتب الستة ،ألنه تبيّن لل افظ قلتهـا واسـتطاع تتبعهـا ،بينمـا جنـد روايـات
خارج الكتـب السـتة يكـون قـد توبـع عليهـا فـال ينطبـ عليـه ـر احلـافظ،
فليتنبه!( )17وعلى ال األحوال ط يكمي اطعتمـاد علـى التقريـب وحـده يف اـل
احلاطت ،وأنت اما رأيته مل يسمه احلافظ ابن حجر املعتمد وط القول المصل وط
الماصل ،بل مساه التقريب ،فهو على امسه يقرب للطالب والباحث حكماً عاماً
على الراوي.
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املبحث الثاني :أهمية معرفة مصطلح مراتب اجلرح والتعديل لدى احلافظ يف التقريب:
مراتب اجلرح والتعديل لدى احلافظ ابن حجـر الـك أوردهـا يف مقدمـة اتابـه
التقريب اانت مثار جدل لدى بعا العلماء والباحثني ،فالبعا عدها مـن املراتـب
العامة الك ط ختت

بكتابه التقريب ،بل تستوي هي وغريها من املراتب الـك هارهـا

ابن حجر نمسه يف النخبة و رحها ،وما هاره أبو حامت والذهيب والسخاوي وغريهـ
من مراتب اجلرح والتعديل العامة املتم على مضمونها عند أغلب نقاد احلديث.
وبعضه عدّها على هذا الرتتيب ،خاصـةً بكتـاب التقريـب ،وسـيأتي دراسـة
هلك والنظر يف نتيجة الدراسة ،لكن الذي يهمنا هنا أنه ينبغي أن خنرج بنتيجة تقضي
بإ،بات أحد الرأيني باحلجة الص ي ةا ألن لذلك خطراً ابرياً على ص ة التعامل مع
هذه األحكام الك أطلقها احلافظ ابن حجر على رجال الكتب الستة! ومن  ،صـ ة
احلك على رجال إسناد ال حديث بدقة ،وف املنهج واملراد الذي رمسـه احلـافظ يف
التقريب! وأيضاً حتى ط حيمّل احلافظ ما ط حيتمله من نسبة اخلطأ لـه يف العديـد مـن
أحكامه ،بناء على المه اخلاطئ ملنهجه ،وأقول بصراحة إن هناك العديد من الباحثني
الذين نسبوا اخلطأ لل افظ يف بعا أحكامه وه خمطئون فيما ههبوا لــه ،بـل يقـول
أحد الباحثني(( :إن اثرياً ممن جتاوز التقريب وجعله خلف ظهره ،وهو أ د ما يكون
حاجة إليه ،هو بسبب عدم هضمه ألحكام ابن حجر يف هـذا الكتـاب علـى الـرواة،
فابن حجر مل يبني مراده بهذه املراتب ،وما حك ال مرتبة ،وهلك يف نظـري ألن مـن
صنّف هل اانوا يمهمون مراده من هذه األحكام ،ولـذلك مل يتعـرض السـخاوي وط
السيوطي وط غريهما ممن صنف يف أصول احلديث لتوليح املراد بهذه األحكام ،وما
هلك إط لولوحها عنده ))(.)18
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ومع تسليمي لعدم تنبه العديد ملصطل ه يف مراتبه يف التقريب ،إط إني ط أس ّل
بأنه مل يبني مراده من مراتبه بالكلية ،بل قد أ ار وبني يئاً من هلك ،لكنـه مل يعـرض
هلك بشيء من التمصيل ،بل حيتاج الباحث للتعرف علـى تماصـيل منهجـه بـالتطبي
العملي ،واملمارسة.
وأعود ألمثل على ما يرتتب من عدم فه مصطل ه ،فمثالً عنـدما يمهـ مـن
يق ول بأن أحكام احلافظ ابن حجر عامة ليست خاصة بالتقريب  ،يُـروى حـديثٌ يف
إسناده رجل قال عنه احلافظ يف التقريب( :لني) مثالً ، ،يأت هـذا الشـخ

فيقـول

عن هذا اإلسناد( :إنه لعيف) بناء على أن (الليّن) يف اطصطالح العام املشهور عند
أهل املصطلح يراد به الضعف اليسري ،بينما يقول بعا مـن يـرى أن هـذا مصـطلح
خا

بهذا الكتاب ومل يُرد به احلافظ يف هذا املولع (الليّن) املعروف ،إ ا أراد به هنا

مرتبة من أدنى مراتب التعديل ،وهي من مراتب احلسن الـذاتي ،بـدليل أن البخـاري
قد حسّن حديث بعا ه طء فيما تمردوا به ات سـني البخـاري حلـديث عـامر ابـن
قي يف ختليل الل ية( ،)19بل احلافظ نمسه قد وصف بعا الرواة باللني يف "التقريب"
 ،حسّن حديثه لذاته يف اتبه األخرى فمثالً "الوليد بن زروان" قال عنه يف التقريـب:
(لني احلديث)( ،)20وقال عنه يف النكت على ابـن الصـالح بعـد هاـره حلـديث رواه:
((أخرجه أبو داود وإسناده حسن ،ألن الوليد و،قه ابن حبان ومل يضعمه أحد))(.)21
وهناك أمثلة عديدة يف هذا الباب ،منها حديث رواه رجل قال عنه ابن حجـر:
"لني احلديث" ،ومع هلك صرح ابن حجر نمسه بص ة إسـناده ،وأيضـاً رواه البخـاري
بصيغة اجلزم(.)22
ومن األمثلة أيضاً أن يقـال إن الصـدوق الـذي جعلـه احلـافظ يف التقريـب يف
املرتبة الرابعة وقال عنه(( :من قصر عن درجة الثالثة قليالً ،وإليه اإل ارة بصدوق أو
ط بأس به ،أو ليس به بأس)) إها روى حديثاً فإسناده حسن ،بناء على أنـه مصـطلح
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يف هذا املولع ،فيقـول :إن الصـدوق

عام ،ويأتي بعا من يرى أنه مصطلح خا

هنا من إها روى حديثاً فإسناده ص يح ،لكنه أدنـى يف الصـ ة والضـبط بقليـل مـن
املرتبة الك قبلها وهي من قيل فيـه (،قـة أو مـتقن أو ،بـت ،)...بنـاء علـى الدراسـة
ومقارنة أحكام احلافظ بأحكامه يف اتبـه األخـرى وبكـالم النقـاد ،واـذا بتصـ ي ه
ألسانيد أحاديث هذه املرتبة لذاتها(.)23
فيتبني لنا مما سب من األمثلة أهمية حتديد مصطلح احلافظ ابن حجر رمحـه اهلل
يف مراتبه يف التقريب ،حتى نت رى لسنة نبينا حممدٍ صـلى اهلل عليـه وسـل حبيـث ط
حنك على حديث بالضعف وهو يسـت
يست

احلسـن ،أو حنكـ حلـديث باحلسـن وهـو

الص ة ،أو العكس ،والمصل يف مـراد احلـافظ ط يكـون حبـدس العقـل وط

بالظنون والتخمينات! فإن هذه ط تغين من احل

يئاً ،بـل إن هلـك ط بـد أن يكـون

خالعًا للدراسة ،فإها تبني الصواب يف هلـك فالواجـب اتباعـه ولـو خـالف مـا انـا
نعتقده ونظنه قبل هلك.

املبحث الثالث :أراء العلماء والباحثني يف مراتب احلافظ يف التقريب.
فه بعا العلماء والباحثني يف عل احلديث أن مراتب اجلرح والتعـديل الـك
هارها ابن حجر يف مقدمة التقريب هي مراتب عامة ط ختت

بالتقريب ،ومـنه مـن

فه أنها مراتب خاصة بالتقريب ط عامة.
أما القائلون بالقول األول:
فممن ههب إىل مراتب اجلرح والتعديل يف التقريب مراتـب عامـة مثلـها مثـل
بقية اتب اجلرح والتعديل ،اإلمام السيوطي رمحه اهلل ،وقد فه هـذا مـن تصـرفه يف
اتابه "تدريب الراوي" حيث قال(( :فألماظ التعديل مراتب هارها املصنف اابن الصالح
تبعاً طبن أبي حامت أربعة وجعلها الذهيب والعراقي مخسة ،و يخ اإلسالم ستة))(.)24
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أمـا الدليل على أنه أراد باملراتب ما هاره ابن حجر يف مقدمة التقريب ط ما يف
النخبة و رحها هو ((أن احلافظ ابن حجر مل يعدد املراتب يف النخبة و ـرحها ،وإ ـا
ب الست الك هارهـا احلـافظ ابـن
عددها يف التقريب ،فاملعنِيُّ يف االم السيوطي املرات ُ
حجر يف التقريب ،فوه السيوطي رمحه اهلل تعاىل يف هذا إه جعلها عامة))(.)25
أقول :ومما يولح هلك أيضاً أنه أ،ناء هاره للمراتب عند أبـي حـامت والـذهيب
والعراقي وابن حجر ،اان يذار مـا زاده بعضـه علـى بعـا ،مثـل زيـادة الـذهيب
والعراقي على أبي حامت وزيادة ابن حجر عليهما ،حيث زاد الوصـف بأفعـل "اـأو،
الناس( ،)26ومن هلك قوله(( :وزاد يخ اإلسالم :صدوق سيئ احلمظ ،صدوق يه ،
"
صدوق له أوهام ،صدوق خيطئ صدوق تغري بأخرة ،قال :ويل

بـذلك ،مـن رمـي

بنوع بدعة ،االتشيع ،والقدر ،والنصْب ،واألرجاء والتجه  ...وزاد ـيخ اإلسـالم:
مقبول))(.)27
أقول :واالم احلافظ هذا نقله السـيوطي عـن مراتبـه يف التقريـب حيـث فهـ
السيوطي رمحه اهلل أنها مراتب عامة.
واذا فه الشيخ أمحد اار رمحه اهلل يف الباعث احلثيث(.)28
وجرى على هذا المه الكثري من الباحثني املعاصرين وطالب العل  ،ولعلـه
تأ،روا يفا فهمه السيوطي يف التدريب والشيخ أمحد اار يف الباحث احلثيث طهتمـام
طالب العل بهذين الكتابني ،ولعل هذا الـذي حـدا بـبعا البـاحثني إىل أن يقـول:
((وعندما ولع الشيخ العالمة أمحد اار رمحه اهلل اتابه الباعث احلثيث تعرض لبيان
أحكام هذه املراتب عنـد ابـن حجـر ،واعُتمِـدت أحكـام الشـيخ أمحـد ـاار هـذه،
وانتشرت بني صموف الباحثني ،وتناقلوها يف رسائله وحتقيقاته  ،خاصة وقـد أقـرّه
عليها بعا المضالء املشتغلني بهذا المن! وبذلك أصبح املعوّل على ما قالـه الشـيخ
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يف الباعث يف احلك على أسانيد األحاديث ،وأخضعت األسانيد هلذا القـانون ،حتـى
لو اانت معتمدة عند أص اب الص يح ،وعلى هذا القانون حققت رسـائل جامعيـة
وغري جامعية ،وأجيزت الرسائل ،وأقرت األحكام ،وقضي األمر ،وط حول وط قـوة
إط باهلل.)29())...
واذا فه الداتور نور الدين عرت عند إيراده ملراتب اجلرح والتعديل يف حا ية
نزهة النظر( ،)30حيث جعل املرتبة األوىل من مراتب التعديل مرتبـة الصـ ابة متابعـة
لل افظ يف التقريب!.
وهذا المه وهو اونها عامة هو الـذي جـرى عليـه العديـد مـن أهـل العلـ
املعاصرين وطالب احلديث ،بل إني فيما مضى قلما أتناقش مـع بعـا أسـاتذتنا أو
العارفني بهذا المن ،واذا طالب احلديث من اون مراتب ابن حجـر مراتـب خاصـة
بالتقريب إط وأجد املعارلة الشديدة وعدم اطقتناع ،بل واطعرتاض على مـن اتـب
يف هذا املولوع من الباحثني ومل أجد هل طء المضالء حجة سـوى أنهــ مل يدرسـوا
هذه املسألة بتمعن ،مع استشعاره البعد الشديد هلذه المكرة ،وهـذا يـدعو إىل مزيـد
دراسة للمولوع ،وإ،ارة أهميته لدى عموم الباحثني.
القائلون بالقول الثاني:
فقد ههب بعا أهل العل والباحثني يف عل احلديث من املعاصـرين إىل أنهـا
مراتب خاصة بالتقريب ،ومن ه طء الذين وقمـت علـى االمهـ يف هلـك األسـتاه
الب ا،ة عبدالمتاح أبو غدة يف حا ية الرفع والتكميل( ،)31ويف حا ية جواب احلـافظ
املنذري عن أسئلة يف اجلرح والتعديل( ،)32واألستاه حممد عوامة يف دراسته الك عملها
يف مقدمة تقريب التهذيب( ،)33والداتور وليد بن حسن العـاني يف دراسـته التطبيقيـة
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على مراتب اجلرح والتعديل يف تقريب التهذيب ،والك صدرت لمن اتـاب مـنهج
دراسة األسانيد واحلك عليها( ،)34وتوصلت لذلك بعا الرسائل العلمية(.)35
وسأجتهد يف الدراسة التالية أن أ،بت أي القولني أقرب للصواب يفا يظهر لـي
من دطئل ،بعضها مل أجد من نبّه عليها أو استدل بها ،غري مغْملٍ اطستمادة ممن سبقين
يف هذه املسألة وباهلل التوفي .

