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 ملخص
 . واحد راو إال عنهم يرو مل الذين أولئك هم الوحدان الرواة
 اجملهول يعرف العلم أهل بعض وجدان مث ومن ، ابجلهالة الوصف مظنة كانوا ولذا
 أبنه
 .واحد إال عنه يرو مل من

 مشكالت أمام جيعلنا ؛ جمهوالا  واحد إال عنه يرو مل من كل عد   أن   رأيت لكنين
 :حقيقية

 وثقوا دق الوحدان الرواة من عدداا  أن كما ، كذلك الصحيحني رواة بعض أن إذ
 .عرفوا أو

 . والوحدان اجلهالة بني العالقة لكشف الدراسة هذه فكانت
 وحدان كل ليس أن   العملية وتطبيقاهتم النقاد من عدد آراء ضوء يف يل تبني وقد

 لعدد يكن ومل ، عدد عنه ى رو وقد الراوي على اجلهالة تطلق قد وأنه ، جمهوالا 
 بني يفرقون يكونوا مل أهنم كما ، دائماا  اجلهالة تقرير يف أثر مبفرده الراوي عن الرواة
 يطلقون فتجدهم ، بعد فيما املصطلح كتب يف استقرت كما ، اجلهالة أنواع

 . احلال مبجهول عرف ما به يراد وقد ، العني مبجهول عرف ما به يراد وقد اجملهول
 
 
 
 
 
 
 

Summary 
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UNKNOWN 

AND IT IS RELATIONSHIP WITH WEHDAN 

(( Hadith )) tellers who are termed (( WEHDAN )) 

are those from whom 

only a single teller has transmitted Hadith . 

Consequently , they were 

thought of as probable ignorants . that is why we 

found some scientists in 

the field depict as (( UNKNOWN )) if only one 

teller has mentioned Such 

(( Hadith )) . 

I have found , however , that if we consider 

anyone from whom one 

teller has conveyed hadith as (( UNKNOWN )) , 

would put us before true 

problems . 

This is because some hadith tellers in 

(( ALBUKHRI )) and 

((MUSLEM )) Sahihs , are actually 

(( WEHDAN )) . Alse , a number of those 

(( wehdan )) has been authentisised . This study 

has aimed at uncovering the 

relationship between (( UNKNOWN )) and the 

(( WEHDAN )). I have found 

that not all or every (( WEHDAN )) is 

(( UNKNOWN )). The hadith teller 

maybe (( UNKNOWN )) even anumber of hadith 

tellers tolds thought him . 

 املقدمة
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،  ومواطنهم،  ألمسائهم حتريراا  ؛ الرواة إىل الدقيق التعرف إىل احلديث علماء سعى
،  وصفاهتم،  وأحواهلم،  وتالميذهم،  وشيوخهم.  ووفياهتم والدهتم وتواريخ

 .  دقيقة عملية طرقاا  ذلك سبيل يف واتبعوا،  وعدالتهم،  وضبطهم
 يعرف ال الرواة من طائفة وقفهتست الرجال لكتب املتفحص فإن كله ذلك ومع

 راو   طريق من إال تعرف مل إذ،  شخصيتها تعرف ال لرمبا أو،  الدقيق النقدي حاهلا
 .  النقاد من أحد حقها يف يتكلم مل أو،  الرواة من قليل عدد أو،  واحد
 على يرتتب ملا ؛ العلماء لدى واهتمام حبث حمل الرواة من الطائفة هذه كانت وقد

 من املقبول ومعرفة،  ومتحيصها األحاديث نقد يف كبرية آاثر من عدمه أو معرفتهم
 :  التساؤالت من عدد اثر الرواة هؤالء إىل التعرف صدد ويف،  املردود
 احملدثون اعتمدها اليت النقدية األسس هي وما،  العني جمهول حقيقة ما -

 إطالق يف رأث وحداانا  لكونه وهل،  الراوي على العينية اجلهالة إلطالق
  ؟ اجلهالة هذه

 أم،  دائماا  العني جهالة هبا يعنون وهل،  اجلهالة إطالق يف منهجهم هو ما -
  ؟ احلال جهالة هبا يراد قد

  احلال؟ وجهالة العني جهالة بني هبا يفرق اليت األسس هي ما -

  ؟ جماهيل هم فهل،  العلم أهل عنهم سكت رواة مثة إن -

  ؟ القضااي هذه من والتعديل اجلرح لعلماء ليالعم التطبيقي املوقف هو ما -

 الرواة من لكوهنم ؛ ابجلهالة الثقات وبعض،  الصحيحني رجال بعض رمي – 1
 .  واحد إال عنهم يرو مل أي ؛ الوحدان

 روى قد أنه بدعوى ؛ ابجلهالة الرواة بعض وصفهم يف العلماء بعض ختطئة – 2
 .  الرواة من عدد عنهم
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 املصطلح علماء آراء وفق ابلوحدان وعالقته اجملهول ملفهوم قالدقي التحديد إن
 هذه عن الصحيحة اإلجابة سبيل هو النقد لعلماء التطبيقي ابلواقع مقارانا 

 املصطلحات هذه حتديد عدم عن الناشئة اإلشكاالت من وغريها التساؤالت
 اجملهول مفهوم يف البحث نطاق أحصر أن رأيت القضااي هذه ولسعة،  بدقة

 عرب والتعديل اجلرح علماء من عدد موقف بيان خالل من،  ابلوحدان وعالقته
 ولتحقيق،  ذلك ضوء على نتائج من إليه خنلص أن ميكن ما لنرى املختلفة عصوره

 :  مباحث وثالثة مقدمة يف الدراسة جعلت ذلك
 .  الدراسة هبذه الصلة ذات املصطلحات بيان يف:  األول املبحث
 عند ابلوحدان وعالقته،  اجملهول مصطلح إلطالق التارخيي التطور:  الثاين املبحث

 .  النقد أئمة
 :  اآلتية الفقرات وفيه،  التطبيقية الدراسة:  الثالث املبحث

 .  عرفوا أو وثقوا وقد،  واحد إال عنهم يرو مل الرواة من مناذج:  أوال
 .  راويني من أكثر وهلم جماهيل الرواة من مناذج:  اثنياا 
 .  عنهم روى عمن النظر بقطع ابجلهالة وصفوا الرواة من مناذج:  اثلثاا 

 .  البحث نتائج وفيها:  اخلامتة
 النصح العلم أهل من راجياا ،  الزلل من وحيفظنا خطاان يسدد أن أسأل وهللا

 .  التوفيق ويل وهللا،  والتسديد
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 األول املبحث
 ةالدراس هبذه الصلة ذات املصطلحات بيان يف

  اجملهول:  أوالا 
 :  لغةا  اجملهول – أ

 العلم خالف أحدمها،  أصالن والالم واهلاء اجليم: )  اللغة مقاييس معجم يف قال
 أن واجلهالة،  العلم نقيض،  اجلهل:  فاألول،  والطمأنينة احللم خالف واآلخر

( رفهتع مل إذا الشيء جهلت:  العرب كالم يف واملعروف...  علم بغري فعالا  تفعل
(1) . 

 ؛ قومه على جيهل وهو فالن حق وجهل ابألمر جهل وقد،  جهول فالن: )  ويقال
  (2)( هبا علم ال:  جمهلة وفالة...  جهالا  ابلشك كفى:  املثل ويف،  عليهم يتسافه
  حالة أو بوصفة جهل أو ابلشيء العلم عدم:فاجلهل
 ان ميكن والطمأنينة ماحلل خالف: فارس ابن إلية أشار الذي األخر األصل وعلي
 ... جاهال به تعد إلية تطمئن مل ما كل إن: يقال
  :اصطالحا اجملهول ـ ب

 :  أقسام ثالثة إىل اجملهول – املصطلح كتب أغلب يف – العلماء قسم
 يف العلم بطلب يشتهر مل من: )  البغدادي اخلطيب وعرفه،  العني جمهول – 1

 .(3)(  واحد راو جهة من إال حديثه يعرف مل ومن،  به العلماء عرفه وال،  نفسه
 .  (4)( يوثق ومل واحد إال عنه يرو مل من: )  بقوله فيعرفه حجر ابن أما
 الظاهر حيث من العدالة جمهول هو:  الصالح ابن عرفه:  احلال جمهول – 2

 عنه روى من:  حجر ابن وعرفه. (5) فصاعداا  اثنان عنه روى وقد،  مجيعاا  والباطن
 .(6) املستور وهو،  احلال جمهول فهو:  قال،  يوثق ومل فصاعداا  اثنان
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 وهو الباطنة عدالته جهلت الذي هو: )  فقال الصالح ابن عرفه:  املستور – 3
 . (7) الظاهر يف عدل
  الوحدان اثنياا 

 : لغة الوحدان – أ
 هكأن ذلك غري أو أبس أو علم يف املتقدم:  والواحد،  احلساب عدد أول الواحد

 .  (8) ورعيان وراع وركبان كراكب،  وحدان ومجعة،  له نظري ال
 :  اصطالحاا  الوحدان – ب

 لكن،  الوحدان مصطلح واحد راو إال له ليس من كل على النقد علماء أطلق
 إليه أسند وإمنا،  معرفة أو جهالة الراوي حال يف املؤثر هو ليس هنا الواحد الراوي

 . امليت إىل وتامل أسند كم،  جمازاا  األثر
،  احلديث من مقالا  الراوي لكون خاص مبصطلح الوحدان خصوا أهنم الواضح

 هذه يف مقصدان ومن. (9) جمهوالا  يكون أن مظنة فهو عنه األخذ يكثر فال مث ومن
 حتديد يف الوحدان أثر مدى وما،  ضرورة جمهول وحدان كل هل نتبني أن الدراسة
 . العينية اجلهالة

 .  روايته وال،  الواحد الراوي هبا يراد وال،  عنه راو إال له ليس نم فالوحدان
 نور الدكتور قال فقد،  الوحدان هم اجملاهيل جعل الباحثني بعض أن يالحظ أنه إال

 .  (10)( واحد إال عنه يرو مل من:  اجملهول وحاصل: )  عرت الدين
،  حصراا  الوحدان هم اجملاهيل أن يعين وهذا: )  احلمش عداب الدكتور قال كما

 كل فجعل،  (11)( غريهم تتناول قد مث ابتداءا  الوحدان تتناول اجملاهيل كلمة أن أو
 .  غريهم معهم وأدخل جماهيل الوحدان
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 اجملهول أطلق فإذا املتأخرين اصطالح يف أما: )  بقاعي انيف علي الدكتور وقال
 الذهلي تعريف تبعوا كذل يف وهم،  واحد إال عنه يرو مل من هو منه فاملراد

 .  (12)(للمجهول
 مبنية العينية اجلهالة حتديد أساس وهل،  مهول واحد إال عنه يرو مل من كل فهل
 .  تفصيالا  حبثه أود ما هذا ؟ الوحدان قضية على

 :  الوحدان يف السابقة الدراسات
 جمناذ  وذكر تعريفه يف ينحصر يكاد إبجياز الوحدان عن املصطلح علماء يتكلم

 السابع النوع: )  فقال مقدمته يف الصالح ابن ذكره ما ذلك ومن،  منه
(  بعدهم فمن والتابعني الصحابة من واحد إال عنه يرو مل من معرفة:  واألربعون

 مل كتاب فيه وملسلم: )  فقال الفن هذا يف ألف من الصالح ابن وذكر، (13)
 .  (14)( أره

 احلسن جزء:التحديثية اإلجراء فمن: )فقال نالف هذا املستطرفة الرسالة يف وذكر
 والوحدان،  وغريمها الوحدان وكتاب املسند صاحب،النسائي الشيباين سفيان بن

 صنف قد،  بعدهم التابعني أو الصحابة من واحد إال عنه يرو مل من:  الواو بضم
 هفي ألف الذي ؛ واحداا  حديثاا  إال يرو مل من:  غري وهو،  وغريه مسلم ذلك يف

 .  (15)(البخاري
 ت) شعيب بن أمحد الرمحن عبد أيب النسائي لإلمام صغري جزء على ووقفت
 إال عنهم يرو مل ممن راوايا  وعشرين أربعة فيها ذكر ؛ السنن صاحب(  هـ303
:  األستاذ حتقيق من وهي،  واحد رجل غري عنه يرو مل من تسمية:  ومساها،  واحد

 .  للنسائي رسائل ثالث ضمن،  وريكات الكرمي عبد والدكتور حسن مشهور
 ومما،  صفحة نصف يف،  التحقيق مقدمة يف الوحدان قضية عن احملققان تكلم وقد
 يكون أن إال،  جمهول عندهم فهو ؛ واحد رجل إال عنه يرو مل من كل: )  قاال



 

 
390 

 بن وعمرو،  الزهد يف دينار بن مالك كاشتهار،  العلم محل غري يف مشهوراا  رجالا 
 . (16)(  الرب عبد ابن عن الصالح ابن حكاه كما،  النجدة يف كرب ديمع

 عداب الدكتور أعدها اليت تلك الوحدان يف عليها وقفت اليت الوحيدة والدارسة
:  بعنوان،  الدكتوراه درجة لنيل،  بغداد يف اإلسالمية العلوم كلية جمللس احلمش

 قيمة دراسة وهي( .  الستة كتبال يف ومروايهتم،  الصحيحني رواة من الوحدان) 
 عن الرواية يف الشيخني منهج بيان مؤلفها منها قصد،  صفحة وأربعون مستمائة يف

 البخاري أن ويرى،  (17) ضرورة جمهول وحدان كل أن يرى وهو،  الوحدان
 أحاديثهما من خيتاران كاان أهنما إال،  هؤالء من مائة عن يزيد ملا خرجا قد ومسلم

 . (18) والفضائل الرقائق يف هو مما أو شواهد له وكان،  عليه توبعوا ما
 من بد ال فكان،  جمهول وحداانا  كان من كل حقيقة هل:  قائماا  السؤال فبقي

 .  الدراسة هذه فجاءت،  النقد أئمة آراء خالل من،  املوضوع هذا يف دراسة
  عنه املسكوت:  اثنيا
 قد: )  حامت أيب ابن قال،  والتعديل رحاجل من مهملة الرجال كتب يف ترمجة له من

 من كل على الكتاب ليشتمل كتبناها،  والتعديل اجلرح من مهملة أسامي ذكران
 إن بعد من هبم ملحقوها فنحن،  فيهم والتعديل اجلرح وجود رجاء العلم عنه روي
 . (19)هللا شاء
 املسكوت أن رجحي العلم أهل بعض رأينا فلقد:  ابجلهالة عنه املسكوت عالقة أما
،  له توثيقاا  يعد عنه العلم أهل وسكوت،  حسن فحديثه منكر مبنت أيت مل ما عنه

 .  (20) جمهوالا  يعد أنه آخرون رجح بينما
 فإنه كالماا  فيه العلم ألهل جند فلم فيه البحث استوفينا فإذا ينظر أن:  أراه والذي
 وتوبع النظارة من سلم إذا الإ حديثه يقبل ال واجملهول،  اجملهول معاملة يعامل
 .  عليه
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 يف لنا سيتبني ما فهذا عليه ابجلهالة حكموا بينما العلم أهل عنه سكت ملاذا أما
 مظاهنا يف فلينتظر الفريقني أدلة يف التفصيل موضع هنا وليس،  البحث سياق

(21) . 
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 الثاين املبحث
 اجملهول مصطلح إلطالق التارخيي التطور

