
 د عودة أحمد الحوريجهود اإلمام الشافعي في جرح الرواة وتعديلهم                                   د. محم
 

 70 

 

 

 جهود اإلمام الّشافعي يف 

 جرح الّرواة وتعديلهم

 

 

 

 

 

 

 الدكتور: حممد عودة أمحد احلوري

 ختصص احلديث الرشيف وعلومه  أستاذ مساعد  

 جامعة طيبة -قسم الدراسات اإلسالمية  -والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب 

 

 

 

 



 د عودة أحمد الحوريجهود اإلمام الشافعي في جرح الرواة وتعديلهم                                   د. محم
 

 71 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ملخص البحث

أهل احلديث؛ بعمل ترمجة  كانة اإلمام الّشافعي عندقمت يف هذا البحث ببيان م

موجزة له، ركزت فيها عىل تزكية نّقاد املحدثني لإلمام الّشافعي يف علم احلديث رواية ودراية، 

بينت بإجياز منهجه يف رواية األحاديث من خالل مقوالته، ومجعت الّرواة الذين تكلم فيهم و

بأقوال غريه من النّقاد، وقد حتصل يل بالتتبع  جرحا أو تعديال، مبينا قوله بمعارضته

يف  -رمحه اهلل-واالستقراء نحو من مخسني راويا نقدهم اإلمام الّشافعي، ثم بينت معامل منهجه 

 للّرواة، واملتمثل باعتدال عبارته واقتصادها .نقده 

 

 املقدمة

وصحبه أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل آله 

لامء أفذاذا رواية ودراية؛ حيفظونه من أما بعد: فقد هيأ اهلل سبحانه وتعاىل هلذا الدين ع

والذي برع يف فنون  -رمحه اهلل تعاىل  -ّشافعيالتحريف والتزييف، ومن هؤالء: اإلمام ال

ألخرى، إذ خمتلفة، إال أّن اجلانب الفقهي األصويل عنده طغى عىل سائر التخصصات العلمية ا

ز مكانته يف علم احلديث  َ أحببت أن ُأبرِرز جانبا  -كام هو يف الفقه-مأل فقهه اآلفاق، ومّلا مل ُتْبر

نقدهم، وبيان منهجه يف النقد؛ فنّقاد احلديث عىل مراتب  ل مجع الّرواة الذينمن ذلك من خال

 أكثر الّرواة، وقسم من حيث كثرة كالمهم يف الّرواة، فهم عىل ثالثة أقسام: قسم تكلموا يف

تكلموا يف كثرٍي من الّرواة، وقسم تكلموا يف الّرجل بعد الّرجل، وهم عىل مراتب من حيث 

ثبت يف التعديل؛ يغمز الراوي بالغلطتني والثالث، سم متعنت يف اجلرح متطبيعة نقدهم: ق

يسى ويلني بذلك حديثه: كابن معني، وأيب حاتم، واجلوزجاين، وقسم متساهل: كأيب ع

الرتمذي، وأيب عبد اهلل احلاكم، وأيب بكر البيهقي، وقسم معتدلون: كالبخاري، وأمحد بن 
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فيمن يتكلم يف الّرجل بعد الّرجل،  كر الذهبيُّ الّشافعيحنبل، وأيب زرعة، وابن عدي. وقد ذ

 .(1)ومل يصنّفه من حيث التشدد والتساهل

عي، ا تتعلق بعلم جهبذ كاإلمام الّشاف: تنبع أمهية هذه الدراسة من كوهنأمهية الّدراسة

بّرز يف شتى الفنون، ومتّيز يف كّل العلوم، إال أنه طغى اجلانب الفقهي األصويل عىل سائر 

كرة هذه الّدراسة لبيان متّيزه يف علم احلديث كناقد لرواته، ومقّعد التخصصات، فجاءت ف

 ملنهج روايته يف عرصه .

ا هي مكانة اإلمام لة الّدراسة باألسئلة اآلتية: ممشكلة الّدراسة: يمكن تلخيص مشك

 الّشافعي يف علم احلديث عاّمة؟ وما منزلته بني النّقاد؟ هل هو مكثر من نقد الّرواة أم مقّل كام

قال الذهبي؟ وهل هو متعنّت يف نقده أم معتدل أم متساهل؟ وما هي مالمح منهجه يف الّدراية 

 والّرواية؟

لّدراسة إىل: الوقوف عىل مكانة اإلمام الّشافعي يف علم هذه ا : هتدفأهداف الّدراسة

من حيث  احلديث عامة، وإبراز مكانته كناقد للّرواة خاصة ، كام هتدف بيان رتبته بني النّقاد

كالمه يف الّرواة كثرة أو قلة، وتوضيح طبيعة نقده من حيث الّتشدد والّتساهل، وذلك لتشكيل 

 قدي عند اإلمام الّشافعي .تصّور ملالمح املنهج النّ

اقتضت طبيعة هذه الّدراسة أن أتبع املنهج االستقرائي التام من خالل  منهج الّدراسة:

لشاملة، وذلك جلمع الّرواة الذين نقدهم اإلمام الّشافعي. ثم الْبامج احلاسوبية خاصة املكتبة ا

د إظهار مكانة قول الشافعي املنهج املقارن بمعارضة قول الّشافعي بقول غريه ومّلا كان القص

بني قول النقاد مل أتوسع يف ذكر األقوال فعمدت يف الغالب إىل نقل أقوال النقاد يف الراوي 

                                                 

 (159، 158انظر: الذهبي، ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل ) ص   (1)
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كالكامل البن عدي، وامليزان للذهبي، وهتذيب التهذيب  من مصدر واحد جيمعها الواحد

 ه .البن حجر، ثم التحليل واالستنباط لبيان أبرز معامل املنهج النّقدي عند

 خّطة البحث:

 وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون يف مقدمة ومبحثني وخامتة:

 يف مطلبني:املبحث األول: مكانة اإلمام الّشافعي عند نّقاد احلديث . ويقع 

  اإلمام الّشافعي وثناء أئمة احلديث عليه . املطلب األول: 

 مام الّشافعي .املطلب الثاين: توضيح ما ُنسب البن معني من كالم يف اإل

املبحث الثاين: الّرواة الذين نقدهم اإلمام الّشافعي ومنهجه يف النقد. ويقع يف ثالثة 

 مطالب:

 اإلمام الّشافعي يف علم احلديث.املطلب األول: مكانة 

 املطلب الثاين: الّرواة الذين نقدهم اإلمام الّشافعي.

 ة وأسسه.املطلب الثالث: منهج اإلمام الّشافعي يف نقد الّروا

 : وسجلت فيها أهم النتائج.اخلامتة
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 املبحث األول: مكانة اإلمام الّشافعي عند نّقاد احلديث.

 الّشافعي وثناء أئمة احلديث عليه .  املطلب األول: اإلمام

 . -رمحه اهلل تعاىل -أوال: ترمجة خمترصة لإلمام الّشافعي

ن عثامن بن شافع بن السائب بن يس بن العباس بهو حممد بن إدر -أوال: اسمه ونسبه:        

بن عبيد بن عبد يزيد ابن هاشم بن املطلب ابن عبد مناف بن قيص بن كالب بن مرة بن كعب 

لؤى بن غالب ابن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة . وجيتمع مع النّبّي) صىّل اهلل عليه وسلم( 

 .(2) يف عبدمناف بن قيص

أمجع املؤرخون عىل أّنه ولد سنة مخسني ومائة، وهى الّسنة  -نشأته ووفاته:ثانيا: مولده و       

الذي عليه اجلمهور أّنه ولد بغّزة، ثم مُحل  واملشهور -رمحه اهلل تعاىل-التي تويّف فيها أبو حنيفة

إىل مّكة وهو ابن سنتني، وتويّف بمرص ليلة اجلمعة بعد املغرب سنة أربع ومائتني، وهو ابن أربع 

 . (3)سني سنة، ودفن بعد العرص، وقْبه بمرصومخ

قال ابن حبان: ) ومات عنه أبوه وهو ابن سنتني، فحملته أّمه إىل دارهم باحلجاز يف و

أجياد، فنشأ بمكة وترعرع فيها، وجالس أهل العلم، وفتح عليه فيه ما حرم غريه مثله، حتى 

ّشافعي يقول: قال يل مسلم الزنجي كان مسلم بن خالد الزنجي حيثه عىل الفتيا يقول سمعت ال

وأنا ابن مخس عرشة سنة: أفت يا أبا عبد اهلل فقد آن لك أن تفتي، فلم يزل ذلك دأبه: يزداد كل 

 .(4) يوم دفعة، وىف العلم بصرية وقدوة، إىل أن تويف رمحه اهلل ( 

                                                 

 ( . 66ابن عبد الْب ، اإلنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء: ) ص  (2)

يل: أنه ىف اليوم الذى تويف فيه أبو حنيفة. قال البيهقى: ومل يثبت اليوم، وقيل ولد بعسقالن، ومها من األرض املقدسة التى وق  (3)

(، ابن عدي، الكامل يف ضعفاء 67بارك اهلل فيها، فإهنام عىل نحو من مرحلتني من بيت املقدس.انظر: النووي، هتذيب األسامء  )ص 

 (117ص  1الرجال: )ج 

 (31ص  9ابن حبان، الثقات: )ج   (4)
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وخرج وكتب العلم بمكة وبمدينة النّبّي )صىل اهلل عليه وسلم(، وقدم بغداد مرتني، 

 .(5) إىل مرص واستمر هبا إىل حني وفاته

 ثناء أئمة احلديث عىل اإلمام الّشافعي. ثانيا:

؛ ألن ذلك مما ال ُيدرك  -رمحه اهلل -ليس الغرض هنا استيعاب ما قيل يف الّشافعي  

غوره، لكن الغاية هنا إظهار بعض ثناء املحّدثني عليه ليتالءم ذلك وموضوع البحث، وظهر 

راية اإلمام الشافعي بفقه احلديث، ونرش احلديث الصحيح كان حمل الثناء األبرز عند يل أّن د

 .املحدثني  

فقد كان  –وهو املالزم له  -هـ(  يف وصف شيخه 241وأبدأ هنا بكالم اإلمام أمحد) ت

له وعلمه ، مقّرا له بفض(6) اإلمام أمحد حمّبا لإلمام الّشافعي، شديد امليل إليه، مكثرا من الّدعاء له

احلديث من ، معرتفا له باألستاذّية عليه؛ فقال:) ما عرفت ناسخ (7)بني الفقه واحلديث ومجعه

، وعّده جمدد القرن (9) ، وقال:  ) هذا الذي ترون كله أو عامته من الّشافعي((8) منسوخه حتى جالسته(

من للنّاس يف كل رأس مائة فقال: )إن اهلل يقّيض  ( 10) الثاين: كالشمس للّدنيا وكالعافية للنّاس

فنظرنا: فإذا يف رأس املائة عمر يعلمهم السنن وينفي عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( الكذب، 

 ، كيف ال ! وهو الّذابُّ عن اآلثار، والبصري باألخبار(11) بن عبد العزيز، ويف رأس املائتني الّشافعي(

(12) . 

                                                 

 (369ص  2ابن مفلح، املقصد االرشد: )ج   (5)

 (134ابن املْبد، بحر الدم: )ص   (6)

 (334ص  51ابن عساكر، تاريخ دمشق: )ج   (7)

ه؛ فتح علي ( وفيه :عن هالل بن العالء، يقول: الّشافعي، أصحاب احلديث عيال126ص  1ابن فرحون،  الديباج املذهب: )ج  (8)

 .هلم األقفال

 (133ابن املْبد بحر الدم: )ص   (9)

 (126ص  1( وانظر:ابن فرحون،  الديباج املذهب: )ج 348ص  51ابن عساكر، تاريخ دمشق: )ج   (10)

 (133ابن املْبد، بحر الدم: ) ص   (11)

 (345ص  51ابن عساكر، تاريخ دمشق: )ج   (12)
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 كانة شيخه يف النقاط التالية: ويمكن تلخيص جوانب معرفة اإلمام أمحد مل

ن صنعة الفقه، فقال:) كان إدراكه لتمّكن اإلمام الّشافعي من صنعة احلديث متكنه م-1

الفقهاء أطباء، واملحدثون صيادلة؛  فجاء حممد بن إدريس الّشافعي طبيبا صيدالنيا؛ ما مقلت 

  . (13)العيون مثله أبدا( 

ديث قهه، ولو كان ذلك عىل حساب جمالس احلكان حيث عىل جمالسته، والتعلم من ف-2

اإلسناد إن فات يدرك، وفهم الّشافعي إن فات ال كمجلس ابن عيينة، معلال ذلك بأن علو 

يدرك، قال رمحه اهلل: )فإن فاتك حديث بعلو جتده بنزول؛ وال يرضك يف دينك وال يف عقلك، 

، ما رأيت أحدا أفقه يف كتاب اهلل وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن ال جتده إىل يوم القيامة

، وممن حّثهم اإلمام أمحد عىل  س الّشافعي (عزوجل من هذا الفتى القرشى... حممد بن إدري

مالزمة جملس الّشافعي إسحاق بن راهويه، قال إسحاق: ) كنّا بمكة: والّشافعي هبا وأمحد بن 

، قلت:ما -يعنى الّشافعي -لّرجل حنبل هبا. فقال يل أمحد بن حنبل: يا أبا يعقوب جالس هذا ا

ملقرئ !؟ قال: وحيك إن ذاك ال يفوت وذا أصنع به سنّه قريب من سننا أترك ابن عيينة وا

 مثل ذلك .(14) وللفضل البزار والد حممد  ، يفوت، فجالسته( . وقد جرى للحميدي

ون معاين عّده اإلمام أمحد صاحب منّة عىل أهل احلديث؛ فام كان أصحاب احلديث يعرف -2

، وما أحد حيمل حمْبة (15) هلمحديث رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وسلم( حتى قدم الّشافعي فبّينها 

، وال يستغني صاحب حديث عن كتب (16) من أصحاب احلديث إال وللشافعي عليه منّة

 .(17) الّشافعي 

                                                 

 (334ص  51املصدر نفسه )ج   (13)

 (203، 202ص 7ر هذه النقول عند ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج ينظ (14) 

 (345ص  51ابن عساكر، تاريخ دمشق: )ج   (15)

ه: )فهذا قول إمام أصحاب احلديث وأهله، ( وعلق النووي عىل هذه املقالة بقول126ص  1ابن فرحون،  الديباج املذهب: )ج  (16)

 (72ووي، هتذيب األسامء: )ص ومن ال خيتلف الناس ىف ورعه وفضله ( الن

 (368ص  51ابن عساكر، تاريخ دمشق: )ج   (17)
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هبا أبو حنيفة دهرا ،  عّده العامل الذي شارك اإلمام أبا حنيفة يف محل راية الفقه بعد أن تفرد-3

ما تنزع حتى رأينا الّشافعي، وكان يفة فقال: ) كانت أقضيتنا أصحاب احلديث يف أيدي أيب حن

، وىف سنة رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وسلم( ما كان يكفيه، -عزوجل-أفقه الناس يف كتاب اهلل 

 .(18) وكان قليل الطلب للحديث(

صنعة كثري من  االنشغال باألسانيد وعّلوها كام هيقلت: ومعنى قليل الطلب للحديث أي: 

  أعلم.معارصيه من أهل احلديث، واهلل

ويعّد كالم اإلمام أمحد تلخيصا لكالم املحدثني، وسأقترص عىل ذكر عبارات بعضهم 

بام يظهر مكانته عند عرصّييه من أهل احلديث، وليس املراد هنا بيان مكانته يف احلديث، فمن 

 ذلك:

هـ ( مّلا رأى الّشافعي:) ما ظننت أين أعيش حتى 193الرميل ) ت  بن سويد قال أيوب

قال ابن أيب حاتم: وقد رأى أيوب بن  (19)ثل هذا الّرجل ما رأيت مثل هذا الّرجل قط( أرى م

سويد: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، واألوزاعي، وابن جريج، وسفيان بن عيينة، والناس. 