املبحث الرابع :األدلة على أن مراتب اجلرح والتعديل يف التقريب خاصة به.
فقد نظرت يف رأي من فه أن هذه املراتب عامة ،ومل أجد هل االماً يسـتدلون
به على رأيه واأنه ساروا على اجلادة بناء على األصـل يف أن اـل مـايو جـد مـن
جرح وتعديل يف اتب الرجال هو لمن املصطل ات العامـة الـك يتمـ أو يتقـارب
معظ النقاد فيها باستثناء بعا العبارات واملصطل ات اخلاصة.
 ،نظرت يف أدلة من ههب إىل أن مراتب اجلرح والتعديل خاصـة بالتهـذيب،
وتأملت يف هذه األدلة وقوي لدي هذا القول ، ،إني جرّبت بنمسي وأ،ناء دراسك يف
املاجستري لطبقات الرواة عن هشام بن عروة ،وانت أنظر يف الرتاج  ،وأمجع اـل مـا
أقف عليه من االم يف الراوي من سائر اتب الرجـال ،واـان تقريـب التهـذيب مـن
اتب الرجال الك أصدِّر بها التعريف األولي بالرجلا نظراً ألنه يعرّف الراوي تعريماً
جامعاً وخمتصراً ،وأيضاً لالستمادة من احلك العام الذي يصدره على الرجل ،وانـت
يف نمس الدراسة أتتبع باملوازنة أحكام ابن حجر مع غريها ألتبيّن منهجـه ،فظهـر لـي
ص ة اختصا

منهج مراتب ابن حجر بالتقريب ،وأيضاً يف رسالة الداتورة ألزمـت

نمسي يف ال رجل حلر بي أن ط أاتمي بالتقريب ولو اان ،قة أو لعيماً بل طبـد مـن
مراجعة ترمجته يف تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال للمزي ألن احملق مجع يف احلا ية
زيادة ابن حجر ومن بعده.
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وهنا سأدلل على مسألتني:
األوىل :أن مراتب اجلرح والتعديل يف اتاب تقريب التهذيب خاصة بالكتاب.
والثانية :بيان مراده من بعا هذه املراتب مما دخله اإل كال.
وإىل القارئ بعا الدطئل على أن هذه املراتب مصطلح خا

بالتقريب وهي االتالي:

 .1مل يعمل احلافظ ابن حجر على سرد مراتب اجلرح والتعـديل املشـهورة املسـتعملة
والك أوردها من تقدّمه من علماء احلديث على ترتيبها املشهور ابتداءً من ابن أبي
حامت وانتهاءً بالعراقي ،فدل هلك على أن لـه مراداً آخرا بدليل أنه تناوهلا يف اتابه
نزهة النظر(- )36باعتباره اتاباً ملصطلح احلديث -على الرتتيب املعروف عند علماء المن.
 .2هار ابن حجر املراتب  ،بني مراده -باختصار وبـدون تمصـيل -مـن اـل مرتبـة
حتى تكون أحكامه على الرواة منضـبطة مطـردة ،وعليـه فـإن هنـاك عـدة ألمـاظ
أطلقها ،وهو يريد بها حكماً معيناً ،خيتلف عن املصـطلح املشـهور هلـا ،ولـو اـان
مراده من هذه األلمـاظ واملراتـب يف الطريقـة الـك عرلـها بـه موافقـة املصـطلح
املشهور هلا ،ملا احتاج لتوليح مراده منها ،مثل قولـه يف أصـ اب املرتبـة الرابعـة
عنده وه "صدوق ،ط بأس به"(( :من قصر عن الثالثة قليالً)) ،وقوله عن اخلامسة
وه "صدوق سيئ احلمظ"(( :من قصر عن الرابعة قليالً)) ،ومثله قولـه يف الثامنـة:
((من مل يوجد فيه تو،ي ملعترب ،ووجد فيه الضعف ولـو مل يمسـر ،وإليـه اإل ـارة
بلمظ "لعيف")) وهكذا أخذ يشـري يف سـائر املراتـب ،وممـا يزيـد األمـر ولـوحًا
تصرحيه عند هار املراتب بقوله(( :وباعتبار مـا هاـرت احنصـر لـي الكـالم علـى
أحواهل يف ا،نك عشرة مرتبة ،وحصرُ طبقاته يف ا،نك عشـرة طبقـة))( ،)37بينمـا
قال عند هاره املراتـب يف نزهـة النظـر(( :والغـرض هنـا هاـر األلمـاظ الدالـة يف
اصطالحه على تلك املراتب))( ،)38يشري إىل أن مـا سـيذاره مـن ألمـاظ هـو يف

مصطلح احلافظ ابن حجر يف مراتب اجلرح والتعديل ...عبداهلل بن حممد آل الشيخ 35

اصطالح أهل المن ،ط يف اصطالحه هو! وهذا من أقوى األدلة اللمظية من االمه.
وينبغي هنا أن ننبه أن ابن حجر رمحه اهلل يردد اـثرياً يف اتابـه "نزهـة النظـر
رح خنبة المكر" عند هار التعاريف واملسائل احلديثية التعبري بأن هذا التعريـف يف
اطصــطالح( )39أو يف اصــطالحه أو عنــد احملــد،ني ،ويكمــي تصــرحيه يف عنــوان
الكتاب األصل "خنبة المكر يف مصطلح أهل األ،ر".
 .3ابتدأ مراتب التعديل يف التقريب يفرتبة الصـ بة ،ومعلـوم أن الصـ بة مل يعتربهـا
أحدٌ من علماء احلديث واملصطلح مرتبة من مراتب التعديلا ألن مرتبـة الصـ بة
تعديل إهلي(( ،وقد صرح املصنف بالسبب الداعي لــه علـى تقـدي الصـ ابة يف
املرتبة على من بعده فقال" :لشرفه " وهو غري غافل عن أنه :ط ارتبا وط تالزم
بني الص بة وامال الضبط ،وغري غافل عن عنصر البشرية يف الصـ ابة،)40())...
أقول :وحتى ابن حجر نمسه مل يورد مرتبة الص بة يف نزهة النظر ،ومل لعلها أول
املراتب ،بل قال(( :وأرفعها الوصف أيضاً يفا دل على املبالغة فيه ،وأصـرح هلـك
التعبري بأفعل اأو ،الناس أو أ،بـت النـاس )41())...فجعـل أول املراتـب التعـبري
بأفعل وحنوها حبك أن الكتاب حيكي املصطلح العام ،ومر معنـا قولــه عنـد هاـر
املراتب يف نزهة النظر(( :والغرض هنا هار األلمـاظ الدالـة يف اصـطالحه علـى
تلك املراتب)(.)42
 .4قال عن املرتبة اخلامسة(( :من قصر عن الرابعة قليالً وإليه اإل ارة بصدوق سـيئ
احلمظ ...ويلت

بذلك من رمـي بنـوع مـن البدعـة االتشـيع والقـدر والنصـب

واإلرجاء ...مع بيان الداعية من غريه))(.)43
فالصدوق عنده من أص اب املرتبة الرابعة ،فإن وقعت لـه أوهـام نـزل إىل
املرتبة اخلامسة ،وهي (صدوق لـه أوهام)(( ،ومما يُنزله عن املرتبة اخلامسـة أيضـاً
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وصمه بنوع من أنواع البدع ،هذا هو مماد اس اإل ارة يف قوله( :ويلت

بذلك)،

...فكما أن (صدوق لـه أوهام) من ألماظ اخلامسة عنـده ،اـذلك (صـدوق رمـي
بالقدر) مثالً من ألماظ اخلامسة ...وهذا عجيب! ط يتم وما قرره هو وغريه مـن
العلماء أن البدعة ط تقدح يف عدالة الراوي قدحاً مطلقاً إ ـا هلـا تمصـيل معلـوم
مشهور ،وقد قال املصنف يف المتح ( ،)182/10اتاب الطب ،باب مـا يـذار يف
الطاعون ،عن أبي بلْج الكويف" :امسه حييى ،و،قـه ابـن معـني والنسـائي ومجاعـة،
ولعمه مجاعة بسبب التشيع ،وهلك ط يقدح يف قبول روايته عند اجلمهـور" وهـذا
ي اد أن هذه املراتب خاصة بالتقريب ط عامة))(.)44
 .5من األدلة القوية الظاهرة على خصوصية هذه املراتب بالتقريب ،أنه مل يستعمل يف
ب من اتبه األخرى هذه العبارات بنمس املراد الذي جرى عليه يف التقريب ،ط
اتا ٍ
يف اتبه املتقدمة عن التقريب االتلخي

احلبري ،وط يف اتبه املتأخرة عن التقريـب

امتح الباري ومقدمته هدي الساري ،فإها أراد الكالم على راوٍ يف إسـناد حـديث
يف التلخي

احلبري أو غريه ،فإنه يقول مثالً" :فـالن ،قـة" أو "أو فيـه لـعف" أو "فيـه

مقال" ،وإن اان خمتلماً فقيه قال" :و،قه ابن معني وابن املديين ولعمه فالن" ،أو "فالن
خمتلفٌ فيه" أو حنو هذه العبارات ،ومل يقل ولـو مـرةً واحـدة –حسـب اإلطـالع:-
"حررت يف التقريب أنه صدوق" أو "أنه مقبول مـن السادسـة إها توبـع" وحنوهـا مـن
اطصطالحات الك انتهجها يف التقريب ،ويريد بها فيه مصـطل اً خاصـاً ،وي اـد
هذه النقطة أنه قد ينوع يف التعبري بألماظ متعددة يف احلك على بعا الرواة خارج
التقريب ، ،يورد نمس الرواة يف التقريب ويلتزم بإدراج اـل راوٍ يف املرتبـة الـك
تناسب وصمه وف منهجه الذي انتهجه(.)45
وقد رجعت لكتاب التلخي

احلبري ،وقرأت لكثري من الرواة الذين يقـول

فيه " :خمتلف فيه" من أول الكتـاب ووسـطه وآخـره ،وراجعـت االمـه علـيه يف
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التقريب ،فكان يقول فـيه يف الغالـب" :صـدوق خيطـئ" ،أو "صـدوق لــه أوهـام"
وحنوها من عبارات املرتبة اخلامسة يف تقريب التهذيب(.)46
وهنا لدر التنبيه من أن قولنا إنهـا مراتـب خاصـة بالتقريـب ،ينبغـي معـه
((مالحظة أنه ط مانع حلنع من اتماق بعا املراتب اخلاصة مع نظائرها يف جماطتها
العامة))(.)47
ومن أمثلة هلك :ما هاره يف املرتبة السابعة عنده وهي(( :من روى عن أاثر
من واحد ومل يو ، ،وإليه اإل ارة بلمظ مستور ،أو جمهول احلال))(.)48
وهو بذلك يواف املصطلح املشهور يف اتب املصطلح.
 .6من األدلة على خصوصية املراتب بالتقريب ،قوله( :السادسة :من لـيس لــه مـن
احلديث إط القليل ومل يثبت فيه ما يرتك حديثه مـن أجلـه ،وإليـه اإل ـارة بلمـظ
مقبول حيث يتابع ،وإط فلني احلديث) ،وهذه الشرو الثال،ة الك هارها احلـافظ
هنا للّيّن واملقبول من قلة احلديث ،وأن ط يثبت فيه ما يرتك حديثه من أجله ،فـإن
مل يتابع فلني وإن توبع فمقبول ،مل يشرتطها أحد من علماء احلديث ومـن نظـر يف
اتب الرجال تبني له هلك جبالء (.)49
بل املشهور يف استعمال أهـل المـن أنهـ يطلقـون املقبـول علـى احلـديث
املقبول وهو يشمل احلديث الصـ يح واحلسـن ،قـال السـيوطي(( :مـن األلمـاظ
املســتعملة عنــد أهــل احلــديث يف احلــديث املقبــول( :اجليــد والقــوي والصــا
واملعروف واحملموظ وامود والثابت))(.)50
وقد يستعملونها أحياناً للتعبري عن الراوي املقبول ما دام يف حيز القبول ومل
ينزل إىل درجة الضعف وهو أندر من النادر ألنه ا غالباً يعربون عن من هذا حاله
بلمظ "الثقة".
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مثل قول ابن عدي عن سعيد بن سامل القداح(( :وهو ط بـأس بـه وهـو عنـدي
مقبول احلديث)) (.)51
أيضاً (الّلني) معروف يف اصطالح أهـل احلـديث بأنـه "الـراوي الـذي فيـه
لعف يسري" ،وهو يعد يف أدنى مراتب اجلرح ،وفسرها الدارقطين عندما سئل عن
مراده من قوله (لني احلديث) فقال(( :ط يكون ساقطً ولكن يكون جمروحاً بشـيء
ط يسقط عن العدالة))( ،)52وهذا املعنى هو الذي يواف املشهور من معناها عند النقاد.
وقال احلافظ ابن حجر يف النزهة وهو حيكي األلماظ عند أهل اطصـطالح:
((وأسهلهـــا أي األلمـــاظ الدالــة علــى الـــجرح قوهلـــ ( :فــالن لــني أو ســيئ
احلمظ.)53())...
وبهذا يعل أنه ط عالقة بـني اـون الرجـل لـني احلـديث وقلـة حديثـه أو
انمراده ،اما ا رت هلك احلافظ رمحه اهلل يف التقريب ،وما هلك إط دطلة على أن
احلافظ أراد لبط هلك يفصطلح لـه صمات معينة ،حبيـث يطـرد حتتـه اـل رجـل
تت ق فيه هذه الصمات يف سائر اتابه التقريب ،ويلمت النظر حول أنـه مصـطلح
خا

