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أسهم كثير من أبناء األمة َّ
ممن َّ
كرسوا جهودهم لخدمة
الحديث الشريف وعلومه على اختالف أزمانهم وأوطانهم في تقعيد
القواعد ،ووضع املصطلحات ،وتحديد املفاهيم لعلوم الحديث
النبوي ،وما يتعلق بالراوي والرواية على حد سواء ،وتعاملوا مع
تلك األسس بكل وضوح وجالء ،ومع اتفاقهم على كثير من تلك
القواعد والقوانين املطردة في علم الرواية والدراية؛ إال أنهم
اختلفوا في بعض الجزئيات مما يندرج تحت األحكام االجتهادية في
ذلك بحسب قناعة كل منهم فيما توصل إليه من أمور تختص
بهذه الجزئية أو بتلك ،كما هو الحال في بعض مسائل الجرح
والتعديل للرواة ،مما أوجد التباين في وجهات النظر في بعض
األحكام على كثير من الرواة ،وربما كانت تلك األحكام عائدة إلى
قلة بضاعة ذلك املحدث أو املصنف ،فيما يتعلق ببعض القضايا
ً
ّ
واألحوال وكل ذلك شكل في نهاية املطاف مظهرا من مظاهر
االختالف املعقول املحمود املستند إلى دليل.
ّ
ويحدد
فجاء هذا البحث؛ ليكشف لنا املشكلة عن ذلك،
أولئك املجهولين في كتابه ذاكّ ،
ويبين موقف العلماء من تجهيله
لهم ،ويعطي التصور الصحيح  -إن شاء هللا  -فيما يختص بهذه
القضية ،وكان من نتائج البحث أن مجموع الذين جهلهم ابن حزم
في كتابه املحلى ،)411( :وكان عدد الرجال منهم ( )414والنساء ()3
فقط وأرقامهم هي ،)421-421-09( :وهنالك ستة رواة جهلهم ابن
حزم ،ليس لهم ترجمة في التقريب ،وأرقامهم هي-491-491-3-2( :
.)431-433
الكلمات املفتاحية :الراوي ،جهالة ،علماء الحديث ،ابن
حزم ،املحلى ،دراسة تطبيقية.
The Ignorance of The Narrator Among The Scholars of
Hadith and Ibn Hazm Andalusi:
An Applied Study on Kitab al-Muhallā of ibn Hazm

Abstract:
Many scholars throughout different ages and
from different nations devoted their efforts to serve
the sciences of Hadith by setting the basis of
grammar، terminology and the concepts defining the
sciences of the Prophet's Hadith، as well as what is

related to the narrator and the narration alike.
Moreover، they have dealt with these principles very
clearly، thus agreeing on a set of rules that govern the
science of knowledge and narration.
However، scholars have disagreed on some
components that fall under personal judgments، as is
the case in some issues related to hadith modification
by some narrators. This created a discrepancy in
some provisions among narrators، and perhaps those
judgments were raised due to the lack of information
that led to logical disagreements that are based on
evidence.
This research tackled this problem and
identified the anonymous narrators in Kitab alMuhallā. It indicated the positions of the scholars and
provided the real perception on the issue. The study
results showed that the total number of those who
were excluded by ibn-Hazm in his book were 144،
where 141 were from men and 3 from women and
their numbers were: 127-126-90. There are also six
narrators who were excluded by ibn-Hazm and their
numbers were 2-3-104-105-133-136.
Keywords: Narrator، Ignorance، Hadith
Scholars، ibn-Hazm، al-Muhallā، An Applied Study.

الحمد هلل حمد الشاكرين والصالة والسالم على ّ
النبي األمي
األمين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،وكل من سلك منهجه وسار على
ُ
الحق املبين ،وبعد:
فقد أسهم كثير من أبناء األمة َّ
ممن َّ
كرسوا جهودهم
لخدمة الحديث الشريف وعلومه على اختالف أزمانهم وأوطانهم في
تقعيد القواعد ووضع املصطلحات وتحديد املفاهيم لعلوم
الحديث النبوي وما يتعلق بالراوي والرواية على حد سواء.
وتعاملوا مع تلك األسس بكل وضوح وجالء ،ومع اتفاقهم
على كثير من تلك القواعد والقوانين املطردة في علم الرواية
والدراية ،إال أنهم اختلفوا في بعض الجزئيات مما يندرج تحت
األحكام االجتهادية في ذلك بحسب قناعة كل منهم فيما توصل إليه
من أمور تختص بهذه الجزئية أو بتلك.
كما هو الحال في بعض مسائل الجرح والتعديل للرواة،
مما أوجد التباين في وجهات النظر في بعض األحكام على كثير من
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الرابع عن منهج اإلمام ابن حزم في تجهيل الرواة -2 .جهالة الرا وي
عند اإلمام ابن حزم من خالل كتابه املحلى" .وهي عبارة عن رسالة
ماجستير للطالبة عائشة محروق ،بإشراف األستاذ الدكتور مختار
نصيره ،قدمت في جامعة األمير عبد القادر بالجزائر ،وهي عبارة عن
دراسة تطبيقية لكل ر ٍاو مجهول في املحلى ومقارنة أقوال اإلمام ابن
حزم بأقوال غيره من األئمة-3 .الرواة الذين جهلهم ابن حزم في
كتابه املحلى من كتاب التوحيد إلى كتاب الصيام(دراسة تحليلة
نقدية)"للطالب اللو محمد فزل الرحمن األندونيس ي .وهي عبارة
عن رسالة ماجستير قدمت في جامعة أم درمان اإلسالمية
بالسودان ،واقتصرت الدراسة على البحث في الرواة الذين جهلهم
ابن حزم في كتابه املحلى من كتاب التوحيد إلى كتاب الصيام.

الرواة ،وربما كانت تلك األحكام عائدة على قلة بضاعة ذلك
املحدث أو املصنف فيما يتعلق ببعض القضايا واألحوال.
ً
ّ
وكل ذلك شكل في نهاية املطاف مظهرا من مظاهر االختالف
املعقول املحمود املستند إلى دليل.
أسباب اختيار البحث :كان السبب الرئيس لهذا البحث
هو تجهيل اإلمام ابن حزم لكثير من الرواة في كتابه املحلى ،فجاء
هذا البحث ليكشف لنا عن ذلك ّ
ويحدد أولئك املجهولين في كتابه
ذاكّ ،
ويبين موقف العلماء من تجهيله لهم ،ويعطي التصور
الصحيح-إن شاء هللا-فيما يختص بهذه القضية.
أهداف البحث :يهدف هذا البحث إلى دراسة حكم كل
محدث على الرواة على حدة ،وباستقاللية ّ
عما قاله أقرانه في هذا
ً
سواء كان من السابقين أو الالحقين ،ثم نقوم بمقارنة
املجال
ّ
أقواله تلك مع أقوال غيره من املشاهير النقاد العارفين باألحوال
واملطلعين على تلك املسائل.

خطة البحث :تناولنا املوضوع على النحو اآلتي :فصل
تمهيدي وثالثة مباحث ،الفصل التمهيدي التعريف املوجز بابن
حزم ،املبحث األول :الراوي مجهول العين ،املبحث الثاني :مجهول
الحال ،املبحث الثالث :رفع الجهالة للمجهولين عند ابن حزم في
كتابه املحلى ،ثم كانت خالصة املوضوع ونتائجه -ثم الخاتمة
والتوصيات.

وقد كان من بين جهابذة العلم في ذلك ممن كان له األثر
الواضح في قضايا علوم الحديث وما يتعلق بها-رغم طريقته
الخاصة في ذلك والتي ميزته عن اآلخرين في كثير من األمور-اإلمام
ابن حزم الظاهري -عليه رحمة هللا تعالى ،-حيث برزت معالم
ّ
منهجه في مجال الصنعة الحديثية ،غير أنه-غفر هللا له -شذ في
بعض أحكامه على الرواة سيما من حكم عليهم بالجهالة وكونهم
غير معروفين أو مشهورين عنده أو عند غيره ،مع ّأن أغلبهم على
نقيض ما قاله عنهم في كتابه الشهير(املحلى).

-

-

اإلمام الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم،
الفارس ي األصل ،اليزيدي األموي موالهم ،القرطبي ،أحد أعالم
الحديث والفقه واألدب ،ولد في قرطبة سنة أربع وثمانين وثالثمائة،
ونشأ حياة مترفة ،وكان صاحب نعمة ،وتقلد الوزارة في شبابه،
لكن ذلك لم يشغله عن طلب العلم ،والتبحر فيه ،وابتدأ على ما
يظهر بطلب الحديث ،وكان أول سماعه من أبي عمر أحمد بن
محمد بن الجسور ،قبل األربعمائة ،بمعنى أنه طلبه قبل بلوغه
السابعة عشرة من عمره ،وعبد هللا بن ربيع التميمي ،وأبي عمر
ابن عبد البر ...والظاهر أنه لم يتجه نحو الفقه إال بعد دراية في
ً
الحديث النبوي رواية ودراية ،فضال عن شغفه املبكر باألدب،
ً
واملنطق ،والفلسفة التي تركت آثارا واضحة على فكره ومنهجه.

أهمية البحث :جاء هذا البحث ليكشف لنا عن ذلك
ّ
ويحدد أولئك املجهولين في كتابه ذاك ّ
ويبين موقف العلماء من
تجهيله لهم ،ويعطي التصور الصحيح-إن شاء هللا-فيما يختص
بهذه القضية.
منهج البحث :وقد قمنا -بحمد هللا تعالى -باالستقراء التام
ألولئك املجهولين بعد البحث والتنقيب املتواصل عنهم في كتابه
واستخراجهم على مراحل جعلتنا نكابد العناء واملشقة في ذلك حتى
ً
ّ
يسر هللا تعالى لنا فأفدنا من ذلك كثيرا وهلل الحمد واملنة.

روى عنه كثيرون كبار مثل أبي عبد هللا الحميدي ،وأكثر
عنه ،ووالد القاض ي أبي بكر بن العربي ،وكان صاحب سند عال،
وروى بسنده مصنفات كسنن النسائي ،ت 393م ،ولم يكن بينه
وبين النسائي فيها إال شيخان ،هما شيخه ابن ربيع ،ثم ابن األحمر،
ثم النسائي ذاته ،وأنزل ما روى من تلك املصنفات صحيح اإلمام
مسلم ،ت  214ه ،فبينهما في ذلك خمسة أجيال ،وكان أعلى ما

الدراسات السابقة -4 :نقد ابن حزم للرواة في املحلى في
ميزان الجرح و التعديل" للباحث محمد بن منصور الصحبي ،وهو
رسالة دكتوراه قدمت في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
بالسعودية ،وقد تحدث الطالب في املبحث الثاني من الفصل
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قال ابن عبد السالم -رحمه هللا :-ما رأيت في كتب اإلسالم
في العلم مثل املحلى البن حزم ،وكتاب املغنى للشيخ موفق الدين
ابن قدامة ،على أن الفتنة التي ابتلي بها ابن حزم حالت دون
انتفاع كثيرين بكتبه ،بل وصل األمر ببعضهم أن أمر بإحراقها
وإتالفها.
ً
وختاما :كان ابن حزم -رحمه هللا -كثير الترحال ،وأكثر ذلك
من غير اختياره ،بل ربما كان على سبيل النفي ،فقد ترك قرطبة
املنشأ إلى املرية سنة 191ﻫ ،والى بلنسية ،وشاطبة وإشبيلية –
ّ
والظاهر أنه كان كثير التطواف بين هذه املدن والتردد عليها-
ً
والقيروان ،وميورقة ،ثم استقر به املقام أخيرا في بلدة أسرته
األصلية(منت ليشم) من أعمال مدينة لبلة بوالية الغرب
األندلسية.

عنده ما كان بينه وبين وكيع بن الجراح،ت  ،401حيث كان بينهما
ثالثة أنفس.
ً
ابتداء شافعي املذهب ،ثم ارتأى العمل بظاهر النص،
كان
ً
ً
وعموم األدلة ،ونفي القياس ،وانتصر ملذهبه هذا انتصارا شديدا،
ً
ّ
وسخر لذلك كل إمكانياته العقلية والنقلية ،فضال عما عرف به
من سرعة البديهة ،والغيرة الشديدة على الدين ،وانتفع إلى حد
كبير من علم املنطق الذي تبحر فيه أكثر من غيره في األندلس
آنذاك ،فكان أكثر من غيره قدرة على املحاججة ،وحضور الدليل.
إن غيرة ابن حزم املفرطة ،وانتصاره الشديد ملذهبه،
ً
وإنكاره البالغ على الخصم ،بل وظهور القسوة منه أحيانا ،إضافة
إلى عباراته الفجة في الرد ،التي ربما وصلت إلى حد السب
ً
والشتيمة ،وخاصة مع املالكية فيما جرى بينه وبين كبرائهم من
مناظرات حتى قالوا فيه :لسان ابن حزم ،وسيف الحجاج
ً
شقيقان .جعله في وجه الخصوم عدوا ال بد من محاربته ،والحد
من غلوائه ،فامتحن بسبب ذلك محنة شديدة ،وأعرض عنه
كثيرون ،وكان من أشد خصومه أبو بكر بن العربي ،الذي حط من
قدره ،وبالغ في النكير عليه وعلى مذهبه ،حتى تجاوز في ذلك
الحدود عفا هللا عنه.

وكانت وفاته كما جاء في خط ابنه أبي رافع عشية يوم
األحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة،
فكان عمره بذلك إحدى وسبعين سنة ،وعشرة أشهر ،وتسعة
ً
يوما()4
وعشرين

والواقع أن ابن حزم -رحمه هللا ،-قد وقع فيما وقع فيه
كثيرون ،ومن يسلم من الزلل؟! غير أن علم الرجل ،وسعة اطالعه،
وحرصه الشديد على حفظ الدين ،وبراعته في مقام االحتجاج،
وتذوقه لفن التصنيف ،وبلوغه رتبة االجتهاد يدفع عنه الكثير ،بل
ويترك في ا لنفس لهذا العالم الجليل هيبة ومكانة قل من يحصل
عليها ،فإذا عيب عليه ش يء من وجه ،وجدلت له وجوه الثناء
أشياء ،وقد امتدحه كثيرون ،وكان منهم الذهبي ،وهو من هو في
معرفته ودرايته بالرجال ،فقال بعد أن ذكر بعض ما عيب به عليه:
ولنا ميل إلى أبي محمد ،ملحبته في الحديث الصحيح ،ومعرفته به،
وإن كنا ال نوافقه في كثير مما يقول في الرجال والعلل .وقال في
معرض ذكره له :فال نغلو فيه ،وال نجفو عنه ،وقد أثنى عليه الكبار.