هـ (: )إيّن ألدعو اهلل يف صاليت للّشافعي ملا أظهر من 198ان) توقال حييى بن سعيد القط

. وشهد له باإلمامة يف العلم: قتيبة بن (20) عن رسول اهلل) صىل اهلل عليه وسلم(القول بام صح 

هـ (، قال إسحاق:  ) حممد بن إدريس 238وإسحاق بن راهويه) ت  ( 21) هـ (204سعيد ) ت

ال قتيبة: ) مات الثوري ومات الورع، ومات الّشافعي قو.  (22)  الّشافعي عندنا إمام(

. وقال: )لو وصلتني كتب  بن حنبل وتظهر البدع(وماتت السنن، ويموت أمحد 

                                                 

 (.343ص  51( وانظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق: )ج 203ص  7ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج   (18) 

 ( 202ص  7رح والتعديل: )ج ابن أيب حاتم، اجل(19)

 (125ص  1ابن فرحون،  الديباج املذهب: )ج  (20)

 (359ص  51ظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق: )ج ان (21)

 (359ص  51املصدر نفسه )ج   (22)
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هـ (: )أخْبنا سيد علامء 219قال احلميدي ) ت  .(23) لكتبتها، ما رأت عيناي أكيس منها(الّشافعي 

هـ( :)كان ألفاظ الّشافعي، 264عىل ) تبن عبد األوعن يونس ( 24) أهل زمانه، حممد بن إدريس الّشافعي(

ر( . وقال حممد بن احلسن ) ت  (26) هـ (: )هو أحد العلامء ثقة مأمون(303و قال النسائي) ت (.25) كلها سكَّ

 . (27) هـ (:) إن تكلم أصحاب احلديث يوما فبلسان الّشافعي( يعني: ملا وضع كتبه189

، ويف أخرى: ليس (29) ، ويف رواية: )صدوق ال بأس به((28)  هـ (: )ثقة(233وقال حييى بن معني) ت

. وقال ابن عيينة) ت  (31) (، وقال:) لو كان الكذب له مطلقا لكانت مروءته متنعه أن يكذب(30بأس )به 

هـ (: ) 260. وقال احلسن بن حممد الزعفرانى) ت (32) هـ(:)إن كان مات فقد مات أفضل أهل زمانه(198

 .  (33) قوًدا؛ فأيقظهم الّشافعي فتيقظوا(كان أصحاب احلديث ر

هـ (: )جالست الّشافعى؟ فقال: سبحان اهلل! كنت أقرصر 248ح املرصي ) توقيل ألمحد بن صال

هـ (: )ما عرفنا احلديث حتى جاءنا الشافعى( . وقال 259. وقال عيل بن معبد املرصى ) ت(34) ىف جمالسته(

رساًجا حلملة اآلثار ونقلة األخبار،  -رىض اهلل عنه-الشافعىهـ(: )كان  270داود بن عىل الظاهرى ) 

                      هـ( قال:  )من زعم أنه240. وعن أيب ثور)ت  (35) ومن تعلق بشىء من بيانه صار حمجاًجا(

                                                 

 (85النووي، هتذيب األسامء: )ص   (23)

 (115ص  1ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال: )ج   (24)

 (115ص  1ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال: )ج   (25)

 (126ص  1ابن فرحون،  الديباج املذهب: )ج  (26)

 (328ص  51ن عساكر، تاريخ دمشق: )ج اب  (27)

 (28ص  9ابن حجر، هتذيب التهذيب: )ج   (28)

 (116ص  1ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال: )ج   (29)

 (361ص  51ابن عساكر، تاريخ دمشق: )ج   (30)

 (360ص  51املصدر نفسه )ج   (31)

 (140ص  1القايض عياض، ترتيب املدارك : )ج   (32)

 (72ذيب األسامء: )ص النووي، هت  (33)

 (87)ص املصدر نفسه   (34)

 (89املصدر نفسه: )ص   (35)
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رأى مثل حممد بن إدريس يف: علمه، وفصاحته، وثباته، ومتكنه، ومعرفته، فقد كذب؛ كان  

هـ (: ) فقيه 277ياته، فلام مىض لسبيله مل يعتض منه(. وقال أبو حاتم ) ت منقطع القرين يف ح

)إن كان أحّد من أهل العلم حجة، (:37) هـ (268.  وقال ابن عبد احلكم) ت  (36) البدن صدوق (

 . (38) فالّشافعي حجة يف كل شئ(

مامته فهذه العبارات تبني مكانته عند أهل احلديث وثقته لدهيم، وهي عبارات تبني إ

تها ملوضعها يف املبحث الثاين خشية عموما وهناك عبارات تبني مكانته يف علم احلديث ترك

 التكرار. 

 املطلب الثاين: توضيح ما ُنسب البن معني من كالم يف اإلمام الّشافعي .

مع ما تقدم من ثناء عطر عىل اإلمام الّشافعي، إال أنه مل يسلم ممن تكّلم فيه، وقد رّد 

ام الّشافعي، ممن سارت هذا فكَفى وشَفى، قال:)حممد بن إدريس، اإلم -رمحه اهلل -الذهبي 

ومعارفه، وثقته، وأمانته، فهو حافظ متثبت، نادر الغلط؛ حتى إن أبا زرعة قال: الركاب بفضائله، 

ما عند الّشافعي حديث غلط فيه، وقال: ما أعلم للشافعي حديثا خطأ، وقال أبو عمر ابن عبد الْب: 

ثم قال: يعني افعي، فقال: ليس ثقة، : سألت حييى بن معني عن الّش قالرويناه عن حممد بن وضاح، 

ابن وضاح ليس بثقة ، وقال ابن عبد الْب أيضا: قد صحَّ من طرق عن ابن  -ابن عبد الْب  -

: قد آذى ابن معني نفسه بذلك، ومل -القائل ابن عبد الْب -يتكلم يف الّشافعي قلت معني أنه

اعة من األثبات، كام مل يلتفتوا إىل توثيقه وال إىل كالمه يف مجيف الّشافعي،  يلتفت النّاس إىل كالمه

 لبعض الناس، فإنا نقبل قوله دائام يف اجلرح والتعديل، ونقّدمه عىل كثري من احلّفاظ ما مل خيالف 

                                                 

 (27ص  9ابن حجر، هتذيب التهذيب: )ج   (36)

هـ (. قال ابن خزيمة: ما رأيت يف 268هو حممد بن عبداهلل بن عبد احلكم بن أعني بن ليث أبو عبد اهلل املرصي الفقيه ) ت   (37)

 (232ص  9التهذيب: )ج صحابة والتابعني منه . ابن حجر، هتذيب فقهاء االسالم أعرف باقاويل ال

 (27ص  9ابن حجر، هتذيب التهذيب: )ج   (38)
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َمن وثقة اجلمهور وقبلوه، اجلمهور يف اجتهاده، فإذا انفرد بتوثيق َمن لّينه اجلمهور أو بتضعيف 

ن أبا زكريا من أحد أئمة هذا الشأن، وكالمه كثري فاحلكم لعموم أقوال األئمة، ال ملن شّذ؛ فإ

جل؛ فيلوح إىل الغاية يف الرجال، وغالبه صواب وجّيد، وقد ينفرد بالكالم يف الّرجل بعد الرّ 

؛ بل هو يف نفسه يوثق الشيخ خطؤه يف اجتهاده بام قلناه؛ فإنه برش من البرش وليس بمعصوم

جيب السائل بحسب ما اجتهد من القول يف ذلك تارة، خيتلف اجتهاده يف الّرجل الواحد في

 الوقت . 

يف الّشافعي ليس من هذا اللفظ الذي  -ابن معني  -قال الذهبي وكالمه يعني  

 كان من عن اجتهاد؛ وإنام هذا من فلتات اللسان باهلوى والعصبية، فإن ابن معني كان

 حامد ابن الرشقي: كان احلنفية الغالة يف مذهبه وإن كان حمدثا، وكذا قول احلافظ أيب

فصدق واهلل ابن الرشقي؛ أساءا يف  حييى ابن معني وأبو عبيد سيئي الرأي يف الّشافعي،

وكذا قول أمحد بن  عبد اهلل يف اإلمام أيب عبد اهلل: هو ثقة، صاحب  ذاهتام يف عامل زمانه،

د اهلل التشيع أي، ليس عنده حديث، وكان يتشيع؛ فكان العجيل يتوّهم يف اإلمام أيب عبر

 لقوله: إن كان رفضا حب آل حممد * فليشهد الثقالن أين رافيض 

وافقته الشيعة يف مسائل وكذا تكلم فيه بالتشيع بعض أعدائه من كبار املالكية؛ مل

ر بالبسملة، والقنوت يف الصبح، والتختم يف فروعّيه، أصابوا فيها ومل يبدعوا هبا: كاجله

أبعد يشء من  -رمحه اهلل-ع إىل الكالم يف اإلمام، فالّشافعي اليمني، وهذا قلة ورع، وترس

ر، وعمر، وعثامن، التشيع، كيف وهو القائل فيام ثبت عنه: اخللفاء الراشدون مخسة أبو بك

اخلطيب احلافظ مسألة  وقد صنفقط !!؟ وعمر بن عبد العزيز، أفشيعي يقول هذا وعيل، 

يدري ما فشفى وكفى، فقول العجيل ليس عنده حديث؛ قول من ال االحتجاج بالّشافعي 

، وما عرفه العجيل وال جالسه، فالّشافعي من جلة أصحاب يقول يف حق اإلمام أيب عبد اهلل
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احلديث،  رحل فيه، وكتب بمكة، واملدينة، والعراق، واليمن، ولقب ببغداد نارصث؛ احلدي

و هوى، فإّن السكوت يسع وهو قلام يوجد له حديث غلط، واهلل حسيب َمن يتكلم بجهل أ

. قلت: مع هذا البيان الّشايف، ففيه ما يناقش، وهو ثبوت نسبة الطعن يف الّشافعي (39) الشخص(

 هـ(: ) تتبعنا التواريخ، وسواد احلكايات عن حييى بن405قال احلاكم)ت  إىل ابن معني؛ فقد

عنه غري ذلك قليل معني، فلم نجد يف رواية واحد منهم طعنا عىل الّشافعي، ولعل َمن حكى 

 ( . 40)املباالة بالوضع عىل حييى، واهلل أعلم( 

بن األمري عبد  ثم ما روي عن ابن وضاح، فالثابت عنه خالفه ؛ قال األمري عبد اهلل

به باملرشق، وفيه: سألت حييى بن الرمحن بن حممد النارص) قد رأيت أصل ابن وضاح الذي كت

 . (41) الكذب حالال؛ ملنعته مروءته أن يكذب( معني عن الّشافعي، فقال:دعنا. لو كان

وفيه جواب آخر ذكره املعلمي رمحه اهلل أن الشافعي ليس هو اإلمام املشهور بل هو 

ل:) ليس فقال: )وحكى حممد بن وضاح القرطبي: أنه سأل ابن معني عن الشافعي، فقاآخر، 

اربة أّن ابن معني إنام قاهلا يف بثقة (. فحكاها ابن وضاح يف الّشافعي اإلمام ، فزعم بعض املغ

أيب عبد الرمحن أمحد بن حييى بن عبد العزيز، األعمى، املشهور بالشافعي؛ فإنه كان ببغداد ، 

وضاح اإلمام،  وضاح لقي ابن معني ببغداد، فكأنه سأل ابن معني عن الشافعي، يريد ابن وابن 

عهام يف البلد . ويف ترمجة والد أيب عبد فظن ابن معني أنه يريد أبا عبد الرمحن، ألنه كان حيا م

 (42) الرمحن من )التهذيب( أن ابن معني قال: ما أعرفه، وهو والد الشافعي األعمى (

 

                                                 

( . وصنيع بعض كبار املالكية من االعرتاض عىل 28-33الذهبي، الّرواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم: ) ص  (39)

 ( .192ص1 املدونة )جب؛ فإن اإلمام مالك يقول به كذلك كام يفمذهب اإلمام الشافعي يف القنوت يف صالة الصبح غري

 (28ص   9ابن حجر، هتذيب التهذيب )ج    (40)

 (416ص  5ابن حجر، لسان امليزان )ج  (41)

 (.157 /1املعلمي، التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل )  (42)
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 زم بأن ابن معني مل جيّرح اإلمام الشافعي، واحلمد هلل رب العاملني.فبهذا جي

 املبحث الثاين: منهج اإلمام الّشافعي يف نقد الّرواة:

 املطلب األول: مكانة اإلمام الّشافعي يف علم احلديث .

  -أوال: متكن الّشافعي من صناعة احلديث:

فيها إسنادا ومتنا، وال أدل عىل ذلك مارس اإلمام الّشافعي صناعة احلديث حتى برع 

الّشافعي؛ كان أصحاب احلديث ونّقاده جييئون إليه  من قول ابن عبد احلكم: ) ما رأينا مثل

ّل نقد النّقاد منهم، ويفهم عىل غواِمض من علل احلديث مل يقفوا فيعرضون عليه، فرّبام أع

تميزه يف صنعة العلل وهي أدّق . فهذه شهادة ل(43) عليها، فيقومون وهم يتعجبون منه ...(

 وأجل صنعة يف احلديث.

من الفضائل ما مل جيتمع لغريه، من ه(: للشافعي 270هري) توقال داود بن عيل الظا

رشف نسبه، وصحتة دينه ومعتقده، وسخاوة نفسه، ومعرفته بصحة احلديث وسقمه، 

 .(44) وناسخه ومنسوخه(

: ) بالغ مسلم يف تعظيم الّشافعي يف (45) ه(429البغدادي)توقال األستاذ أبو منصور 

اب الرّد عىل حممد بن نرص، وعّده يف هذا الكتاب من كتاب االنتفاع بجلود السباع، ويف كت

  . (46)يهم يف احلديث، ويف اجلرح والتعديل(األئمة الذين يرجع إل

 

                                                 

 (335ص  51ابن عساكر، تاريخ دمشق: )ج   (43)

 (276ص 10، البداية والنهاية )جابن كثري  (44)

عبدالقاهر بن طاهر، العالمة البارع، املتفنن االستاذ، أبو منصور البغدادي، نزيل خراسان، وصاحب التصانيف البديعة،  هو  (45)

 (572ص  17هـ ( الذهبي، سري أعالم النبالء: )ج  429وأحد أعالم الّشافعية، ) ت 

 (28ص  9ابن حجر، هتذيب التهذيب: )ج   (46)
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نعم، مل يكن الّشافعي رمحه ومّلا وازن الذهبي بني اإلمام الّشافعي ونّقاد احلديث،قال:) 

ما هو يف احلديث بدون  اهلل يف احلديث كيحيى القطان، أو ابن مهدي، أو أمحد بن حنبل؛ بل

يوسف القايض، األوزاعي وال مالك، وهو يف احلديث ورجاله وعلله فوق أيب مسهر، وأيب 

  .(47) (-جلميعفرحم اهلل ا-وعبد الرمحن بن القاسم، وإسحاق بن الفرات، وأشهب، وأمثاهلم 

ؤالء وقلت: سبب ذلك أن اإلمام الشافعي مل يركز عىل صنعة احلديث فحسب كام كان من ه

 األعالم الذين ذكرهم الذهبي، واهلل أعلم.

 -ثانيا: معرفة الّشافعي بأسامء الرجال: 

أما معرفته بأسامء الرجال، فقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل: ) قال يل أيب: إين كنت 

حممد بن إدريس الّشافعي بمكة، فكنت أذاكره بأسامء الرجال، فقال: رّوينا عن عمر أجالس 

عن أهل املدينة، عن فالن بن فالن بن فالن، فال يزال يسمي رجال رجال، بن اخلطاب، 

هو عددا من أهل مكة، وأذكر أنا مجاعة منهم. قال عبد اهلل: وكان أيب  وأسمي له مجاعة. ويذكر

نب يف وصفه، وقد كتب أيب عنه حديثا صاحلا، وكتب من كتبه بخطه بعد يصف الّشافعي فيط

 .(48) من الّشافعي رمحة اهلل عليهام( موته أحاديث عدة مما سمعه

فقول اإلمام أمحد أذاكره بأسامء الرجال يقصد الرواة بدليل قول : رّوينا عن عمر بن  

اخلطاب، عن أهل املدينة، عن فالن بن فالن بن فالن... فهذه سياقة إسناد. فكأنه يذاكره 

، ثم الرواة عنهم ،وهكذا.ثم  بأسامء الرواة من أهل املدينة عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه

ن أهل مكة..الخ. وهذا جيّل يف مكنة اإلمام الشافعي يف أسامء الرواة وكثرة ما حيفظ الرواة م

 منها .

 

                                                 

 (32:33م بام ال يوجب ردهم: )ص الّرواة الثقات املتكلم فيه  (47)

 (331ص  51ابن عساكر، تاريخ دمشق: )ج   (48)
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 -ثالثا: كثرة روايته وصحة حديثه:

 وتبني لنا النقول اآلتية عن أئمة هذا الشأن صحة حديث الّشافعي وكثرة روايته .

