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ملخص البحث
ـط عنــد المح ّدثيــن بصــورة تأصيليــة تو ّ
ضــح مــن خاللها
اســتهدف هــذا البحــث دراســة مســألة الضبـ ِ
حيثيــات الموضوع.وقــد توصّلــت الدراســة إلــى ّ
أن الضبــط هــو أحــد ركنــي الروايــة وهــو مــازم
للعدالــة فــي قبــول روايــة الــراوي ،وأوضحــت الدراســة أن الضبــط لــه قيمــة علميــة وعمليــة فــي
صيانــة الحديــث عمومــا وحديــث النبــي  عــن الغلــط ،وتبيّــن أن فــي الضبــط زيــادة معنــى علــى
ت تؤكــد الضبــط لــدى الــرواة ،كمــا َّ
الحفــظ وهــو اإلتقــان ،وكشــفت الدراســة َّ
أن
أن هنــاك مرجحــا ٍ
ب التــي لهــا أثـ ٌر
هنــاك أســبابًا عديــدة كالغفلــة وعــدم الممارســة للروايــات وغيــر ذلــك مــن األســبا ِ
بالــغ فــي وقــوع الخلــل فــي الضبــط لديهــم ،وقــد كانَ لهــذه األســباب دور واضــح فــي تصنيــف
الــرواة وفــق ألقــاب علميــة مخصوصــة تبــرز مســتوياتهم فيــه ،كمــا تبيّــن َّ
أن لهــذه األســباب أثـرًا
وانعكا ًســا فــي ظهــور أنــواع معينــة مــن الحديــث ممــا باعثــه خفـةٌ أو اختــا ٌل فــي الضبــط.
الكلمات المفتاحية :الضبط ،الرواية ،الحديث ،الرواة.
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أصول الضبط يف الرواية عند املحدِّ ثني دراسة تأصيلية ( ) 90-47
المقدمة
الحمــد هلل ربِّ العالميــن ،والصــاة والســام علــى رســوله الكريــم  وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعين
ومــن ســار علــى دربــه إلــى يــوم الميعــاد وال ّدين.
وبعد :
فـ َّ
ـوازم حفــظ العلــوم ومنهــا الحديــث الشــريف اإلتقــانُ لــه علــى الوجــه الصحيــح دون
ـإن مــن لـ ِ
خلــل أو غلــط ،وال يتح ّ
صــل ذلــك إال بالضبــط ،ول ّمــا كانَ النســيان والخطــأ آفــة اإلنســان ،وال يخلــو
ّ
منــه بشــر  -فقــد توجــه العلمــاء قديمــا وحديثــا بأنظارهــم وأقالمهــم إلــى مســألة الضبــط فعلقــوا
ت طيبــة حــول هــذه المســألة؛ فتكلّــم الحاكــم عنهــا فــي معرفــة
ت وإشــارا ٍ
ت ،وأبــدوا تنبيهــا ٍ
تعليقــا ٍ
علــوم الحديــث ،وأتبعــه الخطيــب البغــدادي فــي الكفايــة فــي معرفــة أصــول علــم الروايــة ،ومثلهمــا
األئمــة المــزي ،والذهبــي ،وابــن حجــر فــي ثنايــا مؤلفاتهــم عــن الــرواة ،وكــذا غيرُهــم م ّمــن لــه
قــول ،أو صنّــف فــي الجــرح والتعديــل.
ـب فــي موضــوع الضبــط  -كانــت أســئلة تــدور فــي َخلَــدي ال أجـ ُد
ث والتدقيــق فيمــا ُكتـ َ
وبعــد البحـ ِ
ّ
ُ
لهــا وســط مــا أقــرأ مــا يشــفي الغلــة ،أبرزهــا:
•ما المراد بعملية الضبط؟ وما هي أركانُه؟
•هل الضبط والحفظ سواء أم يفترقان؟
•ما القيمة العلمية والعملية للضبط في الرواية؟
•ما هي لواز ُم كلٍّ من ضبط الصدر وضبط الكتاب؟
•ما هو معيار الضبط؟ هل هو نسبي أو مطلق؟
•كيف يمكن ترجيح ضبط الراوي للرواية؟
ص يتمايــزون بنــاء
•هــل لمســألة الضبــط مــن أثــر فــي تصنيــف الــرواة وفــق وجــه مخصــو ٍ
عليــه فــي ضبطهــم؟
•وهــل أثَّــرت مســألة الضبــط علــى الروايــة فــي بــروز أنــواع معينــة مــن الحديــث ســببها خفــة
الضبــط أو اختاللــه لــدى الــرواة؟
ُ
ُ
وأوضحــت؛ فالحاجــة للكتابــة فــي هــذا الموضــوع ال يــزال
أشــرت
وإذا كان األمــ ُر علــى مــا
فيهــا متســع للباحثيــن؛ ولهــذا فقــد جــاءت هــذه الدراســة المتواضعــة لتحــاول اإلجابــة عــن تلكــم
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سعيد محمد عيل ( ) 90-47
التســاؤالت ،وإشــباع مــا لــم يقــع فيــه إشــباع وترســيخ ذلــك باألمثلــة والشــواه ِد الصريحــة.
ُ
عنونــت لهــا بـــ« :أصــول الضبــط فــي الروايــة عنــد المحدِّثيــن –
وقــد جــاءت الدراســة التــي
دراســة تأصيليــة » فــي خمســة مطالــب وخاتمــة علــى النحــو اآلتــي :
المطلب األول :مفهوم الضبط وأركانه وعالقته باللفظ وبيان قيمته.
ُ
حيث نوعه وما يلز ُمه.
المطلب الثاني :الضبط في الرواية من
المطلب الثالث :معيار الضبط ومراتبه ومرجّحاته في الرواية.
المطلب الرابع :ألقاب المح ّدثين العلمية التي معيارها الضبط في الرواية.
المطلب الخامس :أسباب اختالل الضبط لدى الرواة وأنواع الحديث الناشئة عن ذلك.
النتائج ،والخالصات التي توصلت إليها الدراسة.
الخاتمة وتشتمل على أهم
ِ
وأخيــرا فــي ختــام هــذه التقدمــة ،أرجــو هللا ســبحانه وتعالــى أن تكــونَ هــذه الدراســة قــادرةً علــى
ـان لمــا تق ـ ّدم مــن تســاؤالت ،فــي مســألة الضبــط ،وأســأله تبــارك
ـباع اإلجابــة بإتقـ ٍ
تغطيــة وإشـ ِ
وتعالــى ْ
ت يــو َم نلقــاه ،وهللاُ الهــادي إلــى ســواء الســبيل.
ـزان الحســنا ِ
أن يجعـ َل هــذا الجُهـ َد فــي ميـ ِ
المطلب األول :مفهوم الضبط ،وأركانه ،وعالقته بالحفظ ،وبيان قيمته.
ُ
والعالقة بين المعنيين اللغوي واالصطالحي له.
واصطالحا ،وبيان أركانه
أوال :معنى الضبط لغة
ً
ال َّ
ب طَ) ومن أبرز المعاني التي فيه:
ض ْبطُ لغة :مأخوذ من الجذر
(ض َ
َ
1 .1إتقــانُ العمــل بكلتــا اليديــن .قــال ابــن فــارس « :الضــادُ ،والبــاء ،والطــاء ،أص ـ ٌل صحي ـحٌ.
ضبْطـاً .واألضبـطُ :الــذي يَعمــل بيديــه جميعـا ً » وقــال صاحــبُ العيــن« :رجل
ضبَـطَ ال َّشــيء َ
َ
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2 .2اللــزوم ،والشــ ّدة فــي شــيء ،وحبســهُ .قــال الفراهيــدي« :ال َّ
ضبْــطُ :لــزوم شــي ٍء ال يفارقــه
(((
فــي ك ِّل شــي ٍء.ورج ٌل ضابــط :شــدي ُد البَطــش ،والقُ ـ َّوة ،والجســم، » .وقــال ابــن ســيده فــي
((( أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم هارون ( ،لبنان :الدار اإلسالمية1410،هـ –1990م)
د.ط ،ج ،1:ص .326:
الخليل بن أحمد الفراهيدي ،معجم العين ،تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي( ،د.م  :دار ومكتبة
الهالل ،د.ت) د.ط ،ج ،7:ص .23:
((( الفراهيدي ،معجم العين ،ج ،7:ص .23:
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أصول الضبط يف الرواية عند املحدِّ ثني دراسة تأصيلية ( ) 90-47

صــص  « :الضّبــطُ  :حبــسُ الشــيء » ،وفــي القامــوس للفيــروز آبــادي « :رجُــلٌ،
المخ ِّ
ٌ
َ
َ
وج َمـ ٌل ضابِط..قــو ٌّ
ـر» .وقــال ابــن منظــور فــي
ي شــدي ٌد ...وتَ َ
ضبَّطـهُ :أ َخـذهُ علــى َح ْبـ ٍ
س ،وقَ ْهـ ٍ
(((
اللســان « :ال َّ
ض ْب ـطُ :لــزوم الشــيء ،و َح ْب ُســه »

ضبَّطَـ ْ
ضبُّطُهــا:
ـت .وتَ َ
اإلبـلُ ،وت َ
3 .3االمتــا ُء مــن الشــيء .ففــي المحيــط البــن عبَّــاد َ ...« :شـبِ َع ِ
ت ِ
ْ
أن تَ ْستَوْ ِسـ َع ُع ْشــباً ،وتَ ْمتَلِــى َء بُطُوْ نُهــا »(((.
ضباطــةً َحفِظَــهُ
ضبْطــاً ،و َ
ضبَطَــهُ َ
4 .4الحــزم فــي حفــظ الشــيء.قال صاحــبُ القامــوس َ « :
بال َح ْ
ــز ِم».((( .
ـرض إلــى رســم حــدوده – دون ْ
أن يقص ـ َد
وأ َّمــا الضَّبــط اصطال ًحــا عن ـ َد المحدِّثيــن فــأ َّول مــن عـ َ
تعريفَ ـهُ بصــورة مباشــرة  -هــو اإلمــام الشــافعي (ت 204هـــ) فــي كتابــه الرســالة فقــال  « :وال
ـن ح ـ َّد َ
أن يكــونَ َمـ ْ
تقــوم الحجــة بخبــر الخاصــة حتــى يجمــع أمــورًا منهــاْ :
ث بــه ثقــة فــي دينــه،
ـدق فــي حديثــه ،عاقــا لمــا يُحـد ُ
ِّث بــه ،عال ًمــا بمــا يُحيــل معانــي الحديــث مــن اللفــظ،
معروفًــا بالصـ ِ
وأن يكــون م َّمــن يــؤدي الحديــث بحروفــه ،كمــا ســمع ،ال يُحـد ُ
ْ
ِّث بــه علــى المعنــى؛ ألنــه إذا حـ َّدث
ـرام ،وإذا
ـدر لعلــه ي ُِحيـ ُل الحــا َل إلــى َحـ ٍ
علــى المعنــى ،وهــو غيــر عالــم بمــا يُح ْيــل معنــاه ،لــم يـ ِ
ـث ،حافظــا إذا حـ َّد َ
أ َّداه بحروفـ ِه ،فلــم يبــق وجـهٌ يُخــاف فيــه إحالتــه الحديـ َ
ث بــه ِمــن حفظــه ،حافظــا
(((
لكتابــه ،إذا حـ َّد َ
ث وافــق حديثهــم» .
ث مــن كتابــه ،وإذا َشـ َرك أهـ َل الحفــظ فــي حديـ ٍ
وبالنظر إلى كالم اإلمام الشافعي نجد حدود تعريف الضبط عنده ترتسم في ثالثة أمور:
ِ
األول :التيقّــظ مــن الــراوي لمــا يرويــه إدرا ًكا ،وفه ًمــا ،وذلــك قولــه « :عاق ـاً ل َمــا يُح ـدِّث بــه،
عال ًمــا بمــا يُحي ـ ُل معانــي الحديــث مــن اللفــظ».

((( على الترتيب:
علي بن إسماعيل بن سيده ،ال ُمخصِّ ص ،تحقيق خليل إبراهيم جفّال ( ،بيروت :دار إحياء التراث
العربي1417،هـ1996 -م) ط ،1ج ،3:ص .338:
محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ( ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،د.ت) د.ط ،ص  872:فصل
الضاد.
محمد بن مكرم بن منظـور ،لسـان العرب ( ،بيروت :دار صـادر1990 ،م) ط ،2ج ،7:ص  340:مادة
ضبَطَ).
( َ
((( إسماعيل بن عبّاد ،المحيط في اللغة ،تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ،،ط( ،1بيروت :عالم
الكتب1414،هــ1994م) ط ،1ج ،7:ص .457:
((( الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،ص  872:فصل الضاد.
(((محمد بن إدريس الشافعي ،الرسالة ،تحقيق أحمد محمد شاكر ( ،القاهرة:د.ن1358 ،هــ1939م) د.ط،
370:و.371
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سعيد محمد عيل ( ) 90-47
الثانــي :الدقــة فــي النقــل ،واألداء للحديــث باللفــظ علــى وجــه اإلتقــان من الصــدر أو الكتــاب .وذلك
«وأن يكــون م َّمــن يــؤدي الحديــث بحروفــه ،كمــا ســمع ،ال يُح ـد ُ
ْ
ِّث بــه علــى المعنــى،....
قولــه:
ً
ث بــه ِمــن حفظــه ،حافظــا لكتابــه ،إذا حـ َّد َ
حافظًــا إذا حـ َّد َ
ث مــن كتابــه ».
ث مــا .وذلــك قولــه « وإذا َشـ َرك أهـ َل
الثالــث  :موافقــة الــراوي ألهــل الحفــظ إذا شــاركهم فــي حديـ ٍ
ث وافــق حديثهــم ».
الحفــظ فــي حديـ ٍ
ب اطالعــي -فهــو اإلمــام ابــن األثيــر ( ت
وأ َّمــا أو ُل مــن عـرّف الضبــط مــن أهــل الحديث-بحسـ ِ
606هـــ) حيــث قــال « :هــو عبــارة عــن احتيــاط فــي بــاب العلــم ،لــه طَرفــان؛ طــرفُ وقــوع ال ِعلــم
عنــد الســماع ،وطــرفُ الحفــظ بعــد العلــم ،عنــد التكلُّــم ،حتــى إذا ســمع ،ولــم يعلــم ،لــم يكــن شــيئا ً
معتبــراً ؛ كمــا لــو ســم َع صياحـا ً ال معنــى لــه ،وإذا لــم يَفهــم اللفــظ بمعنــاه علــى الحقيقــة ،لــم يكــن
ضبطـاً ،وإذا شـ َّ
ك فــي حفظــه بعــد العلــم ،والســماع ،لــم يكــن ضبطـا ً »(((.
ت – مــع كونــه ليــس مح ّدثــا  -إلــى تعريــف
وذهــب الجرجانــي (ت 816هـــ) فــي كتابــه التعريفــا ِ
ع الــكالم كمــا يحـ ُّ
الضبــط بقولــه  :هــو « ســما ُ
ق ســماعه ،ثــم فهــم معنــاه الــذي أريـ َد بــه ،ثــم حفظـهُ
(((
ببــذل مجهــود ،والثبــات عليــه بمذاكرتــه إلــى حيــن أدائــه إلــى غيــره » .
ثانيا :أركانُ الضبط في الرواية.
ونقصــد فــي هــذا البنــد ،الوقــوفَ علــى األركان التــي ترتكــز عليهــا عمليــة الضبــط لــدى را ٍو
مــن الــرواة ،وبالنظــر إلــى مــا تق ـ ّدم ،فـ َّ
ـإن ُك ًّل مــن األمريــن الثانــي ،والثالــث فــي كالم اإلمــام
ـان فــي ماهيــة عَمليــة الضبــط؛ إذ همــا توصيـ ٌ
ـف لحــال الــراوي
الشــافعي-آنف ال ِّذكــر -ال يد ُخـ ِ
الضابــط ،وعليــه فيســلم ممــا ذكــره اإلمــام الشــافعي ،األمــر األول وهــو التيقّــظ مــن الــراوي لِ َمــا
صـ َر اإلمــام ابــن
يرويــه إدرا ًكا ،وفه ًمــا ،فهــذا األمــر ركــن أصيـ ٌل فــي عمليــة الضبــط .هــذا وقــد ق َ
ـط علــى ركنيــن (طرفين)همــا :العلــم عنــد الســماع ،والحفــظ بعــد العلــم عنــد
األثيــر أركان الضبـ ِ
التكلُّم.وعنــد التدقيــق فــي تعريــف الجُرجانــي يتبيــن للناظــر فيــه َّ
أن عملي ـةَ الضَّبــط تقــوم علــى
أركان ثالثــة:
األول :إتقانُ المتلقّي سماع الكالم على الوجه الصحيح.
بفهم معناه الذي أري َد به.
الثاني :وعي الكالم ِ
((( المبارك بن محمد بن األثير ،جامع األصول في أحاديث الرسول ،تحقيق عبدالقادر األرناؤوط وآخرين( ،د.م:
مكتبة الحلواني 1389 ،هـ 1969 ،م) ط ،1ج ،1:ص .72:
((( علي بن محمد الجرجاني ،التعريفات ،تحقيق إبراهيم األبياري ( ،بيروت :دار الكتاب العربي1405 ،هـ ) ط،1
ج ،1:ص .179:
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الثالث:تعاهــد الــراوي للــكالم بالمراجعــة ،والمذاكــرة كــي يظــل محفوظًــا ،ثابتــا فــي ال َّذاكــرة ،ال
يتسـرَّب إليــه الشـ ُّ
ـك والنســيان إلــى حيــن أدائــه ،وتبليغــه الغيــر.
و عنــدي بالتأ ُّمــل َّ
أن مــا ذكــره ابــن األثيــر مــن طَرفــي الضبــط مــا همــا إال الرُّ كنــان األول،والثانــي
أركان الضبــط فــي تعريــف الجُرجانــي ،وقــد فــات ابــن األثيــر ركــن المذاكــرة  -الــذي هــو
مــن
ِ
الحفــاظ علــى الضبــط ،وحســن االســتحضار عنــد المح ّدثيــن ،وحســبنا فــي إبــراز قيمــة
مــن لــوازم ِ
التذكيــر ،والمذاكــرة عمــوم قــول هللا تعالــى حيــث يخاطــب نبيَّــه  فيقــول لــهَ { :و َذ ِّكــرْ فَــإِ َّن
ال ِّذ ْكـ َرى تَ ْنفَـ ُع ْال ُم ْؤ ِمنِيــنَ } [ الذاريــات .] 55:فتذكيرهم،وتذ ُّكرهــم ،وتذا ُكرهــم ،يجعلهــم ضابطيــن
ـور بــه ،أو المنهــي عنــه.
مقتضــى المأمـ ِ
ثالثا :العالقة بين المعاني اللغوية ،والمعنى االصطالحي للضبط.
َّ
إن الناظــر فــي المعانــي اللغويــة للضَّبــط ،يجدهــا متصلــة بــأركان الضبــط الثالثــة آنفــة الذكــر،
ـط للــكالم ،ووعيـهُ بفهمــه ،وتعاهــده بالمذاكــرة ،يقتضــي مــن المتلقــي حز ًمــا ،وقــوة
فإتقــانُ الضبـ ِ
الذهــن ،ويقتضــي أيضــا شــ ّدةً فــي
فــي االلتقــاط والفهــم ،دون غفلــة ،أو نــوم ،أو شــرو ٍد فــي
ِ
ـظ ،وتفعيــا لحاســتي الســمع ،والبصــر ،ويقظــة فــي الدمــاغ علــى نح ـ ٍو يحاكــي األضبــط
التحفُّـ ِ
ــظ ،وعــدم مفارقتــه،
الــذي يُتقــن العمــ َل بكلتــا يديــه ،وكــذا يقتضــي ذلــك لــزوم الشــيء المتحفَّ ِ
ـس قهـرًا؛ كــي ال يخــرج ويتفلّـ ْ
ـت ،فيكــونُ المتلقّــي بــذاك ُمتضبِّطًــا ،و ُممتلئًــا بالَّــذي
وحبســه فــي النَّفـ ِ
حفِظَ ـهُ.
وهــذه األمــور مجتمعــة يمكــن تلخيصهــا بجملــة وهــي« :التيقّــظ حســيا ،ومعنويــا» وهــو الزم
التمييــز للــراوي المتلقــي حيــن تح ّملــه الروايــة ،وحديـ ُ
ـث محمــود بــن الربيــع –رضــي هللا عنــه-
الــذي يقــول فيــهَ « :عقَ ْلـ ُ
ـس ِس ـنِينَ ِ -مـ ْ
ـت ِمـ ْ
ـن
ـن النَّبِـ ِّي َ م َّج ـةً َم َّجهَــا فِــي َوجْ ِهــيَ -وأَنَــا ا ْبــنُ َخ ْمـ ِ
د َْل ـ ٍو» ((( هــو مثــال واض ـحٌ ،وصريــح لعمليــة التيقــظ هــذه التــي تس ـ ّمى ضبطــا.
راب ًعا :عالقة الضبط بالحفظ ،وقيمته في الرواية.
يَــرى صاحــبُ الفــروق اللغويــة َّ
أن هنــاك فرقــا دقيقًــا بيــن الضبــط ،والحفــظ فيقــول « :الفَــرْ ُ
ق بيــن
الضبــط والحفــظَّ :
أن ضبــط الشــيء :شـ ّدة الحفــظ لــه لئــا يُفلــت منــه شــيء ،ولهــذا ال يســتعمل فــي
حـ ِّ
ق هللا تعالــى؛ ألنــه ال يُخــاف اإلفــات ،ويُســتعار فــي الحســاب فيقــال :فــان يضبـطُ الحســاب؛
إذا كان يتحفــظ فيــه مــن الغَلــط »(((.
((( محمد بن إسماعيل البخاري ،الجامع الصحيح ،تحقيق مصطفى ديب البغا ( ،اليمامة ،بيروت :دار ابن
كثير1407،هـ –  )1987ط ،3كتاب العلم ،باب متى يصح سماع الصغير ،ج ،1:ص  41:حديث رقم .77
((( الحسن بن عبد هللا العسكري ،معجم الفروق اللغوية ،تحقيق مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم،
( قم :مؤسسة النشر اإلسالمي1412،هـ) ط ،1ص .326:

