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مرتبة "صدوق" وحكم أهلها يف رواية احلديث

أمة السميع حممد بشري

The scrutiny of hadith led to the classification of its narrators on the
basis of varying degree of religiosity and memory of each. Abdurrahman
ibn abi Hatim al-Razi was the first to describe elaborately these degrees
of narrators of hadith through the detailed classification of disparaging
and authenticating remarks used to describe their qualities. Although
most of the remarks and ranks are clear in their meaning, but their also
exist ambiguities. One such ambiguity is, the rank of )' )صدوقveracious'
and its verdict )' (النظرconsideration', both of which bear more than one
interpretation, which leads to indecision while dealing with those who
have been authenticated by the word )' )صدوقveracious' and its synonyms.
This article thoroughly analyzes the available interpretations of both,
verifies their authenticity in the light of usage of early hadith critics,
and explores the interpretation most suited to the way the early hadith
critics used them. The study led to the following two conclusions: First:
the rank of )' )صدوقveracious' is specified for those remarks that convey
the meaning of the domination of right over the wrong in both the
character and memory of the narrator. Second: Anyone at the rank of
)' )صدوقveracious' is qualified for the acceptance of those narrations
which he alone narrates after a careful examination where there is no
evidence of mistake. So, if he narrates something alone, it will be
carefully examined, and if the evidence of mistake is found, the
narration will be rejected, otherwise it should be accepted.

:ملخص البحث
إن نقد احلديث أدى إىل تقسيم الرواة إىل عدة مراتب سلتلفة على أساس تفاوت قدر عدالتهم
 من خالل بيان مراتب ألفاظ، وأول من تناول ىذه ادلراتب على وجو التفصيل.وضبطهم
 وأكثر.وعبارات اجلرح والتعديل اليت يعرب هبا عن أوصاف الرواة عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي
 إال أن ىناك،ادلراتب واأللفاظ والعبارات اليت ٘تثلها يف كالم ابن أيب حامت واضحة ادلدلول
 ومن تلك. شلا يسبب ترددا يف التعامل مع من وصف بو من الرواة،جزئيات طرأىا الغموض
. ْتيث حيتمالن أكثر من معٌت، وحكمها النظر،اجلزئيات مرتبة صدوق
 من خالل أقوال،وإن ىذا البحث زلاولة للوصول إىل ادلعٌت ادلقصود من كليهما
، وتعاملهم مع من وصف بـ"صدوق" وما يف مرتبتو من ألفاظ وعبارات،أئمة النقد ادلتقدمُت
 ومعرفة مدى موافقة أو،بعد عرض ما وجد من تفسَتات ذلما على تعامل أئمة النقد ادلتقدمُت
.سلالفة تلك التفسَتات لو
 بإسالم آباد، اجلامعة اإلسالمية العادلية، كلية أصول الدين،أستاذة مساعدة بقسم احلديث وعلومه
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وإن ىذا ادلقال توصل إىل نتيجتُت مهمتُت مها:
أوال :إن مرتبة "صدوق" ضابطها الداللة على غلبة صواب الراوي على اخلطأ ديانة
وضبطا.
ثانيا :حكم أىل مرتبة "صدوق" قبول ما تفردوا بو انتقاء ،فيقبل منو ما مل يقم دليل على وىم
أو خطأ بعد التفحص .ويرد ما عداه.
مقدمة
احلمد ﵁ ويل ادلتقُت .والصالة والسالم على خامت النبيُت ،وآلو الطيبُت .وبعد :لعل
اخلرب من أكثر طرق العلم انتشارا قدديا وحديثا ،ؤتا أنو حيتمل الصدق والكذب ،والصواب
واخلطأ ،أرشد الدين اإلسالمي إىل ربطو بقائلو ،وضرورة التثبت من صحتو ومن صالح راويو
َّ ِ
ِ
اسق بِنَبٍأ فَـتَبـيَّـنُوا أَ ْن تُ ِ
ِ
صيبُوا قَـ ْوًما ِّتَ َهالٍَة
ين آَ َمنُوا إ ْن َجاءَ ُك ْم فَ ٌ َ َ
يف قولو تعاىل ﴿ :يَا أَيُّـ َها الذ َ
1
ِِ
﴿حي ُك ُم بِِو َذ َوا َع ْد ٍل ِمْن ُك ْم﴾  2ويف
ُت﴾ و يف قولو عز من قائلَْ :
صبِ ُحوا َعلَى َما فَـ َع ْلتُ ْم نَادم َ
فَـتُ ْ
﴿وأَ ْش ِه ُدوا َذ َو ْي َع ْد ٍل ِمْن ُك ْم﴾  .3ومفاد ىذا كلو أن الرواة ينقسمون إىل قسمُت
قولو تعاىلَ :
رئيسيُت ،األول الثقات الذين ُحيتـَ ّج هبم ،والثاين اجملروحون الذين يرد حديثهم ،وأنو جيب
قبول اخلرب ِ
معرفة أحوال الرواة؛ لًتتـُّب ِ
ورده عليها.
ّ
وانطالقا من ىذين ادلبدئُت ،بدأت مهمة نقد ادلرويات والرواة ،ومشَّر النقاد عن
ساعد اجلـِِّد منذ زمن الصحابة _رضي هللا عنهم_ يف الكشف عن أحوال الرواة  ،فلم يعاملوا
كل من مسعوا منو معاملة واحدة .بل اجتهدوا يف اختبار الراوي عدالة وضبطا ،كما اجتهدوا
يف معرفة األوصاف اليت جيب توفرىا يف الراوي حىت يُقبَل حديثـُو ،ويف معرفة األوصاف اليت
تـُوجـِب َّرد روايتو ،إال أن النقاد عمليا وجدوا أنفسهم أمام طوائف سلتلفة من الرواة ،تبعا
الختالف مدى ثقتهم ،وضبطهم .فمنهم من يستويف الشروط للقبول ،ومنهم من فيو قصور
واضح ،ومنهم من ىو بُت ىذا وذاك  .مث إن ىذه األقسام الثالثة فيها تقسيمات أخر ،إذ
طرح حديثـُو بدرجة
كل من ُحي ُّ
تج ْتديثو بدرجة واحدة من الثقة واإلتقان ،وال ُّ
ليس ُّ
كل من يُ َ
واحدة من اجلرح ،وأشدىا تقسيما ىو القسم الثالث؛ فمنهم من ىو أقرب إىل الثقات ،أو
ِ
فسر ما صلده من تبايُن
العكس ،أو ال يتضح قـُربو أو بُعده من إحدى الطائفتُت .وىذا يُ ّ
درجات الرواة ومراتبهم عندىم ،ومقارنتهم بينهم ،وترجيح النقاد لبعضهم على البعض اآلخر؛
وكذلك مروياهتم .واخلالصة أن التطبيق العملي دلا أسسو القرآن الكرًن من مبدأ التمييز بُت
الرواة بناء على ثقتهم وضبطهم أنتج عدة مراتب للرواة جرحا وتعديال.
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وأول من تناول بيان مراتب الرواة من خالل مراتب ألفاظ وعبارات اجلرح والتعديل
على جهة التفصيل عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي قائال:
"ووجدت األلفاظ يف اجلرح والتعديل على مراتب شىت :وإذا قيل للواحد إنو ثقة أو
متقن ثبت؛ فهو شلن حيتج ْتديثو .وإذا قيل لو :إنو صدوق أو زللو الصدق أوال
بأس بو؛ فهو شلن يكتب حديثو وينظر فيو .وىي ادلنزلة الثانية .وإذا قيل :شيخ؛ فهو
بادلنزلة الثالثة؛ يكتب حديثو وينظر فيو إال أنو دون الثانية .وإذا قيل :صاحل
احلديث؛ فإنو يكتب حديثو لالعتبار.
واذا أجابوا يف الرجل بلُت احلديث؛ فهو شلن يكتب حديثو ،وينظر فيو اعتبارا .وإذا قالوا :ليس
بقوي؛ فهو ٔتنزلة األوىل يف كتبة حديثو إال إنو دونو .وإذا قالوا :ضعيف احلديث؛ فهو دون
الثاين ال يطرح حديثو بل يعترب بو .وإذا قالوا :مًتوك احلديث أو ذاىب احلديث أو كذاب؛
4
فهو ساقط احلديث ال يكتب حديثو .وىي ادلنزلة الرابعو".
وأكثر ىذه ادلراتب واضحة ادلدلول نظرا إىل اللفظة اليت ٘تثلها إال مرتبتُت منها ،ومها
مرتبيت صدوق ،وشيخ ،فإن مدلوذلما ،ومدلول حكمها وىو النظر حييطو خفاء وغموض.
فجاء ىذا ادلقال زلاولة دلعرفة مدلول صدوق ،ومدى داللتو على عدالة الراوي وضبطو ،ومن مث
معرفة حكم من أطلق عليو .فادلقال يشتمل على ثالثة مطالب كما يلي:
ادلطلب األول :تأريخ مرتبة صدوق
ادلطلب الثاين :ضابط ألفاظ وعبارات مرتبة صدوق
ادلطلب الثالث :حكم أىل مرتبة صدوق
واخلا٘تة ،وتشتمل على النتائج .وهللا أسأل التوفيق.
ادلطلب األول :تأريخ مرتبة "صدوق":
ىذه ادلرتبة ىي الثانية عند ابن أيب حامت ،وقد ذكرىا بعد مرتبة "ثقة ،بقولو" :وإذا
قيل لو :إنو صدوق ،أو زللو الصدق ،أو ال بأس بو؛ فهو شلن يُكتـَب حديثـُو ،ويُنظـَر فيو وىي
5