أمحد بن  ُذكر لإلمامته وإتقانه. فمن ذلك أنه ) وأبدأ بام يدل عىل صحة رواي

. وقال أبو زرعة الرازي: )ما (49) حنبل:حدثنا الّشافعي، فقال: حديث صحيح ورأي صحيح(

. وقال أبو داود السجستاين:) ما من العلامء أحد إال وقد (50) عند الّشافعي حديث غلط فيه(

. فهذه (51) ما أعلم للشافعي حديثا خطأ(أخطأ يف حديثه غري ابن علية،   وبرش بن املفضل، و

 شهادات نقاد كّبار تدل عىل غاية اإلتقان.

وأما النقول التي تدل عىل كثرة روايته فمنها ما روي عن احلميدي قال:) قلت ألمحد 

بن حنبل: الليلة يقعد سفيان بن عيينة. فقال: الليلة يقعد الّشافعي. قال: قلت: سفيان بن عيينة 

ن عيينة ال يفوت. قال فحرضنا جملس فعي ال يفوت . قال: الّشافعي يفوت، وابيفوت، والّشا

الّشافعي، قال: فلام قمنا، قال: كيف رأيت ؟ قلت: أخطا يف ستة أحاديث . قال: يا سبحان اهلل 

رجل من قريش يقعد فريوي يف جملس واحد شبيها بامئتي حديث تنكر أن خيطئ يف ستة 

حديث كذا ؟ قال: كذا وكذا، قال: هذا رواه فالن . قلت:  أحاديث! أيش هي؟ قلت: حديث

. قلت: وإن كان مقصد اإلمام أمحد (52) هذا رواه فالن. قال: فإذا الستة كلها صحاح وأنا مل أدر(

من جملس الشافعي الفقه؛ فقوله عنه: يروي يف جملس واحد شبيها بامئتي حديث، يدل بوضوح 

هذا العدد إن  ن يستطيع أن يروي يف املجلس الواحد مثلعىل كثرة األحاديث التي حيفظها، فم

 مل يكن حافظا كبريا.

                                                 

 (63ص 19الذهبي، سري أعالم النبالء : )ج  (49)

 (28الذهبي، الرواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم )ص:   (50)

 (28الرواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم )ص:  ،الذهبي، (361ص  51ابن عساكر، تاريخ دمشق: )ج   (51)

 (332ص  51ابن عساكر، تاريخ دمشق: )ج   (52)
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وقال النووي: )وقد رّوينا عن إمام األئمة، أبى بكر، حممد بن إسحاق بن خزيمة، 

وكان من حفظ احلديث ومعرفة السنة بالغاية العالية، أنه ُسئل: هل سنة صحيحة مل يودعها 

الصحيحة، باألحاديث   -أي الشافعي -من ذلك متسكهالّشافعي كتبه؟ قال: ال، ... و

وإعراضه عن األخبار الواهية والضعيفة، وال أعلم أحدا من الفقهاء اعتنى يف االحتجاج 

بالتمييز بني الصحيح والضعيف كاعتنائه، وال قريًبا منه، فريض اهلل عنه، وهذا واضح جيل يف 

 . (53) كتبه...( 

ما ذهبت  تبه، تؤكدصحيحة إال وأودعها الشافعي ك فقول ابن خزيمة: ليس هناك سنة

 إليه من كثرة روايته. 

وقال ابن حجر:) وذكر احلاكم مما يدل عىل تبحر الّشافعي يف احلديث، وأنه حّدث 

بالكثري عن مالك، ثم روى عن الثقة عنده عن مالك، وأكثر عن ابن عيينة، ثم روى عن رجل 

 . (54) عنه(

بنزول وبعلو،يدل عىل احد عىل وجهني: أن الرواية للحديث الو ومعلوم عند أهل احلديث 

سعة ما حيفظ املحدث، كيف وقد رصح بكثرة روايته عن املكثرين من أمثال اإلمامني:مالك وابن 

 عيينة.

 وبعد، فال أدّل عىل كثرة روايته من شهادة هؤالء األئمة . 

 -رابعا: منهج الّشافعي يف التحمل عند رواية احلديث:

عي مع كثرهتا، نتيجة طبيعية ملنهج حمكم يف ّد ما سبق من صحة رواية اإلمام الّشافعي

الرواية، أقامه لنفسه، عىل أسس متينة نّص عليها، فقد نقل عنه مجلة من النصوص التي تبنّي 

رضورة العناية بالرواية عند حتملها، ليصل الراوي إىل الغاية املقصودة؛ وهي خْب حيتج بمثله، 

 -القواعد األسس هي:وهذه 

                                                 

 (74النووي، هتذيب األسامء: )ص   (53)

 (26ص  9ابن حجر، هتذيب التهذيب: )ج   (54)
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 السؤال عن اإلسناد .حّثه عىل  -1

قال الّشافعي:)من مل يسأل: من أين ؟ فهو كحاطب ليل، حيمل عىل ظهره حزمة 

َِديِث ُيثربُِتوَن: (55)حطب، فلعل فيها أفعى تلدغه(  َقِديِم َواحلر . وقال:)وما َزاَل أهل احلديث يف الر

َواَيَة التي حَير  َبُلوَن الرر وَن هبا، َوحُيِلُّوَن هبَفاَل َيقر ُثوا هبا، َتجُّ نر َأِمنُوا، وأن حُيَدر ُموَن هبا، إالَّ َعمَّ ا، َوحُيَرر

نر  ِويِه َعمَّ  َفرَير
ِ
ء ر َأُل عن الَّشَّ َمُعوَها من َثبرٍت. كان َعَطاُء بن أيب َرَباٍح َيسر ُمر مل َيسر َهَكَذا َذَكُروا َأهنَّ

ته وما َس  ته من َثبرٍت(َقبَِلُه، َوَيُقوُل: َسِمعر رمحه اهلل يقول ال جيوز رواية احلديث إال  . فكأنه(56) ِمعر

بعد معرفة إسناد الرواية، وأنا ال أحتمل احلديث إال بعد التأكد من سالمة سلسلة اإلسناد، وال 

 أرويه إال ساملا.

 بنّي أن مدار قبول اخلْب: عدالة الراوي وضبطه، وحسب . -2

دق، واحلفظ، قبلنا ل العراق، ومن أهل بلدنا بالصقال الّشافعي: ) من ُعرف من أه

حديثه، ومن ُعرف منهم ومن أهل بلدنا بالغلط، رددنا حديثه، وما حابينا أحدا، وال محلنا 

 (57) عليه(. 

وقال:  ) ومن حدث عن كذاب مل يْبأ من الكذب، وال يقبل اخلْب إال ممن عرف باالستئهال 

ن كثر غلطه من املحدثني، ومل أن يأخذ دينه عمن ال يعرف، ومألن يقبل خْبه، ومل يكلف اهلل أحدا 

 . (58) يكن له أصل صحيح، مل يقبل حديثه، كام يكون من كثر غلطه يف الشهادة، مل تقبل شهادته(

وهنا يبنّي للراوي أن املنهج السليم للمحدث يقوم عىل التعامل مع جوهر 

                                                                         ل الرواية هو صدق راوهيا عملية الرواية، واملتمثل بصدق الراوي، فمدار قبو

 

                                                 

 (115ص  1ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال: )ج   (55)

 (104ص  6الّشافعي، األم: )ج   (56)

 (115ص  1ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال: )ج   (57)

 (207و116ص  1املصدر نفسه: )ج   (58)
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 النظر إىل أمور أخرى.دون 

نص عىل أن شذوذ اخلْب خمالفة الثقة لألوثق ال انفراده بام مل يروه غريه، والشاذ  -3

ه غريه، فال يقال له شاذ؛ مردود. قال الّشافعي: ) إذا روى الثقة يل حديثا وإن مل يرو

وإنام الشاذ: أن يروي الثقات حديثا عىل نرصهتم، يرويه بعضهم خمالف هلم، فيقال: 

اذَّ منه ( (59)ّذ عنهم(ش اَك َوالشَّ ُة، َوإِيَّ َعامَّ ِرُف الر  (60). وقال:) َفَعَليرك من احلديث باَِم َتعر

 قلت: مراده عامة املحدثني ال عامة الناس. 

اذُّ من او قال: )َوال -4 َخُذ بِِه(شَّ غريه يف  وهنا أبدع رمحه اهلل وسبق( . 61) حلديث اَل ُيؤر

 يرتتب عليه معرفة حكمه، ثم حتمل اخلْب أو تركه.إدراكه مفهوم الشاذ، والذي 

بنّي أنه ال بّد للراوي إلبراء الذمة وعدم الوقوع يف احلرج من أداء احلديث كام  -4

 ط.حتمله، وأن يتحمل عن الثقات فق

قال الّشافعي:)قال رسول اهلل: حدثوا عن بني إرسائيل وال حرج، وحدثوا عني وال تكذبوا 

حق، مل ه، أن احلديث إذا حدثت به، فأديته عىل ما سمعت، حقا كان أو غري قال: )معنا. (62)عيل

قيل: من حدث وقد يكن عليك حرج، واحلديث عن الرسول ال ينبغي أن حيدث به إال ثقة عن ثقة، 

                                                                                                                وقال:)إذا حّدثت باحلديث فيكون عندك كذبا، ثم (، (63)حديثا، وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني

 

                                                 

 (207و115ص  1ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال: )ج   (59)

 (360ص 7الشافعي، األم: )ج (60)

 (207و115ص  1ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال: )ج   (61)

 (301شافعي يف مسنده )ص: احلديث هبذا اللفظ أخرجه ال (62)

قلت: وهذا نص احلديث املشهور، ومل أدر مل ذكره اإلمام الّشافعي رمحه اهلل تعاىل بلفظ )قيل(، إال أن تكون مساوية للفظ   (63)

 صىل اهلل عليه و سلم باب: فيمن روى )روي(؛ فاحلديث باللفظ املذكور عند الرتمذي، اجلامع،كتاب: كتاب العلم عن رسول اهلل

 (36ص 5)ج 2662حديثا وهو يرى أنه كذب حديث 
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 .  (64) حد الكاذبني يف املأثم(حتدث به، فأنت أ

 ة عن املجاهيل ألن ال حجة يف رواية املجهول .جتنب الروايحّض عىل  -5

ة(   . (65) َقاَل الّشافعي: ) واملجهول َلو مل ُيَعارضُه أحد، مل تكن ِرَواَيته حجَّ

فجيّل من هذه النصوص أن منهجه يف الرواية يقوم عىل السؤال عن اإلسناد؛ فإن كان 

وايته، وال يأخذ منه إذا خالف الثقات، وال الراوي من احلفاظ األثبات أخذ منه ولو انفرد بر

ل برواية املجهول البتة، وهو يؤكد عىل رضورة عدم التحديث إال عىل الوجه الذي ينشغ

 سمعه، حمذرا من رواية اخلْب املوضوع دون بيان وضعه.

 

 

 م الّشافعي  .املطلب الثاين: الّرواة الذين نقدهم اإلما

ديال جاء عن ممارسة ام الّشافعي يف الّرواة جرحا وتعمما تقدم يتضح جليا أن كالم اإلم

 للّصنعة، ومتّكن منها، وقد مجعت من تكّلم فيهم، وقسمتهم إىل قسمني:

  -الّرواة الذين وّثقهم اإلمام الّشافعي:أوال: 

، وهم بحسب ترتيبهم (66)فعيوقفت عىل ثالثة وعرشين راويا ممن وثقهم اإلمام الّشا

 عىل حروف املعجم:

 (. 191هـ وقيل  184م بن حممد بن أيب حييى، األسلمي، موالهم )ت اهيإبر -1

                                                 

 (116ص  1ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال: )ج   (64)

 (696ص 9ابن امللقن، البدر املنري : )ج (65)

وله أخْبين الثقة أو من ال أهتم إال وسأقترص يف هذا البحث عىل من رصح اإلمام الّشافعي بتوثيقه دون من وثقهم عىل اإلهبام بق (66)

 يرصح به كأن يقول أخْبين الثقة سفيان أو نحوها . أن
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َراِهيُم  تعددت أقوال الشافعي يف إبراهيم فنقل          ُت الّشافعي، َيُقوُل: كان إِبر بِيع: )َسِمعر الرَّ

بِيِع: َفاَم مَحََل الّشافعي َعىَل أن َرَوى َعنرُه؟ ا. قيل لِلرَّ ُن أبى حَيرَيى َقَدِريًّ رَّ  بر
َقاَل: كان َيُقوُل ألن خَيِ

ِذَب، َوكان ثَِقًة ىِف  ٍد َأَحبُّ إَِليرِه ِمنر أن َيكر َراِهيُم ِمنر ُبعر َِديِث( إِبر . وقال الّشافعي: ) أخْبنا  (67)احلر

( (68) الثرَقُة ابن أيب حييى، أو سفيان، أو مها( ِدىر َراَورر َفُظ ِمَن الدَّ .  (69). وقال:) ابرُن أبى حَيرَيى َأحر

 . (70) وقال: )كان ابن أيب حييى أمحق(

يف روايته، وبالنظر يف نقد الّشافعي البن أيب حييى نجد أّن بعده عن الكذب، وثقته 

جعلت الّشافعي يقبل حديثه ويوثقه . وكونه قدريا جعل الّشافعي يصفه باحلمق؛ إال أنه مل 

ان األصفهاين) من شيوخ يمنعه من قبول خْبه. وقد أحسن القول فيه غري الشافعي محد

. إال أن (71) ه ( قيل له:)أتدين بحديث إبراهيم بن حييى؟ فقال: نعم(220البخاري ت يف حدود

 ضعفوه ضعفا شديدا: يف رأيه وروايته. -ومنهم اإلمام مالك شيخ الّشافعي-اد احلديث نقّ 

ان ثقة ؟ قال حييى بن سعيد القطان: )سألت مالك بن أنس عن إبراهيم بن أيب حييى، أك

وم:ما بقى أحد أروى عن حممد قال: ال، وال ثقة يف دينه(. وعن )سفيان بن عيينة أنه قال ذات ي

ني، فقيل له: إبراهيم بن أيب حييى ؟ قال: إنام نريد أهل الصدق(. وقال عيل بن بن املنكدر م

م بن أيب املديني: )ما رأيت حييى بن سعيد يرصح يف أحد بالكذب إال معىل بن هالل وإبراهي

 حييى(. 

وقال أمحد بن حنبل:) إبراهيم بن أيب حييى ال يكتب حديثه، ترك الناس حديثه،     

 منكرة ليس هلا أصل، وكان يأخذ حديث الناس يضعها  كان يروى أحاديث

                                                 

 (250ص 1البيهقي، السنن الكْبى: )ج (67)

 (213ص  2الّشافعي، األم: )ج   (68)

  (190ص 5البيهقي، السنن الكْبى: )ج  (69)

    (454ص 8الذهبي، سري أعالم النبالء: )ج (70)

    (680 /2الباجي، التعديل والتجريح ،) (71) 
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يف كتبه(. وعن ابن معني أنه قال:)إبراهيم بن أيب حييى ليس بثقة؛ كذاب(. وقال أبو حاتم:) 

 (72) ث؛ ترك ابن املبارك حديثه(... كذاب مرتوك احلدي

، يعّد أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد، أبو عبد اهلل، الشيباين،خّطتهم بمرو -2

  ( . 241يف البغداديني) ت 

قال الّشافعي:) خرجت من بغداد، وما خلفت هبا أفقه، وال أورع، وال أزهد، من أمحد 

ل، وسليامن بن داود ني أعقل منهام: أمحد بن حنبوقال:)ما خلفت بالعراق رجل (73) بن حنبل(

 .(74) اهلاشمي(

 وكالم الّشافعي يف اإلمام أمحد يتسق متاما مع مكانة اإلمام أمحد عند النّقاد .ومن ذلك: 

)قيل أليب مسهر: تعرف أحدا حيفظ عىل هذه األمة أمر دينها ؟ قال: ال أعلمه إال شاب 

أمحد بن حنبل عرص الثوري،  (. وقال قتيبة:) لو أدرك-بليعني أمحد بن حن -ة املرشق يف ناحي

ومالك، واألوزاعي، والليث بن سعد؛ لكان هو املقّدم( .وقال أبو زرعة: )مل أزل أسمع النّاس 

يذكرون أمحد بن حنبل، ويقّدمونه عىل حييى بن معني وعىل أيب خيثمة(. وعن عىل بن املديني: 

نه ال حيّدث إال من كتاب، هلل أمحد بن حنبل، وبلغني أأصحابنا أحفظ من أيب عبد ا )ليس يف

  .(75) ولنا فيه أسوة حسنة(. وقال أبو حاتم: )هو إمام، وهو حجة(

 

 

 

 

                                                 

 (126ص  2وال النقاد فيه عند ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج ينظر أق  (72)

 (160( وانظر: السلوك يف طبقات العلامء وامللوك:)ص 12ص  1اخلزرجي، خالصة تذهيب هتذيب الكامل:)ج   (73)

 (296ص   1ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج (74)

 (68:70ص   2التعديل: )ج ينظر أقوال النقاد فيه عند ابن أيب حاتم، اجلرح و (75) 
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َبَجاَلة برَن َعبرَدة، التميمي، العنْبي، البرصي، عم األحنف بن قيس )ت بعد  -3

 ه(.70

َتَلَف َكاَلُم الّشافعي يِف َبَجا ُُدواخر َية: ِد:)ُهَو جَمرُهوٌل(، َوَقاَلَة، َفَقاَل يِف احلر زر ِ َل يِف اجلر

. قلت: هلذا التعليل املقنع جعلته (76) قال البيهقي:)فكأنه وقف عىل حاله بعد( )َحِديُثُه َثابٌِت(. 