52

يونيو 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 1

سعيد محمد عيل ( ) 90-47
وهــذا الــكالم مقتضــاه ّ
أن الضبــط الزم مــن لــوازم الحفــظ؛ فهــو أخــصُّ فــي المعنــى والداللــة.
ً
ّ
ك ْ
فليــس كلُّ
أن هنــاك
وعليــه
حافــظ ضابطــا؛ ف َمــن طالــ َع تذكــرةَ الحفــاظ لإلمــام الذهبــي أدر َ
ٍ
َ
ُ
ث التــي عليهــا مــدار الروايــة ،ومــع ذلــك
حفّاظًــا عُرفــوا بكثــرة اطالعهــم علــى أكثــر األحادي ـ ِ
لــم يكــن ضبطهــم علــى مايُــرام ،قــال اإلمــام الذهبــي فــي ترجمــة محمــد بــن إســحاق « :كان أحــد
أوعيـ ِة العلــمَ ،حبـرًا فــي معرفــة المغــازي والســير ،وليــس بــذاك المتقــن ،فانحــطَّ حديثــه عــن رتبــة
رض ـ ٌّي »((( .وقــال فــي ترجمــة ح ّجــاج بــن أرطَــاة « :كان
الصحــة ،وهــو صــدوق فــي نفســه َم ِ
(((
ـر ال ِّســندي:
مــن أوعيــة العلــم لكنــه ليــس بالمتقــن لحديثــه »  .وقــا َل أيضــا فــي ترجمــة أبــي ِمعشـ ٍ
ـص فــي حفظــه »(((.يعنــي :نقــص ضبطــه وإتقانــه ،وقــال كذلــك
« كان مــن أوعيــة العلــم علــى نقـ ٍ
ّ
فــي ترجمــة محمــد بــن عمــر الواقــدي « :الحافــظ البحــر ..وهــو ِمــن أوعيـ ِة العلــم ،لكنــه ال يتقــنُ
الحديــث »((( .وقــال فــي ترجمــة عب ـ ِد هللا بــن شــبيب الرّبعــي اإلخبــاري« :الحافــظ ال ُمكثر..أحــد
أوعيــة العلــم علــى ضعفــه»(((.
ـس بالضــرور ِة ْ
أن يكــونَ الضابـطُ حافظــا
وإذا كان األمــر علــى مــا تبيــن فكــذا ينبغــي العلــم أنــه ليـ َ
(أعنــي  :كثيــر المحفــوظ)؛ إذ قــد يكــون الضاب ـطُ قلي ـ َل الروايــة ،ففــي ترجمــة إبراهيــم بــن أبــي
ي قــال :قيــل
ح ـرّة قــال ابــن أبــي حاتــم « :أخبرنــا عبــد هللا بــن أحمــد بــن حنبــل فيمــا كتــب إل ـ َّ
ألبــي :إبراهيــم بــن أبــي حـرّة فقــال :ثقــة قليــل الحديــث »(((.وقــال ابــن ســع ٍد فــي ترجمــة األحنــف
س التميمــي« :كانَ ثقــة ،مأمونًــا ،قليــل الحديث»(((.والنمــاذج فــي ذلــك وافــرة لسـ ُ
ـت فــي
بــن قي ـ ٍ
ّ
موضــع اســتيعابها هاهنــا؛ فغايــة مــا فــي األمــر َّ
ـر الروايـ ِة ،ومقلهــا علــى
أن الضبــط يقــع فــي مكثـ ِ
األخيــر أظهــ ُر شــريطةَ ْ
أن يكــون الــراوي قــد خَبــر الحديــث ،ومــارس
حــ ٍد ســواء ،وهــو فــي
ِ
ك فرقًــا
الروايــة ،وعل ـ َم مقتضياتهــا ولوازمهــا فــي األخــذ أعنــي :التح ّمــل .وإذا تبيــنَ لنــا أن هنــا َ
بيــن الضبــط والحفــظ ،لنــا أن نســأل :ماهــي الثمــرة ،والقيمــة العلميــة ،والعمليــة مــن الضبــط فــي
الروايــة؟

((( محمد بن أحمد الذهبي ،تذكرة الحفاظ ،تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي( ،د.م:د.ن ،د.ت) د.ط،ج،1:
ص .173:
((( المصدر السابق ،ج ،1:ص .186:
((( المصدر السابق ،ج ،1:ص .234:
((( المصدر السابق ،ج ،1:ص .348:
((( المصدر السابق ،ج ،2:ص .613:
((( عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل ( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي1371 ،هـ –
1951م ) ط ،1ج ،2:ص .96:
((( محمد بن سعد ،الطبقات الكبرى ( ،بيروت :دار صادر ،د.ت) د.ط ،ج ،7:ص .93:
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والجواب على ذلك يكمن في اآلتي:
َّ
َّ 1 .1
حــث عليــه النبــي  ودعــا
إن الضبــط هــو مــن مقتضيــات تبليــغ الروايــة شــرعًا ،وقــد
لصاحبــه بالنعمــة ،وحُســن ال ُخلــق مــن هللا تعالــى؛ أخــرج اإلمــام الترمــذي بإســناد صحيــح
مــن حديــث عبــد هللا بــن مســعود -رضــي هللا عنــه -قــال َ :سـ ِمع ُ
ي  يَقُــولُ « :نَ َّ
ضـ َر
ْت النَّبِـ َّ
(((
َّ
ـغ أَوْ َعــى ِمـ ْ
ـن َســا ِم ٍع »  .قــال ابــن
للاُ ا ْمــر ًءا َس ـ ِم َع ِمنَّــا َش ـ ْيئًا فَبَلَّ َغ ـهُ َك َمــا َس ـ ِم َع؛ فَ ـرُبَّ ُمبَلَّـ ٍ
ضــرهُ ،ونَ َّ
ضــا َرة
ضــره أي :نَ َّع َمـهُ ويــروى بالتخفيــف ،والتشــديد مــن النَّ َ
ضــرهُ ،وأ ْن َ
األثيــر « :نَ َ
(((
وهــي فــي األصــل :حُســنَ ال َوجــه ،والبَ ِريــق ،وإنّمــا أ َرادَ :ح َّســن ُخلقــه وقــدرهُ » .
ث النبــي  خصوصــا
ث عمو ًمــا ولحديــ ِ
2 .2ســامةُ الضبــط مــن الــراوي هــي صيانــة للحديــ ِ
ـط ،والخطــأ المفضــي إلــى تغييــر المعنــى والحُكــم .ومــن نمــاذج ســوء ضبــط اللفــظ
مــن الغلـ ِ
والمعنــى خطــأ بعــض الــرواة فــي ضبــط لفــظ وفهــم معن ـ ًى ،مــا أخرجــه اإلمــام أحمــد فــي
مســنده بإســناد حســن مــن طريــق عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جـ ّده قــال « :نَهَــى َر ُســو ُل
َّ
ـق يَــوْ َم ْال ُج ُم َعـ ِة قَ ْبـ َل ال َّ
صـ َـا ِة »((( .قــال اإلمــام الخطابــي« :يرويــه كثيـ ٌر مــن
للا َِ ...عـ ِ
ـن ْال ِحلَـ ِ
ـق ال َّشــعر ،وقــال لــي بعــض مشــايخنا
ـق قبــل الصــاة ويتأولونــه علــى َح ْلـ ِ
المحدثيــن عــن ال َح ْلـ ِ
لــم أحلـ ْق رأســي قبــل الصــاة نحـ ًوا مــن أربعيــن ســنة بعدمــا ســمعت هــذا الحديــث (قــال أبــو
ـق مكســورة الحــاء مفتوحــة الــام َجمــع َح ْلقَــة يقــالِ :ح ْلقَـةٌ
ســليمان الخطابــي) :وإنمــا هــو ِ
الحلَـ ِ
ْ
وحلَ ـ ٌ
ق ...نهاهــم عــن التحلُّــق ،واالجتمــاع علــى المذاكــرة ،وال ِعلـ ِـم قب ـ َل الصــاة ،واس ـتَ َحبَّ
ِ
(((
لهــم ذلــك بعــد الصــاة » .
ّ 3 .3
إن الضبــط أحــد شــروط الحديــث الصحيــح .يقــول اإلمــام الشــافعي فــي ذلــك« :وال تقــوم
الحجــة بخبــر الخا َّ
صــة حتــى يجمــع أمــورا منهــا  :أن يكــون مــن حــدث بــه ثقــة فــي دينــه،
معروفــا بالصــدق فــي حديثــه ،عاقــا لمــا يُحـد ُ
ِّث بــه ،عالمــا بمــا يُحيــل معانــي الحديــث مــن
اللفــظ ،وأن يكــون م َّمــن يــؤدي الحديــث بحروفــه كمــا ســمع ،ال يُ َح ـد ُ
ِّث بــه علــى المعنــى؛
ألنَّــه إذا ح ـ َّدث علــى المعنــى وهــو غيــر عالــم بمــا يحيــل بــه معنــاه -لــم يــدر -لعلــه يحيــل
الحــال إلــى حــرام ،وإذا أداه بحروفــه ،فلــم يبــق وجــه يُخــاف فيــه إحالتــه الحديــث ،حافظــا
(((محمد بن عيسى الترمذي ،السنن ،تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين ( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي،د.ت )
ّ
الحث على تبليغ السماع ،ص ،33:ج،5:
د.ط ،كتاب العلم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،باب :ما جاء في
حديث رقم .2657قال أبو عيسى « :هذا حديث حسن صحيح ».
((( المبارك بن محمد بن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،تحقيق طاهر الزاوي وآخرين ( ،بيروت :دار
الفكر1399،هـ – 1979م ) ط ،2ج ،5:ص .70:
((( أحمد بن محمد بن حنبل ،المسند( ،مصر :مؤسسة قرطبة ،د.ت ) د.ط ،ص  ،179:ج ،2:حديث رقم .6676
((( حمد بن محمد الخطابي ،إصالح غلط المح ّدثين ،تحقيق محمد علي عبد الكريم الرديني ( ،دمشق :دار المأمون
للتراث1407 ،هـ) ط ،1ص .64:
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إذا ح ـ َّدث بــه مــن حفظــه ،حافظــا لكتابــه إذا ح ـ َّدث مــن كتابــه »(((.
ّ 4 .4
ت بــراءة الــراوي مــن عُهــدة الوهــم فــي الروايــة .قــال ابــن عــدي
إن الضب ـطَ معيــار إلثبــا ِ
وهــو يقــارن بيــن راوييــن لتحريــر عُهــدة الوهــم ممــن وقعـ ْ
ـت « :ليــس البــاء مــن الحســن بــن
(((
دينــار ،وإنمــا البــاء مــن جعفــر بــن الزبيــر؛ ألنــه أضعــفُ منــه »  .يعنــي  :فــي الضبــط
واإلتقــان .وقــال فــي آخــر ترجمــة خالــد بــن يزيــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي مالــك  « :لــم أ َر
فــي أحاديــث خالــد هــذا إال ُكلُّ مــا يُحتَ َمــل فــي الروايــة ويرويــه عــن ضعيــف عنــه ،فيكــونُ
ُ
قلــت  :مــرادهُ ّ
أن العلَّــة إنمــا هــي َبســبب عــدم ضبــط
البــاء مــن الضعيــف ال منــه »(((.
الضعيــف لمــا يرويــه ،هــذا ونظائــر هذيــن المثاليــن كثيــرة فــي كتــب العلــل ليــس هــذا موضــع
اســتيعابها.
َّ 5 .5
إن الضبــط التــام هــو المعيــار األســاسُ فــي قبــول زيــادة الثقــة ســندا ومتنا.يقــول اإلمــام
الترمــذي فــي ذلــك « :وربَّ حديــث إنَّمــا يُســتغ َربُ لزيــادة تكــون فــي الحديــث ،وإنَّمــا
تصــحُّ إذا كانــت الزيــادةُ م َّمــن يُ ْعتَمـ ُد علــى حفظــه» .وقــال الحافــظ الدارقطنــي فــي ســؤاالت
تقــن ،ويُح َكــ ُم ألكثر ِهــ ْم
السَّــهمي لــه « :مــا جــاء بلفظــة زائــدة؛ فتقبــل تلــك الزيــادة مــن ُم ٍ
حفظًــا ،وتثبُّتــا علــى َمــن دُونــه» ((( .قلـ ُ
ك ال يكــون إال مــن المبــرز فــي الحفــظ ،وهــو
ـت :وذلـ َ
الضابــط لمــا يــروي.
ُ
حيث نوعه وما يلز ُمه.
المطلب الثاني :الضبط في الرواية من
َّ
إن الروايــة نوعــان؛ فإ ّمــا أن تكــون اســتظهارًا فــي الذهــن عــن ظهــر قلــب ،وهــو مــا يُقــال لــه:
ب.
ـدر ،أو تكــونَ باالعتمــاد علــى الكتابــة والتســجيل ،وهــو الــذي يُقــال لــه :ضبـطُ الكتــا ِ
ضبــط الصـ ِ
وفــي ذلــك يقــول اإلمــام يحيــى بــن معيــن فيمــا أســنده الخطيــب البغــدادي عنــه « :همــا ثبـ ُ
ـظ،
ـت حفـ ٍ
ص ـ ْدر هــوْ :
«أن يُثبِّــتَ (يعنــي :الــراوي) مــا
وث ْبــت كتاب».وقــال الحافــظ ابــن حجــر :ضب ـطُ ال َ
صيانَتُ ـهُ لديــه منــذ َس ـ ِم َع
ب) ِ :
ســمعه؛ بحيــث يتم َّكــنُ مــن اســتحضاره متــى شــاء(.وضبطُ الكتــا ِ
((( الشافعي ،الرسالة ،ص .370:
((( عبد هللا بن عدي ،الكامل في الضعفاء ،تحقيق يحيى مختار غزاوي ( ،بيروت:دار الفكر 1409 ،هـ – 1988م
) ط ،3ج ،2:ص .301:
((( المصدر السابق،ج ،3:ص .12:
((( محمد بن عيسى الترمذي ،العلل الصغير ،بعناية أحمد محمد شاكر ( ،بيروت:دار إحياء التراث العربي،
1357هـ1939 -م ) د.ط ،ص .759:
ب ابن الصّالح ،تحقيق ربيع بن هادي عمير ( ،الرياض:
نقال عن :أحمد بن علي بن حجر ،النكت على كتا ِ
دار الراية ،د.ت ) ط ،4ج ،2:ص .689:
قلت :لم ْ
أقف على كالم الدارقطني في كتاب سؤاالت حمزة السهمي للدارقطني فأردت التنبيه.
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فيــه ،وص َّح َحــه ،إلــى ْ
ي منــه» (((.
أن يُـ َؤ ِّد َ
وهذان النوعان للضبط ،الب ّد في كلٍّ منهما من لوازم ،عليها المع ِّول والعُمدة.
الصدر يلز ُمه أمور هي:
* فضب ُط
ِ
أ-اليقظــة وعــدم النــوم ،أو ُشــرود الذهــن؛ فحصــول شــيء مــن ذلــك يُخــلُّ
بالضبط ،وهو مســؤولية
ِ
المتلقــي والمتلقّــى عنــه جمي ًعــا .روى أبــو بكــر األثــرم عــن اإلمــام أحمــد أنــه قــال« :كانَ مالــك
(يعنــي :ابــن أنــس) إذا حــ ّدث مــن حفظــه كانَ أحســنَ م َّمــا يَعرضــونَ عليــه؛ يقــرأون عليــه
الخطــأ ،وهــو شــبه النائــم»(((.
ار؛ وذلــك باإلكثــار مــن مخالطــة القــوم ،ومعرفــة
ـران علــى االســتح َ
ب-البعـ ُد عــن الغفلـ ِة بال ِمـ ِ
ض ِ
طرائقهــم وســجاياهم فــي الروايــة ،وهــذا األمــر أعنــي :الغفلــة يقـ ُع فــي الصُلحــاء ،والن ّســاك،
وكثيــري العبــادة مــن الــرواة .وســببه كثــرة انقطاعهــم عــن النّــاس ،وخلوتهــم للعبــادة ،وقــد
يصــل األمـ ُر ببعضهــم مــن غفلتــه ْ
أن يــروي مــا لــم يســمع .أســند ابــن أبــي حاتــم مــن طريــق
ـن بــن
أبــي طالــب المكــي قــال « :قــال أحمــد بــن حنبــل :عبــاد بــن كثيــر أســوأ حــاال مــن الحسـ ِ
عمــارة ،وأبــي شــيبة إبراهيــم بــن عثمــان؛ روى أحاديــث كاذبــة لــم يســمعها ،وكان مــن أهــل
مكــة ،وكان صالحــا قلــت (يعنــي :أبــا طالــب) :فكيــف كان يــروي مــا لــم يســمع؟ قال:البــا ُء
الغفلــة » وقــال ابــن أبــي حاتــم الــرازي« :سـ ُ
ـألت أبــا زرعــة عــن عبَّــاد بــن كثيــر -قلــت :يكتــب
((( أحمد بن علي الخطيب البغدادي ،الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،تحقيق محمود الطحان ( ،الرياض:
مكتبة المعارف1403 ،هـ ) د.ط ،ج ،2:ص  38:برقم ُ .1115
قلت :إسناده صحيح.
أحمد بن علي بن حجر ،نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر ،تحقيق عبد هللا بن ضيف
هللا الرحيلي ( الرياض  :مطبعة سفير1422،هـ) ط ،1ص.69:
((( عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ،شرح علل الترمذي ،تحقيق همام سعيد ( ،األردن :مكتبة المنار –
األردن1987 ،م) ط ،1ج ،2:ص .830:
قلت :إنه قد يعترضُ على هذه الرواية َّ
ق مال ًكا فكيف يصفه بذلك الوصف؟ وع ّمن نقل
أن اإلمام أحمد لم يل َ
ذلك؟ وعليه فيُنبغي ْ
ٌ
أن يُنظ َر في عدالة الناقل ؛ إذ النصُّ
معروف بالتحرّز ؟!!
متقن
طعن ليس بالهيّن في إمام
ٍ
ٍ
والجواب على ذلك عندي َّ
:أن اإلمام أحمد دقيق فيما يحكيه ،وهو أورع من يُجازف في مالك إمام دار الهجرة
ونجم األثر ،ولع ّل َمن أخبره هو أحد من كان يحظر مجالس مالك ،ويبدو لي َّ
أن اإلمام أحمد تع َّمد عدم ذكره،
ض َع الذي يُفشي أسرار المجالس ،ولكن ل ّما كان األمر دينا
وهو األديب األريب؛ لكي ال يجعل الناقل َموْ ِ
ورواية ذكر اإلمام أحمد ما يقتضيه المقام.
وأ ّما مسألة تحرُّ ز اإلمام مالك فمعلومة ال مراء فيها غي َر َّ
أن هذا الذي قد صدر منه أعني النوم ،فيُحمل على
ت مرض ِه ،وقد أل َّم المرضُ باإلمام مالك كما هو مستفيض في ترجمته زمنا ليس بالقصير حتى وفاته،
وق ِ
ولعلّه كان يأخذ دوا ًء لذلك ومن أعراضه شدة النعاس والنوم.هذا وقد ثبتَ اعتزال اإلمام مالك الجُمع،
والجماعات ،ومخالطة الناس بعد ْ
أن كان على غير ذلك ،وقد أسند ابن سعد طبقاته قال  « :أخبرنا محمد بن
أرغب ما كانوا فيه ،وأشده له تعظيما حتى
عمر (يعني :الواقدي) قال ،...:واحتمل الناس ذلك كله له وكانوا
َ
مات على ذلك ،وكان ربما كلم في ذلك فيقول :ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره» .ابن سعد ،الطبقات
الكبرى ،ج ،1:ص441:و.442
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سعيد محمد عيل ( ) 90-47
حديثــه؟ قــال :ال .ثــم قــال :كان شــيخا صالحــا ،وكان ال يضبــط الحديث»(((.ومــن ذلــك قــول
ابــن أبــي حاتــم « :ســألت أبــي عــن يزيــد بــن ِســنان (يعنــي :الجــزري) فقــال :محلــه الصــدق،
والغالــب عليــه الغفلــة  -يكتــب حديثــه ،وال يُحتــج بــه »((( .ومــن أمثلــة ذلــك أيضــا قــول ابــن
حبــان فــي ترجمــة المسـيّب بــن َشــريك « :كان شــي ًخا صال ًحــا ،كثيــر الغفلــة ،لــم تكــن صناعــة
الحديــث مــن شــأنه؛ يــروي فيخطــئ ،ويحــدث فيَ ِهــم ،مــن حيــث ال يعلــم ،فظه ـ َر مــن حديثــه
ال ُمعضــات التــي يرويهــا عــن األثبــات ،ال يجــوز االحتجــاج بــه ،وال الروايــة عنــه إال علــى
ســبيل التعجُّ ــب»(((.
ج-اإلصغــا ُء وحســن االســتماع للروايــة؛ فذلــك مــن لــوازم الضبــط لهــا .أخــرج الخطيــب البغدادي
بإســناده عــن األوزاعــي أنــه قــال « :حســن االســتماع قــوة للمحــدث( .ثــم تابــع الخطيــب
ض للطالــب أم ـ ٌر احتــاج ْ
ـب عليــه أن
أن يذ ُكــرهُ ،فــي مجلــس الحديــث ،و َجـ َ
قائــا) :وإن َع ـ َر َ
(((
يخفــض صوتــه؛ لئــا يفســد الســماع عليــه ،أو علــى غيــره » .
وقــد عـ ّد أهــل العلــم الــكالم وقــت الســماع ،وكــذا الكتابــة وقــت الســماع ثغــرة فــي ضبــط الــراوي؛
حكــى اإلمــام الذهبــي فــي ترجمــة أبــي عامــر ال َعبــدري قــال  « :قــال ال َّســمعاني (يعنــي :أبــا ســعد
صاحــب األنســاب) :هــو حافــظ ،مب ـرِّز فــي صنعــة الحديــث ...كان ينســخ وقــت الســماع ،وقــال
ابــن ناصــر :فيــه تســاهل فــي الســماع؛ يتحــدث وال يصغــي ،ويقــول :يكفينــي حضــور ال َمجلــس».
وأخــر َج الخطيــب بإســناده عــن أبــي القاســم بــن عيَّــاد (قــال) :ســألت أبــا أحمــد بــن عــدي الحافــظ
عــن الرجــل يســم ُع الحديــث ،ويكتــبُ فــي وقــت ســماعه ،أيصــحُّ ســماعه؟ فقــال :ال » .قــال
الخطيــبُ عَقــب ذلــك  « :هــؤالء الذيــن منعــوا ص َّحــة الســماع فــي حــال الكتابــة  -إنمــا ذهبــوا إلــى
ذلــك؛ َّ
ـب ُمشــتغ ٌل عــن ضبــط مــا يُقــرأ فــي تلــك الحــال ،فأ َّمــا إذا لــم تمنــع الكتابـةُ عــن فَ ْهـ ِـم
ألن القلـ َ
(((
مــا يُ ْقــرأُ ،فال َّســماع صحيـ ٌح » .

((( عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل ( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي1371،هـ –
1951م ) ط ،1ج ،6:ص  84:برقم .433
((( المصدر السابق ،ج ،9:ص  266:برقم .1120
((( محمد بن حبان ،المجروحين ،تحقيق :محمد إبراهيم زايد ( ،حلب :دار الوعي1396،هـ) ط ،1ج ،3:ص 24:
برقم .1063
((( أحمد بن علي الخطيب البغدادي ،الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،ج ،1:ص  195:برقم ُ .331
قلت :إسناده
صحيح.
((( محمد بن أحمد الذهبي ،سير أعالم النبالء ،تحقيق جماعة بإشراف شعيب األرناؤوط ( ،بيروت :مؤسسة
الرسالة1413،هـ) ط ،9ج ،19:ص .583:
أحمد بن علي الخطيب البغدادي ،الكفاية في معرفة أصول علم الراوية ،تحقيق أبي عبد هللا السورقي وآخر،
( المدينة المنورة  :المكتبة العلمية ،د.ت) د.ط ،ص 66:وُ .67
قلت :إسناده صحيح.
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أصول الضبط يف الرواية عند املحدِّ ثني دراسة تأصيلية ( ) 90-47
قلـ ُ
ـتَّ :
إن الحديــث أو الكتابــة وقــت الســماع تفقــد الــراوي طالــب الحديــث الدِّقــة والتركيــز فــي
ضبطــه وإتقانــه ،ومــن جوّزهــا رأيــه مرجــوح ،وصــدق هللا القائــلَ { :مــا َج َع ـ َل َّ
ـل ِمـ ْ
ـن
للاُ لِ َر ُجـ ٍ
ـن فِــي َجوْ فِ ـ ِه[ }...األحــزاب.] 4:
قَ ْلبَ ْيـ ِ
د-التفــرُّ ُ
ـل القضــا ِء ،أومــا فيــه واليــة ،أو أي عمــل يســتغرق
غ العلمــي للروايــة بالبعــد عــن عمـ ِ
الوقــت والعقــل؛ فتولــي الــراوي للقضــاء يشــوش عليــه بالــه ،ويشــغل ذهنــه فــي التفكير بمســائله
عــن الروايــة ،ويبعــده عــن المذاكــر ِة ،وعــن كتبــه ،ويحرمــه الرحلــة فــي طلــب الحديــث ؛
ـس القضــاء وشــؤونه ،وكــذا األمــر إن تولــى واليــة انشــغ َل بأعبائهــا وصــرف
الرتباطـ ِه بمجلـ ِ
لهــا جـ َّل وقتـ ِه ؛ فتضعــف حينئـ ٍذ الحافظــة لــدى الــراوي ،وينخفــض مســتوى ضبطــه للمــروي،
قــال الحافــظ ابــن حجــر فــي ترجمــة َشــريك بــن عبــد هللا النَّ َخ ِعــي القاضــي« :وقــال العجلــي
بعدمــا ذكــر أنــه ثقــة ..وكان صحيــح القضــاء ،ومــن ســمع منــه قديمــا ،فحديثــه صحيــح،
ومــن ســمع منــه بعدمــا ولــي القضــاء ،ففــي ســماعه بعــض االختــاط ...وقــال صالــح َجــزرة:
ـرب حفظه»(((.وحكــى الحافــظ ابــن حجــر فــي ترجمــة
«صــدوق ،ولمــا َولِ ـ َي القضــاء اضطـ َ
(((
حفــص بــن غيــاث « :قــال صالــح بــن محمــد :حفــص لمــا ولــي القضــاء جفــا كتبه» .وقــال أبــو
داود فــي ســؤاالت اآلجــري لــه « :كان حفــصٌ بآخــرة دخلــه نســيان وكان يحفــظ»(((.
ك مهــ ٌّم لقــوة االســتحضار والمحافظــة علــى الضّبــط
هـ-التكــرا ُر وال ُمذاكــرة للمرويــات؛ فذلــ َ
لــدى الــراوي .أخــرج الخطيــب بســنده عــن علقمــة بــن قيــس النَّخعــي قــال « :أطيلــوا َك ـ َّر
الحديــث ال يُ ْدرس»(((.وقــال الحاكــم فــي النــوع الثالــث واألربعيــن مــن أنــواع علــوم الحديــث
عنــده« :مذاكــرة الحديــث والتمييــز بهــا والمعرفــة عنــد المذاكــرة بيــن الصــدوق وغيــره فــإن
ال ُمجــازف فــي المذاكــرة يجــازف فــي التحديث»(((.وقــال الرَّامهرمــزي « :مــن اعتمــد علــى
حفظــه كثــر و ْه ُمــه ،وإنمــا الحفــظ للمشــاهد ِة ،ولصاحبــه التقـ ُّدم ،والرياســة ،عنــد المذاكــرة»(((.
وأوجــز أبــو عثمــان بــن الصــاح فــي ذلــك فأجــاد حيــن قــال َّ :
«إن المذاكــرة بمــا تحفظــه ،مــن
ُ
.295:قلت :لم
((( أحمد بن علي بن حجر ،تهذيب التهذيب ( ،بيروت  :دار الفكر1404،هــ1984م) ط ،1ج ،4:ص
ْ
أقف على كالم العجلي في المطبوع من كتابه (معرفة الثقات) فأردت التنبيه.
((( المصدر السابق ،ج ،2:ص .359:
((( سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني ،سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود ،تحقيق عبد العليم عبد العظيم
البستوي( ،مكة المكرمة  :مكتبة دار االستقامة ،بيروت  :مؤسسة الريان1418 ،هــ1997م) ط ،1ج ،1:ص.338:
((( الخطيب البغدادي ،الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،ج ،2:ص  266:برقم ُ .1812
قلت :إسناده صحيح.
((( محمد بن عبد هللا الحاكم ،معرفة علوم الحديث ،تحقيق السيد معظم حسين( ،بيروت  :دار الكتب العلمية1397 ،هـ
ـ1977م ) ط ،2ص .140:
((( الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي ،المح ّدث الفاصل بين الراوي والواعي ،تحقيق محمد عجاج الخطيب( ،
بيروت  :دار الفكر1404،هـ) ط ،3ص .387:
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سعيد محمد عيل ( ) 90-47
أقوى أسباب اإلمتاع به»(((.
* وأ ّما ضبط الكتا ِ
ب فيلزمه أمو ٌر كذلك هي:
أ-تأنِّــي الــراوي حيــن يكتــب الحديــث وحســن الكتابــة لــه؛ إذ تبــرز قيمــة تأنــي الــراوي فيمــا يكتبــه
ـض ،ومــن األمــور التــي تنضــاف
بتوقّيــه ال ّســقط ،والتصحيــف ،والتبــاس الــكالم بعضــه ببعـ ٍ
الحبْــر،
إلــى التأنــي مراعــاة الــراوي مســتلزمات الكتابــة نحــو جــودة القرطــاس ،وجــودة ِ
تغليــظ الحُــروف؛ فيَثبــتَ للــراوي حينئــ ٍذ مــا كتبــه علــى
وكــذا مراعــاةُ هيئــ ِة الكتابــ ِة نحــو
ِ
نحــو ال يلحقُـهُ طمــسٌ فــي مــدة قصيــرة .قــال الســمعاني« :ينبغــي للطالــب أن يكتــب الحديــث
بالســواد ،ثـ َّم بالحبــر خاصــة دون المــداد؛ ألن الســواد أصبــغ األلــوان وأبقاهــا علــى مــرِّ الدهــور
ـان ،وهــو آلــة ذوي العلــم و ُعـ َّدة أهــل المعرفــة والفهــم» .وأســند ال َّســمعاني فــي موضــع
واألزمـ ِ
آخــر مــن طريــق محمــد بــن َمخلــد قــال :ســمعت حنبــل بــن إســحاق يقــول« :رآنــي أحمــد بــن
حنبــل ،وأنــا أكتــب خطًــا دقيقًــا فقــال :ال تفعــل؛ أحــو ُج مــا تكــون إليــه ي ُخونُــك» .هــذا وقــد انتقــد
اإلمــام أحمــد ضبــط يونــس بــن يزيــد األيلــي فــي كتابتــه عــن الزهــري؛ ألنــه لــم يكــن يُحســن
كتابــة الحديــث بصــورة حســنة متجانســة .قــال ابــن أبــي حاتــم  « :أخبرنــا علــي بــن أبــي طاهــر
فيمــا كتــب إلــي ،قــال :أخبرنــا أبــو بكــر األثــرم قــال :قلــت ألبــي عبــد هللا أحمــد بــن حنبــل:
يونــسُ بــن يزيــد؟ فقــال :لــم يَ ُكـ ْ
ـرفُ الحديــث؛ يكتــبُ أ َّول الكتــاب :الزهــريُّ عــن ســعيد،
ـن يَ ْعـ ِ
(((
ضــهُّ :
الزهــري ،فيش ـتَبِهُ عليــه» .
وبع ُ
ب-تدقي ـ ُ
ق الــراوي نســخته علــى األصــل الــذي نس ـ َخ منــه ابتــد ًءا بصــورة انفراديــة وهــو أمــر
بدهــي ،ث ـ ّم َعــرضُ تلــك النســخة قــراءة علــى شــيخه برويَّــة ،واســتفهامه ع ّمــا يُشــك ُل عليــه
ـف،
فيه.فالعــرضُ للمكتــوب علــى الشــيخ ومقابلتــه ضمانــة مــن الغلــط ،وال َّس ـقَ ِط ،والتَّصحيـ ِ
كالم ،وال ُمعتم ـ ُد عنــد محققــي أهــل الحديــث َّ
ـب ،ولــم يَعــرض
أن مــن كتـ َ
الم فــي ٍ
ـول َك ٍ
و ُد ُخـ ِ
ـال َمـ ْ
ـن لَــم يكتُــبْ  ،أخــرج الخطيــب بإســناده مــن طريــق إســماعيل بــن عيّــاش،
فحالـهُ مثـ َل حـ ِ
عــن هشــام بــن عــروة ،عــن أبيــه أنــه كان يقــول « :كتبــتَ ؟ فأقــول :نعــم .قــال :عرضــتَ
كتاب ـكَ؟ قلـ ُ
ـت :ال.قــال :ل ـ ْم تكتــب»(((.

((( عمرو بن الصالح ،علوم الحديث( ،د.م  :مكتبة الفارابي1984،م) ط ،1ص .143:
((( انظر على الترتيب:
عبد الكريم بن محمد السمعاني ،أدب اإلمالء واالستمالء ،تحقيق ماكس فايسفايلر ( ،بيروت :دار الكتب
العلمية1401،هـ ـ1981م ) ط ،1ص  166:و .185
ابن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل،ج ،9:ص .248:
((( أحمد بن علي الخطيب البغدادي ،الكفاية في معرفة أصول علم الراوية ،ص ُ .423:
قلت :إسناده صحيح.
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أصول الضبط يف الرواية عند املحدِّ ثني دراسة تأصيلية ( ) 90-47
وعليــه فينبغــي للــراوي ْ
ـأن مــا كتب ـهُ ورق ـةً ورق ـةً ،وأن يســتفه َم مــن الشــيخ ع ّمــا
أن يعـ
َ
ـرض بتـ ٍ
يُشــكل علي ـ ِهْ ،
صــا فــي ضبــط
وأن ال يعت ِم ـ َد فــي ســماعه مــن يَعــرض بعجلــة ،وإال كانَ ذلــك نق ً
كتابـ ِه ،قــال يحيــى بــن معيــن فــي روايــة الــدوري عنــه فــي حبيــب بــن أبــي حبيــب الــورّاق كاتــب
اإلمــام مالــك « :كان حبيــبُ الــذي بمصــر الــذي يقــال لــه َعــرض حبيــب ،كان يَقــرأُ علــى مالــك
بــن أنــس وكان يُخ ْ
ـرف((( للنــاس ؛ يُصفِّــح ورقتيــن وثالثــة ،ســألوني بمصــر عنــه؟ فقلــت :ليــس
َطـ ِ
أمــره بشــيء .وكان (يحيــى) بــن بكيــر ســمع مــن مالــك بعــرض َحبيــب ،وهــو أشــرُّ ال َعــرض»(((.
وقــال ابــن الجــوزي « :كان يــو ِّرق بالمدينــة علــى الشــيوخ ،ويــروي عــن الثقــات الموضوعــات،
كان يُ ْد ِخــل عليهــم مــا ليــس مــن أحاديثهــم ،فـ ُكلُّ َمــن ســم َع بعرضــه فســماعه ليــس بشــيء؛ فإنــه
كان إذا قــرأ أخــذ الجــزء بيــده ،ولــم يُعطهــم النســخ ،ثــم يقــرأ البعــض ،ويتــرك البعــض ويقــول:
قــد قـ ُ
ـرأت ُكلَّـهُ ،ثــم يُعطيهــم ،فينســخونها »(((.
ج-صيانــة الــراوي كتاب ـهُ عــن آفــة الرطوبــة ،والحــرارة وغيرهمــا مخافــة فســاد الكتابــة ،وكــذا
صيانتــه عــن أيــدي العابثيــن ،واختيــار الــورّاق المأمــون؛ ففيمــا يتعلــق بصيانــة الــراوي
كتابــه مــن اآلفــات جــاء فــي ُســؤاالت حمــزة الســهمي للدارقطنــي قــال « :ســألت أبــا الحســن
الدارقطنــي قلــت :أبــو قُـرَّة موســى بــن طــارق ال يقــول :أخبرنــا أبـدًا ،يقــول :ذكــر فــان ،أيــش
العلــة فيــه؟ فقــال :هــو ســما ٌ
ع لــه ُكلُّـهُ ،وقــد كان أصــاب كتابــه آفــة؛ فتــورع فيــه ،فــكان يقــول:
ضــا عــن أيــدي العابثيــن مــن الــرواة لكــي
َذكــر فالن»(((.هــذا وينبغــي للــراوي صيانــة كتابِــه أي ً
َ
ال يُدخــل عليــهَّ ،
العبــث احتــاط لضبطــ ِه مــن الخلــل،
فــإن الــرواي متــى صــانَ كتابــه عــن
ـن ،وأن ال يعيــر نســختهُ أبــدا ،واســتثنى العلمــاء
ـكان أميـ ٍ
ويلزمـهُ لتحقيــق ذلــك أن يجعلــه فــي مـ ٍ
ـن إذا أضاعهــا ،أو أعارهــا ،ثــم رجعـ ْ
َمـ ْ
ـت إليــه بعــد مـ ّدة فعــرف ك َّل مــا فيهــا؛ فقــد قـرَّروا ّ
أن
ـط الكتــاب فــي حـ ِّ
ق الــراوي إذا حـ ّدث منهــا .أخــرج الخطيــبُ بســنده
ـادح فــي ضبـ ِ
ذلــك ليــس بقـ ٍ
مــن طريــق زكريــا الســاجي قــال :حدثنــا عمــرو بــن علــي قــال « :قلــت ليحيــى بــن ســعيد:
قــال لــي ســالم بــن نــوح :ضــا َع منــي كتــاب يونــس ،والجريــري فوجدتهمــا بعــد أربعيــن ســنة،
أحـدِّث بهمــا؟ قــال يحيــى :ومــا بــأس بذلــك؟ » قــال الخطيــب معلِّقــا« :الــذي عنــدي فــي هــذا
أنــه متــى غــاب كتابــه عنــه ،ثــم عــاد إليــه ،ولــم يــر فيــه أثــر تغييــر حــادث؛ مــن زيــادة ،أو
َطرُفَ من ِاإل ْنقِحام والتَّكَلّف؛ تَـخ ْ
((( قال ابن منظور « :التَّـخ ْ
َط َرف الشي َء إِذا جا َوزَه وتَ َع ّداه »ابن منظـور ،لسـان
العرب،ج ،9:ص .79:
((( يحيى بن معين ،تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ،تحقيق أحمد محمد نور سيف ( ،مكة المكرّمة :مركز البحث
العلمي وإحياء التراث اإلسالمي1399،هــ1979م) ط ،1ج ،4:ص  458:برقم .5282
((( عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ،الضعفاء والمتروكين ،تحقيق عبد هللا القاضي ( ،بيروت :دار الكتب
العلمية1406،هـ ) ط ،1ج ،1:ص  265:برقم .268
((( علي بن عمر الدارقطني ،سؤاالت حمزة السهمي للدارقطني ،تحقيق موفق بن عبد هللا بن عبد القادر( ،الرياض:
مكتبة المعارف1404 ،هــ1984م ) ط ،1ص  275:برقم .402
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سعيد محمد عيل ( ) 90-47
نقصــان ،أو تبديــل ،وسـ َكنت نفســه إلــى ســامته ،جــاز لــه أن يــروي منــه ،وعلــى هــذا الوجــه
يُحمل كالم يحيى بن سعيد القطان في مثل هذه المسألة »(((.
وفــي ذات الســياق يلــزم المشــتغل بالروايــة أن يختــار لنفس ـ ِه ورّاقــا مأمونــا ْ -
إن كان ال يكتــب
بيــده ،وقــد تقـ ّدم آنفًــا حــال حبيــب بــن أبــي حبيــب -ورّاق اإلمــام مالــك ،ومــا كان ِمــن خطرفتــه فــي
القــراءة علــى الــروا ِة الورقــة والورقتيــن؛ فقــد أهــد َر النقــاد  -بســبب ذلــك -ســماع مــن ســمع مــن
مالــك ب َعــرض حبيــب ،وممــن حصلـ ْ
ـت لــه البليــة بذلــك أيضــا ســفيان بــن وكيــع؛ فقــد ابتلــي بــورّاق
ُســوء أفس ـ َد عليــه حديثــه ،قــال ابــن أبــي حاتــم الــرازي« :سـ ُ
ـمعت أبــي يقــول :جاءنــي جماعــة
مــن مشــيخة الكوفــة ،فقالــوا :بلغنــا أنــك ت َْختلــف إلــى مشــايخ الكوفــة تكتــب عنهــم ،وتركــت ســفيان
بــن وكيــع .أ َمــا ُك ْنــت ترعــى لــه فــي أبيــه؟ فقلـ ُ
ـت لهــم :إنِّــي أوجــبُ لــه ،وأُحــبُّ أن تجــري أمــوره
علــى ال َّســتر ،ولــه وراق قــد أفســد حديثــه .قالــوا :فنحــن نقــول لــه أن يبعــد الــوراق عــن نفســه.
ف َوعَدتُهُــم ْ
أن أجيئــه ،فأتيتــه مــع جماعــة مــن أهــل الحديــث ،وقلــت لــهَّ :
إن حقَّــك واجــبٌ علينــا فــي
شــيخكَ ،وفــي نفســك؛ فلــو صُنــت نفسـكَ ،وكنــتَ تقتصــر علــى كتــب أبيــك؛ لكانــت الرحلــة إليــك
ي؟ فقلــت :قــد أدخـ َل وراقــك فــي حديثــك،
فــي ذلــك ،فكيــفَ وقــد َسـ ِمعْتَ ؟ قــال :مــا الــذي يُ ْنقَــم علـ َّ
مــا ليــس مــن حديثــك .فقــال :فكيــف الســبيل فــي ذلــك؟ قلـ ُ
ـت :ترمــي بالمخرَّجــات ،وتقتصــر علــى
األصــول ،وال تقــرأُ إال مــن أُصولــك ،وتنحِّــي هــذا الــورَّاق عــن نفســك ،وتدعــو بابــن َك َرامــة
وتولِّيــه أُصُولــك؛ فإنــه يوثــق بــه .فقــال :مقبــو ٌل منــك .وبلغنــي َّ
أن وراقــه قــد أدخلــوه بيتــا يتسـ ّمع
ث التــي قــد أُدخلــت
علينــا ،فمــا فعــل شــيئا م َّمــا قالــه ،فبط ـ َل الشــي ُخ ،وكان يحــدث بتلــك األحادي ـ ِ
بيــن حديثــه ،وقــد َسـ َرق مــن حديــث المحدثيــن.((( ».
ـض ال ُمحدِّثيــن -حفاظًــا منهــم علــى ســام ِة ضبطهــم فــي كتبهــم -أنهــم
هــذا وقــد بل ـ َغ الحــا ُل ببعـ ِ
أوصــوا عنــد المــوت بـ ْ
ـأن تُدفــن ُكتبهــم معهــم ،أو تُحــرق ،أو تمحــى ،أو تُغســل؛ مخافــة وقوعهــا
بأيـ ٍد غيــر أمينــة  -تكــون ســببا فــي القــدح فــي ضبطهــم ،وإهــدار رواياتهــم ،وقــد ثبــتَ ذلــك عــن
غيــر واحــد مــن األئمــة األثبــات ،مثــل ســفيان الثــوري؛ حيــث أوصــى بدفــن كتبــه معــه((( ،ومــن
الج َعابــي ،أحــد الحفــاظ البارعيــن المتقنيــن ؛ فقــد أوصــى بحــرق
هــؤالء أبــو بكــر محمــد بــن عمــر ِ
(((
كتبــه ،وجــاء فــي بعــض الروايــات أنَــه أحرقهــا بنفســه قبــل موتــه بقليــل  ،وقــال ســعد بــن شــعبة
بــن الحجــاج  :أوصــى أبــي إذا مــات أن أغســل كتبــه فغســلتها.
((( الخطيب البغدادي ،الكفاية ،ص ُ .236:
قلت :إسناده صحيح.
((( ابن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل،ج ،4:ص .231:
((( انظر :أحمد بن عبد هللا أبو نعيم األصبهاني ،حلية األولياء ( ،بيروت :دار الكتاب العربي1405،هـ) ط ،4ج،7:
ص  38:و.64
((( أحمد بن علي الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد  ( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ت) د.ط ،ج ،3:ص .31:
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ـرق ،وبالدفــن؛ خوفــا مــن أن
قلــت ( يعني:الذهبــي) :وهــذا قــد فعلــه غيــر واحــد ،بالغســل ،وبال َحـ ِ
تقــع فــي يــد إنســان واه يزيــد فيهــا ،أو يغيرهــا(((.
ضــا  :عَبيــدة ال ّســلماني؛ فقــد قــال لمــن كتــب عنــه « :ال تخلـ َّ
ـدن عنِّــي كتابــا »،
ومــن هــؤالء أي ً
(((
ق كتبــه أو تُمحــى وأخــرج الرامهرمــزي بإســناده عــن ســعيد بــن أبــي بــردة
وأوصــى بــأن تحــر َ
ـمعت مــن أبــي موســى الحديــث قمـ ُ
قــال :كنــت إذا سـ ُ
ـت فكتبتــه فلمــا كثــر قيامــي قــال :يــا بُنــي
ت بــه .قــال :فجئـ ُ
كثــر قيامــك ،قلـ ُ
ـت بــه ،فقرأتــه
ـت إنــي أكتــب هــذا الــذي أســمعه منــك ،قــال :فــأ ِ
عليــه .فقــال :نعــم .هكــذا سـ ُ
ـمعت مــن رســول هللا  ،ولكــن أخــاف ْ
ـص؛ فدعــا
أن تزيـ َد فيـ ِه ،وتُنقِـ َ
(((
ـب فيهــا ،فمحاها .وعلــى هــذا يحمــل صنيــع َمــن
بإجانــة((( ،فصــبَّ فيهــا مــا ًء ،ثــم طَــرح تلــك ال ُكتُـ َ
تقـ ّدم إراده آنفــا ،أي :خشــية أن يــزاد،أو ينقّــص فــي الكتــاب؛ فأبــو موســى األشــعري – رضــي هللا
ـرض َحفِيــد ِه عليــه ،وموافقــة الملفــوظ للمكتــوب ،إال َّ
أن احتياطــه حملــه
عنــه -علــى الرغــم مــن عـ
ِ
علــى غســل تلــك ال ُكتــب َو َمحْ ِوهــا.
د-تعاهُــد الــراوي كتابـهُ بالمراجعــة والتدقيق.فمقتضــى ذلــك أنــه يجـوّدهُ ،ويجعلــه أكثــر إتقانــا .لقــد
ب ـوّب الخطيــب البغــدادي لهــذه المســألة فقــال « :بــاب :مــا جــاء فــي إصــاح ال ُمحــدث كتابــه
بزيــاد ِة الحــرف الواحــد فيــه،أو بنقصانــه » ثــم قــال بعــد روايتيــن « :قـ ُ
ـرأت فــي أصــل كتــاب
هب ـ ِة هللا بــن الحســن الطبــري الــذي س ـ ِم َعه مــن أحمــد بــن عمــر بــن محمــد األصبهانــي ،عــن
أبــي الحســين بــن المنــادي قــال :حدثنــا عبــد هللا بــن أحمــد بــن حنبــل ،قــال :ســألت أبــي عــن
الرجــل يســمع الحديــث؛ فيُ ْسـقِط مــن كتابــه الحــرف مثــل األلــف والــام ،ونحــو ذلــك ،أيصل ُحــه؟
فقــال :ال بــأس بــه ْ
أن يُصْ لِ َحـهُ ،قــال ابــن ال ُمنــادي :وكان جـدِّي ال يــرى بإصــاح الغلــط  -الــذي
ال يُشــك فيــه أنــه غلــط بأ ًســا ،فــإذا كان غلطــا يُتشـ َّكك فيــه ،ضــرب عليــه ،ولــم يذكــرهُ؛ اسـ ًما
((( الذهبي ،تذكرة الحفاظ،ج ،3:ص .926:
حكى مسعود السجزي في سؤاالته ألبي عبد هللا الحاكم سمعته يقول  :سمعت ابا الحسن الدارقطني يقول:
الجعابي ،فقمت إليه في الوقت (يعني :في التو) فرأيته يحرق كتبه بالنار فأقمت عنده حتى ما
أخبرت بعلة ِ
بقي منها شيء ،ث َّم مات من ليلته.
محمد بن عبد هللا الحاكم ،سؤاالت السجزي للحاكم ،تحقيق موفق بن عبد هللا بن عبد القادر ( ،بيروت  :دار
الغرب اإلسالمي1408 ،هـ ـ1988م )ط،2ص228:و.229
وانظر ذات الخبر عند الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج  ،7:ص .213:
وحكى الذهبي أيضًا في السير ج ،7:ص  « :223/224:عن عبيد هللا بن جرير بن َجبلة سمعت سعد بن
شعبة يقول :أوصى أبي إذا مات أن أغسل كتبه فغسلتها وكان أبي إذا اجتمعت عنده كتب من الناس أرسلني
بها إلى البارجاه فأدفعها في الطين ».
((( أحمد بن محمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال ،تحقيق وصي هللا بن محمد عباس ( ،بيروت :المكتب اإلسالمي،
الرياض :دار الخاني1408 ،هـ 1988م) ط ،1ج ،1:ص 214:و.215
((( هي :ال َمركن .وهو وعاء يغسل فيه .انظر  :محمد بن مكرم بن منظـور ،لسان العرب،ج ،13:ص  8:مادة (أجَنَ ).
((( الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي ،المح ّدث الفاصل ،ص ُ .384:
قلت :إسناده صحيح.
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كان ،أو كنيــة ،أو كال ًمــا فــي متــن الحديــث ،وكان يميــل إلــى االنتقــاص ،ويتجافــى الزيــادة،
ألفَ ْيتُـهُ يفعـ ُل ذلــك مــع موســى بــن هــارون بــن عبــد هللا البـ َّزاز ،ومــع أبــي القاســم بــن ال َجبلــي،
وغيرهــم مــن حفــاظ الحديــث » (((.وعقــد الخطيــبُ بعــد
وإبراهيــم بــن أورمــه األصبهانــي،
ِ
َّ
ذلــك بابــا قــال فيــه« :بــاب :إصــاح ســقوط الكلمــة التــي ال بــد منهــا كابــن فــي النســب ،وأبــي
فــي ال ُكنيــة ونحــو ذلــك» (((.
ومرجحاته في الرواية.
المطلب الثالث :معيار الضبط ومراتبه
ّ
َ
نسبي ؟
الضبط
هل هناك ضب ٌط مطلقٌ ؟ أ ْم أنَّ
ٌّ
ّ
إن المتأمــل فــي إطــاق الضبــط عنــد علمــاء الحديــث ،يتبيــن لــه َّ
أن الضبــط ليــس معيــاره مطلقــا
بــل نســبيا؛ بمعنــى أنــه ليــس هنــاك را ٍو ضابــطٌ علــى اإلطــاق -ال يُداخلــه غلــط أو وهــمْ ،
وإن
كانــوا يقولــون فــي حقــه متقـ ٌ
ـن ،أو حافــظٌ ،أو نحــو ذلــك ؛ إذ ُمرادهــم بيــانُ َغلَبَ ـ ِة اإلتقــان عليــه،
ورُجحانــه فــي حقِّــه ،وم َّمــا يؤ ِّكـ ُد ذلــك قــو ُل اإلمــام عبــد هللا بــن المبــارك َ « :مـ ْ
ـن َذا الــذي َسـلِ َم ِمــن
ال َوهــم» ((( ،وكــذا قــول اإلمــام يحيــى بــن معيــن فــي روايــة الــدوري عنــه  « :لســت أعجــب م َّمــن
يحــدث فيخطــى ُء ،إنَّمــا العجــبُ م ّمــن يُحــدث فيُصيــب» (((.
ضــا هــذه القصــة التــي ســاقها عبــد الرحمــن بــن أبــي حاتــم الــرازي قــال:
وممــا يؤكــذ ذلــك أي ً
«حضــر عنــد أبــي زرعــة ُمحمــد بــن مســلم ( يعنــي :ابــن واره الحافــظ) ،والفضــل بــن العبــاس
المعــروف بالصائــغ ،فجــرى بينهــم مذاكــرة ،فذكــر محمــد بــن مســلم حديثــا فأنكــر فضـ ٌل الصائــغ
فقــال :يــا أبــا عبــد هللا ليــس هكــذا هــو ،فقــال كيــف هــو؟ فذكــر روايــة أخــرى ،فقــال محمــد بــن
مســلم :بــل الصحي ـ ُح مــا قلـ ُ
ـت ،والخطــأ ُ مــا قلــتَ  ،قــال فضــل :فأبــو زرعــة الحاكــم بيننــا ،فقــال
محمــد بــن مســلم ألبــي زرعــة :أيــش تقــول :أَيُّنــا ال ُمخطــئ؟ فســكت أبــو زرعــة ،ولــم يُجــب .فقــال
ك سـ َّ
ـكت؟! تكلَّــم؟ فجعــل أبــو زرعــة يتغافَـلُ ،فألـ َّح عليــه محمــد بــن مســلم
محمــد بــن مســلم :مالـ َ
وقــال :ال أعــرفُ لســكوتك معنــى،إن كنـ ُ
ـت أنــا المخطــئ فأخبِــرْ ْ ،
وإن كان هــو المخطــئ فأخبــر،
فقــال :هاتــوا أبــا القاســم بــن أخــي فدعــى بــه فقــال :اذهــب وادخــل بيــت الكتــب ،فَ ـدَع القِ َمط ـ َر
الســابع
األول ،والقِ َمطــر الثانــي ،والقطمــر الثالــث ،وعَــ َّد ســتة عشــر جــزءا ،وائتنــي بالجــزء
ِ
عشــر ،فذهــب فجــاء بالدفتــر ،فدفعــه إليــه ،فأخــذه أبــو زرعــة ،فتصفــح األوراق وأخــرج الحديــث،
((( الخطيب البغدادي ،الكفاية ،ص 249:و.250
((( المصدر السابق ،ص .251:
((( أحمد بن علي بن حجر ،لسان الميزان ،تحقيق دار المعرفة النظامية بالهند ( ،بيروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
1406هــ1986م ) ط ،3ج ،1:ص .17:
((( ابن معين ،تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ،ج ،3:ص  13:برقم .52
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ودفعــه إلــى محمــد بــن مســلم فقــرأه محمــد بــن مســلم :فقــال :نعــمَ .غلِ ْ
طنَــا فــكان مــاذا؟ » (((.
صــة التــي َجــرت لمحمــد بــن مســلم بــن واره تُبــر ُز ّ
فهــذه الق ّ
أن خطــأ الــراوي فــي حديــث ،ال ينفــي
عنــه صفــة الضبــط ،ولهــذا قــال محمــد بــن مســلم « :نعــم غلطنــا فــكان مــاذا؟!».
وفــي ترجمــة حســين المعلِّــم قــال اإلمــام الذهبــي « :ذكــر لــه العُقيلــي حديثــا واحـدًا تفــرد بوصلِـ ِه،
وغيــرهُ مــن الحفــاظ أرســله فــكان مــاذا؟! فليــس مــن شــرط الثقــة أن ال يَغلــط أب ـدًا ؛ فقــد غَلــط
شــعبة ،ومالــك ،وناهيــك بهمــا ثق ـةً ،ونبــا ،وحســين المعلــم م َّمــن وثقــه يحيــى بــن معيــن ،ومــن
تق ـ َّدم ُمطلقــا ،وهــو مــن كبــار أئمــة الحديــث» (((.
وكــذا فقــد نُ ِســب إلــى عبــد الرحمــن بــن مهــدي أنّــه تكلّــم فــي َروح بــن عُبــادة لوهمــه فــي إســناد
واحــد ،فعلّــق اإلمــام الذهبــي علــى ذلــك بقولــه« :هــذا تعنـ ٌ
ـت ،وقلّــة إنصــاف فــي حــق حافــظ قــد
روى ألوفًــا كثيــرة مــن الحديــث ،فوهــم فــي إســناد؛ فـ َرو ٌح لــو أخطــأ فــي عــدة أحاديــث فــي ســعة
علمــه ،الغتفــر لــه ذلــك؛ أُســوةَ نظرائــه ،ولســنا نقــول :إن رتبــة َروح فــي الحفــظ ،واإلتقــان،
كرتبــة يحيــى القطــان ،بــل مــا هــو دون عبدالــرزاق ،وال أبــي النَّضــر»(((.
وقــد تابــع اإلمــام الذهبــي كالمــه منبهًــا علــى ّ
ي فقــال...« :فهــذه حكايــة منكــرة،
أن الضبــط نســب ٌ
وفــي الجملــة فــكل أح ـ ٍد يتعلــل  -قبــل موت ـ ِه غالبــا -ويمــرض؛ فيبقــى أيــام مرضــه متغي ـ َر القــو ِة
الحافظ ـ ِة ،ويمــوت إلــى رحمــة هللا علــى تغيــره ،ثــم قبــل موتــه بيســير يختلــط ذهنــه ،ويتالشــى
علمــه ،فــإذا قضــى زال بالمــوت حفظــه فــكان مــاذا؟! أفبمثــل هــذا يُليَّــنُ عالــم قـ ُّ
ـط؟ كال وهللا ،وال
ســيما مثــل هــذا الجبــل ،فــي حفظــه ،وإتقانــه»(((.
وقــال اإلمــام الذهبــي فــي ترجمــة هشــام بــن عــروة « :أحــد األعــام ،حجـةٌ ،إمــا ٌم لكــن فــي ال ِكبَــر
ـص حفظُــه ،ولــم يختلــط أبـدًا ،وال عبــرة بمــا قالــه أبــو الحســن بــن القطــان ِمــن أنَّــه ،وســهيل
تناقـ َ
بــن أبــي صالــح اختلطــا ،وتغيــرا ،نعــم .الرجــل تغيــر قليــا ،ولــم يبــق حفظــه كمــا هــو فــي حــال
الشــبيبة ،فنســي بعــض محفوظــه ،أو وهــم ،فــكان مــاذا؟! أهــو معصــوم مــن النســيان؟» (((.

