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َتناول الباحث في هذه الدراسة مصطلحات وعبـارات نقـد الرجـال التـي أضـافها اإلمـام  :ملخص ِّ
ْابــن نمیــر علــى مــن ســبقه مــن النقــاد، فبــدأ بتمهیــد اســتعرض خاللــه ترجمــة اإلمــام ابــن نمیــر  َْ َُ َُّ ُّ

 والقــرائن همومكانتــه العلمیــة، وتعریــف النقــد وأهمیتــه، وأهمیــة فهــم مــصطلحات األئمــة وعبــارات
ْالموصــلة إلــى ذلــك، ثــم قــام بجمــع مــا أضــافه اإلمــام ابــن نمیــر مــن مــصطلحات وعبــارات فــي  َ ُ

ــــــد، وصــــــن ــــــة، األولَّالنق ــــــب ثالث ــــــى مطال ــــــاني: فها عل ــــــارات التعــــــدیل، والث : مــــــصطلحات وعب
َأحادیـث الرجـال، ومـن مـصطلحات وعبـارات بیـان علـل : الـثمصطلحات وعبارات الجرح، والث ِّ

  . النتائج والتوصیاتنهاتمة وضمخاالثم كانت 
Abstract: The researcher in this study studied, the terms and phrases 

that were used in the criticism of men by Imam Ibn Namir. The study 
started with an introduction that included a biography of the Immam, 
defintion of the criticisim and it is importance, and the importance of 
understanding the terms. The study is divided into three sections: the 
first is about the ammenemends terms and phrases, the second is 
about the terms and phrases used in descriping problems, and the 
third section is the terms and phrases used in Hadieth problems. The 
study concluded with results and recommendations.                                

  : لمقدمةا
َّمن یهده اهللا فال مضل له، َّإن الحمد هللا نحمده ونستعینه ِ ِ ُِ َْ َ ُومن یضلل فال هـادي لـه، ْ ْ َ ،
ًوأن محمدا عبده ورسوله، ُوأشهد أن ال إله اهللا وحده ال شریك له   .أما بعد، ُ

َفمــن نظــر فــي كتــب الرجــال، ككتــاب الجــرح والتعــدیل، والكامــل، والتهــذیب، وغیرهــا،  ِّ
التهــا دالمختلفــة فــي ال، متنوعــة فــي ألفاظهــا، َجــِّطلحات وعبــارات كثیــرة فــي نقــد الرظفــر بمــص

  .  ًأحیانا باعتبار اإلمام الناقد الذي أطلقها، والسیاق الذي قیلت فیه، وغیر ذلك من االعتبارات
َّان تحریـــرو الـــذي الناقـــد  ِاإلمـــامَف ُ، والتعـــرف علـــى عـــرِ هـــذه المـــصطلحات والعبـــاراتِٕ

َ، ومقاصـده مـن األهمیـة بمكـان لمـن اشـتغل فـيَطالحه، واصأطلقها  والحكـم أحـادیثهمَجـال وِّالر ِ
  .علیها
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 التــي أضــافها َجــالِّات نقــد الر وعبــاروفــي هــذه الدراســة یــستعرض الباحــث مــصطلحات
ْمحمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــر الكــوفي اإلمــام الناقــد َ َّمــن ســبقه مــن النقــاد علــى ُ مــع االجتهــاد فــي  ُّ

َمــصطلحات وعبـارات نقــد الرجـال التــي أضــافها ":  بعنــوانهـي، فالتهــادالفهـم  اإلمـام محمــد بــن ِّ
ُعبد اهللا بن نمیر الك ْ َ   ."جمع ودراسة "ّوفيُ

التهــا مــن دال َُّّحات النقــاد وعبــاراتهم وفهــم الوقــوف علــى مــصطلتكمــن فــي كــون: أهمیــة البحــث
َكـالم فـي الرجـ ال مـن أراد كـلیراعیهـاأن أهم األمور التي یجب  أحـادیثهم بدقـة الحكـم علـى  والِّ

  .ونزاهة
ْ اإلمـام ابـن نمیـر مـن مـصطلحات وعبـارات أضـافه مـا  جمعیهدف البحث إلى: أهداف البحث َ ُ
َفي نقد الرجال   .، ومحاولة فهم دالالتهاُّ على من سبقه من النقادِّ
  .ة وخاتم تتكون الدراسة من تمهید وثالثة مطالب:خطة البحث

  :، وفیهالتمهید
ْترجمة اإلمام محمد بن عبد اهللا بن نمی: ً أوال- َ   .مكانته العلمیةبیان  وّوفيُ الكرُ
  . ِّنقد الرجال وأهمیته تعریف: ًثانیا -
َ في نقد الرجالهموعبارات  األئمةأهمیة فهم مصطلحات: ً ثالثا- ِّ.  
َفي نقد الرجال هموعباراتاألئمة القرائن الموصلة لفهم مصطلحات : ً رابعا- ِّ.  