ادلنزلة الثانية".
وقد أشعر ابن الصالح بشمول ىذه ادلرتبة للفظي "مأمون ،وخيار ،أو خَت" كما
أشعر بنزول ىذه ادلرتبة عن مرتبة "ثقة" قائال :ومشهور عن عبد الرمحن بن مهدي القدوة يف
ىذا الشأن أنو حدث ،فقال :حدثنا أبو خلدة ،فقيل لو :أكان ثقة؟ فقال :كان صدوقا،
وكان مأمونا ،وكان خَتا_ ويف رواية :وكان خيارا_ الثقة شعبة وسفيان 6".وصرح العراقي بزيادة
8
مأمون ،وخيار يف ىذه ادلرتبة 7،وأقره األبناسي.
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وأضاف الذىيب إىل ىذه ادلرتبة "ليس بو بأس"  ،9كما خالف ابن أيب حامت وأحلق
10
"زللو الصدق" بصاحل احلديث.
ادلطلب الثاين :ضابط ألفاظ وعبارات مرتبة "صدوق":
صل ابن أيب حامت لأللفاظ والعبارات ادلذكورة عن مرتبة ثقة وتأخَتىا عنها،
وفـَ ْ

ووضعها يف مرتبة أدىن يعٍت قصور داللتها عن التوثيق ادلطلق .وىي كذلك لغة؛ إذ ينقصها
الداللة على القوة واإلحكام على الرغم من داللتها على التعديلٓ ،تالف ألفاظ وعبارات مرتبة
التوثيق ادلطلق ،كلفظة ثقة ،أو ثبت ،أو حجة ،فهي تدل صراحة على اإلحكام والقوة ّتانب
داللتها على التعديل.
ويؤيده كثرة ورود صدوق وغَته من األلفاظ ادلذكورة مقًتنة ٔتا ينايف التوثيق التام يف
كالم أئمة النقد ادلتقدمُت .فمن أمثلتو ما ذكره ابن ادلديٍت قال" :مسعت حيِت  ،11وذكر عمر
بن الوليد الشٍت ،فقال بيده ،حيركها كأنو ال يقويو .فاسًتجعت أنا .فقال :ما لك؟ قلت :إذا
12
حركت يديك؛ فقد أىلكتو .قال :ليس ىو عندي من أعتمد عليو ،ولكن ال بأس بو ".
وقول البخاري وأيب حامت الرازي يف نعمان بن راشد " :يف حديثو وىم كثَت ،وىو صدوق يف

األصل 13" .وقول أيب حامت يف سليمان بن موسى األشدق" :زللو الصدق ،ويف حديثو بعض
االضطراب 14 ".وقول أيب حامت" :سلمة بن الفضل صاحل ،زللو الصدق .يف حديثو إنكار،
15
ليس بالقوي ،ال ديكن أن أطلق لساين فيو بأكثر من ىذا .يكتب حديثو ،وال حيتج بو".
فاألمثلة على اقًتان العبارات الثالث من "صدوق" ،و"زللو الصدق" ،و"ال بأس بو" ٔتا ينايف
التوثيق التام كثَتة جدا ،شلا يؤكد كوهنا ال تبلغ يف داللتها أدىن حد للتوثيق التام.
وشلا يؤكد أيضا قصور داللة العبارات ادلذكورة عن التوثيق التام ظاىر صنيع أئمة
النقد ادلتقدمُت ،حيث يقدمون من يصفونو بـ"ثقة" وما شاهبو على من يطلقون عليو الوصف
بـ"صدوق" أو "ال بأس بو" أو "زللو الصدق" .ومن أمثلتو ما ذكره اآلجري قال" :سئل أبو
داود عن مطرف ،وابن أيب السفر ،فقال :ابن أيب السفر ال بأس بو ،مطرف فوقو 16 ".بينما
وصف مطرف بلفظة ثقة 17 .واألدلة على تعامل أئمة النقد مع "صدوق "،و"زللو الصدق"،
و"ال بأس بو" على أهنا أنزل من التوثيق التام كثَتة.
وال ينبغي أن يعكر صفو ىذا األمر ورود صدوق وما يف مرتبتو من ألفاظ وعبارات
مقًتنة مع ما فوقها يف الداللة ،ألهنا ال تدل بنفسها على التوثيق التام ،بل ٖتتاج إىل قرينة
لذلك ،كالسياق ،أو شهرة الراوي باحلفظ واإلتقان ،وما إىل ذلك دلا تقرر أن األصل يف
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العبارات ادلذكورة أهنا ال تدل على القوة واإلحكام .فال ٖتمل على التوثيق التام إال بدليل أو
قرينة يقتضيان صرفها عن ادلعٌت األصلي.
فمن أمثلة ورود العبارات ادلذكورة يف سياق يدل على التوثيق التام قول ابن سَتين
يف مسرة بن جندب صحايب رسول هللا صلى هللا عليو وسلم" :كان مسرة ما علمت عظيم