((( ابن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل ،ج ،1:ص .337:
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،6:ص .346:
((( المصدر السابق،ج ،9:ص .406:
((( المصدر السابق،ج ،11:ص .377/378:
((( الذهبي ،ميزان االعتدال ،تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ( ،بيروت:دار الكتب العلمية،
1995م) ط ،1ج ،7:ص .85:
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قسمها اإلمام الصنعاني إلى ستِّ مراتب (((:
أ ّما مراتب الضبط فقد َّ
األولى  :تام الضبط.
الثانية َ :من ق َّل غلطُه.
الثالثة َ :من كان ضبطه أكث َر من عدمه.
الرابعة :من تساوى ضبطه مع عدمه.
ضبط ِه.
الخامسةَ :من عَد ُم ضبط ِه أكث ُر من
ِ
السادسة َ :من كثُر غلطهُ.
قلـ ُ
ـت ّ :
إن هــذا التقســيم الــذي قــرره اإلمــام الصنعانــي –رحمــه هللا -يلــزم التنبيــه فيــه علــى ثالثـ ِة
أمــور:
أن مرتبــة تــام الضبــط ،ينبغــي ْ
األول َّ :
ي ،ومــا تقـ َّدم ســوقه مــن كالم
أن يقيّــد التمــا ُم فيهــا بأنّــه نســب ٌ
ّ
ٌ
ٌ
ابــن المبــارك وابــن معيــن ،وق ّ
صــة ابــن واره مــع أبــي زرعــة ،أدلـة واضحـة علــى ذلــك؛
فهيهــات هيهــات ْ
ث ،حتــى َّ
أن مــا
أن يكــونَ ثقـةٌ لــم يقــع لــه مطلقًــا وهـ ٌم ،أو غلــط فــي حديـ ٍ
ـادر.
قــد يُعتــرضُ بــه مــن إمـ ِ
ـكان تحقــق الضبــط التــام فــي الكتــاب فهــو نــادرٌ ،وال يُق َّعـ ُد بالنـ ِ
الثانيّ :
ـار يضبطهــا؛ فهــي محكومــة بحجــم
أن المرتبــة الرابعــة هــي مرتبــة ليــس لهــا مــن معيـ ٍ
ت الــراوي قل ـةً ،وكثــرةً ،وهــي بذلــك ليســت مرتبــة فــي الحقيقــة.
مرويــا ِ
الثالثَّ :
ق
أن المرتبتيــن الخامســة ،والسادســة مــن مرات ـ ِ
ب الضبــط همــا ســوا ٌء؛ إذ ليــس ِمــن فــر ٍ
ـي بينهمــا ،وعليــه فعنــدي ّ
أن مراتــب الضبــط وعدمــه المعتبــرة أرب ـعٌ:
علمـ ٍّ
األولى  :تام الضبط (الضبط النسبي).
الثانية َ :من ق َّل غلطُهُ
الثالثة َ :من كان ضبطه أكث َر من عدمه.
ضبط ِه.
الرابعةُ َ :من عَد ُم ضبط ِه أكث ُر من
ِ
وإذا عرفنــا مراتــب الضبــط ،فلنــا أن نســأل :هــل هنــاك معاييــر ،أو مر ِّجحـ ٌ
ـات يمكــن أن نفيـ َد منهــا
((( انظر  :محمد بن إسماعيل الصنعاني ،توضيح األفكار شرح تنقيح األنظار ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،
( المدينة المنورة  :المكتبة السلفية ،د.ت) د.ط ،ج ،1:ص ص 9:ـ.12
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أصول الضبط يف الرواية عند املحدِّ ثني دراسة تأصيلية ( ) 90-47
ـط الــراوي علــى عدمــه؟
فــي ترجيــح ضبـ ِ
ث والنّظر ،فقد تبين لي أمور تقوم هذا المقام وفيما يأتي بيانها:
والجواب على ذلك :أنّه بعد البح ِ
1 .1معاينــة الــراوي لمالبســات الروايــة ،وهــذا المرجــح خــاص فــي حــق الصحابــة رضــي هللا
عنهــم ؛ ألنهــم مــن عاصــر أحــداث الروايــة النبويــة ،ويمكــن أن يقــال لــه« :شــاهد العيــان»،
وأمثلتــه أكثــر مــن أن تحصــى.
2 .2موافقــة الــراوي لغيــره مــن ثقــات الــرواة .وفــي ذلــك يقــول اإلمــام الشــافعي « :وال تقــوم
ث
ـر َ
ك أه ـ َل الحفــظ ،فــي حدي ـ ٍ
الحجــة بخبــر الخاصــة ،حتــى يجمــع أمــورًا ،منهــا ...إذا َشـ ِ
ق حديثَهــم » (((.
وافَــ َ
وهــو مقتضــى قــول اإلمــام مســلم فــي مقدمــة صحيحــه« :وعالمــة المنكــر فــي حديــث
المحـدِّث ،إذا مــا عُرضــت روايتــه للحديــث ،علــى روايــة غيــره مــن أهــل الحفــظ والرضــا،
فخالفــت روايتــه روايتهــم ،أو لــم تكــد توافقهــا » (((.
3 .3طـول المالزمـة للشـيخ ،وحسـن الممارسـة لحديث ِه ،أو ْ
أن يكـون من خاصة أهلـه الذين خَبروا
حديثـه .وقـد اسـتعمل العلمـاء هـذا المرجـح ،فـي المفاضلـة بيـن تالمـذة الشـيخ الواحـد؛ فـي
الضبـط ،واإلتقـان ،نحـو المفاضلـة بيـن طبقـات تالمـذة الزهـري علـى سـبيل المثـال ،قـال
اإلمـام الحازمـي « :فمـن كان فـي الطبقـة األولـى؛ فهـو الغايـة فـي الصحّة ،وهـو غاية مقصد
البخـاري ،والطبقـة الثانيـة :شـاركت األولـى فـي العدالة ،غيـر ّ
أن األولى جمعت بيـن الحفظ،
السـفر ،ويالزمه
واإلتقـان ،وبيـن طـول المالزمـة للزهـري -حتـى كان فيهـم مـن يُزاملـه فـي
ِ
فـي ال َحضـر ،والطبقـة الثانيـة لـم تلازم الزهـري إال مـ ّدة يسـيرة ،فلم تُمـارس حديثـه ،وكانوا
فـي اإلتقـان دون الطبقـة األولـى ،وهـم شـرط مسـلم»((( ،وكـذا اعتمـد العلماء طـول المالزمة
فـي قبـول التفـرّد مـن الـراوي ،وأنـه ضابـط لمـا يـروي ،قال ابـن عدي فـي ترجمـة محمد بن
ٌ
إفـرادات ولـه حديـث
يوسـف الفِريابـي أحـد شـيوخ البخـاري  « :الفريابـي لـه عـن الثـوري
كثيـر عـن الثـوري ،وقـد قُـدم الفريابـي فـي سـفيان الثـوري ،علـى جماعـة مثـل عبد الـرزاق،
ونظرائـه ،وقالـوا :الفريابـي أعلَـم بالثـوري منهم»(((.
((( الشافعي ،الرسالة ،ص .369:
((( مسلم بن الحجاج النيسابوري ،الجامع الصحيح ،بعناية محمد فؤاد عبد الباقي( ،بيروت  :دار إحياء التراث
العربي ،د.ت) د.ط ،ج ،1:ص .7:
((( محمد بن موسى الحازمي ،شروط األئمة الخمسة ،ضمن ثالث رسائل في علم مصطلح الحديث ،تحقيق عبد الفتاح
أبي غدة( ،حلب :مكتب المطبوعات اإلسالمية -حلب1417،هــ1997م) ط ،1ص .151:
((( ابن عدي ،الكامل في الضعفاء،ج ،6:ص .231:
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وعلّــق اإلمــام الذهبــي علــى ذلــك فقــال « :ألنــه الزمــه مــدة فــا يُن َكــر لــه أن ينفــرد عــن ذاك
البحر» (((.
هــذا وينضــافُ إلــى طــول المالزمــة للشــيخ ،حســن الممارســة لحديثــه ،وفــي هــذا اإلطــار
نَ ْفهــم معنــى قــول أبــي عبــد هللا الحاكــم« :والمدنيــون إذا رووا عــن الكوفييــن زلقُــوا» (((.
ت ،وم َّمــن وقــع لــه
وذلـ َ
ك ألنَّهــم لــم يمارســوا حديثهــم ،وال خبــروا طرائقهــم فــي أداء الروايــا ِ
ال َّزلــق فــي الروايــة لعــدم توافــر الممارســة  -اإلمــام مالــك بــن أنــس ( ت 179هـــ ) ،حيــن
روى عــن عبــد الكريــم بــن أبــي المخــارق ( ت 127هـــ ) ،ث ـ َّم اكتشــف اإلمــام مالــك بع ـ ُد
حقيقتــه ،فقــال« :غرَّنــي بكثــرة بكائــه فــي المســجد» (((.
وأمــا كــون الــراوي يــروي عنــه أهلــه ؛ فذلــك قرينــة مرجّحــة فــي الضبــط وقــد قــال الحافــظ
ابــن حجــر تعليقــا علــى روايــة لعبــد العزيــز بــن أبــي حــازم َّ :
«إن روايتــه تترجــح بكــون
الحديــث عــن أبيــه ،وآل المــرء أعــرف بحديثــه مــن غيرهــم» هــذا وقــد يُحكــم للمــازم الثقــة
أحيانــا علــى آل المــرء؛ كأن يق ـ ّدم نافــع مولــى عبــد هللا بــن عمر-رضــي هللا عنهمــا -علــى
ســالم بــن عبــد هللا بــن عمــر إذا اختلفــا علــى ابــن عمــر؛ فقــد قــال النســائي فــي ذلــك « :ســالم
أجــلُّ مــن نافــع وأحاديــث نافــع أولــى بالصــواب»(((.
4 .4أن يكــون الــراوي مــن أهــل االنتخــاب واالنتقــاء فيمــا يــروي ويحـ ّدث به.ويــراد بذلــك أن ال
يكــون الــراوي كحاطــب الليــل ،يــروي ك َّل شــيء ،بــل عليــه ْ
أن يحــرص علــى التلقــي مــن
ت األثبــات ،وينتقــي أجــود حديثهــم ،ويتجنّــب الغرائــب؛
مصــاد َر نظيفــة؛ فيأخ ـ َذ عــن الثقــا ِ
فحســنُ االنتخــاب مــن الــراوي يُسـهِّل عليــه مه َّمــة الضبــط؛ إذ يريحــه مــن مزالــق المدلّســين،
والضعفــاء ،والمتَهميــن بالكــذب وغيــره ،وبذلــك ينصــبُّ اهتمامــه فــي الروايــة علــى الحفّــاظ
ذوي الضبــط ،ومتــى صاحبهــم صــا َر مثلهُــم ،أســند الحاكــم مــن طريــق حنبــل بــن إســحاق
قــال :ســمعت علــي بــن عبــد هللا يقــول :ســمعت يحيــى بــن ســعيد (يعني:القطّــان) يقــول:
ينبغــي أن يكــون فــي صاحــب الحديــث غيــر خصلــة؛ ينبغــي لصاحــب الحديــث أن يكــون
ويبصــر الرجــال ،ثــم يتعهــد ذلــك» .وقــال ابــن أبــي حاتــم
ثبــت األخــذ ،ويفهــم مــا يقــا ُل لــه،
ِ
الــرازي « :ســمعت أبــي  -رحمــه هللا  -يقــول :كنــا إذا اجتمعنــا عنــ َد ُمحــدِّث -أنــا وأبــو
((( الذهبي ،ميزان االعتدال ،ج ،6:ص .375:
((( الحاكم ،معرفة علوم الحديث ،ص .115:
((( الذهبي ،ميزان االعتدال ،ج ،4:ص .388:
((( أحمد بن علي بن حجر ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،بعناية محمد فؤاد عبد الباقي ومحبّ الدين الخطيب،
( بيروت:دار المعرفة1379 ،هـ ) د.ط ،ج ،9:ص  .214:وانظر أيضا مثاال آخر :ج ،9:ص .411:انظر مقولة
اإلمام النسائي .الذهبي ،سير أعالم النبالء،ج ،4:ص .463:
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زرعــة -كنــت أتولــى االنتخــاب ،وكنــت إذا كتبـ ُ
ـت حديثــا عــن ثقــة لــم أُعــده ،وكنــت أكتــبُ
ـب يُكثــر الكتابــة ؛ كان إذا رأى حديثــا جي ـدًا قــد
مــا ليــس عنــدي ،وكان أبــو زرعــة إذا انتخـ َ
كتبــه عــن غيــر ِه أعــادهٌ »(((.