بهذا الكتاب أن بعا البـاحثني أ،بـت مـن خـالل دراسـته أن اللـني عنـد

احلافظ يف التقريب مرتبة من مراتب احلسن الذاتي(.)54
 .7قال عن الثامنة(( :من مل يوجد فيه تو،ي ملعترب ،ووجد فيه الضعف ولو مل يمسـر،
وإليه اإل ارة بضعيف))( ،)55أقول :وقـوهل (لـعيف) مشـهور ومعـروف لـدى
علماء املصطلح أنه الراوي الذي ط حيتج به وط يطرح بل يعترب بـه( ،)56ومل يكـن
احلافظ يف حاجة ألن يمسر معنى الضعيف ،لوط أنه أراد به هنا اصـطالحاً خاصـاً
للكتاب!! ولذلك جن ده يف النزهـة عنـدما هاـر األلمـاظ الدالـة يف اصـطالح أهـل
احلديث على مراتب اجلرح قال(( :وأسهلها أي األلماظ الدالة على اجلرح قوهل :
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فالن لني أو سيء احلمظ أو فيه أدنى مقال ،وبني أسوأ اجلرح وأسـهله مراتـب ط
ختمى ،قوهل  :مرتوك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر احلديث أ د من قـوهل :
لعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال))(.)57
فوالح هنا أن احلافظ أراد بالضعيف ما اصطلح عليـه أهـل المـن بـاملعنى
الذي قدمنا ،ومل يضع لـه روطاً متيزّه ،لكنه ولّح باملثال أنه ط يصـل إىل درجـة
الضعف الشديد الذي يرتك بسببه حديث الرجل ،بل هـو يف درجـة اطعتبـار وط
يصل إىل مرتبة اطحتجاج.
أما الضعيف الذي أراده يف التقريب ،هو من اـان بالقيـد الـذي هاـره ،ومل
لاوزه ،فإن جاوزه فهو يعرب عنه بتعبري آخر.
فإن قيل :أراد املعنى املشهور عند أهل المـن ،وإ ـا فسّـر الضـعيف للبيـان
والتذاري قيل :هذه الشرو املذاورة ط تلزم يف الضعيف ،بل ريفا يوجـد التو،يـ
يف رجل ،من ناقد مُعترب( )58يف رجل قد لعِّف لعماً غري ممسر عند مجهور النقاد،
ومع هلك يوص بالضعف ،امله أن ابن حجر رمحه اهلل ،أراد يئاً بعينه والتزم به
يف التطبي .
 .8مما يدل على اختصا

املراتب الك أوردها يف أول التقريب به ،أنه التزم بـإطالق

األلماظ الك هارها يف أول الكتاب حتـت اـل مرتبـة علـى اـل راو ينطبـ عليـه
الوصف الذي خصصه لكل مرتبة ،فإها مل يكن الراوي متوافراً فيه الوصـف فإنـه
يعبّر عنه باأللماظ املشهورة عن عامة النقاد ،فأحياناً يقول" :فيه لعف"( ،)59وأحياناً
يقول" :لعيف احلمظ"( ،)60وأحيانـاً يقـول" :لـعيف جـداً" ،وأحيانـاً يقـول" :منكـر
احلديث"( ،)61وأحياناً يقول" :تكلموا فيه"( ،)62وأحياناً" :مستقي احلديث"(.)63
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وقد قرأت ألجل هذه النقطة أول ستمائة ترمجة يف التقريب ،فوجدته التـزم يف
مجيعها باأللماظ الك خصصها للمراتـب هارهـا يف أول اتابـه ،باسـتثناء أربعـة عشـر
ترمجة ،راجعت االمه عليها يف التهذيب ،واذا يف االم صاحيب حترير التقريب.
والعبارات هي" :فيه لعف"(" ،)64مسـتقي احلـديث"(" ،)65صـدوق فيـه لـني"(،)66
"لعيف احلمظ"(" ،)67و،قه ابن حبان وفيه لعف"(" ،)68يف حديثه لني"(" ،)69تكلموا فيه"(،)70
"مرتوك اذبوه"(" ،)71منكر احلديث"(.)72
فظهر لي أن احلافظ ما خرج عـن العبـارات الـك خصصـها للمراتـب يف أول
اتابه إط للضرورةا وألن الوصف الذي ا رتطه مل ينطب عليها ،وهذا من دقته رمحـه
اهلل وعدله وحتقيقه ،فقد ا رت يف مقدمته اما قدمنا أن يلتزم العدل يف احلك على الراوي.
ولنمثل على هلك يفثال واحد :فهذا أحو

بن حكي بن عمـري قـال عنـه يف

التقريب" :لعيف احلمظ"(.)73
وعندما راجعت التهذيب( )74وجدت علي بن املديين و،قه يف روايـة ،وقـال يف
أخرى "صا " ،ورواية عن ابن معني قال فيها "ط بأس به" ،وحنوه قـال العجلـي ،وقـال
الدارقطين "يعترب به إها حدث عن ،قة".
مقابل عبارات اثرية يف تضعيمه عن ابن املديين وابن معني ومجهور النقاد ،وهذا
جعل احلافظ يعبّر عن حاله بعبارة تناسبه فقال" :لعيف احلمظ" ،وط حـظ أنـه مل يقـل
"لعيف" فقط!ا ألن رطه يف الضعيف يف التقريب أن ط يوجد فيه تو،ي ملعترب ،وهذا
وجد فيه فكانت مرتبته وهي "لعيف احلمظ" أرفع من قوله "لعيف"! ويفقـارنك بكـالم
النقاد يف من قال فيه "لعيف احلمظ" ،ومن قال فيه "لني احلديث" ظهر لي أن من قال
فيه "لعيف احلمظ" أرفع من حيث وجود عبارات التو،ي فيه أاثر من غريه .
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وهذه املرتبة يصنّف أص ابها بني املرتبة اخلامسة والسادسة من مراتـب اجلـرح
والتعديل يف التقريب(.)75
انتقل إىل املسألة الثانية :وهي بيان مراده من بعا هذه املراتب.
إها قلنا أن مصطلح ابن حجر يف مراتب اجلرح والتعديل خاصة بهذا الكتاب،
فهذا يشمل الرتتيب ويشمل اختصا

بعا املراتب بألماظ خيتلف استعماهلا عن

املعنى املشهور هلا ،وإن اان هذا ط يشمل سائر املراتب.
فمن هلك املرتبة الرابعة عند ابن حجر ،والك من عباراتها (صـدوق) ،و (ط
بأس به) ،تطل هاتان العبارتان عند علماء اجلرح والتعديل على من خف لبطه،
وحديث أهل هذه املرتبة حسن اإلسناد ،لكن ابن حجر أبان عن منهجه يف التقريب،
فأص اب هذه املرتبة عنده ه من قصروا عن املرتبة الثالثة قليالً –والثالثة عنده ه
من قيل فيه ،( :قة ،ومتقن وحنوها)  -وبالنظر والتطبي العملي ،تبني أن من قال فيه
يف التقريب( :صدوق أو ط بأس به) ،ف ديثه ص يح اإلسناد ،عرفنا هلك من خالل
النظر يف أحكام النقاد الك أوردها احلافظ يف التهذيب واعتمد عليها أ،ناء حكمه يف
التقريب ،واذلك من خالل اططالع واملقارنة بني أحكام احلافظ نمسه على أحاديث
أص اب هذه املرتبة يف اتبه األخرى ،حيث ص ح ألهل هذه املرتبة ،لكن أص اب
هذه املرتبة عنده يف الدرجة الدنيا من الص ة.
وهناك دراسة جادة ملراتب احلافظ ابن حجر يف التقريب للداتور وليد ابن
حسن العاني رمحه اهلل ،أجدني يف هذا املقام مضطراً لتلخي

نتائجها ،فقد قام

بدراسة مرتبة "صدوق" يف التقريب ،وخرج بأن هذه املرتبة حديث أص ابها عند
احلافظ ص يح ط حسن -اما هو املتعارف عليه ،-وبني أن احلافظ يقوم بدراسة
أقوال النقاد يف الراوي ،وإها رأى اجلمهور اتمقوا على تو،ي رجل ،وخالمه بعضه
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جبرح غري ممسر مثالً فإنه حيطه من املرتبة الثالثة،" :قة" إىل الرابعة" :صدوق أو طبأس به"
وط يهمل هذا اجلرح بالكلية إط إها اان مردوداً( ،)76ومثل على هلك بعدة أمثلة(.)77
 ،هار األدل ة على تص يح أحاديث مرتبة الصدوق عند ابن حجر وهذه األدلة االتالي:
الدليل األول:

أن اثرياً ممن جعله ابن حجر يف هذه املرتبة ،جعله غريه من النقاد يف املرتبة
األعلى ،وهي مرتبة "،قة" ، ،عقد مقارنة بني أحكام الذهيب على من قال عنه احلافظ
يف التقريب "صدوق أو ط بأس به" أي أص اب املرتبة الرابعة ،ومل يتجاوز حرف
اهلمزة ،وهار سبعة وعشرين راوياً يقول عنه الذهيب "،قة" ويقول عنه ابن حجر "صدوق"(.)78
الدليل الثاني:

وجود عدد ابري من رواة هذه املرتبة روى هل

البخاري ومسل

يف

ص ي يهما ،فقد أحصى الباحث ( )247راوياً من هذه املرتبة أخرج هل البخاري
ومسل متمقني وممرتقني ،ومعلوم حال من أخرج لـه أص اب الص اح على سبيل
اطحتجاج ط علي سبيل اطعتبار واطستشهاد ،وأغلب ه طء اما يقول الباحث:
"روى هل صاحبا الص يح على سبيل اطحتجاج ،وقد صرح بذلك غري واحد من
العلماء"( ،)79وهار اهج من ه طء الرواة ،ومن قال فيه من العلماء أنه احتج به
أهل الص يح.
الدليل الثالث:

تص يح العلماء حلديث من قال فيه احلافظ يف التقريب" :صدوق".
وهار اهج من تص يح البخاري وابن املديين والدارقطين هلذا الصنف(.)80

مصطلح احلافظ ابن حجر يف مراتب اجلرح والتعديل ...عبداهلل بن حممد آل الشيخ 43
الدليل الرابع:

تص يح ابن حجر نمسه ألحاديث هذه املرتبة ،فقد أورد الداتور وليد العاني
واحداً وعشرين حديثاً يف رواتها من قال عنه "صدوق" وقد ص ح أحاديثه ومل حيسنها(.)81
وأليف دليالً خامساً :وهذا مل يذاره الباحث أن ابن حجر نمسه يقول عن
اثري من الرواة يف التقريب "صدوق" ،أو "ط بأس به" وخارج التقريب يقول عنه "،قة"،
وهذا من األدلة القوية على أنه يريد بالصدوق من اان ص يح احلديث ط حسنه(.)82
وقد رجعت للكا ف للذهيب وقارنت بينه وبني التقريب يف عدد مـن الـرواة،
فوجدت الذهيب ط يسري بالدقة الك يسري عليها ابن حجرا ألنه يعرب بعبارات خمتلمـة،
وهذا ط ينمع املبتدئ أو غري املتعمـ يف علـ الرجـال ،فأحيانـًا يصـف الرجـل بأنـه
لعيف أو فيه لعف أو فيه لني أو واه أو منكر احلديث أو ط حيتج به ،بينما إها قرنـا
هذه العبارات بعبارات احلافظ يف التقريب وجدنا ابن حجـر يضـع لكـل راو العبـارة
املناسبة لـه بناء على ما ا رتطه يف هذه املراتب يف املقدمة ،وسأورد بعا األمثلة الك
تولح ما هارت ،وسنستميد منها أيضاً يف اطستدطل على قضايا أخرى:
 .1قال يف إمساعيل بن إبراهي املخزومي( :مقبول ،من السادسة)(.)83
بينما قال عنه الذهيب يف الكا ف ( :يخ)( ،)84عل األستاه عوامة فقـال(( :مل
يذار املزي إط قول أبـي حـامت هـذا " ـيخ" فتبعـه املصـنف ،وزاد ابـن حجـر (أي يف
التهذيب) قال أبو داود، :قه ،وهاره ابن حبان يف الثقات يف التابعني ، ،أعاده يف أتباع
التابعني) ،[ ،قال عوامة عقبه] :ومل أره إط يف أتباع التابعني فينبغـي تو،يـ الرجـل،
وإن قال عنه يف التقريب" :مقبول"))(.)85
فنالحظ هنا أن الذهيب عبّر عن حال الراوي بعبارة " ـيخ" متابعـة ألبـي حـامتا
وألنه مل يشرت عبارات معينة يسري عليها ،أما احلافظ ابن حجر فعبّر عن حال الرجل
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بعبارة "مقبول" ،علماً بأنه قد وقف على زيادة يف حال الرجـل وهـو تو،يـ أبـي داود،
ومع هلك قال عنه مقبول ،ولذا انتقده عوامة ولنقده وجه(.)86
وهنا يتجلى لنا بولوح أن أحداً من النقاد مل يأت بعبارة مقبول سوى احلـافظ
ابن حجر ،وهذا ي اد أنها اصطالح خا