 .4املجهول لغة :املجهول اسم مفعول من الجهالة ،والجهل:
ً
ً
نقيض العلم ،وقد جهله فالن جهال وجهالة( ،)2وقال الراغب:
(الجهل على ثالثة أضرب :األول :خلو النفس من العلم وهذا
هو األصل)( .)3قال :والثاني :اعتقاد الش يء بخالف ما هو عليه.
والثالث :فعل الش يء بخالف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد
ً
ً
ً
فيه اعتقادا صحيحا أم فاسدا) .والجهل هنا هو خلو النفس
من العلم بعدالة الراوي وتوثيقه ،أو بضعفه وتجريحه.
 .2مجهول العين اصطالحاً :قال الخطيب البغدادي -رحمه
هللا -في تعريفه( :املجهول عند أصحاب الحديث هو كل من
لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ،وال عرفه العلماء به ،ومن
لم يعرف حديثه إال من جهة راو مثل (عمرو ذي مر)()1
و(جبار الطائي)( )1و(عبد هللا بن أغر الهمداني)( )1و(الهيثم بن
حنش)( ..)1كلهم لم يرو عنهم غير أبي إسحق السبيعي)()1
والهيثم بن حنش روى عنه أبو إسحق السبيعي وسلمة بن
كهل كما ذكره أبو حاتم الرازي( ،)0وابن حبان(-)49رحمه هللا-

أما مصنفات الرجل فهي كثيرة متنوعة ،بلغت أربعمائة
مجلد ،كثير منها في مجال الحديث على اختالف علومه ،رواية
ودراية ،ربما كان املحلى الذي سار به على ما أداه إليه اجتهاده من
ً
أجلها وأكثرها نفعا ،وقد جمع فيه ابن حزم بين الفقه والحديث،
وهذه من خصائص كبار املحدثين.
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وقال العراقي– رحمه هللا -في تعريفه ملجهول العين( :هو من
لم يرو عنه إال ر ٍاو واحد)( .)44ويشكل على مثل هذا التعريف وجود
واحد ،ألجل ذلك
عدد من الرواة في الصحيحين ليس لهم إال ر ٍاو ٍ
قال ابن الصالح( :قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة
يرو عنه غير
ليس لهم غير ر ٍاو واحد ،منهم (مرداس األسلمي) لم ِ
قيس بن أبي حازم .وكذلك خرج مسلم حديث قوم ال راوي لهم غير
يرو عنه غير أبي سلمة
واحد ،منهم (ربيعة بن كعب األسلمي) لم ِ
بن عبد الرحمن)(.)42

ذكر العلماء في حكم رواية من كان مجهول العين خمسة
أقوال:
( )4األول :عدم قبول روايته )2( .الثاني :قبول روايته)3( .
الثالث :أن تفرد بالرواية عنه من ال يروي إال عن عدل قبل ،وإال
ً
فال )1( .الرابع :إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد ،أو النجدة
قبل ،وإال فال )1( .الخامس :إن زكاه أحد أئمة الجرح والتعديل
قبل ،وإال فال.

واعترض النووي -رحمه هللا -على كالم ابن الصالح هنا
بقوله( :وال يصح الرد عليه-يعني كالم الخطيب املتقدم -بمرداس
وربيعة فإنهما صحابيان مشهوران والصحابة كلهم عدول)(.)43

 القول األول :عدم قبول روايتهً .
وهو مذهب أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم ،وإليه
أشار العراقي -رحمه هللا -في (األلفية)( )40بقولة:

لكن يبقى اإلشكال فيمن روى له الشيخان أو أحدهما
وليس له إال ر ٍاو واحد وليس بصحابي .فإن مثل هؤالء الرواة ال
يحكم عليهم بالجهالة ،وممن روى له البخاري ولم يرو عنه إال ر ٍاو
واحد( :جويرية بن قدامة) تفرد عنه أبو جمرة نصر بن عمران
الضبعي ،وكذلك (زياد بن رباح املدني) تفرد عنه مالك،
وكذلك(الوليد بن عبد الرحمن الجارودي) تفرد عنه ابنه املنذر بن
الوليد .ومن ذلك عند مسلم( :جابر بن إسماعيل الحضرمي) تفرد
عنه عبد هللا بن وهب ،وكذلك (خباب -صاحب املقصورة) -تفرد
عنه عامر بن سعد(.)41

(مجهول عين من له ر ٍاو فقط *** ورده األكثر ،والقسم
الوسط).
(مجهول حال باطن والظاهر *** وحكمه الرد لدى
الجماهر).
وحكى بعض األئمة اإلجماع على رد رواية مجهول العين،
قال العالئي -:رحمه هللا ...( -ألن مثل هذا مجهول العين وال يحتج
ً
به اتفاقا)( .)29وهو ظاهر كالم ابن كثير -رحمه هللا :-حيث قال:
(فأما املبهم الذي لم يسم أو من سمي وال تعرف عينه ،فهذا من ال
يقبل روايته أحد علمناه)(. )24

واملختار في تعريف مجهول العين ما ذكره ابن القطان-
رحمه هللا -بأنه( :من لم يرو عن أحدهم إال ر ٍاو واحد ،ولم تعلم مع
ذلك حاله ،فإنه قد يكون فيمن لم يرو عنه إال واحد من عرفت
ثقته وأمانته)(.)41
ً
وقال الحافظ ابن حجر-رحمه هللا -في تعريفه أيضا( :من
لم يرو عنه غير واحد ،ولم يوثق)(.)41

قال السخاوي  -رحمه هللا ( :-وكأنه  -يعني ابن كثير  -سلف
ابن السبكي( )22في حكاية اإلجماع على الرد ،ونحوه قول ابن املواق:
(ال خالف أعلمه بين أئمة الحديث في رد املجهول الذي لم يرو عنه
إال واحد -وإنما يحكى الخالف عن الحنفية)(.)23
 القول الثاني :قبول روايتهً :

يرو عن
وقد أفرد بعض أئمة الحديث الرواة الذين لم ِ
أحدهم إال ر ٍاو واحد بالتصنيف ،قال ابن الصالح -رحمه هللا: -

ً
وهو قول (من لم يشترط في الراوي مزيدا على اإلسالم،
وعزاه ابن املواق للحنفية ،حيث قال :إنهم لم يفصلوا بين من روى
عنه واحد ،وبين من روى عنه أكثر من واحد ،بل قبلوا املجهول
على اإلطالق)(.)21

(وملسلم فيه كتاب لم أره)( ،)41وأفرد العراقي -رحمه هللا -الرواة
الذين ليس لهم إال راو واحد وحديثهم في الصحيحين أو أحدهما
حيث قال( :إذا مشينا على ما ذكره النووي أن هذا ال يؤثر في

وقال السخاوي( :وهو الزم كل من ذهب إلى أن رواية العدل
بمجردها عن الراوي تعديل له)(.)21وقال النووي( :احتج به كثيرون
من املحققين)(.)21

الصحابة فينبغي أن يمثل بمن خرج له البخاري أو مسلم عن غير
يرو عنه إال ر ٍاو واحد ،وقد جمعتهم في جزء
الصحابة ،ولم ِ
مفرد)(.)41
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 القول الثالث :إن تفرد بالرواية من ال يروي إال عن عدل
قبل ،وإال فال .ذكره السخاوي -رحمه هللا -ولم يعزه ألحد من
األئمة وإنما اكتفى فيه بقوله( :وقيد بعضهم القبول بما إذا
كان املنفرد بالرواية عنه ال يرو إال عن عدل)(ً .)21
ً
 القول الرابع :إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد أو النجدة
قبل ،وإال فالً .

أطلق املحدثون (مجهول الحال) على صنفين من الرواةً :
األولً :وهو أشهرهما :من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق،
قال ابن القطان – رحمه هللا" :-والذين يترك – يعني عبد الحق-
إعالل األخبار بهم في هذا الباب هم إما ضعفاء وإما مستورون ممن
روى عن أحدهم اثنان فأكثر ولم تعلم مع ذلك أحوالهم"( .)31وقال
الحافظ ابن حجر – رحمه هللا -عن املرتبة السابعة في كتابه
(تقريب التهذيب)(" :)31من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق ،وإليه
اإلشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال" ،وقال في موضع آخر(:)31
ً
"وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال ،وهو
املستور" ،وقال الزركش ي -رحمه هللا -وإسناده على شرط الشيخين
إال موس ى بن جبير فإنه روى عنه جماعة ،وذكره ابن أبي حاتم()31
ً
ً
في كتابه ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال ،فهو مستور الحال(.)30

عزاه السخاوي -رحمه هللا -البن عبد البر وذلك في قوله:
ً
(وكذا خصه ابن عبد البر بمن يكون مشهورا -أي االستفاضة
ونحوها -في غير العلم بالزهد كشهرة مالك بن دينار به( ،)21أو
النجدة كعمرو بن معدي كرب ،أو باألدب والصناعة ونحوها فأما
الشهرة بالعلم والثقة واألمانة فهي كافية من (باب أولى)(.)20
وقول ابن عبد البر ذكره ابن الصالح بقوله( :بلغني عن أبي
عمر بن عبد البر األندلس ي وجادة قال :إن كان ممن لم يرو عنه إال
ً
ً
رجل واحد فهو عندهم مجهول ،إال أن يكون رجال مشهورا في غير
حمل العلم ،كاشتهار مالك بن دينار بالزهد ،وعمرو بن معدي كرب
بالنجدة)(.)39
َّ
 القول الخامس :إن زك ُاه أحد أئمة الجرح والتعديل قبل وإال
فالً :

الثاني :أطلق على من ذكر فيه جرح وتعديل ولم يترجح
أحدهما على اآلخر ،قال السخاوي رحمه هللا" :املستور الذي لم
ينقل فيه جرح وال تعديل ،وكذا إذا نقال ولم يترجح أحدهما"(.)19

وهو اختيار ابن القطان –رحمه هللا -حيث قال عن مجهول
العين" :من لم يرو عن أحدهم إال واحد ولم تعلم مع ذلك حاله،
فإنه قد يكون فيمن لم يرو عنه إال واحد من عرفت ثقته
وأمانته"(.)34

للعلماء في قبول روايته أربعة أقوال:القول األول :االحتجاج
بروايته .القول الثاني :عدم االحتجاج بروايته .القول الثالث:
االحتجاج بروايته إذا لم يأت بما ينكر عليه .القول الرابع :التوقف
في روايته.

وقال الحافظ ابن حجر –رحمه هللا" :-مجهول العين



كاملبهم ،فال يقبل حديثه إال أن يوثقه غير من ينفرد عنه على
ً
األصح ،وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهال لذلك"( ،)32وقال
السخاوي -رحمه هللا" :-واختاره ابن القطان وصححه شيخنا،
وعليه يتمش ى تخريج الشيخين في صحيحهما لجماعة أفردهم
املؤلف  -يعني العراقي -بالتأليف"(.)33
القول املختار :والقول املختار من هذه األقوال القول
األول الذي يقرر عدم قبول رواية من كان مجهول العين كما هو
اختيار أكثر العلماء وصححه العراقي(- )31رحمه هللا ،-والقول الثالث
ً
والخامس ال يعارضانه؛ ألن فيهما تعديال وتزكية للراوي وذلك
يخرجه من الجهالة.

28

القول األول االحتجاج بروايته :وهو قول بعض من رد رواية
ً
ً
مجهول العدالة ظاهرا وباطنا ،وقال به بعض أئمة
الشافعية ،قال ابن الصالح -رحمه هللا" :-احتج بروايته
ً
ً
بعض من رد رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا وهو قول
بعض الشافعية ،وبه قطع منهم اإلمام سليم بن أيوب
الرازي"( ،)12()14وعزاه النووي –رحمه هللا : -إلى كثير من
املحققين( ،)13وقال" :األصح قبول رواية املستور"( ،)11وقال
ابن جماعة –رحمه هللا" :-املختار قبوله ،وقطع به سليم
الرازي"( ،)11وقال الطيبي(– )11رحمه هللا -مثل قول ابن
جماعة.

