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الراويات المقبوالت في تقريب التيذيب الوارد ذكرىن في الصحيحين
دراسة نقدية

أ.م.د .حسن عمي محمود القيسي

الممخص :

جامعة بغداد  /كمية التربية ابن رشد  -قسم عموم القرآن

الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وأصحابو اجمعين  ،وبعد :
فقد خص اهلل سبحانو وتعالى ىذه االمة باالسناد الذي ىو وسيمة من الوسائل التي حفظت بيا السنة
المطيرة من تحريف الغالين وانتحال المبطمين وتأويل الجاىمين  ،وقد عكف المتقدمون عمى تدوينيا وحفظيا

ودراستيا ونقدىا وتمحيصيا ،فأردت في ىذا البحث ان اسمط الضوء عمى جانب ميم من الجوانب التي حفظت بو
السنة النبوية اال وىو عمم الرجال فتناولت فيو جزئية من جزئياتو وىي لفظ المقبول عند ابن حجر مطبقاً ذلك عمى

الراويات المواتي وصفن بو في التقريب والوارد ذكرىن في الصحيحين  ،فانقسم عممي فيو عمى مقدمة وثالثة مباحث

وخاتمة  ،فأما المقدمة فقد ذكرت فييا سبب اختيار الموضوع وأىميتو  ،وقد حمل المبحث االول التعريف بالحافظ
ابن حجر وبكتابو التقريب  ،في حين تضمن الثاني التعريف بمرتبة مقبول عند ابن حجر وشروطو فيو  ،وأما الثالث

فقد شرعت فيو بالتطبيق العممي عمى الراويات المقبوالت وذلك باجراء دراسة موجزة عن احوالين وآراء العمماء فيين
 ،ثم ختمت البحث بخاتمة أشرت فييا إلى اىم النتائج والتوصيات التي توصمت الييا  ،والحمد هلل رب العالمين .

ِّمــــة
المـــقَد َ
ُ

الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو الطيبين ،

وصحابتو األبرار الميامين  ،ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين  .وبعد :

فأمر ال ريب فيو أننا مأمورون باتباع النبي  قوالً وفعالًً وتقري ارً كما أشار إلى ذلك
ان لَ ُكم ِفي رس ِ ِ
ان َي ْر ُجو المَّ َو
س َن ٌة ِل َم ْن َك َ
ول المَّو أ ْ
ُس َوةٌ َح َ
َ ُ
الذكر الحكيم في قولو تعالى  :لَقَ ْد َك َ ْ
وا ْليوم ْاْل ِ
ير  األحزاب آية ٕٔ ،وذلك أيضا أمر اهلل الواجب في قولوَ  :و َما
َخ َر َوَذ َك َر المَّ َو َك ِث ًا
َ َْ َ
يد ا ْل ِعقَ ِ
اب  الحشر آية .ٚ
آَتَا ُك ُم َّ
سو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما َن َيا ُك ْم َع ْن ُو فَا ْنتَ ُيوا َواتَّقُوا المَّ َو إِ َّن المَّ َو َ
ش ِد ُ
الر ُ
ولما كان الرسول  مناط االتباع ،كما أمر بذلك الشارع الحكيم ،وجب عمى فريق من األمة

أن تنفر لجمع وتصنيف وتوصيف حديث الرسول  ،وتخميص السنة الشريفة من كل دخيل،
ولما كانت الوسيمة التي حفظ اهلل بيا سنة نبيو  ىي اإلسناد وأنيا الميزة التي اختصنا بيا

نشمر عن ساعد الجد لمذب عنيا
نحن المسممين دون سائر األمم  ،كان من الالزم أن
ّ
وتخميصيا مما يشين ،لذلك فقد عكف المتقدمون عمى تدوين سنة النبي  رواية ودراية ونقداً
ٍ
جانب ميم من الجوانب التي حفظت السنة النبوية
وتمحيصاً؛ وقد ارتأيت أن أسمط الضوء عمى

العطرة ،وذلك عن طريق الكالم عمى إحدى أىم الجزئيات التي يقوم عمييا نقد الحديث وىو عمم
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الرجال ،وعمى أحد أولئك الذين برعوا فيو ،وما أداه من دور في نشر العمم واثراء المكتبات
بالمؤلفات القيمة ،ذاك ىو الحافظ "ابن حجر العسقالني " الذي ال يكاد يذكر حتى يذكر عمم

الجرح والتعديل والمصطمح الذي أسس لمن بعده دعائم العمم ،وىذا مما حباه اهلل من فضمو جل
في عاله ،فكان عنوان دراستي "الراويات المقبوالت في تقريب التيذيب الوارد ذكرىن في

الصحيحين ـ دراسة نقدية" .

وقد جاء ىذا العمل اليسير بيذا الشكل المبسط ليقوم مقام التذكرة وليسيل عمى طالب
العمم الوقوف عمى أبرز من وصفت بـ"المقبول" من النساء بإيجاز و ٍ
اف دون إخالل أو تطويل
ممل؛ واال فالكتب زاخرة بذكر الكثير عن ىذه المفظة لمن أراد الوقوف عمى تفاصيل أكثر  ،إال

أنيا ال تعدو أن تكون نظرية جامدة ال يمكن تطبيقيا ،وبما أن الراويات "المقبوالت" لم يفردن
بدراسة مستقمة فقد ارتأيت أن أؤثر بيا نفسي بعدما وقفت عمى دراسة الرواة المقبولين الذين

ليم رواية في الصحيحين

ٔ

 ،فكان في ضمن التوصيات أن يفرد من قيل فييا" مقبولة" وليا

رواية في الكتب الستة ،إال أن االمر لطولو قد يصل إلى حجم رسالة ماجستير ،فعزمت األمر بعد

توكمي عمى اهلل أن أقتصر عمى التي ورد ذكرىن في الصحيحين  ،وألفسح المجال لغيري ممن
يبحث في ىذا المجال أن يقوم بدراسة "المقبوالت"ممن ورد ذكرىن في السنن األربعة حتى تعم

الفائدة ويكتمل ىذا العمل المبارك بإفراد ىذه المرتبة بالدراسة التطبيقية العممية ،التي تؤتي أكميا

لدى االختالف في الرواية والترجيح ،واهلل من وراء القصد.

واقتضت ىذه الدراسة الموجزة أن أقسم البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة ،ذكرت

في المقدمة أسباب اختيار الموضوع وأىميتو ال سيما لممشتغمين بالحديث وعمومو ،أما المبحث

األول فقد أفردتو لمتعريف بالحافظ ابن حجر العسقال ني وكتابو التقريب الذي ىو موضوع البحث

 ،وأما المبحث الثاني فقد حمل التعريف بمرتبة "مقبول" عند الحافظ ابن حجر العسقالني
والعالقة بينيا وبين "لين الحديث" والطبقات والمراتب في التقريب ،والمبحث الثالث واألخير كان
مخصصا لمتطبيق العممي لما قدمت لو تنظي ارً بإيراد الراويات المقبوالت في تقريب التيذيب ممن
ورد ذكرىن في الصحيحين مع دراسة موجزة عن أحوالين ،ثم ختمت البحث بذكر أىم النتائج

عمي بو من عون وتوفيق،
والتوصيات التي
ُ
توصمت إلييا ،وأحمد اهلل تعالى أوال وآخ ارً لما من ّ
رب العالمين ،وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو
وآخر دعوانا أن الحمد هلل ّ

أجمعين.
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المبحث األول

التعريف بالحافظ ابن حجر العسقالني وكتابو " تقريب التيذيب"
المطمب األول

التعريف بالحافظ ابن حجر العسقالني

ونسبو ولقبو  :ىو الحافظ أحمد بن عمي بن محمد بن محمد بن عمي
كنيتو
اسمو و
ُ
ُ
ُ
ٕ
ي الشافعي  ،كنيتو ُ :ع ِرف "بـأبي الفضل" وىي
بن أحمد بن حجر
الكناني العسقالني المصر ّ
ّ

الكنية المشيورة لو  ،ك ّناه بيا والده تشبيياً بأبي الفضل محمد قاضي مكة ،ٖوك ّني بأبي جعفر
العباس.ٗ
وبـأبي ّ

أصمو
أما نسبو فينتسب الحافظ ابن حجر الى قبيمة ِكنانة القبيمة العربية المعروفة ،و ُ
من عسقالن  ٘مدينة بساحل الشام من فمسطين استقرت فييا القبيمة التي ينتسب إلييا،وينسب
الى مصر المكان الذي ولد فيو  ،والى مذىبو الشافعي .

ٙ

اما لقبو فقد لقب بعدة القاب منيا  ،شياب الدين  ،واالمام العالمة الحافظ  ،وشيخ

االسالم  ،وامير المؤمنين في الحديث  ،وغيرىا من االلقاب  ،واشيرىا عمى االطالق (ابن حجر)
وىو لقب لبعض آبائو وقيل ىو نسبة ْلل حجر ٚـ

مولده ونشأتو  :ولد الحافظ ابن حجر في شير شعبان من سنة (ٖ ٚٚىـ) بمصر

القديمة ،في اليوم الثاني عشر من شعبان وقيل الثالث عشر  ،وقيل الثاني والعشرون

ٛ

.