وقــال اإلمــام الذهبــي فــي ترجمــة الحافــظ جمــال الديــن المعــروف بابــن الظاهــري « :كان
ت ال يُلحــق فــي جــودة
ثقــة ،حافظــا ،مليــح االنتخــاب ،خبيــرا بالموافقــات ،والمصافحــا ِ
االنتقــاء» (((.
هــذا وقــد أشــار اإلمــام الذهبــي إلــى عاقبــة بعــض َمــن لــم ينتخــب فقــال فــي ترجمــة الحســن
بــن علــي ال َم ْع َمــري الحافــظ « :قــال ال َجنابــذي :كان ال َمعمــري يقــول :كنــت أتولــى لهــم
االنتخــاب ،فــإذا مــ َّر حديــث غريــب قصــدت الشــي َخ وحْ ــدي فأســأله عنه.قلــت (يعنــي:
ـب بنقيــض قصــده ،ولــم ينتفــع بتلــك الغرائــب ،بــل ج ـرَّت إليــه ش ـ ًّرا؛ فقبــح
الذهبــي) :فعوقـ َ
هللا ال َّشــ َرهَ! » (((.
ولهــذا قــال الخطيــب البغــدادي « :ينبغــي للمنتخــب أن يقصــد تخيــر األســانيد العاليــة ،والطرق
ـب وقتــه فــي الت َّرهَــات ؛
الواضحــة ،واألحاديــث الصحيحــة ،والروايــات المســتقيمة ،وال يُذهـ َ
(((
مــن تتبــع األباطيــل ،والموضوعــات ،وتطلُّــب الغرائــب ،والمنكــرات » .
5 .5اشــتهار الــراوي بقــوة الحافظــة وقلــة النســيان ،وهــذا المر ّجــح معت َمـ ٌد إذا كان بيــن حافظيــن
أحدهمــا أشــهر مــن اآلخــر بقــوة الحافظــة ،وقلــة النســيان مثــل الزهــري الــذي يقــول عــن
ُ
شــككت فــي حديــث ،إال حديثــا واحــدا؛ فســألت صاحبــي ،فــإذا هــو كمــا
نفســه  « :مــا
حفظــت»(((.
وأســند ابــن أبــي حاتــم مــن طريــق عبــد الرحمــن بــن الحكــم بــن بشــير (قــال) :ســمعت شــيخا
يُحــدث أبــي قــال :قلــت لســفيان الثــوري :مالــك ال تُحـدِّث عــن أبــان بــن أبــي عَيــاش؟ أو مالــك

((( الحاكم ،معرفة علوم الحديث ،ص ُ .15:
قلت :إسناده صحيح.
عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم ،الجرح والتعديل،ج ،1:ص .361:
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء،ج ،1:ص .516:
((( المصدر السابق ،ج ،13:ص .512:
((( الخطيب البغدادي ،الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،ج ،2:ص .159:
((( يوسف بن عبد الرحمن المزي ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،تحقيق بشار عواد معروف ( ،بيروت :مؤسسة
الرسالة1400،هـ – 1980م ) ط،1ج ،26:ص .435:
الذهبي ،تذكرة الحفاظ ،ج ،1:ص .111:
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قليــل الحديــث عــن أبــان؟ قــال :كان أبــانُ نسـيًّا للحديــث(((.
6 .6عــدم قبــول الــراوي التلقيــن عنــد اختبــاره بذلك.وهــذا ُمر ِّج ـ ٌح للضبــط عنــد الــراوي ،وأنــه
متمكــن م َّمــا حفِظَــه ،ومــن هــؤالء  :أبــو نعيــم الفضــ ُل بــن دُكيــن ،قــال ابــن أبــي حاتــم :
«ســألت أبــي عــن أبــي نُعيــم؛ الفضــل بــن دُكيــن؟ فقــال :ثقــة .كان يحفــظ حديــث الثــوري،
و ِمســعر حفظًــا جي ـدًا؛ كان يَحزر(يعنــي :يحصــي) حديــث الثــوري ثالثــة آالف وخمســمائة
حديــث ،وحديــث مســعر نحــو خمســمائة حديــث كان يأتــى بحديــث الثــوري عــن لفــظ واحــد
ال يغيــره وكان ال يلقــن وكان حافظــا متقنــا » ((( ،ومــن نمــاذج عــدم قبولــه للتلقيــن قصتــه
مــع يحــى بــن معيــن حيــن رجــع يحيــى مــع اإلمــام أحمــد بــن حنبــل مــن رحلتهمــا إلــى
اليمــن ،أســند الخطيــب مــن طريــق أحمــد بــن محمــد بــن الج ـرّاح قــال :ســمعت أحمــد بــن
منصورالرَّمــادي يقــول« :خرجــت مــع أحمــد بــن حنبــل ،ويحيــى بــن معيــن إلــى عبــد الرزاق
خادمـا ً لهمــا ،فل َّمــا عُدنــا إلــى الكوفــة ،قــال يحيــى بــن معيــن ألحمــد بــن حنبــل :أريـ ُد أختبـ ُر
أبــا نعيــم؟ فقــال لــه أحمــد بــن حنبــل :ال تريـدُ؛ الرَّجـ ُل ثقــة .فقــال يحيــى بــن معيــن :ال بُـ َّد لــي.
ـب فيهــا ثالثيــن حديثـاً؛ مــن حديــث أبــي نعيــم ،وجعــل علــى رأس كل عشــرة
فأخـ َذ ورقــة ،فكتـ َ
َّ
منهــا حديثـا ً ليــس مــن حديثــه ،ثــم جــاءا إلــى أبــي نعيــم ،فدقــا عليــه البــاب ،فخــرج ،فجلــس
حــذا َء بابــه -وأخـ َذ أحمـ َد بــن حنبــل ،فأجلســه عــن يمينــه ،وأخــذ يحيــى بــنُكان طي ٍِّن ِ
علــى د ِ
َّ
معيــن فأجلســه عــن يســاره ،ثــم جلسـ ُ
ـت أســفل ال ـ ُّدكان ،فأخــرج يحيــى بــن معيــن الطبَــق؛
فقــرأ عليــه عشــرة أحاديــث ،وأبــو نعيــم سـ ٌ
ـاكت ،ثــم قــرأ الحــادي عشــر ،فقــال لــه أبــو نعيــم:
ليــس مــن حديثــي؛ فاضــرب عليــه ،ثــم قــرأَ العشــر الثانــي ،وأبــو نعيــم سـ ٌ
ـاكت ،فقــرأ الحديــث
الثانــي فقــال أبــو نعيــم :ليــس مــن حديثــي؛ فاضــرب عليــه ،ثــم قــرأ العشــر الثالــث ،وقــرأ
الحديــث الثالــث ؛ فتغيَّــر أبــو نعيــم ،وانقلبَـ ْ
ـت عينــاهُ ،ثــم أقبــل علــى يحيــى بــن معيــن فقــال
ـن ْ
ع ِمـ ْ
لــه :أمــا هــذا  -وذراع أحمــد فــي يــده  -فــأو َر ُ
أن يعمــل مثــل هــذا ،وأمــا هــذا  -يُريدنــي
ـن ْ
 فأقــلُّ ِمـ ْأن يفعــل مثــل هــذا ،ولكـ َّ
ـس
ـن هــذا ِمــن فعل ـ َ
ك يــا فاعــل ،ثــم أخــرج رجلــه فرفـ َ
ك
يحيــى بــن معيــن ،فر َمــى بــه ِمــن الــدكان ،وقــام فدخــل داره .فقــال أحمــد ليحيــى :ألـ ْم أ ْمنَ ْعـ َ
ِمــن الرجــل ،وأقُــلْ ل ـكَ :إنَّــه ثبــت؟ قــال :وهللا لَ َر ْف َس ـتُه لــي أحــبُّ إل ـ ّي ِمـ ْ
ـن َس ـفَ ِري» (((.
7 .7قلَّـةُ حديــث الــراوي ،وعــدم كونــه مدلّســا؛ فقلــة حديــث الــراوي ُمرجــح علــى أنــه قــد ضبــط
ذلــك القليــل الــذي رواه ،وعــدم كونــه مدلّســا بــراءةٌ لــه مــن مزالــق الروايــة ،ففــي روايــة
الفضــل بــن زيــاد عــن أحمــد بــن حنبــل ُســئل عــن المفاضلــة بيــن أبــي حُصيــن ،وأبــي إســحاق
((( ابن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل،ج ،1:ص .77:
((( المصدر السابق ،الجرح والتعديل،ج ،7:ص  61:برقم .353
((( الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،12:ص ُ .353/354:
قلت :إسناده صحيح.
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الســبيعي ،وبيــن منصــور ال ُّســلمي أبــي َعتَّــاب ،واألعمــش ،فقيــل لــه « :أيُّهمــا أصــحُّ حديثــا
هو(يعني:أبــا حصيــن) ،أو أبــو إســحاق؟ قــال :أبــو حصيــن أصــحُّ حديثــا ؛ لقلَّــة حديثــه .وكــذا
منصــور أصــحُّ حديثًــا مــن األعمــش لقلَّ ـ ِة حديثــه » ((( .وقــال ابــن أبــي حاتــم ُ »:ســئل أبــي
عــن األعمــش ومنصور(يعنــي :ال ّســلمي) فقــال «:األعمــش حافــظ يخلــط ويدلّــس ومنصــور
أتقــن ال يدلــس ،وال يخلِّــط »(((.
8 .8أن يكــون فــي الحديــث الــذي يرويــه الــراوي قص ـةٌ ؛ فالق ّ
صــة فــي حديــث الــراوي بمثابــة
ـح فــي حـ ِّ
ـح اإلمــام
دليـ ٍ
ـل مر ّجـ ٍ
ق الــراوي الثقــة علــى ضبطــه للروايــة ،وقــد اعتـ َّد بهــذا المر ِّجـ ِ
أحمــد فيمــا حــكاه عنــه الحافــظ ابــن حجــر فقــال فــي تعليقــه علــى روايـ ٍة  :وفــي الســياق قصـةٌ
تــدلُّ علــى َّ
أن ال َع ـ َّوام حفظــه ..وقــد قــال أحمــد بــن حنبــل « :إذا كان فــي الحديــث قص ـةٌ د َّل
(((
علــى َّ
أن راويــه حفظــه ،وهللا أعلــم » .
9 .9شــهرةُ الــراوي بالتَّحديــث مــن حفــظ الكتــاب ،وذلــك علــى ســبيل االحتيــاط -مــع كونــه متقنــا
فــي حفــظ الصــدر؛ إذ األحــوط أضبــط ،و ِمــن هــؤالء اإلمــام أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة صاحــبُ
ـف ؛ فقــد أســند الخطيــب مــن طريــق محمــد بــن إبراهيــم المربــع الحافــظ قــال « :قـ ِدم
ال ُم َ
صنَّـ ِ
صــب لــه ال ِمنبــر فــي مســجد الرُّ صافــة،
علينــا أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة؛ فانقلبــت بــه بغــداد ،ونُ ِ
فجلــس عليــه ،فقــال مــن حفظــه :حدثنــا َشــريك ،ثــم قــال :هــي بغــدادُ ،وأخــاف أن تــز َّل قــدم
بعــد ثبوتهــا ،يــا أبــا شــيبة ،هــات الكتــاب .قلت(يعنــي :الخطيب):أبــو شــيبة هــو ابنــه ،واســمه
إبراهيــم »(((.
ُ
قلــتَّ :
إن اإلمــام مســلم قــد أســند فــي الجامــع الصحيــح عــن شــيخه ابــن أبــي شــيبة أزيــد مــن
ث ؛ فلعــ َّل هــذا المرجّــح هــو مــا حفّــزه علــى اإلكثــار عنــه وهللا أعلــم.
تســعمائة حديــ ٍ
ـال أبــي بكــر بــن أبــي شــيبة فــي التحديــث مــن الكتــاب ،كان حــال كلٍّ مــن اإلماميــن
هــذا ومثــل حـ ِ
الجليليــن أحمــد بــن حنبــل ،وعلــي بــن المدينــي فقــد أســند ابــن أبــي حاتــم مــن طريــق الحســين بــن
الحســن الـرَّازي قــال :سـ ُ
ـمعت علـ ّي بــن المدينــي يقــول « :ليــس فــي أصحابنــا أحفــظ مــن أبــي عبــد
(((
هللا؛ أحمــد بــن حنبــل ،وبلغنــي أنــه ال يُحـدِّث إال مــن كتــاب ،ولنــا فيــه أســوة » .
((( المزي ،تهذيب الكمال ،ج ،19:ص .404:
الذهبي ،سير أعالم النبالء،ج ،5:ص .414:
((( ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل،ج ،8:ص .178:
((( أحمد بن علي بن حجر ،هدي الساري ،بعناية محمد فؤاد عبد الباقي ومحبّ الدين الخطيب ( ،بيروت :دار
المعرفة1379،هـ) د.ط ،ص .363:
((( الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،10:ص ُ .66/67:
قلت :إسناده صحيح.
((( ابن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل ،ج ،1:ص .295:
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قلـ ُ
ـت :ولع ـ َّل هــذا المر ّجــح أيضــا هــو الباعــث علــى إخــراج اإلمــام البخــاري عــن شــيخه ابــن
المدينــي أزيــ َد مــن ( )250مائتيــن وخمســين حديثــا فــي الجامــع الصحيــح ،وهللا أعلــم.
المطلب الرابع :ألقاب المحدّثين العلمية التي معيارها الضبط في الرواية.
إن المتأمــل لمســألة الضبــط فــي الروايــة عنــد المح ّدثيــن ،يجــد ّ
َّ
أن لهــا بعـدًا معياريًــا فــي تصنيــف
ب أحدهــم -فــي إتقــان الروايــة علــى
رواة الحديــث بألقــاب علميــة ،تُبــرز مــدى ُعلُـ ِّ
ـو ،ورســوخ كعـ ِ
وجههــا ،وفيمــا يأتــي بيــان أبــرز تلكــم األلقــاب ذات الصلــة بالضبــط مجتهـدًا فــي ترتيبهــا حســبّ
القـوّة ،وعلــو الرتبــة:
أوال:أميــر المؤمنيــن فــي الحديث.ويطلــق علــى الــراوي إذا بلــغ الغايــة فــي الضبــط حتــى ال يــكاد
يق ـ ُع منــه الوهــم إال يســيرًا ،ويُفهــم هــذا المعنــى مــن حــال الــرواة الذيــن أطلــق عليهــم هــذا
اللقب.وممــن عــرف بــه منهــم :
•أبــو الزنــاد عبــد هللا بــن ذكــوان المدنــي( ت 130هـــ) ؛ فقــد أســند ابــن أبــي حاتــم ،مــن طريــق
أحمــد بــن حنبــل أنــه قــال »:كان ســفيان(يعني :الثــوري) يسـ ِّمي أبــا الزنــاد ،أميـ َر المؤمنيــن
فــي الحديــث» (((.
•أبــو بَســطام شــعبة بــن الحجّــاج (ت 160هـــ) ،أســند اإلمــام الترمــذي ،مــن طريــق عبــد
الرحمــن بــن مهــدي قــال :ســمعت ســفيان (يعنــي :الثــوري) يقــول « :شــعبةُ أميــر المؤمنيــن
فــي الحديــث»(((.
•ســفيان بــن ســعيد الثــوري (ت 160هـــ) ؛ فقــد أســند اإلمــام البخــاري ،عــن شــعبة بــن الحجاج
(قــال) « :ســفيان الثــوري أميرالمؤمنيــن فــي الحديــث »(((.
•مالــك بــن أنــس األصبحــي ( ت 179هـــ)؛ إذ أســند ابــن عــدي ،مــن طريــق أحمــد بــن ســعد
بــن أبــي مريــم قــال :قيــل ليحيــى بــن معيــن :حديــث مالــك :الِّلقَــاح واحــد « ليــس يرويــه أحـ ٌد
غيــره ،قــال :دع مال ـ ًكا ،أمي ـ ُر المؤمنيــن فــي الحديــث»(((.
•أبــو زكريــا يحيــى بــن معيــن(ت 233هـــ)؛ حيــث أســند الخطيــب البغــدادي ،مــن طريــق
((( المصدر السابق ،ج ،5:ص  49:برقم .227
((( الترمذي ،العلل الصغير ،ص .748:
((( محمد بن إسماعيل البخاري ،التاريخ الصغير ،تحقيق محمود إبراهيم زايد( ،حلب :دار الوعي ،القاهرة  :مكتبة
دار التراث1397،هـ1977 -م) ط ،1ج ،2:ص  267:برقم .2556
((( ابن عدي ،الكامل في الضعفاء،ج ،1:ص .90:
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أصول الضبط يف الرواية عند املحدِّ ثني دراسة تأصيلية ( ) 90-47
ُ
حضــرت نُعيــم بــن حمــاد
العبــاس بــن محمــد الــدوري ،حدثنــا يحيــى بــن معيــن ،قــال»:
بمصــر ،فجعــل يقــرأ كتابــا ،مــن تصنيفــه ،قــال :فقــرأ منــه ســاعة ،ثــم قــال  :حدثنــا ابــن
ـن عــون ،فح ـ َّدث عــن ابــن المبــارك عــن ابــن عــون أحاديــث ،قــال يحيــى:
المبــارك عــن ابـ ِ
ـب ،وقــال  :تــر ُّد علــي؟ قــال  :قلــت  :إي
فقلــت لــه  :ليــس هــذا عــن ابــن المبــارك ،فغضـ َ
وهللا ،أري ـ ُد زَينــك ،فأبــى أن يرج ـ َع ،قــال  :فلمــا رأيتــه هكــذا ال يرجــع قلــت  :ال وهللا ،مــا
ـن عــون قـ ُّ
ـب،
ـط ،فغضـ َ
ســمعتَ أنــت هــذا عــن ابــن المبــارك ،وال َسـ ِم َعها ابــنُ المبــارك مــن ابـ ِ
َضــب كلُّ َم ْ
ــن كان عنــده مــن أصحــاب الحديــث ،وقــام نُعيــ ٌم ،فدخــل البيــت ،فأخــرج
وغ
َ
صحائــفَ  ،فجعــل يقــول وهــي بيــده  :أيــن الذيــن يزعمــون َّ
أن يحيــى بــن معيــن ليــس بأميــر
ـت صحائــفَ فغلِ ْ
المؤمنيــن فــي الحديــث؟ نعــم ،يــا أبــا زكريــا غلِ ْ
ـت ،وكانـ ْ
ـت ،فجعلــتُ
طـ ُ
طـ ُ
أكتــب مــن حديــث ابــن المبــارك عــن ابــن عــون ،وإنمــا روى هــذه األحاديــث عــن ابــن عــون
غي ـ ُر ابــن المبــارك ،فرجــع عنهــا»(((.
قلـ ُ
ـتَّ :
إن فــي هــذه الق ّ
صــة ِعــاوة علــى علــو كعــب ابــن معيــن فــي هــذا الشــأن ،بيــانُ حــال نعيــم
بــن حمــاد ،ومــا وقــع لــه مــن خلــل فــي ضبــط النقــل مــن الصحائــف؛ لعــدم مراعــاة ال ّدقــة ،وكيــفَ
َّ
أن ذلــك أوقعــه فــي الخطــأ.
هــذا وينبغــي التنبيــه علــى أنــه قــد يُطلــ ُ
ق علــى الــراوي أميــر المح ّدثيــن مقيّــدا بصفــة معيّنــة
ككثــرة المحفــوظ مثــل محمــد بــن إســحاق صاحــب المغــازي ( ت 151هـــ) ،وال يــرا ُد بــه حينئـ ٍذ
أنــه بل ـ َغ الغايــة فــي الضبــط واإلتقــان ؛ فقــد أســند اإلمــام البخــاري قــال  « :قــال لــي عُبيــد بــن
يَعيــش :ســمعت يونــس بــن بكيــر يقــول :ســمعت شــعبة يقــول :محمــد بــن إســحاق ،أميــر المحدِّثيــن
َّ
لكــن توســعه فــي
بحفظــه»((( ؛ فابــن إســحاق كان واســع الروايــة ،وهــذا جعلــه حافظــا كبيــرًا
ـس عــن
األخــذ كان لــه أثــر ســلبي علــى ضبطــه؛ فقــد روى عــن الضعفــاء ،والمجهوليــن ،ودلَّـ َ
الثقــات مالــم يســمعه منهــم ،حكــى الحافــظ المــزي قــال « :قــال يعقــوب بــن شــيبة :ســمعت محمــد
بــن عبــد هللا بــن نُميــر -و َذكــر ابــن إســحاق فقــال :إذا حـ َّدث ع َّمــن ســمع منــه  -مــن المعروفيــن،
فهــو حســن الحديــث صــدوق ،وإنمــا أُتــي ِمــن أنــه يُحـد ُ
ِّث عــن المجهوليــن أحاديــث باطلــة ،وقــال
إســحاق بــن أحمــد بــن خَلــف البخــاري الحافــظ :سـ ُ
ـمعت محمــد بــن إســماعيل (يعنــي :البخــاري)
(((
يقــول« :محمــد بــن إســحاق ينبغــي ْ
أن يكــون لــه ألــف حديــث ينفــر ُد بهــا ،ال يشــار ُكه فيهــا أحــد» .
وقــال الحافــظ ابــن حجــر فــي الطبقــة الثالثــة مــن طبقــات المدلســين فــي ترجمــة ابــن إســحاق :
صفَـهُ بذلــك أحمــد،
«صــدوق مشــهور بالتدليــس عــن الضعفــاء ،والمجهوليــن ،وعــن شــرٍّ منهــم ،و َ
((( الخطيب البغدادي ،الكفاية في علم الراوية ،ص ُ .146:
قلت :إسناده صحيح.
((( محمد بن إسماعيل البخاري ،التاريخ الكبير ،تحقيق السيد هاشم الندوي ( ،د.م :دار الفكر ،د.ت) د.ط ،ج ،1:ص
 140:برقم .61
((( المزي ،تهذيب الكمال،ج ،24:ص .419:
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والدارقطنــي وغيرهمــا »(((.
صلنــاَّ ،
فــإن أوّل مــن حكــى معنــى هــذا اللقــب ،هــو :ال ُمــا علــي
ثانيا:الحاكم.وبحســب مــا و َ
بــن ســلطان القــاري الهــروي ( ت 1014هـــ) ،وذلــك فــي شــرحه لنزهــة النظــر المسـ ّمى:
(مصطلحـ ُ
ـات أهــل األثــر علــى شــرح نخبــة الفِ َكــر) حيــث قــال « :الحاكـ ُم هــو :الّــذي أحــاط
ـع األحاديــث المرويّــة؛ متنًــا ،وإســنادًا ،وجر ًحــا ،وتعديــا ،وتاري ًخــا ،كــذا قالــه
علمــه بجميـ ِ
(((
جماع ـةٌ مــن ال ُمحقِّقيــن» .
قلـ ُ
أن التعريــف الــذي حــكاه القــاري ،ال ينبغــي ْ
ـت :وعنــدي َّ
أن يُحْ َمـ َل علــى منطُــوق حروفـ ِه ،بــل
ـع األحاديــث المرويّــة » أي :إحاط ـةً
المــراد بجملــةَّ :
أن الحاكــم هــو « الــذي أحــاط علمــه بجميـ ِ
باعتبــار اكتمــال
أغلبيــة  -وإال ففــوق كلِّ ذي علــم عليــم ،وإنمــا هــي إحاطــة ُممكنــة التحقــق؛
ِ
ت.
ـف األحاديــث ،واســتقرارها فــي دواويــن ،ومصنفــا ٍ
عصــر الرواي ـ ِة ،وتصنيـ ِ
هــذا ويظهــر لــي مــن قــول اإلمــام الذهبــي -علــى مــا ســيأتي بعــد قليــل -فــي ترجمتــه ألبــي أحمــد
الحاكــم حيــث قــال ُ « :مقـ َّد ٌم فــي معرفــة شــروط الصحيــح » ،وكــذا قولــه فــي ترجمــة أبــي عبــد
هللا الحاكــم  « :الحاف ـظُ ،الناقــدّ ،
العلمــة ،شــيخ المحدثيــن ...صنَّــف ،وخ ـرَّج ،وج ـ َّر َح ،وع ـ َّدل،
وصحَّــح ،و َعلَّــل »  -يظهــ ُر لــي َّ
لقــب الحاكــم فيــه معنــى العنايــة بالحكــم علــى األحاديــث،
أن
َ
ـبر طُرقهــا .ولعـ َّل هــذا هــو الــذي حــدا ببعــض أهــل العلــم إلــى فهــم لقــب الحاكــم ضمــنَ هــذا
وسـ ِ
ال ّســياق.
هذا وم َّمن اش ُتهر بهذا المعنى عند المحدّ ثين -بحسب اطالعي  -اثنان هما:
•أبــو أحمــد محمــد بــن محمــد الحاكــم الكبيــر ( ت 378هـــ) ،صاحــب كتــاب الكنــى ،قــال اإلمام
الذهبــي فــي ترجمتــه  « :اإلمــام الحافــظ العالمــة الثبــت محــدث خراســان محمــد بــن محمــد
بــن أحمــد بــن إســحاق النيســابوري ال َكرابيســي الحاكــم الكبيــر ،مؤلــف كتــاب ال ُكنــى فــي عــدة
مجلــدات ...وكان مــن بُحــور العلــم » وحكــى فــي موضــع آخــر ،عــن أبــي عبــد هللا الحاكــم
أنــه قــال « :هــو إمــام آالف فــي هــذه الصنع ـ ِة ،كثيــر التَّصنيــفُ ،مق ـ َّدم فــي معرفــة شــروط
الصحيــح ،واألســامي والكنــى »(((.
•أبــو عبــد هللا محمــد بــن عبــد هللا الحاكــم النيســابوري ( ت 405هـــ) ،صاحــب ال ُمســتدرك
((( ابن حجر ،تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،تحقيق عاصم بن عبد هللا القريوتي ( ،ع ّمان :مكتبة
المنار1403 ،هــ1983م ) ط ،1ص  51:برقم .125
ُ
مصطلحات أهل األثر على شرح نخبة الفِكَر ،مخطوط في مكتبة جامعة الملك سعود
((( علي بن سلطان القاري،
برقم ( ،)7002ص.5:
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،16:ص  370:و .371
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علــى الصحيحيــن ،وغيــره مــن الكتــب قــال اإلمــام الذهبــي فــي ترجمتــه  « :الحافـظُ ،الناقـدُ،
العالمــة ،شــيخ المحدثيــن ...صنَّــف ،وخـرَّج ،وجـ َّر َح ،وعـ َّدل ،وص َّحــح ،و َعلَّــل ،وكانَ مــن
بحــور العلــم ،علــى تشــيع قليــل فيــه »(((.وقــال فــي موضــع آخــر :أُنبئـ ُ
ـت عــن أبــي ســعد
الصفَّــار ،عــن عبــد الغَافــر بــن إســماعيل قــال« :الحاكـ ُم أبــو عبــد هللا ،هــو إمــا ُم أهــل الحديــث
فــي عصــره ،العــارف بــه حــق معرفتِـ ِه ...ومــن تأ َّمــل كالمــه فــي تصانيفــه ،وتصرُّ فَــه فــي
أماليــه ،ونظــره فــي طــرق الحديــث ،أذ َعــن بفضلــه ،واعتــرفَ لــه بالمزيَّــة ،علــى َمــن تقدمــه،
وإتعابــه مــن بعــده ،وتعجيــزه الالحقيــن عــن بلــوغ شــأوه »(((.