وذكر ابن الصالح –رحمه هلل -أن هذا الرأي هو الذي عليه
العمل في كثير من كتب الحديث املشهورة في من تعذرت الخبرة
الباطئة بهم ،قال -رحمه هللا" :-ويشبه أن يكون العمل على هذا
الرأي في كثير من كتب الحديث املشهورة ،في غير واحد من الرواة
الذين تقادم العهد بهم ،وتعذرت الخبرة الباطئة بهم- ،وهللا أعلم-
"(.)11وقال الحافظ ابن حجر –رحمه هللا" :-وقد قبل روايته جماعة
بغير قيد"(.)11قال السخاوي –رحمه هللا" :-يعني بعصر دون
آخر"(.)10


القول الثاني :عدم االحتجاج بروايته :وهو الذي اختاره
جمهور املحدثين ،وهو ظاهر كالم اإلمام أحمد -رحمه هللا-
قال الذهلي -رحمه هللا" :-وال يجوز االحتجاج إال بالحديث
املوصل غير املنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ،وال رجل
ً
مجروح" .وقال – أيضا" :-ال يكتب الخبر عن النبي  --حتى
يرويه ثقة عن ثقة حتى يتناهى الخبر إلى النبي  --بهذه
الصفة ،وال يكون فيهم رجل مجهول ،وال رجل مجروح ،فإذا
ثبت الخبر عن النبي  --وجب قبوله ،والعمل به ،وترك
مخالفته"(.)19وقال البيهقي -رحمه هللا" :-ال يجوز قبول خبر
املجهولين حتى يعلم من أحوالهم ما يوجب قبول
أخبارهم"( .)14وقول الذهلي والبيهقي -رحمهما هللا -شامل
لجميع أنواع املجهولين .وقال ابن رجب –رحمه هللا":-وكذلك
ظاهر كالم اإلمام أحمد أن خبر مجهول الحال ال يصح وال
يحتج به ،ومن أصحابنا من خرج قبول حديثه على الخالف
في قبول املرسل"(.)12وقال الزركش ي -رحمه هللا" :-واملذهب أن
مستور العدالة حكمه حكم غير العدل في الرواية"(.)13وقال
الحافظ أبن حجر-رحمه هللا" :-ردها الجمهور"( .)11وقال
ً
الغزالي –رحمه هللا":-املستور ال تقبل روايته خالفا لبعض
الناس"(.)11



القول الثالث :االحتجاج بروايته إذا لم يأت بما ينكر عليه:
ذكر اإلمام الذهبي -رحمه هللا -في ترجمة "مالك بن الخير
الزبادي" عن ابن القطان أنه قال":هو ممن لم تثبت عدالته".
قال الذهبي" :يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة ،وفي رواة
الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن ً
أحدا نص على توثيقهم،
والجمهور على أن من كان من املشايخ قد روى عنه جماعة
ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح"( .)11قال الحافظ
ابن حجر-رحمه هللا" :-ما نسبه للجمهور لم يصرح به ٌ
أحد
ً
من أئمة النقد إال ابن حبان ،نعم هو حق فيمن كان مشهورا

بطلب الحديث واالنتساب إليه كما قررته في علم
الحديث"( .)11وقال في موضع آخر عقب حكايته لقول الذهبي
املتقدم" :وهذا الذي نسبه إلى آخره مما ينازع فيه ،بل ليس
كذلك ،بل هذا ش يء نادر؛ألن غالبهم معروفون بالثقة إال من
خرجا له في االستشهاد -وهللا أعلم .)11("-


القول الرابع :التوقف في روايته :وهو اختيار إمام الحرمين
الجويني  -رحمه هللا -ووافقه عليه ابن حجر –رحمه هللا -قال
إمام الحرمين":والذي أوثره في هذه املسألة أال نطلق رد رواية
املستور وال قبولها ،بل يقال :رواية العدل مقبولة ،ورواية
الفاسق مردودة ،ورواية املستور موقوفة إلى استبانة
حالته"(.)10وقال ابن حجر-رحمه هللا" :-والتحقيق أن رواية
املستور ونحوه مما فيه االحتمال ال يطلق القول بردها وال
بقبولها ،بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم إمام
الحرمين ،ونحوه قول ابن الصالح ( )19فيمن جرح بجرح غير
مفسر"(.)14



القول املختار :هو قول الجمهور في عدم االحتجاج بروايته،
وهو القول الثاني من هذه األقوال فال يحتج إال بمن كان ثقة.
أو وصف بأدنى درجات العدالة والتوثيق .ومن اختار التوقف
في روايته وهو القول الرابع لم يبعد عن مذهب الجمهور في
عدم االحتجاج به؛ ألن التوقف معناه عدم العمل بخبره.

إن حديث مجهول الحال عند من ال يحتج به ضعيف
ً
ً
ضعفا يسيرا ،فإذا توبع بمثله أو بأعلى منه انجبر ضعفه وصار
ً
حسنا لغيره ،قال ابن حجر -رحمه هللا( :-وقد فات الحاكم من
األقسام املختلف فيها قسم آخر نبه عليه القاض ي عياض -رحمه
هللا -وهو رواية املستورين ،فإن رواياتهم مما اختلف في قبوله
ورده .ولكن يمكن الجواب عن الحاكم في ذلك بأن هذا القسم وإن
كان مما اختلف في قبول حديثهم ورده إال أنه لم يطلق أحد على
حديثهم اسم الصحة ،بل الذين قبلوه جعلوه من جملة الحسن
بشرطين :أحدهما :أن ال تكون رواياتهم شاذة .وثانيها :أن يوافقهم
غيرهم على رواية ما رووه .فقبولها إنما هو باعتبار املجموعية كما
ً
قرر في الحسن- .وهللا أعلم)( .)12وقال -أيضا( :-ومتى توبع الس يء
الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه ،أو مثله ال دونه ،وكذا املختلط
ً
الذي لم يتميز ،واملستور ....،صار حديثهم حسنا ال لذاته بل وصفه
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بذلك باعتبار املجموع من املتابع و َ
املتابع ،مع كل واحد منهم
ِ
ً
احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء ،فإذا
جاءت من املعتبرين رواية موافقة ألحدهم رجح أحد الجانبين من
االحتمالين املذكورين ،ودل ذلك على أن الحديث محفوظ ،فارتقى
من درجة التوقف إلى درجة القبول- .وهللا أعلم.)13()-وقال
السيوطي –رحمه هللا( :-وفيما علق عن ابن حجر أن الضعيف
حال ،يرتقي إلى الحسن بتعدد طرقه.)11()....
لتدليس ،أو جهالة ٍ
ٍ

األفراد ،ثم ال تزال تكثر إلى أن يقطع بصدق املروى ،وال يستطيع
سامعه أن يدفع ذلك عن نفسه(.)11

ترتفع الجهالة بثبوت العدالة ،وتثبت العدالة ،بطريق
من الطرق التالية:
.4
.2
.3
.1

إن رواية مجهول الحال -وكذا مجهول العين واملبهم-
ً
مردودة عند أهل العلم الحتمال أن يكون املجهول كاذبا أو س يء
الحفظ ،فإذا جاء خبره من طريق أخرى ولو كان راويها في درجته
ً
كان ذلك دليال على حفظه وضبطه لذلك الخبر ،قال شيخ اإلسالم
ً
ابن تيمية –رحمه هللا( :-إذا رواه املجهول خيف أن يكون كاذبا أو

.1

سيئ الحفظ ،فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد
ً
كذبه ،واتفاق األثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعا ،وقد
ً
يكون بعيدا ،وملا كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكنا نزل عن درجة

.1

إما باالستفاضة والشهرة
إما بالتنصيص على عدالته.
إما برواية عدلين عنه.
إما برواية أحد أهل العلم الكبار عنه ،ممن ال يعرف بالرواية
عن املجهولين.
إما بكثرة حديث الراوي ،وشهرته بين العلماء بذلك كما هو
مذهب بعض أهل الحديث
إما بالشهرة في غير العلم بالزهد والنجدة(.)11

وأما ثبوت العدالة باالستفاضة والشهرة فقد قال ابن
الصالح -رحمه هللا":-من اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم
من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة واألمان استغني فيه بذلك
ً
عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا"( ،)10وقد عقد الخطيب
ً
البغدادي -رحمه هللا -في الكفاية بابا ترجمته (باب في املحدث
املشهور بالعدالة والثقة والعدالة واألمانة ال يحتاج إلى تزكية
املعدل).

الصحيح)(.)11وقال البقاعي -رحمه هللا":-إنا ما رددنا املستور
لضعفه بل الحتمال ضعفه وعدم تحقق صفة الضبط فيه...فإذا
اعتضد بمجيئه من طريق أخرى ولو كان راويها في درجته غلب على
الظن أنه حفظ ،والعبرة في هذا العلم بالظن"( .)11إن احتمال
ضعف الراوي املستور هو السبب الذي رد األئمة به خبره كما صرح
البقاعي -رحمه هللا -فإذا روى خبر فإنه يحتمل أن يكون قد ضبط

أما ثبوت العدالة بالتنصيص؛ فهذا في حق من لم يشتهر
بالعدالة ولم يستفض ذكره بها.واألصل في حجة الجمهور في
إشتراطهم التنصيص على عدالة الراوي ،الذي لم يشتهر ذكره بها
ً
هو:قول ابن عباس " : --إنا كنا مرة إذا سمعنا رجال يقول :قال
رسول هللا  --ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا ،فلما ركب
الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إال ما نعرف"( .)19وقول
ابن سيرين -رحمه هللا" :-لم يكونوا يسألون عن اإلسناد فلما وقعت
الفتنة قالوا :سموا لنا رجالكم؛ فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ
حديثهم ،وينظر إلى أهل البدع فال يؤخذ حديثهم"(.)14وهذا يدل على
أنهم كانوا يطلبون التنصيص على حال الرجل ليؤخذ عنه ،وإال
ً
توقف في حديثه حتى يتبين حاله ،وهذا منهم امتثاال لقوله تبارك
ْ َ َُ ْ َ
َ ََ ُ
اس ٌق ِبن َب ٍإ فت َبيًنوا﴾ ()12؛ فمن عرفت عدالته
وتعالىِ ﴿ :إن جاءكم ف ِ

املروى ،ويحتمل أن ال يكون قد ضبطه ،فإذا روي من وجه آخر
مثله وفوقه ال دونه غلب على الظن ضبط له ،وكلما كثرت طرقة
قوي ذلك فيه .قال السخاوي  -رحمه هللا -عقب قول العراقي في
األلفية":ولم يكن فرد ورد"ً ،
"أيضا من وجه آخر فأكثر فوقه أو مثله
ً
ال دونه؛ ليترجح به أحد االحتمالين ،ألن املستور -مثال -حيث يروى

يحتمل أن يكون ضبط املروى ويحتمل أن ال يكون ضبطه ،فإذا
وجه آخر ،غلب على الظن أنه كلما كثر
ورد ما رواه أو معناه من ٍ
املتابع قوي الظن ،كما في أفراد املتواتر ،فإن أولها من رواية
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قبل خبره ،ومن عرف فسقه توقف في قبول خبره حتى يتبين ،ومن
لم تعرف عدالته ولم يعرف فسقه فإننا نتوقف فيه حتى يتبين
كذلك- ،وهللا أعلم .-وفيما يتعلق بمسألة العلم ،شهرة الراوي
بطلب العلم والفقه-على نحو ما ذكر عن ابن عبد البر -فما أجمل
ما قاله الشيخ عداب الحمش فيما يتعلق بذلك حين قال( :إن
ً
ً
استعراض كتب الرجال يشعر بأن عددا كبيرا من الرواة كان
ً
مشهورا بطلب العلم والفقه وغير ذلك ومع هذا فإننا ال نقف على
توثيق ملعتد به فيهم ،ومع هذا فإنك ترى الحافظ يقول فيهم ثقة،
ً
وكأني بابن عبد البر ،يعني أن كل رجل كان معروفا بطلب العلم
وحمل معاصروه حديثه ولم يجرحوه مع ظاهر عدالته ووفور
مروءته ودينه فهو عدل مقبول الرواية ،وقد نص الشافعي على
نحو هذا فقال :وكذلك كلفنا أن نقبل عدل الرجل على ما ظهر
لنا ...وقد يكون غير عدل في الباطن( ،)13فاملسلمون أحوالهم
تختلف في الصالح والتقوى واملعرفة فمن بحثنا عن حاله بعد
معرفته فما وجدناه إال ظاهر الصالح واالستقامة مع لزومه أهل
العلم حكمنا بأنه عدل الدين ،فإذا سبرنا حديثه فوجدناه
ً
ً
مستقيما حكمنا بأنه مستقيم الرواية ،وتكليفنا بأن نجد نصا
إلمام من أئمة النقد في كل ر ٍاو غير ممكن ،وبخاصة إذا علمت أن
ألفاظ النقاد متفاوتة الداللة على معانيها عندهم)(.)11

بيناه بذكر أسماء الرواة الذين جهلهم ابن حزم وأقوال النقاد فيهم
فصل في ذلك وهللا وحده املستعان.
ثم إيراد قول ابن حجر
كحكم ٍ
ٍ
ً
مترجما ّ
واحد
لكل
لقد قمت في هذا البحث بذكر األسماء
ٍ
ِ
ً ً
ّ
إال أني رأيت َ
األمر يطو ُل كثيرا جدا فارتأيت أن
منهم بما ُيعرف به،
َ
شكل جدو ٍل يختصر هذه التراجم ويسهل الرجوع
أجعل الرواة على ِ
إليها ،وقد جعلته على َّ
النحو اآلتي:
الرقم

اسم الراوي

قول ابن
حزم

أقوال النقاد
في الراوي

وفي أقوال النقاد اعتمدنا الكتب
.4
.2
.3
.1

والحاصل من أقوال أهل املحدثين –وهللا أعلم -أن التزكية
خبر ،يثبت لنا عدالة الدين ،أما عدالة الرواية فال تثبت إال بعد
سبر حديث الراوي ومعرفة موافقته ومخالفاته وتفرده ،وباهلل
التوفيق.

.1
.1

تنبيه :إن أغلب املباحث التي ذكرناها فيما تقدم إنما
تعطينا صورة حقيقية وواقعية حول رواية املجهولين وموقف
العلماء من أهل الخبرة واالختصاص والصنعة الحديثية من ذلك،
حتى نتمكن من قبول روايتهم والعمل بها أو ردها والعدول عنها أو
التوقف فيها حتى يتبين حال الراوي.

.1
.1

 ...وبالتالي نستطيع بعد ذلك الحكم عليهم من خالل

.0

مروياتهم عند ابن حزم وغيره ،لكن كون أغلب الذين حكم عليهم
.49

ابن حزم بالجهالة إنما هم مجهولون عنده معروفون عند غيره فال
يلتفت إلى تجهيله لهم سيما مع مخالفته ملشاهير النقاد وتنصيص

.44

املتأخرين منهم على عدم اعتبار أحكامه تلك في الرواة ،وقد أثبتنا
ذلك بحمد هللا من خالل هذا البحث وذلك ضمن الجدول الذي
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قول ابن حجر
في التقريب

اآلتية:

أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،اإلصابة في تمييز
الصحابة( ،بيروت :دار الكتاب العربي ،د.ت)
الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد( ،بيروت :دار الكتب
العلمية ،د.ت)
عبد الجبار الخوالني ،تاريخ داريا ،تحقيق سعيد األفغاني،
(دمشق :دار الفكر4011 ،م).
محمد بن إسماعيل البخاري ،التاريخ الكبير( ،بيروت :دار
الفكر ،د.ت)
أسلم بن سهل بحشل ،تاريخ واسط ،تحقيق كروكيس عواد،
(بيروت :عالم الكتب4011 ،م) ،الطبعة األولى.
أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،تهذيب التهذيب،
(بيروت ،د.ت).
محمد بن حبان البستي ،الثقات( ،مطبعة مجلس دائرة
املعارف العثمانية ،حيدر أباد4013 ،م).
عمر بن أحمد ابن شاهين ،تاريخ أسماء الثقات ،تحقيق د.
عبد املعطي قلعجي( ،دار الكتب العلمية4011 ،م) ،الطبعة
األولى.
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل( ،بيروت:
دار الفكر ،د.ت).
محمد بن سعد أبو عبد هللا ابن سعد البصري ،الطبقات
الكبرى( ،بيروت :دار صادر ،د.ت).
خليفة بن خياط العفري ،كتاب الطبقات ،تحقيق د .أكرم
العمري( ،الرياض :دار طيبة ،الرياض4012 ،م) ،الطبعة
الثانية
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 .42محمد بن أحمد الذهبي ،الكاشف عمن له رواية في الكتب
الستة( ،القاهرة :دار النصر للطباعة4012 ،م).
 .43أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،لسان امليزان( ،بيروت:دار
الفكر ،د.ت).
 .41أبو الحجاج يوسف بن زكي املزي ،تهذيب الكمال في أسماء
الرجال ،تحقيق د .بشار معروف( ،بيروت :مؤسسة الرسالة،
4011م) ،الطبعة الرابعة.
اسم الراويً

قول ابن حزم ً

أحمد بن خالد بن موس ى الوهبي.