ُمو وىو رضيع ،ثم مات أبوه
نشأ الحافظ (رحمو اهلل) يتيما في كنف االوصياء إذ ماتت أ ُ
الخروبي"،
ولم يبمغ االربع سنين  ،ثم أصبح في وصاية "زكي الدين أبي بكر بن نور الدين عمي ّ

الذي لم يألَ جيداً في رعايتو والقيام عمى تربيتو ،وقد صحبو في بعض رحالتو إلى أن توفي
سنة (ٚٛٚىـ)  ،ثم أصبح في وصاية العالمة شمس الدين بن القطان .ٜ
طمبو لمعمم وشيوخو وتالمذتو ومؤلفاتو ووفاتو :

أحب الحافظ ابن حجر طمب العمم والرحمة فيو منذ صباه  ،فعندما تم لو من العمر خمس
ٔٓ

 ،ثم

سنين دخل (الكتاب) فأنيى حفظ القرآن الكريم ولو تسع سنين عمى يد شيخو السفطي
أكمل بعدىا مسيرتو العممية عمى يد ٍ
عدد من مشايخ عصره ،منيم ابراىيم بن أحمد التنوخي ،
وعمر بن عمي بن أحمد االنصاري االندلسي  ،وعمر بن رسالن البمقيني  ،و الحافظ العراقي

وغيرىم  ،وحفظ العديد من الكتب من القراءات والفقو والحديث وغيرىا  ،ومن أكثر الذين الزميم

شيخو العراقي وىو أول من أذن لو بالتدريس في عموم الحديث  .ٔٔوتخرج عمى يده عدد كبير
من العمماء منيم  :محمد بن سميمان الكافيجي  ،وابراىيم بن عمر البقاعي  ،وشمس الدين
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السخاوي  ،وجالل الدين السيوطي وغيرىم.ٕٔ

وكانت لو رحالت واسعة داخل مصر وخارجيا  ،منيا رحمتو إلى غوص في الصعيد ،

ورحمتو إلى االسكندرية  ،والى الحجاز  ،واليمن  ،والشام وغيرىا من الرحالت التي ازدت من

ِ
وعمومو المتنوعة.ٖٔ
معارفو ُ
برع الحافظ في التصنيف وكان لو الكثير من الكتب في مختمف العموم والمعارف ،لعل

من أشيرىا وأنفعيا " فتح الباري بشرح صحيح البخاري " و " نخبة الفكر وشرحيا نزىة النظر "

و " لسان الميزان " و " المشتبو "  ،و" تيذيب التيذيب" و " تقريب التيذيب " الذي ىو موضوع

الدراسة  ،وغيرىا من المصنفات التي أثرى بيا المكتبة االسالمية فقد أحصاىا تمميذه السخاوي
ووصل بيا (ٖ )ٕٚمصنفا.ٔٗ

أشتد عميو
وفاتو :كانت وفاتو (رحمو اهلل تعالى) في ذي الحجة سنة (ٕ٘ٛىـ)  ،بعد أن
ّ
المرض شي ارً كامالً واسمم الروح إلى بارئيا بعد سنوات حافمة بالجد والعمم وخدمة الدين والسنة

النبوية ،ودفن في القرافة الصغرى  ،ٔ٘رحمو اهلل تعالى رحمة واسعة وأسكنو في عميين مع
وعوض األمة بأمثال ىؤالء األفذاذ.
النبيين و ّ
الصديقينّ ،
المطمب الثاني

التعريف بكتاب " تقريب التيذيب "

ال بأس أن أذكر تعريفاً موج ازً ليذا الكتاب ليسيل عمى القارئ الوقوف عمى منيج

الحافظ ابن حجر في كتابو  ،لما لو عالقة وثيقة بالحكم عمى الرواة.

صرح الحافظ
فكتاب "تقريب التيذيب" في األصل اختصار لكتاب "تيذيب التيذيب" كما ّ
بذلك في مقدمة كتابو ،ٔٙوجاء ىذا االختصار نزوالً عند رغبة بعض طمبة العمم باالقتصار عمى

أسماء الرواة ،بعدما رفض ذلك لقمة جدواه عمى طالبي ىذا الفن كما قال الحافظ ،ثم رأى أن
يجيبو إلى مسألتو ،ويسعفو بطمبتو ،عمى وجو يحصل مقصوده باإلفادة ،ويتضمن الحسنى التي

أشار إلييا وزيادة ،وتشتمل التراجم التي في الكتاب عمى التعريف باسم الراوي وكنيتو ولقبو مما

يميزه عن سواه ممن يشترك معو في االسم ونحوه؛ ثم الحكم عمى الراوي توثيقاً وتضعيفاً ،وذكر

البد من اإلشارة إلى أن الحافظ لم يكن مقتنعاً بايجازه كما يفيم من
طبقتو ووفاتو وغير ذلك  ،و ّ
كالمو؛ ألن الفائدة تكمن في اإليضاح والتفصيل ،وانما يأتي االختصار حيث يكون الراوي متفقاً

مختمف فيو فيجب اإليضاح وايراد أقوال أىل العمم
عميو في التوثيق أو التضعيف ،أما واألمر
ٌ
لينظر الباحث المجتيد مدى موافقتو لمحكم ومخالفتو إياه ،ولعل سبب وقوع بعض الخمل في

التقريب سواء في الحكم عمى الرواة أو الرموز وغيرىا يعود الى االختصار ابتداءاً ،ثم انشغال
ٕٕٜ

العدد  ٕٜٓالمجلد األول ٕٗٔٓ

مجلة األستاذ

م ٖ٘ٗٔ هـ

الحافظ بشرح صحيح البخاري ،لذا فالباحث النابو ينبغي عميو الرجوع إلى أصل التقريب وىو

التيذيب ليكون حكمو أقرب إلى الصواب ،والتقريب كتاب ميم في معرفة رواة الكتب الستة

والحكم عمييم عند ابن حجر  ،وىو بمثابة مذكرة تعين الطالب عمى حفظ أسماء الرواة وغيره،
وعميو ان ال يكتفي بأحكام التقريب فقط  ،الن احكام الحافظ ابن حجر في كتابو التنطبق بصورة

تامة عمى جميع الرواة وىو مجتيد والمجتيد يخطىء احياناً  ،وان كان قد قال في مقدمة كتابو:
انني احكم عمى كل شخص منيم بحكم يشمل اصح ما قيل فيو  ،واعدل ما وصف بو بألخص

عبارة  ،واخمص اشارة  ،ٔٚلكنو خالف ىذا في بعض الرواة فال يسمم لو فيو  .واهلل اعمم .

عرفو الحافظ في مقدمتو تعريفاً وافياً ،وعمى الرغم
وأكتفي بيذا القدر؛ ألن التقريب قد ّ
مما فيو من المزايا العظيمة  ،اال انو قد ظير الىل المعرفة بيذا الفن  ،أن في جميع طبعاتو

اخطاء ونقص  ،منيا يعود الى النساخ ومنيا يعود الى المحققين ومنيا يعود الى المؤلف نفسو
فيو انسان يخطيء ويصيب .

وىنا سؤال يطرح  ،اذا كان بعض ىذا النقص وىذه االخطاء يعود لممؤلف نفسو وىو

االمام العالمة الحافظ  ،وشيخ االسالم  ،فما السبب وراء ذلك ؟ ،اجاب عن ىذا احد محققي

أيت في كتاب " انتقاض
الكتاب وىو ابو االشبال بقولو  :كنت في بحث ىذا السبب حتى ر ُ
االعتراض " السبب الذي ألجمو وقعت في " التقريب " بعض األخطاء وبعض النقص من المصنف
نفسو ،وذلك الشتغالو في شرح البخاري وانيماكو فيو وصعوبتو التي القاىا المصنف في شرح

فعرفت أن الحافظ كان مشغوالً في شرح البخاري حينما
البخاري كما يقول المصنف نفسو...
ُ
يحرره ،وألجمو وقع فيو بعض
ل ّخص " التقريب " من " التيذيب " ولم يتييأ لو الوقت ألن ّ

األخطاء ،فيجوز لكل من يقوم بتحقيق ىذا الكتاب أن يضيف من تيذيبو إذا وجد فيو النقص
ويصحح منو إذا وجد فيو الخطأ ،فإن الحافظ ما زال يزيد ويصحح إلى آخر حياتو كما يظير من
ُن ِ
سخو (رحمو اهلل تعالى).ٔٛ
عمماً ان الحافظ ابن حجر قد قال :لست راضيا عن شيء من تصانيفي  ،ألني عممتيا

في ابتداء األمر  ،ثم لم يتييأ لي من يحررىا معي  ،سوى شرح البخاري ومقدمتو والمشتبو

والتيذيب ولسان الميزان

ٜٔ

.

ىذا مع ما ذكرت آنفاً أنو اختصره لبيان أسماء الرواة ودرجتيم  ،...واالختصار ال يأتي

بالمقصود كما يراد ،وأياً كان السبب فإن واجبنا بصفتنا طمبة عممٍ أن نبحث حال الراوي من

جميع الجوانب حتى نتحقق من الحكم عمى ىذا الراوي حكماً دقيقاً بواسطة جمع األقوال ومقارنتيا
مع بعضيا وبيان الراجح منيا ،واهلل أعمم.ٕٓ
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ووقوع النقص والخمل وارد في المؤلفات  ،والحافظ نفسو قد استدرك عمى الحافظ المزي

ومغمطاي  ،وزاد عمييما الكثير من الرواة  ،فقال  ..." :وزدت عمييما في كثير من التراجم ما

يتعجب من كثرتو لدييما ويستغرب خفاؤه عمييما "

والخمل  ،فالكمال هلل وحده .

ٕٔ

 ،وكميا جيود بشرية ينتابيا النقص

المبحث الثاني

التعريف بمرتبة "مقبول" عند ابن حجر ،والعالقة بينيا وبين " لين الحديث "  ،والطبقات والمراتب
في التقريب

المطمب االول

التعريف بمرتبة " مقبول" عند ابن حجر العسقالني

لقد كثر الحديث حول ىذا المصطمح ومراد الحافظ فيو ،وكثرت الدراسات حولو ؛ وكل

ىذه الدراسات ال تعدو كونيا قواعد نظرية في تأويل قولو إلى ما ال يحتمل ،وال تقوم أمام صريح

حد المقبول وما اشترطو ألىل ىذه المرتبة ،حيث قال الحافظ ابن حجر
عبارة الحافظ في بيان ّ
العسقالني (رحمو اهلل) في رواة المرتبة السادسة" :من ليس لو من الحديث إال القميل ،ولم يثبت
فيو ما يترك حديثو من أجمو ،واليو اإلشارة بمفظ " مقبول " حيث يتابع ،واال فمين الحديث".