األمانة ،صدوق احلديث ،حيب اإلسالم وأىلو 18 ".ولوال السياق ،وكون ادلقول فيو صحابيا
جليال؛ دلا دلت عبارة صدوق على التوثيق التام .واألمثلة هبذا ادلعٌت كثَتة جدا.
فإذا تقرر أن األصل يف ألفاظ وعبارات ىذه ادلرتبة أهنا أنزل يف داللتها من التوثيق
التام ،فالسؤال الذي ينشأ ىنا ىو ىل قصور ىذه العبارات الثالث خاص بالديانة أو بالضبط،
أو يعمهما؟
وبالنظر يف أقوال األئمة يتبُت بوضوح أنو يف الغالب يتعلق باحلفظ ،حيث يتبعون
الوصف بإحدى العبارات ادلذكورة بتفصيل وجوه اخللل يف حديثو ،أو ضبطو .وىذا يف كالمهم
كثَت جدا .أذكر على سبيل ادلثال قول أيب حامت يف حيِت بن سليم" :شيخ زللو الصدق ،ومل
يكن باحلافظ 19 ".والظاىر أنو ال ينفي احلفظ ٘تاما عن الرجل ،وإمنا ينفي عنو كمال احلفظ
بدليل دخول األلف والالم على لفظ احلافظ ٔتعٌت العهد ،فيكون ادلعٌت :ومل يكن بتلك ادلرتبة
ادلعهودة من احلفظ اليت تكون للثقة ،واليت ٕتعلو يف عداد من حيتج بو مطلقا.
إال أنو ّتانب ذلك ،ترد أقوال وعبارات ظاىرىا أن القصور فيمن وصف
بـ"صدوق" أو "زللو الصدق" أو "ال بأس بو" من جهة العدالة الدينية دون الضبط ،كالتلبس
ببدعة دون ادلكفرة  ،20أو التلبس بأمر يعد من خوارم ادلروءة كدخول الراوي يف عمل
السلطان.

فمن ذلك قول شعبة يف زلمد بن راشد ادلكحويل" :ما كتبت عنو ،أما إنو صدوق،
ولكنو شيعي أو قدري 21 ".وقول أيب حامت" :الصلت بن هبرام ىو صدوق ،ليس لو عيب إال
اإلرجاء 22 ".وقال الدوري" :سئل حيِت عن زكريا بن منظور ،فقال :ال بأس بو .فقلت :قد

سألتك عنو مرة؛ فلم أرك فيو جيد الرأي؟ أو ضلو ىذا من الكالم .فقال :ليس بو بأس ،وإمنا
23
كان فيو شيء زعموا أنو كان طفيليا".
فاخلالصة أن قصور داللة إحدى العبارات الثالث عن اإلحكام يشمل الضبط
والعدالة ،فيجوز أن حيمل النقص على ضبط الراوي ،كما جيوز أن حيمل على عدالتو ،وجيوز
أن حيمل عليهما معا.
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إال أن ىذا ال يعٍت خلو الراوي ٘تاما من العدالة أوالضبط أو منهما معا .إذ ادلعٌت
اللغوي للعبارات الثالث ،وكذلك تعامل أئمة النقد معو يدل على أن من وصف بإحدى
العبارات الثالث يتمتع بقدر كبَت من العدالة والضبط .ألن اجلامع يف ىذه العبارات الثالث
الداللة على صالح الراوي.
وبيان ذلك أن الوصف بصدوق أو زللو الصدق ال ديكن أن يكون ادلراد هبما ىنا
رلرد كثرة الصدق ادلنايف للكذب .إذ ال يُنظـَر يف حديث من كذب ولو مرة واحدة .وال بد من
محلو على نفي الكذب ألبتة ،ودوام الصدق .بل النظر يف كالم أئمة النقد يدل على أنو ىنا
أعم من رلرد إرادة نفي الكذب أيضا ،فإن غالب استخدام أئمة النقد ادلتقدمُت يدل على أن
ادلراد بالصدق ومشتقاتو يف كالمهم نقيض السوء ،وليس رلرد نقيض الكذب .ولذلك ال
يُطلقون الوصف بالصدق أو ما اشتـُ ّق منو كأصدق الناس ،أو صديق ،أو صدوق ،أو زللو
الصدق ،أو من أىل الصدق ،أو رجل صدق على مشرك ،أو كافر ،أو منافق ،أو فاسق ،أو
كاذب_ ،وإن كانوا يطلقونو على بعض من وجد فيو ُخرم من خوارم ادلروءة أو ُرمي ببدعة مل
يـَُر ذلا أثر على صدقو _ شلا يدل على أن مرادىم بصدوق ومشتقاتو أعم من رلرد إرادة نفي
الكذب ،وىو نفي السيئات اليت تدخل يف حد الفسق .فإذا انتفت السيئات اليت تدخل يف
حد الفسق ،مل يبق إال غلبة ا﵀اسن على ادلساوئ .ومعلوم أن السيئات اليت دون الفسق ال
ديكن التخلي عنها ٘تاما ،فيكون أدىن حد لكمال الصدوق كثرة زلاسن الرجل إىل حد غلبتها
على مساويو بعد ٗتليو من أسباب الفسق كلها .وكذلك قوذلم زللو الصدق .أي موضعو من
كثرت زلاسنو حىت غلبت على مساويو.

وهبذا ادلعٌت يتطابق الوصف بـ"صدوق" و"زللو الصدق" مع التعبَت بـ"ال بأس بو.
فإهنا عامة يف نفي جنس البأس عن الراوي .وادلراد بالبأس العيب .وال ديكن ألحد أن يربأ من
كل عيب ،فيحمل البأس يف ىذه العبارة على العيوب الكبَتة ،وغلبة العيوب الصغَتة .فيكون
معٌت ال بأس بو ،أي ال عيب كبَت فيو ،وال غلبة لعيوب صغَتة فيو .بل الغلبة ﵀اسنو على
مساويو .وىكذا تتفق العبارات الثالث يف الداللة على ما ديكن تسميتو بصالح الراوي يف
الدين.
وىناك ما يؤكد على وجود طائفة أخرى دون كاملي العدالة شلن يستحسن حاذلم يف
اإلسالم ،وىو ما يلي:
ِ
اب الْ َمْي َمنَ ِة
اب الْ َمْي َمنَة َما أ ْ
اجا ثََالثَةً ( )7فَأ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
أوال :قولو تعاىلَ ﴿ :وُكْنتُ ْم أ َْزَو ً
ِ
ك
السابُِقو َن َّ
اب الْ َم ْشأ ََم ِة ( َ )9و َّ
السابُِقو َن (  )10أُولَئِ َ
اب الْ َم ْشأ ََمة َما أ ْ
(َ )8وأ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
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24
ِ ِ
اب الْيَ ِم ِ
ُت َما
الْ ُم َقَّربُو َن ( ِ )11يف َجنَّات النَّعي ِم (  ،﴾)12مع قولو تعاىلَ ﴿ :وأ ْ
َص َح ُ
ُت ( ِ )27يف ِس ْد ٍر سلَْض ٍ
اب الْيَ ِم ِ
ود (  25،﴾ )28شلا يدل على أن من بُشـِّر باجلنة
ُ
أْ
َص َح ُ
طائفتان :السابقون ،وأصحاب اليمُت ،وإن كانوا دون السابقُت فضال.
ثانيا :ويتطابق ىذا مع قولو تعاىل يف سورة الرمحانِ :
اف م َقام ربِِو جنَّتَ ِ
ان
﴿ول َم ْن َخ َ َ َ َّ َ
َ
27
( 26،﴾ )46ووصف اجلنتُت مث قال﴿ :وِمن دوهنِِما جنَّتَ ِ
ان (  ، ﴾ )62فالظاىر أن اجلنتُت
َ ْ ُ َ َ
األوليُت للسابقُت ،واألخريُت ألصحاب اليمُت.
ِ
ثالثا :وقولو تعاىلُ ﴿ :مثَّ أَورثْـنا الْ ِكت َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
ين ْ
اصطََفْيـنَا م ْن عبَادنَا فَمْنـ ُه ْم ظَاملٌ
َْ َ َ َ
اب الذ َ
28
ِ
ِ
اخليـر ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ض ُل الْ َكبَتُ ( ،﴾ )32
ات بِِإ ْذن َّ
ك ُى َو الْ َف ْ
اَّلل ذَل َ
لنَـ ْفسو َومْنـ ُه ْم ُم ْقتَص ٌد َومْنـ ُه ْم َساب ٌق ب َْْ َ

حيث اتفقوا على كون ادلقتصد والسابق باخلَتات بإذن هللا على اختالف مراتبهم من أىل اجلنة
من غَت سبق عذاب .فيكون ادلقتصد من أصحاب اليمُت ،والسابق باخلَتات ىو أحد من
قصد بالسابقُت يف سورة الواقعة.
فهذه اآليات تؤكد أن أىل النجاة مطلقا طائفتان ،األوىل من ٘تت عدالتهم ،والثانية
من دوهنم قليال ،وىم الصاحلون ،والكل مستحق للفوز والنجاة ادلطلق يف اآلخرة على اختالف
مراتبهم.
ىذا ،واألصل أن تشمل العبارات الثالث ادلمثلة ذلذه ادلرتبة عند اإلطالق صالح
الراوي ديانة وضبطا معا ،ألن األصل يف اإلطالق الكمال ،وصالح الراوي ال يكمل إال إذا
مشل ديانتو وضبطو معا ٓتالف صالح غَته من الناس.
ولعل داللة العبارات ادلذكورة على صالح الراوي ديانة شلا ال خيتلف فيو اثنان من
ادلشتغلُت هبذا العلم .وأما داللة العبارات ادلذكورة على صالح الراوي ضبطا ،فموضع خالف،
وقد نفاىا ابن الصالح ٘تاما حيث ذكر أهنا ال تشعر بشريطة الضبط 29 .وقد سبق بيان مشول
داللة العبارات الثالث لغة للعدالة والضبط معا _ٓتالف ما ذىب إليو ابن الصالح_ .وبقي
بيان ما يدل على أهنا كذلك يف عرف أئمة النقد .والذي فيو شواىد كثَتة لو ،وىي تنحصر
فيما يلي من أدلة:
الدليل األول :كثرة ورود بعض ىذه العبارات مقيدة باحلديث وما يف معناه ،ومعلوم
أن التقييد حصر ادلطلق على بعض أفراده ،فلوال مشول ىذه العبارات دلن غلب صوابو على
اخلطأ ضبطا ،دلا صح تقييده بو .كقول شعبة يف جابر اجلعفي" :جابر اجلعفي صدوق يف
احلديث 30 ".والشواىد على تقييد العبارات ادلذكورة باحلديث كثَتة.وال ديكن محل مثل ىذه
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العبارات على العدالة الدينية ،إذ ال يبقى حينئذ لتقييدىا باحلديث معٌت .فثبت هبذا أهنا تدل
على صالح الضبط إذا قيدت باحلديث .وعند اإلطالق تشمل صالح الضبط والعدالة معا.
الدليل الثاين :كثَتا ما يستدلون على صدق الرجل بغلبة الصواب على اخلطأ يف

حديثو ،شلا يدل على أن حكمهم على راو بالصدق وما يشتق منو مبٍت على قدر غلبة
الصواب على اخلطأ .كما يف قول أمحد يف عاصم بن علي بن عاصم" :حديثو حديث
مقارب ،حديث أىل الصدق؛ ما أقل اخلطأ فيو".