مجهول114/1 ،

أحمد بن علي بن أسلم األبار.

مجهول201/1 ،

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل
الصفار.

مجهول321 /1 ،

أصبغ بن زيد بن علي الجنهي
الوراق.

مجهول113/1،

جعثل بن هاعان(أبو سعيد
الرعيني).

مجهول391/1 ،

جهظم بن عبد هللا.

مجهول 211/1

حاتم بن حريث الطائي.

مجهول 413/1

حبان بن جزء السلمي.

مجهول .12/1

حبان بن زيد الشرعبي.

مجهول 111/1

حجاج بن فرافصة الباهلي.

مجهول 413/1

حسان بن بالل املزني.

مجهول 211/4

حصن بن عبد الرحمن التراغمي.

مجهول 424/44

حصين بن قبيصة.

مجهول 291/0

 .41محمد بن أحمد الذهبي ،ميزان االعتدال في نقد الرجال،
تحقيق علي البجاوي( ،بيروت :دار املعرفة ،د.ت).
 .41ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ،التميمي،
ُ
البستي ،الثقات ،تحقيق :السيد شرف الدين أحمد ،بيروت:
دار الفكر ،الطبعة األولى 4301 ،هـ.

أقوال النقاد في الراويً ً
قال ابن معين :ثقة ،وقال الدار قطني :ال بأس به .انظر :التهذيب،
ً
ّ ً
ً
خيرا فاضال ثقة صدوقا.
 ،21/4وقال أبو حاتم :كان
انظر:الجرح.10،/4،
ً
ً
كان ثقة حافظا متقنا حسن املذهب .انظر :تاريخ بغداد،391/1،
وانظر :اللسان.234/4 ،
قال ابن حجر :ثقة اإلمام النحوي ،انظر :اللسان ،132/4 ،وثقه
الخليلي ،انظر :اإلرشاد في معرفة علماءالحديث ،131،ووثقه
الدارقطني ،انظر :تاريخ بغداد2334 /1 ،
قال ابن معين :ثقة ،وقال أحمد ،ال بأس به ،وقال أبو زرعة :شيخ،
وقال أبو داود :ثقة.انظر :التهذيب.314/4،
قال ابن يونس :كان عمر بن عبد العزيز بعثه إلى املغرب ليقرئهم
القرآن وكان أحد الفقهاء القراء وكان قاض ي الجند بإفريقيا لهشام.
انظر :التهذيب .11/2،انظر :تهذيب الكمال،241/1،وتاريخ ابن
يونس ،11/4،أما ابن معين في تاريخه111\1،فقال عاهان
قال ابن معين :ثقة إال أن حديثه منكر يعني ما روى عن املجهولين.
ً
ً
وقال أحمد :كان رجال صالحا لم يكن به بأس .انظر :التهذيب-429/2،
.424وثقه ابن حبان الثقات411/1،
قال ابن معين :ال أعرفه ،انظر :التهذيب ،420/2،قال ابن سعد :كان
معروفا ،انظر :الطبقات ،111/1،وقال أبو حاتم :شيخ ،انظر:
الجرح .211/3،وثقه ابن حبان الثقات411\1،
ً
ً
أخرج له الترمذي وابن ماجه حديثا واحدا في السؤال عن الضبع،
ضعف إسناده الترمذي .انظر:التهذيب.414/2 ،
روى عنه حريز بن عثمان قال أبو داود :شيوخ حريز كلهم ثقات ،انظر:
التهذيب .12/2 ،كما في التاريخ الكبير11/3 ،
قال بن معين:ال بأس به ،انظر :التهذيب ،191/2 ،وقال أبو زرعة :ليس
بالقوي ،انظر :املزي .111/1،انظر :التاريخ الكبير 311/2
قال في التهذيب ،211/2 ،روى عنه جماعة ووثقه ابن املديني وكفى به.
كما في التاريخ الكبير321/3 ،
قال الدار قطني :شيخ يعتبر به ،انظر :املزي .149/1،كما في تهذيب
التهذيب311/2،
قال العجلي :تابعي ثقة ،انظر :التهذيب .311 /2 ،كما في التاريخ الكبير
1/ 3

قول ابن حجر في التقريب ً
صدوق(.)39

صدوق يغرب (.)131

صدوق فقيه (.)023

صدوق يكثر عن املجاهيل
(.)012
حمص ي مقبول (.)001
صدوق(.)4912
ثقة أخطأ من زعم أن له
صحبة ()4913
صدوق عابد يهم
()4433
صدوق ()4401
مقبول()4311
ثقة (.)4319

حفص بن غيالن

مجهول1/1،

قال ابن معين :ثقة ،وقال مرة :ليس به بأس .انظر :املزي.14/1،

صدوق فقيه رمي بالقدر
()4132

حكيم بن جابر.

مجهول .121 /1

قال العجلي :كوفي ثقة ،وقال النسائي :ثقة .انظر :التهذيب.111 /2 ،

ثقة (.)4111

حميد بن مالك األخثم.

مجهول .411 /1

قال النسائي :ثقة .انظر :املزي .309 /1 ،كما في املزي310/1 ،

ثقة (.)4111
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اسم الراويً

قول ابن حزم ً

أقوال النقاد في الراويً ً

قول ابن حجر في التقريب ً

رافع بن سلمة بن زياد.

مجهول.301 /1

الربيع بن حبيب.

مجهول .112 /1

ربيعة بن عثمان.

مجهول .412/49

زيد بن علي (أبو القموص).

مجهول .411 /1

زيد بن أبي عياش.

مجهول .303 /1

سليمان الشيباني

مجهول .411 /4

سنان بن سلمة بن املحبق.

مجهول .301 /1

سيار بن منظور الفزاري.

مجهول .111 /1

عاصم بن حكيم

مجهول .301 /1

عبد الحميد بن منذر

مجهول .411 /3

عبد الرحمن بن عبد هللا
املسعودي

مجهول .140 /1

قال الذهبي :ثقة ،انظر:الكاشف.399 /4 .
قال ابن معين :ثقة ،قال البخاري والنسائي :منكر الحديث .انظر:
املزي.11 /0 ،
قال ابن معين :ثقة وقال أبو زرعة :ليس بذالك القوي .انظر :املزي،
.433 /0
قال العجلي :ثقة  .انظر :التهذيب .124 /3 ،وثقه ابن حبان الثقات1،
 ،210/والعجلي ،الثقات 412 ،وانظر :التاريخ الكبير193-4-2،
صحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثة وقال الدار قطني :ثقة،
 .انظر :التهذيب.123-121 /3 ،
قال يحيى بن معين :ثقة ،وقال أبو حاتم :ثقة صدوق .انظر:
املزي.111/44،
قال العجلي :هو تابعي ثقة .انظر :التهذيب .214 /1 ،والتاريخ الكبير1،
412/
ذكره ابن حبان في الثقات ،200/1،و وثقة العجلي .انظر :هامش
املزي.342/42،
ً
قال أبو حاتم :ما أرى بحديثه بأسا .انظر :الجرح ،312 /1 ،وذكره ابن
حبان في الثقات.191/1،
قال النسائي :ثقة .انظر :املزي 119 /41 ،وقال الذهبي :صدوق  .انظر:
الكاشف.412/2 ،
من كبار العلماء ،قال ابن نمير :ثقة اختلط بآخرة ،و قال :النسائى
ليس به بأس .انظر :املزي ،221-222 /41 ،والتهذيب،242-249/1 ،
وامليزان.111-111/2،
ذكره ابن حبان في الثقات ،313/1،وقال الذهبي :وثق.انظر :الكاشف،
.411 /2
عن أحمد بن حنبل :ما بلغني عنه إال خيرا.انظر :تاريخ بغداد13/44،
وذكره ابن حبان في الثقات.121/1،
قال ابن معين :صالح.انظر :الجرح ،41/1،وذكره ابن شاهين في تاريخ
أسماء الثقات ،ص ،403وقال :صالح.
ً
ي
قال أحمد :ال أعلم به بأسا وقال ابن معين والنسائي :ثقة.انظر :املز ،
.01-01 /41
قال الدار قطني :ال بأس به وقال العجلي :تابعي ثقة .انظر :التهذيب
 ،311/1،.وقال الذهبي في الكاشف  ،441،/2،.ثقة.

ثقة (.)4113

عبد الرحمن بن محمد بن أبي
بكر.
عبد السالم بن عبد الرحمن
الوابص ي.

مجهول .323 /1
مجهول .311 /2

عبد هللا بن بديل بن ورقاء.

مجهول 141 /3

عبد هللا بن شوذب

مجهول 211/49

عبد هللا بن غابر.

مجهول1/1

عبد هللا بن فيروز الديلمي

مجهول 301 /1

عبد هللا بن واقد.

مجهول 419 /1

عبد امللك بن مغيرة.

مجهول 112 /1

عبد هللا بن عبد هللا العنكي

مجهول 203 /1

عتاب بن بشير.

مجهول 409 /1

عتاب بن عبد العزيز الحماني.

مجهول 241 /1

قال ابن معين :ثقة وقال العجلي :ثقة .انظر :املزي.131 /41،
ذكر املزي ،211/41،أن العشرة رووا عنه ،وذكره ابن حبان في
الثقات. 19/1 ،
قال ابن معين والنسائي :ثقة.انظر :املزي ،140/41،وقال أبو حاتم :ال
بأس به.انظر :الجرح.311/1،
قال أبو حاتم :هو صالح الحديث ،وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب
الضعفاء وقالّ :
يحول وقال ابن معين ثقة.انظر :الجرح .322/1،.
قال أحمد بن حنبل :أرجو أن ال يكون به بأس روى بأخره أحاديث
منكرة ،وقال ابن معين :ثقة وقال النسائي :ليس بذلك.انظر :املزي
.211-211/40،.
قلت :روى عنه ستة.انظر :املزي  ،203/40،.وذكره ابن حبان في
الثقات .201/1،.
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صدوق (.)4111
صدوق به أوهام (.)4043
ثقة (.)2412
صدوق (.)2413
ثقة (.)2111
ولد يوم حنين فله رؤية
(.)2119
مقبول (.)2141
صدوق (.)3911
ثقة (.)3111
صدوق اختلط قبل موته
(.)3040
مقبول (.)3001
مقبول (.)1912
صدوق يخطئ (.)3221
صدوق عابد (.)3311
ثقة (.)3121
ثقة من كبار التابعين
()3131
مقبول (.)3111
ثقة (.)1240
صدوق يخطئ (.)1342
صدوق يخطئ (.)1140
مقبول (.)1122
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اسم الراويً
عجير بن عبد يزيد.
عثمان بن واقد

قول ابن حزم ً
مجهول 410/49
مجهول22 /1

عطية بن قيس الكالعي.

مجهول 241 /3

العالء بن زهير.

مجهول 409 /3

علي بن حرب الطائي.

مجهول 134 /1

عمارة بن أكيمة.

مجهول 210 /2

عمارة بن خزيمة.

مجهول 220 /1

عنبسة بن سعيد.

قابوس بن املخارق.

8179

وليس هو عنبسة
بن سعيد العاص
؛ألن ابن املبارك
لم يدركه،
211/49
مجهول
11-129 /1

قيس بن حبتر.

مجهول 411 /1

كثير مولى سمرة.

مجهول لو كان
ً
مشهورا بالثقة
والحفظ ملا
خالفنا هذا
الخبر201 /0 ،

كثير بن مرة

مجهول 113 /1

مجمع بن يعقوب

مجهول 301 /1

محمد بن الصلت البصري

مجهول 214 /4

محمد بن عبد هللا املهاجر
الشعيثي

مجهول -44 /42
303

أقوال النقاد في الراويً ً

قول ابن حجر في التقريب ً

ذكره ابن سعد في مسلمة الفتح .انظر :اإلصابة  ،111/2،.و التهذيب
 ،413/1،.وأسد الغابة.100/3،.
ً
قال أحمد :ال أرى به بأسا وقال ابن معين :ثقة وقال أبو داود:
ضعيف.انظر :املزي .191-191/40،.
قال أبو حاتم :صالح الحديث.انظر :الجرح  ،311/1،.وقال أبو مسهر:
كان مولده في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم سنة (. )1انظر :التهذيب
،221/1،.و التاريخ الكبير44/1 ،

صحابي من مشايخ قريش
(.)1131

قال ابن معين :ثقة.انظر :الجرح 311/1 ،.
قال النسائي :صالح.انظر :تاريخ بغداد  ،140/44،.قال أبو حاتم:
صدوق.انظر :الجرح .413/1،.
قال أبو حاتم :هو صحيح الحديث حديثه مقبول.انظر:
الجرح ،312/1،.وقال يحيى بن سعيد :ثقة.انظر :التهذيب ،144/1،.و
التاريخ الكبير101/1 ،
قال النسائي :ثقة.انظر :املزي ،212/24 ،وقال ابن سعد :كان ثقة
قليل الحديث.انظر :الطبقات.14/1،
قال أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدرامي وابن معين وأبو زرعة
وأبو حاتم :ثقة.انظر :املزي.191-191/22 ،
قال النسائي :ليس به بأس وذكره ابن حبان في
الثقات.انظر:املزي .339/23.والجرح والتعديل411/1 ،
قال أبو زرعة النسائي :ثقة.انظر :املزي  ،41/21،.والطبقات الكبرى،
.231/1
وثقه ابن حجر ،التقريب 1121،قال احمد والعجلي :ثقة ،وذكره ابن
حبان في الثقات وروى عنه خمسة.انظر :املزي.413/23،.
قال ابن سعد :ثقة.انظر :الطبقات ،111/1 ،وقال النسائي :ال بأس
به.انظر :املزي .409-410/23،.
قال ابن معين والنسائي :ليس به بأس.انظر :املزي.212/21،.
قال أبو حاتم وأبو زرعة :صدوق.انظر :الجرح ،210/1،.وقال الدار
قطني :ثقة.انظر :التهذيب.231/0 ،
قال املفضل بن غسان:ثقة ،وقال النسائي:ليس به بأس ،وذكره ابن
حبان في الثقات.انظر :املزي ،114/21 ،الجرح 211/ 1،وثقه ابن
معين تاريخه01/4،

صدوق ربما وهم (.)1121
ثقة مقرئ (.)1122
ثقة (.)1231
صدوق فاضل (.)1194
ثقة (.)1131
ثقة (.)1111

ثقة (.)1299

ال بأس به (.)1111
ثقة (.)1111

مقبول ووهم من َّ
عدة
ًّ
صحابيا

ثقة()1134
صدوق ()1109
صدوق يهم ()1014
صدوق()1919

محمد بن عبد لرحمن بن عبد
هللا أبو الرحال.