 نابلوحدا وعالقته
 مجلة آراء املبحث هذا يف أتتبع أن رأيت ؛ ابلوحدان وعالقته اجملهول حقيقة لفهم

 هذا يف منهجي فكان،  التارخيي تسلسلهم حسب،  والتعديل اجلرح أئمة من
 أو العني جمهول يف هلم كالم على وقفت الذين األعالم أقوال أورد أن املبحث
 حسب هلم مرتباا ،  اجلهالة إطالق يف عندهم املعتمدة واألسس،  مطلقاا  اجملهول

 من يستفاد ما مبيناا ،  وفهماا  استنباطاا  أو نصاا  ؛ عنهم أثر ما ذاكراا ،  وفياهتم اتريخ
 :  ذلك

 :  (22)( هـ233 ت)  معني بن حيىي زكراي أبو اإلمام – 1
 إذا،  معروفاا  الرجل يكون مىت:  معني بن ليحىي قلت: )  شيبة بن يعقوب قال
 . ؟ مك عنه روى
 غري فهو،  العلم أهل وهؤالء،  والشعيب سريين ابن مثل الرجل عن روى إذا:  قال

 يروون هؤالء:  قال ؟ إسحاق وأيب مساك مثل الرجل عن روى فإذا:  قلت،  جمهول
 .(23)(  جماهيل عن

 روى من وحال به العلم أهل معرفة على معني ابن عند اجلهالة مدار أن فيالحظ
 .  عددهم عن النظر بقطع عنه

:  فقال،  الزهري شهاب ابن غري عنه يرو مل أكيمة ابن:  معني البن وقيل
 .  (24)(  أكيمة ابن حدثين شهاب ابن قول يكفيك) 

 يلحظ فإنه ؛ عددهم عن النظر بقطع عنه روى من حال معني ابن يلحظ وكما
 ابن قال:  احلويرث بن خالد ترمجة يف الذهيب قال فقد:  الراوي حديث حال



 

 
393 

 إن:  حبديث تفرد،  الثقات يف حبان ابن ذكره:  الذهيب قال مث،  أعرفه ال:  معني
 .   (25)( حتيض ال األرانب
 مثة أن يالحظ ال كما،  الرواة عدد على اجلهالة يعلق معني ابن أن سبق مما يالحظ

 من اا مطلق(  اجملهول: ) لفظة يذكر ألنه،  احلال وجمهول العني جمهول بني عنده فرقاا 
 .  ابحلال أو ابلعني تقييد وال تفريق غري
 إذا)  عدي ابن قال،  خاصة عناية اجملاهيل يف معني ابن أقوال العلماء أوىل وقد
 على يعتمد ال،  غريه عرفه وإذا معروف غري جمهول فهو أعرفه ال معني ابن قال

 .   (26)( أحواهلم تسرب معني اببن الرجال ألن غريه معرفة
 .  معني ابن أقوال أمهية عن ينبئك لكنة،  مطلقاا  مطرد غري هذا كان إنو :  أقول

 : (27)(  هـ234 ت) املديين بن علي اإلمام – 2
:  فقال،  القضية هذه على الضوء تلقي أقواالا  املديين ابن عن رجب ابن نقل
 إنه:  معاا  أسلم بن وزيد كثري أيب بن حيىي عنه يروى فيمن يقول املديين وابن) 

 احلضرمي يسع يف وقال،  جمهول:  وحده شعبة عنه يروى فيمن ويقول،  جمهول
(28) : 

 عنه روى فيمن وقال،  وحده ذر عنه روى،  جمهول:  أخرى مرة وقال،  معروف
 وكثرة العلماء بني الرجل اشتهار إىل ينظر أنه والظاهر،  معروف:  عيينة وابن مالك
 بن الرمحن عبد يف وقال،  عنه اجلماعة رواية جمرد إىل ينظر وال،  ذلك وحنو حديثه
 ومل حديثه يشتهر مل أنه مراده لكن،  مجاعة عنه روى أنه مع جمهول إنه:  (29)وعلة

 جيعله ومل واحد عنه روى من بعض حديث صحح وقد،  العلماء بني ينتشر
 ، شيبان بن األسود سوى أحد عنه روى أعلم ال:  مسري بن خالد يف وقال،  جمهوالا 

 ال أنه هذا وظاهر،  صحيح عندي حديثه:  أخرى مرة وقال،  احلديث حسن لكنه
 .(30) رجب ابن عن نقال  احلفاظ ورواية ابلشهرة العربة وإمنا الرواة بتعدد عربة
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 بل الرواة بعدد مرتبطاا  ليس املديين ابن عند ابجلهالة احلكم أن سبق مما يتضح
 عندي حديثه)  مسري بن خالد يف  هكقول حديثه وحبال له العلم أهل مبعرفة

 عنه روى فيمن كقوله عنه روى مبن وكذا(  احلديث حسن)  فيه وقوله(  صحيح
 على توقفنا أخرى مناذج إيراد املفيد من يكون وقد معروف:  عيينة وابن مالك
 :  اجملهول يف املديين ابن منهج

 جمهول:  ديينامل ابن قال،  عيسى بن هللا عبد عن احلسن بن إبراهيم – 1
 . (31)كشيخه

،  قيس بن األسود عنه روى،  كبري اتبعي:  الذهيب قال،  علقمة بن بشر – 2
 . (32)اجملهولني يف املديين ابن ذكره

 وعنه،  موسى أيب عن له،  قيس بن األحنف عم ابن،  املتشمس بن أسيد – 3
:  املديين ناب وقال الصدق حمله:  الذهيب قال،  صفرة أيب بن واملهلب احلسن
 .(33) جمهول

 القمي يعقوب وعنه،  ومشر عكرمة عن،  القمي عبيد أبو محيد بن حفص – 4
 .(34) النسائي وثقه،  صاحل:  الذهيب وقال،  جمهول:  املديين ابن قال،  وأشعث

 : أييت ما جند رجب ابن أورده ما إىل إضافة – وغريها – الرتاجم هذه مالحظة إن
 يعرف ال لكنهم،  واحد إال عنهم يرو ومل ابجلهالة الرواة ضبع على حكم أنه – 1

 .  شيء عنهم
 ووثقهم واحد من أكثر عنهم روى وقد ابجلهالة آخر بعض على حكم أنه – 2

 .  األئمة بعض
 ورمبا،  العني جمهول به  يقصد وقد اجملهول يطلق املديين ابن أن مضى مما يتبني
 هذا حنو وإىل،  النوعني لكال شامل عنده اجملهول فمصطلح،  احلال جمهول قصد
 ابن ملنهج التتبع خالل من يل ظهر)  يقول إذا احلق إمداد هللا إكرام الباحث ذهب
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 عليهم أطلق الذي للرواة دراسيت خالل ومن املصطلح هذه استعماله يف املديين
 علماء عليه سار الذي وهو،  العني جمهول الغالب يف بذلك يريد أنه جمهول لفظ

 .(35)(  منهم املتأخرين اصطالح عليه واستقر،  احلديث
 : (36)( هـ241 ت)  حنبل بن أمحد اإلمام – 3

 كم:  فقال الطائي الرحال أبو هللا عبيد بن عقبة عن حنبل بن أمحد اإلمام سئل
 .(37) ثالثة أو حديثني يروي إمنا،  يروى

 أن على دال وهو،  وايتهر  قلة على الراوي حال علق أمحد اإلمام أن هنا فيالحظ
 .  اجلهالة يف أثر رواية من للراوي ما مقدار
 عن الرمحن عبد بن إبراهيم عن موسى بن الفضل حديث عن أمحد اإلمام وسئل

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عارض: )  قال عباس ابن عن عطاء عن جريج ابن
 بذلك ويقصد (38)( جمهول رجل هذا،  منكر هذا: )  فقال،  طالب أيب جنازة

 عاصم عن روى: )  فقال إلبراهيم الذهيب ترجم وقد،  الرمحن عبد بن إبراهيم
 .  (39)( سالم بن وحممد موسى بن الفضل وعنه،  جريج وابن األحوال
 عليه وحكم ثالثة عنه روى من حق يف اجلهالة أطلق أمحد اإلمام أن هنا فيالحظ

 أو راو له كان من على اجلهالة صطلحم يطلق إذن فهو،  روى ما نكارة ضوء يف
 .   احلال جمهول أو العني جمهول أبنه مييزه أبن يتقيد وال،  أكثر

 :(40)(  هـ256 ت)  البخاري اإلمام – 4
 إسناده: )  اآلتية األلفاظ يطلق فوجدته اجلهالة على الدالة البخاري ألفاظ تتبعت
 ال( )  هو من يدري ال لجمهو ( )  عليه يتابع ال جمهول إسناده( ، )جمهول
 . (41)(  أعرفه ال( ، )  هبذا إال يعرف ال،  جمهول شيخ( ، ) يعرف
 :   اجملهول يف البخاري منهج يف اآلتية النتائج إىل خلصت الدقيق التتبع خالل ومن
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 منازج ثالثة وجدت بل،  مستور أو احلال جمهول مصطلح استخدام اجدة مل ـ1
 : وهي راو من اكثر للراوي نوكا جمهول  لفظ فيها أورد

 ثالثة وله(، مستور( حجر بن قال، جمهول إسناده: قال سفينة بن عمر بن برية أـ
 .احلال جمهول مانسمية علي اجملهول يطلق البخاري ان يفيد وهذا،(42)رواة
 ثالثة امليزان لسان يف له جمهول،وذكر: البخاري قال، انس عن الوارث عبد ـ ب

  (43). نكرم خرب وله،  رواة
 هتذيب يف له وذكر(،جمهول إسناد:)البخاري قال هبية عن هلل عبدا بن سليط ـ ج

 يف حجر ابن وقال، الطهوي التميمي عبدهللا بن سليط مساه أنة إال راويني الكمال
 (44) ألطهوي لعله هبية بن سليط: امليزان  لسان

 ال(،يعرف ال( قولهك عليها الدالة األلفاظ بعض أو اجلهالة يطلق قد أنة ـ 2
 :كقولة ته مرواي ابعتبار بل فقط الرواة  ابعتبار

 شعبة عنه وروي: قلت،نظر فيه حبديث أال يعرف ال:هاين أم ولد من جعده ـ أ
 ( 45)مقبول: حجر ابن وقال، ومساك

، عنه أروي ال، هو ما ادري ال:  البخاري قال، قال الفضل بن ـسلمه ـ ب
 (46) ريال قاضي كان انه ذكر: قلت

، هبذا إال يعرف ال،  علية يتابع ال البخاري قال، صاحل أيب بن داوود ـ ج
  (47) الرواة من عدد عنه روي: أقول
 وقله بل، الرواة عدد فقط ليس البخاري عند اجلهالة مقياس أن إيل سبق ما يشري

 .  متنها ونكارة الراوية
 أثر يري وال،  نوعيه علي ولاجمله يطلق انه يفيد وغريها النمازج من ذكر ما ـ 3

 . بغريه وال العدد حبسب ال، بينهما للتفريق عنده
 . البخاري أطالقات يف احلال جمهول مصطلح اثر اليظهر ـ 4
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 (48)(ه258 ت) اهلذيل حيىي بن حممد اإلمام ـ 5

،  فصاعداا  رجلني برواية إال اجلهالة من الرجل خيرج ال أنة الذهلي اإلمام إيل نسب 
 اسم ارتفع اثنان احملدث عن روى إذا: )  عنه نيسابور اتريخ يف احلاكم وىر  فقد

 .  (49)( عنه اجلهالة
 فأمر العدالة إثبات أما،  العينية اجلهالة ارتفاع بذلك يقصد الذهلي أن واضح

 .  آخر
 روى من حق يف العينية اجلهالة إطالق من املصطلح علماء عليه استقر ما وكان
 ابن قول على معقباا  رجب ابن اإلمام قال فقد،  الذهلي عن مأخوذ واحد عنه

 ابن مثل الرجل عن روى إذا:  قال ؟ معروفاا  الرجل يكون مىت سئل وقد معني
 بن يعقوب القائل]  قلت...  جمهول غري فهو العلم أهل وهؤالء،  والشعيب سريين
 عن يروون الهؤالء:  قال ؟ إسحاق وأيب مساك مثل الرجل عن روى فإذا[ :  شيبة

 .  جماهيل
 حيىي بن حممد إطالق خيالف وهو حسن تفصيل وهذا: )  معلقاا  رجب ابن قال

 رجلني برواية إال اجلهالة من الرجل خيرج ال أنه املتأخرون عليه تبعه الذي الذهلي
 .  (50)فصاعداا 

 من الباحثني بعض أذهان يف استقر ما سبب تبني رجب ابن من اإلضاءة فهذه
 .  إطالقه على ليس األمر أن تبني كما،  الواحد الراوي على العني هالةج تعليق

 :   (51)( هـ275 ت)  السجستاين داود أبو اإلمام – 6
 :  مبوضوعنا يتصل مما هللا رمحه داود أيب كالم من اآلتية النماذج على وقفت

:  لتق الزهري عنه روى معروف:  داود أبو قال،  نوفل بين موىل احلسن أبو – 1
 . (52) ثالثة عنه وروى وثق وقد
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 ابن وقال،  اثنان عنه روى:  قلت،  جمهول:  داود أبو قال،  طارق بن أابن – 2
 .   (53)احلال جمهول:  حجر

،  (54)جمهول معاوية بن ملروان شيخ:  داود أبو قال،  حسان بن حممد – 3
 . هذا مروان إال عنه يرو ومل:  قلت

 .واحد راو إال لة وليس قلت، (55)  يعرف ال بصري:  وددا أبو قال، أماجدة -4
 حيتج ال ابوحامت: أقول،  قتادة إال يروعنه مل:  داود أبو قال، كليب بن جري -5
  (.56)به
 بن محاد غري الفزاري عمرو بن هاشم عن يرو مل:داود أبو قال -6

 . (57) وثق وقد: أقول، سلمه
 : اآليت يلإ بنا يفضي داود أيب ملنهج التتبع إن
 .  راو من أكثر له ومن واحد إال له ليس من حق يف جمهول لفظ أطلق أنه -1
 وثق بل،  جبهالتهم حيكم ومل،  واحد راو إال له ليس من إىل أشار أنه -2

 . (58)بعضهم

 .  الزهري عنه روى فيمن معروف مصطلح أطلق -3

 : (59)( هـ327 ت) وولده(  هـ277 ت)  حامت أبو اإلمام –8، 7
 ما ضوء يف إال حامت أيب اإلمام آراء على الوقوف يتيسر ال إذ معاا  أمجلتهما وإمنا
 .  لوالده تبع كله ذلك يف وهو عنه ولده قرره
 كالم على يقف ال والتعديل اجلرح كتابه مقدمة يف حامت أيب ابن كالم يف ينظر من

 قول ينتقلف،  روايته تقبل الذي الراوي حال يبني لكنه،  اجملهول مفهوم يف صريح
:  أموراا  جيمع حىت – الواحد – اخلاصة خبرب احلجة تقوم ال: )  رسالته يف الشافعي

 عاملاا ،  به حيدث ملا عاقالا ،  ابلصدق معروفاا ،  دينه يف ثقة به حدث من يكون أن
 إذا لكتابه حافظا،  حفظه من حدث إن حافظاا ...  اللفظ احلديث معاين حييل مبا
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 أن من بريئاا ،  حديثهم وافق احلديث يف احلفظ أهل شارك إذا،  كتابه من حدث
 .  (60)..( مدلساا  يكون
 وعبد عون ابن عن بسنده فروى ؛ العلم عنه يؤخذ فيمن األئمة عن نقوالا  وذكر