ـت ،والح َّجــة ،وال ُمتقن.ويُطلــق كلٌّ مــن هــذه األلقــاب ،علــى مــن أتقــن الضبــط؛ فهــو ثبـ ٌ
ثالثا:الث ْبـ ُ
ـت
فــي نقلــه ،وحجــة علــى غيــره ،فيمــا روى ،ومتقـ ٌ
ـن فــي ســرده لمــا يَــروي ،قــال الحافــظ
ُ
ال َّســخاوي « :ث ْبـ ٌ
ـت بســكون المو َّحــدة ؛ الثابــت القلــب ،واللســان ،والكتــاب ،وال ُح َّجـة ،وأمــا
ُ
ـح (ثبَـ ٌ
ـت) ،فمــا ثبَّــتَ بــه ال ُمح ـدِّث مســمو َعهُ مــع أســماء المشــاركين لــه فيــه ؛ ألنــه
بالفتـ ِ
(((
ـخص ،ل َســماعه ،وســماع غيــره » .
كالح َّجــة عنــد الشـ
ِ
ـمعت أبــا بكــر بــن أبــي شــيبة يقــول« :مــا رأيـ ُ
حكــى اإلمــام المــزي قــال :قــال أبــو زرعــة :سـ ُ
ـت
(((
ـظ ال ّســرد » .
أتقــن حفظــا مــن يزيــد بــن هــارون» .قــال أبــو زرعــة« :واإلتقــانُ أكثــر مــن حفـ ِ
وكان ابــن معيــن يمايــز بيــن الثقــة ،والح ّجــة ؛ حكــى اإلمــام الذهبــي فــي ترجمــة محمــد بــن إســحاق
قــال « :روى أبــو زرعــة النّصــري عــن يحيــى (قــال) :ثقــة ،وليــس بحجــة ،إنمــا الح ّجــة عبيــد هللا
بــن عمــر ،ومالــك ،و َذ َكــر جماعــة »(((.
وهــذه األلقــاب أطلقــت علــى كثيريــن مــن أهــل الروايــة ،ومــن مظــان َمــن أطلقــت عليهــم كتابــا
تذكــرة الحفــاظ ،وســير أعــام النبــاء لإلمــام الذهبــي ،وليــس المقــام يتســع هنــا لســر ِد جميــع َمــن
أُطلِقَــت فــي حقِّهــم.
ـف الشــريف فــي َجــودة إتقانـ ِه وضبطــه ،وهــو لقــب
رابعا:ال ُمصْ َحــف .ويــرا ُد بــه أنَّــه مثــل المصحـ ِ
لــم يشــتهر بــه إال قلّــة ،مثــل ِمســعر بــن ِكــدام ( ت 153هـــ) أو (155هـــ) ؛ فقد أســند الحافظ

((( المصدر السابق ،ج ،17:ص  163:و.165
((( المصدر السابق ،ج،17:ص  169:و  170و .171
((( محمد بن عبد الرحمن السخاوي ،فتح المغيث شرح ألفية الحديث ( ،بيروت :دار الكتب العلمية1983،م) ط،1
ج ،1:ص .363:
((( المزي ،تهذيب الكمال،ج ،32:ص .267:
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،7:ص .47:
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سعيد محمد عيل ( ) 90-47
أبــو نعيــم مــن طريــق عبــدهللا بــن داود قــال :قــال شــعبة :كنــا نســمي ِمســعرًا ال ُمصحــف(((.
قــال اإلمــام ابــن حبّــان « :ســمعت ابــن قَحطبــة يقــول :ســمعت نصــر بــن علــي يقــول:
ســمعت عبــد هللا بــن داود ال ُخريبــي يقــول :كان ِمســعر بــن ِكــدام يس ـ ّمى المصحــف؛ لقلــة
وحفظــه» ((( .وممــن أُطلــق عليــه المصحــف ُســليمان بــن مهــران األعمــش( ت
خطئــه،
ِ
148هـــ) ،حكــى الحافــظ المــزي قــال :قــال عبــد هللا بــن داود ال ُخريبــي :ســمعت شــعبة إذا
ُذكــر األعمــش قــال« :ال ُمصْ َحــف ال ُمصْ حــف» ،وقــال عمــرو بــن علــي (يعنــي :الفـ َّ
ـاس):
«كان األعمــش يُسـ َّمى ال ُمصحــفَ مــن صدقِــه» (((.
قلــت  :قــول الفــاس « :كان األعمــش يسـ َّمى ال ُمصحــف مــن صدقِــه » أي  :لشـ ّدة ضبطــه فــي نقــل
صــدق نقيــضُ ال َكــذب؛ إذ ال معنــى لــه فــي ســياق الــكالم ،والحاصــل
الروايــة ،وليــس المــراد بال ِّ
أنَّــه قصــد تشــبيه ضبــط األعمــش بأنــه كضبــط المصحــف الــذي ال يتسـرّبُ إليــه تحريــف أو تبديـ ٌل
وهللا الموفِّــق.
ـب بذلــك كأنــه مــن ضبطــه مثــل الميــزان يُلجــأ إليــه فــي الترجيــح عنــد
خامسًا:ال ِميــزان؛ إذ مــن لُقّـ َ
االختــاف ،وقــد أطلــق هــذا اللقــب علــى ِمســعر بــن ِكــدام حكــى اإلمــام المــزي قــال:
«قــال إبراهيــم بــن ســعيد الجوهــري :كان شــعبة وســفيان إذا اختلفــا قــاال :اذهــب بنــا إلــى
ال ِميــزان ِمســعر»(((.
سادسًا:جبــل الحفــظ .ويــراد بذلــك شـ ّدة رســوخه فــي ضبــط المحفــوظ كال َجبــل ،قــال الحافــظ ابــن
حجــر فــي ترجمــة اإلمــام البخــاري ( ت256هـــ)  « :جبــل الحفــظ ،وإمــام الدنيــا فــي فقــه
الحديــث »(((.
سابعًا:األ َســد.وذلك تشــبيها لــه فــي ضبطــه لمحفوظــه مــن الحديــث باألســد الــذي ال يُفلـ ُ
ـت فريســته
حيــن يُمســكها ،و َّممــن أطلــق عليــه ذلــك أبــو نعيــم الفض ـ ُل بــن دُكيــن ،حكــى الخطيــب
البغــدادي قــال « :قــال أبــو علــي الحســن بــن إدريــس :خــرج علينــا عثمــان بــن أبــي شــيبة
يومــا فقال:حدثنــا األســد .فقلنــا مــن هــو؟ قــال :الفضـ ُل بــن دكيــن »(((.
((( أبو نعيم األصبهاني ،حلية األولياء ،ج ،7:ص .213:
((( محمد بن حبان ،الثقات ،تحقيق السيد شرف الدين أحمد ( ،د.م :دار الفكر –د.م1395،هـ –1975م) ط،1ج،7:
ص.508:
((( المزي ،تهذيب الكمال،ج ،12:ص .86/87:
((( المصدر السابق،ج ،27:ص .466:
((( أحمد بن علي بن حجر ،تقريب التهذيب ،تحقيق محمد عوامة  ( ،سوريا:دار الرشيد – 1406هـ – 1986م) ط،1
ص .468:
((( الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،ج ،12:ص .354:
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المطلب الخامس :أسباب اختالل الضبط لدى الرواة ،وأنواع الحديث الناشئة عن ذلك.
ّ
إن المتأمــل بعنايــة فــي مســألة الضبــط عنــد أهــل الحديــث ،يجــد َّ
أن اختــال الضبــط عنــد الــرواة
ب أو أكثــر مــن األســباب اآلتيــة:
مرجعــه إلــى ســب ٍ
1 .1الغفلــة ال ُمفضيــة إلــى الخطــأ (الســهو والنســيان) ،ويــرا ُد بهــا ســامة فــي الــراوي بســبب
صالحــه ،وعبادتــه ،تجعلــه يــروي كل مــا يقــع تحــت يديــه ،دونمــا تمييــز .بــل وإنّــه قــد
يُصــدِّق ،ويتلقَّــن ُك َّل مــا يُقــال لــه دون تمحيــص؛ فيفســد حديثــه حينئــ ٍذ ويُتــرك.
أســند الخطيــب البغــدادي مــن طريــق بشــر بــن موســى قــال :قــال عبــد هللا بــن الزبيــر
الحُميــدي« :فمــا الغفلــة التــي يُ ـ َر ُّد بهــا حديـ ُ
ضــا؛ الــذي ال يَعــرفُ يَكــذب؟ قلـ ُ
ـت :هــو
ـث ال ِّر َ
ك مــا فــي كتابــه ،ويُح ـد َ
ِّث بمــا قالــوا،
أن يكــون فــي كتابــه غلــطٌ؛ فيقــال لــه فــي ذلــك ،فيتــر َ
ص ِّحــفُ ذلــك تصحيفــا فاحشــا؛
أو يُغيِّــره فــي كتابــه بقولهــم ،ال يعقــل فَــرْ ق مــا بيــن ذلــك،أو يُ َ
يقلــبُ ال َمعنــى ،ال يَعقــل ذلــك ،فَيُ َكـ ُّ
ـف عنــه »(((.وأســند الخطيــب البغــدادي أيضــا مــن طريــق
عبــد المؤمــن بــن خلــف النَّســفي ،قــال :ســمعت أبــا علــي صالــح بــن محمــد يقــول « :محمــد
بــن خالــد بــن عبــد هللا الطحــان صــدوق ،غيــر أنــه ُمغفَّــل ،ســئل يحيــى بــن معيــن عنــه؟ فقــال:
صــدوق ،قــال أبــو علــي :كان أبــوه خالــ ٌد كتــب أحاديــث يســم َعها (يعنــي :كــي يســمعها)،
فلــم يســمعها ،فجعــل ابنــه هــذا يحــدث بتلــك األحاديــث ،حتــى قيــل لــهَّ :
إن هــذه أحاديــث لــم
يس ـ َمعْها أبــوك »(((.
2 .2اختــاط الــراوي ؛ فيتغيّــر مســتوى ضبطــه للروايــة بســبب ال ِكبَــر فــي الســنِّ  ،أعنــي:
الشــيخوخة؛ أو آفــة تصيبــه ْ
ـرض ،أو تَحتــرق كتبــه ،أو يمــوت لــه
كأن يُصــاب بالعمــى،أو مـ
ٍ
ُ
عزيــز عليــه .ويــزدا ُد األمــر ش ـرّا فــي حقــه إذا أ ْد ِخــل عليــه فصــار يتلقــن.
فمــن نمــاذج مــن اختلــط بســبب ِكبــر الســنِّ مــا حــكاه الحســيني فــي ترجمــة عبــد هللا بــن َواقــد
ال َحرَّانــي قــال  « :قــال أحمــد( يعنــي :ابــن حنبــل) :مــا بــه بــأسٌ ؛ رجــل صالــح ،يشــبه أهــل
النُّســك ،والخبــر ،وأظنــه كان يُدلــس ،ولعلــه َكبِــر فاختلــط » وقــال ابــن عــدي فــي ترجمــة
صمعــة « :لــه مــن الروايــات قليــل ،وإنمــا ِعيــب عليــه اختالطــه ،ل َّمــا َكبِــر ،ولــم
أبــان بــن َ
يُنســب إلــى الضعــف؛ َّ
ألن مقــدار مــا يرويــه مســتقيم ،وقــد روى عنــه البصريــون مثــل ســهل
بــن يوســف ،..ومحمــد بــن أبــي عــدي ،وأبــو عاصــم ،وغيرهــم ،أحاديــث .و ُكلُّهــا مســتقيمة
غيــر منكــرة َّإل أَ ْن يَدخــل فــي حديثــه شــي ٌء  -بعدمــا تغيَّ ـ َر ،واختلــط »((( .وم َّمــن وقــع لــه
((( الخطيب البغدادي ،الكفاية ،ص ُ .148:
قلت :إسناده صحيح.
((( المصدر السابق ،ص ُ .148:
قلت :إسناده صحيح.
((( انظر على الترتيب:
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االختــاط بســبب ال َعمــى مــا حــكاه الحافــظ المــزي فــي ترجمــة عبــد الــرزاق الصنعانــي عــن
أبــي ُزرعــة الدمشــقي قــال « :أخبرنــي أحمــد بــن حنبــل قــال :أتيناعبــد الــرزاق قبــل المائتيــن،
وهــو صحيــح البصــر ،و َم ْ
ذهــب بصــره فهــو ضعيــف السَّــماع»(((.
ــن ســمع منــه بعدمــا
َ
ب لــه عبــد هللا بــن لهيعــة ؛ فقــد
ـاذج َمــن وقــع لــه االختــاط بمـ
ـراق كتـ ٍ
ـرض ،واحتـ ِ
ٍ
ومــن نمـ ِ
أســند العقيلــي فــي ترجمتــه قــال  »:حدثنــا يحيــى بــن عثمــان بــن صالــح قــال :ســألت أبــي
متــى احترقـ ْ
ـت دار ابــن لهيعــة؟ فقــال :فــي ســنة ســبعين ومائــة .قلــت :واحترقــت كتبــه كمــا
يزعــم العامــة؟ فقــال :معــاذ هللا ،مــا كتبـ ُ
ـل كتــاب
ـت كتــاب عمــارة بــن غزيــة إال مــن أصـ ِ
ابــن لهيعــة بعــد احتــراق ،إال أن بعــض مــا كان يََقــرأ منــه احتــرق وبقيــت أصــول كتبــه
بحالهــا ،قــال ابــن عثمــان :قــال أبــي :وال أعلــم أحــدا أخب ـ ُر بســبب علــة ابــن لهيعــة منِّــي؛
أقبلــت أنــا وعثمــان بــن عتيــق ،بعــد انصرافنــا مــن الصــاة يــوم الجمعــة  -نريــد إلــى ابــن
ـار ،يريــد إلــى منزلــه فأُفلـ َج ،وســقط عــن حمــار ِه فبد َر
لهيعــة ،فوافينــاه أمامنــا راكبًــا علــى حمـ ٍ
ابــن عتيــق إليــه ،فأجلســه ،وصرنــا بــه إلــى منزلــه ،فــكان ذلــك أ َّول ســبب علتــه» هــذا وقــد
أثَّـ ْ
ـرت قضيــة احتــراق بعــض كتــب ابــن لهيعــة علــى ضبطــه فصيَّر ْتـهُ يدلــس ،ويتلقــن ،قــال
اإلمــام ابــن حبّــان  « :قــد سـبَرْ ُ
ت أخبــار ابــن لهيعــة مــن روايــة المتقدميــن ،والمتأخريــن عنــه
فرأيــت التخليـطَ فــي روايــة المتأخريــن عنــه موجــودًا ،ومــا ال أصــل لــه مــن روايــة المتقدمين
كثيــرا فرجعــت إلــى االعتبــار فرأيتــه كان يدلــس عــن أقــوام ضعفــى عــن أقــوام رآهــم ابــن
لهيعــة ثقــات فالتزقــت تلــك الموضوعــات بــه ...وأمــا روايــة المتأخريــن عنــه بعــد احتــراق
كتبــه ففيهــا مناكيــر كثيــرة ؛ وذاك أنــه كان ال يبالــي مــا دُفــع إليــه قــراءةً ،ســوا ٌء كان ذلــك
مــن حديثــه ،أو غيــر حديثــه ،فوجــب التنكــب عــن روايــة المتقدميــن عنــه  -قبــل احتــراق
كتبــه؛ ل َمــا فيهــا مــن األخبــار المدلســة ،عــن الضعفــاء ،والمتروكيــن ،ووجــب تــر ُ
ك االحتجــاج
بروايــة المتأخريــن عنــه -بعــد احتــراق كتبــه؛ لمــا فيهــا م َّمــا ليــس مــن حديثه»(((.وفــي ترجمــة
عبــد العزيــز بــن عمــر بــن عبــد العزيــز األمــوي المدنــي ،حكــى الحافــظ ابــن حجــر قــال:
«قــال عمــر بــن شـبَّة فــي أخبــار المدينــة :كان كثيــر الغلــط فــي حديثــه؛ ألنــه احترقـ ْ
ـت كتبــه
فــكان يحــدث مــن حفظــه»((( .وم َّمــن حصــل لــه االختــاط بفق ـ ِد عزيــز مــا حــكاه صاحــب
محمد بن علي الحسيني ،اإلكمال لرجال أحمد ،تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي( ،كراتشي  :جامعة الدراسات
اإلسالمية1409،هـ 1989 -م ) د.ط ،ص  251:برقم .489
ابن عدي ،الكامل في الضعفاء ،ج ،1:ص .392:
((( المزي ،تهذيب الكمال،ج ،18:ص .58:
((( انظر على الترتيب:
محمد بن عمر العقيلي ،الضعفاء الكبير ،تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي  ( ،بيروت :دار الكتب العلمية،
1404هــ1984م ) ط،1ج ،2:ص .294:
ابن حبان ،المجروحين،ج ،2:ص 12:و.13
((( ابن حجر ،تهذيب التهذيب،ج ،6:ص  312:برقم .67
يونيو 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 1