مجهول 420 /1

قال أحمد وابن املعين وأبو حاتم :ثقة.انظر :الجرح.341/1،

ثقة()1919

محمد بن أبي غالب.

مجهول 321 /1

قال الخطيب :ثقة روى عن ابن معين قال :ما أراه املسكين
يكذب.انظر :تاريخ بغداد.412/3،

صدوق()1941

محمد بن هالل بن أبي هالل.

مجهول 13 /3

محمد بن يحيى الكناني.

مجهول 444 /4

قال أحمد :ثقة ،وقال أبي حاتم :ليس به بأس.انظر :الجرح . 441/1،.
قال عنه املعافري :أحد الثقات املشاهير بحمل الحديث املشهورين
بعلم األدب و ورواية السيرة ومعرفة األيام.انظر :املزي.131/21 ،
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صدوق()1311
ثقة (.)1309

قول ابن حزم ً

أقوال النقاد في الراويً ً

قول ابن حجر في التقريب ً

اسم الراويً
مخارق بن سليم.

مجهول 129 /1

قال الذهبي :صحابي.انظر :الكاشف ،421/3 ،وقال ابن عبد البر :في
مخارق بن عبد هللا والد قابوس .انظر :وفيه اختالف
االستيعاب ،101-101/3،بهامش اإلصابة.

مرقع بن صيفي.

مجهول 310 /1

قال الذهبي :ثقة.انظر :الكاشف.434/3 ،

مختلف في صحبته وذكره
ابن حبان في كتاب
التابعين (.)1124
صدوق (.)1114

املسلم بن مشكم الخزاعي.

مجهول 491 /1

املسور بن رفاعة (.)41

مجهول 249 /0

املشمعل بن ملحان.

مجهول 414 /1

معاذ بن عبد هللا بن خبيب.

مجهول 22 /1

معاوية بن سعيد بن شريح.

مجهول 210 /3

معاوية بن يحيى أبو مطيع.

مجهول 210 /3

املقدام بن معدي كرب.

مجهول 14 /1

موس ى بن أعين.

مجهول 404 /1

ميمون بن جأبان.

مجهول 211 /1

ناجية بن كعب.

مجهول 211 /4

نافع بن عجير.

مجهول 111 /0

نبهان املخزومي.

مجهول 319 /1

هبيرة بن يريم.

مجهول 411/49

هريم بن سفيان.

مجهول 212 /3

هني بن نويرة.

مجهول 211 /49

الوليد بن رباح.

مجهول 412 /1

الوليد بن عبدة.

مجهول 412 \1

يحيى بن أيوب الغافقي

مجهول 321 /4

يحيي بن زرارة.

مجهول 1 /1

قال أبو مسهر والعجلي ويعقوب بن سفيان ودحيم :ثقة.انظر:
املزي.111/21،.
قلت :روى عنه سبعة كما في املزي ،119/21 ،ووثقه ابن حبان،
 ،131/1فهو فوق ما قال ابن حجر.
قال ابن شاهين :ص ،309صالح الحديث ،قال ابن معين :ما أرى كان
به بأس وقال الدار قطني :ضعيف.انظر :املزي.43/21،
قال ابن معين :من الثقات ،وقال أبو داود ثقة روى عنه غير
واحد.انظر :املزي .421/21 ،انظر :إكمال تهذيب الكمال210/44 ،
وقال الذهبي :وثق.انظر :الكاشف ،411/3 ،قلت :ذكر املزي،411/21،
أن عشرة رووا عنه ووثقه ابن حبان ،411/0،فهو فوق قول ابن حجر-
وهللا أعلم.-
قال أبو حاتم :صدوق مستقيم الحديث ،وقال أبو زرعة :هو ثقة.انظر:
الجرح ،311/1 ،وانظر :امليزان.430/1 ،
صحب النبي صلى هللا عليه وسلم وروى عنه أحاديث.انظر :اإلصابة،
 ،131/3وانظر :أسد الغابة.211/1،
قال أبو حاتم وأبو زرعة :ثقة.انظر :الجرح ،ج،1ص ،431وقال ابن
معين والدار قطني :ثقة.انظر :التهذيب.321/49 ،
قلت :روى عنه ثالثة ووثقه العجلي كما في املزي )،311/49 ،ووثقه
ابن حبان ،141/1 ،وقال الذهبي :ثقة.انظر :الكاشف .402/3 ،كما في
املزي.493/20 ،
قال ابن معين :صالح ،وقال أبو حاتم :شيخ.انظر :الجرح .111/1 ،قال
الجوزجاني :مذموم ،انظر  :أحوال الرجال19/4،
ذكره ابن حبان في الصحابة وفي التابعين.انظر :الثقات،343/3 ،
و ،110/1وذكره ابن حجر في القسم األول من اإلصابة. 111/3 ،
قال الذهبي :ثقة.انظر :الكاشف .401/3 ،ووثقه ابن حبان،
الثقات،111/1،وانظر  :املزي344/20،
قال النسائي :أرجو ال يكون به بأس وقد روى غير حديث منكر.انظر:
التهذيب.21/44،
قال ابن معين وأبو حاتم :ثقة.انظر :الجرح ،441/0 ،وقال ابن شاهين
(ص  )311صالح الحديث وقال أحمد :ثقة وقال عثمان :هو قدوة ثقة
ثبت .ووثقه العجلي في ثقاته.111/4،
وذكره ابن حبان في الثقات ،111/1 ،وقال الذهبي :وثق.انظر:
الكاشف .221/3،وثقه العجلي في ثقاته.114/4،
قال أبو حاتم :صالح وقال الترمذي عن البخاري :حسن الحديث.انظر:
املزي ،42/34،وقال الذهبي :صدوق.،انظر :الكاشف.231/31،
قال ابن يونس :كان من أهل الفقه و الفضل ،وذكره يعقوب بن
سفيان في املصريين.انظر :التهذيب.414/44،
قال أحمد :سيئ الحفظ وقال ابن معين :صالح وقال مرة :ثقة ،وقال
النسائي :ليس بالقوي.انظر :سير أعالم النبالء.1/1،.
قال الذهبي :ثقة.انظر :الكاشف 211/3،قلت :روى عنه سبعة كما في
املزي ،393/34،ووثقه ابن حبان.191/1 ،
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ثقة (.)1111
مقبول (.)1119
صدوق يخطئ (.)1112
صدوق ربما وهم (.)1131
مقبول (.)1111
صدوق له أوهام (.)1113
صحابي مشهور (.)1114
ثقة عابد (.)1011
مقبول (.)1911
ثقة (.)1911
قيل له صحبه (.)1910
مقبول (.)1902
ال بأس به (.)1211
صدوق (.)1210
مقبول من العباد.)1321(،
صدوق(.)1131
ثقة(.)1131
صدوق ربما أخطأ (.)1144
مقبول (.)1111
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اسم الراويً

قول ابن حزم ً

يحيي بن عبد هللا بن عبد
الرحمن األنصاري.

مجهول 422 /1

يسار مولى ابن عمر.

مجهول 11 /2

يعقوب بن مجمع

مجهول 303 /1

يعقوب بن أبي يعقوب املدني

مجهول 119 /1

يونس بن يوسف بن حماس

مجهول 201 /44

أبو أمية املخزومي

مجهول 14 /24

أبو راشد الحبراني

مجهول 24 \1

أبو سعد أو أبو سعيد الخير.

مجهول 444 /4

أبو كبشة السلولي

مجهول 211 /1

أبو مريم األنصاري.

مجهول 14 /1

أبو ميمونة.
أم بالل بنت هالل.

مجهول 419 /49
مجهولة 22 /1

الوليد بن هشام بن معاوية
األمولي.

غير مشهور /1
11
غير مشهور /3
301
غير مشهور /1
ً
491وقال أيضا
مجهول ال يدري
من هو 01 /0
غير مشهور /1
301
غير مشهور /1
111
غير مشهور /4
231

يزيد بن أمية أبو سنان الدؤلي

عاصم بن سفيان.
عامر بن جشيب.

عبد هللا بن العالء

محمد بن زيد بن املهاجر.
املغيرة بن فروة الثقفي.

يعيش بن الوليد.

8179

أقوال النقاد في الراويً ً
قال الذهبي :ثقة.انظر :الكاشف .214/3 ،وثقه العجلي وابن حبان،
انظر  :تهذيب التهذيب.391/44،
قال أبو زرعة :ثقة.انظر :الجرح ،391/0،وذكره ابن حبان في الثقات،
.111/1
قلت :روى عنه ثالثة كما في املزي ،313/32 ،ووثقة ابن حبان،
112/1وقال الذهبي :وثق.انظر :الكاشف.203/3 ،
قال أبو حاتم :صدوق.انظر :املزي ،311/32 ،وقال الذهبي :ثقة.انظر:
الكاشف. 201/3 ،
قال أبو حاتم :محله الصدق ال بأس به وقال النسائي :ثقة.انظر:
املزي.114-119/32 ،
وكذلك قال في اإلصابة ،23/1،.و( )42/1وقال :قاله ابن السكن
قال العجلي :ثقة.انظر :املزي ،ج،33ص .39وانظر  :التاريخ
الكبير ،39/0،وثقه ابن حبان في ثقاته .113/1،وقال العجلي
:ثقه.101/4،
قال أبو داود :من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم.انظر :الثقات،
 ،111/1وانظر :اإلصابة.11/1،
قال الذهبي :ثقة.انظر :الكاشف  319/3،.وثقه العجلي ويعقوب بن
سفيان.انظر :التهذيب ،249/42،وقال الذهبي :الرجل مشهور
موثق.انظر :امليزان. ،111/1 ،
قال أحمد :رأيت أهل حمص يحسنون الثناء عليه وقال العجلي:
ثقة.انظر :املزي. 213-214/13،
قال ابن معين :أبو ميمونة األبار صالح .وقال العجلي :ثقة ،وقال
النسائي:ثقة.انظر :املزي.331/33 ،
قال العجلي :تابعي ثقة.انظر :املزي ،331/31 ،كذلك ذكرها الطبراني
في الصحابيات من كتابه املعجم الكبير.411/21 ،
له صحبه.انظر :اإلصابة ،114/3،والثقات 211/3،ذكره محمد بن
سعد في الطبقة االولى من تابعي أهل مكة.انظر :املزي. 111/43 ،
قال الذهبي :وثق.انظر :الكاشف ،11/2 ،وذكره ابن حبان في الثقات،
.402/1
قال أحمد بن حنبل :مقارب الحديث ،وعن صالح وأبي داود :ثقة.انظر:
املزي.191-191 /411 ،
قال أحمد بن حنبل :ثقة ،وقال ابن معين وأبو زرعة :ثقة.انظر:
املزي.232/21 ،
قلت :روى عنه ثالثة كما في املزي ،302/21 ،ووثقه ابن حبان،
.149/1

قول ابن حجر في التقريب ً
ثقة (.)1111
ثقة (.)1192
صدوق()1132
صدوق()1131
ثقة()1024
صحابي ()1011
ثقة (.)1911
صحابي (.)1421
ثقة (.)1324
ثقة (.)1311
ثقة (.)1191
ثقة يقال لها صحبة
(.)1191
صدوق (.)3910
وثقة الدار قطبي (.)3911

ثقة (.)3124

ثقة (.)1101
مقبول (.)1111

قال ابن معين و العجلي ودحيم :ثقة.انظر :املزي. 493/34 ،

ثقة (.)1114

غير مشهور .0 /1

قال أبو حاتم :ولد زمن أحد ،وقال أبو زرعة :ثقة.انظر :الجرح،
 ،214/0وقال الذهبي :ثقة.انظر :الكاشف،211/3 ،والتاريخ
الكبير.329/1،

ثقة ومنهم من عده في
الصحابة (.)1111

غير مشهور /4
.231

قال العجلي والنسائي :ثقة.انظر :املزي.191/32 ،

ثقة (.)1112

36

اسم الراويً

قول ابن حزم ً

أنيس بن أبي يحيي األسلمي.

ال يدرى من هو
.333 /1

حزام بن سعد محيصة.

ال يدرى من هو
.400/44

حصين محصن األشهلي.

ال يدرى من هو
412 /49

خالد بن أبي الصلت.

ال يدرى من
هو.402 /4،

خليد بن جعفر(أبو سليمان)

ال يدرى من
هو.203 /49،

داود بن جيبر.
رحمة بن مصعب الواسطي.
زرارة بن كريم.
سليمان بن علي الربعي.
شرحبيل بن مسلم.
عبد الرحمن بن أذينة.

عبد الرحيم بن ميمون املدني.
عيبد بن الحسن (أبو حسن
املزني).
عفيف بن سالم.

عقبة بن أوس.

عمرو بن أخطب (أبو زيد).
غالب بن أبحر يقال ديخ (.)41
القاسم بن عيس ى.