ٕٕ

فجعل شروطاً لممقبول ىي:ـ

أن يكون الراوي قميل الحديث.
ْ .1
حديثو من أجمو.
ترك
ْ .2
ُ
أن ال يثبت فيو ما ُي َ

تابع عميو ،فإذا انفرد بو كان ّلين الحديث.
أن ال ينفرد بالحديث ْ
ْ .3
بل ُي َ
وعمى ىذا فإذا فقد الراوي شرطاً من ىذه الشروط كان ّلين الحديث عمى ما تضمنتو عبارة

ولين الحديث.ٕٖ
الحافظ (رحمو اهلل) ،وأن ىذه المرتبة تشتمل عمى المقبول ّ
فالدراسة الصحيحة يجب أن تخضع ليذه الشروط أوالً ،ونرى إن كان قد التزم بيا أو ال ،ثم
ىل وافق حكمو حال الرواة ىؤالء ؟ أم لم يوافق ؟ وىذا يأتي فيما بعد.

" يمكن الجزم بأن لفظ " المقبول " ىو اصطالح خاص بالحافظ ابن حجر العسقالني

(رحمو اهلل) وذلك بالنظر إلى اشتراطاتو فيو ،وا ْن كان غيره من أئمة النقد قد استعمل ىذا المفظ
بل غالباً ما يضيفون إليو لفظاً آخر
فيم يعنون بو مقبول الرواية ،وال يطمقون ىذا المفظ مجرداً ْ
مثل " مقبول الرواية " أو " شيخ مقبول " أو " مقبول الحديث "  ،ولم أجد أحداً من المتقدمين قد

سبق الحافظ إلى إطالق ىذا المفظ بل وحتى المتأخرين ،وان أطمقو فيو يريد بو التوثيق".

ٕٗ

واْلن نأتي لبيان شروطو ومناقشة ٍ
أن يكون
كل منيا عمى حدة ،فالشرط األول الذي وضعو ىو ْ
ٕٜٗ
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الراوي قميل الحديث؛ وىو حينما وضع ىذا الشرط لم يجعل لو ضابطاً في القمة والكثرة نتبين بو

أن ىذا الراوي مق ّل أو مكثر ،وىذا الشرط مما ال عالقة لو بضبط الراوي وتوثيقو؛ ألن الراوي قد
يكون ثق ًة وليس لو سوى حديث أو حديثين وىذا شائع بين أىل النقد ألن من الثقات من لم يكثر
من رواية الحديث ،في حين نجده حكم عمى أحد الرواة وأسمو يحيى بن قزعة المكي

ٕ٘

بأنو

"مقبول" وىو مكثر لو نحو من عشرين حديثاً في البخاري ،منيا ما توبع عميو ومنيا ما انفرد بو

أفيكون مثل ىذا مقالً؟ يستبعد جداً أن يكون حكمو عميو ألنو مقل  ،وىناك من وثقو وىو لم يرو
سوى حديث واحد أو حديثين كالحسن بن بكر بن عبد الرحمن المروزي ،ٕٙوالمتتبع لمثل ىذا

يجد الكثير ممن ينطبق عميو ىذا الشرط ولم يجعميم ضمن ىذه المرتبة.ٕٚ

حديثو
ترك
نشرع اْلن في بيان شرطو اْلخر في ّ
حد "المقبول" وىو ْ
ُ
أن ال يثبت فيو ما ُي َ
من أجمو ،وىذا ليس فيو من الدقة ما يميزه عن غيره من مراتب ،فمعظم الرواة تُ ِكمم فيو بما ال
يترك بل ينزل عن الثقة المتقن إلى صدو ٍ
ق أو نحوىا ،إذ ليس بالضرورة أن من تكمم فيو يترك
حديثو أو يثبت فيو قول الجارح ،وبناءاً عمى شرطو ىذا فإن المراتب التالية ليذه المرتبة يدخل

أصحابيا ضمن من يحكم عميو بمقبول ما عدا العاشرة والتاليتين ليا ،ألن كالً منيم لم يثبت فيو

ما يترك حديثو من أجمو ،فمن يثبت فيو ذلك حكم عميو بأنو متروك ،وعمى ىذا يكون الحد الذي
وضعو الحافظ لممقبول غير منضبط من ىذه الحيثية ،أفنحكم عمى ر ٍ
او بالجيالة وعمى آخر
بالمين وىكذا؟ بل منيم تكمم فيو وىو حجة عند غيرىم ،ومع ىذا لم يجعل ضمن ىذه المرتبة،

كأحمد بن صالح المصري .ٕٛ

و"لين الحديث" فيو
أما شرطو األساسي واألخير والذي ّ
يعد الحد الفاصل بين "المقبول" ّ
تابع عميو ،فإذا انفرد بو كان ّلين الحديث.
أن ال ينفرد بالحديث ْ
ْ
بل ُي َ
فجعل المتابعة قيداً أساسياً في تمييز المقبول عن المّين ،وىذا يشمل المتابعة والشاىد ،فربما
قصد أن ىذا الراوي يكون ضعفو أقل من ضعف من يكون في المراتب التالية ليا بحيث إذا تابعو

غيره ممن ىو مثمو أو فوقو أصبح حديثو مقبوالً أي  :مرتقياً إلى مرتبة الحسن لغيره ،أما بقية

المراتب فيي وان كان أصحابيا غير شديدي الضعف إال أنيم إذا توبعوا ممن ىو مثميم فإن
حديثيم ال يزال قاص ارً عن أدنى مراتب الصالحية لمحجية وىي الحسن لغيره ،فيحتاج لمزيد من

المتابعات ليرتقي إلييا ،وىذا ما نممسو من قول الحافظ في شرحو النخبة.ٕٜ

ومن المآخذ عميو في شرطو المتابعة أنو قال في عدد من الرجال " لين " أو " لين

الحديث " مع أنو ذكر في المرتبة السادسة ما يدل عمى أن الفرق الوحيد بين المقبول والمين ىو

المتابعة ليذا دون ذاك ،فكل من كان ليناً أصبح مقبوالً إذا توبع ،وعمى ىذا فميس ىناك وجو
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لمحكم عمى بعضيم بأنو مقبول واْلخر بأنو لين ألن كالً منيما ىو في حقيقتو المفظ اْلخر، ٖٓ
يحتج إال بما توبع عميو وال عبرة
بل وىناك من ىم بمرتبة صدوق يخطيء أو ييم فيذا ال
ّ
بوضعو في مرتبة والمقبول في أخرى دونيا؛ ألن كمييما ال يؤخذ بحديثو حتى يتابع ،أضف الى

موضع آخر انفرد مع ذلك أخرج لو الشيخان فكيف
ذلك أن من الرواة من توبع في روايتو وفي
ٍ
يكون الحكم عميو حينيا ،أىو مقبول؟ أم لين؟ وىل يصح إعطاء الراوي أكثر من لفظ و ٍ
احد؟
ّ
ّ
فالناظر في كتاب التقريب يجد أن المرتبة السادسة وما بعدىا من مراتب تشترك فيما
حد المقبول
بينيا كثي ارً من حيث شروطو فييم ،عالوة عمى أنو لم يمتزم كثي ارً بما وضعو في ّ
بالنسبة لمرواة ،فيناك من توافرت فيو شروط المقبول فوثقو ،ومنيم من جيمو وىكذا ،فنجد

الحافظ رحمو اهلل قد راعى مسألة تحقق شروطو التي وضعيا لممقبول دون النظر في أحوال

الذين وصفيم بمقبول مع أن بعضيم موصوف بالجيالة لتفرد ر ٍ
او بالرواية عنيم ،فيو وان كانت

مراتب التقريب خاصة بو ،إال أن الناظر يجد تبايناً واضحاً في إطالق العبارات عمى الرواة ،ال
سيما عند مقارنة حكمو بما ذكره في التيذيب عن نفس الرواة ،وعند الرجوع إلى أصل كتابو "

التيذيب " تبين أن حال الرواة مختمف عما ىو في التقريب.ٖٔ

ورب مستدرك يقول :إن َح َكمو عمى ىؤالء الرواة بأنيم مقبولون ألنيم أو أكثرىم كانوا
ّ
من المقمّين فيو نظر؛ ألنو ال يمزم من كونو قميل الحديث أنو ضعيف ،كما أنو ال يمزم من كثرة
وجو ،ومن ٍ
روايتو أنو ثقة ،وىذا معموم في بابو ؛ ألن القمة والكثرة أمر نسبي ىذا من ٍ
وجو آخر
ٌ
أننا إذا سممنا أنو يريد بالمقبول من كانت أحاديثو قميمة ،أو قميل الرواية ،فمماذا حكم عمى قسم
بأنيم " ثقات " ،والقسم اْلخر بأنيم " مقبولون " ،وما عالقة القمّة بضبط الراوي وعدميا ،ىذا

أن الحافظ ابن حجر العسقالني إذا أطمق ىذه
عالوة عمى أنو لم يجعل لمقمّة ضابطاً ،وقيل ّ
المفظة عمى أحد الرواة ال سيما من لم ُيذكر بجرح فإنو غالباً يريد بيا " قميمي الرواية " لكن ىذا
يمزمو أن يوحد الحكم فيمن ىذا حاليم كي ال يحصل اختالف فيمن توفرت فيو ىذه الشروط .