 له شهد ممن إال العلم هذا يؤخذ ال:  قوالن كاان أهنما جابر بن يزيد بن الرمحن
 عن وروى، (61) املشهورين عن العلم خذوا:  شعبة عن وروى،  ابلطلب

 .  (62) به وترضى به تثق عمن دينك خذ:  األوزاعي
 :  والتعديل اجلرح كتابه يف الراوي ترمجة يف أحوال ثالثة حامت أيب البن وجد وقد

 .  وتعديل جرح من عنه عرفه ما ينقل أن – 1
 .  غريمها أو غالباا  زرعه أيب أو والده عن نقالا  اجلهالة إىل ينسبه من أن – 2
 .  عنه يسكت أن – 3

 وأما،  الوصفني أبحد إحلاقها من بد ال كان إن جرح اجلهالة أن شك وال
 اجلرح من مهملة أسامي ذكران قد: )  حامت أيب ابن قال فقد عنه املسكوت
 وجود رجاء،  العلم عنه روى من كل على الكتاب ليشتمل كتبناها ؛ والتعديل

 .  (63)( هللا شاء إن بعد من هبم ملحقوها حنفن،  فيهم والتعديل اجلرح
 ،  الراوي أمر له ليتبني متوقف فهو يسكت عندما أنه هذا فدل

 فال،  فيه توقف غري من الراوي هلذا منه جرح فهو اجلهالة وصف يطلق عندما أنه
  ؟ هو فما،  ما أساس على بناه أنه بد

 لعدم أم،  عينه معرفة لعدم أم،  هحديث حلال أم،  حديثه لقلة أم،  عنه الرواة ألقلة
  ؟ له العلم أهل من أحد تزكية لعدم أم،  عدالته معرفة

 ؛ (64)راو آالف مخسة من حنواا  بلغت الرواة من مجلة عن حامت أيب ابن سكوت إن
 قول له يسبق مل العلم أهل من أحد أن أو زرعة أيب أو والده عن يبلغه مل ألنه

 أو نفسه من سواء – الرواة من أحد يف اجلهالة لفظ طلقأ ما أنه يعين وهذا،  فيهم
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 وجود ينتظر ممن ليس أنه إىل مطمئن وهو إال – جرح وهي،  مشاخيه عن نقالا 
 فد واستقرائهم وعلمهم اطالعهم حسب الراوي يكون: آخر مبعىن،  فيه التعديل

 ألي صفالو  هذا استحقاقه تبني أو له العلم أهل تعديل عدم أو معرفته عدم تبني
 .  غريه عن سكت كما عنه لسكت وإال،  اجلهالة أسباب من آخر سبب
 .  لبينه كذلك كان لو ألنه منه قريباا  وال تعديالا  السكوت يعد ال كما
 من حق يف اجلهالة لفظ أطلقا قد زرعة أاب أو حامت أاب جند أن هذا على يعكر وال

 االطالع عدم أو االجتهاد تعدد ابب من يكون إذ،  آخرون عرفه أو غريمها وثقه
 .  البشر عامة منه يسلم ال الذي اخلطأ أو

 :  صنفني إىل حامت أيب ابن عند الرواة حال أن إىل فنخلص
 .  فيذكره تعديل أو جرح فيهم نقل صنف

 ملشائخه أو له أتكد نوع:  نوعني على وهم،  هذا من شيء فيهم ينقل مل وصنف
 أحداا  أن أو مروايهتم قبول وال معرفتهم عدم اطالعهم حبسب عنهم ينقل الذين أو
 استمرار مع ودقة تورعاا  فيسكت شيء له يتبني مل ونوع،  اجملهول فهو  يزكهم مل

 .  البحث
،  والبحث الدرس بصدد هو وإمنا،  توثيقاا  السكوت يعد أن جيوز فال هذا وعلى
 وإال،  قبل – منكراا  املنت يكن ومل – توبع فإن ؛ املروي يف ننظر شيئاا  جند مل فإذا

 .  هللا لدين احتياطاا  مردود فهو،  فيه فيتوقف
 :  حامت أيب عند اجلهالة أساس
 اجلرح أبلفاظ جيرحهم مل الذين هؤالء إن:  إبحلاح نفسه يطرح الذي السؤال يبقى

 بىن الذي األساس هو ما ؛ جمهول لفظ فيهم أطلق بل،  عنهم يسكت ومل املعهودة
  ؟ قاإلطال هذا عليه
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 عنه يرو مل أنه به يريد ال( جمهول)  أنه:  الرجل يف حامت أيب قول:  الراوي قال
 روى قد أنه مع(  جمهول: )  الثقفي يزيد بن داود يف قال أنه بدليل،  واحد سوى

 أيب عند جمهوالا  يكون قد الرجل أن لك يوضح القول هذا:  الذهيب قال مجاعة عنه
 وقد،  احلال جمهول أنه يعين:  السخاوي قال،  اتثق مجاعة عنه روى ولو،  حامت
 أنه)  عنه مجاعة برواية عرفه أن بعد أرطبان بن كردم بن الرحيم عبد يف قال

 . (65)(  جمهول
 بني الفرق يرون الذين املتأخرين نظرية وفق هو إمنا هذا السخاوي توجيه:  أقول

 يريد أنه ظاهرة حامت أيب فكالم وإال،  عنهم روى من عدد يف واحلال العني جمهول
 وجمهول العني جمهول بني اإلطالق يف يفرقون كانوا ما يؤكد وهذا،  مطلقاا  اجلهالة
 يرو مل من كان وإن الواحد حكم وهلما،  جمهول اجلميع حق يف ويطلقون،  احلال

 املآل يف لكنه،  العني جمهول:  بعضهم عند فيقال جهالة أشد واحد إال عنه
 اجلهالة ترفع:  قال ومن،  اثنان عنه روى عمن شيء يف خيتلف ال ةوالثمر  واحلكم
 ويتبني،  احلقيقة على جمهوالا  فبقى،  العدالة إثبات ال العني جهالة قصد اثنني برواية

 العلماء بني حديثه معرفة مبقدار وإمنا،  الرواة بعدد منوطاا  ليس اجلهالة إطالق أن
 .  له املزكني املعدلني ووجود

 ليس:  اخلراساين أسيد بن إسحاق يف الرازي حامت أبو قال:  رجب بنا قال
 بني حديثه يشتهر مل لكنه،  املصريني من مجاعة عنه روى أنه مع،  ابملشهور
 .   (66)العلماء بني حديثه ينتشر مل إنه آخر عن وقال،  العلماء

 :  اآلتية الرتاجم حامت أيب عند العدد اعتبار عدم على يدل ومما
 وعبيد عيسى بن معن وعنه وانفع عكرمة عن سعد أبو،  قيس بن إمساعيل – 1
:  غريه وقال،  جمهول:  حامت أبو قال،  إمساعيل بن وموسى الواريري عمر بن هللا

 .  (67) احلديث صاحل
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 حيتج ال جمهول شبه:  حامت أبو قال،  علي عن،  الكندي عدي بن حجية – 2
 وهو إسحاق وأبو كهيل بن وسلمة احلكم عنه روى: )  بقوله الذهيب وتعقبه،  به

 أاب أن هنا هنا فاملالحظ. (68) ثقة:  العجلي فيه قال قد،  هللا شاء إن صدوق
 .  رواة عدة له ذكروا قد العلماء أن رغم،  جمهول شبه عده حامت
 من احلال وجمهول العني جمهول بني يفرق مل أنه حامت أيب صنيع يف يالحظ كما

 ميزان يف عليها يف القارئ أحيل،  ذلك تفيد أخرى أمثلة ومثة،  قاإلطال حيث
 . (69) االعتدال

 احلال وجمهول،  واحد عنه روى من العني جمهول إن:  بقاعدة املتأخرين لتأثر ونظراا 
 مما أنه مع،  العدالة ثبوت عالمة الرواة تعدد بعضهم جعل بل،  اثنان عنه روى من
 يؤول من وجدان هلذا نظراا :  أقول ؛ العدالة إثبات يعين ال اجلهالة نفي أن مسلم هو

 يف منهجه عن غفلوا وألهنم،  احلال جمهول أبنه جمهول قوله يف حامت أيب كالم
 :  إليه الالذع النقد سهام بعضهم وجه اجلهالة إطالق

 مل ما ؛ جمهول إنه:  الرواة من كثري يف حامت أيب بقول تغرت ال: )  اللكنوي قال
 فكثرياا ،  عندهم مرتفع هبذا جرحه من األمان فإن،  العدول النقاد من غريه فقهيوا
 .(70)(  عندهم معروف هو من جهل أبنه عليه ردوه ما

 ليس وهذا،  عدة عنه روى من جيهل رآه أنه إال حامت أليب نقده اللكنوي أطلق وما
 جهلهم فيمن وجدت إذا حتم أيب بتجهيل أتخذ ال:  هللا رمحه قال ولو،  بشيء
 .  فال مطلقاا  حامت أيب جتهيل نرد أن أما،  مقبوالا  قوله لكان ؛ ملعترب توثيقاا 

 حامت أبو انتقد ؛ الرواة عدد ابعتبار اجلهالة إطالق يف التأثر من ذكران ما وبسبب
 .  سبعة عنه روى أبنه هالل بن موسى على ابجلهالة حلكمه

 له وجبت قربي زار من: )  به انفرد الذي حديثه تقوية مؤيدا   – السبكي قال
 العني جهالة به يريد فإما،  يضره فال ؛ جمهول إنه:  حامت أيب قول أما( :  شفاعيت
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 هذا يف الشأن أهل اصطالح غالب وهو العني جهالة أراد فإن،  الوصف جهالة أو
 سبعة وذكر...  حنبل بن أمحد عنه روى قد ألنه،  عنه مرتفع فذلك اإلطالق

 .   (71)( سبعة برواية فيكف،  العني جهالة تنتفي اثنني رواية ويف: ) قال مث ، رواة
 ولكنه،  العني ؛ جمهول بقوهلم يريدون السابقني أن السبكي كالم من فيالحظ

 يف حامت أاب خطأ جنده لذا،  واحد إال عنه يرو مل من هو العني جمهول أن يصر
 قيمة وما الراوي هذا قيمة ما لكن ، سبعة عنه روى لكونه الراوي هذا على حكمه

 احلديث هذا الذهيب عد وقد ؟ عنه الرواة يتعدد أن قيمة وما،  انفرد إذا يرويه ما
 .  (72)روى ما أنكر من ابلذات

 ابن قال،  جمهول: البصري هللا عبد بن احلكم يف قولة حامت أيب علي انتقد ومما
 ن أ فاملالحظ،  (73)الذهلي وثقة ثقات اربعة عنه روي من جمهول ليس:  حجر

 والذي،  الذهلي ووثفة أربعة عنه روي قد احلكم لكون حامت أيب قول رد حجر ابن
،  عنه الرواة من العدد هذا وجود مع جمهول انه علية حكم حامت ااب أن هنا يهمنا
 بن عباس يف وقوله.    هؤالء التالمذة عدد علي اطلع قد انه نقطع ال كنا وإن

  البخاري عنه روى فقد العني اراد ان:  حجر ابن قال،  جمهول:  نطريالق احلسني
 بقطع جهلة حامت ااب ن ا فنجد، (74)غريهم واحلسن احلمال هارون بن وموسي

 . عددهم وكم عنه روى عمن النظر
 البخاري عنه روى وقد العابد البخاري عمرو بن بيان جتهيل له نقدم ذلك ومثل
 . (75) واصل بن هللا وعبيد زرعه وابو
 غرية ويعرفهم فيجلهم الرواة من عدد يف غرية أو حامت ابو خطأ ان:  أقول

 ممن أنه لبعضهم جتهيله رفض مبين يكون ان لكن،  سائغ امر فهذا،  ويوثقنهم
 . يقبل ال مما فذلك،  مجاعه عنهم روى
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 يتال القاعدة نبني ان لكن، جهلة من كل يف حامت أيب قول نقبل أن بصدد وليست
 . هبا جيهل

 أن،  حامت أيب عند واحلال العني بني نقدي فرق وجود عدم لنا يؤكد سبق مما إن
 او واحد تلميذ له من علي( جمهول) يطلق أنه أي،  الرواة عدد ليس اجلهالة مبين

،  عليه يتابع مل مبا وانفرد العلماء عند معروف وال موثق غري أنه دام ما،  تالمذة
 فإنه شي أمره من له يتبني مل من أما. روايته استقامة وال بطهض معرفة يتهيأ فلم

 . يسكت
 :(76)(ه303ت) النسائي اإلمام -9
 أين أال،  اجلهالة يف الوحدان أثر يف النسائي لإلمام صريح كالم علي أقف مل 

 ذكر فيها ما وغاية(، واحد رجل غري عنه يرو مل من تسميه) رسالته علي وقفت
 غري عنه روى أحداا  نعلم ال،  هنشل أبو ( كقوله،  نوحدا وأنه الراوي

 من أتملنا إذا،  ابجلهالة منهم واحد أي النسائي يصف ومل،  (77)( املسعودي
 من ومنهم، ضعيف كان وإن،  عرف من ومنهم،  اجملاهيل هم من جند ذكرهم
 . (78) وحدانا  يكون أن يف توزع من ومنهم،  فيه اختلف

 روى أنه اعلم ال: قولة مع األنصاري قيس بن اثبت وثق النسائي رايت وقد هذا
 . (79) الزهري غري عنه
 : (80)(ه356ت) حبان ابن اإلمام -10

 إثبات لكن، العدالة املسلم يف األصل أن حبان ابن عن املشتهرة األساسية القاعدة
 .آخر شيء الراوي خبرب واالحتجاج شيء العدالة

 إال يرو مل أو جمهول أو ضعيف راو غري عنه يروى مل من:  حبان ابن عند واجملهول
 . (81) كثروا أو واجملاهيل الضعفاء قل – جمهول أو ضعف عن



 

 
405 

 وأن،  احلال وجمهول العني جمهول بني يفرق حبان ابن أن احلمش عداب. د ويرى
 ابن تصرفات من ذلك الباحث استنبط وقد،  العني جملهول هو السابق التعريف

 بن يزيد ترمجة يف حبان ابن قول منها،  ذلك يف له نص على ايوقفن ومل،  حبان
 على عليها يتابع مل مناكري أشياء روى أنه إال حرج وال بعدالة أعرفه لست: )  زيد
 هللا ألن،  الرواايت من انفراد مبا االحتياج عن يتنكب مما عندي فهو،  روايته قلة
 .   (82)( بعدالة عرفي ليس عمن دينهم أخذ عباده يكلف مل – وعال جل –

 فكيف،  حبان ابن قاعدة حسب العني معروف هذا يزيد إن:  عداب.  د قال
 يظهر حىت العدالة عنده املسلم يف واألصل،  جرح وال بعدالة يعرف ال أنه ادعى

  القدح؟ يوجب ما
،  هنا الرجل حال جهالة قصد حبان ابن أن أعلم وهللا يل يبدو:  الباحث فأجاب
 مقبول يكون ال الراوي إذ،  عنده احلديث قبول شروط من شرط الفالخت وذلك

 .  (83)منكر مبنت أيت ومل ثقة عنه وروى ثقة عن روى إذا إال احلديث
 ال حبان ابن فإن،  حبان ابن عند واحلال العني جمهول بني للتفريق وجه ال:  أقول
 يكون أن:  هي ئطشرا مجلة فيه اجتمعت إذا إال ابلعدالة معروفاا  الراوي يعترب