ال يدرى من هو،
.441 /1
ال يدرى من
هو.441 /1،
مجهول ال يدرى
من هو1 /1،
ال يدرى من
هو.122 /1،
مجهول ال يدرى
من هو.401 /1 ،
ال أحد يدري من
خلق هللا هو/1،
.411
مجهول لم يرو
عنه أحد نعلمه
إال سعيد بن أبي
أيوب.211 /3 ،
ال يدرى من هو،
.19 /1
مجهول ال يدرى
من هو/49 ،
.204
مجهول ال يدرى
من هو/49 ،
.212
ال يدرى من هو
(.)301
ال يدرى من هو،
.19 /1
مجهول ال يدرى
من هو.31 /1 ،

أقوال النقاد في الراويً ً
قال ابن معين :ثقة ،وقال يحي بن سعيد :لم يكن به بأس ،وقال أبو
حاتم والنسائي :ثقة ،وقال الحاكم ثقة مأمون.انظر :التهذيب،
،319/4واملزي.312/3،
قال ابن سعد في الطبقات ،211/1،وكان ثقة قليل الحديث توفي
باملدينة سنة ثالث عشرة ومئة.
ذكره ابن شاهين في الصحابة وقال ابن سيار :من الصحابة وذكره في
الصحابة أبو أحمد العسكري انظر:اإلصابة ،331/3 ،وانظر :التهذيب،
.310/2
ً
قال بحشل :في تاريخ واسط ص( )421كان عينا لعمر بن عبد العزيز
وكانت له هيأة.
قال أحمد :حديثه حسن ،وقال النسائي :ثقة ،وقال الساجي :هو إلى
الضعف أقرب.انظر :التهذيب ،411/3 ،وقال ابن معين :ثقة.انظر:
املزي.3910/1 ،
قلت :روى عنه أربعة وقد ذكره ابن حبان في الثقات ،211/1 ،وانظر:
التاريخ الكبير.230/3،
ً
قال اآلجري :سالت أبا داود فأثنى عليه خيرا وذكره ابن حبان في
الثقات.انظر :اللسان .111/2 ،وانظر :تاريخ واسط .413/4،وضعفه
الذهبي ،انظر :ديوان الضعفاء.431/4،
ذكره املزي ،312/0،أن ثالثة رووا عنه وذكر أن له رؤية ،ووثقه ابن
حبان.211/1،

قول ابن حجر في التقريب ً
ثقة (.)111
ثقة (.)4413
معدود في الصحابة
(.)4311
مقبول (.)4113
صدوق (.)4131

له رؤية (.)2949

قال ابن معين :ثقة ،وقال النسائي :ليس به بأس.انظر :املزي.11/42،

ثقة (.)2101

قال ابن عبد هللا بن أحمد بن حنبل :من ثقات التابعين ،وقال ابن
معين:ضعيف ،وقال العجلي :ثقة.انظر :املزي.143/42،

صدوق فيه لين (.)2114

قال أبو داود :ثقة.انظر :املزي ،149/1،وذكره ابن حبان في
الثقات.11/1،

ثقة (.)3101

روى عنه أربعة ،وقال ابن معين :ضعيف الحديث ،وقال أبو حاتم:
يكتب حديثه وال يحتج به ،وقال النسائي :أرجو أنه ال بأس به.انظر:
املزي.13/41،

صدوق زاهد (.)1910

قال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي :ثقة.انظر:
املزي.401/40،

ثقة (.)1311

قال ابن معين و أبو داود و أبو حاتم :ثقة.انظر :املزي.414-419/29،

صدوق (.)1121

قال العجلي :ثقة ،وقال محمد بن سعد :كان ثقة قليل الحديث.انظر:
املزي.411/29،

صدوق (.)1134

له صحبة غزا مع النبي صلى هللا عليه وسلم ثالث عشرة غزوة .انظر
الطبقات الكبرى،29/1،وانظر :املزي ،112/24 ،وانظر :اإلصابة،
.141/2
ذكره ابن سعد في الطبقات ،11/1 ،والبخاري في التاريخ ،01/1،.
وغيرهما أنه من الصحابة ،وانظر :االستيعاب4212/3،
قلت :روى عنه جمع .انظر :املزي  ،192/23،.ووثقه ابن حبان.41/0،
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صحابي جليل (.)1011
صحابي (.)1311
صدوق تغير (.)1111
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اسم الراويً

قول ابن حزم ً

كعب بن مرة ويقال مرة بن
كعب.

ال يدرى من هو،
.11 /2

ملازة بن زياد.

ال يدرى من هو،
.311 /1

مسلم بن سالم الجنهي.
مهاجر أبو الحسن التيمي.
نوح بن أبي بالل (.)41
هارون بن صالح الطلحي.
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ال يدرى من هو،
.411 /49
ال يدرى من هو،
.19 /1
ال يدرى من هو،
.319 /1
ال يدرى من هو،
.31 /1
مجهول ال يدرى
أحد من هو/49 ،
.221
ال يدرى من هو،
.14 /24

أقوال النقاد في الراويً ً
قال ابن عبد البر :له صحبة سكن األردن من الشام ومات بها سنة
تسع وخمسين.انظر :اإلستعاب ،211/3 ،وانظر :الطبقات،141/1 ،
واإلصابة.211/3 ،
قال ابن سعد :ثقة.انظر :الطبقات ،243/1 ،وقال أحمد بن حنبل
صالح الحديث.انظر :الجرح والتعديل ،412/1 ،والتاريخ البن
معين211/1،
قال ابن معين :ثقة ،وقال أبو حاتم :صالح الحديث.انظر :الجرح،
.411/1
قال أحمد بن حنبل والنسائي :ثقة.انظر:املزي. 111/21 ،
قال أحمد :ثقة ،وقال ابن معين :ثقة ،وقال أبو حاتم :ثقة .انظر:
الجرح.114/1 ،
قال أبو حاتم :صدوق.انظر :الجرح ،14/0 ،وقال الذهبي :ثقة.انظر:
الكاشف.243/44 ،

قول ابن حجر في التقريب ً
له صحبة (.)1119

صدوق (.)1114
صدوق (.)1121
ثقة (.)1021
ثقة (.)1929
صدوق (.)1233

قال املديني :معروف ،وقال النسائي :ثقة.انظر :املزي.391/32،

ثقة (.)1149

وكذلك قال في اإلصابة ،42/1 ،وقال :قاله ابن السكن.

صحابي (.)1011

أبو سفيان عن عمرو بن حريش

ال يدرى من هو،
.13 /1

قال الذهبي :ال يعرف.انظر :امليزان ،132/1 ،وقال ابن معين :ثقة
مشهور.انظر :الجرح ،312/0 ،والتقريب ،111/4،ووثقه الذهبي في
الكاشف.139/2،

مقبول (.)1431

زينب بنت كعب.

مجهولة ال تعرف،
.491-01 /49

روى عنها اثنان كما في املزي ،411/1 ،ووثقها ابن حبان،212/1 ،
وذكرها ابن األثير وابن فتحون في الصحابة.انظر :التهذيب.122/42 ،

أم ذرة

مجهولة .301 /4

قلت :ال شك أنها ثقة فقد وثقها اثنان ابن حبان والعجلي وروى عنها
ثالثة كما في املزي.111/2 ،

يسيع الكندي.
أبو أمية املخزومي.

بشير بن ثابت األنصاري

أفلت بن خليفة العامري.

بهز بن حكيم.
حكيم بن معاوية.
سعيد بن جهمان.

عبد هللا بن رباح القرش ي.

لم يرو عنه أحد
نعلمه إال أبو بشير
وقد وثق وتكلم
فيه.241 /2 ،
غير مشهور وال
معروف بالثقة،
.194 /4
غير مشهور
العدالة.412 /1 ،
غير مشهور
بالعدالة.411/1 ،
غير مشهور
بالعدالة وال يقوم
حديثه.411 /1 ،
غير مشهور
العدالة.19 /1 ،

قال ابن معين :ثقة.انظر :الجرح ،ج،2ص ،313قلت :لم أجد من تكلم
فيه وروى عنه شعبة بن حجاج كما في املزي .411/2 ،ووثقه الذهبي
في الكاشف.219/4،
ً
قال أحمد :ما أرى به بأسا ،وقال الدار قطني :صالح.انظر :التهذيب،
 ،311/4وقال أبو حاتم :شيخ .انظر :الجرح ،311/4 ،وقال الذهبي في
الكاشف :صدوق.211/4،
قال أبو زرعة :صالح لكنه ليس باملشهور ،وقال النسائي :ثقة ،وقال
ابن عدي :أرجو أنه ال بأس به ،وقال أبو داود :هو عندي حجة.انظر:
التهذيب .100-101/4 ،وانظر :وثقه ابن املديني،الجرح.139/2 ،
قال العجلي :تابعي ثقة ،وقال النسائي :ليس به بأس.انظر :املزي،
.293/1وقيل له صحبة ،انظر :الثقات،14/3،والجرح291/3،
قال ابن معين :ثقة ،وقال أبو حاتم :يكتب حديثه وال يحتج به .انظر:
املزي ،311/49 ،تهذيب التهذيب41/1،
روى عنه مسعر و الثوري وأبو حمزة ،انظر :الجرح ،12/1 ،والتاريخ
الكبير ،،11،/1 ،وذكره ابن حبان في الثقات ،31/1 ،فهو من الثقات
إن شاء هللا.
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مقبولة ُويقال لها صحبة
وهي زوج
أبي سعيد الخدري ()1101
مقبولة ( ،)1120وذكرها
ابن حجر
في اإلصابة311/1،
ثقة ()144

صدوق (.)111

صدوق (.)112
صدوق (.)4111
صدوق له إفراد (.)2210

اسم الراويً
عبد الوهاب بن بخت املكي.
حبيب بن سالم مولى النعمان بن
بشير.
الحكم بن املطلب.

سليمان بن داود الخوالني.

عبد هللا بن ثعلبة بن صعير.

حمزة العائذي أبو عمر.

عمران بن طلحة.

سالم بن غيالن التجيبي.

خصيب بن ناصح.

أبو عبيدة بن عبد هللا بن زمعة.

حسان بن أبي سنان.

قول ابن حزم ً

أقوال النقاد في الراويً ً

قول ابن حجر في التقريب ً

غير مشهور
بالعدالة.114/1 ،
ليس مشهور
الحال في الرواة
(.)4902

قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي :ثقة.انظر :املزي،109-110/41 ،
وانظر :الجرح.10/1،

ثقة (.)1211

قال أبو داود :ثقة.انظر :التهذيب ،411/2 ،وقال أبو حاتم :ثقة.انظر:
الجرح ،492/3 ،قال البخاري في تاريخه  :فيه نظر.341/2،

ال بأس به (.)4902

ال يعرف حاله،
.404 /42
ضعيف الحديث
مجهول
الحال.211/49،
رجل مجهول
الحال مضطرب
عنه مختلف في
اسمه وليس له
صحبة.212 /1 ،
شيخ مجهول قاله
ابن معين ولم
يوثقه أحد
نعلمه.493 /44 ،
غير مخلوق ال
يعرف لطلحة ابن
اسمه عمران/4 ،
.191
مجهول لم يعدل،
.222 /42
ال يدرى له حالة
وليس باملشهور في
أصحاب حماد بن
سلمة.491/0 ،
ً
مشهورا
وإن كان
بالشرف والرياسة
ً
فليس معروفا
بنقل الحديث وال
ً
معروفا بالحفظ،
.201 /4
ال أعرفه .111/1

قال الدار قطني :يعتبر به.انظر :امليزان ،119/4 ،وقال ابن حجر :روى
عنه جماعة وقال الزبير بن بكار كان من سادة قريش ووجوهها وكان
ً
ممدحا.انظر :اللسان ،330/2 ،وذكره ابن حبان في الثقات.411/1 ،
ً
وفي تاريخ داريا ص ( )10قال :كان حاجبا لعمر بن عبد العزيز وكان
ً
مقدما عنده .وقال ابن معين  :ليس بش يء ،انظر :الجرح ،449/1،وقال
البخاري  :فيه نظر ،التاريخ.49/1 ،

صدوق (.)2111

مسح الرسول --رأسه زمن الفتح ودعا له.انظر :املزي،313/41 ،
وقال ابن معين :ثقة.انظر:الجرح .29/1،وقال الذهبي :له صحبة
انظر:سير أعالم النبالء ،3 /1،و اإلصابة211 /2 ،

له رؤية ولم يثبت له
سماع (.)3212

قال النسائي :ثقة.انظر :املزي ،231/1،وقال أبو حاتم :شيخ.انظر:
الجرح .242/3،وذكره ابن حبان في الثقات ،410 /1 ،وانظر :التاريخ
الكبير،10/3،والتقريب4139 ،

صدوق (.)4139

وذكره ابن حجر في اإلصابة في القسم الثاني من كتابه اإلصابة-12/3،
 ،13وهذا القسم جعله ملن له رؤية .وانظر :التقريب1411،

له رؤية وذكره العجلي في
ثقات التابعين (.)1411

ً
قال أحمد :ما أرى به بأسا ،وقال أبو داود :البأس به ،وقال النسائي:
ليس به بأس.انظر :املزي.414/49،

ليس به بأس (.)2411

قال أبو زرعة :ما به بأس إن شاء هللا.انظر :الجرح. 3301/3،

صدوق يخطئ (.)4141

قلت :روى عنه ستة ،وقد أخرج له مسلم في صحيحه .كما في
املزي.11/31،

مقبول (.)1239

قال البخاري :كان من تجار أهل البصرة.انظر :التاريخ ،31/3،وفي
املزي ،21/1 ،كان من عباد البصرة ،ووثقه ابن حبان الثقات.223/1،

صدوق عابد (.)4299

وأغلظ له بعضهم الكالم .ولذلك ذهب العلماء إلى عدم قبول
تجهيل ابن حزم ألحد ما لم يوافقه غيره .قال ابن حجر -رحمه
هللا)11 (-في ترجمة إسماعيل بن محمد الصفار":ولم يعرفه ابن
حزم فقال في املحلى أنه مجهول ،وهذا تهور من ابن حزم يلزم منه
أال يقبل قوله في تجهيل من لم يطلع هو على حقيقة أمره ،ومن
عادة األئمة أن يعبروا في مثل هذا بقولهم ال نعرفه ،أو ال تعرف

مما سبق َّ
يتبين للمرء كثرة تجهيل الرواة ورميهم
بالجهالةعند ابن حزم بمجرد عدم معرفته للراوي ،ولذلك نجد
العلماء قد الحظوا هذا األمر ،فوقفوا من ابن حزم موقف
املعارض له في هذه القضية ،بل وانتقدوه وشددوا الوطأة عليه،
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َّ
حاله ،وأما الحكم عليه بالجهالة فقدر زائد ال يقع إال من مطلع أو
ً
مجازف" .وقال أيضا( )11في ترجمة عثمان بن وقاد" :فال عبرة بعد
ً
هذا بقول ابن حزم أنه مجهول" .وقال أيضا( )11في ترجمة القاسم
بن عيس ى الطائي" :وأفرط ابن حزم كعادته فقال مجهول ال يدرى
من هو" .وقال الذهبي -رحمه هللا )11(-في ترجمة اإلمام الترمذي:
"الحافظ العلم ثقة مجمع عليه ،وال التفات إلى قول ابن حزم فيه
في الفرائض من كتاب"اإليصاء" :إنه مجهول ألنه ما عرفه وال درى
بوجود الجامع وال العلل اللذين له" .وعلق ابن كثير على ذلك
بقوله(" :)10وجهالة ابن حزم ألبي عيس ى الترمذي ال تضره ،فإن
جهالته ال تضع من قدره عند أهل العلم ،بل وضعت منزلة ابن
حزم عند الحفاظ".
وكيف يصح في األذهان ش يء ً

.1

.1

.1
.1
.0

ًإذا احتاج النهار إلى دليل ً

.49

وقال التهانوي رحمه هللا" :)19(-واألمان مرتفع من تجهيل
ً
ابن حزم أحدا ما لم يوافقه غيره".