  يف املوثقني.

، و (77أما أقوال النقاد فيه املوافقة لقول الشافعي حديثه ثابت. فقد وثقه ابن معني )

وقال ابن سعد: )كان ثقة قليل  (78) (( . وقال أبو حاتم: )هو شيخقال أبو زرعة: )مكي ثقة

 .(79)احلديث(

جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، اهلاشمي، أبو عبد اهلل،  -4

 هـ ( .148اإلمام الصادق، املدين) ت 

 ثقة( .)قيل للشافعي كيف جعفر بن حممد عندك ؟ قال: 

من نّقاد احلديث، قال حييى بن  حممد متفق مع توثيق غريه وتوثيق الّشافعي جلعفر بن

معني: )ثقة(. وقال أبو حاتم:  )ثقة، ال يسأل عن مثله(.وسئل أبو زرعة عن جعفر بن حممد 

عن أبيه وسهيل بن أبى صالح عن أبيه والعالء عن أبيه أيام أصح ؟ قال: )ال يقرن جعفر إىل 

 .(80) نى( ر أرفع من هؤالء يف كل معابن أيب حاتم: )يريد: جعفهؤالء(. قال 

 

 

                                                 

 (248ص 8ينظر: البيهقي، السنن الكْبى )ج  (76)

 (100الذهبي، املغني يف الضعفاء: )ص  (77)

 (437ص  2ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل )ج   (78)

 (130ص  7ابن سعد، الطبقات الكْبى: )ج   (79)

  (487ص  2ينظر أقوال النقاد عند ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج   (80) 
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 ( 100داود بن شابور أبو سليامن املكي  ) ت بعد  -5

، وأبو  (82) وكذا قال حييى بن معني، و أبو زرعة  (81) قال الّشافعي: ) داود بن شابور ثقة( 

 .(83) داود، والنسائي، وإبراهيم احلريب، وذكره ابن حبان يف الثقات 

القريش، موالهم، املدين)ت. يف خالفة الدباغ، أبو سليامن،  داود بن قيس، الفراء، -6

 أيب جعفر(. 

 .(84) َقاَل الّشافعي: ثَِقة َحافظ 

وكقول الّشافعي قال أمحد بن حنبل:)ثقة، وهو أكثر من هشام بن سعد(. وقال حييى 

وكان داود جيلس إىل حممد بن معني: )صالح احلديث ثقة، وهو أحب إيّل من هشام بن سعد، 

يتذكر حديث نفسه، ال أنه يأخذ عنه ما مل يسمع(. وقال أبو  بن عجالن فيحفظ عنه؛ كأنه

حاتم: )ثقة، هو أقوى عندنا من هشام بن سعد، وكان القعنبى يثنى عليه(. وعن أيب زرعة 

 .(85) يقول: )داود بن قيس ثقة(

 هـ( . 135) ت  زياد بن أيب زياد، ميرسة املخزومي، املدين -7

. وكذا قال النسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: (86) ثَِقًة( فعي:) كانقال الّشا

)كان عابدا زاهدا(، وقال مالك: ) كان عمر بن عبد العزيز يكرمه( وقال أيضا:) كان رجال 

الثقات، مل  عابدا، معتزال ال يزال يكون وحده(. وقال ابن عبد الْب:)كان أحد الفضالء، العباد،

 .(87) أفضل منه(يكن يف عرصه 

                                                 

 (460ص 2ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال: )ج (81)

 (415ص  3ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج   (82)

 (162ص  3ج ينظر أقوال النقاد عند ابن حجر، هتذيب التهذيب: )  (83)

  (665ص  3ابن امللقن، البدر املنري : )ج (84)

 (422:423ص  3ح والتعديل: )ج ينظر أقوال النقاد فيه عند ابن أيب حاتم، اجلر(85)

 ( 207ص   2الّشافعي، األم: )ج   (86)

 (317ص  3ينظر أقوال النقاد عند ابن حجر، هتذيب التهذيب: )ج   (87)
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سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون، اهلاليل، أبو حممد، الكويف ثم  -8

 هـ( 198املكي)ت

، وقال: ) ما رأيت أحدا (88)قال الّشافعي: )لوال مالك وابن عيينة، لذهب علم احلجاز( 

ه، ما رأيت من الناس فيه من آلة العلم ما يف سفيان بن عيينة، وما رأيت أحدا أكّف عن الفتيا من

أحدا أحسن لتفسري احلديث منه( . و قال: )مالك وسفيان، قرينان( . ومثله عن ابن مهدي:) 

بن حنبل: )ما رأيت أحدا بن عيينة من أعلم الناس بحديث احلجاز..( . وقال أمحد  كان سفيان

ذاك كان أعلم بالسنن من سفيان بن عيينة(. وسئل سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة فقال: )

أحد األحدين(، يقول: ليس له نظري.وعن عبد اهلل بن وهب يقول:) ال أعلم أحدا أعلم 

هم يف عمرو بن ن بن عيينة(.و كان حييى بن معني يقول: )ابن عيينة أكْببتفسري القرآن من سفيا

دينار وأرواهم عنه( .وكان نعيم بن محاد يقول: )كان ابن عيينة من أعلم الناس بالقرآن، وما 

 .(89) يت أحدا امجع ملتفرق من ابن عيينة(رأ

شعبة بن احلجاج بن الورد، العتكي، موالهم، أبو بسطام، الواسطي، ثم -9

 هـ(. 160البرصي)ت

احلديث بالعراق، كان جيئ إىل الّرجل فيقول، ال حتدث قال الّشافعي: )لوال شعبة ما عرف 

ام يف ن بن مهدي: )شعبة إمومثله قال عبد الرمح.  (90) وإال استعديت عليك السلطان(

احلديث(. قال ابن أيب حاتم: يعني فوق العلامء يف زمانه. وقال سفيان الثوري:)أستاذنا 

اس بالرجال، وكان سفيان شعبة(. وعن حييى بن سعيد يقول: )كان شعبة أعلم الن

صاحب أبواب(. وقال أمحد بن حنبل: )شعبة أعلم بحديث احلكم، ولوال شعبة ذهب 

                                                 

 (146ص   1( واخلزرجي، خالصة تذهيب هتذيب الكامل: )ج 70ص   9أبو نعيم، حلية األولياء: )ج   (88)

 (32ص  1اجلرح والتعديل: )ج ينظر أقوال النقاد عند ابن أيب حاتم، (89)

 (344(، النووي، هتذيب األسامء واللغات،)ص370ص 4و ج126ص   1ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل : )ج (90)
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يف احلديث، وال أحسن حديثا منه، كأنه قسم له مثله كم، ومل يكن يف زمن شعبة حديث احل

من أهل الكوفة مل يرو عنهم سفيان(. وقال أبو حاتم:  من هذا حظ، وروى عن ثالثني رجال

ذا رأيت شعبة حيدث عن رجل فأعلم أنه ثقة إال نفرا بأعياهنم، قيل له أمل يكن للثوري برص )إ

؟ قال: كان الثوري قد غلب عليه شهوة احلديث وحفظه، وكان شعبة باحلديث كبرص شعبة 

ان شعبة بصريا باحلديث جدا فهام كأنه أبرص باحلديث وبالرجال، وكان الثوري أحفظ، وك

 .(91)خلق هلذا الشأن(

عامر بن رشاحيل الشعبي احلمريي أبو عمرو الكويف من شعب مهدان  ) ت  -10

  هـ (.104

. ونحو قول الشافعي (92) ل عروة بن الزبري(ي يف كثرة الرواية مثقال الّشافعي: )الشعب

قال ابن أيب حاتم: ) تركت ذكر من روى عنه لكثرته، قال الشعبى: ما كتبت سوداء يف بيضاء 

ى رجل بحديث فأحببت أن يعيده عيّل، وال حدثنى رجل بحديث إال قط وال حدثن

عبي بعد الصحابة ابن عباس يف زمانه، والش. وقال ابن عيينة: )كانت الناس تقول (93)حفظته(

 . (94) يف زمانه، والثوري يف زمانه(

 هـ (.198وقيل: موىل األزد ) ت عبد الرمحن بن مهدي بن حسان ، أبو سعيد العنْبي،-11

. وبنحو قوله قال النقاد :فعن أمحد بن  (95) قال الّشافعي: )ال أعرف له نظريا يف الدنيا( 

ن املسلمني( .وقال:) كان حافظا، وكان يتوقى كثريا، كان حيب أ حنبل:) إمام من أئمة

حيدث باللفظ( . وقال عيل بن املديني: )إذا اجتمع حييى بن سعيد وعبد الرمحن بن مهدي 

                                                 

  ( 126ص   1ينظر أقوال النقاد املصدر نفسه : )ج (91)

 (  346ص  25ابن عساكر، تاريخ دمشق: )ج (92)

 (  323ص   6ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج (93)

 (59ص   5ينظر أقوال النقاد عند ابن حجر، هتذيب التهذيب: )ج (94)

 (339ص 3الزركيل، األعالم: )ج(95)
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أحدث عنه فإذا اختلفا أخذت بقول عبد الرمحن، ألنه أقصدمها وكان يف  عىل ترك رجل مل

بني الركن واملقام، حللفت باهلل أين مل أر أحدا  حييى تشدد(. وقال:) واهلل لو أخذت فحلفت

أثبت أصحاب محاد بن قط أعلم باحلديث من عبد الرمحن بن مهدي(. وقال أبو حاتم:) 

بن سعيد، وأتقن من وكيع، وكان عرض حديثه عىل  زيد، وهو إمام ثقة: أثبت من حييى

 . (96)  سفيان الثوري ..(

 هـ (.150وي أبو عتبة الشامي الداراين ) ت بضع عبدالرمحن بن يزيد بن جابر االزد -12

. وهبذا وصفه العلامء قال  (97) وصفه الّشافعي بالثقة واألمانة وأن مثله يؤخذ عنه العلم  

ابن معني والعجيل وابن سعد والنسائي وغري واحد: ثقة . وقال ابن  أمحد: ليس به بأس . وقال

ل الشام بعد الصحابة . وقال أبو داود: هو من ثقات املديني يعد يف الطبقة الثانية من فقهاء أه

ن مهدي إذا رأيت الشامي يذكر الناس وقال ابنه أبو بكر بن أيب داود ثقة مأمون . وقال اب

العزيز وعبد الرمحن بن يزيد فاطمأن إليه . وقال أبو حاتم صدوق ال األوزاعي وسعيد بن عبد 

يف احلديث وهو عندهم من أهل الصدق بأس به ثقة، وخالف الفالس فقال الفالس: ضع

الفالس بابن روى عن أهل الكوفة أحاديث مناكري. ورد عليه اخلطيب فقال: كأنه اشتبه عىل 

 .(98) متيم

هـ  218، األسدي، احلميدي، املكي، أبو بكر) تعبد اهلل بن الزبري، القريش-13

 وقيل بعدها (

 دي؛ كان حيفظ لسفيانقال الّشافعي: )ما رأيت صاحب بلغم أحفظ من احلمي

                                                 

 (240ص   10ينظر أقوال النقاد عند اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد : )ج (96)

 (108ص   9انظر: أبو نعيم، حلية األولياء: )ج  (97)

 (267: 266ص  6التهذيب: )ج ينظر أقوال النقاد عند ابن حجر، هتذيب   (98)
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. وبنحو هذا التوثيق الدقيق قال أبوحاتم: )أثبت الناس يف ( 99) بن عيينة عرشة آالف حديث( 

. وقال ابن عدي: (100) قال:)ثقة إمام(ابن عيينة احلميدّي، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة(.  و

ون وحممد بن )ذهب مع الّشافعي إىل مرص، وكان من خيار الناس( . وقال احلاكم: )ثقة مأم

. وقول ابن عدي فرس لنا (101) إسامعيل إذا وجد احلديث عنه ال خيرجه إىل غريه من الثقة به(

 قول الّشافعي، وأن الّشافعي أصدره عن ممارسة وقرب.

 . اهلل بن عيل بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد، املطلبيعبد  -14

 . ومل أقف عىل قول لغريه فيه . (102) قال الّشافعي: )َوَعبرُد اهللَِّ بن َعيِلٍّ ثَِقٌة(

 194عبد الوهاب بن عبداملجيد بن الصلت، الثقفي، أبو حممد، البرصي) ت -15

 هـ( .

سألت حييى بن معني قلت: ما حال وهيب يف قال الّشافعي:) ثقة( . وقال عثامن: ) 

لدوري عن أيوب؟ فقال: ثقة. قلت: هو أحب إليك أو عبد الوهاب؟ قال: ثقة وثقة( . وقال ا

ابن معني: )اختلط بآخرة(. وقال عيل بن املديني:) ليس يف الدنيا كتاب عن حييى يعني ابن 

فهو علية َكّل( . وعده  من كتاب عبد الوهاب، وكل كتاب عن حييىسعيد األنصاري أصح 

ابن مهدي فيمن كان حيدث من كتب الناس وال حيفظ ذلك احلفظ . وقال أمحد بن حنبل: 

 . (103) ت من عبداألعىل الشامي()الثقفي أثب

 

 

                                                 

 (618ص 10الذهبي، سري أعالم النبالء: )ج (99)

 (57ص   5ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج  (100)

 (189ص   5ابن حجر، هتذيب التهذيب: )ج  (101)

 (207ص   1( وانظر: خالصة تذهيب هتذيب الكامل: )ج 174ص   5الّشافعي، األم: )ج   (102)

 ( 398ص  6اد عند ابن حجر، هتذيب التهذيب: )ج ينظر أقوال النق  (103) 
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 هـ ( . 198عمرو بن اهليثم بن َقطن، الزبيدي، الُقطعي، أبو قطن، البرصي )ت  -16

وكذا قال حييى بن معني، وعىل بن املديني . ( 104) قال الّشافعي: )عمرو بن اهليثم ثقة(

 . (106) ، ووثقة أمحد(105) وقال أبو حاتم: )صدوق صالح(،و ذكره أبو زرعة بجميل

 .هـ(  175الليث بن سعد بن عبد الرمحن، أبو احلارث، املرصى  )ت  -17

ِن أيب َبُع  قال الّشافعي: ) َما َفاَتنِي أحد كان َأَشدَّ َعيَلَّ ِمَن اللَّيرِث َوابر يرُث َأتر ٍب، َواللَّ ِذئر

، ولكن ابن بكري:)الليث أفقه من مالك. ونحو قوله قال النقاد: فعن (107) لأَِلثِر ِمنر َمالٍِك(

اإلمام أمحد: ) ما يف هؤالء املرصيني أثبت من الليث بن سعد، ال  قالكانت احلظوة ملالك(. و

عمرو ابن احلارث وال أحد(، و قال: ) الليث بن سعد كثري العلم، صحيح احلديث(، و عن 

حييى بن معني أنه قال:) ليث بن سعد ثقة( . و قال عيل بن املديني: )الليث بن سعد ثبت(، 

عن الليث بن سعد، فقال: صدوق. قلت: حيتج بحديثه ؟  قال ابن أيب حاتم:)سألت أبا زرعةو

 . (108) قال: إي لعمري(

 هـ(. 179مالك بن أنس بن أبى عامر، أبو عبد اهلل، األصبحي) ت  -18

أطنب الّشافعي رمحه اهلل يف مدح شيخه اإلمام مالك فقال:) مالك أستاذي، وعنه 

ًا حجة بيني وبني اهلل، وإذا ذكر أمّن عيّل من مالك،  وجعلت مالك أخذت العلم، وما أحد

 العلامء فاملك النجم الثاقب، ومل يبلغ أحد مبلغ مالك يف العلم حلفظه وإتقانه وصيانته(. 