،  تدليس وال إرسال وال انقطاع اإلسناد يف يكون وال،  ثقة وتلميذه،  ثقة شيخه
 دائرة يف يبقى بل،  به حيتج ال نفسه الوقت يف لكنه، ( 84) منكراا  رواه ما يكن ومل

 :  وهي،  صحيحه مقدمة يف ذكرها أخرى شرائط فيه اجتمعت إال،  االعتبار
 .  اجلميل ابلسرت الدين يف العدالة – 1
 .  فيه ابلشهرة احلديث يف الصدق – 2
 .  احلديث من حيدث مبا العقل – 3
 . التدليس عن خربه املتعري – 4
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 إثبات يف نظريته وفق – عدل أنه جملرد عنده به حيتج ال الراوي أن ذلك ومؤدي
 قاتالث كتاب يف يذكر أنه ذلك يؤكد ومما،  ضبطه معرفة من بد ال بل،  العدالة
 من املناسبة النقدية األلفاظ إحدى فيهم ويطلق يرتمجهم نوع:  الرواة من نوعني

 يرتمجهم ونوع،  أخل...  احلديث مستقيم،  ثقة:  كقوله غريه عن نقال أو قبله
 يف األصل أن على بناء،  عدول أهنم يرى الذي هؤالء وهم،  عنهم ويسكت

 وتوافر الضبط حيث من حاهلم نع الكشف إىل يتوصل مل لكن،  العدالة املسلم
 .  عنهم فيسكت،  حبديثه حيتج فيمن ذكرها اليت الشروط سائر

 بنت خولة – الصحابة من شيخه كان وإن فإنه زيد بن يزيد الراوي هذا أما
 حقه فكان منه يقبل ال ما روى لكنه،  السبيعي إسحاق أبو وتليمذه – الصامت

 .  اجملروحني كتاب يف يكون أن
 خمتل لكنه عدالته عرفت من على مشتمل اجملروحني كتاب أن خيفى ال ومما

 جمهول عنه روى من أبن حبان ابن قاعدة وفق عدالته تعرف مل من وعلى،  الضبط
 يصنف املنكرات من روى أو يعدل ومل وجماهيل ضعفاء عن هو روى أو ضعيف أو
 شيخ على جيتمع مل مىت:  الكناين يزيد بن مطرح يف يقول جنده لذا،  اجملهولني مع

 إال عليه اجلرح يطلق ال ؛ عنهما فريوي ضعيف واآلخر ثقة أحدمها شيخان واحد
 ثقة عن روى أو،  ال أم اإلثبات خالف هل ؛ الثقات رواية من حبديثه االعتبار بعد
 .  (86)القدح يستحق مل الدالئل هذه عدم فمىت،  له أصل ما

 أوجمهول ضعيف عن إال يرو مل من حبان ابن عند اجملهول الراوي أن إىل فنخلص
 عن هو وروى ثقة عنه روى إن مث،  يعدل ومل جمهول أو ضعيف إال عنه يرو مل أو

 .  اجلهالة حد عن خرج فقد منكر مبنت أيت ومل ثقة
 مبقدار،  عنه فيسكت وإال،  قبل روايته يف الثقات وافق فإن حبديثه يعترب مث

 .  والتعديل اجلرح ألفاظ إحدى عليه يطلق وخمالفتهم موافقتهم
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 الثقات:  كتابيه يف وتصرفه حبان ابن كالم يتتبع ملن يستخلص أن ميكن ما هذا
 .  واجملروحني

 عن الرواة حلال االعتبار وإمنا،  الرواة عدد العتبار عنده وضاحاا  أثراا  جند وال
 .  املنت وسالمة الراوي

،  ثقة واحد راو إال عنهم يرو مل الرواة من جلملة صحيحه يف حبان ابن خرج وقد
 بن وعمري،  الزرقي واثبت،  جبري أيب بن جبري:  ذلك مناذج فمن،  وثق من ومنهم

 يف تراجم وهلؤالء،  العنزي ونبيح،  وبرة بن وقدامة،  جارية بن وعيسى،  إسحاق
 .       (87)والواثقة اجلهالة بني متباينة مراتب على وهم الثقات كتاب

 : (88)(  هـ385 ت)  الدارقطين اماإلم – 11
 رجل بروايته ينفرد خبرب حيتجون ال ابحلديث العلم وأهل: )  الدارقطين اإلمام قال
 أو،  مشهوراا  عدالا  راويه كان إذا ابخلرب عندهم العلم يثبت وإمنا،  معروف غري

 رجالن عنه يروي أن عنه اجلهالة اسم وارتفاع،  عنه اجلهالة اسم ارتفع قد رجل
،  معروفاا  حينئذ وصار عنه اجلهالة اسم ارتفع صفته هذه كانت فإذا،  فصاعداا 

 يوافقه حىت خربه عن التوقف وجب خبرب انفرد واحد رجل إال عنه يرو مل من فأما
 . (89)(  غريه

 
 

 :  الدارقطين كالم من يستخلص أن ميكن الذي
 يرو مل من عنده عنيال فمجهول،  احلال وجمهول العني جمهول بني يفرق أنه – 1

 عنه ارتفعت الذي – احلال وجمهول،  رووا فيما الثقات يوافق ومل واحد إال عنه
 .  فصاعداا  اثنان عنه روى أبن – معروفاا  وصار العينية اجلهالة
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 يعين وهذا،  حديثهم يف الثقات وافق إذا إال العني جمهول برواية حيتج ال أنه – 2
 ومل،  حديثه قبل الثقات ملوافقته واحد إال عنه يرو مل من ووثق عدل إذا أنه عنده
 .  حكماا  جمهوالا  يعد
 لكنه،  معروفاا  أصبح أنه النص سوى احلال جمهول رواية حكم يف يتكلم مل – 3

 على الدارقطين اإلمام أتصيل ولعل.  فال وإال قبل الثقات وافق إن أنه ضمناا  يفهم
 .  بعد فيما املصطلح كتاب عليه درج ما وهو،  الذهلي ابإلمام متأثر النحو هذا

 .  فال وإال قبل خربه على العني جمهول توبع يرى أنه – 4
 :  (90)( هـ456 ت)  حزم ابن اإلمام – 12

 النظر بقطع وتوثيق بعدالة يعرف مل من حق يف اجلهالة يطلق حزم ابن أن يالحظ
 :  ومثاله،  عنه روى عمن
 ابن رده:  الذهيب قال،  وغريه موسى بن مانسلي وعنه،  أبية عن مسرة بن سعد
 يعرف من هؤالء من ما:  القطان ابن قال:  قال مث،  جمهوالن مها:  فقال حزم
 قد،  أحاديث مجلة به يروي إسناد وهذا،  جهدهم فيهم احملدثون جهد وقد،  حاله
 . (91)املائة حنو منها البزار ذكر
 حكم يف التفريق يف بعضهم نظرية على بناء للقدح حزم ابن تعرض وقد:  أقول

 .  واحلال العني جمهول
 يوافقه مل أحداا  حزم ابن جتهيل من مرتفع األمان: )  هللا رمحه التهانوي قال
 .  (92)( غريه
 مل من جهل إذا ولكن،  مبجهول ليس من جتهيل وغريه حزم ابن من يقع:  أقول
  ملاذا؟ ؟ أيضاا  إليه يلتفت ال فهل ؛ بذلك وانفراد أحد يوثقه ومل غريه وال هو يعرفه
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 قال إذا: )  عدي ابن قال،  غريه يعرفهم رواة جيهل قد هو من وهو معني ابن إن
 على يعتمد ال غريه عرفه وإذا،  معروف غري جمهول فهو ؛ أعرفه ال:  معني ابن

 . (93)( أحواهلم تسرب معني اببن الرجال ألن،  غريه معرفة
 مل رجل فرب األحوال كل يف يتمشى ال وهو: )  حجر ابن قال هذا مع:  أقول
 . (94)( العني معرفة عن فضالا ،  غريه وعرفه والعدالة ابلثقة معني ابن يعرفه
 القاضي قال،  كتيب يف لرأيته ثقة كان لو: )  فقال راو عن مالك وسئل

 . (95) ( فيهم به حيتج فليس الغرابء فأما،  بلده أهل يف مبالك يعرب إمنا:) إمساعيل
 إن:  ينظر بل،  خيالف مل ما انفرد إذا حزم ابن جتيهل نطرح أن جيوز فال هذا وعلى
 قصور فيكون اآلخرون وعرفه جهله وإن،  حجة فقوله اآلخرون وسكت جهله
  ؟ ذلك من البشر من يسلم ومن،  منه معرفة
 :(96)(  هـ463)  األندلسي الرب عبد ابن اإلمام – 13

،  جمهوالا  يكون ال رجالن وقيل ثالثة عنه روى من أن الرب عبد ابن عن اشتهر
 :  قوله إىل ذلك يف واستند

 مشهوراا  يكن مل وإن،  ابلصدق يعرف األنصاري كرمي بن يزيد بن الرمحن عبد) 
 األشج بن وبكري عقبة بن موسى:  كبار رجال عنه روى قد فإنه العلم حبمل

 – رجالن وقيل – ثالثة عنه روى منو ،  الليثي زيد بن وأسامة حيىي بن وعمرو
 .  (97)( مبجهول فليس

 
 

 :  وقفات وهاهنا
 ليس.  رجالن وقيل ثالثة عنه روى من أن يذكر – الرب عبد ابن إن – 1

 .  ذلك يوضح ما سنرى كما يتبناه له رأاي هذا أن يفيد ال النص لكن،  مبجهول
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 بكن ؛ الرواة بكثرة ضهمبع عند ارتفعت وإن اجلهالة أن مبكان البداهة من – 2
 .  بذلك تثبت ال العدالة

 يعرف:  فقال الرجل عدالة ابتداء لديه ثبت قد الرب عبد ابن أن هنا املالحظ – 3
 عنه روى فقد مشهوراا  يكن مل وإن أنه فبني جمهول إنه يقال أن خشي مث،  ابلصدق

 من أكثر عنه روى وهذا،  ابثنني اجلهالة ترفعون وأنتم:  يقول وكأنه.  وفالن فالن
 . ذلك

 بواحد اجلهالة يرفع قد أنه على يوقفنا الرب عبد ابن ملنهج التتبع من مزيداا  إن – 4
 :  هللا رمحه الرب عبد ابن قال فقد،  الرواة بعدد ليست عنده العربة أن يؤكد مما
 شهاب ابن عنه روى...  ليث بين مسجد إمام،  غفار بين موىل األحوص أبو) 

 (.  غريه عنه يرو ملو  الزهري
 أاب مسع أنه الزهري شهاب ابن عن بسنده النسيابوري أمحد أبو احلاكم وروى) 

:  قال عيينة بن سفيان عن وروى،  املسيب بن سعيد جملس يف حيدث األحوص
 الزهري حدث حني كاملغضب! ؟ األحوص أبو من للزهري إبراهيم بن سعد قال
 ...  غفار بين موىل الشيخ تعرف أما:  زهريال له فقال،  يعرف ال جمهول رجل عن
 ليس الزهري عنه يروي الذي األحوص أبو:  معني ابن عن الدوري وقال) 

،  سعد قول سوى أصل معني ابن لقول ليس:  معقباا  الرب عبد ابن قال،  بشيء
 ابن غري عنه يرو مل أكيمة ابن:  له قيل ألنه،  املعىن هذا يف معني ابن تناقض وقد

 .(98)(  شهاب ابن يكفيك:  فقال،  الزهري شهاب
 راو برواية اجلهالة يرفعان قد أنه إىل ؛ الرب عبد وابن معني ابن من وهذا:  أقول
 جرح هو ؛ بشيء ليس:  قوله فإن،  معني ابن عند تناقض ال أن واحلق.  واحد

 ومع جمهوالا  الراوي يكون ال فقد،  جبهالته حكماا  وليس،  اجتهاده حبسب للراوي
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 فهم الرب عبد ابن أن يبدو لكن،  بديهي أمر وهذا،  الرواية مقبول غري يكون ذلك
 .  الرجل جهالة على بناء األول قوله أصدر معني ابن أن

 حامل وكل: )  قوله ؛ الرواة عدد على األمر يعلق ال الرب عبد ابن أن يؤكد ومما
 يف جرحة تبني حىت العدالة على أبداا  أمره حممول عدل فهو به العناية معروف علم
 اتساع قاله فيما: )  بقوله الصالح ابن انتقده حىت(99)(  غلطه كثرة يف أو،  حاله
 وال: )  فقال،  دقيقاا  توجيهاا  الرب عبد ابن كالم الذهيب رد ويف، (100)(مرض غري

 . (101)(  ابلعلم ابلعناية مشهور غري فإنه،  املستور ذلك يدخل
 الراوي كان إذا،  بواحد اجلهالة يرفع قد الرب عبد ابن أن لنا يتبني سبق ما كل من
 اليت الراوي عدالة أتكيد سياق يف كان إمنا األول نصه وأن،  كالزهري إماماا  عنه

 .  عنه الرواة بقلة يتعرض من على ورداا ،  عرفها
 : (102)(هـ463) البغدادي اخلطيب اإلمام – 14

 يشتهر مل من كل احملدثني عند اجملهول: )  ولهبق اجملهول البغدادي اخلطيب عرف
 راو جهة من إال حديثه يعرف مل ومن،  به العلماء عرفه وال نفسه يف العلم بطلب
 املشهورين من اثنان الرجل عن يروي أن اجلهالة ترفع ما وأقل: )  وقال( . ، واحد
 . (103)(  بروايتهما ابلعدالة حكم له يثبت ال أنه إال،  ابلعلم

 أورد أنه خباصة،  اجملاهيل من الوحدان أن يرى أنه اخلطيب كالم من يفهم هلف
 .  واحد راو إال عنهم يرو مل لكوهنم اجملاهيل عداد يف ذكروا رواة ذلك عقب
 كالم ظاهر من يفهم وملا، (104) املعاصرين الباحثني بعض إليه اجته ما ذلك

 حديث صحيحه يف البخاري جخر  قد)  بقوله يتعقبه الصالح ابن وجدان اخلطيب
 أن إىل[  الشيخني يعين] منهما وذلك:  قال مث...  واحد راو غري هلم ليس مجاعة
 .(105)(  عنه واحد برواية مردوداا  جمهوالا  كونه عن خيرج قد الراوي
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..  اجلهالة به ترتفع ما:  وأقل:  قوله مع البغدادي اخلطيب تعريف أتملت أنين إال
 :  أييت ما منه يفهم إذ، احملدثني عمل سياق مع متفق أنه فرأيت

 يعرفه أو نفسه يف العلم بطلب يشتهر أن إال،  جمهوالا  واحد إال عنه يرو مل من إن
 .  به العلماء

 :  أمرين ابجتماع متعلقة عنده اجلهالة أن يعين مما
 عن النظر بقطع أي،  به العلماء عرفه وال نفسه يف العلم بطلب يشتهر مل من – 1

 .  عنه الرواة عدد
 بعض زكاة لكن واحد عنه روى من أن يفيد وهذا.  واحد إال عنه يرو مل من – 2

 . جمهوالا  يكون ال عرفوه أو األئمة
(  اثنان الرجل عن يروي أن اجلهالة به ترتفع ما وأقل: )  قوله فهم من مناص فال
 عرفه وال نفسه يف العلم بطلب يشتهر مل من حق يف العني جهالة ارتفاع يقصد أنه