ولعل سبب وقوع بعض الخمل في التقريب يعود سببو الى االختصار الشديد لمكتاب ،

والنشغال الحافظ ابن حجر بشرح صحيح البخاري فمم يتوفر لو الوقت لتحريره  ،والحافظ ابن

حجر كغيره من العمماء بذل الوسع واجتيد وفتش في أحوال الرواة ،فال يعاب بما حصل لو فيو

ضارة نافعة ،فإن حصول الخطأ مدعاة لظيور مواىب الباحثين وطمبة العمم لمبحث والتعقيب
َّ
ورب ّ
والتنقيب ،خاصة في ىذه األعصار التي قمّ ْت فييا اليمم ،أو كثرت فييا البحوث العممية الدقيقة
في منيجيتيا وموازنتيا بين أحكام اإلمام الواحد بل الموازنة بين أحكام األئمة المختمفة في الرجل

الواحد من الرواة  ،ومثمو مثل باقي كتب الرجال قد حصمت فيو بعض االخطاء وىي مطمب
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تحرى واجتيد فحصل لو ما حصل،
الباحث النابو الذي يتحرى وجو الصواب ،واذا كان الحافظ قد ّ
كرر الخطأ ،إذن البد والحال ىذه من
فما عذر من توفر لديو ما يحتاجو من كتب ونحوىا إذا ّ

التأ ّني وسعة البال ،وبذل الوسع في البحث عن أحوال الرواة حتى ُيتوصل إلى حكم دقيق صحيح
في الراوي ،واهلل أعمم. ٖٕ
المطمب الثاني

"لين الحديث" :
العالقة بين "المقبول" و ّ
مما سبق يمكن أن نعرف العالقة بين المقبول والمّين عند الحافظ ابن حجر في التقريب

بأنيما يشتركان في الشرطين األولين والفرق األساسي بينيما ىو تحقق المتابعة من عدميا في

المين والمقبول فإذا توبع الراوي
حديث الراوي ،وثمة أمور يجب إيضاحيا؛ فالمرتبة السادسة فييا ّ
القميل الحديث ،ولم يثبت فيو ما يترك حديثو فيو المقبول عند الحافظ ابن حجر العسقالني ،واذا

انفرد ولم يتابع فيو ّلين الحديث ،لكن كيف يجعل لمرتبة واحدة ور ٍ
او واحد شرطين متناقضين ،إذ
كيف أحكم عمى ر ٍ
او توبع في حديث وانفرد في آخر؟ أيصح إعطاء لفظين لنفس الراوي بناء عمى
ما روى ؟ فإذا كان األمر كذلك فال يسمم حتى الثقات ال سيما قميمي الحديث من الوىم والخطأ،
فيل حكم أحد النقاد عمى ر ٍ
فرق الحافظ بين ألفاظ الجرح
او بأنو ثقة ثم قال صدوق ييم ،ثم لماذا ّ
والتعديل وجمع بين ىذين المفظين؟
أمر أود االشارة إليو وىو أن الحافظ العسقال ني (رحمو اهلل) لم يكن ممتزماً بشكل
وىناك ٌ
تام بما شرطو في مقدمة كتابو؛ فنجده حكم عمى رواة كثيرين بأنيم " مقبولون" وعمى آخرين

يفرق بينيم أوليس المقبول
بأنيم "لينو الحديث" أو" فييم لين" " أو ّلين" فما الضابط الذي جعمو ّ
يعرف بيا في كتابو؟
لين الحديث إذا انفرد  ،ثم ما معنى أن يقول فيو لين أىي مرتبة أخرى لم ّ

ولعمو يريد أن الراوي الذي وصفو بالمقبول انو مقبول في االحاديث التي توبع فييا  ،اما التي
ليس لو متابع وانفرد في رويتيا فيو لين بيا .

ثم أنني في دراستي بحثي ىذا فيمن قال عنيا الحافظ "مقبولة" ممن ورد ذكرىا في

الصحيحين؛ لم أجد راوية " لينة" أو "فييا لين" سواء من رواة الصحيحين أو غيرىا ،مع أن ىناك

من انفردت بروايات ليا فمم لم يقل عنيا "لينة الحديث" بل "مقبولة" فال أدري سببو  ،اىو ما

ذكرت من أسباب آنفاً من اختصاره و انشغالو بشرح صحيح البخاري ام ىي اسباب اخرى .

ولعل الصواب في ىذا أن ىذه المراتب نظرية أكثر منيا عممية ،إذ إن منيج الحافظ

العسقالني الحقيقي يتّضح بواسطة التطبيق العممي لما وقف عميو من أحوال الرواة ومروياتيم
في الكتب ،فنجد شخصيتو النقدية في فتح الباري واضحة فقد طبق فيو األحكام تطبيقاً عممياً
ٕٜٚ
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صحيحاً بناءاً عمى قرائن تتضح لو أثناء شرحو ،ولو أخضعيا لمراتب التقريب التي قسميا
أل تّضح الفرق في المنيج والن التقريب مختصر واهلل اعمم .
المطمب الثالث

توضيح مسألة الطبقات والمراتب في التقريب:

ذكر الحافظ في مقدمة التقريب أن الكالم منحصر في الرواة في إثنتي عشرة مرتبة ،وكذا

طبقات الرواة ،إال أنو ذكر ضوابط المراتب ولم يذكر لمطبقات سوى حقبة زمنية من معاصرة ولقاء
بين الشيوخ وتالميذىم ،والطبقة التاريخية ال تخدم النقاد إال في مسألة السماع وعدمو ،في حين
نجده يذكر في مقدمة ىدي الساري أن البخاري أخرج عن الطبقة األولى احتجاجاً ،والثانية

ٖٖ
يبين معنى الطبقة ،فعمى ما ذكره في التقريب يكون البخاري قد أخرج عن
انتقاءاً
 ،ولم ّ
الطبقة األولى وىم الصحابة  ،وانتقى من الثانية ،وىذا كالم غير سميم ،إذ كان يمزمو الحديث

عن مراده من الطبقة في التقريب ،وىو ال شك كان يعني بيا الطبقة التاريخية ،أما ما ذكره في
فتح الباري فيقصد بو طبقات الرواة في الحفظ واإلتقان عن شيوخيم ،ألنو موضوع النقاد فقد

يقدمون األحفظ عند االختالف ،أو األطول مالزمة لشيخو وىكذا وىذا مما لو عالقة بمسألة
المراتب التي قسميا في التقريب ألن اليدف األساس منيا بيان األحفظ واألتقن من غيره ،وأرى

من المناسب أن أذكر المآخذ عمى من قال إن البخاري اقتصر عمى الطبقة األولى في الحفظ
واإلتقان ،وانتقى من الثانية وربما الثالثة ،إذ إن الناظر الممعن في صحيح البخاري يجد أن

اإلمام أبا عبداهلل البخاري قد اخرج لرواة ىم من الطبقات االخرى فأخرج عن األثبات،
والصدوقين،والمقبولين  ...وغيرىم ،فما ىو الضابط ليذا؟ إنيا مسألة ضبط وانتقاء األحاديث،

فكيف يجزم الحافظ أنو اكتفى بالطبقة األولى والثانية وربما الثالثة ــ اال اذا كان ىذا من باب
ٍ
شاىد عمى ذلك أن "المقبولون" ىم من رواة المرتبة السادسة لكن البخاري
التغميب ــ  ،وخير
أخرج ليم احتجاجاً ومتابع ًة ،لذا فمن الصواب أن يكون االحتكام إلى ما رواه الراوي من أحاديث
ليعرف ضبطو من خطأه ،بعيداً عن ألفاظ الجرح والتعديل الجامدة ألن ما من ر ٍ
او إال وقد وىم،
وأصاب كثير من الضعفاء في رواياتيم ،وينبغي أن نسير في نقدنا الرواة ومروياتيم عمى وفق

منيج المتقدمين في معرفة القرائن الحافّة بالرواية بشكل شمولي ليتسنى لنا الحكم عمى الحديث

حكماً أقرب لمصواب ،وىو الغاية المنشودة في عمم النقد والرجال ،واهلل تعالى أعمم.
المبحث الثالث

الراويات المقبوالت في تقريب التيذيب المواتي وردن في الصحيحين دراسة نقدية

وفي ىذا المبحث تتبين ثمرة البحث إذ ىي غاية الدراسة ،ومنيا يمكن الوقوف عمى
ٕٜٛ
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حقيقة ىذه المرتبة ،والجزم بصحتيا أو خطئيا ،فالقاعدة ال يمكن تقعيدىا إال بالتطبيق العممي

ليعرف شواذىا ،فبحسب كثرة شواذ القاعدة تنتقض أو تجعل أساساً يسير عميو الباحثون،

وسأورد في ىذه الدراسة الموجزة ،كل من ورد ذكرىا في الصحيحين ممن حكم عمييا الحافظ

بأنيا "مقبولة" وبناءاً عمى ما ذكرتو من شروط سأحاول جيدي أن أبين مدى تحقّقيا فيمن ىذا

حالين ،ثم بيان أسباب إخراج البخاري ومسمم حديثيا ،وقد جاء ذكرىن كما ىو في التقريب حتى
ال أخرج عن سياق األصل ،واهلل المستعان.
ٔـ أمينة بنت أنس بن مالك األنصارية:

قال عنيا الحافظ ابن حجر العسقالني في التقريب "مقبولة" من الثالثة ،روى عنيا

أبوىا  ،خ .ٖٗ

ولم تذكر كتب التراجم أن أحداً روى عنيا سوى أبييا؛ كما أنيا لم ترو عن ٍ
أحد من

الصحابة .ٖ٘

وليس ليا ذكر في صحيح البخاري إال في موضعين؛ األول في كتاب الصوم ،واْلخر في

النكاح وكرره في األدب .ٖٙ

وقد تتبعت ترجمتيا فمم أقف عمى من ذكرىا بتوثيق أو تجريح ،فضالً عن أن أحداً لم

يوردىا في كتب التراجم الخاصة كالتي اىتمت برواة الصحيحين ،أو الثقات والضعفاء وغيرىا.