 وقال: )العلم يدور عىل ثالثة: مالك والليث وسفيان

                                                 

 ( 199  12اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد : ) (104)

 (268ص   6ينظر أقوال النقاد عند ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج   (105)

 (120ابن املْبد، بحر الدم: )ص  (106)

 (109ص   9انظر: أبو نعيم، حلية األولياء: )ج  (107)

 ( 180:179ص   7النقاد عند ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج  ينظر أقوال )108(
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ا جاء احلديث عن مالك فشد به . وعنه:) إذا جاء األثر فاملك النجم(. وقال: )إذ (109) بن عيينة( 

وقال:) مالك وسفيان  . وقال: )كان مالك إذا شك يف بعض احلديث طرحه كله(.   (يدك

  .(111) وكان يقول:)ولوال مالك وابن عيينة لذهب علم احلجاز( . (110)قرينان(

وهذه عينها مكانة اإلمام مالك عند العلامء الكبار، قال ابن مهدي: ) وقيل له: يا أبا 

علم من أبى حنيفة؟!، فقال: ما قلته؛ بل أقول: إنه يد؟ بلغني أنك قلت مالك بن أنس أسع

يعني محادا( . وكان عبد الرمحن بن مهدي يقول:) مالك أفقه من  -أعلم من أستاذ أبى حنيفة 

 احلكم ومحاد( . وعنه: 

احلديث(.  )ما أقدم عىل مالك يف صحة احلديث أحدا(. وقال ابن املديني:) كان مالك صحيح

 (.  -يعني بالقوم الثوري وابن عيينة -ا يف القوم أصح حديثا من مالكوقال حييى بن سعيد: )م

وقيل ألمحد بن حنبل: ) مالك بن أنس أحسن حديثا عن الزهري أو سفيان بن عيينة ؟ قال: 

 .(112) مالك أصح حديثا(. وقال: ) مالك أثبت أصحاب الزهري؛ أثبت يف كل يشء(

 

 

 هـ أو بعدها (  130ن عبد اهلل بن اهلدير، الّتيمّي، املدين ) تاملنكدر ب حممد بن-19

ين، والورع( د بن املرُنرَكدر َغاَية يِف الثرَقة، َوالرفضل يِف الدر  ( .113) َقاَل الّشافعي:) حُمَمَّ

 

 

                                                 

 (4ابن فرحون،  الديباج املذهب: )ص (109)

 (33ص 1ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )  (110)

 (22: )صابن عبد الْب، اإلنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء(111)

 ( 11:15ص  1ديل: )ج ينظر أقوال النقاد عند ابن أيب حاتم، اجلرح والتع (112)

 (667  7ابن امللقن، البدر املنري : )  (113)
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ووافقه النقاد فقال سفيان بن عيينة: )كان من معادن الصدق، جيتمع إليه الصاحلون( 

وقال الواقدي: )كان  (.114)  . و عن حييى بن معني و أيب حاتم:) ثقة(دى:) حافظ(وقال احلمي

ثقة، ورعا، عابدا قليل احلديث، يكثر اإلسناد عن جابر( . وقال العجيل: )مدين تابعي ثقة( . 

 .(115) وقال يعقوب بن شيبة: )صحيح احلديث جدا(

خزومى أبو احلارث املذئب، القرشى، حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن أبى  -20

 (.159هـ وقيل  158)ت

 . (116) قال الّشافعي: ) ما فاتني أحد كان أشد عيل من الليث بن سعد وابن أيب ذيب(  

ووثقه أمحد بن حنبل فقال:) كان أكثر من مالك، كان رجال صاحلا يأمر باملعروف( . وعن 

يفقه، أوثق من بوحاتم: )ثقة ثبت( . وقال أحييى بن معني: )ثقة(. و قال عىل بن املديني:) 

 (117)  أسامة بن زيد، سمعت أبا زرعة: ثقة( .

حممد بن عيل بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ابن املطلب بن  -21

 عبد مناف املطلبي املكي.

ي ثَِقٌة(   . ومل أقف عىل توثيق رصيح لغريه فيه .( 118) قال الّشافعي: )َعمر

ن عبد اهلل بن شهاب، الزهري، القرشى، أبو بكر ) بن عبيداهلل بحممد بن مسلم -22

 (. 125هـ وقيل 124ت

َلُمُهمر بَِحِديِث رسول اهللَِّ  قال الّشافعي: ) َلُمُهمر يف َزَمانِِه، َوَأعر ، َوَأعر َقُهُهمر  َأفر

) ِريُّ هر  . ( 119) )صىل اهللَُّ عليه وسلم( ابن ِشَهاٍب الزُّ

                                                 

 (98ص   8ينظر أقوال النقاد عند ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج  (114) 

 (419ص   9ينظر أقوال النقاد عند ابن حجر، هتذيب التهذيب: )ج  (115) 

 (109ص   9أبو نعيم، حلية األولياء: )ج   (116)

 (314ص   7قاد عند ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج ينظر أقوال الن  (117)

 (174ص   5الّشافعي، األم: )ج   (118)

 (321ص   7املصدر نفسه )ج (119)
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 .(120) يث والتفسري وثقة الرجال( إمام يف احلد ن شهاب عندنا،وقال: ) واب

ووافقه العلامء فقال عمر بن عبد العزيز جللسائه: ) هل تأتون ابن شهاب ؟ قالوا: إّنا 

لنفعل. قال: فأتوه؛ فإنه مل يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه، قال معمر: وأن احلسن ورضباءه 

سوقا للحديث إذا  أيت أحدا أحسنيز قال:) ما رألحياء يومئذ(. وعن عمر بن عبد العز

حدث من الزهري(. وقال مالك:) بقى ابن شهاب، وما له يف الدنيا نظري( . وقال حييى 

القطان:) الزهري حافظ، كان إذا سمع الَّشء علقه(. وقال عيل بن املديني: )مل يكن باملدينة 

هلل بن بكري بن عبد اأبى الزناد، وبعد كبار التابعني أعلم من ابن شهاب وحييى بن سعيد، و

األشج( . وقال مالك: )أول من أسند احلديث ابن شهاب(. وعن سفيان قال: )كان الزهري 

 .(121) أعلم أهل املدينة(

ّي ، سكن تنيس ،   -23 ِ حييى بن حسان بن حيان، التنييس، البكري ، أبو زكريا، الَبرصر

 .(122) ه(208فنسب إليها. أصله من دمشق)ت

 .(123)لثقة: حييى بن حسان(قة فقال: )أخْبنا اوصفه الّشافعي بالث

ومثله قال اإلمام أمحد: )ثقة رجل صالح( وعنه: )ثقة صاحب حديث(، 

وقال العجيل: )كان ثقة مأمونا عاملا باحلديث(، وقال النسائي:) ثقة(، وقال ابن 

يونس: )كان ثقة حسن احلديث، وصنف كتبا وحّدث(، وقال أبو حاتم: 

 وبذا يظهر لنا موافقته للنقاد مثله خاصة بلدييه النسائي .(124))صالح احلديث( 

 

                                                 

 (185  22ابن عساكر، تاريخ دمشق: ) (120)

 (71ص   8ينظر أقوال النقاد عند ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج  (121) 

 (266 /31املزي، هتذيب الكامل )  (122)

 (360ص1 3البيهقي ، معرفة السنن واآلثار )ج  (123)

 (173ص 11ينظر أقوال النقاد عند ابن حجر، هتذيب التهذيب ـ )ج  (124)
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 وابن يونس، إال عبارة أيب حاتم فهي توثيق يف درجة أدنى. 

 

 اخلالصة: بعد هذا العرض للّرواة الذين وثقهم اإلمام الّشافعي نجد:

 باتفاق إال شيخه ابن أيب حييى،أن اإلمام الّشافعي مل ينفرد بتوثيق رصيح لراو جمروح  -

 ه كذبا .وعذره يف ذلك أنه مل جيرب علي

 تفرد اإلمام الّشافعي بتوثيق راويني . -

 انسجم قول اإلمام الّشافعي مع قول غريه من النّقاد يف توثيق من وثقهم . -

 غالبية من وثقهم هم كبار علامء عرصهم . -

 

 افعي: ثانيا: الّرواة الذين جرحهم اإلمام الّش 

الّشافعي، وهم حسب ترتيبهم ويا ممن جّرحهم اإلمام وقفت عىل ستة وعرشين را

 اهلجائي:

 هـ(  218إبراهيم بن إسامعيل بن علية ) ت -1

 .(125)  قال الّشافعي: )ابن علية ضال؛ قد جلس بباب الضوال يضل الناس( 

؛ كّل يشء، حتى يف قول ال إله إال اهللوذكر البيهقي عن الّشافعي أنه قال: )أنا أخالف ابن عّلية يف 

.  (126) ي كّلم موسى، وهو يقول ال إله إال اهلل الذي خلق كالما سمعه موسى(فإين أقول ال إله إال اهلل الذ

مي، َخبِيث، ملعون( . وهذا هو وصف ابن عّليه عند املحدثني فعن العجيل:) إبراهيم بن ّعلية:  َجهر

 وقال ابن معني: )ليس بَّشء( .

                                                 

ه قصة: عن عبد اهلل بن صالح صاحب الليث يقول: كنا عند الّشافعي يف ( ولقول23ص  10الذهبي، سري أعالم النبالء: )ج (125)

عن النّبّي  ) صىل اهلل عليه وسلم (، فكتبناه، وذهبنا به إىل إبراهيم بن علية، وكان من جملسه، فجعل يتكلم يف تثبيت خْب الواحد 

حيتج بإبطاله، فكتبنا ما قال، وذهبنا به إىل الّشافعي،  غلمأن أيب بكر االصم، وكان يف جملسه عند باب الصويف، فلام قرأنا عليه جعل

 ن علية، فنقضه، ثم جئنا به إىل الّشافعي، فقال...فنقضه، وتكلم بإبطاله، ثم كتبناه، وجئنا به إىل اب

 (34ص  1ابن حجر، لسان امليزان: )ج (126)



 د عودة أحمد الحوريجهود اإلمام الشافعي في جرح الرواة وتعديلهم                                   د. محم
 

 102 

بد الْب: )له شذوذ ممن يقول بخلق القرآن( . قال ابن عقال اخلطيب: )كان أحد املتكلمني، وو 

كثري، ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة، وليس يف قوله عندهم مما يعد خالف(  قال ابن 

 (127) حجر:) جهمي، هالك، كان يناظر ويقول بخلق القرآن( . 

 هـ ( .160بد امللك  ) ت قبل هبز بن حكيم بن معاوية، القشريي، أبو ع -2

ة( الّش َقاَل   كذا قال، ووافقه أبوحاتم فقال: )هو شيخ، يكتب  (128) افعي: )َليرَس بِحجَّ

حديثه وال حيتج به(. وقال أبو داود: )هو عندي حجة وعند الّشافعي ليس بحجة، ومل حيدث 

 شعبة عنه، وقال له: من أنت ومن أبوك(.

ني: )ثقة(. وقال أبو يف ذلك؛ فقال ابن معني و ابن املديوباجلملة فإن النّقاد خالفوه 

. وقال النسائي: ) ثقة( . وقال ابن عدي: )قد روى (129) لكنه ليس باملشهور(زرعة: )صالح و

عنه ثقات الناس، وقد روى عنه الزهري، وأرجو أنه ال بأس به، ومل أر له حديثا منكرا، وإذا 

وإنام أسقط من  م: )كان من الثقات ممن جيمع حديثه،حدث عنه ثقة فال بأس به( . وقال احلاك

 .(130) بيه عن جده؛ ألهنا شاذة ال متابع له عليها( الصحيح روايته عن أ

 ه( . 130اجللد بن أيوب البرصي) ت -3

وغريه ، فعن محاد بن زيد قال: )ما كان جلد بن أيوب يسوى طلية  (131) ضعفه الّشافعي

 ئا(.أو طليتني يف احلديث(. وقال أمحد بن حنبل: )ليس يسوى حديثه شي (132)

                                                 

 (34ص  1ينظر أقوال النقاد عند ابن حجر، لسان امليزان: )ج   (127) 

    (483ص  5ن امللقن، البدر املنري : )جاب (128) 

 (431:430 ص  2ينظر أقوال النقاد عند ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج  )129(

  (437ص   1ينظر أقوال النقاد عند ابن حجر، هتذيب التهذيب: )ج (130)

 ( 176ص 2ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال )ج (131)

لرية: صوفة ُتطرىل هبا (132) بى .ابن منظور،والطُّ لسان العرب   اإلبل، ويقال: فالن ما ُيساوي ُطلرية، وهي الصوفة التي ُتطرىل هبا اجلَرر

 (.10ص  15)ج
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قال أبو حاتم: )هو شيخ وقال: )ضعيف احلديث(.وعن حييى بن معني أنه قال: )ضعيف(. و 

 (133) أعرايب، ضعيف احلديث، يكتب حديثه وال حيتج به( . و قال  أبو زرعة: )ليس بالقوي(

لد؟ وما جلد؟ ومن جلد؟ وما كان جلد؟( . وقال ابن وقال صدقة: )كان ابن عيينة يقول: ج

عليها، بن أيوب غري ما ذكرت، وليس بالكثري، وقد روى أحاديث ال يتابع  عدي: ) وللجلد

 . (134) عىل أين مل أر يف حديثه حديثا منكرا جدا(

احلارث األعور، وهو ابن عبد اهلل، ويقال: ابن عبيد، أبو زهري، اهلمداين، اخلاريف،  -4

 لكويف، )ت يف خالفة بن الزبري(.ا

اَم قال الّشافعي يف حكمه عىل حديث َاِرِث :) َليرَس بَِثابٍِت؛ إنَّ بِيُّ َعنر احلر عر َرَواُه الشَّ

 . ويف هذا إشارة إيل ضعفه وأّنه ال حيتج به، وهذا ما عليه مجهور النّقاد .(135) األعور(

كذابني(. وعن أبى إسحاق قال: قال الشعبى: )حدثنى احلارث، وأنا اشهد أنه أحد ال

و بكر بن عياش: )مل يكن احلارث بأرضاهم، كان غريه )زعم احلارث، وكان كذوبا(. قال أب

نوا يقولون أنه صاحب كتب(. وكان حييى بن سعيد القطان حيدث من حديث أرىض منه، كا

ث. احلارث ما قال فيه أبو إسحاق سمعت احلارث، وكان ابن مهدي قد ترك حديث احلار

أبو حاتم: )ضعيف  وقيل ليحيى بن معني: )احلارث صاحب عيّل ؟ فقال: ضعيف(. وقال

عن أيب زرعة: )احلارث األعور ال حيتج احلديث: ليس بالقوى، وال ممن حيتج بحديثه(. و

.وقال النسائي:) ليس بالقوي( .  وقال ابن معني: )احلارث األعور: قد سمع من (136) بحديثه(

ه بأس( . وقال الدارمي:) سألت ابن معني: قلت: أي يشء احلارث يف ابن مسعود، وليس ب

الد: ) قيل للشعبي: كيف ختتلف عيل؟. قال: ثقة( .  قال الدارمي: )ليس يتابع عليه( .  وقال جم

                                                 

 (549ص  2ينظر أقوال النقاد عند ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج (133)

 (176ص  2ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال: )ج  (134)

 (109ص  4ابن حجر، التلخيص احلبري: )ج (135)

 (78ص  3ينظر أقوال النقاد عند ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج  (136)
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إىل احلارث ؟ ! فقال: كنت أختلف إليه  أتعلم احلساب ! وكان أحسب الناس( . وقال ابن 

ن عيل، وروى عن ابن مسعود القليل،  وعامة ما يرويه عنهام عدي: واحلارث أكثر رواياته ع

 . (137) غري حمفوظ 

 هـ( . 218برش بن غياث بن أيب كريمة عبد الرمحن، املرييس  ) ت -5

، وهذا ما كان كام تنّبأ الّشافعي . قال يزيد بن هارون:)  (138)  قال الّشافعي: ) ال يفلح(

طيب: ) حكي عنه أقوال شنيعة؛ أساء أهل العلم قوهلم أال أحد من فتيانكم يفتك به( . قال اخل

فيه؛ وكفره أكثرهم ألجلها؛ وأسند من احلديث شيئا يسريا( . قال أبو زرعة الرازي:) برش 

املرييس زنديق( . قال العجيل: ) رأيته مرة واحدة: شيخا قصريا، دميم املنظر، وسخ الثياب، 

زدي: ) زائغ، صاحب رأي، ال يقبل له قوله، وال وافر الّشعر، أشبه يشء باليهود( . وقال األ

 (139( ) خيرج حديثه وال كرامة؛ إذ كان عندنا عىل غري طريقة اإلسالم ...