بكتابه ،لكن مع هلـك هـو مل خيـرج عـن

رطه يف أول الكتاب يف وصف املقبول عنده ،فهذا الرجل حديثه قليل ومل يثبت فيـه
ما يرتك حديثه من أجله ،أما اونه توبع فهذا حيتاج لدراسة والعهدة علـى ابـن حجـر
ألنه يُمه من تصرفه أنه قد ،بت لديه وجود املتابع(.)87
 .2إمساعيل بن إبراهي الكرابيسي قال احلافظ" :لني احلديث"(.)88
بينما قال الذهيب يف الكا ف،" :قة"(.)89
فنجد أن االم ابن حجر أدق ،وعبارته منطلقـة مـن منهجـه ،يتضـح هلـك إها
رجعنا للتهذيب( .)90فنجد حديثه قليل ،طسيما يف الكتب الستة حيث مل يـرو لــه إط
ابن ماجة حديثاً واحداً يف ات العل ( ،)91وهاـره ابـن حبـان يف الثقـات ،ولـيس فيـه
تو،ي وط تضعيف ،وقال العقيلي :ليس حلديثه أصل [أي الساب ].
 .3إمساعيــل بــن أبــي احلــارث البغــدادي ،قــال عنــه ابــن حجــر يف التقريــب:
((صدوق))( ،)92بينما قال عنه الذهيب يف الكا ف،(( :قة جليل))( ،)93وط ينبغـي
أن يمه من هذا أن ابن حجر خيتلف مع الذهيب يف هذه النتيجة بـل همـا متمقـان
فالذهيب عرب عن حال الرجل بعبارة تدل على مرتبته بالعبارات املشهورة ومل يلتزم
مصطل اً خاصاً يف عبارات اجلرح والتعديل الك يوردها يف الكا ف ،وابن حجـر
التزم منهجاً ومصطل اً خاصاً يزن به األمور ،فإها رجعنا للتهذيب( )94وجدنا ابـن
أبي حامت يقول" :اتبت عنه مع أبي وهو ،قة صـدوق" ،وقـال أبـو حـامت" :صـدوق"،
وقال الدارقطين،" :قة صدوق ورع فالل" ،وقال البزار يف اتاب السنن،" :قة مأمون"
وهاره ابن حبان يف الثقات ،هذا غري ما قيل من الثناء على صالحه.
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فيظهر لنا أن قول الذهيب عنه،" :قة" ط غبار عليـه ،لكـن ابـن حجـر بنـاء علـى
ميزانه الذي ولعه ،يرى أن هذا الراوي حديثه ص يح لكنه ليس يف الدرجة العالية،
ولذلك قال عن ا ملرتبة الرابعة لديه(( :مـن قصـر عـن الثالثـة قلـيال ،وإليـه اإل ـارة
بصدوق أو ط بأس به ،أو ليس به بأس))( ،)95والثالثة عنـده مـن قيـل فيـه ((،قـة أو
متقن أو ،بت أو عدل))(.)96
فها هو قد جعل قيداً ،وهو أن من قصر عن الثالثة قليالً دخل يف هذه املرتبة.

املبحث اخلامس :اجلواب على خطأ من انتقد احلافظ ابن حجر لعدم فهم مصطلحه.
هناك عدة باحثني وطالب عل انتقدوا احلافظ ابن حجر رمحه على أحكامه
الك أوردها يف التقريب والك مبناها واعتمادها إ ا هو يف احلقيقة على ما مجعه من
أقوال النقاد يف تهذيب التهذيب.
بل إن الظاهرة تعدت إىل أن يتجرأ بعا طلبة العل يف الرسائل األاادحلية إىل
انتقاده ألحكام عديدة طبن حجر يف التقريب ط سيما يف املختلف فيه  ،بل يتعدى
بعا الطلبة ويصرحون يف خطط رسائله إىل أن الطالب عند دراسة األسانيد واعتماده
للتقريب إن اان الراوي خمتلماً فيه فإنه يراجع التهذيب ،وقد خيالف ابن حجر يف
النتيجة الك ههب إليها يف التقريب إها رأى أن احلافظ ابن حجر جانب الصواب يف حكمه!!
فهل يا تُرى أن احلافظ ابن حجر بهذه السهولة حلكن ختطئته؟! أو أن العديد
من ه طء جانبوا الصواب يف فهمه ملراد احلافظ!! ط ك أن األمر حباجة للرويّة
وعدم العجلة(.)97
ومن أه الكتب الك أفردت يف نقد تقريب التهذيب اتاب حترير تقريب
التهذيب ،للداتور بشار عواد والشيخ عيب األرن و  ،وقد هار امل لمان أنهما تأ،را
باحمليط الذي اانا يعيشان فيه ،واانا ط يرتددان يف األخذ بأي حك يصدره ابن حجر
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يف أحد الرواة ،واانا اغريهما يأخذانه واأنه قضية مسلمة ،وحيكمان تبعاً لل ديث
الذي هما بصدد خترله ،واانت مجلة أمور خافية عليهما آنذاك من أبرزها اما قاط:
 .1أن احلافظ ابن حجر مل حيرر األحكام يف هذا الكتاب حتريراً اافياً ،طسيما يف الرواة
املختلف فيه .
 .2ومل نكن نعل أن هذه األحكام اجتهادية قابلة لألخذ والرد وليست قطعية.
 .3ومل نتبني أن ابن حجر يتناقا يف أحكامه تناقضاً عجيباً ،فهو يو ،الرجل هنـا أو
يضعمه ،ويضعمه أو يو،قه يف اتاب آخر من اتبه ...وانا نتعجب من صـنيع أهـل
العل من قبلنا ،ايف أهملوا الكالم عليه ،ومل يتعقبوه بشيء ،ويغلب على ظننا أن
مرد هلك إىل سببني رئيسني:
أوهلما :أن م لمه نال هرة واسعةً يف هذا المن حبيث مل يعد أحدٌ يمكر أن
يُناقش أقواله أو يب ث فيها.
و،انيهما :اطاتماء يفا فيه طلباً للدعة والراحة ،وعدم النظر يف الكتب الك
أولمت يف هذا العل العظي  ،واملقابلة بني ما انتهى إليه احلافظ يف اتابه هذا من
أحكام على ه طء الرواة ،وبني ما جاء يف تلك األصول من نقول وآراء يف ح
ه طء الرواة ،واستخال

اآلراء منها ،والتأاد مما جاء فيها من أحكام.

واحل املرُّ الذي ط بد لنا من أن نبديه وننبه إليه هو أن صنيع احلافظ ابن حجر
يف هذا الكتاب مل يكن يتناسب مع الشهرة العريضة الك ناهلا!! واملنزلة العلمية الك
تبوأها!! فالص ابة ط حيتاجون إىل أن يقال فيه

يء ،ألنه عدولٌ باتماق ،والثقات

اممع على تو،يقه ه ،قاتٌ باتماق ،والضعماء اممع على تضعيمه ه لعماء
باتماق ،واذلك من ه دونه من املرتواني والكذابني واهللكى ،أما املختلف فيه
فقد استعمل هل تعابري غري حمددة ،فقال فيه " :صدوق يه " أو "صدوق خيطئ" ،أو ما
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يشبه هلك من غري دراسة عميقة ألحواهل  ،فكأنه يطالب القارئ بدراسة ال حديث
من حديث ه طء على حدة ليتبني للدارس إن اان وه فيه أو ط ...فضالً عن أنه
قد الطرب يف هذا األمر الطراباً ديداً ،فأطل مثل هذه األلماظ على ،قات هل
أوهام يسرية ،وأطلقها على لعماء هل أوهام اثرية))(.)98
وأرى أنه من الواجب اجلواب على ما قاطها ألن فيه جمانبة للصواب ،وإىل
القارئ اجلواب على االمهما:
 .1ادعيا أن احلافظ مل حيرر األحكام يف هذا الكتاب حتريراً اافيـاً ،ط سـيما يف الـرواة
املختلف فيه .
وقد سب وأن قلت :إن هذا الكتاب امسه "تقريب التهذيب" ،وليس امسه
"الت رير لرجال التهذيب" ،أو "القول المصل يف حال رجال التهذيب" ،ومعلومٌ أنه يش
الت رير لكل راوٍ لكتاب قارب رجاله التسعة آطف رجل ،خاصة وأن هلك حيتاج
للنظر يف مجيع أحاديث الرجل ،وقد أ ار م لما الت رير لذلك ،وهذا متعذر ،أقول:
ومع هلك فقد أجاد احلافظ يف أغلب الرتاج يف حترير ما ا رت من "أن يذار ال
خ

حبك يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به ،بأخل

عبارة وأخل

إ ارة"( ،)99طبعاً على أن يكون هلك على وجه التقريب اما هو مسمى اتابه ،ألن
الت رير متعذر ملا سب هاره!!
وحتى امل لمني مل يوفقا للت رير الص يح يف اتابهما "الت رير" ،ط سيما يف
املختلف فيه  ،بل وقعا [حبسب اطالعي على االمهما ،ومن خالل ممارسك
املتوالعة لكتب الرجال وقواعدها ،ومقارنة اتاب التقريب بها] يف أخطاء اثرية ،منها
"أنهما انتقدا على احلافظ بعا عبارته الك ط تعطي حكماً دقيقاً مثل (صدوق يه )
[وقاط] فكأن احلافظ يطالب القارئ بدراسة ال حديث من حديث ه طء على
.)100(...
حدة "
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لكن لألسف مل يستطيعا الزيادة على عمل احلافظ ،وحترير النتيجة الك توصـل
هلا ،فوقعا فيما انتقداه فيه وهلك ألن الت رير متعذر!! وط حلكن إط التقريـب فقـط!!
ط سيما أنهما رجعا وقاط" :لقد اجتهدنا يف املختلف فيه  ،فدرسنا ما أ،ر عـن األئمـة
يف حقه من جرح أو تعديل ،ووازنا بني تلك األقـوال ،واطلعنـا يف بعـا األحيـان
علــى مرويــاته  ،إن اانــت قليلــة!!  ،ـ أصــدرنا احلك ـ اخلــا

به ـ تعــديالً أو

تضعيماً ،)101("...وقاط أيضاً" :فأحكامنـا هـذه الـك توصـلنا إليهـا تعـد مـن األحكـام
اطجتهادية الك يغلب على الظن ص تها ،وهي خالعة للنقد ...أمـا الطريقـة املثلـى
الك تنتهي بنا إىل اليقني يف هذا املطلب ،فهي استقراء مرويات ال راوٍ اسـتقراءً تامـاً،
واحلك عليه يفقتضى مروياته.)102(" ...
فبعد هذا أي ميزة لكتاب الت رير على اتاب التقريب؟! فاحلـافظ ابـن حجـر
من حبور العل يف رواة احلديث حمظـاً وتأليمـاً وفهمـاً لتصـرفات النقـاد وأسـاليبه
واصطالحاته  ،مع معرفته بالعلل وختريج اثري من اتب السنة مع امل لمات املسـتقلة
له يف هذا المن ،وهو قد قام يفا قـام بـه هـذان وزيـادة ،وحتريـره وتقريبـه للنتيجـة يف
الراوي أدق بكثري مما ههب إليه األستاهان المالالن ،لكن األمر حيتاج إىل مزيد فهـ
ملنهجه ومصطل ه يف اتـاب التقريـب ،حتـى حلكـن اطسـتمادة مـن الكتـاب بطريقـة
ص ي ة ،وحتى ط نتجنى على م لمه بال بينة.
 .2ومن املستغرب ملن حلارس الت قي ودراسة احلديث والرجال أن ط يعل أن هـذه
األحكام اجتهادية وليست قطعيـة- ،امـا قـال امل لمـان عـن نمسـيهما -وحلضـي
عليهما وهما على هذه احلال الثال،ني سنة أو حنوها! علماً بأن اون أحكـام مجيـع
علماء اجلرح والتعديل ظنية وليست قطعية مسألة غالباً ما تكون وال ة للطالـب
املبتدئ!! وعليه من اان هذا حاله فهو حباجـة للعـودة مـن جديـد لدراسـة علـ
الرجال وقواعده من البداية!  ،بعد هلك إها أراد أن حيك علـى اتـاب التقريـب
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هلــذا اإلمــام اجلهبــذ ويســتدرك عليــه أن يقــوم بدراســة الكتــاب والتعــرف علــى
مصطل ه ،وأن يقرن هلك ببقية اتبه وبأحكامه على األحاديث حتى تتضح له الصورة.
 .3أما قوهلما" :ومل نتبني أن ابن حجر يتناقا يف أحكامه تناقضاً عجيبا!! ،فهـو يو،ـ
الرجل هنا أو يضعمه ،ويضعمه أو يو،قه يف اتاب آخـر مـن اتبـه" ،فـأرى أن هـذا
الكالم خطري!! ط ينبغي أن يقال يف ح احلافظ ابن حجر رمحه اهلل ،ليس من باب
التبجيل الذي يضيع معه احل  ،ولكن ألنه غري ص يح من الناحيـة املنهجيـة ،وإن
اان احلافظ ابن حجر رمحه اهلل اما قاط فهو دون املرتبة الك ا تهر بها بني العلماء
بكثري.
وأرى أن سوء المه ملراده ومصطل ه رمحه اهلل أدى إىل هذا الكالم ،وإلافة
ملا سب هاره من أدلة على خصوصية مراتب التقريب ،فقد حصلت دراسة تطبيقية يف
()103