31

الدليل الثالث :استخدام ىذه العبارات كمقابل دلا يدل على الضعف يف احلفظ،
مع إشارة أحيانا بأن بُت األمرين فرق كبَت .ومن أمثلتو قول الربذعي :وسئل [أبو زرعة] عن
موسى بن عمَت ،وأنا شاىد ،فقال :ال بأس بو .فقلت :تقول ىذا يف موسى بن عمَت ،وقد
روى عن احلكم ما روى؟! قال :ليس ذاك أعٍت .إمنا أعٍت الذي روى عنو وكيع ،وحيدث عن
علقمة بن وائل ،وىو ال بأس بو ،أما الذي ذىبت إليو فضعيف 32 .وبالنظر يف حال موسى
بن عمَت الذي ضعفو أبو زرعة ،يتضح أنو ضعف بسبب التفرد برواية ادلناكَت 33 .وواضح من
كالم أيب زرعة أن موسى بن عمَت الراوي عن علقمة بن وائل سلم شلا ضعف بو مسيو ،فلذلك
صح رفعو إىل مرتبة "ال بأس بو" .وىذا السبب متعلق بالضبط ،ال بالعدالة.
الدليل الرابع  :وصفهم لراو بإحدى العبارات الثالث ،مث ذكر عيب من العيوب
اخلفيفة يف ضبطو ،يف أسلوب يدل على أهنا سلالفة لوصفو األول كأسلوب االستثناء ،أو
االستدراك شلا يدل على أن الغالب على من وصف هبا السالمة منها .فإن االستثناء ىو

"اإلخراج بإال أو إحدى أخواهتا ما كان داخال يف احلكم السابق عليها"  .34واالستدراك ىو
"تعقيب الكالم بنفي ما يتوىم منو ثبوتو ،أو إثبات ما يتوىم منو نفيو" 35 .فإذا وصف الراوي
بإحدى ىذه العبارات ،حسن الظن بو وتبادر إىل الذىن صالح حالو ديانة وضبطا ،واحتاج
الناقد إىل اإلتيان بأساليب االستثناء ،أو االستدراك عند تعيُت موضع ضعفو يف الرواية ليخرجو
شلا وصفو بو من الصالح .فلوال داللة العبارات ادلذكورة على صالح ضبط الراوي ،دلا صح
إتباعها باألساليب ادلذكورة .إذ يشًتط يف االستثناء ،واالستدراك أن يكون ما بعد أدواهتما
سلالفا دلا قبلها .فال يصح وال يقال :ضعيف إال أنو خيطئ .أو مًتوك ولكنو يروي ادلناكَت.
فمن أمثلة وصفهم لراو بعبارات ىذه ادلرتبة مع إتباعها بأسلوب االستثناء ،أو
االستدراك ،أو ما يف معنامها قول أيب حامت يف أيب ادلنذر زلمد بن عبد الرمحن الطفاوي" :ليس
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بو بأس صدوق صاحل إال أنو يهم أحيانا 36".وقول أمحد يف رواد بن اجلراح ادلكٌت بأيب عصام:
37
"ال بأس بو ،صاحب سنة ،إال أنو حدث عن سفيان أحاديث مناكَت".
الدليل اخلامس :استخدام ىذه العبارات يف سياق يشعر بأن ادلراد هبا صالح ضبط

الراوي ،أو صالح حديثو ،حيث يردفوهنا ٔتا يشبو بوجو صالح حديثو .من أمثلتو قول أيب
زرعة :قال يل أمحد بن حنبل" :مسدد صدوق ،ما كتبت عنو فال تعده علي".

38

الدليل السادس :وشلا يؤيد كون من يطلق عليو صدوق غَت بعيد عن الثقات ،يف

حفظو ودينو معا أن أبا حامت وأبا زرعة وصفا عددا كبَتا من الرواة بصدوق ،مث يذكر عبد
الرمحن بن أيب حامت أهنما أو أحدمها يروى عنهم أيضا ،مع مالحظة أن أبا حامت يروي فقط

ٔتن يصفو بـ"شيخ" فما فوقو ،أما صاحل احلديث فقد تتبعتهما ووجدت أهنما ال يرويان عمن
وصفاه بصاحل احلديث رلردا ،فما دونو إال نادرا جدا.
ومعٌت ذلك أهنما ال يرويان عن أىل االعتبار ،فإذا ثبت أهنما رويا عمن يصفانو
بصدوق كثَتا؛ دل على أنو أحسن حاال عندمها من أىل االعتبار ،وأنو من حيث أوصافو ٔتنزلة
ال تبعد عن الثقات كثَتا.فممن أطلق عليو أبو حامت "صدوق" ،وروى عنهم على سبيل

ادلثال ،ال احلصر أمحد بن إبراىيم الدورقي 39 ،وبشر بن حجر السامي 40 ،وجوين بن ضمرة
القشَتي 41.وشلن روى أبو زرعة مع وصفو بصدوق على سبيل ادلثال ال احلصر ،أمحد بن أيب
بكر أبو مصعب الزىري 42 ،وعبد هللا بن اجلراح القهستاين 43 ،وزلمد بن احلسن بن ادلختار
44
التميمي.
فثبت يف ضوء ما تقدم من األدلة والشواىد أن "صدوق" ،و"زللو الصدق" ،و"ال
بأس بو" تدل على صالح الراوي ضبطا ّتانب داللتها على صالحو ديانة .فإذا وردت ىذه
العبارات الثالث مطلقة ،محلت على غلبة الصواب على اخلطأ ديانة وضبطا ،وإن وردت
مقًتنة ٔتا يدل بظاىره على الضعف ،وجب أن حيمل الضعف على ما ضعف من مروياتو،
وٖتمل ىذه العبارات على الغالب من حديثو .وأما إذا وردت مقرونة ٔتا يدل على ضعف
شديد ْتيث ال ديكن معو محل العبارات ادلذكورة على غلبة الصواب على اخلطأ ،وجب تأويل
إحدى العبارتُت ،فإن مل ديكن ،وجب القول بالنسخ إن قام الدليل على ذلك ،وإال مل يبق إال
الًتجيح .فخالصة ما سبق أن ضابط ألفاظ وعبارات ىذه ادلرتبة أهنا تدل على غلبة صواب
الراوي على اخلطأ ديانة وضبطا.
ادلطلب الثالث :حكم أىل مرتبة صدوق:
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حكم أىل ىذه ادلرتبة النظر فيما ذكره ابن أيب حامت كما سبق .وظاىر كالم ابن أيب
حامت أن النظر يف حديث الراوي ،غَت االحتجاج واالعتبار .وأنو أدىن من االحتجاج وأعلى من
االعتبار ،حيث ذكر مرتبة االحتجاج قبل مرتبيت النظر ،ومها ىذه ادلرتبة وادلرتبة التالية ،وأخر
عنهما مراتب االعتبار .ولكنو مل يوضح ادلقصود بالنظر.
وفسره ابن الصالح معلقا على كالم ابن أيب حامت ادلذكور يف أىل ىذه ادلرتبة قائال:
"ىذا كما قال؛ ألن ىذه العبارات ال تشعر بشريطة الضبط ،فينظر يف حديثو ،وخيترب حىت
يعرف ضبطو ...وقال" :وإن مل نستوف النظر ادلعرف لكون ذلك ا﵀دث يف نفسو ضابطا
مطلقا ،واحتجنا إىل حديث من حديثو ،اعتربنا ذلك احلديث ،ونظرنا ىل لو أصل من رواية
غَته؟"