 هـ وقيل غري ذلك( . 94مَتِيم بن طرَفة )ت  -6

لكن غري الّشافعي عرفه، فقال ابن سعد:  .(140) َقاَل الّشافعي: )َومَتِيم رجل جَمرُهول (

 . قال النسائي: )ثقة( .  (142) . وقال العجيل: )تابعي كويف ثقة( ( 141) ديث(قليل احل)وكان ثقة 

 

                                                 

 (234: 233ريزي، خمترص الكامل يف الضعفاء: )صينظر أقوال النقاد عند املق(137)

( ولقوله مناسبة: قال الّشافعي لبرش:) أخْبين عن ما تدعو إليه. أفيه كتاب ناطق، 111ص  9ج أبو نعيم، حلية األولياء: )  (138)

مفرتض، وال وفرض مفرتض، وسنة قائمة، ووجب عىل النّاس البحث فيه والسؤال؟ فقال برش: ليس فيه كتاب ناطق، وال فرض 

فقال له الّشافعي: قد أقررت عىل نفسك اخلطأ؛ فأين أنت عن  سنة قائمة، وال وجب عىل السلف البحث فيه؛ إال أنه ال يسعنا خالفه.

 الكالم يف األخبار والفقه، وتوافيك الناس عليه وترتك هذا؟ فقال: لنا فيه هتمة فلام خرج برش، قال : ال يفلح (

 (30ص  2عند ابن حجر، لسان امليزان: )ج ينظر أقوال النقاد (139)

 (696 9ابن امللقن، البدر املنري : )  (140)

 (288ص  6ابن سعد، الطبقات الكْبى: )ج   (141)

 (257العجيل: معرفة الثقات )ص   (142)
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 (.                       143) وقال أبو داود: )ثقة مأمون(

 جابر بن يزيد بن احلارث بن عبد يغوث، اجلعفي، أبو عبد اهلل.  -7

 : ِفىر ُعر ذِ  َقدر َعلِمَ  )َقاَل الّشافعي عن حديث فيه َجابٍِر اجلر َذا أن َليرَستر فِيِه الَّ َتجَّ هِبَ ى احر

َواَيِة َعنرُه( َغُب النَّاُس َعِن الرر ُه َعنر َرُجٍل َيرر َسٌل؛ َوألَنَّ ُه ُمرر ٌة، َوَأنَُّه الَ َيثرُبُت؛ ألَنَّ  .(144) ُحجَّ

. (145)وقال:)سمعت من أيب جابر عن جابر اجلعفي كالما خفت أن يقع علينا السقف(

 .(146) لشعبة: إلن تكلمت يف جابر اجلعفي، ألتكلمن فيك( الثوري وقال: )قال سفيان

ويظهر من كالم الّشافعي سبب ضعفه؛ وهو بدعته التي جعلت املحدثني يرغبون عن 

الرواية عنه .  قال الشعبي جلابر:) يا جابر ال متوت حتى تكذب عىل رسول اهلل ) صىل اهلل عليه 

الكذب(. وقال أبو عوانة : )كان سفيان وشعبة اهتم ب وسلم ( ، فام مضت األيام والليايل حتى

ينهياين عن جابر اجلعفي، وكنت أدخل عليه فأقول: من كان عندك؟ فيقول: شعبة وسفيان(. 

وعن ابن معني: ) مل يدع جابرا ممن رآه إال زائدة، وكان جابر كذابا( . وقال يف موضع آخر: )ال 

احلديث( ويف موضع آخر: )ليس بثقة وال )مرتوك يكتب حديثه وال كرامة( . وقال النسائي: 

يكتب حديثه(. وقال ابن عدي:) له حديث صالح، وشعبة أقل رواية عنه من الثوري، وقد 

احتمله الناس، وعامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة، وهو مع هذا إىل الضعف أقرب منه 

ل ابن سعد: )كان يدّلس، ( . وقاإىل الصدق( .وقال أبو داود:) ليس عندي بالقوى يف حديثه

 . (147)وكان ضعيفا جدا يف رأيه وروايته( 

 

                                                 

 (451ص  1ينظر أقوال النقاد عند ابن حجر، هتذيب التهذيب: )ج (143)

 ( 280:281 3البيهقي، السنن الكْبى: ) (144)

 (108ص  9أبو نعيم، حلية األولياء: )ج   (145)

 (215عدي: )ص املقريزي، خمترص الكامل البن   (146)

 ( 42:43ص  2ينظر أقوال النقاد عند ابن حجر، هتذيب التهذيب: )ج  (147)



 د عودة أحمد الحوريجهود اإلمام الشافعي في جرح الرواة وتعديلهم                                   د. محم
 

 106 

 هـ ( . 149حرام بن عثامن، األنصاري، الّسلمي)ت  -8

َواَية َعن حَرام بن َعثامن حراٌم(  . (148) َقاَل الّشافعي: )الرر

عثامن وضعفه غري الشافعي فقال مالك: )ليس بثقة(. و قال أمحد بن حنبل: )حرام بن 

يروى حديثه(. وقال أبو حاتم:) حرام بن عثامن: منكر احلديث، مرتوك احلديث(.  مدينى ال

.  (150) . وقال البخاري: )منكر احلديث(( 149) وقال أبو زرعة: )حرام بن عثامن ضعيف احلديث(

 .(151) وقال حييى بن معني: )احلديث عن حرام حرام( . وقال النسائي: )ليس بثقة وال مأمون(

 هـ( 160، الّسعدي، البرصي ) ت الربيع بن صبيح -9

قال الّشافعي:)كان الربيع بن صبيح رجال غّزاء، وإذا مدح الّرجل بغري صناعته فقد  

.قلت: قصد الّشافعي أنه مل يكن من أهل احلديث وإن كان من أهل الصالح  (152) وهص(

 والعبادة، ويتضح ذلك بأقوال النّقاد فيه .

كلها مقلوبة(. وقال حييى بن معني: )ضعيف  الربيع بن صبيحقال عفان: )أحاديث 

احلديث(. وقال عمرو بن عىل: )ليس بالقوى(. وقال أبوحاتم: )رجل صالح، ومبارك بن 

فضالة أحب إىل منه(. وقال أبو زرعة: )شيخ صالح صدوق(. وقال أمحد بن حنبل: )ال بأس 

 (.154)ادات املسلمني(ال شعبة: )من س. قال النسائي: )برصي ضعيف(. وق(153) به، رجل صالح(

 

                                                 

 2/573الدارقطني، املؤتلف واملختلف  (148)

 ( 283: 282ص  3ينظر أقوال النقاد عند ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج   (149)

 (101ص  3البخاري، التاريخ الكبري: )ج   (150)

 (444:445ص  2ضعفاء الرجال: )ج  ابن عدي، الكامل يف  (151)

هوٌص 465ص 3ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج (152) صًا فهو َمور ِو وقد َوَهَصه َوهر خر ُ الَّشء الرر ُص كرسر ( . ) وهص ( الَوهر

 (108ص    7لسان العرب: )ج  وَوِهيص دقَّه وَكرسه .ابن منظور، 

 (465ص 3ينظر أقوال النقاد عند ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج  (153)

 (132ص  3ينظر أقوال النقاد عند ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال: )ج   (154)
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 فهذه األقوال توثق جانب العدالة فيه دون ضبطه، واهلل أعلم .

هـ وقيل  93رفيع، أيب العالية الرّياحي، من بنى متيم، برصي أدرك اجلاهلية ) ت -10

93) 

َعالَِية الرَياحي رَياح(   (155) َقاَل الّشافعي: )َحِديث أيب الر

لوضوء تكلموا يف أيب العالية، وسائر ث القهقهة يف اقال ابن عدي: )ألجل حدي

. قال ابن حجر: ) وأما ما نقل عن الّشافعي أنه قال: حديث  (156) أحاديثه مستقيمة صاحلة(

وقال  (157) الرياحي رياح، فإنام أراد حديثا خاصا، وهو حديث القهقهة كام نبه عليه ابن عدي(

 .  (158) حييى بن معني و أبو زرعة: )ثقة(

 . سليم بن عتبة -11

قال الّشافعي: )سألت عنه أهل العلم باحلديث فقيل يل إنه جمهول( .قلت: وذكره ابن 

 .( 159) أيب حاتم فلم يقل جمهول. وذكره ابن حبان يف الثقات

 .سليامن بن أرقم، موىل قريظة أو النضري، البرصي -12

يس بَّشء؛ وذاك أنا : )يقولون نحايب، ولو حابينا حلابينا الزهري، وإرسال الزهري ليقال الّشافع

وتدل كلمة )ليس بَّشء( التي قاهلا الّشافعي عىل ضعف شديد يفرسه  ( .160)(نجده يروي عن سليامن بن أرقم

س فقال عمرو بن عيل: )ليس بثقة، روى أحاديث منكرة(. وقال أمحد بن حنبل: )ليأقوال النقاد. 

أبو حاتم: )مرتوك : )ليس يسوى فلسا، وليس بشئ( . وقال بشئ(. وقال حييى بن معني

                                                 

 (10ص  3(، ابن حبان املجروحني: )ج 460 2ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال: ث: ) (155)

 (285ص  1جلوزي، الضعفاء واملرتوكني: )ج ابن ا  (156)

 (514ص  2ابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة: )ج   (157)

 (510ص  3ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج   (158)

 (110 3ينظر أقوال النقاد عند ابن حجر، لسان امليزان: )(159)

 (368 55ابن عساكر، تاريخ دمشق: ) (160)
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. وقال البخاري: (161) احلديث(. وقال أبو زرعة: )برصى ضعيف احلديث ذاهب احلديث(

 (162) )تركوه( . وقال النسائي وأبو داود والدارقطني: )مرتوك(

 بو عبد اهلل، اجلديل، الكوىف . عبد بن عبد، ويقال: عبد الرمحن بن عبد اهلل، أ -13

وهذا التضعيف من  (163) جلديل، جيد الرضب بالسيف(قال الّشافعي: )أبو عبد اهلل ا

الّشافعي يفهم يف ظل قول ابن سعد: )يستضعف يف حديثه، وكان شديد التشيع، ويزعمون أنه 

ا حممد بن احلنفية مما عىل رشطة املختار فوجهه إىل ابن الزبري يف ثامنامئة من أهل الكوفة ليمنعو

د من النّقاد قد وثقه فقد قيل ألمحد بن حنبل: ) أبو عبد أراد به ابن الزبري( . وإال فإن غري واح

.وقال (164) اهلل اجلديل معروف ؟ قال نعم ووثقه(. وسئل ابن معني عنه فقال: ) كوىف ثقة(

 .         (165) العجيل: )برصي تابعي ثقة(

 هـ (. 182زيد بن أسلم، العمرى، موالهم، املدنى،)ت عبدالرمحن بن  -14

كر رجل ملالك بن أنس حديثا منقطعا، فقال له: اذهب إىل عبدالرمحن قال الّشافعي: )ذ

. وهذه العبارة التي ال ختلو من ملحة ودعابة (166) بن زيد بن أسلم حيدثك عن أبيه، عن نوح(

معني: ) بنو زيد بن أسلم ليسوا بشئ( . وقال دالة عىل ضعف يبينه أقوال النقاد. قال حييى بن 

 ري: )عبدالرمحن ضعفه عيّل جدا(. وقال النسائي: )ضعيف(. عنه: )ضعيف(. وقال البخا

 

                                                 

 3( ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال: )ج 101: 100ص 4ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج  ينظر أقوال النقاد عند  (161)

 (250ص 

 (16ص  2ينظر أقوال النقاد عند ابن اجلوزي: الضعفاء واملرتوكني )ج (162)

 (460 2ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال ) (163)

 (93ص  6: )ج يب حاتم، اجلرح والتعديلينظر أقوال النقاد عند ابن أ(164)

 (133ص  12ابن حجر، هتذيب التهذيب: )ج   (165)

 (108ص  9أبو نعيم، حلية األولياء: )ج   (166)
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 .(167) وقال أمحد: )عبداهلل ثقة، واآلخران ضعيفان(

 هـ ( 157عبد الرمحن بن عمرو، األوزاعي ) ت -15

وقوله: ( . 168)حديثه من األوزاعي(نقل عن الشافعي قوله: )ما رأيت رجال أشبه فقهه ب

كنه ليس ممن يقترص عليه حتى يتعرف عليه بحديث )مل يكن بالشام مثل األوزاعي قط، ول

 .  (169) غريه(

إن ثبتت عنه؛ فلم أقف عليها يف كتب اجلرح  -قلت: وهذه العبارة من الّشافعي

وزاعي يف مرتبة من تدل عىل ضعف قريب حمتمل عند الّشافعي، جتعل اإلمام األ  -والتعديل

خ(، وقد نقل الذهبي عقب هذه العبارة عن خيتْب حديثه، وعّْب قريبا منه أبو زرعة فقال: )شي

اإلمام أمحد أنه سئل عن األوزاعي فقال : )حديث ضعيف ورأي ضعيف( .ثم وجه هذه 

نِِه حَي  ُثه َضِعيرٌف ِمنر َكور َزاِعيَّ َحِدير ُد: َأنَّ األَور ِل العبارة فقال:) ُيِرير َتجُّ بِامَلَقاطِيرِع، َوبَِمَراِسيرِل َأهر

اِم، َويِف ذَ  ِسِه َضِعيرٌف (الشَّ  ( 170) لَِك َضعٌف، الَ َأنَّ اإِلَماَم يِف َنفر

 وهذا التوجيه جيد إن ثبت ذلك القول عن اإلمام أمحد.

إن صح النقل  –أما أقوال النقاد فهي ختالف اإلمام الشافعي وتلميذه اإلمام أمحد  

ن صنف الكتب ابن ، وتبني املكانة التي تليق باألوزاعي، فقال عبد الرزاق: )أول م-عنهام 

جريج، وصنف األوزاعي حني قدم عىل حييى بن أيب كثري كتبه(. وقال ابن مهدى: )االئمة يف 

نة: ) احلديث أربعة: األوزاعي، ومالك، وسفيان الثوري، ومحاد بن زيد(. وقال سفيان بن عيي

ا حاله يف . وسئل حييى بن معني عن األوزاعي: ) م -كان األوزاعي إماما( يعنى: إمام زمانه

                                                 

 (564ص  2ينظر أقوال النقاد عند الذهبي، ميزان االعتدال: )ج   (167)

   (183 35ابن عساكر، تاريخ دمشق: ) (168)

 (108ص  9أبو نعيم، حلية األولياء: )ج   (169)

 (114 /7أعالم النبالء )الذهبي، سري  (170)
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الزهري ؟ قال: ثقة، ما أقل ما روى عن الزهري(. وقال عمرو بن عيل: )األوزاعي ثبت بام 

 .(171) سمع(. وقال أبو حاتم: )األوزاعي: فقيه متبع(

 

أيوب البلخي، نزيل الشام، موىل امللهب بن  عطاء بن أيب مسلم، اخلراساين، أبو -16

 (. هـ 135أيب صفرة االزدي  )ت 

. وقد وافق ابن (172) كر البيهقي: ) عطاء اخلراساين معروف بكثرة الغلط كام قال الّشافعي(قال أبو ب

ل حبان الّشافعي فقال: )ردئ احلفظ، كثري الوهم، خيطئ وال يعلم فحمل عنه، فلام كثر ذلك يف روايته بط

 ... وعن شعبة قال: )ثنا عطاء اخلراساين وكان نسيا((173)االحتجاج به(

ا : قال ابن أيب حاتم عن أبيه: )ثقة صدوق. قلت: حيتج به؟ قال: نعم(. وقال وإن وّثقه غريمه

. وقال حييى بن (174)النسائي: )ليس به بأس( . وقال الدارقطني: )ثقة يف نفسه، إال أنه مل يلق ابن عباس( 

 .(175) قة(معني: )ث

 كثري بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف املزين. -17

اهلل املزنى، أحد الكّذابني( وىف رواية:) أحد أركان  قال الشافعى: )كثري بن عبد

 .(177) قال ابن حجر: أفرط من نسبه إىل الكذب  . (176) الكذب(

قلت: ولعل الّشافعي رمحه اهلل مل يرد الكذب يف حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه  