،الث رسائل علمية جبامعة أم القرى قس احلديث

مجعت سائر "الرواة الذين

اختلمت فيه أقوال ابن حجر" يف سائر اتبه ،ومن  ،دراستها والرتجيح بينها،
ومعرفة سبب اطختالف ،والعجيب أن أحد الطالب الثال،ة اان يف أغلب دراسته
املقارنة ألقوال ابن حجر مع النظر يف أقوال عامة النقاد يرتجح عنده ما اختاره احلافظ
يف التقريب!! وهذا يظهر لنا متانة نتائج هذا الكتاب ،وأن ابن حجر مل يكن يتناقا
يف أحكامه املختلمة ،خارج وداخل التقريب ،بل اان لتصرفه وجوه متعددة.
وألهمية هذه الرسائل الثالث ،وإمكان اطستمادة من هذه الدراسة يف التعـرف
على نوع اطخـتالف يف أقـوال احلـافظ فـإني سـأورد لألسـتاهين المالـلني ولسـائر
الباحثني ما يهمنا هنا من النتائج الك توصل هلا أحد الباحثني يف الب ث اآلنف الذار:
أ -لآلة عدد الرواة الذين اختلمت أقوال ابن حجر فيه يف مقابل الك اهلائل مـن
الرواة الذين استوعب ابن حجر الكالم فيه من خالل اتبه ،مع اعتبار أن عدداً
ليس بالقليل من الرواة اان اختالف أقواله فيه اختالف تنوع ط تضاد.
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ب -أنه ينبغي على طالب احلديث أن ط يتعجل يف القول بوجود اطختالف بني أقوال
النقاد ،قبل النظر يف أسبابها ،فريفا اان اطختالف ظاهرياً وليس حقيقياً (.)104
أيضاً من امله يفكان دراسة أسباب اطختالف عند ابن حجر ،وقولي" :دراسة"،
أي أنه ط ينبغي التخمني يفجرد الوه واطحتمال!! فقد قام الطالب يف رسالته اآلنمة
إىل ختصي

فصل يف هلك بعنوان "هار أسباب اختالف أقوال ابن حجر ولوابط

القول الراجح عنده"(.)105
 ، .4قاط بعد هار احلقيقة املرّة الك توصال هلا" :فالصـ ابة ط حيتـاجون إىل أن يقـال
فيه

يءا ألنه عدولٌ باتماق."...
فسب ان اهلل!! ايف وقعا يف أول منزل بعد هذا الكالم الكبري ،بذار بعا ما

ظنا أن احلافظ أخطأ فيه حني جعل الص ابة يف املرتبة األوىل ،ومل يعلما أن احلافظ مل
يكن غافالً عن أنّ الص ابة معدلون من فوق سبع مساوات ،وإ ا أراد بذلك ترتيباً
خاصاً انتهجه ،بدليل أنه علل سبب جعله للص ابة يف املرتبة األوىل فقال" :فأما
املراتب :فأوهلا :الص ابة :فأصرح بذلك لشرفه "( ،)106وهنا يتبني أن اخللل هو يف
فه مراد احلافظ ،وقد تقدم الكالم على هذه املسألة(.)107
وحتى ط أطيل الكالم يف مسائل عديدة طرحاها حتتاج لنقد ومراجعة ،فإني
سأنتقل إىل اهج مما خالما احلافظ فيه ،حيث اطلعت على أول مائك ترمجة يف
الكتاب ،وسأهار بعا النماهج فمنها:
 .1أمحد بن إبراهي بن خالد املوصلي ،قال عنه احلافظ" :صدوق"(.)108
قاط يف حترير تقريب التهذيب" :بل، :قة ،و،قه حييى بن معني ،وابن حبان،
وروى عنه مجع من الثقات منه  :ابن معني وأمحد وأبو زرعة الرازي ،وأبو داود ،وط
نعل فيه جرحاً"(.)109
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هــذه أول ترمجــة اســتمت ا بهــا الكتــاب ،وإها رجعنــا لتهــذيب الكمــال

وحا يته([ ،)110حيث مل يكن هناك زيادات للـداتور بشـار عـواد هلـا تـأ،ري يف حـال
الراوي] ، ،لتهذيب التهذيب وزيادته على تهذيب الكمال فنجد التالي..." :روى عنه
أبو داود حديثاً واحداً ،وروى ابن ماجه يف التمسري عن ابن أبي الدنيا عنه ،وأبو زرعة
الرازي ،وحممد بن عبداهلل احلضرمي ،وموسى بن هارون ،وأبو يعلى املوصلي ،وأبـو
القاس البغوي وآخرون ،واتب عنه أمحد بن حنبل وحييى بن معني وقال :ط بأس به،
وقال صاحب تاريخ املوصل ،اان ظاهره الصالح والمضـل[ ...زاد احلـافظ] وهاـره

ابن حبان يف الثقات ،وقال إبراهي بن اجلنيد عن ابن معني، :قة صدوق"(.)111

وها حنن جند أن الت رير ليس فيه زيادة على ما يف التهذيب ،وأن انتقادهما
لل افظ ليس يف حمله ،ومل يكن احلافظ عاجزاً أن يقول عنه "،قة" ،لكنه ينطل من
منهجه الدقي الذي رمسه يف التقريب والذي أ رنا لـه سلماً من أن الصدوق عنده
ص يح احلديث ط حسن ،لكن أراد أن حليز بني درجات حديث الثقات ويف هلك
فائدة ط ختمى ،فجعل لرواة احلديث الص يح ،الث مراتب" :أو ،الناس ،أو ،قة ،قة
وحنوهما"،" ، ،قة ومتقن" ، " ...من قصر عن ،قة قليالً اصدوق وط بأس به".
وإها تأملنا يف هذا الراوي ،جند أن عبارات التو،ي فيه حمدودة مل تصدر إط من
ابن معني ،حيث قال" :صدوق" ومرة قال "،قة صدوق" ،وابن معني من أساليبه املعروفة
يف التعديل أنه قد يصف الراوي أحياناً بأنه ،قة  ،يصمه يف مولع بأنه صدوق
وحنوها من العبارات الك يمه منها بعد مجع عباراته أنه يشري بذلك إىل يء من
خمة الضبط ط متامه.
أما ابن حبان فإنه مل يو،قه اما زعما ،بل هاره يف الثقات( ،)112وفرقٌ بني أن

يذار الرجل يف الثقات وبني أن يو،قه( ،)113واحلافظ عندما رأى قلة ما هار يف الرجل
من تو،ي استشف منه أنه يف أدنى درجات الص يح ،ولذلك عرب "بصدوق" وهي اما
قال من قصر عن الرابعة "أي ،قة ،متقن" قليالً.
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وبذلك نعل أن ما ههب له ابن حجر أاثر دقة وحترياً(.)114
 .2أمحد بن أيوب الضيب الشعريي ،قال عنه احلافظ" :مقبول"(.)115
ويف الت رير" :بل حسن احلديث إط عند املخالمة ،فقد روى عنه مجع وهاره ابن
حبان يف الثقات"(.)116
وبعد مراجعة تهذيب الكمال( ،)117وتهذيب التهذيب مل جند فيه هاراً لتو،ي
أحد ،سوى أن ابن حبان هاره يف الثقات ،وقال" :ريفا أغرب"(.)118
ومثل هذا يطل عليه احلافظ خارج التقريب "مستور " أو "جمهول احلال" ،لكن
على قاعدته يف التقريب "من ليس لـه من احلديث إط القليل ،ومل يثبت فيه ما يرتك
حديثه من أجله ،وإليه اإل ارة بلمظ مقبول حيث يتابع"(.)119
وقد مررت على عدة اهج ممن يقول فيه "مقبول" وتدل عبارته يف التهذيب
على أنه قد اطلع على أحاديثه يف الكتب الستة لقلتها.
وهذا الصنف عند ابن حجر حسن احلديث اما قدمنا ودلت عليه الدراسة،
فالنتيجة الك نأخذها من التقريب من اون املقبول حصلت لـه املتابعة جبزم احلافظ،
وما عرفناه بالدراسة من اون املقبول حسن احلديث ط لعيف احلديث ،ط ك أدق
من جرأة م لمي الت رير يف إطالقهما حسن حديث أمحد بن أيوب بال حجة ،وبناء
على قاعدة ابتدعاها ط دليل عليها ،ومع هلك جند أن النتيجة واحدة ،ألنه اما هارنا
سابقاً حديث املقبول عند ابن حجر "حديث حسن".
 .3أمحد بن جعمر املعقري ،قال احلافظ ابن حجر" :مقبول"(.)120
وسكت عنه الذهيب يف الكا ف بناء على أنه ط يوجد لـه تو،ي  ،لكن هار أن
مسل روى لـه( ،)121وهذا تصرف سلي  ،ومل يو،قه ألنه ط يوجد فيه االم للنقاد أصالً.
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بينما قاط يف الت رير" :بل صدوق حسن احلديث ،فهو يخ مسل يف الص يح،
وروى عنه مجعٌ وط نعل فيه جرحاً"(.)122
وإها رجعنا لتهذيب الكمال( )123وتهذيب التهذيب( ،)124جند أنه قد روى عنه
مخسة ،وليس فيه تو،ي ألحد ،فاملبالغة بوصمه بأنه صدوق فيه تعجل ،وعبارة احلافظ
أدق فهي تتواف مع منهجه فالرجل قليل احلديث ،وبالنسبة للكتب الستة مل يرو لـه
إط مسل  ،ومسـل ط يروي ملـن خـف لبطهـ أو مل يشتهروا بتمام الضبط إط يف
املتابعات وهذا ط خيرج عنه  ،ولذا مل يغمل احلافظ عن هلك فقال "مقبول" بناءً على أنه توبع.
 .4حامت بن سِياه ،قال عنه ابن حجر" :مقبول"(.)125
وسكت عنه الذهيب يف الكا ف( ،)126بناءً على أنه ط جرح فيه وط تعديل.
وقاط يف الت رير" :بل جمهول ،تمرد الرتمذي بالرواية عنه ،ومل يو،قه أحد،
وحك الذهيب جبهالته"(.)127
وجند أنهما مل يأتيا جبديد فمثل هذا الراوي جمهول عند احلافظ ،ولكن يف
التقريب حيث إن اصطالحه فيه خا

فأطل عليه "مقبول" وهو على قاعدته ،فهذا

الراوي ليس لـه من احلديث إط القليل وليس فيه جرح وقد توبع ،فقد حبثت عن
طري احلاسوب فوجدت رواية هذه الرجل يف سنن الرتمذي ،وقد روى لـه الرتمذي
حديثاً يف الديات وقرنه بغريه فقال" :حد،نا سلمة بن بيب وحامت بن سياه املروزي
وغري واحد قالوا.)128(" ...
 ،رجعت لتهذيب الكمال والتهذيب فوجدت احلافظ نقل االم املزي فقال:
"روى عن عبدالرزاق ،روى عنه الرتمذي ،[ ،زاد] :قرنه بسلمة بن بيب"(.)129
فانظر ايف دقة التزام احلافظ يفنهجه ،حيث اطلع على أن حامتاً قد توبع علـى
روايته ،ولذلك قال عنه" :مقبول" وهذا يقوي لدي من خالل عدة أمثلة مـررت عليهـا
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يف التقريب والتهذيب أنه يطل عبارة مقبول على من تأاد من أن روايتـه يف الكتـب
الستة قد توبع عليها ،بدليل أن أاثر من يقول عنه مقبول قد روى عنه البخاري أو
مسل يف املتابعات ،أو روى بعا أهل السنن هل وبعد الرجوع والتأاد جند أنه قـد
توبعوا على هذه الرواية(.)130
أيضًا من الذين انتقدوا على احلافظ بعا أحكامه ومل يتنبهوا إىل مراده ومنهجه
يف بعا العبارات األستاه حممد عوامة حمقـ التقريـب والكا ـف ،فهـذا يعلـى بـن
بيب املكي موىل آل الزبري ،قال عنه ابن حجر" :لني احلديث من الثامنة/ت ق"(.)131
قال حممد عوامة يف حا ية الكا ف(( :هو يف ،قات ابن حبان ،واـأن احلـافظ
ليّن حديثه ألن الرتمذي روى حديثاً من طريقـه يف اتـاب الطـالق ، ...ـ رواه مـن
طري أخرى ورج ها على رواية يعلى هذا ،فإن اان اـذلك فميـه نظـر ،ألن يعلـى
ليس مقالً ،فقد هار املزي وعنه ابن حجر سبعة رواة عنه ،فيه أئمة مثل احلميدي...
وقتيبة بن سعيد ولوين ،وقال ابن حبان يف ترمجته" ،روى عنـه احلجـازيون" ،فمثلـه ،ط
يليّن ملخالمة واحدة))(.)132
وأقول :إطالق احلافظ لعبارة " لني " هنا ،إطالق ص يح ،مواف للمنهج الـذي
رمسه والتزم به ،فمرتبة "لني" ،عنده هي الشطر الثاني من املرتبة السادسة مـن مراتـب
اجلرح والتعديل الك انتهجها يف اتابه ،وهي مرتبة تعديل ،جعلها احلافظ" :ملن ليس له
من احلديث إط القليل ،ومل يثبت فيه ما يُرتك حديثه من أجله ،وإليـه اإل ـارة بلمـظ:
مقبول ،حيث يتابع ،وإط فلني احلديث".
وهذا ينطب على يعلى بن بيب ،لقلة حديثه يف الكتب الستة وهذا هو امله ،
ولعدم وجود مُتابعٍ معترب يف الكتب الستة أيضاً ،وبهـذا يتـبني خطـأ مـا فهمـه حمقـ
الكا ف ،األستاه حممد عوامة يف انتقاده لتليني احلافظ ليعلى بن ـبيبا ألن عبـارة:
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"لني احلديث" هنا املراد بها اصطالح خا