77

أصول الضبط يف الرواية عند املحدِّ ثني دراسة تأصيلية ( ) 90-47
كتــاب االغتبــاط قــال « :محمــد بــن عبــد القــادر بــن عثمــان ال َجعفــري ،النابلســي ،الحنبلــي،
شــيخنا اإلمــام شــمس الديــن ،بلغنــي أنــه اختلــط قبــل موتــه؛ بســبب مــوت ابنــه صاحبنــا اإلمــام
شــرف الديــن عبــد القــادر الحنبلــي قاضــي دمشــق »(((.
3 .3ســرقةُ كتُــب الــراوي؛ حيـ ُ
ـع الحديــث ،مــن هاهنــا وهاهنــا ،مثــل
ـث تدف ـ ُع الــراوي ،إلــى تتبُّـ ِ
عبــد الــرزاق بــن عمــر الدِّمشــقي أبــي بكــر الثقفــي ،قــال ابــن أبــي حاتــم الــرازي فــي ترجمته:
«ســمعت أبــي يقــول :قــال أبــو مســهر :عبــد الــرزاق بــن عمــر ســمع مــن الزهــري ،فذهــب
كتابــه ،فتتبــع حديــث الزهــري ،مــن ُكتــب النــاس ،فرواهــا فتركــوه وفــي ســؤاالت اآلجــري
ألبــي داود قــال( :ســألته) عــن أبــي بكــر؟ فقــال :عبــد الــرزاق بــن عمــر صاحــب الزهــري،
وهــو ضعيــف الحديــث؛ ُسـ ْ
ـرقت كتبــه  -وكانــت فــي ُخــرْ ج ،وكان يتتبـ ُع حديـ َ
ـث الزهــري»(((.
هــذا وقــد يُســرق كتــاب الــراوي؛ فيُلقــن ،فتفســد روايتــه ،مثــل عبــد الحميــد بــن إبراهيــم
الحضرمــي الحمصــي ،قــال ابــن أبــي حاتــم  « :ســمعت أبــي َذ َكــر لــي أبــو تقــي عبــد الحميــد
بــن إبراهيــم فقــال :كان فــي بعــض قــرى حمــص ،فلــم أخــرج إليــه ،وكان ذك ـ َر أنــه ســمع
كتــب عبــد هللا بــن ســالم عــن الزبيــدي ،إال أنهــا ذهبــت كتبــه ؛ فقــال :ال أحفظهــا .فــأرادوا ْ
أن
يعرضــوا عليــه فقــال :ال أحفــظ ،فلــم يَزَالــوا بــه حتــى النَ » (((.
4 .4تحديــث الــراوي مــن حفظــه دون كتابــه ،وإتقانُــه إنمــا يكــون فــي األصــل مــن الكتــاب .وقــد
يكــون باعـ َ
ـث الــراوي فــي االعتمــاد علــى حفظــه ،ضيــا ُ
ع الكتــاب ،مثــل الــذي حصــل مــع
ـوي ِمــن
معمــر بــن راشــد الصنعانــي فــي روايتــه عــن األعمــش؛ فقــد أســند يعقــوب الفَ َسـ ِ
طريــق محمــد بــن ثــور عــن َمعْمــر قــال« :س ـقَطَ ْ
ت منــي صحيفــة األَعمــش؛ فإنّمــا أتذكــر
حديثــه ،وأحــدث مــن حفظــي»((( .ومثــل معمــر أيضــا إســماعي ُل بــن عيّــاش ،حكــى اإلمــام
المــزي قــال :قــال محمــد بــن أبــي شــيبة  « :ســمعت يحيــى بــن معيــن يقــول :إســماعيل بــن
عيــاش ثقــة فيمــا روى عــن الشــاميين ،وأمــا روايت ـهُ عــن أهــل الحجــاز؛ فـ َّ
ـإن كتابــه ضــا َع
فخلَّــط فــي حفظـ ِه عنهــم »((( .وقــد يكــون الباعــث فــي االعتمــاد علــى الحفــظ دون الكتــاب،
((( إبراهيم بن محمد المعروف بسبط ابن العجمي ،االغتباط بمعرفة من رُمي باالختالط ،تحقيق علي حسن علي(،
الزرقاء  :الوكالة العربية ،د.ت) د.ط ،ص .66:
((( انظر على الترتيب :ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،ج ،6:ص .39:
أبو داود السجستاني ،سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود،ج ،2:ص .198:
((( ابن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل،ج ،6:ص .8:
((( سفيان بن يعقوب الفَ َسوي ،المعرفة والتاريخ ،تحقيق أكرم ضياء العمري ( ،بيروت :مؤسسة الرسالة1401،هـ)
ط ،2ج ،2:ص .166:
((( المزي ،تهذيب الكمال،ج ،3:ص .174:
وانظر أيضا :الذهبي ،سير أعالم النبالء،ج ،8:ص .318:
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ابتعــا ُد الــراوي عــن كتبــه فــي بلــده ،كالــذي وقــع لمعمــر بــن راشــد فــي البصــرة ؛ قــال اإلمــام
الذهبــي « :ومــع كــون معمــر ثق ـةً ،ثبتــا ،فلــه أوهــا ٌم  -ال ســيما ل َّمــا قــد َم البصــرة لزيــارة
أمــه؛ فإنَّــه لــم ي ُكـ ْ
ـن َم َعـهُ كتبــه ،فحــدث عــن حفظــه ،فوقــع للبصرييــن عنــه أغاليــط ،وحديــث
هشــام (يعنــي :الدســتوائي) وعبــد الــرزاق عنــه أصــح؛ ألنهــم أخــذوا عنــه مــن كتبــه ،وهللا
ضــا أيــوبُ بــن عُتبــة اليَ َما ِمــي ،ق ـ َّواهُ بعضهــم فيمــا ح ـ َّدث بــه فــي
أعلــم»((( .ومــن هــؤالء أي ً
اليمامــة ،دون مــا ح ـ َّدث بــه فــي العــراق ،قــال ابــن أبــي حاتــم  « :ســألت أبــي عــن أيــوب
بــن عتبــة؟ فقــال :مضطــربُ الحديــث ،عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر ،وفــي غيــر يحيــى علــى
ذاك؛ ســمعت أبــا زرعــة يقــول :قــال لــي ســليمان بــن داود بــن شــعبة اليَمامــي« :وقــع أيــوب
ـن حفظــه ،وكان ال يحفــظ ،فأ َّمــا حديـ ُ
بــن عتبــة إلــى البصــرة وليــس معــه ُكتُــبٌ فحـ َّد َ
ث ِمـ ْ
ـث
اليمامــة  -مــا حــدث بــه ث َّمــة ،فهــو مســتقيم(.قال ابــن أبــي حاتــم) :ســمعت أبــي يقــول :أيــوبُ
بــن عتبــة فيــه ليــن؛ قــدم بغــداد ،ولــم يكــن معــه كتبــه ،فــكان يُحـدِّث ِمــن حفظــه علــى التوهــم،
فيغلــط ،وأ َّمــا كتبــه فــي األصــل فهــي صحيحــة »(((.
5 .5اعتــداد الــراوي الزائــد بحفظــه مســتغنيا بــه عــن الكتــاب .فهنــاك مــن الــرواة مــن يُح ـدِّث
مــن حفظــه ،دون كتابــه؛ العتــداد ِه الزائــد بحفظــه ،فيقــع لــه الغلــط ،وقــد قــال اإلمــام أحمــد
بــن حنبــل فــي الذيــن اســتغنوا بحفظهــم عــن كتابــة الحديــث والرجــوع إلــى الكتــب  »:إ ًذا
يخطئــون ،إذ تركــوا كتــاب الحديــث ؛ ح ّدثونــا :قــوم مــن حفظهــم ،وقــو ٌم ِمــن كتبهــم ،فــكان
الذيــن ح َّدثونــا ِمــن ُكتبهــم أتقــن» ((( .وتــزداد مشــكلة الضبــط خطــورة عنــد الــراوي ،إذا اعتــد
بحفظ ـ ِه مــع ذهــاب أصولــه ،وتلَفِهَــا ،ثــم قــام باستنســاخها م ـرّة ثانيــة ،مــن ُكتــب اآلخريــن؛
َّ
فــإن ذلــك مظنَّــة اختــال الضبــط عنــده ؛ ألنــه  -أثنــاء االستنســاخ مــن نُســخ غيــره -قــد
يدخــل علــى محفوظ ـ ِه مــا ليــس منــه ،وليــس عنــده مــا يُيَقِّنــه ،مــن ص ّحــة ال ُمستَ ْن َســخ ،الــذي
بيــن يديــه ،والنســيانُ آفـةٌ فــي حفظــه ،فــا يصــح لــه عــرضُ المكتــوب علــى محفوظــه ،وهــذا
الضبــط ،ال يدركــه إال ُمتمــرِّس ،و ِم َّمــن وقــع لــه ذلــك :أحمــد بــن
األمــر علّــةٌ خفيَّــةٌ فــي
ِ
محمــد بــن يوســف بــن محمــد بــن دُوســت أبــو بكــر البَـ َّزاز ،قــال الخطيــب البغــدادي« :كان
ُمكثــرا مــن الحديــث ،عارفــا بــه ،حافظــا لــه ،مكــث م ـ َّدة يُملــي فــي جامــع المنصــور ،بعــد
وفــاة أبــي طاهــر ال ُمخلِّص...وســمعت منــه جــزءا واحــدا ...ســمعت الحســين بــن محمــد بــن
طاهــر الدقــاق يقــول :ل َّمــا مــات أبــو القاســم بــن َحبابــة ،أملــى ابــن دوســت فــي مكانــه ،مــن
جامــع المنصــور ،ومكــث ســنة يُملــي مــن حفظــه ،وكان ابــن شــاهين ،والمخلِّــص إذ ذاك
فــي األحيــاء ،ثــم تكلَّـ َم محمــد بــن أبــي الفــوارس فــي روايتــه عــن ال ُمطيــري ،وطعــنَ عليــه،
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء،ج ،7:ص .12:
((( ابن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل ،ج ،2:ص  253:برقم .907
((( أحمد بن علي الخطيب البغدادي ،تقييد العلم  ( ،د.م :دار إحياء السنة ،د.ت) د.ط ،ص .115:
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أصول الضبط يف الرواية عند املحدِّ ثني دراسة تأصيلية ( ) 90-47

ســمعت أبــا القاســم األزهــري يقــول :ابــن دوســت ضعيــف ،رأيـ ُ
ـت كتبَـهُ ُكلَّهَــا طريَّــة ،وكان
يُذكــر َّ
أن أصولــه العُتــق غرقــت؛ فاســتدرك نســخها( .قــال الخطيب):ســألت أبــا بكــر البرقانــي
َّ
ُ
عــن ابــن دوســت؟ فقــال :كان يَســر ُد الحديــث مــن حفظــه ،وتكلمــوا فيــه ،وقيــل :إنــه كان يكتب
األجــزاء ،ويتربهــا؛ ليُظـ َّ
ـن أنَّهــا ُع ْتق(...قــال الخطيــب) :حدثنــي أبــو عبــد هللا الصُّ ــوْ ِري قــال:
ُ
ك ت ْملــي
قــال لــي حمــزة بــن محمــد بــن طاهــر :قلــت لخالــي أبــي عبــد هللا بــن دُوســت :أرا َ
ال َمجالــس مــن حفظــك ،فلــم ال تُ ْملــي مــن كتابــك؟ فقــال لــي :انظــر فيمــا أُمليــه؛ فـ ْ
ـإن كان فيــه
َزلَــل ،أو خطــأ ،لــم أُ ْمــل ِمــن حفظــي ،وإن كان جمي ُعــه صوابًــا ،فمــا الحاجــة إلــى الكتــاب،
أو كمــا قــال»(((.

ومــن طريــف مــا وقــع الخلــل فــي الضبــط بســببه ألحــد الــرواة -عودتــه للتحديــث بعــد ْ
أن دَفــنَ
ـي ؛ قــال ابــن ســعد « :محمــد بــن عبيــد
ُكتُبـهُ ،وم َّمــن وقــع لــه ذلــك محمــد بــن عُبيــد ال َعرْ َز ِمـ ُّ
ـب ،ودَفــنَ كتب ـهُ ،فل َّمــا كان بع ـ َد
هللا ال َعرزمــي الفَــزاري ،كان قــد ســمع ســماعًا كثي ـرًا ،وكتـ َ
(((
ذلك،حـ َّدث وقــد ذهبـ ْ
ـت ُكتُبُـهُ ،فض َّعــفَ النَّـاُس حديثــه لهــذا المعنــى » .
هــذا وينبغــي التأكيــد هنــا ،علــى قيمــة بقــاء أصــل الــراوي م َع ـهُ ،فذهابــه يُض ِعــف أفضليتــه
فــي الضبــط ،حتــى لــو لــم يَستنســخ أصولــه مــن اآلخريــن ؛ َّ
ألن ميــزان الــراوي فــي تقويــم
ُّ
الشــك فيهــا هــو كتابــه ،وذهابــه يعنــي :أنــه صــار
روايتــه المحفوظــة  -متــى حصــل لــه
عُرضــة الختــال ضبطــه فــي الروايــة ،ومــن هــؤالء الحافــظ ،واإلمــام األوزاعــي فـ َّ
ـإن ُكتبــه
َرقَـ ْ
ـت ،وقــد أبــى التحديــث مــن كتــب غيــره ،ومــع ذلــك نقصــت مرتبتــه عنــد النقــاد عنــد
غ ِ
مفاضلتــه بغيره.أســند أبــو عوانــة فــي مســنده عــن هشــام بــن عمــار (قــال) :ســمعت الوليــد
بــن مســلم يقــول :احترقــت كتــب األوزاعــي مــن الرَّجفــة((( ثالثــة عشــر قُ ْنداقــا ((( فأتــاه رجــل
قــد نســخها فقــال :يــا أبــا عمــرو ،هــذه نســخة كتابــك ،وإصالحــك بيــدك ،فمــا عــرض لشــيء
منهــا ،حتــى فــارق الدنيــا((( .قــال ابــن أبــي حاتــم الــرازي :ســألت أبــا زرعــة قلـ ُ
ـت « :فــي
حديــث يحيــى بــن أبــى كثيــر مــن أحبهــم إليــك هشام(يعني:ال ّدســتوائي) أواألوزاعــي؟ قــال:

((( الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،ج ،5:ص  124:بتصرف يسيرُ .
قلت :إسناده صحيح.
((( ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج ،6:ص .368:
ك فيها خلق كثير.
((( وهي زلزلة عظيمة أصابت الشام سنة  130هـ وكان أكثرها ببيت المقدس ،وقد هل َ
انظر :محمد بن أحمد الذهبي ،تاريخ اإلسالم ،تحقيق عمر عبد السالم تدمري( ،بيروت :دار الكتاب
العربي1407،هــ1987م) ط ،1ج،8:ص.29:
((( القُنداق  :صحيفة الحساب .ابن منظور ،لسان العرب،ج ،10:ص  324:مادة (قَن َدقَ).
((( يعقوب بن إسحاق أبو عَوانة ،مسند أبي عَوانة ،تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي ( ،بيروت :دار المعرفة،
1998م) ط ،1ص  ،268:ج ،1:برقم .934
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سعيد محمد عيل ( ) 90-47
ألن األوزاعــي ذهبـ ْ
هشــام أحــب إل ـ ّي؛ َّ
ـت ُكتُبُــه »(((.
6 .6ســو ُء تنظيــم الــراوي مــادة الروايــة أثنــاء تبييضــه لهــا فــي كتاب ـ ِه؛ فيقــع لــه االشــتباهُ فــي
الحديــث ،فيغل ـطُ وال يضبــط .وم َّمــن وقــع لــه الخلــل فــي ضبطــه بهــذا الســبب ،يُونــس بــن
يزيــد األيَلــي صاحــبُ ُّ
الزهــري ،قــال ابــن أبــي حاتــم :أخبرنــا علــي بــن أبــي طاهــر  -فيمــا
َ
ي قــال :أخبرنــا أبــو بكــر األثــرم ،قــال :قلــت ألبــي عبــد هللا أحمــد بــن حنبــل« :يونــس
كتــب إلـ َّ
ـرف الحديـ َ
ضـهُ
ب الزهــريُّ عــن ســعيد ،وبع ُ
ـث؛ يكتــبُ أ َّول الكتــا ِ
بــن يزيــد؟ فقــال :لـ ْم يكــن يَ ْعـ ِ
الزهــريُّ  ،فيشـتَبِه عليــه » (((.
7 .7اســتخدا ُم الــراوي طريقــة الجمــع عــن الشــيوخ دون إتقانهــا بشــكل صحيــح .فهــذه الطريقــة إذا
ـل الحافــظ المتمـ ِّرس تكــون ســببًا فــي اختــال الضبــط لديــه؛ حيــث
لــم تكــن مســتخدمة مــن قِبَـ ِ
تجعلــه يضطــربُ فــي الروايــة ،ويُ ْدخــل متــن الضعيــف ،علــى متــن الثقــة ،و ِم ّمــن ُعــرفَ
بذلــك حمــاد بــن ســلمة؛ حكــى ابــن رجــب فــي شــرح العلــل بعــد أن ســاق حديثــا البــن ســلمة
ـل هــذا  -يجم ـ ُع الرجــال،
قــال « :قــال أحمــد  :هــذا مــن قِبــل َح َّمــاد؛ كان ال يقــوم علــى مثـ ِ
ثــم يجعل ـهُ إســنادًا واح ـدًا ،وهُــم يَ ْختَلفــون»((( .هــذا وبســبب عــدم إتقــان ال َواقــدي صاحــب
المغــازي هــذه الطريقــة فــي الروايــة تُــرك ،وأُ
ْ
هــدرت روايتــه ،أســند الخطيــب البغــدادي
مــن طريــق إبراهيــم الحربي(قــال) :ســمعت أحمــد ،و َذكــر الواقــدي ،فقــال :ليــس أُنكــر عليــه
شــيئا ً َّإل جمعــه األســانيد ،ومجيئ ـهُ بمتــن واحــد علــى ســياقة واحــدة عــن جماعــة ،و ُربَّمــا
اختلفــوا(((.
8 .8بُعــد الــراوي عــن المذاكــرة وممارســة الروايــة والتحديــث وانشــغاله بمــا ســوى ذلــك مــن
أعمــال .وقــد تق ـ ّدم فــي ُمرجِّ حــات الضبــط عنــد الــرواة التفــرغ العلمــي للروايــة ،وأمــا مــن
انشــغ َل عــن ذلــك بقضــا ٍء ،أو واليــة ،أو نحــو ذلــك مــن األعمــال  -التــي تشــوش الذهــن،
وتســتغر ُ
ق الوقــت ،وتصــرف صاحبهــا ،عــن المذاكــرة ،والممارســة ،والطلــب،كان شــغله
حينئــ ٍذ ســببا فــي اختــال ضبطــه ،علــى نحــو مــا حصــل للقاضــي َشــريك بــن عبــد هللا
النخعــي ؛ فقــد اختـ َل ضبطــه بعــد توليــه القضــاء ،قــال الحافــظ ابــن حجــر فــي ترجمــة َشــريك
القاضــي « :وقــال العجلــي بعدمــا ذكــر أنــه ثقــة إلــى آخــره :وكان صحيــح القضــاء ،و َمــن
ســمع منــه قدي ًمــا ،فحديثــه صحيــح ،و َمـ ْ
ـن ســمع منــه بعدمــا ولــي القضــاء ،ففــي َســماعه بعض