بن وسلم، واهلل أعلم . وأما النّقاد فضعفوه جدا لكنهم مل يصفوه بالكذب، قال أمحد 

حنبل:)منكر احلديث ليس بشئ( .وعن حييى بن معني: )ضعيف احلديث(. وقال أبو زرعة: 

                                                 

 (266ص  5ينظر أقوال النقاد عند ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج (171)

 (451 38ابن عساكر، تاريخ دمشق: ) (172)

 (131ص    2ابن حبان، املجروحني: )ج   (173)

 (190ص  7ينظر أقوال النقاد عند ابن حجر، هتذيب التهذيب: )ج   (174)

 (335ص  6لتعديل: )ج ابن أيب حاتم، اجلرح وا  (175)

 (586 صالنووي، هتذيب األسامء: ) (176)

 (460ابن حجر، تقريب التهذيب: ) ص   (177)
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وقال النسائي والدار قطني:  .(178) ل أبو حاتم: ) ليس باملتني()واهي احلديث ليس بقوي(. وقا

)مرتوك احلديث( . وقال النسائي يف موضع آخر: )ليس بثقة( . وقال ابن حبان: )روى عن 

  . (179) سخة موضوعة ال حيل ذكرها يف الكتب(أبيه عن جده ن

 

 هـ(: 148الليث بن أيب سليم بن زنيم ) ت  -18

َ َمنر َخاَلَفُه: َوَجَواُبُه َعنر َهَذا األََثِر، َمَع َأنََّك َقاَل الّشافعي ىِف ) مُ  نَاَظِرٍة َجَرتر َبيرنَُه َوَبنير

عُ  ِن َمسر ُعُم أن َهَذا َليرَس بَِثابٍِت َعِن ابر ِذى َرَواُه َتزر ا: أنه ُمنرَقطٌِع، َوأن الَّ : َأَحُدمُهَ ِ
َهنير وٍد، ِمنر َوجر

ُن أبى ُسَليرٍم( َليرَس بَِحافٍِظ(. قال البيهقي:) وَ  ِذى َليرَس بَِحافٍِظ ُهَو َليرُث بر  .  (180)َراِوَيُه الَّ

وأقوال النّقاد تؤكد عىل عدم حفظ الليث، قال ابن معني: )ضعيف( . ومرة قال: 

ف: إال أنه يكتب حديثه( . وقال النسائي: )ليث ضعيف(، وقال أمحد: )مضطرب )ضعي

ن عدي: ) له أحاديث صاحلة، وقد روى عنه احلديث، ولكن حدث عنه الناس( . وقال اب

 .  (181)شعبة والثوري وغريمها من  ثقات الناس، ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه  ( 

 

 هـ(  144، الكويف، ) ت جمالد بن سعيد بن عمري، اهلمداين -19

قال حمقق التلخيص احلبري:) كان ( . 182)سئل الّشافعي عن جمالد، فقال:) هو جيالد !(

  (183)جيلد يف احلديث، هذا من قول الّشافعي يف جتريح الّرواة(  جمالدٌ 

                                                 

 (154ص  7ينظر أقوال النقاد عند ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج (178)

 (377ص  8حجر، هتذيب التهذيب: )ج ابن   (179)

 (108ص 4البيهقي، السنن الكْبى: )ج (180)

 (643:644ص  1اد عند املقريزي، خمترص الكامل يف الضعفاء: )ج ينظر أقوال النق(181)

 (420:422ص  6ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال: )ج   (182)

  (46ص 1ابن حجر، التلخيص احلبري: )ج(183)
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وأقوال النقاد مقاربة: قال حييى القطان: )لو شئت أن يقول يل جمالد فيها كلها عن 

مرسوق، عن عبد اهلل، عن النّبّي ) صىل اهلل عليه وسلم ( لقال!(. ومرة قال: ) الشعبي ، عن  

)جمالد ضعيف( . ويف موضع آخر:) جمالد وحجاج ال  يف نفيس منه يشء(. وقال ابن معني:

حيتج بحديثهام( . ومرة:) صالح(. وقال أمحد: )ليس بَّشء، يرفع حديثا كثريا ال يرفعه الناس، 

وقال ابن حبان: )وكان ردئ احلفظ: يقلب  (184). وقال النسائي: )ضعيف( وقد احتمله الناس( 

 .(185)األسانيد، ويرفع املراسيل، ال جيوز االحتجاج به( 

 هـ( .  160جممع بن يعقوب بن جممع بن يزيد بن جارية، األنصاري )ت  -20

 ى(.وعرفه غريه فقال البخاري: )من أهل قباء، مدن(186)قال الّشافعي: )شيخ ال يعرف(

ل قباء، يروى عن احلجازيني، روى عنه أهل املدينة، كنيته أبو عبد . وابن حبان:  )من أه(187)

. وقال أبو حاتم:) ليس به بأس(. وسئل حييى بن معني: ) كيف حديثه ؟ فقال: ليس  (188)اهلل( 

 . (189) به بأس(

 هـ( .130حممد بن عبد الرمحن، أبو جابر، البياىض، املدين، ) ت  -21

. قال ابن أيب  (190)بر، البيايض، بّيض اهلل عينيه( ّشافعي: )من يروى عن أيب جاقال ال

 .(191)حاتم: )أراد بذلك تغليظا عىل من يكذب عىل رسول اهلل ) صىل اهلل عليه وسلم ( ( 

                                                 

 (420:422ص  6قاد عند ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال: )ج ينظر أقوال الن  (184)

 (10ص  3ابن حبان، املجروحني: )ج   (185)

 (370 1اخلزرجي، خالصة تذهيب هتذيب الكامل: ) (186)

 (410ص  7البخاري، التاريخ الكبري: )ج  (187)

 (498ص  7ابن حبان، الثقات: )ج   (188)

 (296ص  8حاتم، اجلرح والتعديل: )ج ينظر أقوال النقاد عند ابن أيب (189)

( ابن اجلوزي، الضعفاء واملرتوكني: 108ص  9ولياء: )ج ( أبو نعيم، حلية األ425ص  1الدواليب، الكنى واألسامء: )ج  (190)

 (73ص 3)ج

 (325ص  7ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج   (191)
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. وقال مرة: )ليس بثقة(.  (192)وقول النقاد موافق لقوله ؛ قال مالك:) مل يكن برضا(  

نّا نتهمه بالكذب(. وقال حييى بن كر احلديث جدا ؛ قال مالك كوقال أمحد بن حنبل: )من

معني: )كّذاب(. وقال أبوحاتم: )هو مرتوك احلديث ضعيف احلديث ما أقربه من ابن 

 (194)وقال النسائي: )مرتوك احلديث(  .(193)البيلامنى( . و قال أبو زرعة: )ضعيف احلديث( 

عد: ) وكان قليل احلديث، ورأيتهم يتقون قال ابن س (195)وقال الدارقطني: )مرتوك احلديث 

 (197)وقال ابن عدي: )وهو ضعيف احلديث(  (196)حديثه( 

حممد بن عمر بن حممد الواقدي، األسلمي، أبو عبد اهلل القايض، موىل لبنى  -22

 ه ( .207سهم، وىل القضاء ببغداد ومات هبا)ت

. وقال: )كتب  (198)صالن  قال الّشافعي: )الواقدي وصل حديثني( يعني: ال يو

 قال ابن أيب حاتم: قاله الّشافعي تبعا ملالك . (199)الواقدي كذب( 

. قال هشيم: )لئن كان  وذكر ابن املديني أن الواقدي روى ثالثني ألف حديث ال أصل هلا 

دي يقلب كذابا فام يف الدنيا مثله، وإن كان صادقا فام يف الدنيا مثله(. وقال أمحد بن حنبل:) كان الواق

حاديث يلقى حديث ابن أخي الزهري عىل معمر ونحو هذا(. قال إسحاق ابن راهويه: )كام األ

يكتب حديث الواقدي وصف وأشد؛ ألنه عندي ممن يضع احلديث(. وقال حييى بن معني: )ال 

                                                 

 (163ص  1البخاري، التاريخ الكبري: )ج   (192)

 (325ص  7تعديل: )ج ينظر أقوال النقاد عند ابن أيب حاتم، اجلرح وال  (193)

 ( 231النسائي: الضعفاء واملرتوكني )ص   (194)

 (73ص  3ابن اجلوزي، الضعفاء واملرتوكني: )ج   (195)

 (296ص  1ابن سعد، الطبقات الكْبى )القسم املتمم(: )ج   (196)

 (182ص  6ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال: )ج   (197)

  (14 3اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد : ) (198)

 (21ص  8ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج (199)
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ليس بَّشء(، وعنه:) نظرنا يف حديث الواقدي فوجدنا حديثه عن املدنيني عن شيوخ جمهولني 

نا: حيتمل أن تكون تلك األحاديث املناكري منه، وحيتمل أن تكون منهم، ناكري، فقلأحاديث م

ثم نظرنا إىل حديثه عن ابن أبى ذئب ومعمر؛ فإنه يضبط حديثهم؛ فوجدناه قد حدث عنهام 

 .  (200)  باملناكري؛ فعلمنا أنه منه فرتكنا حديثه( . قال أبو حاتم: )مرتوك احلديث(

                      هـ( 126كيم بن حزام، القريش، أبو الزبري ) تمسلم، املكي، موىل ححممد بن  -23

 . (201) قال الّشافعي: )أبو الزبري حيتاج إىل دعامة( 

وعبارة الشافعي مشعرة بالضعف، وهو ما عليه كثري من العلامء،  قال ابن جريج: )ما 

كنت أحب وعن شعبة قال: )ما  كنت أرى أن أعيش حتى أرى حديث أبى الزبري يروى(.

أحدا أن ألقاه حتى لقيته بمكة من أبى الزبري؛ فلم يقل شيئا(. وعن معمر قال: )كان أيوب إذا 

قعد إىل أبى الزبري قنع رأسه(. وقال: قال يل شعبة: )تأخذ عن أبى الزبري وهو ال حيسن أن 

نة فمزقه(. وعن ابن عيييصىل ؟ سمعت هشيام يقول سمعت من أبى الزبري فأخذ شعبة كتايب 

يقول: )حدثنا أبو الزبري، وهو أبو الزبري( أي: كأنه يضعفه. وقال أمحد: ) كان أيوب 

السختيانى يقول: حدثنا أبو الزبري، وأبو الزبري أبو الزبري، قيل ألمحد:كأنه يضعفه؟ قال نعم (. 

طلحة بن نافع( . و  وقال أبو حاتم: )يكتب حديثه وال حيتج به، وهو أحب إىل من أبى سفيان

قال أبو زرعة: )روى عنه الناس قلت حيتج بحديثه . قال: إنام حيتج بحديث الثقات( .وقد 

حسن القوا فيه حييى بن معني قال: )أبو الزبري صاحب جابر ثقة( وقال: )أبو الزبري صالح(. 

رآه فعله يف .  وقال ابن سعد: )كان ثقة كثري احلديث، إال أن شعبة تركه لَّشء زعم أنه (202)

قال ابن عدي: )كفى بأيب الزبري صدقا أن حدث عنه مالك؛  (203)وقد روى عنه الناس(  معاملة،

                                                 

 (21ص  8أقوال النقاد فيه عند ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج  ينظر  (200)

 (107ص  9( أبو نعيم، حلية األولياء: )ج 76ص 8ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: )ج (201)

 (76: 74ص  8ج ينظر أقوال النقاد عند ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: ) (202)

 (481ص  5ابن سعد، الطبقات الكْبى: )ج  (203)
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فإن مالكا ال يروي إال عن ثقة، وال أعلم أحدا من الثقات ختلف عن أيب الزبري إال قد كتب 

 عنه، وهو يف نفسه ثقة إال أن يروي عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة الضعيف وال

الزبري يروي أحاديث صاحلة، ومل يتخلف عنه أحد وهو صدوق وثقة ال  يكون من قبله، وأبو

  .(204) بأس به(

الكويف، موىل بني تيم اهلل بن  (205) النعامن بن ثابت التيمي، أبو حنيفة -24

 هـ( . 150ثعلبة)ت

أيب ُنِقل عن الّشافعي أنه قال: )ما أعلم أحدا وضع الكتاب أدل عىل عوار قوله من 

ا شبهت رأى أبى حنيفة إال بخيط السحارة؛ يمد كذا فيجئ أخرض، ويمد حنيفة( وقال: )م

 . (206) كذا فيجئ أصفر(

قلت: وهذا القول ال يصح عن اإلمام الشافعي أن يقول مثله، فإنه رمحه اهلل مع من 

 كهذه.حاله معلومه كاحلارث األعور عىل عوار رأيه العقدي مل يستخدم معه عبارة 

تب اجلرح والتعديل قبل اخلطيب وبعده!!؛ إن عدم وجود هذا ثم، أين هذا القول يف ك

؛ فإن من  (207)الكالم عن الشافعي إال يف تاريخ بغداد يدل عىل أن ترمجته مدسوسة عىل اخلطيب

يقرأ ما يف تاريخ بغداد من أقوال ممجوجة منسوبه للعلامء تقدح فيهم أكثر من قدحها يف أيب 

ال ابن الدمياطي :)هذا القول ال حيسن أن ينقل عن ؛ لذا ق -رمحهم اهلل مجيعا-ة حنيف

الّشافعي؛ ألنه ال ينقله عنه إال من يريد الطعن والتشنيع عليه؛ ألن مثل هذا املثل ال يتمثل به 

 .( 208)إال الصبيان(

                                                 

 (125ص  6ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال: )ج   (204)

 ذكرت اإلمام أبا حنيفة هنا دفاعا عنه وعن اإلمام الّشافعي، لئال يغرت غّر هبذا الكالم ممن ال يعرف للعلامء مكانة وال حرمة .  (205)

 (.437ص 13بغداد : )ج اخلطيب البغدادي، تاريخ (206)

جهول وقد بنّي الشيخ عبد الفتاح أبا غدة رمحة اهلل بني أن ترمجة أيب حنيفة مدسوسة يف تاريخ لذا قلت: ُنِقل بصيغة املبني للم (207)

 اخلطيب وال أستحرض اآلن أين ذكره .

 (87ص 2ابن الدمياطي، املستفاد من ذيل اخلطيب البغدادي )ج (208)
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أه فإن قيل: مل أوردته فيمن جّرحهم الشافعي؟ قلت: إنام أوردت ذلك ألنه قد يقر 

أن أبنّي بطالنه، فها هو ابن الدمياطي تعليقا عىل هذه النقول  بعض العوام فيقبله؛ فأحببت

املنسوبة للشافعي رمحه اهلل تعاىل، وعىل تسليم صحتها، يقول:) وجوايب للخطيب، وإنام عندي 

 أن الّشافعي نقل عنه من محد أبى حنيفة، ما ال ينقل إال عمن يعرف الفضل ويعرف به(. 

بي مل يذكره يف كتابه الّرواة الثقات املتكلم فيهم بام : ويؤيد كوهنا مدسوسة أن الذهقلت

ال يوجب الرد، وال يف كتابه ميزان االعتدال، فلو ثبت عنده أن الّشافعي تكلم فيه لذكر ذلك، 

 وبني أنه من حسد العلامء عىل أقل تقدير .

كبري نيفة، النعامن بن ثابت، إمام ويؤيده أيضا حمقق كتاب هتذيب الكامل فيقول: )أبو ح

من األئمة ، فقيه عظيم من فقهاء االسالم ، وقد تكّلم فيه بعض الناس وتطاولوا عليه بسبب 

وهي ترمجة مدسوسة ، ففي خزانة كتبي  "امليزان "الرأي ، وزعموا ان اإلمام الذهبي ترمجه يف

ات ن مل يكن من املعنيني بالدراسنسخة املؤلف التي بخطه مصورة ، وليس فيها ترمجته. وهو وا

احلديثية أو التفرع للحديث رواية ودراية كغريه من أعالم املحدثني يف زمانه ، لكنه فقيه 

 .( 209) اإلسالم غري مدافع ، فينظر إليه من هذا اجلانب ، من غري تعصب(

يض وأستغني يف هذا املقام  بقول ابن حجر: )ومناقب اإلمام أيب حنيفة كثرية جدا؛ فر

 .(210)فردوس آمني(اهلل تعاىل عنه، وأسكنه ال

 هانئ بن هانئ الكوىف تابعي -25

 وكذا قال ابن املديني:                  . (211)قال الّشافعي: )هانئ بن هانئ ال يعرف( 

 

                                                 

 (1( هامش )445 /29بشار عواد ، هتذيب الكامل ) (209)

 ( 401:403ص  10)ج ابن حجر، هتذيب التهذيب: (210)

 (115ص  1ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال: )ج   (211)
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 ( .212))جمهول( 

، وقال النسائي:) ليس به  (213)وعرفه ابن سعد وقال:) كان يتشيع وكان منكر احلديث( 

 . (215) والعجيل (214)بأس(. وذكره ابن حبان يف الثقات 

 هـ( 198وسف بن خالد بن عمري السمتي، أبو خالد البرصي )تي -26

 قال الّشافعي: )ثنا يوسف بن خالد السمتي، وكان ضعيفا( .