هلذا الكتاب لــه ـروطه ،وط يلـزم منهـا

مطل التليني ،واألستاه حممد عوامـة ممـن يقـرر أن هـذه العبـارات اصـطالح خيـ
التقريــب ،لكــن فاتــه امــا تقــدم دراســة وتعــيني املــراد مــن بعــا هــذه العبــارات
واملصطل ات! وقد اعرتض على احلافظ بكون يعلى مل يتابع على حديث يف الرتمذي
وهذا ط يلزم منه اللني ،ألنه ليس يفقل ،بدليل أنه روى عنه سبعة ،...واألستاه هنا قد
أبعد النُجعة ،إه إن االم احلافظ منصب على رجال الكتب السـتة ،وقولـه "لـني" أي مل
يتابع مع قلة حديثه خيت

بروايته يف الكتب الستة ،وط عالقة لكثرة مـن روى عنـه،

اما أنه ط عالقة بروايته خارج الكتب الستة ،فلو اان للراوي حديثاً واحداً يف الكتب
الستة ومل يتابع عليه ،وله أحاديث خارج الكتب الستة توبع عليهـا ،فإنـه يصـح قـول
احلافظ فيه "لني احلديث" ويكون داخالً يف املنهج الذي قرره ،وممـا يزيـد التقـارب مـع
األستاه عوامة أن هذه العبارة "لني احلديث" أص ابها يف أدنى درجة احلسن ،فقد حسن
احلافظ ألص اب هذه املرتبة ،الك اصطل ها هنا( ،)133وط يلزم لـعف حـديثه إط
عند املخالمة ،فقد ينمرد أحده بأحاديث يف الرتغيـب والمضـائل وحنوهـا وط يتـابع
فمثل هذا ي خذ حبديثه يف مثل هلك(.)134
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اخلامتة وأهم نتائج البحث
 -1أهمية اتاب التقريب لطالب احلديث الذي يسـعى ملعرفـة علـ الرجـال ،ودقـة
أحكام احلافظ ابن حجر يف التقريب على وجه العموم.
 -2العلماء الذين فهموا أن مراتب احلافظ يف التقريب عامـة ط خاصـة بـه ،مل أجـد
ألحدٍ منه تدليالً على ما يقول سوى جمرد المهـ  ،واـأنه بنـوا علـى األصـل
املعمول به يف عموم اتب الرجال.
 -3أ،بت باألدلة النظرية والتطبيقية ص ة اختصا

هذه املراتب بكتاب التقريب.

 -4ظهر لي أن بعا هذه املراتب أو بعا ألماظ هذه املراتب استعمله ابن حجر يف
املعنى املشهور لـه عند عامة النقاد.
 -5اتضح لي من الدراسة أن ابن حجر قـد التـزم يف اجلملـة يف احلكـ علـى عامـة
الرواة بألماظ املراتب الك ن

عليها أول الكتاب ،لكنه يف القليـل مـن الـرواة مل

يتقيد بألماظ هذه املراتب ،بل حك على بعا الرواة بعبارات أخـرى مل يوردهـا
يف أول الكتاب ،وظهر لي أن سبب عدوله عن إدراج بعا ه طء الـرواة حتـت
عبارات املراتب الك صنعها يرجع خلروجه عن رطه الذي ن

عليـه يف اـل

مرتبة ،ومثلت على هلك بأمثلة.
 -6أ،بتُ دقة ابن حجر يف التزامه يفنهجه يف حكمه علـى الرجـال يف التقريـب ،وأن
أحكامه يف التقريب على نمس الرواة قد ختتلف عـن أحكامـه خـارج التقريـب،
ليس غملة منه ،ولكن بسبب اختالف مصطلح مراتب التقريب عن غريه من الكتب.
 -7أ،بت خطأ من انتقد على احلـافظ بعـا أحكامـه يف التقريـب ،وأن سـبب هـذا
التصرف عائد لعدم فه مصطلح احلافظ يف التقريب.
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أهم التوصيات:
 -1العناية بكتاب التقريب لل افظ ابن حجر وخدمته ألهميته يف تقريب الكـالم يف
الرجال لطالب احلديث.
 -2أرى ومن خالل املشاريع الب ثية املتمرقة الك درست اتـاب التقريـب ،أن ينبثـ
مشروع يُضمّن ملخ

هذه الموائد يف املقدمة أو يف احلوا ي ،اما يكـون هنـاك

إلافات لتطوير تراج احلافظ يفـا يضـمي معلومـات قيمـة علـى الرتمجـة ختـدم
الباحثني ،مع عدم اإلخالل باألصل.
 -3أن تزيد العناية بدراسة مناهج علماء اجلرح والتعديل والعلل يف اتبه  ،ولـذلك
فوائد ط ختمى يف دقة المه والتعم يف هذا العلـ اجلليـل ،وهـو يسـاعد علـى
الوصول الدقي لل ك على الرجال ،إه عانت القرون األخرية لعماً يف العنايـة
بعل الرجال وعل احلديث بل بعل التص يح والتضـعيف ،وآن هلـذا العلـ أن
يعاد لقوته.
 -4أنبه طلبة العل عند دراسة ألماظ األئمة أو اتبه من عدم املبالغـة غـري احملمـودة
الك هي من باب العمل غري املولوعي يف حتديد مراد احملدث أو مصطل ه ،وأن
تنـزل املصــطل ات والعبــارات منزهلـا الصـ يح واملعقــول بنـاء علــى الدراســة
والت ليل.
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اهلوامـش والتعليقـات:
( )1تيسري مصطلح احلديث

 ،16للداتور حممود الط ان ،وانظر تعريمات املتقـدمني يف تـدريب

الراوي يف رح تقريب النواوي ( )27 /1للسيوطي.
( )2انظر املوقظة للذهيب

.82

( )3مثل إطالق البخاري "سكتوا عنه" ،وهو يريد بها معنى غري املشهور ،وقول أمحد "فالن اذا واذا"،
أو قول ابن معني "ليس بشيء" يستعملها يف أاثر من معنى ،وانظر املوقظة
( )4اهدي الساري ولسان امليزان ومقدمته ،والتلخي

 83فقد هار بعا األمثلة.

احلبري ،وغريها من اتب اثرية.

( )5انظر منهج دراسة األسانيد واحلك عليها للداتور وليد العاني

.21-17

( )6تهذيب التهذيب طبن حجر العسقالني .11/1
( )7تقريب التهذيب طبن حجر العسقالني
( )8منهج دراسة األسانيد واحلك عليها

.95
.23-22

( )9مقدمة حمق التقريب األستاه حممد عوامة

 ،84وما هاره احملق هو حسب اإلحلاقات ،لكـن

هذا طينمي أنه زاد أو بدّل ال هذه املدة الطويلة!! وريفا يكون هنـاك نسـخ أخـرى تـدل علـى
الزيادة مل يقف عليها ،واألمر على ال حال حيتاج أيضاً ملزيد نظر.
( )10مقدمة حمق التقريب

 ،29وانظر اجلواهر والـدرر يف ترمجـة ـيخ اإلسـالم ابـن حجـر،

للسخاوي.683/2
( )11ام ق التقريب حممد عوامة ،وغريه من الباحثني ،وسيأتي بعضها.
( )12منهج دراسة األسانيد واحلك عليها

.23

( )13انظر أمثلة وال ة يف مقدمة حمق التقريب اقوله يف بشر بن قرة ،وأبو حية

 ،52ووصمه

إمساعيل التنوخي بأنه (صدوق) ،ونقله يف التهذيب عن الذهيب أنه طيدري من هو .مقدمـة
احملق

 ،53هذا مما يسل به وهناك أمثلة طيسل بها ،ألنها وف املنهج الذي رمسـه ابـن

حجر ،وخالف ما ظنه األستاه حممد عوامه.
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( )14فمثالً عبدالرمحن بن أبي الزناد قال عنه يف التقريب رق ( :3861صدوق تغري حمظه ملا قـدم
بغداد واان فقيهاً) ،بينما يف التهذيب ( :504/2قال ابن معني يف رواية ابن حمرز" :ليس ممـن
حيتج به أص اب احلديث ،ليس بشيء" ،وقال يف رواية أبي داود" :أ،بت الناس يف هشـام ابـن
عروة" ،إها هناك تمصيل يف حال بعا الرواة ط يتبني إط يفراجعة التهذيب ،واألمثلة يف هلك
اثرية يف التقريب.
( )15أ،ناء دراسك يف مرحلة املاجستري لطبقات الرواة عن هشام بن عروة ،حيـث انـت أمجـع مـا
قيل يف الرجل من اافة املصادر األصلية فيقع لي زيادات على ما هاره احلافظ ابن حجـر يف
التهذيب ،وتكون م ،رة أحياناً يف الرتمجة ،وعلي سبيل املثال انظر الكالم علـى سـليمان بـن
حيان يف طبقات الرواة عن هشام بن عروة يف الكتب التسعة طبـن منصـور
والكــالم علــى حممــد بــن عجــالن

،229-225

 ،295-290والكــالم علــى الولــاح بــن عبــداهلل

.323-319
( )16التهذيب .10/1
( )17انظر األمثلة والتطبيقات

،27

( )18منهج دراسة األسانيد واحلك عليها

.37-35
 ،23وإن اان السيوطي ظن أن املراتـب عامـة امـا

فه من تصرفه اما سيأتي.
( )19انظر علل اإلمام الرتمـذي  ،115-114/1وفيـه (قـال حممـد (البخـاري) :أصـح ـيء يف
التخليل عندي حـديث عثمـان ،قلـت [أي الرتمـذي] :إنهـ يتكلمـون يف هـذا فقـال :هـو
حسن) .والتهذيب  ،266/2ومنهج دراسة األسانيد واحلك عليها

.82-81

( )20رق .7423
( )21النكت على ابن الصالح لل افظ ابن حجر .423/1
( )22انظر منهج دراسة األسانيد واحلك عليها

.84-83

( )23انظر منهج دراسة األسانيد واحلك عليها

 ،144-135و.154-145
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( )24تدريب الراوي لإلمام السيوطي  ،404/1وانظر االم الشـيخ عبـدالمتاح أبـو غـدة حبا ـية
جواب احلافظ املنذري على أسئلة يف اجلرح والتعديل

.55

( )25حا ية جواب احلافظ املنذري على أسئلة يف اجلرح والتعديل

.55

( )26تدريب الراوي .405/1
( )27تدريب الراوي .408-407/1
( )28الباعث احلثيث للم دث أمحـد ـاار

 ،117وانظـر حا ـية الرفـع والتكميـل للكنـوي

 ،184من االم أبي غدة.
( )29منهج دراسة األسانيد واحلك عليها

.23

()30

.134

()31

 ،184وقد هار بعا األدلة الظاهرة للمتأمـل باقتضـاب ،ومل يتنـاول هلـك علـى وجـه
البسط.