قمت :والصواب أنيا ليست من رواة البخاري بل ورد ذكرىا في سياق الحديثين ،فالحديث

الذي ورد في الصوم من رواية أبييا ،والكالم الذي نقمو عنيا أنس بن مالك  ليس من

حديث النبي  بل ىو نتيجة دعوتو ألبييا.

والدليل أن الحديث ذكره البخاري وغيره دون ىذه الزيادة ،وورد في بعض طرقو بمفظ

"أىمي" دون تصريح باسم ابنتو ،وىذا يؤكد أن الزيادة ليست من أصل الحديث ،ولو كانت منو

لذكرىا العمماء فيما زاده الثقات .ٖٚ

أما الحديث اْلخر فمم تروه ىي أيضاً بل ورد ذكرىا في سياق الحديث والرواية ألبييا

ليست من طريقيا حتى تكون في ضمن السند

ٖٛ

 ،فيتضح لنا ان امينة ليست من رواة

البخاري وانما ورد ذكرىا في سياق الحديث  ،وانيا ليست مقبولة بل مجيولة الحال  ،وىي قميمة
الحديث ولم يذكرىا اىل العمم بتوثيق او تجريح  ،ولم تذكر اال في ىذه الرواية وليس ليا متابع ،

فعمى ما شرطو في حد المقبول فيي لينة الحديث عنده ألنيا لم تتابع ،وىذا ال يصح  ،إنما ىي
مجيولة الحال ليس ليا رواية بحسب ما أشار اليو المزي عندما ترجم ليا في تيذيب الكمال.ٖٜ

ٕـ خيرة  ،موالة أم سممة ( أم الحسن البصري ) :

ٕٜٜ
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قال عنيا الحافظ ابن حجر العسقالني في التقريب "مقبولة" من الثانية مٗ.ٗٓ

ني َما ،وعنيا ابناىا الحسن وسعيد
روت عن :موالتيا أم سممة  ،وعائشة َ ر ْ
ضي اهللُ َع ُ
ابنا أبي الحسن ،وعمي بن زيد بن جدعان ،ومعاوية بن قرة المزني ،وحفصة بنت سيرين.ٗٔ
وقد أخرج ليا اإلمام مسمم في صحيحو حديثين  :االول  :عن الحسن  ،عن أمو ــ اي

خيرة ـ ـ  ،عن عائشة قالت  " :كنا ننبذ لرسول اهلل ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ في سقاء يوكئ أعاله

 ،ولو عزالء ننبذ غدوة فيشرب عشاء ،وننبذ عشاء فيشرب غدوة ".ٕٗ
وقد تابعتيا بنانة بنت يزيد العيشمية عن عائشة

ٖٗ

 .وتابعتيا عمرة عن عائشة .ٗٗ

أما الثاني  :فعن الحسن أيضا  ،عن أمو  ،عن أم سممة  ،قالت  :قال رسول اهلل صمى

اهلل عميو وسمم  " :تقتل عما ارً الفئة الباغية ".ٗ٘

ولم يتابع الحسن عن أمو خيرة عن ام سممة أحد في رواية الحديث  ،وورد من طرق

اخرى عن عدد من الصحابة  ،لكنو ليس من طريق ام سممة .
الثقات

وقد تتبعت ترجمتيا فمم أقف عمى ثوثيق ليا أو تضعيف إال أن ابن حبان ذكرىا في

ٗٙ

بقدح.
وىذا لما يقتضيو منيجو في إيراد كل من لم يذكر
ٍ

قمت :فكيف حكم عمييا بأنيا مقبولة وىي لم ترو سوى حديثين توبعت في واحد منيما

ولم تتابع في اْلخر  ،ولم يذكر من حاليا شيئاً يمكن اعتماده توثيقاً أو تضعيفاً ،فمعل حكم

الحافظ عمييا بأنيا مقبولة بالنسبة لمروايات التي ليا متابع  ،أما ما لم تتابع عميو فيي لينة ،

واهلل اعمم.

ٖـ الرباب بنت صميع  ،أم الرائح الضبية البصرية :

قال عنيا الحافظ ابن حجر العسقالني في التقريب "مقبولة" من الثالثة ختٗ .ٗٚ

روت عن عميا سممان بن عامر الضبي  ،وعنيا حفصة بنت سيرين  ،وقد تتبعت

ترجمتيا فمم أقف عمى من وثقيا أو ضعفيا ،إال أن ابن حبان ذكرىا في الثقات.

ٗٛ

ليا في صحيح البخاري حديث واحد في العقيقة  ،ٜٗأورده معمقاً ،وىذا ليس عمى شرط

البخاري وليس ليا في مسمم شيء ،ومع ىذا فالرباب ليست من المكثرات في الحديث ،وقد
توافرت فييا شروط المقبول من قمّة الحديث ولم يثبت فييا جرح.

وقد تتبعت روايتيا التي في السنن فوجدت أنيا توبعت ولم تنفرد بيا  ،٘ٓوقد ذكرتيا

ألنيا وردت في صحيح البخاري وان كان حديثيا معمقاً.

ٗـ زينب بنت كعب بن عجرة األنصارية ( زوج أبى سعيد الخدري) :

قال عنيا الحافظ ابن حجر العسقالني في التقريب "مقبولة" من الثانية ويقال ليا صحبة
ٖٓٓ
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وعنيا :ابنا أخوييا سعد بن إسحاق  ،وسميمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة.

ٕ٘

وذكرىا ابن حبان في الثقات .ٖ٘

وقد ذكرتيا ىنا لمتنبيو إلى أنيا ليست من رواة الصحيحين،فإن في بعض نسخ التقريب

رمز (ع) والصواب(ٗ) أنيا من رواة الكتب األربعة فقط .٘ٗ

٘ ـ مرجانة  ،أم عمقمة ( والدة عمقمة بن أبى عمقمة ) :

قال عنيا الحافظ ابن حجر العسقالني في التقريب "مقبولة" من الثالثة خت د ت س.٘٘

روت عن :معاوية وعائشة ،وعنيا ابنيا عمقمة  ،وبكير بن االشج ،جيميا الذىبي .٘ٙ

أخرج البخاري في صحيحو عن أم عمقمة غير منسوبة تعميقاً ،فقال  :وقال بكير عن ام

عمقمة  :كنا نحتجم عند عائشة فال تنيى

٘ٚ

.

ولم أقف عمى قول من مجرح أو معدل فييا ،بل لم يوردىا أغمب أصحاب المصنفات في

رجح الحافظ أنيا ىي مرجانة ،وأم عمقمة وان كانت قميمة الحديث إال أنيا لم تتابع
التراجم ،فكيف ّ
في بعض حديثيا ،فيي مقبولة باعتبار المتابعة ،ولينة باعتبار عدم المتابعة  ،والصواب أنيا

مجيولة ال يعرف حاليا ،وان كانت ىي نفسيا مرجانة فقد أخرج ليا تعميقاً فيي ليست عمى

شرطو أصالً.

ٙـ أم عمرو بنت عبداهلل بن الزبير بن العوام القرشية األسدية :

قال عنيا الحافظ ابن حجر العسقالني في التقريب "مقبولة" من الرابعة خت س .٘ٛ

روت عن أبييا ،وعنيا معاذة العدوية  ،ولم أقف في ترجمتيا عمى توثيق أو

تضعيف.ٜ٘

وأخرج ليا البخاري تعميقاً في صحيحو  ،وقد توبعت في روايتيا ىذه ،إذ أخرجيا البخاري
في الموضع نفسو من ٍ
وجو آخر عن عمر بن الخطاب .ٙٓ 

فالراجح أنيا مقبولة ألنيا قميمة الرواية ،ولم يثبت ما يجب ترك روايتيا ،وقد توبعت ىنا في

روايتيا ،وتحقق فييا شرط الحافظ ابن حجر ،لكن البخاري أخرج ليا تعميقاً ،فيي ليست عمى

شرطو ،واهلل تعالى أعمم.

ٚـ امرأة ( من أىل إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ) :

قال عنيا الحافظ ابن حجر العسقالني في التقريب "مقبولة" من الرابعة خ .ٙٔ

ورد ذكرىا في البخاري في حديث أم خالد بنت خالد  ،ٕٙولم ترو الحديث بل ورد ذكرىا
ٖٔٓ
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في سياق الحديث وأنيا إنما رأت ثياب أم خالد ،فيي ليست من رواة البخاري إذ الحديث عن أم

خالد وليس عنيا .

أما حاليا فقد تتبعت ترجمتيا فمم أقف عمى حاليا  ،ٖٙوالصواب أنيا مجيولة ال تعرف

باسم أو كنية ،وال يعرف حاليا في الحديث فال أدري كيف حكم عمييا الحافظ (رحمو اهلل) بأنيا
مقبولة؟ وما ىي الشروط التي توافرت فييا من ىذه المرتبة؟

 ٛـ أم عبدالرحمن بن أبي بكرة الثقفي ،اسميا ىولة ويقال ىالة قال عنيا الحافظ "مقبولة" من
الثانية خ.ٙٗ

وىذه أيضاً ورد ذكرىا في البخاري في حديث رواه أبو بكرة  ،وليست ىي من رواة
ٙ٘

الحديث بل نقمت عن زوجيا موقفاً ترتب عميو رواية ىذا الحديث ،والحديث ألبي بكرة .
ٍ
اختالف فيو ،ولم يذكر من
أما ىي فمم أقف في أثناء ترجمتيا إال عمى اسميا عمى
حاليا شيء .ٙٙ

قمت :فيذه الراوية ليست مقبولة بل مجيولة ألنيا ال تعرف والرواية ليست ليا بل

لزوجيا ،ولم تتابع عمى ىذا ،فكان االصح أن ال يحكم عمييا الحافظ بيذا الحكم واهلل اعمم .