ْمصطلحات وعبارات تعدیل الرجال التي أضافها اإلمام ابن نمیر:  األوللمطلبا َ ُ َ ِّ.  
َمصطلحات وعبارات جرح الرجال: الثانيالمطلب  ْ التي أضافها اإلمام ابن نمیرِّ َ ُ.  

َ علـــل أحادیــث الرجــت بیــانمــصطلحات وعبــارا: المطلــب الثالــث  التــي أضــافها اإلمــام ابـــن الِّ
ْنمیر َ ُ.   

  .لنتائج والتوصیاتوتتضمن ا: الخاتمة
ِّوختامــا، فهــذه محاولــة فــإن وفقــت  ُ  أســألو، ٕان تكــن األخــرى، فالحمــد هللا، والحمــد هللافً

َ ســبحانه وتعــالى-اهللا َ َُ َ ُ ََ ِ مــن شــر تحریــف الكلــم، أو الوقــوع فــي يشــدي، ویعــصمنُ أن یلهمنــي ر-ْ ِّ
 .]88:هود[MÎ  Í  Ì  ËÏ Ó  Ò  Ñ  Ð  L الوهم، 
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  :تمهید
َمام محمد بن عبد اهللا بن نمیر الكوفي وبیان مكانته العلمیةترجمة اإل: ًأوال ُ:  
ْاإلمــام محمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــر هــو : اســمه ونــسبه وكنیتــه ولقبــه-1 َ َالخــارفي الهمــداني  ُ ْ َ ِ َ

ُالكوفي، الم ِّْ ْ بأبي عبد الرحمن، والمشهور بابن نمیر، والمعروف بلقبه ىكنُ َ   . (1)"َُّدرة العراق"ُ
ْ ولد اإلمام ابن نمیر: ووفاتهأتهمولده ونش -2 َ ُ ونـشــــــأ فـي الكوفـــة ،(2)"سنة نیف وسـتین ومائـة"ُ

ًالتي خــــرج منهــــــا مــــــن ال یحـصى مـن العلمــــاء فـي كـل فـن قـدیما وحـدیثا ، وكـان بیتـه بیـت (3)ً
صــة علــم ًكــرا وخا ممــا هیــأ لــه طلــب العلــم مب،(4)"َُّّصــاحب حــدیث، مــن أهــل الــسنة"علــم فوالــده 

  . هجریة(5)"ٍوفة سنة أربع وثالثین ومائتینُبالكأهل زمانه، وكانت وفاته به فاق الحدیث ف
ُّیعــد اإل : مكانتــه العلمیــة-3 ْبــن نمیــرمــام اُ َ  ومــن العلمــاء الجهابــذة"، (6)"ًرأســا فــي العلــم والعمــل" ُ

َّالنقـاد ِ المعتمــدة أقــوالهم فـي الجــرح والتعــدیل،(7)"ُّ ْ َّ ْ  عنــد أهــل  وتـوثیقهمجاللــتهملــى المتفـق عو ،(8)َ
ِالترمــذ أبــو إســماعیل  قــال؛العلــم ًكــان أحمــد بــن حنبــل یعظمــه تعظیمــا عجبــا یقــول ":9)(ّيِّ َ ُِ ً ِ ِّْ َ أي : َ
َّحبــانابــن  ذكــره، و"درة العــراق: "(10)، ویلقبــه"فتــى كــان مــن الحفــاظ ": لقــاو ،(11)"ِّالثقــات " فــيِ

َّن وضـاحب محمد وقال ،"ِّالمتقنین، وأهل الورع في الدین ّ القرطبـيَ ُ ، كثیـر ِّالثقـات َِثقـةهـو  ":12)(ُ
 ، وقــــال"ُ یحــــتج بحدیثــــهَِثقــــة،: "(13)َّ الــــرازي حــــاتموأبــــ ، وقــــال"الحــــدیث، عــــالم بــــه، حــــافظ لــــه

 ، وقـال"ثبـتَِثقـة "::(15)عبـن قـانعبـد البـاقي  ، وقـال"الحافظ الحجة، شیخ اإلسالم": (14)الذهبي
ُّ، ویعـــد مـــن َِثقـــة: "، وقـــال(17)"ِّمعرفـــة الثقـــات"ْجلـــي فـــي ِالعوذكـــره ، " مـــأمونَِثقـــة" :(16)َّالنـــسائي ُ