 فال عدل أو زكي من أما،  ويعدل يزك مل من حق يف آخر ومبعىن.  به العلماء
 .  واحد عنه روى وإن الرواة من النوع هذا اخلطيب يتناول

 :  (106)( هـ628)  الفاسي القطان ابن اإلمام – 15
 من لك حق يف اجملهول يطلق أنه يلحظ هللا رمحه القطان ابن صنيع بعض تتبع من

 :  مناذج وهذه،  يعرف ومل عدالته يثبت ما املتقدمني األئمة من إمام فيه يذكر مل
 عنه راوى يعرف وال،  حاله تعرف ال:  بغيل بن حفص: )  القطان ابن قال – 1

 . (107)(  بديل بن وأمحد كريب أيب غري
 يف لميتك القطان ابن فإن هذا كتايب يف النوع هذا أذكر مل:  فقال الذهيب عقب

 على يدل ما عاصره عمن أخذ أو الرجل ذاك عاصر إمام فيه يقل مل من كل
 مستورون كثري خلق النمط هذا من الصحيحني ففي،  كثري شيء وهذا،  عدالته

 . (108) مبجاهيل هم وما أحد ضعفهم ما
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 توبعوا قد أو مستقيمة فوجدت مروايهتم سربت رواة هناك أن الذهيب يريد:  أقول
 بعض ومسلم البخاري فاعتمد،  جيرحوا مل و يوثقوا ومل أعياهنم وعرفت .. عليها

 . انتقاءا  أحاديثهم
 من الرواة من هناك إمنا،  هؤالء كل يف اجلهالة يطلق القطان ابن أن على دليل وال

 ؛ وسربت مروايته وعرفت عرف إذا أما،  جيهله الذي فهذا..  يوثق ومل يعرف مل
،  بعضهم عن سكت وإن،  عرفوا فقد الصحيحني رواة أما،  خمتلف فاألمر

 كالم يف وسنرى،  النقد أئمة من إمامان فإهنما،  الشيخان هلم خيرج أن وحسبك
 .  ذلك يبني ما السخاوي

 يف القطان ابن قال:  األنصاري إسحاق أيب بن موسى ذكر عند الزيلعي قال – 2
 أمره من يعرف ومل، (109) امتح أيب ابن ذكره[  واإليهام الوهم بيان يعين]  كتابه

 . (110) جمهول عنده فهو،  بشيء
 فيه خمتلف:  احلصني بن حممد حق يف القطان ابن قال: )  الزيلعي قال – 3

 عندمها فهو،  بشيء حاله من حامت أيب ابن وال البخاري يعرف ومل،  احلال وجمهول
 . (111)( جمهول

 وأاب البخاري يقول كيف القطان ناب على هللا رمحه غدة أبو الشيخ اعرتض وقد
 عندمها إنه:  قوله أي،  (112)يقواله مل ما – ألبيه تبع حامت أيب وابن – حامت

 . جمهول
 البخاري سكوت محل إذا القطان ابن به انتقد ما هللا رمحه الشيخ وقع لكن:  أقول
 على محله ؛ منكراا  املنت يكن مل إذا غريمها من اجلرح وجود عدم مع حامت وأيب

 .  يقواله مل مبا هلما تقويل أيضاا  وهذا،  التعديل
 ؛(  جمهول عندمها فهو: )  يقل مل فهو،  فذ مستقرئ انقد إمام القطان ابن إن مث

 ليسوا إذا،  هؤالء مبثل حيتج أو يوثق مل قط أحد أن وعلم وإحاطة استقراء عن إال
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 الرواايت من هلم وليس العلم بطلب معروفون هم وال العلم أهل عند قط مبعروفني
 .  عليهم حكم إلصدار ونطمئن نسربها جيعلنا ما الثقات يوافق مما

 هبم األخبار إعالل يرتك والذي: )  قوله القطان ابن منهج حقيقة على يوقفنا ومما
 فأكثر اثنان أحدهم عن روى ممن مستورون وإما،  ضعفاء إما:  هم الباب هذا يف
 ومل واحد إال أحدهم عن يرو مل من وهم جمهولون وإما ، أحواهلم ذلك مع تعلم ومل

 ثقته عرفت من واحد إال عنه يرو مل فيمن يكون قد فإنه،  حاله ذلك مع يعلم
 . (113)( وأمانته

 :  والسخاوي حجر ابن قرره ما وهذا:  أقول
 يقبل ال العني فمجهول عنه ابلرواية وانفرد الراوي مسي فإن: )  حجر ابن قال

 كان إذا عنه ينفرد من وكذا،  األصح على عنه ينفرد من غري يوثقه أن الإ حديثه
 وهو احلال فمجهول يوثق ومل فصاعداا  اثنان عنه روى وإذا،  لذلك متأهالا 

 . (114)(  املستور
 أحد – الواحد رواية مع – يزكيه مبن القبول بعضهم وخص: )  السخاوي وقال 

 وصححه،  واإليهام الوهم بيان يف القطان ابن واختاره،  والتعديل اجلرح أئمة
 جلماعة صحيحيهما يف الشيخني ختريج يتمشى وعليه[ حجر ابن يقصد]  شيخنا
 .  (115)( ابلتأليف[ العراقي يعين]  املؤلف أفردهم

 : اآلتية النقاط يف اجملهول يف القطان ابن منهج أخلص أن ميكنين ماسبق ضوء على
 حال له يعرف ومل،  عينه تعرف مل من وهو:  عني لجمهو :  نوعان اجملهول إن – 1

 .  جيرح ومل يوثق ومل،  قط
 ما يرو مل ذلك مع وهو،  جيرح أو يوثق مل لكن،  عينه عرفت من:  حال وجمهول

 .  مروايته وحال حاله إىل ليطمئن رووا فيما للثقات مشاركاا  جيعله
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 على وإمنا،  الرواة من دعد على شقيها يف اجلهالة رفع القطان ابن يعلق مل – 2
 جمهول أن:  واحلال العني جمهول بني الفرق جعل وإمنا،  مطلقاا  به العلماء معرفة
 عنه روى من – عنده املستور وهو – احلال وجمهول واحد إال عنه يرو مل العني
 إثباهتا أو لدفعها اجلهالة نوعي بني للتفريق العدد اعترب أنه أي،  فأكثر اثنان

 . ابتداءا 
 ملن معاصراا  أو معاصراا  يكون أبن،  متقدم إمام بتنصيص إال العدالة تثبت ال – 3

 .  مباشرة الراوي حبالة اخلرب طريق من أي – عاصره
 .  ووثقه انقد عامل عرفه إذا واحد إال عنه يرو مل ملن عنده العدالة تثبت قد – 4
 احلديث علل علم)  : بـ املوسومة الصديق إبراهيم األستاذ دراسة على وقفت مث

 القطان ابن موقف عن فيها تكلم وقد( ،  واإليهام الوهم بيان كتاب خالل من
 من استخلصه ما على أوقفنا أنه إال،  غموضاا  فيها أن وذكر،  املسألة هذه من

 اجملهولني أن ذكر إذ،  إليه وصلت ما خالصة يؤيد فيها ما ولعل،  دراسته خالل
 إال أصالا  يعرف ال منهم قسم:  أقسام ثالثة إىل ينقسمون ) القطان ابن عند مطلقاا 

 يف مصنفون هم:  وقسم،  الرجال مصنفات يف أمساؤهم تصنف ومل،  األسانيد يف
 كتب يف مذكورون هم:  اثلث وقسم،  جمهولون إهنم فيهم مقول،  الرجال كتب

 واحلق،  فلأس ومن فوق من برواايهتم ذكروا إمنا،  فيهم القول من مبهمون الرجال
،  واحد إال عنه روى منهم أحداا  أن يثبت مل مما ألهنم،  جمهولون مجيعهم أن هذا يف

 أخذ الذي العدل وثقه وإن،  ثقة كونه عن فضالا  مسلم أنه ابعد لن يثبت مل فهو
 . (116)(واحد إال يكون ال أن يضره ال عنه
 أربعة النص ذاه من ويستخلص: )  القطان البن نص عرض بعد الباحث قال كما

 :  القطان الن أصول
 .  املستور هو ؛ يعدل ومل فأكثر اثنان عنه روى الذي:  األول
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 ما غاية،  وحاالا  عيناا  اجملهول هو ؛ يعدل ومل واحد إال عنه يرو مل الذي:  الثاين
 .  ابجملهول واترة،  احلال جمهول واترة،  العني جمهول:  اترة عنه يعرب أنه هناك

 .  ثقة فهو ؛ وعدل واحد عنه روى من:  الثالث
 .(117)(  اجملهول قسيم الضعيف:  الرابع
 : (118)( هـ643) الصالح ابن اإلمام – 16
،  بيانه سبق وقد،  اجملهول يف البغدادي اخلطيب ذكره ما الصالح ابن يقرر أن بعد

 خرج قد:  بقوله يعقب..  عدلني براوية اجلهالة به ترتفع ما أقل أن ومفاده
 مرداس:  منهم،  واحد راو غري هلم ليس مجاعة حديث صحيحه يف البخاري
 ربيعة:  منهم،  واحد غري هلم راوي ال قوم حديث مسلم خرج وكذلك..  األسلمي

 جمهوالا  كونه عن خيرج قد الراوي أن إىل مصري منهما وذلك...  األسلمي كعب بن
 .(119)(عنه واحد برواية مردوداا 

 .  واجلهالة الوحدان بني تالزماا  يرى ال الصالح ابن أن يوضح مما
 : (120)( هـ748) الذهيب اإلمام – 17
 حامت أبو فيه قال من اجلهالة إىل ينسب أنه يلحظ الذهيب اإلمام منهج تتبع من

 الذهيب ووجدت،  العدد قاعدة يلتزم ال حامت أاب أن بيان سبق وقد، (121) جمهول
 مما، (122)أنفس ثالثة عنه روى بل:  فيقول ، الرواة ضبع يف منتقداا  حامت أاب يتتبع
 .  العدد بقاعدة الذهيب من أتثرياا  يظهر
 منه مصري وهذا،  العدد قاعدة يلتزم مل الرواة من عدد يف الذهيب وجدت هذا ومع
 .  أخرى العتبارات الراوي تلحق قد اجلهالة أن إىل

 :  لذلك مناذج وهذه،  راويني أو راو أو حبديث إال يعرف مل من زكى فقد
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،  له وبيض حامت أيب ابن ذكره: )  الذهيب قال،  البلخي عاصم بن أمحد – 1
(  األدب يف البخاري عنه روى مشهور بل[ :  الذهيب القائل]  قلت،  جمهول

 .  شهرته على عنه البخاري اإلمام برواية فاستدل، (123)
 بن محاد عن يروي أعرفه ال حامت أبو قال:  اجلارود بن املنذر بن أمحد – 2

 .  (124)الصدق حمله الذهيب قال،  مسعدة
 قال،  األصبهاين نعيم أبو عنه روى شيخ،  الواسطي حممد بن أمحد بن بكار – 3

 .(125) ال قلت:  الذهيب قال جمهول:  اجلوزي ابن
 رفيع مل من فيها زكى فقد، (126) االعتدال ميزان يف تنظر كثرية أخرى مناذج ومثة
 . عنه روى من عدد إىل ملتفت غري،  راويني أو براو أو حبديث إال

 يف العدد بقاعدة متسك من قبل من اجلارح النقد من الذهيب يسلم ومل،  هذا
 وال،  جمهول أو،  يعرف ال:  الذهيب قول فليتأمل:  التهانوي قال إذ،  التجهيل

 .  (127)( التجهيل يف مسرتوحاا  لكونه التثبيت بعد إال به حيتج
 عبد بن نصر ترمجة يف للذهيب نقد من حجر ابن أورده ما على قوله التهانوي بىن
 مل إذ،  مسرتوح كالم وهذا،  يعرف ال:  الذهيب خبط قرأت: )  قال،  السلمي هللا
 .  غريه املزي يذكر مل إذ،  واحد ذكر قد املزي جيد
 ألنه ابجلهالة عليه حكمه يكونف،  القاعدة هذه يلتزم ال الذهيب أن لنا تبني فإذا

 .  واحد راو إال له جيد مل ألنه ال،  عنده كذلك
 ابن فعل كما،  ذلك على فينبه الرواة بعض يف الذهيب خيطأ أن بني كبري وفرق
 فسامح،  إليه االطمئنان وعدم الذهيب كالم يف للتوقف سبباا  ذلك جيعل وأن حجر

 .  التهانوي هللا
 :   (129)(  هـ852 ت)  العسقالين حجر ابن اإلمام – 18
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 ليس راو جتهيل من الذهيب موقف على السابق حجر ابن احلافظ تعليق من يلحظ
 بقاعدة حجر ابن عمل عدم يؤكد مما( ، مبطرد وليس: )  قوله واحد راو إال له

 .  اطراداا  العدد
 :  قال إذ التقريب مقدمة يف صراحة حجر ابن قرره ما وهذا

 أو مستور بلفظ اإلشارة وإليه،  يوثق ومل واحد من أكثر عنه روى نم:  السابعة) 
 ..  احلال جمهول

 . (130)( جمهول بلفظ اإلشارة وإليه،  يوثق ومل واحد غري عنه يروي مل من:  التاسعة
 قضية وأن،  واحد إال عنه يرو مل وإن موثقاا  عدالا  يكون قد الراوي أن ينبئ مما

 غري الراوي كان إذا العني وجمهول احلال جمهول بني للتفرقة كانت إمنا العدد
 مل واحد إال عنه يرو مل ولو بعدالة أو وضبط بعدالة عرف إذا أما،  بعدالة معروف

 .  التحقيق على جمهوالا  يعد
 جمهول:  فيه قيل عنه روى كم النظر بقطع عدالته تعرف ومل عينه عرفت فإذا

 .  مستور أو احلال
 هذه يف العلم أهل آراء عرض أختم احلفاظ خامتة احلافظ اإلمام هذا وبكالم
 .  املسألة
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 الثالث املبحث
 التطبيقية الدراسة

 املناهج نسرب أن الدقيق املوضوع هذا يف احلقيقة على الوقوف يف يساعد مما لعلي
 حتديد يف األسلم املنهج لنرى،  الوحدان الرواة مع التعامل يف لعلمائنا التطبيقية
 حال ضوء على أم،  وشيوخه حاله إىل ابلنظر أم،  عنه الرواة حبسب أهو،  اجملهول
 .  عليه وأحكامهم النقاد إطالقات خالل من أم،  مروايته

 :  فقرات ثالث يف املبحث هذا فجعلت
 أن يدل مما،  وعرفوا أ وثقوا وقد واحد إال عنهم يرو مل الرواة من مناذج:  األوىل

 .  مطلقاا  جماهيل كلهم ليسو الوحدان
 .  راويني من أكثر وهلم جماهيل الرواة من مناذج:  الثانية
 روى عمن النظر بقطع اجلهالة وصف عليهم أطلق الرواة من مناذج:  الثالثة
 .  عنهم
 :  عرفوا أو وثقوا وقد واحد إال عنهم يرو مل الرواة من مناذج:  أوال
 نعيم أبو عنه روى شيخ:  الذهيب قال،  الواسطي حممد بن أمحد بن بكر .1