وبعد دراسة أحوال من وصفت بالمقبول من الراويات عمى ترتيب اليجاء ،آتي عمى نياية

بحثي ىذا ،والذي أسألو ج ّل في عاله أن يجعمو خالصاً لوجيو الكريم ،ويمن عمينا بعمماء أفذاذ
كالحافظ العسقالني وغيره ممن خدموا الدين والسنة ،وصنفوا وبرعوا ،حتى أتاىم اليقين ،وآخر

رب العالمين .
دعوانا أن الحمد هلل ّ

الخ ِات َم ُة
َ

من عمى
وختاماً ال يسعني إال أن أتوجو بالحمد والثناء عمى رب األرض والسماء ،الذي ّ
ويسر لي إتمامو عمى ىذا النحو ،وأسألو ج ّل شأنو وتعالى عمواً كبي ارً أن
بكتابة ىذا البحثّ ،
يتقبل مني ويحشرني مع صفوة خمقو سيدنا محمد  . وبعد :
فيذه اىم النتائج والتوصيات التي توصمت الييا :

بالمنيجية التي وضعيا في مصطمحاتو فـي عـدد مـن
ٔــ عدم التزام الحافظ ابن حجر العسقالني
ّ
ويعرف بيا  ،ثم يخالف منيجو في بعض الـرواة  ،ال سـيما
تراجم الكتاب  ،فيو يضع مصطمحاتو ّ
فيما يتعمق بـ "المقبول" وشروطو فيو .

الخاصة بو في كتاب تقريب التيذيب  ،مثل "
ٕــ كان لمحافظ ابن حجر العسقالني اصطالحاتو
ّ
ٕٖٓ
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مقبول"  " ،صدوق ييم " وغيرىا من االصطالحات األخرى .

ٖــ يالحظ في شروط المقبول عنده كونو قميـل الحـديث  ،ولـم يجعـل لمصـطمحو فـي القمّـة ضـابطاً
معروفاً يمكن االعتماد عميو في تحديد القمّة والكثرة .

ٗــ في أغمب الراويات المواتي وصفين بمفظ "مقبولة" قمّة الرواة عنين فال يروي عن أحدىم سوى
رٍ
او أو راويــين  ،ممــا يعنــي دخــول ى ـؤالء فــي قضــية الجيالــة بقســمييا  ،بــل مــنين مجي ـوالت ال
يعـرفن ورد ذكــرىن فــي سـياق الحــديث ولــم ينبــو الحـافظ ابــن حجـر عمــى ذلـك  ،ولــم يعقــب عميــو

بشيء .

٘ــ أغمب الراويات المواتي ىن موضوع بحثي لـم يخـرج ليـن البخـاري ومسـمم بـل ورد ذكـرىن فـي
معرض الحديث عن مناسبة الرواية.

ٙــ لم أقف عمى راوية واحدة قال عنيا الحـافظ "لينـة الحـديث" مـع أنـو شـرط عمـى نفسـو ذلـك فـي
مقدمتو.

ٚــ بمغ عدد الراويات في ىذه الدراسة الثمانية راويات معظمين لسن من رواة الحديث .
التوصيات  :أوصي الباحثين و طمبة العمم المشتغمين في مجال السنة أن  ،يبحثوا في

جزئيات ىذا الفن  ،لمعرفة الصحيح من السقيم ،كما أدعو ىم ليشمروا عن
جزئية من
كل
ّ
ّ
الجد  ،ويغوصوا في ىذه العموم  ،وال يدعوا ثغرة يؤتى من قبميا اإلسالم وأىمو  ،اال
ساعد
ّ
وبادروا الى سدىا والدفاع عنيا  ،ال سيما رموز العمم الذين أوصموا لنا ىذه الثروة سواء أكان
العدد  ،فكيف وقد تطورت العموم وتيسرت
من الصحابة أو ممن دونيم  ،وحفظوىا لنا عمى قمّة ُ
سبل الدراسة والبحث  ،فما عمى الباحث إال أن يصدق النية بعد التوكل عمى اهلل تعالى  ،ويبتعد

تعصب وتطرف وكل ما من شأنو أن يضعف البحث العممي
عن كل ما يشين البحث العممي من ّ
الرصين المتين .

وأخي ارً فمنا في عممائنا األجالء قدوة حسنة لمن أراد االستقامة  ،فمنسر عمى ما

ساروا عميو  ،ونحفظ العيد بحفظ السنة والذب عنيا  ،ونكمل ما بدأوه وأسسوا لو  ،وأفنوا
أعمارىم وبذلوا الغالي والنفيس من أجمو ،ولم تأخذىم في اهلل لومة الئم ،صابرين محتسبين حتى

رب العالمين ،وصمى اهلل
نمقاىم يوم القيامة في مستقر رحمة اهلل ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل ّ
عمى سيدنا محمد وآلو وصحبو أجمعين.
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اليوامش
 1وىي رسالة ماجستير بعنوان  :الرواة المقبولون في تقريب التيذيب وليم رواية في الصحيحين دراسة
تطبيقية  ،لمطالبة انتصار سامي ابراىيم  ،في الجامعة العراقية كمية اصول الدين سنة ٕٓٔٓ م .

 ٕينظر الجواىر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي  ,تحقيق
إبراىيم باجس عبد المجيد ,دار ابن حزم لمطباعة والنشر  ,بيروت ـ لبنان  ,الطبعة األولى ٜٔٗٔىـ ـ

ٜٜٜٔم  , ٔٓٔ/ٔ ,الضوء الالمع لمسخاوي أيضا  ,مكتبة القدس  ,القاىرة ـ مصر ٖٖٔ٘ ,ىـ ٖٗ/ٔ ,

 ،وطبقات الحفاظ لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ،ت ٜٔٔىـ  ،دار الكتب العممية بيروت

 ،الطبعة االولى ٖٔٗٓ ،ىـ . ٕ٘٘ / ٔ ،

 ٖىو محمد بن أحمد بن عبد العزيز النويري الذي انتيت إليو رياسة الفقياء الشافعية في األقطار الحجازية ,
توفي سنة  ٚٛٙىـ  ,ينظر الدرر الكامنة البن حجر العسقالني صححو  ,عبد الوارث محمد عمي  ,دار
الكتب العممية بيروت ـ لبنان  ,الطبعة األولى ٔٗٔٛىـ . ٗٔٙ/ٖ .

 ٗينظر إنباء الغمر بأبناء العمر البن حجر العسقالني  ,دار الكتب العممية  ,بيروت ـ لبنان  ,الطبعة األولى
ٜٗٔٚم  , ٔٚ٘/ٔ ,والجواىر والدرر  ،دار ابن حزم  ،الطبعة االولى ٜٜٜٔ ،م  ، ٕٔٓ / ٔ ،والبدر
الطالع لمحمد عمي الشوكاني  ,مطبعة السعادة  ,القاىرة ـ مصر ٖٔٗٛ ,ىـ  ,ص .ٛٚ

 ٘عسقالن :ىي مدينة عمى ساحل الشام من أعمال فمسطين  ,كان يقال ليا عروس الشام لحسنيا ,افتُِتحت

أيام عمر بن الخطّاب عمى يد معاوية بن أبي سفيان  , ولم تزل في يد المسممين إلى أن استولى عمييا
اإلفرنج سنة  ٘ٗٛىـ  .ينظر فتوح البمدان لمبالذري  ,طبعة القاىرة لجنة البيان العربي .ٜٔٙ/ٔ ,

 ٙينظر الكامل في التاريخ البن األثير  ,دار الصادر  ,بيروت ـ لبنان ٜ٘ٔٙم  ،ٕٔٙ/ٜ ,والجواىر والدرر :
ٔ . ٖٔٓ /

 ٚينظر  :الجواىر والدرر  ، ٔٓ٘ / ٔ :وشذرات الذىب . ٖٜ٘ / ٜ :
اإلصر عن قُضاة مصر لمحافظ ابن حجر  ,تحقيق عمي محمد عمر  ,مكتبة الخانجي
 ٛينظر  :رفع
ْ
لمطباعة  ,القاىرةٜٜٔٛ ,م  ، ٕٙ / ٔ :والضوء الالمع  ، ٖٙ / ٕ :وشذرات الذىب  ، ٖٜ٘ / ٜ :ولحظ
األلحاظ لمحافظ أبي الفضل تقي الدين بن فيد الياشمي العموي  ,مطبعة التوفيق  ,دمشق ـ سوريا / ٔ :

. ٖٖٛ

اإلصر  ,ٛ٘/ٔ :إنباء الغمرٔ ،ٔٔٚ/والرواة المقبولون في تقريب التيذيب :ص.ٜ
 ٜينظر  :رفع
ْ
 ٔٓىو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق المصري الشافعي المتوفى سنة ٛٓٛىـ  ,ينظر الذيل عمى
لمسخاوي  ,تحقيق جودت ىالل  ,الدار المصرية  ,ٚٙ ,الضوء الالمع .ٕٓٓ/ٜ
رفع اإلصر
ّ

 ٔٔينظر  :الجواىر والدرر دار ابن حزم  ، ٔٗٓ / ٔ :الضوء الالمع  ٖٚ / ٕ :ـ  ، ٖٛالذيل عمى رفع
اإلصر  , ٜٚحسن المحاضرة لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ,تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم ,
المكتبة العصرية  ,بيروت ـ لبنان  ,الطبعة األولى ٕٔٗ٘ ,ىـ .ٖٙٙ/ٔ ,
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 ٕٔينظر  :الجواىر والدرر دار ابن حزم  ، ٔٗٓ / ٔ :الضوء الالمع  ٖٚ / ٕ :ـ  ، ٖٛوالذيل عمى رفع
اإلصر  ، ٜٚ :وحسن المحاضرة . ٖٙٙ / ٔ :

 ٖٔينظر  :الجواىر والدرر دار ابن حزم  ٕٔٗ / ٔ :ـ  ، ٔٚٙوبدائع الزىور لمحمد بن أحمد بن إياس
الحنفي  ,تحقيق محمد مصطفى  ,القاىرة ـ مصر ٖٖٔٛىـ . ٕٜٙ/ٕ ,

 ٔٗينظر  :الجواىر والدرر  ٜٙ٘ / ٕ :ـ . ٜٙٙ

 ٔ٘ينظر  :الضوء الالمع ٕ , ٗٓ/ولحظ األلحاظ  , ٖٖٛ/ٔ :والرواة المقبولون في تقريب التيذيب :صٓٔ.