((( ابن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل،ج ،9:ص .60:
((( المصدر السابق،ج ،9:ص .248:
((( ابن رجب الحنبلي ،شرح علل الترمذي  ،ج ،2:ص .815:
((( الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،ج ،3:ص ُ .16:
قلت :إسناده صحيح.
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االختــاط ...وقــال صالــ ُح َجــزرة  :صــدو ٌ
ق ،ول َّمــا َولــي القضــاء ،اضطــرب حفظــه»(((.
ـص بــن ِغيــاث « :قــال صالــح بــن محمــد :حفــصٌ
وحكــى الحافــظ ابــن حجــر فــي ترجمــة َحفـ ِ
لمــا َولِــي القضــا َءَ ،جفــا ُكتُبَ ـهُ » (((.
هذا ولقد نشأ عن مسألة خفة أو اختالل الضبط في الرواية أنوا ٌ
ع عديدة من الحديث هي:
ْ
وإن كان جهابذة النقّاد قد احتجوا به ،وقبِلُوه َّإل أنَّه ما1 .1الحديث الحسن .وهذا النوع من الحديث
نَ َز َل عن درجة الصحيح لذات ِه ،إال لكونه وق َع فيه شيء من الوهم ،والخطأ (وهو :خفة الضبط)،
وقد يكون منشأ ذلك را ٍو أو أكثر في السند؛ فالوهم والخطأ شي ٌء متص ٌل بمسألة الضبط ،فال
يُستن َك ُر إيراد هذا النوع هنا؛ إذ ِخفَّةُ الضبط شي ٌء ،واالحتجا ُج بالحديث  -الذي حاله كذلك
معرض حديثه عن مراتب الرواة  ...« :ومنهم الصَّدوق في
شي ٌء آخرُ .قال ابن أبي حاتم في
ِ
ع في ِدينه ،الثَّب ُ
روايته ،ال َو ِر ُ
ْت الذي يَ ِهم أحيانًا ،وقد قبله ال َجهابذةُ النقاد ،فهذا يحتج بحديثه
(((
خرجُه (يعني:الراوي) عن
أيضًا »  .ويقول الدكتور نور الدين عتر« :خفَّة الضبط..ال تُ ِ
األهلية لألداء كما َس ِم َع؛ َّ
ألن المقصو َد أنَّهُ (يعني:الحديث الحسن) درجةٌ أدنى من الصحيح،
(((
ضبطه » .
من غير اختالل في
ِ
2 .2الحديــث الشــاذ .قــال الحاكــم هــو « :حديــث يتفـ َّر ُد بــه ثقــة مــن الثقــات ،وليــس للحديــث أصـ ٌل
متابــع لذلــك الثقــة» ثــم أســند الحاكــم مــن طريــق أبــي بكــر محمــد بــن إســحاق (قــال) :ســمعت
يونــس بــن عبــد األعلــى ،يقــول :قــال لــي الشــافعي :ليــس الشــا ُّذ مــن الحديــث أن يــروي الثقــة
مــا ال يرويــه غيــره ،هــذا ليــس بشــاذ ،إنَّمــا الشــاذ ْ
أن يَــروي الثقــة حديثــا ،يُخالــف فيــه النــاس،
هــذا الشــا َّذ مــن الحديــث (((.
3 .3الحديــث المضطــرب .قــال الحافــظ ابــن كثيــر فــي اختصار علــوم الحديــث ُمعرفــا المضطرب
بقولــه« :هــو ْ
أن يختلــف الــرواة فيــه علــى شــيخ بعينــه ،أو ِمــن وجــوه أُ َخــر ،متعادل ـ ٍة ،ال
يترجــح بعضهــا ،علــى بعــض ،وقــد يكــون تــارة فــي اإلســناد ،وقــد يكــون فــي المتــن» (((.
((( ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،ج،4:ص  .295:وليس كالم العجلي في المطبوع من كتابه (معرفة الثقات).
((( المصدر السابق ،ج ،2:ص .359:
((( ابن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل،ج ،1:ص .6:
خف ضبطُ
تَّ ،
قال الدكتور شرف القضاة في تعريف الحديث الحسن :هو «الحديث الذي اتصل سنده بثقا ٍ
واح ٍد منهم أو أكثر من غير ِعلَّة » .وهو بهذا التعريف –بحسب اطالعي -أول من نبّه على كون خفة الضبط
في الحديث الحسن قد تقع في موضع أو أكثر؛ فاستحق التنبيه عليه.
شرف محمود القضاة ،المنهاج الحديث في علوم الحديث( ،كوااللمبور :مؤسسة البيان1424،هـ ـ2003م )
ط ،1ص .163:
((( نور الدين عتر ،منهج النقد في علوم الحديث( ،دمشق :دار الفكر1418،هـ ـ1997م ) ط ،3ص .266:
((( الحاكم ،معرفة علوم الحديث ،ص .119:
((( إسماعيل بن كثير ،اختصار علوم الحديث (مع شرحه :الباعث الحثيث) لـ  :أحمد محمد شاكر  ( ،الرياض :دار
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وقــال الحافــظ ابــن حجــر فــي هــدي الســاري « :االختــاف علــى ال ُحفَّــاظ فــي الحديــث ،ال
أن يكـ ْ
يوجــب ْ
ـاف؛ فمتــى رُجِّ ــح
ـون مضطربًــا إال بشــرطين أحدهمــا  :اســتوا ُء وجــوه االختـ ِ
ُ
أحـ ُد األقــوال قـ ِّد َم ،وال يُ َعــلُّ الصحيـ ُح بال َمرجــوح .ثانيهمــا :مــع االســتواء ْ
أن يتعــذر الجمــع،
علــى قواعــد المحدثيــن ،ويغلُــب علــى الظــنِّ َّ
أن ذلــك الحافــظ لـ ْم يضبــط ذلــك الحديــث بعينــه؛
فحينئــذ يُح َك ـ ُم علــى تلــك الروايــة وحدَهــا باالضطــراب ،ويُتَ َوقَّــفُ عــن الحُكــم بصحــة ذلــك
الحديــث لذلــك »(((.
4 .4الحديــث المقلــوب .ونقصــد بــه هنــا الحديــث الــذي وقــع فيــه القلــب ،مــن جهــة أحــد الــرواة؛
إســنادًا أو متنًــا ،بســبب الخطــأ ،والوهــم ،ال ال َعمــد ؛ َّ
صــ ُد منــه إمــا
ألن القلــب العمــ َد يُق َ
ب
ب ،أو االمتحــان ،وهــذا ليــس ُمــرادًا فــي مســألة الضبــط ،ومــن النمــاذج علــى القلـ ِ
اإلغــرا ِ
لإلســناد والــذي باعثــه الخل ـ ُل فــي الضَّبــط قــول ابــن أبــي حاتــم الــرازيُ :ســئل أبــو زرعــة
ث رواهُ ابــن المبــارك ،عــن عَنبســة بــن ســعيد ،عــن ال َّشــعبي،
(يعنــي :الــرازي) عــن حدي ـ ٍ
ُ
عــن جابــر ،عــن النبــي  قــال »:ال يُ ْسـتَقاد مــن ال ُجــرح حتــى يَ ْبــرأ» قــال أبــو زرعــة »:هــو
ُمر َســل مقلــوب» (((.
قلـ ُ
إن مــراده مــن ذلــك َّ
ـتَّ :
أن الصــواب فــي الروايــة ،إنمــا هــو ابــن المبــارك ،عــن عَنبســة بــن
ســعيد ،عــن جابــر ،عــن الشــعبي ،عــن النبــي  فأثَّــر القلــب فــي هــذه الروايــة مــن وجهيــن :
األول :صار المرسل موصوالً؛ َّ
ألن الشعبي تابعي
والوجــه الثانــيَّ :
الوصــل جابــر بــن عبــد هللا الصحابــي
أن مــن اســمه جابــر يكــونُ حــال
ِ
الشــهير ،فــإذا كان جابــر الــذي يــروي عــن عامــر الشــعبي ،فهــو حينئــ ٍذ جابــ ُر بــن يزيــد
الجُعفــي وهــو متهــم بالكــذب فــي الحديــث.
ـن فمــن نماذج ـ ِه ،مــا أخرجــه اإلمــام مســلم فــي صحيحــه ،مــن طريــق
وأ َّمــا القلــبُ فــي المتـ ِ
ـن ُعبَ ْي ـ ِد َّ
ـنَ ،عـ ْ
يَحْ يَــى ْبــن َس ـ ِعي ٍد القطّــانَ ،عـ ْ
ـص
للاِ ،أَ ْخبَ َرنِــي ُخبَ ْيــبُ ْبــنُ َع ْب ـ ِد الرَّحْ َمـ ِ
ـن َح ْفـ ِ
ـن النَّبِـ ِّي  قَــا َلَ :سـ ْب َعةٌ ي ُِظلُّهُـ ْم َّ
ـن أَبِــي هُ َر ْيـ َرةَ  -رضــي هللا عنــهَ -عـ ْ
َاصـ ٍـمَ ،عـ ْ
للاُ فِــي
ـن ع ِ
ْبـ ِ
ص َدقَـ ٍة فَأ َ ْخفَاهَــا َحتَّــى َل تَ ْعلَـ َم يَ ِمينُـهُ َمــا تُ ْنفِـ ُ
ق
ص ـ َّد َ
ق بِ َ
ِظلِّـ ِه يَــوْ َم َل ِظ ـ َّل إِ َّل ِظلُّ ـهَُ ...و َر ُج ـ ٌل تَ َ
ِش ـ َمالُهُ .((( »...قــال أبــو بكــر بــن خزيمــة فــي صحيحــه بعــد ْ
أن أســند هــذه الروايــة « :هــذه
اللفظــة (ال تَعلـ َم يمينـهُ مــا تُنفِـ ُ
ق ِشــماله) قــد ُخولــف فيهــا يحيــى بــن ســعيد؛ فقــا َل مــن روى
المؤيد1418،هـ ـ1997م) ط ،1ص .68:
((( ابن حجر ،هدي الساري،ص .348/349:
((( عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي ،علل الحديث ،تحقيق محب الدين الخطيب ( بيروت:
دارالمعرفة1405،هـ) د.ط ،ج ،1:ص  456:برقم .1371
(((مسلم بن الحجاج ،الجامع الصحيح ،كتاب الزكاة ،باب :فضل إخفاء الصدقة  ،ص  ،715:ج ،2:حديث رقم
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هــذا الخبــر غيــر يحيــى « :ال يَعلــم شــماله مــا يُنفــق يمينــه » (((.قــال الحافــظ ابــن حجــر:
«وقــع فــي صحيــح مســلم مقلوبــا ،حتــى ال ت ْعلَــ َم يمينــه مــا تنفــق شــماله ،وهــو نــوع مــن
أنــواع علــوم الحديــث ،أغفلــه ابــن الصــاحْ ،
وإن كان أفــر َد نــوع المقلــوب ،لكنــه قَ َ
صــ َرهُ
علــى مــا يَقــع فــي اإلســناد ،ونبّــه عليــه شــيخنا (يعنــي :ســراج الديــن البلقينــي) فــي محاســن
االصطــاح ...وقــال شــيخنا :ينبغــي أن يُســ َّمى هــذا النــوع ال َم ْع ُكــوس » (((.
5 .5الحديــث ال ُمص ّحــفُ  :قــال صاحــب المنهــل الــروي «:النــوع الثانــي والعشــرون المص َّحــفُ :
ـر ،أو ســمع ،وقــد يكــون فــي الســند،
وهــو تغييــر لفــظ أو معنــى ،واللفــظ إمــا تصحيــف بَ َ
صـ ٍ
والمتــن » ((( .ووقــوع التصحيــف داللــة علــى اختــال الضبــط ،وأغلبــه مــا يقــع للــرواة نتيجــة
تلقيهــم الروايــة مــن الصُّ حــف ،أعنــي :الكتــب؛ فهــؤالء يقــع لهــم كثــرة الغلــط ،مــن حيـ ُ
ـث ال
يــدرون ،وقــد حـ ّـذر العلمــاء ِمــن مغبّــة ذلــك ،وأثــر ِه فــي اختــال الضبــط أســند ابــن عــدي
فــي الكامــل إلــى ســعيد بــن عبــد العزيــز الدمشــقي (قــال) :كان يقــال :ال تأخــذوا القــرآن مــن
أن ال يقــرأ المــر ُء القــرآن علــى َمـ ْ
ص َحفِــي» ((( .والمعنــى ْ
ـن قــرأ
ُمصْ َحفــي ،وال العل ـ َم مــن َ
ـيخ ،وال يأ ُخـ َذ الحديـ َ
ـث ،وغيــرهَ مــن أصنــاف العلــوم ،علــى مــن أخــذ
مــن ْال ُمصْ حــف دون شـ ٍ
ـرض علــى الشــيوخ ،فذلــك َمزلقــة لألقــدام واختــا ٌل لألفهــام.
ـف دون العـ
ذلــك مــن الصُّ حـ ِ
ِ

الخاتمة
فــي خاتمــة هــذه الدراســة التأصيليــة لموضــوع الضبــط فــي الروايــة عنــد المحدثيــن يمكــن ْ
أن
ـص باآلتــي:
نخلُـ َ
1 .1الضبــط ركــن أســاسٌ مــن أركان الروايــة ،مــازم لعدالــة الــراوي؛ وإغفالــه عالم ـةٌ علــى
وقــوع الخلــل ،والغلــط.
2 .2الحفــظ فــي معنــاه ،يــدلُّ علــى كثــرة مرويــات أحــد الــرواة ،وفــي الضبــط زيــادة معنــى علــى
الحفــظ ِمــن حيـ ُ
ـث اإلتقــانُ  ،والتم ّكــن مــن ال َمــرويِّ.
3 .3تســتلزم عملي ـةُ الضبــط مــن الــراوي ،إتقــانَ ســماع الــكالم علــى الوجــه الصحيــح ،ووعيِــه
((( محمد بن إسحاق بن خزيمة ،صحيح ابن خزيمة ،تحقيق محمد مصطفى األعظمي ( ،بيروت :المكتب
اإلسالمي1390،هــ1970م ) د.ط،ج ،1:ص .185:
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،2:ص .146:
(((محمد بن إبراهيم بن جماعة ،المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي ،تحقيق محيي الدين عبد الرحمن
رمضان( ،دمشق :دار الفكر1406،هـ) ط.56: ،2
((( ابن عدي ،الكامل في الضعفاء ،ج ،1:ص .156:
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بفهـ ِـم المــراد منــه ،وتعاهُـ ِده بالمراجعــة ،والمذاكــرة؛ كــي ال يتســرب إليــه الشــك ،والنســيانُ
إلــى حيــن أدائــه وتبلي ِغــه الغي ـ َر.
4 .4تبــرز قيمــة الضبــط العلميــة ،والعمليــة بكونــه مــن مقتضيــات تبليــغ الروايــة شــرعًاَّ ،
وأن
صــا،
ث النبــي  خصو ً
ث عمو ًمــا ،ولحدي ـ ِ
ســامةَ الضبــط مــن الــراوي هــي صيانــة للحدي ـ ِ
الغلــط ،والخطــأ  -المفضــي إلــى تغييــر المعنــى ،والحُكــمّ .
وأن الضبــط أحــد شــروط
مــن
ِ
الحديــث الصحيــح .وكذلــك هــو معيــا ٌر دقيــق إلثبــات بــراءة الــراوي مــن عُهــدة الوهــم فــي
الروايــة .وهــو المعيــار األســاسُ فــي قبــول زيــادة الثقــة ســندا ومتنــا.
5 .5الضبط نوعان :ضبط صدر ،وضبط كتاب ،ولكلٍّ منهما لوازمه الخاصة به.
ـبي؛ بمعنــى أنــه ليــس هنــاك را ٍو ضابــطٌ علــى اإلطــاق -ال يُداخلــه غلــط،
6 .6معيــار الضبــط نسـ ٌّ
أو وهــم ،ويؤ ِّكـ ُد الضبـطَ ،أو يض ِّعفُــه القرآئــن التــي تحتـ ُّ
ـف بــه.
7 .7الراج ـ ُح المختــار َّ
أن مراتــب الضبــط المعتبــرة هــي أربــع :األولــى  :تــام الضبــط (الضبــط
النســبي).والثانية َ :مــن ق ـ َّل غلطُ ـهُ ،والثالثــةَ :مــن كان ضبطــه أكث ـ َر مــن عدمــه .والرابع ـةُ:
ضبط ـ ِه.
َمــن َعــد ُم ضبط ـ ِه أكث ـ ُر مــن
ِ
ْ
أفــرزت مســألة الضبــط فــي الروايــة عنــد المح ّدثيــن بُعــدًا معياريــا  -فــي تصنيــف رواة
8 .8
الحديــث بألقــاب علميــة ،مثــل أميــر المؤمنيــن فــي الحديــث ،والحاكــم ،والثبــت والحجّــة،
ب
والمتقــن ،وجبــل الحفــظ ،وغيرهــا مــن األلقــاب التــي تُبــرز مــدى علــو ،ورســوخ كعــ ِ
أحدهــم ،فــي إتقــان الروايــة ،علــى وجههــا.
َّ 9 .9
إن اختــال الضبــط عنــد الــرواة مــر ُّدهُ إلــى ســبب أو أكثــر مــن مثل:الغفلــة ال ُمفضيــة إلــى
الخطــأ (الســهو والنســيان) ،واختــاط الــراوي وســرقةُ كتُبــه ؛ وتحديــث الــراوي مــن حفظــه
ضــا اعتــدا ُد الــراوي الزائد بحفظه ،مســتغنيا
دون كتابه-وإتقانُــه إنمــا هــو فــي الكتــاب .وكــذا أي ً
ضــا ُســوء تنظيــم الــراوي مــا َّدة الروايــة أثنــاء تبييضــه لهــا فــي
بــه عــن الكتاب.ومــن ذلــك أي ً
كتاب ـ ِه .ومــن األســباب كذلــك ،اســتخدام الــراوي طريقــة الجمــع عــن الشــيوخ دون إتقانهــا
ب أيضا:بُعــد الــراوي عــن ال ُمذاكــر ِة ،وممارســة الروايــة.
بشــكل صحيــح .ومــن األســبا ِ
ـرك روايــة الــراوي ،أو ترجيــح غيرهــا
1010كان لمســألة الضبــط عنــد المح ّدثيــن ،أثــر كبيـ ٌر فــي تـ ِ
َّ
ث تبــرز أثــر خفــ ِة ،أو
عليهــا ،كمــا تم َّخ َ
ــض عــن ذلــك ظهــور أنــواع معينــة مــن الحديــ ِ
اختــال الضبــط فــي المــروي؛ فخفــة الضبــط مثالهــا :الحديــث الحســن ،واختــال الضبــط
أمثلتــه :الحديــث الشــا ُّذ ،والمضطــربُ  ،والمقلــوبُ  ،وال ُمص َّحــفُ .
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أصول الضبط يف الرواية عند املحدِّ ثني دراسة تأصيلية ( ) 90-47
المصادر والمراجع:
ابن األثير ،المبارك بن محمد ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،تحقيق طاهر الزاوي وآخرين ( ،بيروت :دار
الفكر1399،هـ – 1979م ) ط.2
ابن األثير ،المبارك بن محمد ،جامع األصول في أحاديث الرسول ،تحقيق عبدالقادر األرناؤوط وآخرين ( ،د.م :مكتبة
الحلواني 1389 ،هـ 1969 ،م) ط.1
البخاري ،محمد بن إسماعيل ،التاريخ الصغير ،تحقيق محمود إبراهيم زايد( ،حلب :دار الوعي ،القاهرة :مكتبة دار
التراث1397،هـ1977 -م) ط.1
البخاري ،محمد بن إسماعيل ،التاريخ الكبير ،تحقيق السيد هاشم الندوي ( ،د.م :دار الفكر ،د.ت) د.ط.
البخاري،محمد بن إسماعيل ،الجامع الصحيح ،تحقيق مصطفى ديب البغا ( ،اليمامة ،بيروت :دار ابن كثير1407،هـ
–  )1987ط.3
الترمذي ،محمد بن عيسى ،السنن ،تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين ( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي،د.ت) د.ط.
الترمذي ،محمد بن عيسى ،العلل الصغير ،بعناية أحمد محمد شاكر ( ،بيروت:دار إحياء التراث العربي1357 ،هـ-
1939م) د.ط.
الجرجاني ،علي بن محمد ،التعريفات ،تحقيق إبراهيم األبياري ( ،بيروت :دار الكتاب العربي1405 ،هـ ) ط.1
ابن جماعة ،محمد بن إبراهيم ،المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي ،تحقيق محيي الدين عبد الرحمن
رمضان( ،دمشق :دار الفكر1406،هـ) ط.2
ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي ،الضعفاء والمتروكين ،تحقيق عبد هللا القاضي ( ،بيروت :دار الكتب
العلمية1406،هـ ) ط.1
ابن أبي حاتم الرازي ،عبد الرحمن بن محمد ،الجرح والتعديل ( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي1371 ،هـ –
1951م ) ط ،1ج ،2:ص (.)96
ابن أبي حاتم الرازي ،عبد الرحمن بن محمد ،علل الحديث ،تحقيق محب الدين الخطيب ( بيروت :دار المعرفة1405،هـ)
د.ط.
الحازمي ،محمد بن موسى ،شروط األئمة الخمسة ،ضمن ثالث رسائل في علم مصطلح الحديث ،تحقيق عبد الفتاح
أبو غدة( ،حلب :مكتب المطبوعات اإلسالمية -حلب1417،هــ1997م) ط.1
الحاكم ،محمد بن عبد هللا ،سؤاالت السجزي للحاكم ،تحقيق موفق بن عبد هللا بن عبد القادر ( ،بيروت  :دار الغرب
اإلسالمي1408 ،هـ ـ1988م )ط2
الحاكم ،محمد بن عبد هللا ،معرفة علوم الحديث ،تحقيق السيد معظم حسين ( ،بيروت  :دار الكتب العلمية1397 ،هـ
ـ1977م ) ط.2
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ابن حبان ،محمد ،الثقات ،تحقيق السيد شرف الدين أحمد ( ،د.م :دار الفكر –د.م1395،هـ –1975م ) ط.1
ابن حبان ،محمد ،المجروحين ،تحقيق :محمد إبراهيم زايد ( ،حلب :دار الوعي1396،هـ) ط.1
ب ابن الصّالح ،تحقيق ربيع بن هادي عمير ( ،الرياض :دار الراية ،د.ت)
ابن حجر ،أحمد بن علي ،النكت على كتا ِ
ط.4
ابن حجر ،أحمد بن علي ،تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،تحقيق عاصم بن عبد هللا القريوتي،
(ع ّمان :مكتبة المنار1403 ،هــ1983م ) ط.1
ابن حجر ،أحمد بن علي ،تقريب التهذيب ،تحقيق محمد عوامة  ( ،سوريا:دار الرشيد – 1406هـ – 1986م)ط.1
ابن حجر ،أحمد بن علي ،تهذيب التهذيب ( ،بيروت  :دار الفكر1404،هــ1984م) ط.1
ابن حجر ،أحمد بن علي ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،بعناية محمد فؤاد عبد الباقي ومحبّ الدين الخطيب،
(بيروت:دار المعرفة1379 ،هـ ) د.ط.
ابن حجر ،أحمد بن علي ،هدي الساري ،بعناية محمد فؤاد عبد الباقي ومحبّ الدين الخطيب ( ،بيروت :دار
المعرفة1379،هـ) د.ط.
ابن حجر ،أحمد بن علي ،نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر ،تحقيق عبد هللا بن ضيف هللا
الرحيلي ( الرياض  :مطبعة سفير1422،هـ) ط ،1ص.69:
الحسيني ،محمد بن علي ،اإلكمال في ذكر من له رواية في مسند اإلمام أحمد من الرّجال سوى َمن ُذكر في تهذيب
الكمال ،تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي( ،كراتشي  :جامعة الدراسات اإلسالمية1409،هـ ـ 1989م)د.ط.
ابن حنبل ،أحمد بن محمد ،المسند( ،مصر :مؤسسة قرطبة ،د.ت ) د.ط.
ابن حنبل ،أحمد بن محمد ،العلل ومعرفة الرجال ،تحقيق وصي هللا بن محمد عباس ( ،بيروت :المكتب اإلسالمي،
الرياض :دار الخاني1408 ،هـ 1988م) ط.1
ابن خزيمة ،محمد بن إسحاق ،صحيح ابن خزيمة ،تحقيق محمد مصطفى األعظمي ( ،بيروت :المكتب
اإلسالمي1390،هــ1970م ) دط.
الخطابي ،حمد بن محمد ،إصالح غلط المح ّدثين ،تحقيق محمد علي عبد الكريم الرديني ( ،دمشق :دار المأمون
للتراث1407 ،هـ) ط.1
الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي ،الكفاية في معرفة أصول علم الراوية ،تحقيق أبي عبد هللا السورقي وآخر( ،المدينة
المنورة  :المكتبة العلمية ،د.ت) د.ط.
الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي ،تاريخ بغداد ( ،بيروت :دار الكتب العلمية،د.ت) د.ط.
الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي ،تقييد العلم  ( ،د.م :دار إحياء السنة ،د.ت) د.ط).
الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي ،الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،تحقيق محمود الطحان ( ،الرياض :مكتبة
المعارف1403 ،هـ ) د.ط.
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الدارقطني ،علي بن عمر ،سؤاالت حمزة السهمي للدارقطني ،تحقيق موفق بن عبد هللا بن عبد القادر( ،الرياض :مكتبة
المعارف1404 ،هــ1984م ) ط.1
أبو داود السجستاني ،سليمان بن األشعث ،سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود ،تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي،
(مكة المكرمة  :مكتبة دار االستقامة ،بيروت  :مؤسسة الريان1418 ،هــ1997م) ط.1
الذهبي ،محمد بن أحمد ،تاريخ اإلسالم ،تحقيق عمر عبد السالم تدمري( ،بيروت :دار الكتاب العربي1407،هــ1987م)
ط.1
الذهبي ،محمد بن أحمد ،تذكرة الحفاظ ،تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي( ،د.م:د.ن ،د.ت) د.ط.
الذهبي ،محمد بن أحمد ،سير أعالم النبالء ،تحقيق جماعة بإشراف شعيب األرناؤوط( ،بيروت :مؤسسة
الرسالة1413،هـ) ط.9
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The Origins of Adjustment in Narrating for
Al-Muhaditheen: A fundamental Study
Said M. Ali
Faculty of Shariah and Islamic Studies - Yarmouk University
Irbid - Jordan

Abstract
The research aims at studying the adjustment in narrating for al-Muhaditheen
that clarifies all the aspects of the subject. In addition, this study has reached
the conclusion that adjustment is one of the two principles of narration and it is
inherent in justice in accepting the narration. Furthermore, this study shows that
adjustment has a practical and scientific value in saving al-Ahadeeth in general
and the Prophet’s Hadeeth from any errors. It is also shown that the adjustment
exceeds saving to excellence. On the one hand, this study finds out that there are
many likely examples assuring the adjustment for the narrators. On the other
hand, there are such different reasons as inattention and the lack of practices in
narration and other reasons that have great effect on the defect in the adjustment.
These reasons have clear role in classifying the narrators with regard to specified
scientific titles showing their levels. Moreover, these reasons have an effect
and a reflection in bringing such types of al-Hadeeth that negatively affect the
adjustment.
Keywords: adjustment, narration, al-Hadeeth, narrators.

1  العدد12 املجلد

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

م2015 يونيو

90