،  (131)ال:  قلت:  الذهيب قال،  جمهول:  اجلوزي ابن قال،  األصبهاين
 هو كما نعيم أبو إال راو له يعرف مل أنه مع عنه اجلهالة نفى أنه فاملالحظ

 . امليزان يف ترمجته ظاهر

:  النسائي قال،  الزهري عنه روى..  املدين الزرقي األنصاري قيس بن اثبت .2
 قال،  واحداا  حديثاا  له رووا،  املدينة أهل من،  مشهور:  مندة ابن الوق،  ثقة

،  (132)الثقات يف حبان ابن وذكره،  الزهري غري عنه روى أعلم ال: النسائي
 .  الزهري غري عنه روى أعلم ال:  قوله مع النسائي وثقه قد فهذا
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 إال عنه يرو مل:  داود أبو قال،  به حيتج ال:  حامت أبو قال،  كليب بن جري .3
 مل أنه مع قتادة عليه أثىن فهذا، (133) قتادة عليه أثىن:  الذهيب قال،  قتادة

 . الثناء هبذا مراده عن النظر بقطع،  واحد إال عنه يرو

 قال كذا،  جهالة فيه،  سليمان بن جعفر عنه،  الزهري عن حسان بن حفص .4
:  فيه قال النسائي أن هنا فاملالحظ، (134)مشهور:   النسائي وقال،  الذهيب
 .  واحد راو إال له يذكر مل كونه مع،  مشهور

 الذهيب قال،  وحده حبيب أيب بن يزيد عنه روى،  املصرى هللا عبد بن احلكم .5
 على يستدرك الذهيب وكأن أي، (135) معني ابن وثقه هذا لكن،  يعرف ال: 
 .  واحد إال عنه يرو مل أنه مع وثقه معني ابن وجند،  يعرف ال قال من

 وثقه،  مسلم بن الوليد سوى عنه يرو مل،  اليحصيب منر بن الرمحن عبد .6
 ليس حامت أبو وقال،  معني ابن وضعفه،  حبان وابن داود وأبو الذهلي
 يوصف مل ذلك ومع،  واحد إال عنه يرو مل راو فهذا:  أقول،  (136)ابلقوي
 .  فيه واختلف عرف بل،  ابجلهالة

 قال،  واحداا  حديثاا  البخاري عنه روى،  البغدادي إبراهيم بن هللا عبد بن علي .7
 .  (37)معرفتنا يف جهالة وفيه،  وثقه البخاري شيخ:  الذهيب

 بعسقالن لقيته وقال الصحيح يف البخاري عنه روى،  املروزي حفص بن علي .8
 قبل من إال يعرف ال آخر أمنوذج وهذا، (138) نعرفه ال:  الذهيب وقال، 

 يؤكد وإمنا،  كغريه ليست لراو البخاري مثل معرفة أن إقراران مع،  البخاري
 .  جمهوالا  وحدان كل ليس أن حقيقة

 :  اختصاراا  ترمجتهم ومصدر أمسائهم إىل أشري كثري وغريهم
 ( . 13/446) الكمال هتذيب،  األنصار موىل يزيد بن طلحة .9

 ( . 21/25) الكمال هتيب،  جبري بن حممد بن عمر .10
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 ( . 1/363) الكمال هتذيب،  عاصم بن أمحد نب حممد .11

 ( . 25/38)  الكمال هتذيب،  حرب بن حممد .12

 ( . 26/88)  الكمال هتذيب،  هللا عبد عثمان بن حممد .13

 ( . 8165 رقم ترمجة)  االعتدال ميزان،  مسعود بن حممد .14

 ( . 26/557)  الكمال هتذيب،  األنصاري بشري بن النعمان بن حممد .15

 ( . 8350 رقم ترمجة)  االعتدال ميزان،  يونس بن حممد .16

 ( . 8389 رقم ترمجة)  االعتدال ميزان،  خفاف بن خملد .17

 ( . 8886 رقم ترمجة)  االعتدال ميزان،  املري عامر بن موسى .18

 ( . 9130 رقم ترمجة)  االعتدال ميزان،  مرمي بن هنيك .19

 ( . 9142 رقم ترمجة)  االعتدال ميزان،  املختار بن نوح .20

 ( . 9199 رقم ترمجة)  االعتدال ميزان،  هانئ نب هانئ .21

 ( . 31/39)  الكمال هتذيب،  العبدي الرمحن عبد بن الوليد .22

 ( . 9300 رقم ترمجة)  االعتدال ميزان،  خالد بن اهليثم .23

 :  راويني من أكثر وهلم جماهيل الرواة من مناذج:  اثنيا
 :  ترامجهم ومصادر أمسائهم إبيراد وأكتفي

 ( . 704 رقم ترمجة)  االعتدال ميزان،  حفص بن أسامة .1

 ( . 4/265) الكمال هتذيب،  أصرم بن بور بكر أبو .2

 ( . 1334 رقم ترمجة)  االعتدال ميزان،  عمرو بن بيان .3

 ( . 1504 رقم ترمجة)  االعتدال ميزان،  سعد بن جعفر .4

 ( . 1568 رقم ترمجة)  االعتدال ميزان،  الرومي جناح .5

/  694: )  االعتدال ميزان يف بعضهم تراجم أرقام يلي فيما،  كثري وغريهم
928  /1759  /1846  /2017  /2305  /2445  /8937  . ) 
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 :  عنهم روى عمن النظر بقطع اجلهالة وصف عليهم أطلق الرواة من مناذج:  اثلثا
 :  اآلتية الرتاجم االعتدال ميزان يف ينظر،  كثري وهذا

 (2136  /2139  /2236  /2252  /2257  /2259  /2272  /
2283  /2289  /2293  /2314  /2315  /2344  /2358  /
2389  /2530  /8274 /8248  /8249  /8270  /8280  /
8291  /8320  . ) 
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 اخلامتة
،  والتعديل اجلرح أئمة من عدد كالم على التعرف تضمن اليت الدراسة هذه بعد

 :  اآلتية ابلنتائج نلخصها املهمة النقدية ايالقضا من مجلة لنا تبني ؛ تطبيقاهتم بعض
 ويشمل جمهول لفظ يطلقون كانوا – معظمهم يف – األوائل احملدثني أن .1

 ( . احلال جمهول( ، )  العني جمهول: )  مبصطلح بعد فيما عرفناه ما عندهم

 جمهول قصد سواء – املصطلح هذا إطالق يف يعتمد يكن مل منهم عدداا  أن .2
 كان بل،  أثر أم،  واحد راو إال له الراوي كون على – احلال جمهول أو العني

 :  منها متعددة أسس ذلك يف هلم

 يف أمحد اإلمام تصرف هو كما،  رواية من للراوي ما مقدار يف النظر -
 .  احلاالت بعض

 املديين بن على اإلمامني تصرف هو كما عنه روى من حال يف النظر -
 .  وغريمها معني بن وحييي

 ابن نظرية يف واضح وهذا،  معاا  مروايته وحال عنه روى من حال يف النظر -
 .حبان

،  عنه الراوي وهو واحداا  كان ولو مطلقاا  به العلم أهل معرفة إىل النظر -
 .  الرب عبد ابن موقف هو كما

 واحد عنه روى من:  العني جمهول اعتبار نظرية طرح يف السابق هو الذهلي أن .3
 .  وحسب ( جمهوالا )  مساه لكن، 

 معتمداا ،  العني جمهول بيان يف متكاملة نظرية قدم البغدادي اخلطيب أن .4
 :  أساسني

 .  واحد عنه روى قد يكون أن:  أحدمها
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 العلم بطلب العلماء عرفه وال،  العلم أهل من أنه معروفاا  يكون ال أن:  الثاين
 . 

 حجر بنا ذلك يف وأيده،  واعتمده األساس هذا رجح قد القطان ابن أن .5
 .  يوثق ومل واحد راو إال عنه يرو مل من اجملهول:  قال عندما

 قرره ما ضوء وعلى،  بعضه يف له الدارقطين ومتابعة الذهلي لكالم نظراا  .6
 العني جمهول عن وميز( ،  احلال جمهول) مصطلح تولد ؛ البغدادي اخلطيب

 .  فأكثر اثنان عنه روى يكون أبن

 بنوعيه اجملهول عندهم ويشمل اجملهول يطلقون قنيالساب األئمة أن أؤكد عليه .7
 .  املتأخرين عند

 عن اثنني برواية ترتفع اجلهالة أن: )  يقرر النقد علماء بعض أن وجدت .8
:  بذلك مرادهم أن لنا والتطبيقية النظرية الدراسة كشفت وقد( ،  الراوي
 ترتفع ال أن طردمب فليس ذلك ومع،  العدالة إثبات ال،  العينية اجلهالة ارتفاع

 .  بذلك إال

 ضمناا  الراوي يف جرح فهو،  حديثه رد يعين راو حق يف اجلهالة لفظ إطالق أن .9
 والتعديل اجلرح وجود رجاء الرواة من كثري عن يسكتون أهنم هذا على دل، 
 أهليته عدم إىل مطمئن وهو إال أطلقه ما راو حق يف اجلهالة لفظ أطلق فمن، 

 .  الناقد ذلك علم حدود يف،  خبربه لالحتياج

 وإمنا،  توثيقاا  السكوت نعد أن جيوز ال أنه النقد علماء تطبيقات دلت .10
 .  والدرس البحث بصدد عنه املسكوت يكون

 أكثر يف توبع فإن ؛ وتسرب مروايته يف ينظر الراوي حال يبني شيئاا  جند مل فإذا
 مواقفه يف وأمعن،  شواذوال املخالفات منه تكثر ومل ابملناكري ينفرد ومل حديثه
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 احتياطاا  ؛ حكماا  رد وهو حديثه يف فيتوقف وإال،  قبل،  به شاركهم فيما الثقات
 .  هللا لدين
 مل أهنما على يدل مما،  الوحدان الرواة من لعدد خرجا ومسلم البخاري أن .11

 النقاد بعض قبل من وثق ورمبا،  عرف قد الراوي دام ما اجلهالة من ذلك يعدا
 . 

 الوحدان الرواة حيال النقاد تصرفات من عملية مناذج الدراسة تقدم .12
 على عرفهم أو،  واحد راو إال هلم ليس الرواة من عدداا  وثقوا قد أهنم تثبت
 تقييد غري من – ابجلهالة وصفوا الرواة من آخر عدد على وقفت كما.  األقل
 .  راويني من أكثر وهلم – احلال جبهالة

 حاصل: )  مقولة دقة عدم لنا يثبت وتطبيقاهتم اءالعلم آراء دراسة أن .13
 الوحدان هم اجملاهيل إن: )  أومقولة( .  واحد إال عنه يرو مل من:  اجملهول
 تتناول قد مث،  ابتداءا  الوحدان تتناول اجملاهيل كلمة إن: )  مقولة أو(  حصراا 
 ( .  غريهم
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 اهلوامش
:  حتقيق،  اللغة مقاييس ممعج( ،  هـ395 ت) فارس بن أمحد،  احلسني أبو .1

،  اتريخ وال،  طبعة بال،  بريوت،  العلمية الكتب دار،  هارون السالم عبد
 .  487:ص،  1ج

 دار،  العرب لسان( ،  هـ711 ت)  الدين مجال الفضل أبو،  منظور ابن .2
 .  129:  ص،  1ج،  جهل:  مادة،  اتريخ وال طبعة بال،  بريوت،  صادر

 قوانني يف الكفاية( ،  هـ463 ت) علي بن أمحد بكر أبو،  البغدادي اخلطيب .3
 .  129:  ص،  اتريخ بال،  2ط،  املنورة املدينة،  العلمية املكتبة،  الرواية

 تقريب( ،  هـ852 ت)  حجر بن علي بن أ؛مد،  العسقالين حجر ابن .4
 ص،  م1986،  2ط سوراي،  الرشيد دار،  عوامة حممد حتقيق،  التهذيب

:74  . 

،  احلديث علوم( ،  هـ643ت) الشهرزوري عثمان عمرو أبو،  الصالح ناب .5
،  121:  ص،  م1984،  2ط،  احلديث دار،  الطباخ راب حممد حتقيق

 .يسري بتصرف

 النظر نزهة(  هـ852 ت)  حجر بن علي بن أمحد،  العسقالين حجر ابن .6
،  50: ص،  م1981،  1ط،  بريوت العليمة الكتب دار،  الفكر خنبة شرح
 .  74:ص،  التهذيب تقريب،  حجر وابن

 .  121: ص،  احلديث علوم،  الصالح ابن .7
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،  والزخمشري،  446ص،  3ج،  وحد:  مادة،  العرب لسان،  منظور ابن .8
،  بريوت،  املعرفة دار،  البالغة أساس( ، 538ت، ) القاسم أبو هللا جار

 . 493: ص،  1982،  1ط

 املغيث فتح( ،  هـ902 ت)  الرمحن بدع بن حممد الدين مشس،  السخاوي .9
،  1ج،  م1983،  1ط،  بريوت،  العلمية الكتب دار،  احلديث ألفية شرح

،  احلديث علوم يف النقد منهج( ، معاصر، )  عرت الدين ونور.  318:  ص
( مصر، ) احلمش وعداب.  136:ص، 1997،  3ط،  دمشق،  الفكر دار
 . 28:  ص،  الكاتبة اآللة على وعمطب،  الصحيحني رواة من الوحدان، 

 .  89:ص،  النقد منهج، عرت الدين نور .10

 .  22:ص،  الصحيحني رواة من الوحدان،  احلمش عداب .11

،  بريوت،  البشاءر دار،  احلديث علم يف االجتهاد،  بقاعي انيف علي.د .12
 .  134ص،  م1998،  1ط

 .  312 – 307ص،  احلديث علوم،  الصالح ابن .13

 .  307ص،  قالساب املصدر .14

،  البشائر دار،  املستطرفة الرسالة،  1345 ت الكتايب جعفر بن حممد .15
 .  86ص،  م1986، 4ط،  بريوت

 دار،  النسائي لإلمام حديثية رسائل ثالث،  ريكات وعبدو حسن مشهور .16
 .  5ص،  1987،  1ط،  الزرقاء،  األردن،  املنار

 .  22ص،  الوحدان الرواة،  احلمش عداب .17
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 قبل من ردت قد الرسالة أن إال، د بع فما 627 ص،  السابق املرجع .18
 .  بسطها موضع هذا ليس ألسباب املناقشة جلنة

 جملس،  والتعديل اجلرح كتاب( ،  هـ327 ت)  الرازي،  حامت أيب ابن .19
، 2ج،  م1952،  1ط اهلند،  الدكن أابد حيدر،  العثمانية املعارف دائرة

 . 296:  ص،  1ج،  املغيث فتح،  والسخاوي.  38:ص

 املتكلمني سكوت:  بعنوان حبث( ، م1999 ت، )  غدة أبو الفتاح عبد .20
 مع،  له توثيقاا  يعد منكر مبنت أيت ومل جيرح مل الذي الراوي عن الرجال يف

 م1987،  3ط،  حلب،  تعليقاا ،  اللكنوي لإلمام،  والتكميل الرفع:  كتاب
 .  بعد فما230:  ص، 

،  احلديث علوم يف قواعد( ، هـ1394 ت) العثماين دأمح ظفر،  التهانوي .21
،  3ط،  حلب،  اإلسالمية املطبوعات مكتبة،  غدة أبو الفتاح عبد:  حتقيق

 بن حممد احلسنات أبو،  واللكنوي. 403 و358 و 223: ص،  م1971
 عبد:  حتقيق،  والتعيدل اجلرح يف والتكميل الرفع(  هـ1304ت)  احلي