.44

وقال الشيخ عبد الفتاح -أبو غدة -رحمه هللا تعالى")14(-بعد

.42

أن ذكر قول السبكي في الرد على ابن حزم لوقوعه في الشيخ أبي
الحسن األشعري قال :فهذا يضاف إلى ما كان ابن حزم يجهله من

.4

العلماء وكتبهم ،ويهجم عليهم بالتجريح والتجهيل لجهله بهم ،فيقع
في أشد العنت والتعنت".

.2
باستقراء أقوال ابن حزم في املجهولين في كتابه (املحلى)
نجد أنه أطلق األلفاظ اآلتيةً :
.4
.2

.3
.1

ً
مجهول وأطلقه على ( )09راويا وأرقامهم هي( :من.)09-4
مجهول ال يدرى أحد من هو ،مجهول ال يدرى من هو ،وال
َْ
يدرى من هو ،ال يدرى أحد من خل ِق هللا من هو وأطلقه
على( )21راويا وأرقامهم هي ( +03من )421-00باستثناء
(.)449
مجهول ال يعرف غير معروف وليس باملعروف ،مجهول غير
معروف وأطلقه على ( )2راويين وأرقامهم هي (.)420+421
ً
مشهورا أو غير مشهور وأطلقه على
ليس باملشهور أو ليس
( )1رواة وأرقامهم هي( :من  .)01-04باستثناء (.)03

.3

.1

.1
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غير مشهور العدالة ،غير معروف العدالة ،غير مشهور وال
معروف بالثقة ،غير مذكور بالعدالة ،ومجهول لم يعدل
وأطلقه على ( )1رواة وأرقامهم هي ( + 431-420رقم .)414
ليس مشهور الحال في الرواة ،ال يعرف حاله ،مجهول الحال
ضعيف الحديث ،ال يدرى حاله وليس بمشهور وأطلقه على
( )1رواة وأرقامهم هي (من  + 31-31رقم .)412
واحد ورقمه هو (.)430
لم يوثقه أحد نعلمه ،وأطلقه على ر ٍاو ٍ
غير مخلوق ال يعرف لفالن ولد ابن أخ اسمه كذا ،وأطلقه
واحد ورقمه (.)419
على ر ٍاو ٍ
ً
ً
وإن كان مشهورا بالشرف والرياسة فليس معروفا بنقل
ً
واحد ورقمه
الحديث وال معروفا بالحفظ وأطلقه على ر ٍاو ٍ
(.)413
واحد أقرب ورقمه
يرو عنه إال فالن وأطلقه على ر ٍاو
ٍ
لم ِ
(.)421
يرو عنه أحد نعلمه وأطلقه على ر ٍاو واحد ورقمه
مجهول لم ِ
(.)449
ال أعرفه وأطلقه على ر ٍاو واحد ورقمه (.)411
ً
جهل ثمانية عشر (صحابيا) وبعضهم (اختلف في صحبته)
وأرقامهم هي-491-494-01-09-11-11-19-11-11-30-23( :
.)419-431-421-421-441-441-441
ً
جهل ستة وأربعين راويا قال عنهم ابن حجر وغيره( .ثقة)،
وأرقامهم هي-14-31-33-32-21-22-29-41-41-41-43-0( :
-13-19-10-11-10-11-19-11-11-19-11-11-11-11-12
-444-490-491-499-00-01-01-01-01-02-10-11-11-11
.)431-421-423-424-429
ً
جهل تسعة وعشرين راويا قال فيهم ابن حجر (صدوق
فاضل ،عابد ،زاهد) وأرقامهم هي-13-34-21-41-44-1-4( :
-443-442-449-493-04-14-11-13-10-11-11-13-14
.)411-430-431-434-439-420-422-440-441
ً
اويا قال ابن حجر (صدوق ّ
غرب ،يهم أو
جهل ستة عشر ر
خطئّ ،
تغير ،اختلط أو فيه لين أوله أفراد) ،وأرقامهم-1( :
-432-441-491-11-11-13-12-12-19-31-31-39-21-41
.)412
جهل أربعة رواة قيل (ال بأس فيهم ،أو ليس به بأس)
وأرقامهم.)414-431-12-11( :

ً
 .1جهل تسعة عشر راويا قال فيهم ابن حجر (مقبول) وأرقامهم
هي-11-11-14-11-11-14-10-31-31-20-21-21-42-1( :
.)421-421-421-492-01

عمل بحث مستقل أو مؤلف خاص في أولئك املجهولين
عند ابن حزم ومروياتهم في كتب الصحاح والسنن ،لرد بعض التهم
التي ألصقت بهم مما كان له دور التوقف في رواياتهم مع أنها
صحيحة.
البحث في أقوال النقاد وأهل املعرفة من أصحاب السيرة
والتاريخ وغيرهم عمن اختلف في صحبتهم عند ابن حزم -رحمه
هللا -ملا لذلك من أثر في الحكم على رواياتهم وتصنيفها (كاملراسيل)
ونحوها.

 .4مجموع الذين جهلهم ابن حزم في كتابه املحلى.)411( :
 .2عدد الرجال منهم ( )414والنساء ( )3فقط وأرقامهن هي:
(.)421-421-09
 .3هنالك ( )1ستة رواة جهلهم ابن حزم ،ليس لهم ترجمة في
التقريب ،وأرقامهم هي.)431-433-491-491-3-2( :

.4

الحمد هلل وكفى والصالة والسالم على النبي املصطفى....
وبعد:
فهذا ما توصلنا إليه بحمد هللا تعالى ومنته في مسألة الرواة
َّ
املجهولين عند ابن حزم في كتابه ال ُـمحلى بعد طول جمع ودراسة
وتمحيص وبيان ،وقد َّ
تبين لنا أن ابن حزم -رحمه هللا -قد أخطأ
في حكمه على كثير من الرواة حين جهلهم وهم معروفون ،بل إن
منهم َم ْن ُع ّد من الصحابة وأكثرهم من الثقات العدول ،لذا – وإن
ُ
ّ
إال أننا ال ُّ
نعتد
ك َّنا ال ننقص من قدر اإلمام ابن حزم وعلمه –
ُ ّ
سلم بحكمه في الرجال ،إذا ما أخذ قصده في لفظه
بقوله وال ن ِ
ِ
"املجهول" على مصطلح املتقدمين وما درج عليه علماء الحديث
ّ
السابقون منهم والالحقون ،أما إن لم يقصد بذلك إال أن أولئك
غير مشهورين بين العلماء وال معروفين بطلب العلم والحديث،
فهذا له حكم آخر وقد َّ
وضحناه في ثنايا بحثنا هذا.

.2
.3
.1

.1

وفضل من هللا
فبتوفيق
هذا هو جهد ال ُـم ِقل فإن أصبنا
ٍ
ٍ
ذي الفضل العظيم ،وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان،
ونستغفر هللا العلي العظيم".وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال
إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك"

.1
.1

وهذه بعض توصيات البحثً :
نرى أن نستخرج املجهولين عند ابن حزم من كتبه كافة
ويتم مقارنة دقيقة بين حكمه عليهم وحكم غيره من العلماء وبيان
سبب تجهيله لهم ،أو حكمه ذاك عليهم.

.1
.0
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أخذت هذه الترجمة عن ّ
كل من:
أ .الذهبي ،سير أعالم النبالء( ،بيروت:مؤسسة الرسالة،
الطبعة الثانية4192 ،ﻫ)  411/41وما بعدها.
ب .محمد العمري ،منهج ابن حزم في رواية الحديث ونقد
الرواة ،ص 3وما بعدها بتصرف يسير ،بحث علمي ،جامعة
اليرموك4001 ،م
ابن منظور ،لسان العرب (لبنان:دار صادر ،د.ت).420/44،
الراغب األصفهاني ،املفردات في غريب القرآن( ،بيروت:دار
املعرفة ،د.ط) ،ص492
الهمداني الكوفي ،قال ابن عدي :هو في جملة مشايخ أبي إسحق
غير شيخ يحدث عنه ال يعرف .ابن عدي الجرجاني ،الكامل في
ضعفاء الرجال( ،بيروت:دار الكتب العلمية 4141 ،هـ) ،الطبعة
األولى ،410/1 ،وابن حجر العسقالني ،تهذيب التهذيب،
(بيروت:دار صادر ،بيروت).429/1 ،
هو جبار بن قاسم الطائي ،رواه عن ابن عباس ،رواه عنه أبو
إسحق الهمداني،انظر :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان،
الثقات ،تحقيق  :السيد شرف الدين أحمد ( ،دمشق:دار الفكر،
 4301هـ) ،الطبعة األولى.440/1،
قال ابن حبان :عبد هللا بن األغر يروي عن ابن مسعود ،روى عنه
أبو إسحق السبيعي .ابن حبان ،الثقات.43/1،
هو النخعي ،كوفي ،روى عن ابن عمر ،روى عنه أبو إسحق
الهمداني وسلمة بن كهيل .انظر :أبو حاتم الرازي ،الجرح
والتعديل(،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،الطبعة االولى،
بمطبعة مجلس دائرة املعارف العثمانية ،بحيدر آباد الدكن،
الهند سنة  4214ه 4012 ،م ) ،10/0 ،و ابن حبان ،الثقات،
.191/1
الخطيب البغدادي ،الكفاية في علم الرواية( ،حيدر آباد:دائرة
املعارف العثمانية ،د.ت) ،ص.410
ابن أبى حاتم ،الجرح والتعديل.10/0 ،
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.49
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.42
.43
.41
.41