، وذكر ليحيى بن معني، فقال: ) كذاب رجل سوء(، وقال: )كذاب خبيث، عدو اهلل 

حلسني رجل سوء، ال حيدث عنه أحد فيه خري، رأيته ما ال أحيص بالبرصة( . وقال أمحد بن ا

وقال البخاري: )سكتوا عنه( . وقال النسائي:  الصويف: )كذاب ال حيل أن تكتب حديثه(.

 .(216))برصي مرتوك احلديث( 

 اخلالصة: بعد هذا العرض للّرواة الذين جرحهم اإلمام الّشافعي نجد:

ثالثة ن اإلمام الّشافعي مل ينفرد بتجريح راو ثقة، وإن كان خالف توثيق مجهور النّقاد يف أ -

 رواة .

 متييز اإلمام الّشافعي يف جرحه للراوي بني عدالة الراوي وضبطه . -

 انسجم قول اإلمام الّشافعي مع قول غريه من النّقاد يف جتريح من جرحهم  . -

 الّشافعي راويني عرفهام غريه من النّقاد  .جهل اإلمام  -

 استخدامه ألفاظ التجريح اخلفيفة غالبا . -

 

                                                 

 (707ص  2الذهبي، املغني يف الضعفاء: )ج  (212)

 (223ص  6ابن سعد، الطبقات الكْبى: )ج   (213)

 (291ص  4الذهبي، ميزان االعتدال: )ج  (214)

 (324ص  2العجيل،معرفة الثقات  )ج   (215)

 (159ص 7د ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال )جينظر أقوال النقاد عن  (216)
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 ظ جتريح من أسامء الرواة.يشتق ألفا -

 املطلب الثالث: منهج اإلمام الّشافعي يف نقد الّرواة وأسسه.

ام بعد هذا التتبع ألقوال اإلمام الّشافعي يف نقد الّرواة، والوقوف عىل بعض أقواله في

جيب عىل الناقد أن يكون عليه عند نقده للرجال، أستطيع أن أخلص منهج اإلمام الّشافعي، 

 تي يقوم عليها بالنقاط اآلتية:واألسس ال

يعّد اإلمام الشافعي نقد الّرواة واجبا رشعيا ذّبا عن سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  -1

مل يسعه السكوت عليه، وال يكون : قال الّشافعي: ) إذا علم الّرجل من حمدث الكذب 

يبني الزيوف من ذلك غيبة؛ فإن مثل العلامء كالنّقاد فال يسع الناقد يف دينه أن ال 

 (217)غريها(

حيكم بعدالة الراوي إذا غلبت طاعته عىل معصيته. قال الّشافعي:) ال نعلم أحدا أعطي  -2

اهلل فلم خيلط بطاعة، فإذا طاعة اهلل حتى مل خيلطها بمعصية إال حييى بن زكريا، وال عىص 

 (218)كان األغلب الطاعة فهو املعدل وإذا كان األغلب املعصية فهو املجرح(  

ن قبول اخلْب أو  -3 يوجب عىل املتكلم يف الّرواة أن يكون قوله بعلم، ونقده واضحا بام يمكر

 . (219) فِيِه قُبول َخْبه(رّده حيث َقاَل:)قد َسَألنَا َعن قيس، َفلم نجد من يعرفُه باَِم يكون لنا 

ل من غسل املرَيرت؛ َأّن يِف  اَم َمنََعنِي من إجَِياب الرغسر نَاده رجال مل َأقف َعىَل معرَفة  َوَقاَل: )إِنَّ إِسر

َتيِض ؛ َفإن وجدت َما يقنعني أوجبته ...(  .  (220) َثبت َحِديثه إىَِل يومي َهَذا َعىَل َما َيقر

 

                                                 

 (51ابن عراق الكناين، األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة: )ص  (217)

 (197ص 64ابن عساكر، تاريخ دمشق: )ج (218)

 ( 46ص 2ابن امللقن، البدر املنري )ج  (219)

 (527ص 2املثدر نفسه )ج  (220)
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الشديدة. قال املزين: )سمعني الّشافعي يومًا وأنا أقول ختفيفه للجرح وجتنبه األلفاظ  -4

نها؛ فال تقل فالن كاذب، ولكن قل: فألن كذا، فقال: يا أبا إبراهيم أكُس ألفاظك أحس

. ويف مقدمة التلخيص: )هذا من قول الّشافعي يف جتريح الّرواة، (221)حديثه ليس بَّشء (

التي يستعملها بعض األئمة وهو نوع من ختفيف اجلرح وجتنب األلفاظ الشديدة 

 . ( 222)النّقاد(

 قلت: وهذا ظاهر يف األلفاظ التي استخدمها لتجريح الّرواة . 

جترحيه بعض الّرواة بالدعاء عليهم بام يشعر بجرحهم دون الترصيح . قال ابن حجر: )  -5

عنه يدعو عىل بعض الّرواة، ومل يرصح بتكذيبهم. ذكر له أبو جابر  اهللوكان ريض 

 .( 223)البيايض، فقال: بيض اهلل عيني من يروي عنه( 

فإذا ما تبني له ما يقتيض تغيري حكمه  ؛حكمه عىل الّرواة مقيد بام يظهر له من الراوي -6      

 صار إليه .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  (46ص 1ابن حجر، التلخيص احلبري: )ج (221)

  (47ص 1مقدمة حتقيق كتاب التلخيص احلبري: )ج (222)

  (47ص 1ابن حجر، التلخيص احلبري: )ج (223)
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 اخلامتة

 بعد هذا التطواف والتتبع لكالم اإلمام الّشافعي يمكن تسجيل النتائج التالية: 

 كالم اإلمام الّشافعي يف الّرواة ألنه واجب رشعي ونصيحة هلل ورسوله . -1

 لنّقاد له بذلك .وشهادة امتكن اإلمام الّشافعي من علم احلديث وإمامته فيه  -2

 استقالل اإلمام الّشافعي عن العلامء املحدثني يف نقد الّرواة جرحا وتعديال،  -3

 مع موافقتهم هلم غالبا .

 يعد اإلمام الّشافعي من املقلني يف الكالم عىل الّرواة ومرجع ذلك أنه مل يكن يتكلم  -4

 ة .إال إذا احتاج إىل ذلك من خالل مناقشته لألدلة الرشعيّ 

 اإلمام الّشافعي من املعتدلني املنصفني يف أحكامهم عىل الّرواة .يعد  -5

تنوعت أساليب اإلمام الّشافعي يف النقد بني الترصيح بعبارة النقد واستخدام  -6

 التعريض واإلشارة .

 وثق الّشافعي بعض الّرواة عىل اإلهبام بقوله أخْبين الثقة أو من ال أهتم . -7

 اة مل يتكلم فيهم غريه .بنقد رو انفراد اإلمام الّشافعي -8

اعتدال عبارة اإلمام الشافعي يف جرحه للرواة وتعديلهم مما يعكس عفة عبارته  -9

 وورعه.

انفرد الّشافعي بالترصيح بتوثيق شيخه إبراهيم بن أيب حييى وخالفه غريه من  -10

 النّقاد.

د يزيد عبد اهلل بن عيل بن السائب بن عبيد بن عب انفرد بالكالم عىل راو هو: -11

 ملطلبي.ا
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ُنسب لإلمام تضعيفه لعاملَِنير جليلني من أصحاب املذاهب املتبعة مها: أبوحنيفة  -12

واألوزاعي، فثبت لدي عدم صحة الكالم املنسوب إليه يف أيب حنيفة، واحتمل 

 عندي مثله بحق األوزاعي بقرائن ذكرهتا.

 يشتق من أسامء الرواة عبارات جتريح . -13
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 املصادر واملراجعفهرست 

لبخاري، حممد بن إسامعيل البخاري، التاريخ الكبري، حتقيق : السيد هاشم الندوي،دار ا .1

 لبنان.–الفكر، بريوت 

هـ، السنن الكْبى، حتقيق حممد عبد القادر عطا، مكة  458البيهقي، أمحد بن احلسني ت  .2

 م.1994-هـ1414 ط،. د الباز، دار مكتبة السعودية، –املكرمة 

هـ، الضعفاء واملرتوكني، حتقيق عبد اهلل القايض،  597ن بن عيل ت ابن اجلوزي،عبد الرمح .3

 .هـ1406 ،1ط العلمية، الكتب دار لبنان، –بريوت 

 دار لبنان، –هـ، اجلرح والتعديل، بريوت  327ابن أيب حاتم، عبد الرمحن بن حممد ت  .4

 .1952 -هـ1271 ،1ط العريب، الرتاث إحياء

 –املجروحني، حتقيق حممود إبراهيم زايد، حلب  هـ، 354ابن حبان، حممد بن حبانت  .5

 .ت.د ط،. د الوعي، دار سوريا،

 .م1975 -هـ1395 ،1ط الفكر، دار لبنان، –ـــــــــــ، الثقات، بريوت  .6

هـ، التلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري، حتقيق 852ابن حجر، أمحد بن عيل ت .7

 .م1964 -هـ1384 ط،. د سعودية،ال –اهلل هاشم، املدينة املنورة السيد عبد 

–هـ1406، 1ـــــــــــ، تقريب  التهذيب،حتقيق: حممد عوامة،سوريا،دارالرشيد،ط .8

 .م1986

 .م1984- هـ1404 ،1ط الفكر، دار لبنان، –ـــــــــــ، هتذيب التهذيب، بريوت  .9

لمي اهلند، مؤسسة األع –ـــــــــــ لسان امليزان، حتقيق: دائرة املعرف النظامية  .10

 . 1986 – 1406،  3بريوت، ط  –للمطبوعات 
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هـ، خالصة تذهيب هتذيب  923اخلزرجي، أمحد بن عبد اهلل األنصاري اليمني ت بعد  .11

اإلسالمية/دار  الكامل يف أسامء الرجال، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات

 هـ . 1416حلب / بريوت،  -البشائر 

 بريوت . -هـ، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية  463يل ت اخلطيب البغدادي، أمحد بن ع .12

هـ، حتقيق: صبحي السامرائي،  385الدار قطني، عيل بن عمر،الضعفاء واملرتوكني ت  .13

 .م1984 – هـ1404 ،1ط الرسالة، مؤسسة لبنان، –بريوت 

، دار الغرب 1ــــــــ، املؤَتلِف واملخَتلِف، حتقيق : موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، طـــ .14

 م 1986 -هـ  1406بريوت،  –اإلسالمي 

هـ (. املستفاد من  749ابن الدمياطي، أيب احلسني أمحد بن أيبك بن عبد اهلل احلسامي )ت  .15

ذيل تاريخ بغداد للحافظ ابن النجار البغدادي، حتقيق : مصطفى عبد القادر عطا، دار 

 لبنان. –الكتب العلمية بريوت 

وجب ردهم: حتقيق: هـ، الّرواة الثقات املتكلم فيهم بام ال ي748د ت الذهبي، حممد بن أمح .16

 م .1992 -هـ 1412،لبنان –حممد إبراهيم املوصيل، دار البشائر اإلسالمية،  بريوت 

 –ــــــــ، سري أعالم النبالء، حتقيق شعيب األرناؤوط، حممد نعيم العرقسويس، بريوت  .17

 هـ.1413، 9ن، مؤسسة الرسالة، طلبنا

 الدين عرت .ـــــــ، املغني يف الضعفاء، حتقيق: الدكتور نور ـ .18

ــــــــ، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حتقيق: عيل حممد معوض وعادل أمحد عبد  .19

 . م1995 ،1ط العلمية، الكتب دار لبنان،–املوجود، بريوت 

طبقات هـ، ال 230ابن سعد، حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهلل البرصي الزهري ت  .20

 بريوت -الكْبى، دار صادر 
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هـ 1393بريوت،  –هـ، األم، دار املعرفة  204الّشافعي، حممد بن إدريس أبو عبد اهلل ت  .21

. 

 بريوت. -، مسند الشافعي، دار الكتب العلمية _____ .22

هـ، االنتقاء يف فضائل 463ابن عبد الْب،  أيب عمر يوسف بن عبد الْب النمري القرطبي ت  .23

حنيفة ريض اهلل عنهم، دار الكتب العلمية مة الفقهاء مالك والّشافعي وأيب الثالثة األئ

 بريوت .

هـ، الكامل يف ضعفاء الرجال، حتقيق حييى غزاوي، 365ابن عدي، عبد اهلل بن عدي ت .24

 .م1989-هـ1409 ،3ط الفكر، دار لبنان، –بريوت 

لدين العمروين، دار هـ، تاريخ دمشق، حتقيق حمب ا 571ابن عساكر،  عيل بن احلسن ت   .25

 م.1997، 1الفكر، ط

 لبنان، –هـ، حتقيق عبد املعطي قلعجي، بريوت  322العقييل، حممد بن عمر، الضعفاء ت  .26

 .م1984-هـ1404 ،1ط العلمية، املكتبة دار

املدارك وتقريب املسالك، حتقيق:  هـ، ترتيب 544عياض، عياض بن موسى اليحصبي ت  .27

   ريوت  . ب –أمحد بكري، مكتبة احلياة 

هـ، السلوك يف طبقات العلامء 732الكندي، حممد بن يوسف بن يعقوب اجلندي ت  .28

 م1995صنعاء،  –وامللوك: حتقيق: حممد بن عيل بن احلسني األكوع احلوايل، مكتبة اإلرشاد 

هـ، بحر الدم فيمن تكلم فيهم اإلمام أمحد بذم،  909ابن املْبد، يوسف بن احلسن ت   .29

 م .1992 -هـ 1413، 1سويفي، دار الكتب العلمية، بريوت، طحتقيق: روضة ال

هـ، خمترص الكامل يف الضعفاء، حتقيق: أيمن بن 845املقريزي، تقي الدين أمحد بن عيل ت  .30

 م .1994 -هـ 1415مرص / القاهرة، -عارف الدمشقي، مكتبة السنة 
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اب الرشح الكبري هـ، خالصة البدر املنري يف ختريج كت 804امللقن، عمر بن عيل ت ابن .31

 .هـ1410 ،1ط السعودية، –للرافعي، حتقيق محدي السلفي، الرياض 

 هـ، لسان العرب، بريوت، دار صادر، د. ط، د.ت.711ابن منظور، حممد بن مكرم ت  .32

ه(، التنكيل بام يف تأنيب 1386اليامين)ت املعلمي، عبد الرمحن بن حييى املعلمي العتمي  .33

ىل طبعه وحتقيقه والتعليق عليه حممد نارص األلباين، طبع الكوثري من األباطيل، قام ع

 لبنان .-املكتب اإلسالمي، بريوت

هـ(، 884ابن مفلح، اإلمام برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مفلح ) ت .34

صحاب اإلمام أمحد، حتقيق : د عبد الرمحن بن سليامن العثيمني، املقصد األرشد يف ذكر أ
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 . 1405، 4، طبريوت –الكتاب العريب 
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Abstract 

Narrators Criticized by Imam Al Shafi’ee  

Research Summary 

In this research, I shed light on the stature of Imam Shafi'ee 

as regarded by Hadith narrators through setting out a brief  
biography for him wherein I focused on the critics of Hadith 

narrators' recommendations in favor of Imam Shafi'ee in the 

field of Prophetic Traditions/Hadith in terms of his knowledge 

and narrative awareness. I further indicated in brief his 

approach in narrating the Prophetic Traditions through his 

statements and predicaments. I also collected the narrators 

whom he judged as qualified /disqualified  Hadith narrators 

presenting his opposing opinions as stated by other critics. 

Through tracing and follow-ups, I managed to collect around 

fifty Hadith narrators whom Imam Shafi'ee examined then I 

demonstrated the characteristics of the approach of the Imam, 

may God have mercy on him, in criticizing Hadith narrators 

which is marked by his economized and rationalized 

expressions.                  
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