
 التوثیق بروا�ة الثقات
 مصطلح الحدیث

 
ــ :الســؤال اظ األثبــات الثقــات الــذین ال یــروون إال عــن الثقــات �اإلمــام أحمــد هــل تعتبــر روا�ـة الحّف

 ؟وغیره عن المجهول مما ترفع عنه الجهالة وحینئٍذ نصحح خبره

والجمهور على أنها  ،المسألة خالفیة في روا�ة الثقة عن الراوي هل تعدُّ توثیًقا له أو ال الجواب:
فمجرد الراو�ة  ،لیست بتوثیق حتى ینص هذا الراوي المعتبر قوله في الجرح والتعدیل على أّنه ثقة

 ،ألنه لو لم �كن ثقة عنده لما روى عنه ؛إنها توثیق :و�ن قال �عضهم ،عن الراوي لیس توثیًقا له
 فإن ومع ذلك ،ا لهدُّ توثیقً ومنهم من ینص على أنه إذا �ان ال یروي إال عن ثقات فإنها تع

�عض  ألن ؛ولو لم �كن یروي إال عن الثقات ،المقرر والمحقق عند أهل العلم أنه لیس بتوثیق له
 مجد في شیوخه ومن روى عنهرف �الروا�ة عن الثقات وعدم الروا�ة عن الضعفاء وُ من عُ 
لكن روى عن  ،ا األصلهذ ،معروف أنه ال یروي إال عن ثقةحیث إنه مثل اإلمام مالك  ،ضعفاء

 .والجمهور على تضعیفه .غرني �كثرة جلوسه في المسجد :وقال ،الكر�م بن الـُمَخارق  عبد

 ،نها تلزم من �قلده في المذهبإ :من أهل العلم من �قول ،اإلمام أحمد عن الراوي روا�ة 
فما  ،ي هي األحكامفمادام �قلده في الغا�ات الت ،ألن إمامه روى عن هذا الراوي  ؛و�كون توثیًقا له

 ،وقد روى اإلمام أحمد وغیره عن �عض الضعفاء ؟المانع أن �قلده في الوسائل التي هي األسانید
من ومن أهل العلم  .فیه �ثیر من الرواة الضعفاءف ،شاهد على ما نقول )المسند، و(ولم یبینوا ذلك

ه )،حدثني الثقة( :إذا قال اإلمام :�قول وجد في �الم . و بتوثیقه على اإلبهامیكتفى ف ،ولم �سمِّ
جد حث عنه وُ فإذا �ُ  )،حدثني من أثق �ه(و )،حدثني من ال أتهم(و )،حدثني الثقة( :الشافعي

بل  ،وجماهیر أهل العلم على تضعیفه ،�حیى أبي فالشافعي یروي عن إبراهیم بن ،لیس بثقة
، قال الحافظ هو ثقة أو غیر ثقة لتعرف حقیقته هل ه؛والمقرر أّنه ال بد من تسمیت، فه شدیدضعْ 

 : العراقي

ومبهم التعدیل لیس �كتفي                
. 

�ه الخطیب والفقیه الصیرفي                      
. 

ثم البحث  ،فال بد من التصر�ح �اسم الراوي �امالً ، �ثیر من أهل العلم القول وعلى هذا
 والتضعیف.أو�نزاله المنزلة الالئقة �ه من التقو�ة  ،ووزنه �میزان أهل العلم ،عنه
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