.41
.41

.41
.40
.29

.24
.22
.23
.21
.21
.21
.21
.21

8179

.20

ابن حبان ،الثقات.191/1 ،
ابن العيني الحنفي ،شرح ألفية العراقي،دراسة وتحقيق :د .شادي
بن محمد بن سالم آل نعمان(،اليمن :مركز النعمان للبحوث
والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة 4132 ،هـ2944 ،
م)،الطبعة األولى.321/4،
زين الدين العراقي ،التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح،
(بيروت:مؤسسة الكتب الثقافية،د.ت) ،ص .421
جالل الدين السيوطي ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي،
(بيروت:دار إحياء التراث العربي،د.ت).341/4 ،
زين الدين العراقي ،التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح،
ص.421
أبو الحسن ابن القطان ،بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام،
َّ
تحقيق  :د .الحسين آيت سعيد( ،باب ذكر أحاديث أعلها برجال
وفيها من هو مثلهم ،أو ضعف ،أو مجهول ال يعرف)(،الرياض :دار
طيبة4141 ،هـ4001،م) ،الطبعة األولى.411/4،
ابن حجر العسقالني ،تقريب التهذيب( ،بيروت:مؤسسة الرسالة،
د.ت)،ص.49
زين الدين العراقي ،التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح،
ص ،391والكتاب املشار إليه هو (املنفردات والوحدان) لإلمام
مسلم وهو مطبوع بتحقيق د .عبد الغفار سليمان البنداري
والسعيد بن بسيوني زغلول.
زين الدين العراقي ،التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح،
ص.421
ابن العيني الحنفي ،شرح ألفية العراقي.323/4 ،
أبو سعيد العالئي ،جامع التحصيل في أحكام املراسيل ،،تحقيق:
حمدي عبد املجيد السلفي( ،بيروت:عالم الكتب،
4191ه4011،م) ،الطبعة الثانية،ص.491
ابن كثير ،الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث (،بيروت :دار
الفكر،د.ت) ،ص.14
جالل الدين املحلي ،شرح جمع الجوامع البن السبكي.411 /2 ،
السخاوي ،فتح املغيث شرح ألفية الحديث( ،بيروت :دار الكتب
العلمية ،د.ت).324/4 ،
املرجع السابق.341/4،
املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
النووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(،الرياض :بيت
األفكار الدولية ،د.ت ).21/4 ،
السخاوي ،فتح املغيث شرح ألفية الحديث.341 /4،
السامي الناجي موالهم أبو يحيى البصري الزاهد .مات سنة ثالثين
ومائة .وقيل غير ذلك .انظر :ابن حجر ،تهذيب التهذيب-41/49 ،
.41
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السخاوي ،فتح املغيث شرح ألفية الحديث 341/4 ،ولم أقف
عليه في التمهيد.
زين الدين العراقي ،التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن
الصالح،ص.349
أبو الحسن ابن القطان ،بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام،،
باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم .أو ضعف ،أو
مجهول ال يعرف.411/4 ،
ابن حجر العسقالني ،نزهة النظر شرح نخبة الفكر،
(بيروت:املكتبة العلمية ،د.ت) ،ص. .19
السخاوي ،فتح املغيث شرح ألفية الحديث.340/4 ،
املرجع السابق.321/4،
أبو الحسن ابن القطان ،بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام،
باب أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم .أو ضعف ،أو
مجهول ال يعرف.411/4 ،
ص. .0
ابن حجر العسقالني ،نزهة النظر شرح نخبة الفكر ،ص.19
ابن ابى حاتم ،الجرح والتعديل.430 /1،
محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركش ي ،الآللئ املنثورة في األحاديث
املشهورة) ،تحقيق :محمد بن لطفي الصباغ( ،دمشق:املكتب
اإلسالمي ،د.ت)،ص.291
محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني ،الكحالني ثم
الصنعاني ،أبو إبراهيم ،عز الدين ،املعروف كأسالفه باألمير،
توضيح األفكار ملعاني تنقيح األنظار( ،بيروت:دار إحياء التراث
العربي4311 ،ﻫ) ،412/4 ،ولم أقف عليه في (فتح املغيث شرح
ألفية الحديث) للسخاوي.
أبو الفتح ،دخل بغداد في حداثته فاشتغل بالنحو واللغة ،وسافر
ً
ً
إلى الشام ورابط لنشر العلم واملعرفة ،وكان فقيها أصوليا ،مات
سنة سبع وأربعين وأربعمائة .عبد الرحيم بن الحسن بن علي
ّ
اإلسنوي
الشافعي ،طبقات الشافعية ،تحقيق :كمال يوسف
الحوت( ،بيروت:دار الكتب العلمية2992 ،،م)،الطبعة األولى/4،
.211-211
زين الدين العراقي ،التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح،
ص.422-424
النووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.21/4،
النووي ،املجموع شرح املهذب (،د.ط ،د.ت).211/1،
أبو عبد هللا ،محمد بن إبراهيم بن سعد هللا بن جماعة الكناني
الحموي الشافعي ،بدر الدين ،املنهل الروي في مختصر علوم
الحديث النبوي ،تحقيق :د .محيي الدين عبد الرحمن
رمضان(،دمشق :دار الفكر ،دمشق 4191 ،هـ) ،الطبعة الثانية،
ص.11
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الحسين بن عبدهللا ّ
الطيبي ،الخالصة في أصول الحديث ،تحقيق:
صبحي جاسم السامرائي(،بيروت:عالم الكتب ،بيروت،
د.ت)،ص.09
زين الدين العراقي ،التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح،
ص.422
ابن حجر العسقالني ،نزهة النظر شرح نخبة الفكر ،ص.19
السخاوي ،فتح املغيث شرح ألفية الحديث.323/4،
الخطيب البغدادي ،الكفاية في علم الرواية ،ص.11
البيهقي ،املدخل إلى السنن الكبرى ،تحقيق :د .محمد ضياء
الرحمن األعظمي( ،الكويت :دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي ،د.ت)،
ص.03
ابن رجب الحنبلي ،شرح علل الترمذي ،تحقيق نور الدين عتر،
(طبعة دمشق،د.ت).311/4 ،
الزركش ي الشافعي ،النكت على مقدمة ابن الصالح،
،191/2تحقيق :د .زين العابدين بن محمد بال فريج( ،الرياض:
أضواء السلف4140 ،هـ4001 ،م)،الطبعة األولى.191/2،
ابن حجر العسقالني ،نزهة النظر شرح نخبة الفكر ،ص.19
الغزالي الطوس ي ،املنخول من تعليمات األصول ،تحقيق :الدكتور
محمد حسن هيتو( ،بيروت :دار الفكر املعاصر ،و دمشق :دار
الفكر 4140 ،هـ 4001 ،م) ،الطبعة الثالثة ،ص.211
الذهبي ،ميزان االعتدال في نقد الرجال ،تحقيق  :الشيخ علي
محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبداملوجود(،د.ط ،د.ت)\3 ،
.121
ابن حجر العسقالني ،لسان امليزان( ،مكتب املطبوعات
اإلسالمية ،تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ،بدون تاريخ)،130/1،
وشمس الدين السخاوي،فتح املغيث شرح ألفية الحديث/4 ،
.201
ابن حجر العسقالني ،لسان امليزان131/1 ،و .130
عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف الجويني أبو املعالي ،البرهان في
أصول الفقه ،تحقيق :د .عبد العظيم محمود الديب،(،املنصورة:
مصر ،الوفاء 4141 ،ه)،الطبعة الرابعة.141 /4 ،
زين الدين العراقي ،التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح،
ص.440
ابن حجر العسقالني ،نزهة النظر شرح نخبة الفكر ،ص.12
الزركش ي الشافعي ،النكت على مقدمة ابن الصالح،319/4 ،
وابن حجر ،النكت على ابن الصالح.313/4 ،
ابن حجر العسقالني ،نزهة النظر شرح نخبة الفكر ،ص.12-14
جالل الدين السيوطي ،البحر الذي زخر في شرح ألفية
األثر(،د.ط ،د.ت).4911/3،
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شيخ اإلسالم ابن تيمية ،مجموع الفتاوى( ،دمشق :الرسالة،
د.ت).23/41 ،
برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ،النكت الوفية بما في شرح
األلفية،تحقيق :ماهر ياسين الفحل (،الرياض:مكتبة الرشد
ناشرون 4121 ،هـ 2991 ،م) ،الطبعة األولى.201/2 ،
شمس الدين السخاوي ،فتح املغيث شرح ألفية الحديث.11 /4 ،
انظر اإلضافة ،محمد عمر بازمول ،دراسات حديثية( ،السعودية
:دار الهجرة4001 ،م)،الطبعة األولى ،ص.414
زين الدين العراقي ،التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح،
ص.01
اإلمام مسلم ،مقدمة صحيح مسلم ،تحقيق محمد عبد الباقي،
(بيروت:دار إحياء التراث العربي،د.ت) ،43/4،وأبو أحمد عبد هللا
بن عدي الجرجاني ،الكامل في ضعفاء الرجال( ،د.ط ،د.ت)،
.12/4
اإلمام مسلم ،مقدمة صحيح مسلم.41 /4 ،
سورة الحجرات ،آية .1
انظر :عداب محمود الحمش ،رواة الحديث الذين سكت عليهم
أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل ،الطبعة الثانية،
(د.د4011 ،م)،ص.112
املرجع السابق ،ص.244-249
ابن حجر ،لسان امليزان.132 /4 ،
ابن حجر ،تهذيب التهذيب.411/1 ،
املرجع السابق.321/1 ،
الذهبي ،ميزان االعتدال.111/3 ،
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ،البداية والنهاية ،تحقيق د.
أحمد أبي ملحم وآخرين(،بيروت :دار الكتب العلمية4011 ،م)،
الطبعة األولى.12/44 ،
قواعد في علوم الحديث ،ظفر أحمد العثماني التهانوي( ،املتوفى
4301ه)،ص ،211تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ،مكتبة
املطبوعات اإلسالمية ،لبنان4012 ،م.
هامش قواعد في علوم الحديث ،ص.210

ّ
 .4اإلسنوي ،عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي
الشافعي،
طبقات الشافعية ،تحقيق :كمال يوسف الحوت،بيروت:دار
الكتب العلمية ،الطبعة األولى2992 ،م.
 .2البقاعي ،برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ،النكت الوفية بما
في شرح األلفية،،تحقيق :ماهر ياسين الفحل ،الرياض :مكتبة
الرشد ناشرون ،،الطبعة األولى 4121 ،هـ 2991 ،م.
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البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى أبو بكر البيهقي،
املدخل إلى السنن الكبرى ،تحقيق :د .محمد ضياء الرحمن
األعظمي ،الكويت:دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي ،د.ط،د.ت.
التهانوي ،ظفر أحمد العثماني التهانوي ،قواعد في علوم الحديث،
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ،د.ط ،لبنان :مكتبة املطبوعات
اإلسالمية4012 ،م.
ابن تيمية،أحمد بن عبد الحليم الحراني ،مجمع الفتاوى ،دمشق:
الرسالة ،د.ت،د.ط.
الجرجاني ،ابن عدي الجرجاني ،الكامل في ضعفاء الرجال،
بيروت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى 4141 ،هـ .
جالل الدين املحلي ،محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم املحلي
الشافعي ،شرح جمع الجوامع ،د.د ،د.ط،د.ت.
ابن جماعه ،أبو عبد هللا ،محمد بن إبراهيم بن سعد هللا بن
جماعة الكناني الحموي الشافعي ،املنهل الروي في مختصر علوم
الحديث النبوي،تحقيق :د .محيي الدين عبد الرحمن رمضان،
دمشق:دار الفكر ،الطبعة الثانية ،د.ت.
ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن
املنذر التميمي الحنظلي الرازي ،الجرح والتعديل،الطبعة األولى،
بيروت:دار إحياء التراث العربي ،بمطبعة مجلس دائرة املعارف
العثمانية ،بحيدر آباد الدكن ،الهند سنة  4214ه 4012 ،م.
ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ،التميمي،
ُ
البستي ،الثقات ،تحقيق  :السيد شرف الدين أحمد ،بيروت:دار
الفكر،الطبعة األولى 4301 ،هـ.
ابن حجر ،أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ،الكناني،
العسقالني ،نزهة النظر شرح نخبة الفكر ،بيروت:املكتبة
العلمية ،د.ط ،د.ت.
ابن حجر ،أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ،الكناني،
العسقالني ،تهذيب التهذيب ،بيروت:دار صادر،د .ط ،د.ت.
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ابن حجر ،أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ،الكناني،
العسقالني ،النكت على كتاب ابن الصالح ،املدينة املنورة :إحياء
التراث اإلسالمي،د،ط 4191 ،هـ.
ابن حجر ،أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ،الكناني،
العسقالني ،تقريب التهذيب ،بيروت:مؤسسة الرسالة،،د.ط
 ،د.ت.
ابن حجر ،أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ،الكناني،
العسقالني ،لسان امليزان ،تحقيق :دائرة املعرف النظامية ،الهند:
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،الطبعة الثالثة 4191 ،هـ.
أبو الحسن ابن القطان ،علي بن محمد بن عبد امللك الكتامي
الحميري الفاس ي ،بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام ،تحقيق :

.21

.21
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د .الحسين آيت سعيد،الرياض :دار طيبة ،الطبعة األولى،
4141هـ4001،م.
الحمش ،عداب محمود ،رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة
الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل ،الطبعة الثانية4011 ،م.
الخطيب البغدادي ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن
مهدي البغدادي ،الكفاية في علم الرواية ،حيدر أباد :دائرة
املعارف العثمانية ،د.ط،د.ت.
الذهبي ،شمس الدين أبوعبد هلل محمد بن أحمد بن عثمان بن
َ
ُ
ق ْايماز ،التركماني األصل ،ميزان االعتدال في نقد الرجال ،تحقيق
 :الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبداملوجود،
د.ط ،د.ت.
الذهبي ،شمس الدين أبوعبد هلل محمد بن أحمد بن عثمان بن
َ
ُ
ق ْايماز ،التركماني األصل ،سير أعالم النبالء ،الطبعة الثانية،
بيروت :مؤسسة الرسالة4192 ،ﻫ.
الراغب األصفهاني ،الحسين بن محمد بن املفضل ،أبو القاسم
األصفهاني ،املفردات في غريب القرآن ،بيروت :دار املعرفة،
د.ط،د.ت.
ابن رجب الحنبلي ،زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن
الحسنَ ،
السالمي ،شرح علل الترمذي ،تحقيق :نور الدين عتر،
دمشق،د.ط.،د.ت.
الزركش ي ،محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركش ي ،الآللئ املنثورة
في األحاديث املشهورة ،تحقيق:محمد بن لطفي الصباغ ،دمشق:
املكتب اإلسالمي ،د.ط،د.ت.
الزركش ي ،محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركش ي الشافعي ،النكت
على مقدمة ابن الصالح ،تحقيق :د .زين العابدين بن محمد بال
فريج ،الرياض :أضواء السلف،الطبعة األولى4140 ،هـ4001 ،م.
زين الدين العراقي ،أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم الكردي
الرازناني األصل ،املهراني ،املصري ،الشافعي ،التقييد واإليضاح
شرح مقدمة ابن الصالح مؤسسة الكتب الثقافية،د.ط ،د.ت.
أبو سعيد العالئي ،خليل بن كيكلدي بن عبد هللا العالئي
الدمشقي ،جامع التحصيل في أحكام املراسيل ،تحقيق :حمدي
عبد املجيد السلفي،بيروت :عالم الكتب ،،الطبعة الثانية4191 ،
هـ4011،م.
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين،
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،بيروت:دار إحياء التراث
العربي ،د.ط ،د .ت.
شمس الدين السخاوي ،محمد بن عبد الرحمن السخاوي ،فتح
املغيث شرح ألفية الحديث ،بيروت:دار الكتب العلمية،د.ط،د.ت.
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الصنعاني ،عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري ،توضيح األفكار
ملعاني تنقيح األنظار ،بيروت:دار إحياء التراث العربي ،د.
ط4311،ﻫ.
ّ
الطيبي ،الحسين بن محمد بن عبد هللا ،شرف الدين الطيبي،
الخالصة في أصول الحديث ،تحقيق :صبحي جاسم السامرائي،
بيروت:عالم الكتب ،د.ط،د .ت.
العمري ،محمد العمري ،بحث علمي ،منهج ابن حزم في رواية
الحديث ونقد الرواة ،جامعة اليرموك4001 ،م.
العيني ،عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ،زين الدين املعروف
بابن العيني ،شرح ألفية العراقي ،دراسة وتحقيق :د .شادي بن
محمد بن سالم آل نعمان ،اليمن :مركز النعمان للبحوث
والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة ،الطبعة األولى،
 4132هـ 2944 ،م.
الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوس ي ،املنخول من
تعليمات األصول ،تحقيق :الدكتور محمد حسن هيتو ،الطبعة
الثالثة،بيروت:دار الفكر املعاصر ،و دمشق :دار الفكر 4140 ،هـ،
 4001م.
ابن كثير ،أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر البصري ثم
الدمشقي ،الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث ،بيروت:دار
الفكر،د.ت.
ابن كثير ،أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر البصري ثم
الدمشقي ،البداية والنهاية ، ،تحقيق د .أحمد أبي ملحم
وآخرين،بيروت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى4011 ،م.
مسلم ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،
مقدمة صحيح مسلم ،تحقيق محمد عبد الباقي،بيروت :دار إحياء
التراث العربي ،د.ط ،د.ت.
أبو املعالي ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف الجويني ،البرهان في
أصول الفقه ،تحقيق  :د .عبد العظيم محمود الديب،مصر:
املنصورة :مصر ،الوفاء ،،الطبعة الرابعة 4141 ،هـ .
ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،ابن منظور
األنصاري ،لسان العرب ،بيروت :دار صادر ،د.ط،د.ت.
النووي ،أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ،املجموع شرح
املهذب ،د.ط،د.ت.
النووي ،أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ،املنهاج شرح
صحيح مسلم بن الحجاج الرياض :بيت األفكار الدولية،
د.ط،د.ت.
باإلضافة إلى ما ذكرناه من مراجع في ص.1
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