()32

.55

( )33وأحسن الب وث يف هذه املسألة ،واملبنية على دراسة جيدة ما قام به األستاه حممد عوامـة يف
مقدمة التقريب ،وهلذه الدراسـة ميـزة أن األسـتاه عوامـة عـاا مـع الكتـاب فـرتة حتقيقـه
للكتاب ،والك جعلته يتعم يف النظر والتأمل يف الرتاج وطريقة احلافظ ،وقد أ،بت حبسـب
دراسته باألدلة الك ظهرت لـه بأن هذه املراتب خاصة بالتقريب ط عامة ،لكـن فاتـه حتديـد
مراد احلافظ من بعا املراتب ،لذلك أخطأ يف موالع اعرتض فيها على احلـافظ يف بعـا
أحكامه ،وسيأتي يف املب ث اخلامس بعا األمثلة

.38

( )34دراسة تتميز عن غريها بأنها دراسة تطبيقية لكل مرتبة ،وتقوم أيضاً على اإلحصاء ،مع قرن
هلك بأحكام األئمة على أحاديث أص اب هذه املراتب ،ط سيما حك احلـافظ نمسـه علـى
أسانيد أحاديث هل طء الرواة الذين حك عليه يف التقريب ،وأيضاً قرْن أحكام ابـن حجـر
بأحكام الذهيب وغريه يف رجال هذه املراتبا ليتبني مراد ابن حجر بذلك.
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( )35انظر حبث داتوراه (من وصف بلمظ مقبول يف تقريب التهذيب لل افظ ابن حجر مـن غـري
رجــال الصـ ي ني ) ..للطالــب عبــداهلل بــن منصــور آل عضــيد جبامعــة اإلمــام بالريــاض
عام1434هـ،
(( )36

.)134-133

( )37التقريب
()38

.1162

.96

.133

( )39انظر نزهة النظر طبن حجر

 69عنـد االمـه علـى الشـاه ،وانظـر

112ومـا قالـه يف

التمرقة يف اطصطالح بني املقطوع واملنقطع.
( )40مقدمة حمق التقريب
()41

.134

()42

.133

( )43التقريب

.45

.96

( )44مقدمة حمق التقريب

.46

( )45وانظر أمثلة ممصلة يف رسالة املاجستري اجلامعية بعنوان "الرواة الذين اختلمت أقـوال احلـافظ
ابن حجر فيه " للطالب عمرو السقاف ،حيث مجع أقواله يف الراوي الواحد من سـائر اتبـه،
انظر علي سبيل املثال  ،354 ،346 ،318 ،315 ،304 ،299/1وفيها تأايد ملا هارت.
( )46انظر على سبيل املثال :مساك بن حرب قال عنه يف التقريب" :صدوق وروايتـه عـن عكرمـة
خاصة مضطربة وقد تغـري بـآخرة" ...رقـ  ،2624وقـال عنـه يف التلخـي

احلـبري :16/1

(خمتلف فيه وقد احتج به مسـل ) ،قـال يف :مُوسَـى بْـنُ يَعْقـوبَ الزَّمْعِـيُّ( :صـدوق سـيء
احلمظ) التقريب رق  ،7026ويف التلخي

ختَلَـفٌ فِيـهِ) ،وقـال يف
( )163 /3قال فيـه( :مُ ْ

املغرية بن زياد البجلي يف التقريب( :صدوق له أوهام) رق  ،6834وقال عنـه يف التلخـي
احلبري( :14/4خمتلف فيه) ،واألمثلة اثرية ،وهذا هو الغالب.
( )47مقدمة حمق التقريب

.46
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( )48التقريب

.96

( )49انظر مقدمة حمق التقريب

.47

( )50تدريب الراوي .194/1
( )51الكامل طبن عدي .399/3
( )52انظر تدريب الراوي .408/1
()53

.133

( )54منهج دراسة األسانيد واحلك عليها

 ، ،83وقمت على حبث بعنوان( :لني احلديث عند

ابن حجر يف التقريب دراسة تطبيقية على ص يح مسل ) ،يتقارب مع ما ههب لـه الـداتور
العاني حيث درس الباحث مخسة رواة من رواة مسل يف ص ي ه قال فيه ابن حجر" :لـني
احلديث" ،وهل مثان أحاديث ،سبعة ص ي ه ،وواحد حسن .انظر

 97من جملـة اجلامعـة

اإلسالمية بغزة( ،سلسلة الدراسات الشرعية) املد الثاني عشر – العـدد الثـاني،

-67

 ،118يونيو 2004م للباحث نعي أسعد الصمدي.
( )55التقريب

 ،96وط ك أن االم احلافظ هنا لـه عالقة يفا حرره يف النزهة

137-136

حيث قال(( :واجلرح مقدم على التعديل ،وأطل هلك مجاعة ،ولكن حمله إن صدر مبينًا مـن
عارف بأسبابها ألنه إن اان غري ممسر مل يقدح فيمن ،بتت عدالته ،وإن صدر من غري عارف
باألسباب مل يعترب به أيضاً ،فإن خال امروح عن تعـديل قبـل اجلـرح فيـه جممـال غـري مـبني
السبب إها صدر من عارف على املختارا ألنه إها ملن يكن فيه تعديل فهـو يف حيـز امهـول،
وإعمال قول اجلرح أوىل من إهماله)).
( )56انظر تدريب الراوي .408/1
( )57نزهة النظر

.134

( )58ألن هذا الناقد املعترب قد لتهد وخيطأ ،أو ينقل عنه التو،ي  ،بعد هلك يطرأ الضعف علـى
الراوي ،يقول املعلمي( :ومن األئمة من ط يو ،من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له
تكون مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه أن اطستقامة اانت ملكة لذلك الراوي ...واان
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ابن معني إها لقي يف رحلته يخاً فسمع منه جملساً فرأى تلك األحاديث مستقيمة ،ـ سـئل
ط اسـتقبل ابـن معـني بأحاديـث صـ ي ة،
عن الشيخ و،قه ،وقد يتم أن يكون الشيخ دجا ً
ويكون قد خلط قبل هلك أو خيلط بعد ، ) ...مثل يفثال على هلـك ،انظـر التنكيـل يفـا يف
تأنيب الكو،ري من األباطيل للعالمة املعلمي .68-67/1
( )59التقريب رق .186
( )60التقريب رق .290
( )61انظر التقريب ترمجة رق .2113
( )62التقريب رق .437
( )63التقريب رق .226
( )64رق  ،186ورق  ،281ورق  ،433ورق  ،342وقد راجعت يف التهذيب من قال عنه " :فيـه
لعف" ،وقارنته يفن قال فيه "لني احلديث" ،فوجدت التقارب ابري ،من حيث اـالم النقـاد
فيه  ،والذي نتيجته احلك ممة لبطه  ،وعدم املتابعـة علـى بعـا حـديثه أو معظمـه،
ومن حيث قلة من روى عنه أو رووا عنه والذي يستشف منه قلة حديثه  ،فال أدري هـل
يريد باللمظني معنى واحد ،وأن قوله "فيه لعف" يدخل أيضاً حتـت املرتبـة السادسـة ،أو أنـه
عدل عن التعبري بـ"لني احلديث" إىل "فيه لعف" لمائـدة ،ولوجـود التغـاير؟! أو هـو نـوع مـن
الذهول عن القاعدة! العل عند اهلل.
( )65رق .226
( )66رق  ،276وإن اانت هذه حيتمل أن تدخل يف اخلامسة عنده ،وإن مل ين
( )67رق  ،290ورق .442
( )68رق .336
( )69رق .398
( )70رق .437
( )71رق  ،446نالحظ هنا أنه مجع عبارتني ملرتبتني عنده.

عليها.
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( )72رق  ،2113وإن اان هذا يف موالع أخرى من غري الستمائة ترمجة الك رجعت هلـا ،إط أنـه
قد تكرر منه الوصف بـ"منكر احلديث" علماً بأنها ليست من املراتب الك ن

عليها.

( )73التقريب رق .290
(.100-99/1 )74
( )75ومثله إمساعيل بن رافع بن عوحلر األنصاري قال عنه يف التقريب" :لعيف احلمظ" رق ،442
رغ أن بعا النقاد اما يف التهذيب  ،150-149/1وصـمه بأنـه منكـر احلـديث ولـعمه
آخرون إط أن البخاري قال عنه،" :قة مقارب احلديث" ،وفه من االم اآلجـري عنـدما قـال
"إن اتبه ههبت" ،أن هلك جعله يعتمد على حمظه فيخطئ ،فألجل أنه قد وجـد التو،يـ مـن
معترب االبخاري رغ ما يف الرجل من لعف ،فإن ابن حجر مل يقل "لعيف" ،بل عـدل عـن
هلك إىل قوله" :لعيف احلمظ".
( )76انظر منهج دراسة األسانيد واحلك عليها

 ،136-135أقول ما هاره الداتور وليد أحـد

اطعتبارات وليس الها ،فأحياناً ط يوجد يف الرجل يف التهـذيب عبـارة تضـعيف مـن أحـد
مطلقاً ،بل يو ، ،ومع هلك يستشف احلافظ أن الرجل ط يناسب إطالق المـة "،قـة" فيـه بـل
هو دونها بقليل ،فيقول فالن "صدوق" ،وهذا اثري ،انظر على سبيل املثـال قولـه يف التقريـب
رق  134يف آدم بن علي العجلي "صدوق" ،مع أنه نقل يف التهـذيب ( )102/1روايـة ـعبة
عنه! وتو،ي ابن معني! والمسوي ،وقول النسائي" :ط بأس به" وقول ابن املديين" :قلت لي يى
بن سعيد (القطان) :أيهما أ،بت أو أحب إليك ،جبلة أو آدام بن علي؟ فقـال :جبلـة ،وهاـر
ابن حبان له يف الثقات ،فكأنه حطه إىل صدوق اعتبارًا لكالم النسائي ،واالم القطان.
وانظر مثاطً آخر الرتمجة الك قبلها يف التقريب رق  ،133والتهذيب .102/1
( )77انظر منهج دراسة األسانيد واحلك عليها

.142-136

( )78انظر منهج دراسة األسانيد واحلك عليها

.148-145

( )79منهج دراسة األسانيد واحلك عليها

.148

( )80انظر منهج دراسة األسانيد واحلك عليها

.152-150
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( )81انظر منهج دراسة األسانيد واحلك عليها

 ،154-152باستثناء راو واحد من مـن هـذه

املرتبة ،حسن لـه مرة وص ح لـه مرة وهو "بهز بن حكي " ،وبرر الباحث هلك بأنه مبينٌ على
خالف يف مساع بهز من أبيه.
( )82وهناك اهج اثرية من الرواة الذين قال عنه يف التقريب "صـدوق" ،ويف خارجـه "،قـة" ،انظـر
بعضه يف رسالة "الرواة الذين اختلمت أقوال احلافظ ابن حجـر فـيه ،103 ،100/1( ...
( ،228 ،221 ،138 ،116 ،114رسالة ماجسـتري جبامعـة أم القـرى 1422هــ ،للطالـب
عمرو السقاف).
( )83التقريب رق .413
( )84رق .347
( )85حا ية الرتمجة رق  ،347وانظر ترمجة الرجل يف التهذيب .139-138/1
( )86ص يح أن لنقد عوامة وجه هذا مع اعتبارنا ملنهج احلافظ ،ألن مثل هـذا الرجـل الـذي فيـه
تو،ي صريح من معترب اأبي داود ،يست

درجة أرفع ،وأ كّ ،قة بعل احلافظ وهاائه أنـه

ما عدل عن وصمه مثالً بصدوق وحنوها إىل مرتبة مقبول إط لسبب ،خاصة وأنه هـو الـذي
زاد تو،ي أبي داود ،على املزي.
( )87ويف أول حبثي يف هذه املسألة قمت بتتبع جمموعة ممن قال عنه ابن حجر :مقبول ،فتبني لـي
أنه قد توبعوا على روايته يف الكتب الستة ، ،تواصلت مع أحد أوائل البـاحثني جبامعـة
اإلمام ممن درسوا املقبول عند ابن حجر ،وسألته عـن دراسـته فقـال قمـت بدراسـة ()150
رجل ممن قيل فيه مقبول ومجع أحاديثه ودراستها ،فكانت النتيجة أنه قد توبع معظ مـن
قال فيه هلك إط القليل ، ،عند اتابه هذا الب ث متكامالً رجعت لرسالة الداتور عبداهلل
عضيد ،ورسالته من آخر رسائل املقبول حيث قدمت عام1434هـ فقد توصل الباحث أ،ناء
دراسته ملائة ومثان وأربعـني راويـاً ( )148أن الـذين وجـد هلـ متابعـات و ـواهد بلغـوا
( )128راوياً ،باستثناء ( )20راوياً مل يقف على متابعات هل  ،وعليـه يصـدق أن يكونـوا يف
مرتبة (لني) _هذا حبسب حبثه_ .انظر حبث داتـوراه (مـن وصـف بلمـظ مقبـول يف تقريـب
التهذيب لل افظ ابن حجر من غري رجال الص ي ني ) ..للطالـب عبـداهلل بـن منصـور آل
عضيد جبامعة اإلمام بالرياض عام1434هـ،

 ،1167ورق الرسالة.18041

 66جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد ( )69ج 1ربيع اآلخر 1438هـ
( )88التقريب رق .420
( )89رق .354
()90

.143-142

( )91وهذا املثال قد يعطي إ ارة أن حك ابـن حجـر بـأن الرجـل لـني احلـديث حيـث مل يتـابع
ومقبول إها توبع.
( )92رق .424
( )93رق 357
(144-143/1 )94
( )95التقريب

.96

( )96التقريب

.96

( )97لست أعيب من ينقد أحكام ابن حجر لكونه نقَدَ ،فاحل والصواب ط بـد مـن بيانـه ،لكـن
هلك مشرو بأن يكون بعل وحجة وروية ،ط سيما إها اان النقد متجهاً إلمامٍ متب ـر ،ومل
ينقد من قبل معاصريه يف هذا األمر ،مع أن لديه من األهلية والمه لعباراته أاثر مما لـدى
املعاصرين ،ومرادي هنا بيان المه اخلاطئ ملصطلح احلافظ ابن حجر ،والذي رتب سـهولة
نقده وختطئته يف مسائل وال ة لطالب العل املبتدئني ،مما يدعونا إىل الرتوي والتثبـت ،وط
أنكر أن هناك قضايا يناقش فيها احلافظ ،ط سيما ما ا رتطه  ،خالمه يف التطبي فخرج عن
منهجه ،وإن اان مثل هذا قليل ،وأحياناً يكون لـه اعتبـارات أخـرى يف التطبيـ العملـي مل
يتسن لـه هارها يف املقدمة وهذه ط تدرك إط بالدراسة التطبيقية!!
( )98حترير تقريب التهذيب للداتور بشار عواد ،والشيخ عيب األرن و .17-15/1
( )99التقريب