 ٔٙينظر مقدمة تقريب التيذيب لمحافظ أحمد بن عمي بن حجر العسقالني  ,تحقيق وتعميق صغير أحمد
شاغف الباكستاني (أبو األشبال) دار العاصمة لمنشر  ,مكة المكرمة ـ المممكة العربية السعودية  ,الطبعة

األولى ٖٔٗٔىـ . ٔ٘/ٔ ,

 ٔٚينظر مقدمة تقريب التيذيب . ٔ٘/ٔ :

 ٔٛينظر تقريب التيذيب ٔ ، ٜٔ/والرواة المقبولون في تقريب التيذيب  :صٕٔ .
 ٜٔينظر  :الجواىر والدرر . ٜٙ٘ / ٕ :

 ٕٓينظر الرواة المقبولون في تقريب التيذيب  :صٕٔ .
 ٕٔينظر  :مقدمة تقريب التيذيب .ٖٔ/ٔ :
 ٕٕتقريب التيذيب ٔ. ٕٛ /

 ٕٖينظر الرواة المقبولون في تقريب التيذيب  :صٖٕ .

 ٕٗحاشية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عمى"الرفع والتكميل" ص ٖ ٔٛـ  ،ٔٛٙوالرواة المقبولون في تقريب
التيذيب  :صٖٕ. ٕٗ-

 ٕ٘ينظر ترجمتو في التاريخ الكبير بإشراف محمد عبد المعيد خان ,طبعة دار المعارف العثمانية ,حيدر آباد,
الطبعة األولى ٖٓٔٙىـ  ,)ٖٕٓٛ(ٖٓٓ/ٛالجرح والتعديل تحقيق عبدالرحمن بن يحيى المعممي ,طبعة دار
المعارف العثمانية ,حيدر آباد ,الطبعة األولىٖٔٚٔ ,ىـ  ,)ٚ٘ٚ(ٕٔٛ/ٜالتعديل والتجريح لمن أخرج لو

البخاري في الصحيح ألبي الوليد الباجي دراسة وتحقيق أحمد البزار ,الطبعة األولى ٖ,)ٔٗٚٓ(ٖٜٔٛ/
شار عواد معروف ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة,
تيذيب الكمال لمحافظ ّ
المزي ,تحقيق الدكتور ب ّ
محمد
ٔٗٓٙىـ ـ ٜ٘ٔٛم ,)ٜٕٙٓ(ٜٗٚ/ٖٔ ,الكاشف لمحافظ شمس الدين الذىبي ,تحقيق الدكتور
ّ
عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب ,دار القبمة لمثقافة اإلسالمية ,مؤسسة عموم القرآن ,جدة ـ المممكة العربية

السعودية ,الطبعة األولىٖٔٗٔىـ ـ ٕٜٜٔم ٕ ,)ٕٖٙٓ(ٖٖٚ/تيذيب التيذيب لمحافظ ابن حجر
العسقالني طبعة دار الفكر لمطباعة ,بيروت ـ لبنان ,الطبعة األولى ٗٓٗٔىـ ـ ٜٗٔٛم ٔٔ,)ٖٗ٘(ٕٖٖ/

ولو في صحيح البخاري  ٕٙحديثاً ,ينظر عمى سبيل المثال ال الحصر كتاب األذان ,باب صالة النساء خمف

الرجال  , ٕٔٔ/ٔ :والرواة المقبولون في تقريب التيذيب  :ص ٕٔٔ.