45

ومفاد كالم ابن الصالح أن أىل ىذه ادلرتبة بعد ثبوت عدالتهم الدينية ،حكمهم
وجوب اختبار ضبطهم ،لتعيُت مرتبتهم يف سلم اجلرح والتعديل .وإن احتيج إىل حديث من
حديثو قبل القيام باختباره ،حينئذ ال يقبل حديثو إال بعاضد من متابعة أو شاىد .وىذا
ادلذىب ال خيلو من نظر لوجوه:
أوذلا :أن ابن الصالح قد بٌت مذىبو ىذا على أن ألفاظ وعبارات ىذه ادلرتبة ال
تدل على الضبط .وقد سبق الرد على ىذه الدعوى ،وبيان أن األصل يف ىذه العبارات أهنا
تدل لغة واصطالحا على غلبة الصواب على اخلطأ يف حديث الراوي .وىو مرتبة عليا من
مراتب الضبط ،كما تدل على غلبة الصالح يف عدالتو.
وثانيها :أن من شرط ألفاظ وعبارات التعديل أن تكون دالة على قوة الراوي ديانة
وضبطا ،أوعلى األقل على رجحان قوتو كما سبق يف تعريف التعديل يف التمهيد .ولو افًتض
أن ألفاظ وعبارات ىذه ادلرتبة ال تدل بنفسها على الضبط ،مل تًتجح قوة الراوي .ألن عدالة
الراوي_مهما بلغ من الكمال واألفضلية فيها_ فإهنا ال تكاد تفيد شيئا عند الرواية ،إن مل
يتبُت مدى ضبطو وإتقانو للحديث .بل الغالب على حديث من ينسب إىل الصالح الضعف،
وحىت الكذب .وقد كثر أقوال أىل العلم اليت نصوا فيها على غلبة الضعف بل والكذب يف
حديث من ينسب إىل اخلَت ،حىت أفرد ذلا اخلطيب بابا يف الكفاية 46 .فإذا افًتض كون ألفاظ
وعبارات ىذه ادلرتبة غَت دالة على الضبط؛ جاز كون أىلها شلن يشتد ضعفو ،أو شلن يكثر
اإلنكار يف حديثو ،أو شلن ال يضبط حديثو ألبتة .وبالتايل مل يصح وضع ىذه األلفاظ
والعبارات يف ىذه ادلرتبة أو فيما بعدىا من مراتب التعديل .لعدم داللتها على رجحان القوة
الذي ىو احلد األدىن أللفاظ وعبارات التعديل.
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وٓتالف ىذا ،إذا عرف أن ألفاظ وعبارات ىذه ادلرتبة تدل على غلبة الصالح على
ضبط الراوي ،كما دلت على صالحو يف ديانتو ،ال يرد ىذا االعًتاض .ألنو حينئذ ترجح قوة
أىل ىذه ادلرتبة رجحانا واضحا ،ويسد باهبا على وجو الصاحلُت ادلتصفُت بالكذب ،أو
ادلتصفُت بالضعف الشديد غَت ا﵀تمل ،وينضبط أىل ىذه ادلرتبة حيث ينحصرون فيمن صلح
دينو وضبطو للحديث ،فيقاربون أىل مرتبة "ثقة" عدالة وضبطا ،وإن كانوا دوهنم .وىكذا
يصح وضع ألفاظ وعبارات ىذه ادلرتبة بعد مرتبة "ثقة" مباشرة.
وثالثها :أن مقتضى مذىب ابن الصالح أن ألفاظ وعبارات ىذه ادلرتبة غَت كافية
لتعيُت مرتبة الراوي يف سلم اجلرح والتعديل .ألن البحث فيهم مل يكتمل ،ومراتبهم مل تتعُت
بعد .وإمنا تتعُت مراتبهم بعد اختبار مدى ضبطهم ،وحينئذ يوضع كل واحد منهم بادلرتبة
الالئقة بو ،بناء على مدى ضبطو وإتقانو للحديث .فمآل أىل ىذه ادلرتبة مراتب اجلرح
والتعديل كلها .فمن وجد ضبطو قويا؛ ارتفع إىل التوثيق التام .ومن وجد ضعف خفيف أو
شديد يف ضبطو؛ نزل إىل درجات نازلة من التعديل أو ٖتول إىل مرتبة من مراتب اجلرح .وعلى
ىذا ،فحقيقة أىل ىذه ادلرتبة أهنم أىل مراتب اجلرح والتعديل كلها ،ويكون حكم حديث
بعضهم االحتجاج ،والبعض اآلخر االعتبار .وىذا يفوت ادلقصود من وضع ىذه ادلرتبة ،كما
يتعارض مع ٗتصيص موضع ذلا بُت مراتب التعديل خصوصا ،إذ حيتمل أن يكون أىلو من
اجملروحُت.
ويف مقابل ىذا ،إذا عرف أن ألفاظ وعبارات ىذه ادلرتبة تدل على غلبة الصالح
على الراوي ديانة وضبطا ،مل يرد عليو ما ورد من التناقض ادلذكور ،إذ ال يكون ألىل ىذه
ادلرتبة إال ىذا ادلوضع بُت أىل االحتجاج ،وأىل االعتبار.
بناء على ىذه األمور كلها ،ال ديكن قبول تفسَت ابن الصالح للفظ النظر يف كالم
ابن أيب حامت عند بيان حكم أىل ىذه ادلرتبة ،ألنو بناه على أساس غَت سليم .وللوصول إىل
التفسَت الصحيح للفظ النظر الذي استخدمو ابن أيب حامت لبيان حكم أىل ىذه ادلرتبة ،جيب
التأمل يف حقيقة ألفاظ وعبارات ىذه ادلرتبة؛ فإن احلكم على الشيء ينشأ من حقيقتو ،ويبٌت
عليها.
فإذا كان أىل ىذه ادلرتبة حاذلم يف الضبط أهنم ال يتقنون مجيع أحاديثهم ،إال أن
الغالب عليها الصحة ،فالعقل يقتضي أن ال يرد ما تفردوا بو من احلديث بالكلية ،كما يقتضي
أيضا أن ال يقبل مجيع ما تفردوا بو .أما عدم جواز رد مجيع ما تفردوا بو ،فألن األمور تسَت
عادة بغلبة الظن .فمن غلب صوابو على اخلطأ وصالحو على الفساد ،حصل غلبة الظن
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بصدقو ،وصحة ما خيرب بو .ولو رد مجيع ما تفرد بو ،لكان فيو إىدار ألحاديث صحيحة
كثَتة .وىذا الذي بينو عبد الرمحن بن مهدي يف قولو ادلشهور _والذي سبق ذكره_ دلا ذكر لو
اعًتاض الناس عليو ألنو يروي عن زلمد بن راشد ادلكحويل ،قال" :احفظ عٍت ،الناس ثالثة،
ِ
ف فيوِ َ ،
الغالب على حديثِ ِو الصحة ،فهو ال يُ ًَتك؛
رجل حافظ ُمتقن ،فهذا ال ُخيتـَلـَ ُ
وآخُر يَهم و ُ
حديث ِ
الوىم ،فهذا يُ ًَتك
وآخر
لذىب
مثل ىذا
ولو تُِرَك
ُ
ُ
ُ
َ
الغالب على حديثو ُ
حديث الناسُ ،
47
حديثـُو".
وىذا عُت ما حكم بو الفقهاء فيمن غلب صوابو على اخلطأ من الشهود .إذ
حكموا بأن من غلب عليو الصالح ديانة وضبطا ،فال مانع من قبول شهادتو بعد النظر
فيها.