.95

( )100انظر الت رير بتصرف .17/1
( )101الت رير .46/1
( )102الت رير .49/1
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( )103وقد استعرت من أحد الباحثني الثال،ة رسالته املقدمـة للماجسـتري جبامعـة أم القـرى ،وهـو
األخ الداتور عمرو طه السقاف ،واطلعت على معظ الرسالة ،واانت طريقة الطالـب أنـه
لمع األقوال املختلمة لل افظ ابن حجر من سائر اتبـه ،وجعـل حسـب اخلطـة الـك سـار
عليها القول املتأخر لل افظ هو الراجح لديه إط يف أحوال [حسب رأيـه هـو!!]، ،ـ يقـوم
باستعراض أقوال النقاد من سـائر الكتـب باستقصـاء هلـا ،والدراسـة، ،ـ يقـوم بـالرتجيح
ألصوب أقوال احلافظ يف اتبه بعد معارلة القول يفجمل رأي النقاد.
( )104الرواة الذين اختلمت أقوال احلافظ ابن حجر فيه ( 703/2 ...رسالة ماجسـتري جبامعـة أم
القرى 1422هـ ،للطالب عمرو السقاف).
( ،88-79/1 )105على أهمية هذه األسباب ،فإني قـد أختلـف مـع الطالـب يف التسـلي بـبعا
األسباب الك هارها ،واذا يف حاجة بعضـها ملزيـد مـن الت ريـر ،وأجـدني مضـطرًا لـذار
األسباب الك أوردها خمتصرة بدون األمثلةا ألهميتها يف مولوعنا ،وهي االتالي:
األول :ميل احلافظ ابن حجر يف بعا األحيان لقول أحد األئمة  ،تراجعه عنه.
الثاني :اطقتصار يف احلك على الراوي باعتبار بعا مروياته أو أحدها دون النظر إىل حاله إمجاطً.
الثالث :تردده يف إنزاله الراوي بني مرتبتني متقاربتني.
الرابع :اطالعه على أمر مل يطلع عليه من قبل ي ،ر يف حكمه على الراوي.
اخلامس :تغري اطجتهاد.
الـسادس :رفع الراوي أو إنزاله عن املرتبة الك يست قها يف حال الرد على املخالف.
السابع :اطختالف بني قولني بينهما عموم وخصو

.

الثامن :السهو والنسيان.
التاسع :اطصطالح اخلا

طبن حجر يف بعا اتبه)) "الرواة الذين اختلمت أقوال احلـافظ

ابن حجر فيه "( 86-80/1رسالة ماجستري جبامعـة أم القـرى 1422هــ ،للطالـب عمـرو
السقاف).
( )106تقريب التهذيب

.96
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( )107انظر

.19

( )108التقريب رق .1
(/1 )109رق .1
( )110لل افظ املزي.25/1
(.13/1 )111
( ،30/8 )112وقال :يروي عن محاد بن زيد ،حد،نا عنه حممد بن احلسن بن مكرم وغريه من يوخنا.
( )113أما ما هاراه يف الت رير ( )31-30/1من قاعدة بشـأن تو،يـ ابـن حبـان ومنهـا :إها هاـر
الراوي وحده يف الثقات وروى عنه أربعة فأاثر ،فهو صـدوق حسـن ...ووصـما مـا أوردا
بأنها " القاعدة الص ي ة يف املوقف مـن تو،يـ ابـن حبـا "ن فهـذا حتكـ ط دليـل عليـه وط
استقراء ،بل القاعدة املبنية على اطستقراء والتتبع ما هاره العالمة املعلمي من حتقيـ بشـأن
درجات تو،ي ابن حبان ،واذا ما هاره األلباني يف احلا ية [بعد ،نائه على اـالم املعلمـي]
من فائدة استقرائية بشأن املرتبة اخلامسة لدى ابن حبـان .انظـر التنكيــل (،)438-437/1
وانظر اتاب الشيخ عبدالرمحن املعلمي وجهوده يف السنة ورجاهلا

.229

ط مـن صـدوق
( )114وانظر على سبيل املثال اهج خالما فيها احلافظ بوصمهما الراوي بأنه ،قة بد ً
جرياً على عدم مراعاته ملصطل ه وللدقة الك صار عليهـا مـن هلـك :الرتمجـة رقـ ،6 ،2
 ،42 ،33 ،28 ،27 ،26 ،21 ،20 ،17وغريها اثري.
( )115التقريب رق .11
( )116رق .11
( ،31/1 )117وليس يف احلا ية زيادة تتعل بالتو،ي غري ما أورده ابن حجر يف التهذيب.
( )118التهذيب .16/1
( )119التقريب

.96

( )120التقريب رق .19
( )121الكا ف رق .15
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( )122الرتمجة رق .19
(.34/1 )123
(.19-18/1 )124
( )125التقريب رق .997
( )126الرتمجة رق .835
(/1 )127رق .997
( )128جامع الرتمذي  ،20/4رق .1418
( )129التهذيب .324/1
( )130انظر

 ،28ويضاف لذلك ملخ

عشر رسائل علمية أ،بتت أن احلافظ ابـن حجـر رمحـه

اهلل قد وفى بشرطه يف وصف املقبول ،وقد توصل البـاحثون إىل أن معظـ مـن قـال فـيه
"مقبول" قد توبعوا .انظر حبث داتوراه (من وُصف بلمظ مقبول يف تقريب التهـذيب لل ـافظ
ابن حجر من غري رجال الص ي ني ) ..للطالب عبداهلل بن منصور آل عضيد جبامعة اإلمام
بالرياض عام1434هـ،

.1164-1163

( )131التقريب رق .7842
( )132الكا ف رق .6413
( )133انظر النكت طبن حجر  ،423/1وملزيد تمصيل انظر منهج دراسة األسـانيد واحلكـ عليـه
.85-81
( )134وهناك أمثلة عديدة انظر على سبيل املثال من الكا ف الرتمجة رق ،1063 ،1056 ،1010
 ،1267 ،1123 ،1073وغريها اثري.
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من أهم املصادر واملراجع
 ابن عدي ومنهجه يف اتاب الكامل يف لعماء الرجال ،للداتور زهري عثمان علي نـور  -مكتبـة
الر د بالرياض -

األوىل 1418 -هـ.

 الباعث احلثيـث ـرح اختصـار علـوم احلـديث ،للشـيخ ـاار :أمحـد حممـد ،مكتبـة املعـارف
بالرياض،

أوىل1416 ،هـ.

 حترير تقريب التهذيب ،للداتور معروف :بشـار عـواد ،والشـيخ األرنـ و  ،ـعيب ،م سسـة
الرسالة ،لبنان،

أوىل1417 ،هـ.

 تدريب الراوي ،السيوطي :ألبي المضل جالل الدين عبدالرمحن بن أبي بكر  -حتقي أبـو قتيبـة
نظر حممد الماريابي  -مكتبة الكو،ر بالرياض -

،انية 1415 -هـ.

 تقريب التهذيب ،للعسقالني :أبو المضل أمحد بن علـي بـن حجـر ،حتقيـ حممـد عوامـة  -دار
الر يد  -حلب -
 التلخي

،انية 1408 -هـ.

احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ،للعسقالني :أمحد بن علي بن حجـر ،حتقيـ

أبو عاص حسن بن عباس بن قطب ،م سسة قرطبة – مصر -أوىل1416 ،هـ1995/م.
 التنكيل يفا يف تأنيب الكو،ري من األباطيل ،للمعلمي :عبدالرمحن بـن حييـى اليمـاني  -حتقيـ
حممد ناصر الدين األلباني  -نشر حديث أاادحلي  -فيصل آباد  -بااستان – د1401 ، .هـ.
 تهذيب التهذيب ،للعسقالني :أبو المضل أمحد بن علي بن حجر ،بإعتناء إبراهي الزيب وعـادل
املر د  -م سسة الرسالة  -بريوت -

أوىل 1416 -هـ.

 تهذيب الكمال ،للمزي :أبو احلجاج مجال الدين يوسف بن عبدالرمحن ،حتقي الداتور بشار بن
عواد معروف  -م سسة الرسالة  -بريوت -

أوىل 1418 -هـ.

 تيسري مصطلح احلديث ،للط ان ،الداتور حممود ،مكتبة دار الرتاث ،الكويت،

السادسة1404 ،هـ.

 جامع الرتمذي ،ألبي عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي  -حتقي أمحد حممد ـاار  -دار
الكتب العلمية – د ، .د .ت ،بريوت.
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 جواب احلافظ أبي حممد بن عبدالعظي املنذري عن أسئلة يف اجلرح والتعديل ،حققه عبـدالمتاح
أوىل1411 ،هـ.

أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب،

 اجلواهر والدرر يف ترمجة يخ اإلسالم ابن حجر ،للسخاوي :مشس الدين أبو اخلـري حممـد بـن
عبد الـرمحن ،حتقيـ إبـراهي بـاجس عبـد اميـد ،دار ابـن حـزم ،بـريوت – لبنـان،

األوىل،

1419هـ 1999 -م.
 الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل ،للكنوي :أبو احلسنات حممد عبـداحلي -حتقيـ عبـدالمتاح
أبو غدة  -مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب -

الثالثة 1407 -هـ.

 الرواة الذين اختلمت أقوال احلافظ ابن حجر فـيه  ،السـقاف :عمـرو طـه( ،رسـالة ماجسـتري)
جبامعة أم القرى يفكة1422 ،هـ.
 الشيخ عبدالرمحن املعلمي وجهوده يف السنة ورجاهلا ،السماري :ملنصور بن عبدالعزيز ،دار ابـن
عمان ،السعودية ،اخلرب،

أوىل1418 ،هـ.

 طبقات الرواة عن هشام بن عـ روة يف الكتـب التسـعة ،آل الشـيخ :عبـداهلل بـن حممـد( ،رسـالة
ماجستري) جبامعة أم القرى يفكة1420 ،هـ.
 علل الرتمذي الكبري ألبي عيسى حممد بن عيسى الرتمذي( ،ترتيب أبي طالب القالي) ،حتقيـ
محزة ديب مصطمى  -مكتبة األقصى  -عَمان  -األردن -

األوىل 1406 -هـ.

 عل الرجال وأهميته ،للمعلمي :عبدالرمحن بن حييى اليماني  -حتقي علي حسن بـن علـي ابـن
عبداحلميد احلليب  -دار الراية بالرياض -

األوىل 1417 -هـ.

 الكا ف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ،للذهيب :أبو عبداهلل حممد بن أمحد -حتقي حممد
عوامة وزميله  -دار القبلة  -جدة -

أوىل 1413 -هـ.

 الكامل يف لعماء الرجال ،للجرجاني :أبو أمحد عبداهلل بن عدي -حتقي الداتور سهيل زاّار -
دار المكر  -بريوت -

،الثة 1409 -هـ.

 لسان احملد،ني ،سالمة :حملمد خلف 5 ،أجزاء ،املوسوعة الشاملة على النت ،تاريخ اإللـافة 12
يناير 2011م.

 72جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد ( )69ج 1ربيع اآلخر 1438هـ
 لسان امليزان ،العسقالني :أمحد بن علي بن حجر  -حتقي عادل أمحـد عبـد املوجـود وزميليـه -
دار الكتب العلمية  -بريوت -

أوىل 1416 -هـ.

( لني احلديث عند ابن حجر يف التقريب دراسة تطبيقية على صـ يح مسـل ) ،الصـمدي :نعـي
أسعد

 97من جملة اجلامعة اإلسالمية بغزة( ،سلسلة الدراسات الشرعية) املد الثـاني عشـر

– العدد الثاني ،يونيو 2004م.
( من وصف بلمظ مقبول يف تقريب التهذيب لل افظ ابن حجر من غـري رجـال الصـ ي ني)..
آل عضيد :عبـداهلل ابـن منصـور ،رسـالة داتـوراه ،جبامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود بالريـاض
عام1434هـ.
 منهج دراسة األسانيد واحلك عليها ،العاني :للداتور وليد بن حسن ،دار النمـائس ،األردن،
أوىل1418 ،هـ.
 املوقظة ،للذهيب :لشمس الدين حممد بن أمحد– حتقي عبدالمتاح أبو غـدة  -مكتـب املطبوعـات
اإلسالمية حبلب -

،انية – 1412هـ.

 ميزان اطعتدال يف نقد الرجال ،للذهيب :لشمس الدين حممد بن أمحـد  -حتقيـ علـي بـن حممـد
البجاوي  -دار املعرفة  -بريوت 1382 -هـ.
 نزهة النظر يف توليح خنبة المكر ،العسقالني :ألمحد بن علي بن حجر– حتقي نور الدين عرت -
دار اخلري  -بريوت -

،انية – 1414هـ.

 النكت على اتاب ابن الصالح ،للعسقالني :ألمحد بن علي بـن حجـر -حتقيـ الـداتور ربيـع
هادي مدخلي  -دار الراية بالرياض -

الرابعة 1417 -هـ.