 ٕٙينظر تقريب التيذيب ٔ. )ٕٕٔٙ( ٕٖٗ /
 ٕٚلمزيد البيان ينظر كتاب إمعان النظر في تقريب الحافظ ابن حجر ،لعطاء بن عبد المطيف بن أحمد ,
مكتبة العمم  ,القاىرة ـ مصر  ,الطبعة األولى ٗٔٗٔهٜٜٔٗ ،م  ،ص ٓ٘  ,وينظر كتب تراجم الرجال
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بين الجرح والتعديل  ,لصالح المحيدان  ,بدار الوطن لمنشر  ,الرياض ـ السعودية  ,الطبعة األولى ٔٗٔٛىـ
ـ ٜٜٔٚم  ,صٕٛٛـ ٗ.ٕٜ
 ٕٛينظر ترجمتو في الجرح والتعديل ٕ\ ,٘ٙتاريخ أسماء الثقات ألبي حفص عمر بن شاىين ,تحقيق
صبحي السامرائي  ,الدار السمفية  ,الصفاة ـ الكويت  ,الطبعة األولى ٗٓٗٔ ه  ٜٔٛٗ -م ,ٔٓ\ٔ :
تيذيب الكمال ٔ\ٖٓٗ ,تذكرة الحفاظ لمذىبي تحقيق عبدالرحمن بن يحيى المعممي دار إحياء التراث العربي
بيروت ـ لبنان  ,ومكتبة الحرم المكي بمكة المعظمة ٘ٔ شوال سنة ٗ ٖٔٚىـ  ,ٜٗ٘\ٕ :سير أعالم
النبالء مؤسسة الرسالة بيروت -سوريا  ,الطبعة التاسعة ٖٔٗٔ ىـ ـ ٖ ٜٜٔم  ,ٔٙٓ\ ٕٔ :تيذيب
التيذيب ٔ\ٖٗ ,تقريب التيذيب ٔ\ ,ٖٙبحر الدم فيمن تكمم فيو احمد بمدح أو ذم البن المبرد تحقيق د.
روحية عبدالرحمن السويفي  ,الطبعة األولى ٕ ٜٜٔدار الكتب العممية  ,بيروت ـ لبنان .ٔٓ\ٔ :
 ٕٜينظر نزىة النظر شرح نخبة الفكر لمحافظ ابن حجر العسقالني  ،تحقيق عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحبمي :
ص ٘ٔ ، ٕ٘ ,والرواة المقبولون في تقريب التيذيب  :صٕٗ. ٕ٘-
 ٖٓينظر كتاب إمعان النظر في تقريب الحافظ ابن حجر  ،والرواة المقبولون في تقريب التيذيب  :صٕ٘ .
 ٖٔينظر الرواة المقبولون في تقريب التيذيب  :صٕ٘ .
 ٖٕينظر الرواة المقبولون في تقريب التيذيب  :صٕٚـــ . ٕٛ
 ٖٖينظر مقدمة فتح الباري  ،دار المعرفة لمطباعة والنشر ,بيروت – لبنان ,الطبعة الثانية ٖٔٓٔه :
ٔ\.ٚ
 ٖٗينظر تقريب التيذيب البن حجر العسقالني ٕ\ٖ٘ٗٔ (ٖ٘. )ٛٙ
 ٖ٘تنظر ترجمتيا في تيذيب الكمال ٖ٘\ٕٖٔ ,الكاشف لمذىبي ٕ\ٖٓ٘ ,تيذيب التيذيب ٕٔ\ٕٖ٘.
 ٖٙاالول  :في صحيح البخاري  ،لمحمد بن اسماعيل البخاري ،دار الفكر بيروت  ٔٗٓٔ ،ىـ  ،كتاب الصوم,
باب من زار قوما فمم يفطر عندىم  , ٕٗٚ/ٕ :والثاني في  :كتاب النكاح  ،باب عرض المراة نفسيا عمى
الرجل الصالح  ،وفي  :كتاب األدب ,باب ما ال يستحيا من الحق لمتفقو في الدين . ٔٓٔ/ٚ:
 ٖٚالحديث أخرجو اإلمام أحمد في مسنده ,مؤسسة قرطبة  ,القاىرة ـ مصر برقم ( ,)ٕٔٓٚٙو(ٗ,)ٕٜٔٛ
والنسائي في الكبرى تحقٌق عبد الغفار سلٌمان بنداري  ,دار الكتب العلمٌة بٌروت ـ لبنان  ,الطبعة األولى,
1111هـ ٜٜٔٔم برقم (ٖٕٗ ,)ٛوابن عساكر في تاريخ دمشق دراسة وتحقٌق علً شٌري ,دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزٌع ,بٌروت ـ لبنان ,الطبعة األولى 1111 ,هـ ـ 1111م  ٖ٘ٓ\ٜـٖٖ٘ ,المتقي
اليندي في كنز العمال  ،تصحيح وفيرسة الشيخ بكري حياني  ٜٔٗٓ ،ىــ ٜٜٔٛ ،م  ،مؤسسة الرسالة
بيروت .ٕٛٚ\ٖٔ :
 ٖٛأخرجو اإلمام أحمد في مسنده برقم (ٔ ,)ٖٔٛٚوالبخاري في صحيحو  :كتاب النكاح  ،باب عرض المراة
نفسيا عمى الرجل الصالح  ،وفي  :كتاب األدب ,باب ما ال يستحيا من الحق لمتفقو في الدين , ٔٓٔ/ٚ:
وابن ماجة في سننو  ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  ,طبعة دار الفكر  ,بيروت ـ لبنان  ،كتاب النكاح ،
باب التي وىبت نفسيا لمنبي صمى اهلل عميو وسمم  ،برقم (ٕٔٓٓ) ,والنسائي في سننو  ،دار الفكر بٌروت
 ،الطبعة االولى  1411هـ ـ 1141م  :كتاب النكاح  ،باب عرض المرأة نفسيا عمى من ترضى ,ٜٚ/ٙ :
وفي الكبرى برقم (ٖٔٗ٘) ,و(ٕٖٗ٘).
 ٖٜينظر تيذيب الكمال .ٖٕٔ/ٖ٘ :
 ٗٓينظر تقريب التيذيب ٕ\ٕٖ٘ٔ (.)ٛٙٚٚ
 ٗٔينظر ترجمتيا في الثقات البن حبان بعناٌة محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية  ,الطبعة
األولى بمطبعة مجمس دائرة المعارف العثمانٌة بحٌدر آباد الدكن الهند  1414هـ ـ  ,612\1 ,1194إكمال
الكمال لعالء الدين مغمطاي  ,بعناية أبي عبد الرحمن عادل بن محمد  ,طبعة الفاروق الحديثة ,ٖٓ\ٕ ,
تيذيب الكمال ٖ٘\ ,ٔٙٙالكاشف ٕ\ ,٘ٓٚتيذيب التيذيب ٕٔ\.ٖٙٚ
 ٕٗأخرجو اإلمام مسمم في صحيحو  ،دار الفكر بيروت  ،كتاب األشربة ,باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم
يصر مسك ارً  , ٕٔٓ\ٙ :وأبو داود في سننو  ،تحقيق سعيد محمد المحام  ،الطبعة االولى  ٔٗٔٓ ،ىـ ــ
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ٓ ٜٜٔم  ،دار الفكر بيروت  ،كتاب األشربة ,باب في صفة النبيذ  ، ٜٔٔ/ٕ :برقم (ٔٔ ,)ٖٚوالترمذي
في سننو ،تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان  ،الطبعة الثانية  ٖٔٗٓ ،ىـ  ،كتاب األشربة ,باب ما جاء في
االنتباذ في السقاء  ، ٜٔٙ/ٖ :برقم (ٖٖ.)ٜٔ
 ٖٗأخرجو اإلمام ابن ماجو في سننو  ،كتاب االشربة  ،باب صفة النبيذ وشربو  ، ٕٔٔٙ / ٕ :برقم
(. )ٖٖٜٛ
 ٗٗأخرجو اإلمام احمد في مسنده  ،دار صادر بيروت . ٕٔٗ / ٙ :
 ٗ٘أخرجو اإلمام مسمم في صحيحو  ،كتاب الفتن وأشراط الساعة  ،باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر
الرجل . ٔٛٙ/ ٛ ، ...
 ٗٙينظر الثقات . ٕٔٙ/ٗ:
 ٗٚينظر تقريب التيذيب ٕ\ٖٗ٘ٔ (ٔ.)ٛٙٛ
 ٗٛينظر ترجمتيا في الثقات البن حبان ٗ\ٕٗٗ ,تيذيب الكمال ٖ٘\ٔ ,ٔٚميزان االعتدال لمذىبي تحقيق
معوض ,والشيخ عادل أحمد عبد الموجود  ,دار الكتب العممية  ,بيوت ـ لبنان  ,الطبعة األولى
عمي محمد ّ
ٜٜٔ٘ ,م ٗ\ ٙٓٙورمز ليا بالرمز [خ] ,تيذيب التيذيب ٕٔ\.ٖٙٛ
 ٜٗأخرجو البخاري في صحيحو كتاب العقيقة ,باب إماطة األذى عن الصبي في العقيقة  ٕٔٙ/ٙ:معمقاً.
 ٘ٓالحديث عن الرباب بنت صميع  ،عن سممان بن عامر الضبي  ،قال  :قال رسول اهلل صمى اهلل عميو
وسمم :الصدقة عمى المسكين صدقة  ،وعمى ذي القرابة اثنتان  :صدقة وصمة.
أخرجو الحميدي (ٖٕ ,)ٖ/ٛواإلمام أحمد في مسنده برقم (ٖٖٓ ,)ٔٙو(ٖٖٔ )ٔٙو(ٕٗٓ ,)ٔٛوالدارمي
برقم (ٓ ,)ٔٙٛو(ٔ ,)ٔٙٛوابن ماجة في سننو  ،كتاب الزكاة  ،باب فضل الصدقة  ، ٜ٘ٔ/ٔ :برقم
(ٗٗ ,) ٔٛوالترمذي في سننو  ،كتاب الزكاة  ،باب ما جاء في الصدقة عمى االقارب  ، ٛٗ/ٕ :برقم
(ٖ٘ ,ٙوالنسائي في سننو  ،كتاب الزكاة  ،باب الصدقة عمى االقارب  ، ٜٕ/٘ :وفي الكبرى برقم
(ٗ ,)ٕٖٚوابن خزيمة في صحيحو تحقيق محمد مصطفى األعظمي  ,المكتب اإلسالمي  ,بيروت ـ لبنان ,
ٖٜٓٔىـ ـ ٜٓٔٚم  ،برقم (.)ٕٓٙٚ
 ٘ٔينظر تقريب التيذيب ٕ\.ٖٔ٘ٙ
 ٕ٘ينظر ترجمتيا في الطبقات الكبرى البن سعد دار صادر بٌروت ـ لبنان ,الطبعة األولى 1121م ,ٜٗٚ\ٛ ,
الثقات البن حبان ٗ\ٔ ,ٕٚتيذيب الكمال ٖ٘\ ,ٔٛٙميزان االعتدال ٗ\ ,ٙٓٚتيذيب التيذيب ٕٔ\ٕ.ٖٚ
 ٖ٘ينظر الثقات البن حبان ٗ\ٔ.ٕٚ
 ٘ٗينظر تقريب التيذيب ٕ\ٕٗ ٙدراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا ,دار المكتبة العممية ,بيروت –
لبنان ,الطبعة الثانية ٘ٔٗٔ ىـ  ٜٜٔ٘ -م.
 ٘٘ينظر تقريب التيذيب ٕ\ٕ.)ٛٚٚٛ( ٖٔٚ
 ٘ٙينظر ترجمتيا في الثقات البن حبان ٘\ ,ٗٙٙتيذيب الكمال ٖ٘\ٖٗٓ ,الكاشف ٕ\ ,ٕٜ٘ميزان االعتدال
ٗ\ٓٔ ,ٙتهذٌب التيذيب ٕٔ\ٓٓٗ ,وقد رمز ليا المزي وابن حجر بالرمز ي ,وقال في ترجمة أم عمقمة
غير منسوبة أنيا ىي ,ورمز ليا بالرمز خت.
 ٘ٚصحيح البخاري كتاب الصوم  ،باب الحجامة والقيء لمصائم . ٕٖٙ/ٕ :
 ٘ٛينظر تقريب التيذيب ٕ\ٕ.)ٛٛٗٛ( ٖٔٛ
 ٜ٘ينظر ترجمتها في التعديل والتجريح ألبي الوليد الباجي ٖ\٘ٓ٘ٔ ,تيذيب الكمال ٖ٘\ٕ ,ٖٚالكاشف
ٕ\ ,ٕ٘ٙتيذيب التيذيب ٕٔ\ٕٕٗ.
 ٙٓأخرجو البخاري في  ،كتاب المباس ,باب لبس الحرير وافتراشو لمرجال وقدر ما يجوز منو . ٗٗ/ٚ:
 ٙٔينظر تقريب التيذيب ٕ\ ٖٜٔٛبرقم (.)ٛٛٛٛ
 ٕٙأخرجو البخاري في صحيحو  ,كتاب المباس  ،باب ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً  ، ٗٛ/ٚ :وفيو قال
اسحاق حدثتني امرأة من اىمي انيا رأتو عمى ام خالد .
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مجلة األستاذ

 إال, ولم يرمز ليا الحافظ ابن حجر برمز في تيذيب التيذيب وتقريب التيذيب,ٗٗٓ\ٕٔ  تيذيب التيذيبٖٙ
.في نسخة أبو األشبال فقد رمز ليا بالرمز خ
.)ٜٛٛٛ( ٖٜٖٔ\ٕ  ينظر تقريب التيذيبٙٗ
 باب قول النبي صمى اهلل عميو وسمم ال ترجعوا بعدي كفا ار, كتاب الفتن،  الحديث أخرجو البخاري فيٙ٘
. ٜٔ/ٛ : يضرب بعضكم رقاب بعض
.116/16 :  ينظر ترجمتيا فً تهذٌب التهذٌبٙٙ
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Abstract
Praise be to (Allah), and the best peace and prayers be to His honorable prophet (Mohammed)
and upon whose followers and companions
.
Allah had supported this nation with witness to be as a means to maintain His Prophet Sunnah
from corruption, substitution and any disgraceful thing, so the eldest scholars used to write down ,
keep and study them in a narrative, knowledge critical, and examining way. Thus I aimed in thus
research to focus light on one aspect which Allah had saved the Prophet's Sunnah ; that is the men
science, and I focus on one of its partial of its parts; that is the word "Accepted" for IBN HAJAR
which is upon the female narrators whom are described with and mentioned in Alsaheehain . This
research is divided in to a foreword and three sections and an end. In the foreword I mentioned
the reason of choosing this title and its importance, while in the first section I introduced IBN
HAJAR and his book "Altaqreeb" , while in the second section I introduced the rank "accepted"
for IBN HAJAR and his condition upon it. The third section consists the practical application
upon the Accepted female Narrators by applying a summarized study about their status and the
scholar's opinion upon them, then I end the with an end in which I stated the main results of the
research and the recommendation I concluded. I pray (Allah) to accept this work pure to His Face.
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