 بـنأحمـد " :18)(هَراو مسلم بن بنمحمد  قالو ،"له علم بالحدیث: "مرة  وقال،"أصحاب الحدیث
ُ ببغــداد، وابــن نمیــر بالك بــن حنبــلأحمــدو ،بمــصر صــالح ْ َ َْوالنفیلــي وفــة،ُ ، هــؤالء (20)انَّبحــر (19)ُ

َْحــسین بــن الجنیــدقــال علــي بــن ال، "ِّأركــان الــدین ْمــا رأیــت مثــل محمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــر : "ُ َ ُ
  ".َُّّالعلم والفهم والسنة والزهدًكان رجال قد جمع 

َ ســـبحانه وتعـــالى-رحـــم اهللا     َ َُ َ ُ ََ ـــر رحمـــة واســـعة، وجـــزاه اهللا عنـــا وعـــن -ْ ْ اإلمـــام ابـــن نمی َ ُ
  .  اإلسالم والمسلمین خیر الجزاء

  : وأهمیتهِّتعریف نقد الرجال: ً ثانیا-
ْ تعریــف النقــد لغــة-1 ُالنقــد والتنقــاد :َّ َّْ ْ ِتمییــز الــدراهم واخــراج الزیــف منهــا، وكــذا تمییــز غیرهــا،: َّ ْ َْ ِ َِّ ُ ِٕ 

ٌوالدرهم نقد ْ َ ُ َ ْ ٌَأي وازن جید: ِّ ِّ َ ٌ ِ(21).  
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ً تعریـــف النقـــد اصـــطالحا-2 ْ ِتتبـــع أحـــوال ناقلیهـــا و، َســـقیمهامـــن ِّتمییـــز صـــحیح الروایـــات هـــو  :َّ َ
ًحا وتعدیالْرَ جعلیهمُحكم لوا ِ ْ َ ً(22).  
ْ أهمیة النقد-3 َّلما "َّإنه  :َّ َّكان أكثر األحكام ال سبیل إلى معرفته إال من جهة النقل لـزم النظـر َ

َفي حال الناقلین والبحث عن عدالة الراوین، فمن ثبتت عدالته جـازت روایتـه، واال عـدل عنـه،  ِ ُ َّ ٕ َّ
َوالتمس معرفة الحكم من جهة غیره، أل ِ ّن األخبار حكمهـا حكـم الـشهادات فـي أنهـا ال تقبـل إال ُ ُ َّ َّ

مهمــة دینیــة بحتــة یــدفع إلیهــا الــشعور "ُّ، وهــذه مهمــة تــصدر لهــا النقــاد، وهــي (23)"ِّعــن الثقــات
بالمسئولیة تجاه هذه األمانة التي تحملتها هذه األمة، لتسلمها إلـى األجیـال اآلتیـة خالـصة مـن 

ـــــضاء، اســـــتجاب ـــــة بی َّ صـــــل-ة ألمـــــرهكـــــل شـــــائبة، نقی ـــــه وســـــلمَ ـــــه علی َّى الل ِ ََّ َ َْ َ ـــــشاهد َو(: -ُ ـــــغ ال ُلیبل ِ َّ َُِِّ
َالغائب ِ َ َّ النقاد فـي هـذا ولوال ما بذله األئمة"، )24("]1679:695صحیح مسلم [ ،]104:46 صحیح البخاري[)ْ ُّ

َ في البحث عن عدالة الرواة واختبار حفظهم وتیقظهم حتـى رحلـوا فـي سـبیل الشأن من الجهود ُّ
ْعفاء المخلطـین، الشـتبه ُّ قاموا في الناس بالتحذیر مـن الكـذابین والـضثم ، وتكبدوا المشاق،ذلك

  .(25)"أمر اإلسالم، واستولت الزنادقة، ولخرج الدجالون
َأهمیة فهم مصطلحات األئمة وعباراتهم في نقد الرجال: ً ثالثا- ِّ:  

 التـي یحتاجهـا مـن أراد َّإن فهم مصطلحات األئمة وعباراتهم في النقد من أهم األمور
َالكــالم فـــي الـــرواة وذلـــك لیـــتمكن مـــن إنـــزال أقـــوالهم فـــي مكانهـــا المناســـب، فـــال یعـــدل مـــن هـــو  ُّ