 ص،  1987، 3ط حلب،  اإلسالمية املطبوعات ةمكتب غدة أبو الفتاح
 اجلرح أئمة عليهم سكت الذين احلديث رواة،  احلمش وعداب.  230:

،  170 – 81:  ص،  م1987،  2ط،  الرايض،  حسان دار،  والتعديل
 .  ابستفاضة املسألة انقش فقد

 قةالث،  البغدادي زكراي أبو،  موالهم،  الغطفاين عون بن معني بن حيىي هو .22
:  ينظر:  املنورة ابملدينة(  هـ233ت، )  والتعديل اجلرح إمام،  احلافظ اإلمام
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،  الرسالة مؤسسة،  األرانؤوط شعيب حتقيق،  النبالء أعالم سري،  الذهيب
 .  71:ص،  11ج،  م1982،  2ط،  بريوت

( ،  هـ795 ت، )  احلنبلي رجب بن أمحد بن الرمحن عبد،  رجب ابن .23
 1ج،  1ط،  األردن،  املنار دار،  سعيد مهام.د:  حتقيق،  الرتمذي علل شرح

 .  379 -378:ص، 

 هتذيب( ،  هـ742ت، ) الرمحن عبد بن يوسف احلجاج أبو،  املزي .24
،  الرسالة مؤسسة،  معروف عواد بشار. د:  حتقيق،  الرجال أمساء يف الكمال
 .  411:ص،  7ج و 1992،  1ط،  بريوت

 ميزان( ،  هـ748 ت) الذهيب أ؛مد بن مدحم هللا عبد أبو،  الذهيب .25
،  بريوت،  املعرفة دار،  البجاوي حممد علي حتقيق،  الرجال نقد يف االعتدال

 . 2416:  رقم ترمجة،  والطبعة اتريخ بال

 الكامل( ،  هـ365ت، ) اجلرجاين عدي بن هللا عبد أمحد أبو،  عدي ابن .26
 . 298: ص،  2ج،  م 1985،  2ط،  لبنان،  الفكر دار،  الضعفاء يف

 السعدي جنيح بن جعفر بن هللا عبد بن علي،  املديين بن احلسن أبو هو .27
 ت، )  وعلله ابحلديث عصره أهل أعلم إمام ثبت ثقة،  بصري،  موالهم و

 .  41:ص،  11ج،  النبالء الم‘أ سري،  الذهيب:  ينظر( ،  هـ234

 تقريب،  حجر ناب:  ينظر،  وثق،  الكويف،  احلضرمي معدان بن يسع .28
 .  607: ص،  التهذيب

 التهذيب تقريب،  الرابعة من،  صدوق،  املصري،  وعلة بن الرمحن عبد .29
 .  352:ص، 
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 .  379:ص،  1ج،  الرتمذي علل شرح،  احلنبلي رجب ابن .30

 .  69:  رقم ترمجة،  االعتدال ميزان،  الذهيب .31

 .  1208:  رقم ترمجة،  االعتدال ميزان،  الذهيب .32

 . 989:  رقم ترمجة،  االعتدال ميزان،  الذهيب .33

 .    2115:  رقم ترمجة،  االعتدال ميزان،  الذهيب .34

 رسالة،  الرجال نقد يف ومنهجه املديين بن علي،  احلق إمداد هللا إكرام .35
 . 592:  ص،  املكرمة مكة،  القرى أم جامعة،  ماجستري

 الشيباين أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد هللا، عبد أبو هو .36

 ت  )،  احملدثني الفقهاء الثقات األعالم األئمة بغداد،أحد نزيل املروزي،
 11 ج النبالء، أعالم سري الذهيب،: ينظر سنة، وسبعون سبع وله ،(ه 241

 .  177: ص ،

،  النظامية املعارب دار جملس،  التهذيب هتذيب العسقالين، حجر ابن .37
،  احلديث رواة احلمش وعداب.  95:ص،  12ج،  هـ1325،  1ط،  اهلند
 .  188:ص

 علل يف حنبل بن كالم من(  هـ241ت)  حنبل بن حممد بن أمحد .38
 مكتبة،  الرايض،  السامرائي البدري صبحي:  حتقيق،  الرجال ومعرفة احلديث
 .  114 – 113: ص،  هـ 1409،  1ط،  املعارف

 .  136: رقم ترمجة االعتدال، ميزان الذهيب، .39
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 بردزبة بن املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد،  هللا عبد أبو اإلمام هو .40
( ،  هـ256 ت، )  الصحيح صاحب،  الفقهاء احملدثني إمام،  موالهم اجلعفي

 .  391: ص،  12ج،  النبالء أعالم سري،  الذهيب:  ينظر

 جامعة،  دكتوراه رسالة،  والتعديل اجلرح يف البخاري منهج،  حوى حممد .41
 .  332: ص، م1996،  اإلسالمية العلوم يةكل،  بغداد

 الفكر دار،  الكبري التاريخ( ،  هـ256ت، ) إمساعيل بن حممد،  البخاري .42
،  واملزي،  م2011:  رقم ترمجة،  2ج،  طبعة وال اتريخ بال،  بريوت، 

 .  221 رقم التهذيب تقريب وينظر،  57: ص،  4ج،  الكمال هتذيب

 . 678: ص ،2 ج االعتدال، ميزان الذهيب، .43

 هتذيب،  واملزي،  2447:  رقم ترمجة،  4ج الكبري التاريخ،  البخاري .44
 رقم ترمجة،  2ج،  االعتدال ميزان،  والذهيب،  337ص،  11ج،  الكمال

 72ص،  3ج،  بريوت،  الفكر دار،  امليزان لسان،  حجر وابن،  3419:
 . 

 هتذيب ملزي،وا ، 2316: رقم ترمجة ،2 ج الكبري، التاريخ البخاري، .45
 . 567: ص ،4 ج الكمال،

 ميزان والذهيب، ، 2044: رقم ترمجة ،4 ج الكبري، التاريخ البخاري، .46
 . 3410: رقم ترمجة ،2 ج االعتدال،

 هتذيب واملزي، ، 794: رقم ترمجة ،3 ج الكبري، التاريخ البخاري، .47
 . 404: ص ،8 ج الكمال،
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 ذؤيب بن فارس بن دخال بن هللا عبد بن حيية بن داود أبو حممد هو .48
 ومثانون ستة وله( ،  هـ258 ت، )  جليل حافظ ثقة،  النيسابوري،  الذهلي

 .  273:  ص،  12ج،  النبالء أعالم سري،  الذهيب:  ينظر،  سنة

 النبالء، أعالم سري والذهيب، ، 150: ص الكفاية، البغدادي، اخلطيب .49
 . 281: ص ، 12 ج

 .  379 – 378ص،  1ج،  العلل شرح،  رجب ابن .50

 األزدي شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان،  داود أبو هو .51
،  الذهيب:  ينظر(  هـ275 ت، ) السنن صاحب،  احلافظ الثقة،  السجستاين

 .  203: ص،  13ج،  النبالء أعالم سري

،  السنن( ،  هـ275 ت) السجستاين األشعث بن سليمان داود أبو .52
،  م1969،  1ط،  سوراي،  احلديث دار،  دعاسال عبيد عزت حممد:  حتقيق

 .  2188 رقم احلديث

 .  3741: رقم حديث السنن، داود، أبو .53

 . 5271: رقم حديث السنن، داود، أبو .54

 . 3184: رقم حديث السنن، داود، أبو .55

 . 397: ص ،1 ج االعتدال، ميزان الذهيب، .56

 علي مدحم:  حتقيق،  داود أاب عبيد أيب سؤاالت و اآلجري عبيد أبو .57
،  املنورة املدينة،  اإلسالمية اجلامعة،  العلمي اجمللس طبعة،  العمري القاسم

 1ج،  االعتدال ميزان،  والذهيب،  259 – 258:  ص،  م1983،  طب
 .  304:  ص، 
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 رسالة،  السنن كتابه يف السجستاين داود أيب مقوالت،  حوى حممد .58
 .  154 – 153:  ص،  م1991،  عمان،  األردنية اجلامعة،  ماجستري

،  احلنظلي،  الرازي،  داود بن املنذر بن إدريس بن حممد،  حامت أبو هو .59
، 13ج،  النبالء أعالم سري،  الذهيب:  ينظر( ،  هـ275 ت، )  الغطفاين

،  والتعديل اجلرح كتاب صاحب،  الرمحن عبد حممد أبو:  وولده،  247:ص
،  النبالء أعالم سري،  يبالذه:  ينظر( ،  هـ327 ت، )  احلديث وعلل

 .  263:ص،  13ج

،  الرسالة كتاب( ،  هـ204ت) املطليب إدريس بن حممد،  الشافعي .60
 .  369: ص،  اتريخ بال،  مصر،  شاكر أمحد:  حتقيق

 .  28- 27: ص ،2 ج والتعديل، اجلرح حامت، أيب ابن .61

 . 29: ص ،2 ج والتعديل، اجلرح حامت، أيب بن ا .62

 . 38: ص ،1 ج والتعديل، رحاجل حامت، أيب ابن .63

 . 85: ص احلديث، رواة احلمش، عداب .64

 فتح والسخاوي، ، 339: ص ،7 ج والتعديل، اجلرح حامت، أيب ابن .65
 . 319 ص ،1ج املغيث،

 . 379: ص ،1 ج العلل، شرح رجب، ابن .66

 . 928: رقم ترمجة االعتدال، ميزان الذهيب، .67

 . 1759: رقم ترمجة االعتدال، ميزان الذهيب، .68

،  1846، 1334،  1283:  أرقام الرتاجم،  االعتدال ميزان،  ذهيبال .69
2031 ،2305  ،2445  . 
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 . 253 :  ص والتكميل، الرفع اللكنوي، .70

( ،  هـ756 ت)  الكايف عبد بن علي احلسن أبو الدين تقي،  السبكي .71
 وال طبعة بال،  القاهرة، السعادة كنز دار و األانم خري زايرة يف السقام شفاء

 .  8: ص،  خاتري

 . 8937: رقم ترمجة االعتدال، ميزان الذهيب، .72

 أمحد،  حجر وابن،  122:  ص،  3ج،  والتعديل اجلرح،  حامت أيب ابن .73
 الدين حمب:  حتقيق،  الباري مقدمة الساري هدي،  العسقالين علي بن

 . 398: ص،  بريوت،  املعرفة دار تصوير،  السلفية املطبعة اخلطيب

 . 412: ص لساري،ا هدي حجر، ابن .74

 . 393: ص الساري، هدي حجر، ابن .75

 الرمحن عبد أبو دينار، بن حبر بن سنان بن علي بن شعيب بن أمحد هو .76
،  سنة ومثانون مثان وله،  هـ 303 ت،  السنن صاحب احلافظ، النسائي،

 .  47 رقم،  تقريب

 رسائل ثالث ضمن ، واحد رجل غري عنه يرو مل من تسمية ، النسائي .77
 . 30: ص ، ةحديثي

 رسالة على وريكات الكرمي وعبد حسن مشهور تعليقات ، السابق املرجع .78
 . بعدها فما 30: ص ، النسائي اإلمام

 . 13: ص ،2 ج التهذيب، هتذيب حجر، ابن: انظر .79
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،  اإلمام احلافظ،  البسيت،  حبان بن أمحد بن حبان بن حممد،  حامت أبو .80
،  وغريها،  واملرتوكني اجملروحني وكتاب،  الثقات كتاب،  الصحيح:  صاحب

 .  92: ص،  16ج،  النبالء أعالم سري،  الذهيب:  ينظر(  هـ354 ت) 

 مطبعة،  الثقات كتاب( ،  هـ354)  البسيت حبان بن حممد،  حبان ابن .81
،  م1973،  1ط،  اهلند،  الدكن آابد حيدر،  العثمانية املعارف دائرة جملس

 .  186: ص،  احلديث واةر ،  احلمش وعداب،  12: ص،  1ج

 دار،  زايد إبراهيم حممود حتقيق،  والضعفاء اجملروحني كتاب،  حبان ابن .82
 .  103: ص،  3ج،  2ط،  هـ1402،  حلب،  الوعي

 .  206: ص احلديث، رواة عداب، .83

 . 11: ص ،1 ج الثقات، حبان، ابن .84

 شعيب:  حتقيق،  بلبان ابن برتتيب حبان ابن صحيح،  حبان ابن .85
 .  151:ص،  1ج،  م1993،  3ط،  بريوت،  الرسالة مؤسسة ؤوطاألران

 .  26 ص ،3 ج اجملروحني، آاتب حبان، ابن .86

 . 201- 200: ص احلديث، رواة عداب، .87

 اإلمام، الدارقطين،  مهدي بن أمحد بن عمر بن علي،  احلسن أبو هو .88
 ديثاألحا يف الواردة والعلل،  السنن:  له،  عصره يف العلل إمام،  احلافظ
 أعالم سري،  الذهيب:  ينظر( ،  هـ385 ت، ) واملرتوكني والضعفاء،  النبوية
 .  449:ص،  16ج،  النبالء
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،  الدارقطين سنن( ،  هـ385 ت)  عمر بن علي احلسن أبو الدارقطين .89
: ص،  3ج،  م1966 القاهرة،  احملاسن دار،  مياين هاشم هللا عبد:  حتقيق
 .  195: ص ، احلديث رواة،  وعداب،  174

،  األندلسي،  غالب بن حزم بن سعيد بن أ؛مد بن علي حممد أبو هو .90
،  االعتدال ميزان،  الذهيب:  ينظر( .  هـ456ت، ) احمللي كتاب صاحب

 . 1504 رقم ترمجة

 . 1504: رقم ترمجة االعتدال، ميزان الذهيب، .91

 .  68: ص قواعد، التهانوي، .92

 الكامل( ،  هـ365ت) جلرجاينا عدي بن هللا عبد أمحد أبو،  عدي ابن .93
 .  68: ص،  2ج،  م1989،  2ط،  لبنان،  الفكر دار،  الضعفاء معرفة يف

 .  218: ص ،6 ج التهذيب، هتذيب حجر، ابن .94

 . 385: ص ،1 ج الرتمذي، علل شرح رجب، ابن .95

 النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد بن هللا عبد بن يوسف عمر، أبو هو .96
 التمهيد،: منها الفائقة التصانيف صاحب الكي،امل القرطيب األندلسي

 ، 18 ج النبالء، أعالم سري الذهيب،: ينظر ،(ه 463 ت)  واالستذكار،
 153: ص

 . 385: ص ،1 ج الرتمذي، علل شرح رجب، ابن .97

 رواة محش، وعداب ، 411: ص ،7 ج الكمال، هتذيب املزي، .98
 .  195- 194 ص احلديث،
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( ،  هـ463ت)  حممد بن هللا عبد بن يوسف،  األندلسي الرب عبد ابن .99
 العلومي أمحد بن مصطفى:  حتقيق،  واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد

 .  28: ص،  1ج،  هـ1387،  الرابط،  التوعية مكتبة، 

 .  115: ص احلديث، علوم الصالح، ابن .100

 .  297 ص ،1 ج املغيث، فتح السخاوي، .101

،  البغدادي مهدي بن أمحد بن اثبت بن علي بن أمحد،  بكر أبو هو .102
 سري،  الذهيب:  ينظر(  هـ463 ت، ) بغداد اتريخ:  صاحب،  اخلطيب