48

واحلاصل أن اإلتقان ال يشًتط لقبول الشهادة والرواية ،ألهنا ميزة ال تتوفر يف عامة
الشهود والرواة ،وإمنا يشًتط غلبة الصالح والضبط فيهما ،فإن ٖتققا يف ادلرء ،صار يف عداد
من يقبل قولو ولو انفرد بو ،وبقي النظر يف ذلك القول ادلعُت.
وأما قبول مجيع ما تفرد بو من وصف بـ "صدوق" وما يف مرتبتو من ألفاظ
وعبارات ،فهو خالف ادلعقول بداىة ،دلعرفة أنو خيطئ .فتقتضي حالة ىؤالء الرواة عدم إصدار
حكم عام شامل جلميع ما تفردوا بو من مرويات ،لوجود ما أخطأوا فيو ّتانب ما أصابوا فيو.
فيكون حكم أىل ىذه ادلرتبة الفحص الشديد لكل ما تفردوا بو من احلديث .فما قامت
القرائن على أن الراوي حفظو ،أو انتفت القرائن الدالة على ومهو فيو؛ قبل ،وما دلت على أنو
أخطأ فيو؛ رد .ويبدو أن ىذا الذي أراده ابن أيب حامت بقولو :يكتب حديثو ،وينظر فيو .أي:
عدم قبول ما تفرد بو الراوي إال بعد الفحص ،ووجود قرائن دالة على عدم وقوعو يف اخلطأ.
فال ىو كأىل االحتجاج حىت يكون األصل فيما تفرد بو قبولو مطلقا ،وال ىو من أىل
االعتبار حىت يرد كل ما تفرد بو مطلقا .بل ىو بينهما ،فال يقبل ما تفرد بو إال بعد التأكد من
عدم وقوعو يف اخلطأ.
ويؤيد ما ذكرتو أن البخاري أخرج يف صحيحو احتجاجا خلمسة من عشرة رواة شلن
وصفهم بـ"صدوق" ،فاخلمسة الذين أخرج ذلم احتجاجا ىم ذر بن عبد هللا اذلمداين 49 ،وعبد
52
الوىاب بن عبد اجمليد الثقفي 50 ،وعمرو بن أيب عمرو 51 ،ويزيد بن عبد هللا بن قسيط،
ويزيد بن إبراىيم 53 .فاحتجاج البخاري عن مخسة شلن وصفهم بصدوق دليل على أن من
وصف بصدوق يقارب الثقات يف أوصافو ،وإن كان أنزل منهم ،وأن لو نصيب من االحتجاج
ٓتالف أىل االعتبار.
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خا٘تة:

وقد أوصل ىذا البحث إىل تقرير ما يلي من نتائج ٓتصوص مرتبة صدوق من مراتب اجلرح
والتعديل:
أوال :إن ضابط ألفاظ وعبارات مرتبة صدوق الداللة على غلبة صواب الراوي على اخلطأ ديانة
وضبطا.
ثانيا :حكم أىل مرتبة صدوق قبول ما تفردوا بو انتقاء بعد التأكد من عدم وقوعهم يف اخلطأ.
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16السجستاين ،سليمان بن األشعث أبو داود ،سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل،
بتحقيق زلمد علي قاسم العمري ،ادلدينة ادلنورة :عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية،
 ،176رقم الًتمجة 175

1403ىـ1983/م/1 ،

17انظر :ادلرجع السابق ،176 /1 ،رقم الًتمجة 174
18الشيباين ،أمحد بن زلمد بن حنبل أبو عبدهللا .العلل ومعرفة الرجال ،براوية عبد هللا ،بتحقيق وصي هللا بن زلمد عباس،

الرياض :دار اخلاين ،ط 1422 ،2ىـ2001/م ،365/2 ،رقم النص 2618
19ادلرجع السابق ،156/9 ،رقم الًتمجة 647

20البدعة تنقسم إىل قسمُت ،مكفرة ،وما دون ادلكفرة ،فادلكفرة ىي اليت يعلم كوهنا كفرا معلوما بالضرورة ،كمن أثبت نبيا
بعد خامت النبيُت صلى هللا عليو وسلم ،أما البدعة اليت على ما دون ذلك من الشهرة عند الناس مهما عظمت ،فادلنقول
عن السلف أهنم ال يكفرون أحدا هبا ،وال يفسقون ،وال يردون شهادة أحد بسببها ،بل ٖتمل على اخلطأ .قال الشافعي:

"ذىب الناس من تأويل القرآن واألحاديث أو من ذىب منهم إىل أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تباينا شديدا واستحل فيها
بعضهم من بعض ما تطول حكايتو وكان ذلك منهم متقادما منو ما كان يف عهد السلف وبعدىم إىل اليوم فلم نعلم أحدا
من سلف ىذه األمة يقتدى بو وال من التابعُت بعدىم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضللو ورآه استحل فيو ما حرم
عليو وال رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان لو وجو حيتملو وإن بلغ فيو استحالل الدم وادلال أو ادلفرط من القول وذلك
أنا وجدنا الدماء أعظم ما يعصى هللا تعاىل هبا بعد الشرك ووجدنا متأولُت يستحلوهنا بوجوه وقد رغب ذلم نظراؤىم عنها
وخالفوىم فيها ومل يردوا شهادهتم ٔتا رأوا من خالفهم فكل مستحل بتأويل من قول أو غَته فشهادتو ماضية ال ترد من
خطأ يف تأويلو ".الشافعي ،زلمد بن إدريس أبو عبد هللا ،بَتوت :دار ادلعرفة1410 ،ىـ1990 /م ،األم222/6 ،
21الشيباين ،علل أمحد برواية ابنو عبد هللا ،504/2 ،و ،156/3أرقام النصُت  ،3322و4694
22الرازي ،اجلرح والتعديل ،438 /4 ،رقم الًتمجة 1920
23البغدادي ،تاريخ ابن معُت برواية الدوري ،219/3 ،رقم النص 1011
24الواقعة12-7 ،

25الواقعة27 ،و28
26الرمحن46 ،
27الرمحن62 ،
28فاطر32 ،

29انظر :الشهرزوري ،مقدمة ابن الصالح ،ص 123
30الرازي ،اجلرح والتعديل ،497 /2 ،رقم الًتمجة 2043

31الشيباين ،أبو عبد هللا أمحد بن زلمد بن حنبل ،سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم،
بتحقيق زياد زلمد منصور الدكتور .ادلدينة ادلنورة :مكتبة العلوم واحلكم ،ط 1414 ،1ىـ ،ص  ،322رقم النص 441

 32ادلرجع السابق2-531/2،

 33انظر :اجلرجاين ،الكامل ،56/8 ،رقم الًتمجة 1819
34عباس حسن ،دار ادلعارف ،مل يذكر بلد الطبع وال سنتو ،ط  ،15النحو الوايف316/2 ،

35الشافعي ،أبو العرفان زلمد بن علي الصبان ،حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية بن مالك .بَتوت :دار الكتب
العلمية ،ط1417 ،1ىـ1997/م398/1 ،
36الرازي ،اجلرح والتعديل ،324/7 ،رقم الًتمجة 1747
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37الشيباين ،علل أمحد برواية عبد هللا ،31/2 ،رقم النص 1457

 38ادلرجع السابق ،438/8 ،رقم الًتمجة 1998
 39انظر :الرازي ،اجلرح والتعديل ،39/2 ،رقم الًتمجة 3
 40انظر :ادلرجع السابق ،355/2 ،رقم الًتمجة 1353
 41انظر :ادلرجع السابق ،541/2 ،رقم الًتمجة 2248
 42انظر :ادلرجع السابق ،43/2 ،رقم الًتمجة 16
 43انظر :ادلرجع السابق ،28/5 ،رقم الًتمجة 122

 44انظر :ادلرجع السابق ،229/7 ،رقم الًتمجة 1257
45انظر :مقدمة ابن الصالح ،ص 123

 46البغدادي ،اخلطيب أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت ،الكفاية يف علم الرواية ،بتحقيق السورقي أيب عبد هللا ،وادلدين
إبراىيم محدي .ادلدينة ادلنورة :ادلكتبة العلمية ،ص 61-158
47القشَتي ،التمييز ،179/1 ،وانظر :العقيلي ،الضعفاء الكبَت  ،12/1 ،و  ،65/4والرازي ،تقدمة اجلرح والتعديل،
 ،38/2والبغدادي ،اخلطيب ،الكفاية ،ص 143
48انظر :السيواسي ،كمال الدين زلمد بن عبد الواحد ابن اذلمام ،فتح القدير ،دار الفكر ،مل يذكر بلد الطبع وال تارخيو.
 ،421/7و القرايف ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس ،الذخَتة ،بَتوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط 1994 ،1م،
 ، 286/10و أمحد الدردير ،الشرح الصغَت وىو شرح أقرب ادلسالك على مذىب اإلمام مالك للمؤلف نفسو .ادلطبوع مع
بلغة ادلسالك ألقرب ادلسالك ْتاشية الصاوي على الشرح الصغَت ،للصاوي أيب العباس أمحد بن زلمد اخللويت .دار
ادلعارف .مل يذكر بلد الطبع وال تارخيو ،4-243/4 ،و ادلقدسي اجلماعيلي ،أبو زلمد عبد هللا بن أمحد ابن قدامة،
ادلغٍت ،مكتبة القاىرة1388 ،ىـ1968/م170/10 ،
49قال فيو البخاري :صدوق يف احلديث ،انظر :البخاري ،أبو عبد هللا زلمد بن إمساعيل ،الضعفاء الصغَت ،بتحقيق أيب
عبد هللا أمحد بن إبراىيم بن أيب العينُت ،مكتبة ابن عباس ،ط 1426 ،1ىـ2005 /م ،ص  ،60رقم الًتمجة ،115
احتج ْتديثو "يا جربيل ما منعك أن تزورنا أكثر شلا تزورنا؟" احلديث ،وأخرجو يف ثالثة مواضع من صحيحو األول :كتاب
بدء اخللق ،باب ذكر ادلالئكة ،112/4 ،رقم احلديث  ،3218أخرجو بنحوه ،والثاين :كتاب تفسَت القرآن ،باب ﴿ َوَما
ُت أَيْ ِدينَا َوَما َخ ْل َفنَا﴾ (مرًن ،94/6 ،)٦٤ :رقم احلديث ،4731أخرجو بنحوه .والثاين:
نـَتَـنَـَّزُل إَِّال بِأ َْم ِر َربِّ َ
ك لَوُ َما بـَ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُت﴾ (الصافات ،135/9 ،)١٧١ :رقم احلديث
كتاب التوحيد ،باب قولو تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد َسبَـ َق ْ
ت َكل َمتُـنَا لعبَادنَا ال ُْم ْر َسل َ
 7455أخرجو بلفظو وبزيادة.
انظر :البخاري ،أبو عبد هللا زلمد بن إمساعيل .اجلامع ادلسند ادلختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليو وسلم وسننو
وأيامو ادلعروف بصحيح البخاري ،بتحقيق زلمد بن زىَت بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة1422 ،ىـ ،
50ذكر الًتمذي أن البخاري وصفو بصدوق .انظر :علل الًتمذي الكبَت ،69/1 ،رقم الرواية  ،99وذكر احلافظ أن عبد
الوىاب ادلذكور"احتج بو اجلماعة" .انظر :العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر .ىدي الساري مقدمة فتح الباري ،بَتوت:
دار ادلعرفة1379 ،ىـ ،423/1 ،واحتج بو البخاري يف حديث :أسعد الناس بشفاعيت من قال ال إلو إال هللا خالصا من
قلبو أو نفسو ".احلديث ،أخرجو البخاري يف كتاب العلم ،باب احلرص على احلديث ،31/1 ،رقم احلديث  ،99ويف
كتاب الرقاق ،باب صفة اجلنة والنار ،117/8 ،رقم احلديث .6570
51ذكر الًتمذي أن البخاري وصفو بصدوق .انظر :علل الًتمذي الكبَت ،236/1 ،رقم الرواية 428
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52ذكر الًتمذي أن البخاري وصفو بصدوق .انظر :علل الًتمذي الكبَت ،282/1 ،رقم النص  ،518واحتج البخاري
ْتديثو الذي فيو عن زيد بن ثابت _رضي هللا عنو_ أنو زعم أنو قرأ على النيب صلى هللا عليو وسلم والنجم ،فلم يسجد
فيها ،أخرجو يف كتاب اجلمعة ،باب من قرأ السجدة فلم يسجد فيها ،41/2 ،رقم احلديثُت3-272 ،

53ذكر الًتمذي أن البخاري وصفو بصدوق .انظر :علل الًتمذي الكبَت ،393/1 ،وذكر احلافظ أن البخاري أخرج لو
ثالثة أحاديث فقط ،اثنان منها متابعة ،والثالث احتجاجا .انظر :العسقالين ،ىدي الساري452 /1 ،