 . 270: ص،  18ج،  النبالء أعالم

 . 149: ص الكفاية، البغدادي، اخلطيب .103

،  الفكر دار،  احلديث علوم يف النقد منهج( ،  معاصر، )  عرت الدين نور .104
،  احلمش عداب:  وينظر،  89 :ص،  م1997،  3ط،  وبريوت دمشق

،  21:ص،  الصحيحني رواة من والوحدان،  185:  ص،  احلديث رواة
 .  136:ص،  احلديث علم يف االجتهاد،  بقاعي انيف وعلى

 .  125: ص احلديث، علوم الصالح، ابن .105

 الفاسي القطان بن حيىي بن امللك عبد بن حممد بن علي،  احلسن أبو هو .106
 هـ628 ت، )  األحكام كتاب يف الواقعني واإليهام لوهما بيان كتاب:  له، 
 .  306:ص،  22ج،  النبالء أعالم سري،  الذهيب:  ينظر( 

 الوهم بيان،  هـ628ت،  حممد بن علي احلسن أبو،  الفاسي القطان ابن .107
 طيبة دار،  سيعد آيت احلسني. د حتقيق،  األحكام كتاب يف الواقعني واإليهام

 .  170ص،  4ج،  م1997،  1ط،  الرايض، 
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 . 2109: رقم ترمجة االعتدال، ميزان الذهيب، .108

 . 135: ص ،8 ج والتعديل، اجلرح كتاب حامت، أيب ابن .109

( ،  هـ762 ت) يوسف بن هللا عبد حممد أبو الدين مجال،  الزيلعي .110
،  م1973،  2ط،  اإلسالمية املكتبة نشر،  اهلداية ألحاديث الراية نصب

،  3ج،  واإليهام الوهم بيان،  القطان ابن:  وانظر،  220:ص،  1ج
 .  308ص

 احلصني بن وحممد،  256 – 255: ص،  1ج،  الراية نصب،  الزيلعي .111
 أيب ابن وترمجة،  61: ص، 1ج،  اهلندية ترمجة،  علقمة أيب عن الراوي هو

،  القطان ابن:  وينظر،  235: ص،  7ج،  والتعديل اجلرح كتاب،  حامت
 .  390 – 389 ص،  3ج،  يهامواإل الوهم بيان

 يف املتكلمني سكوت:  بعنوان حبث( ، م1999 ت) غدة أبو الفتاح عبد .112
 مع مطبوع،  له توثيقاا  يعد منكر مبنت أيت ومل جيرح مل الذي الراوي عن الرجال
 .  230: ص،  م1987،  3ط،  حلب،  والتكميل الرفع كتاب

 عداب:  وينظر ، 90 ص ، 3 ج ، واإليهام الوهم بيان ، القطان ابن .113
 . 104: ص احلديث، رواة احلمش،

 . 50: ص النظر، نزهة حجر، ابن .114

 . 319: ص ،1 ج املغيث، فتح السخاوي، .115

 الوهم بيان كتاب خالل من احلديث علل علم ، الصديق بن إبراهيم .116
 .  108 – 107ص،  2ج،  م1995،  األوقاف وزارة،  املغرب ، واإليهام

 .  104 ص ، 2 ج ، السابق املصدر .117
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 الكردي موسى بن عثمان بن الرمحن عبد بن عثمان،  عمرو أبو هو .118
،  احلديث علوم:  بكتابه املشهور،  الشافعي املوصلي الشهرزوري

 .  140:ص،  23 ج،  النبالء أعالم سري،  الذهيب:  ينظر( . هـ643ت)

 . 125: ص احلديث، علوم الصالح، ابن .119

 أحد،  الذهيب عثمان بن أمحد بن حممد،  الدين مشس،  هللا عبد أبو .120
 اإلسالم اتريخ،  النبالء أعالم سري:  العظام املؤلفات صاحب،  األعالم

 ( .  هـ748 ت) وغريها،  احلفاظ تذكرة،

 . 5: ص ،1 ج االعتدال، ميزان الذهيب، .121

 الرتاجم: وينظر ، 1759: رقم ترمجة االعتدال، ميزان الذهيب، .122
 . 2308،  2113،  1846:أبرقام

 .  417: رقم ترمجة االعتدال، ميزان لذهيب،ا .123

 . 630: رقم ترمجة االعتدال، ميزان الذهيب، .124

 .  1270: رقم ترمجة االعتدال، ميزان الذهيب، .125

،  1481،  1334،  1283: أبرقام الرتاجم االعتدال، ميزان الذهيب .126
1657  ،2497  . 

 . 352: ص احلديث، علوم يف قواعد التهانوي، .127

 .  439: ص ، 10 ج التهذيب، هتذيب حجر، ابن .128

،  حجر بن علي بن أمحد الدين شهاب،  العسقالين حجر ابن هو .129
 شرح الباري فتح:  منها،  املشهورات املصنفات صاحب،  احلافظ،  الشافعي
 ( . هـ852:  ت، ) التهذيب وهتذيب،  البخاري صحيح
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 . 74: ص تقريب، حجر، ابن .130

 . 1270: رقم ترمجة االعتدال، ميزان الذهيب، .131

 .  13: ص ،2 ج التهذيب، هتذيب حجر، ابن: انظر .132

 . 1475: رقم ترمجة االعتدال، ميزان الذهيب، .133

 . 2113: رقم ترمجة االعتدال، ميزان الذهيب، .134

 . 2182: رقم ترمجة االعتدال، ميزان الذهيب، .135

 .  460: ص ، 17 ج الكمال، هتذيب املزي، .136

 يف املغين،  يبوالذه،  520: ص،  20ج،  الكمال هتذيب،  املزي .137
، 1969،  حبلب،  الوقفية املكتبة،  عرت الدين نور. د:  حتقيق،  الضعفاء

 .  4293:  رقم ترمجة

 . 411: ص ، 20 ج الكمال، هتذيب املزي، .138
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  واملراجع املصادر قائمة
 واإليهام الوهم بيان كتاب خالل من احلديث علل علم،  الصديق بن إبراهيم .1

 .  م1995،  افاألوق وزارة، املغرب، 

 دائرة جملس،  والتعديل اجلرح كتاب( ،  هـ327ت) الرازي،  حامت أيب ابن .2
 .  م1952،  1ط،  اهلند آابد حيدر،  العثمانية املعارف

،  احلديث علوم( ،  هـ643ت) الشهرزوري عثمان عمرو أبو،  الصالح ابن .3
 .  م1984، 2ط،  احلديث دار،  الطباخ راغب حممد حتقيق

 الوهم بيان،  هـ628 ت،  حممد بن علي احلسن أبو،  الفاسي انالقط ابن .4
 طيبة دار،  سعيد آيت احلسني. د حتقيق،  األحكام كتاب يف الواقعني واإليهام

 .  م1997،  1ط،  الرايض، 

 برتتيب حبان ابن صحيح(  هـ354 ت) البسيت حبان بن حممد،  حبان ابن .5
،  3ط،  بريوت،  الرسالة سسةمؤ ،  األرانؤوط شعيب:  حتقيق،  بلبان ابن

 .  م1993

 دار،  زايد إبراهيم حممود حتقيق،  والضعفاء اجملروحني كتاب،  حبان ابن .6
 .  هـ1402،  2ط،  حلب،  الوعي

 آابد حيدر،  العثمانية املعارف دائرة جملس مطبعة،  الثقات كتاب،  حبان ابن .7
 .  م1973،  1ط،  اهلند،  الدكن

،  امليزان لسان(  هـ852 ت)  حجر بن علي بن محدأ،  العسقالين حجر ابن .8
 .  بريوت،  الفكر دار
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،  الرشيد دار،  عوامة حممد حتقيق،  التهذيب تقريب،  العسقالين حجر ابن .9
 .  م1986،  2ط،  سوراي

 العلمية الكتب دار،  الفكر خنبة شرح النظر نزهة،  العسقالين حجر ابن .10
 .  م1981،  1ط،  بريوت، 

،  النظامية املعارف دائرة جملس،  التذهيب هتذيب،  عسقالينال حجر ابن .11
 .  هـ1325،  1ط،  اهلند

 حمب:  حتقيق،  الباري فتح مقدمة الساري هدي،  العسقالين حجر ابن .12
 .  بريوت،  املعرفة دار تصوير،  السلفية املطبعة،  اخلطيب الدين

( ،  ـه795 ت، )  احلنبلي رجب بن أمحد بن الرمحن عبد،  رجب بن .13
 .  1ط،  األردن،  املنار دار،  سعيد مهام. د:  حتقيق،  الرتمذي علل شرح

 التمهيد(  هـ463)  حممد بن هللا عبد بن يوسف،  األندلسي الرب عبد ابن .14
 مكتبة،  العلوي أمحد بن مصطفى:  حتقيق،  واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا

 .  هـ1387،  الرابط،  التوعية

( ،  هـ365 ت، ) اجلرجاين عدي بن هللا عبد أمحد بوأ،  عدي ابن .15
 .  م1985،  2ط،  لبنان،  الفكر دار،  الضعفاء يف الكامل

 دار،  العرب لسان(  هـ711 ت) الدين مجال الفضل أبو،  منظور ابن .16
 .  اتريخ وال طبعة بال،  بريوت،  صادر

 حتقيق ، اللغة مقاييس معجم(  هـ395 ت)  فارس بن أمحد،  احلسن أبو .17
 .  اتريخ وال،  طبعة بال،  بريوت،  العلمية الكتب دار،  هارون السالم عبد: 
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،  السنن( ،  هـ275 ت)  السجستاين األشعث بن سليمان،  داود أبو .18
 .  م1969،  1ط،  سوراي،  احلديث دار،  الدعاس عبيد عزت حممد:  حتقيق

 القاسم علي حممد: حتقيق،  داود أاب عبيد أيب سؤاالت،  اآلجري عبيد أبو .19
،  1ط،  املنورة املدينة،  اإلسالمية اجلامعة،  العلمي اجمللس طبعة،  العمري
 .  م1983

 بن أمحد كالم من:  كتاب( ،  هـ241 ت)  حنبل بن حممد بن أمحد .20
،  السامرائي البدري صبحي:  حتقيق،  الرجال ومعرفة احلديث علل يف حنبل

 .  هـ1409،  1ط،  املعارف مكتبة،  الرايض

 رسالة،  الرجال نقد يف ومنهجه املديين بن علي،  احلق إمداد هللا إكرام .21
 . املكرمة مكة،  القرى أم جامعة،  ماجستري

 الفكر دار،  الكبري التاريخ( ،  هـ256 ت)  إمساعيل بن حممد،  البخاري .22
 .  اهلندية الطبعة عن مصور،  اتريخ وال طبعة بال،  بريوت، 

،  احلديث علوم يف قواعد(  هـ1394 ت) العثماين أمحد ظفر،  التهانوي .23
،  3ط،  حلب،  اإلسالمية املطبوعات مكتبة،  غدة أبو الفتاح عبد:  حتقيق

 .  م1971

 يف الكفاية( ،  هـ463 ت)  علي بن أمحد بكر أبو،  البغداد اخلطيب .24
 .  اتريخ بال،  2ط،  املنورة املدينة،  العلمية املكتبة،  الرواية قوانني

،  الدارقطين سنن( ،  هـ385 ت) عمر بن علي احلسن أبو،  الدارقطين .25
 .  م 1966،  القاهرة،  احملاسن دار،  مياين هاشم هللا عبد:  حتقيق
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 ميزان( ،  هـ748ت) الذهيب أمحد بن حممد هللا عبد أبو،  الذهيب .26
 بريوت،  املعرفة دار،  البجاوي حممد علي:  حتقيق،  الرجال نقد يف االعتدال

 .  طبعة وال اتريخ بال، 

 الوقفية املكتبة،  عرت الدين نور. د:  حتقيق،  الضعفاء يف املغين،  الذهيب .27
 .  م1969،  حبلب، 

،  الرسالة مؤسسة،  األرانؤوط شعيب حتقيق،  النبالء أعالم سري،  الذهيب .28
 .  م1982،  2ط،  بريوت

 دار،  البالغة أساس( ، 538ت، ) القاسم أبو هللا جار،  الزخمشري .29
 .  م 1982،  1ط،  بريوت،  املعرفة

( ،  هـ762 ت) يوسف بن هللا عبد حممد أبو الدين مجال،  الزيلعي .30
 .  م 1973،  2ط،  اإلسالمية املكتبة نشر،  اهلداية ألحاديث الراية نصب

( ،  هـ756 ت)  الكايف عبد بن علي احلسن أبو الدين تقي،  السبكي .31
 وال طبعة بال،  القاهرة،  السعادة كنز دار،  األانم خري ةزاير  يف السقام شفاء
 .  اتريخ

 فتح( ،  هـ902 ت)  الرمحن عبد بن حممد الدين مشس،  السخاوي .32
 .  م1983،  1ط،  بريوت،  العلمية الكتب دار،  احلديث ألفية شرح املغيث

،  الرسالة كتاب( ، هـ204 ت)  املطليب إدريس بن حممد و الشافعي .33
 .  اتريخ بال مصر،  شاكر أمحد:  حتقيق
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 املتكلمني سكوت:  بعنوان حبث( ، م1999 ت)  غدة أبو الفتاح عبد .34
 مطبوع،  له توثيقاا  يعد منكر مبنت أيت ومل جيرح مل الذي الراوي عن الرجال يف
 .  م1987،  3ط،  حلب،  والتكميل الربع كتاب مع

 على ممطبوع،  نيالصحيح رواة من الوحدان( ،  معاصر، ) احلمش عداب .35
 .  الكاتبة اآللة

،  والتعديل اجلرح أئمة عنهم سكت الذين احلديث رواة،  احلمش عداب .36
 .  م1987،  2ط،  الرايض حسان دار

،  البشائر دار،  احلديث علوم يف االجتهاد( ،  معاصر) بقاعي انيف علي .37
 . م1998،  1ط،  بريوت

 الرفع( ، هـ1304 ت)  احلي عبد بن حممد احلسنات أبو،  اللكنوي .38
 مكتبة،  غدة أبو الفتاح عبد:  حتقيق،  والتعديل اجلرح يف والتكميل

 .  1987،  3ط،  حلب،  اإلسالمية املطبوعات

،  البشائر دار،  املستطرفة الرسالة،  هـ1345 ت الكتاين جعفر حممد .39
 .  م 1986،  4ط،  بريوت

 رسالة،  سننال كتابه يف السجستاين داود أيب مقوالت،  حوى حممد .40
 .  م1991،  عمان،  األردنية اجلامعة،  ماجستري

 جامعة،  دكتوراه رسالة،  والتعديل اجلرح يف البخاري منهج،  حوى حممد .41
 .  م1996،  اإلسالمية العلوم كلية،  بغداد
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 هتذيب( ، هـ742ت، ) الرمحن عبد بن يوسف احلجاج أبو،  املزي .42
،  الرسالة مؤسسة،  معروف عواد بشار .د:  حتقيق،  الرجال أمساء يف الكمال

 .  م1992،  1ط،  بريوت،  1ط

 حسن مشهور:  حتقيق،  النسائي لإلمام حديثية رسائل ثالث،  النسائي .43
 .  م1987،  1ط،  الزرقاء،  األردن،  املنار دار،  وريكات الكرمي وعبد

 دمشق،  الفكر دار،  احلديث علوم يف النقد منهج( ،  معاصر، ) عرت الدين نور
 .           م1997،  3ط،  وبريوت