ٍوالكــالم فــي الــرواة یحتــاج إلــى ورع تــام، : "(26)قــال الــذهبيمجــرح، وال یجــرح مــن هــو معــدل،  َُّ َ َ
ٍوبــراءة مــن الهــوى والمیــل، وخبــرة ِ ٍْ َ ِكاملــة بالحــدیث، وعللــه ورج َ ِ ٍَ ُالــه، ثــم نحــن نفتقــر إلــى تحریــر ِ ِ َِ

َعبـــارات التعـــدیل والجـــرح ومـــا بـــین ذلـــك مـــن العبـــارات المتجاذبـــة، ثـــم أهـــم مـــن ذلـــك أن نعلـــم  َ ُّ َ َ َ ََ َ ُ ْ ِ ِْ َّ
ِباالستقراء التام عرف ذلك اإلمام الجهبذ، واصطالحه، ومقاصده، بعباراته الكثیرة ِ َِ ََ ُِ َّْ ِ ِ".  

َت األئمة وعباراتهم في نقد الرجالالقرائن الموصلة لفهم مصطلحا: ً رابعا- ِّ:  
َفمــن نظــر كتــب الرجــال، ككتــاب ابــن أبــي حــاتم المــذكور: "(27)َّالــسخاويقــال  ِّ(28) ،

ّوالكامــل البــن عــدي، والتهــذیب ِ ولــو اعتنــى بــارع بترتیبهــا، . ، وغیرهــا، ظفــر بألفــاظ كثیــرة(29)َ
ًحا، لكـان حـسنا، وقـد ووضع كل لفظـة بالمرتبـة المـشابهة لهـا، مـع شـرح معانیهـا لغـة واصـطال ً

 یلهــج بــذكر ذلــك فمــا تیــسر، والواقــف علــى عبــارات القــوم یفهــم مقاصــدهم بمــا (30)كــان شــیخنا
  : (31)ئن، ومن هذه القرا"ائن ترشد إلى ذلكعرف من عباراتهم في غالب األحوال وبقر
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  . اللغة-2      . یر الناقد أو غیره من أهل االستقراء تفس-1
  . االستعمال االستقراء وتتبع مواضع -4                                       . العرف-3
  .هماتة والمحققین وتفسیر فهم األئم-6    .                         لسیاق النظر في ا-5
  .َّ سبر أحادیث الراوي-8     .                       َّقادُّ مقارنة أقوال الن-7

َابن نمیر من مصطلحات وعبارات تعدیل الرجالما أضافه اإلمام  :المطلب األول ِّ ْ َ ُ  
َ، واذا جاوزت الفرات فلیسٌفالنَّحدثنا "عبارة : ًأوال َ َُ ُ مثلهٌ أحدٕ َ :"  
ّأحمد بن صالح المصري: َّراوي الذي أطلقت العبارة في حقه ال-1 ْ ِ(32).  
َّ أقوال اإلمام ابـن نمیـر فـي الـراوي- ْ َ ْ قـال ابـن نمیـر:ُ َ َحـدث": (33)ُ َمـد بـن صـالح، واذا جـاوزت نا أحَّ ٕ

ُالفــرات فلــیس أحــد مثلــه َ َ َّهــو واحــد النــاس فــي علــم : " أحمــد بــن صــالح وذكــر:(34)ًأیــضا القــو، "ُ
َالحجاز والمغرب، فهم، وجعل یعظمه، وحدث َّ ِّ َ َُ ََ ٌَ ِ ْ  سـمعت أبـا :(35) كـذلك، وقـال"نا عنـه بغیـر شـيءَ

ْنعــیم  َ ْالفــضلُ َدكــین بــن َ  -لــم بحــدیث أهــل الحجــاز مــن هــذا الفتــى أعٌدم علینــا أحــدَمــا قــ" : یقــولُ
ُثقة صدوق، ما رأیت أحدا یتكلم فیه بح": (36)ّالبخاري ، وقال"-یرید أحمد بن صالح َُّ ًِ ُ َ  كـان ،ةَّجـَ

ْ وابـن نمیـر،ُّ وعلـي،ُأحمـد بـن حنبـل َ َِّ وغیـرهم یثبتــون،ُ ُ ُســلوا : أحمـد بـن صـالح، كـان یحیـى یقـول ُ
  ".ه أثبتَّأحمد فإن

َّالنقاد أقوال - ْالعجليقال  :َّ الراويفي ُّ : ، وزاد الخلیلـي"َِثقـة: "(39)الخلیلـي، و(38)أبو حـاتم، و(37)ِ
  بـــن حنبـــلأحمــدو ،بمـــصر  صـــالحبــنأحمـــد " :(40):هَراو مـــسلم بــن بـــنمحمــد قـــال ، و"حــافظ"

ُببغداد، وابن نمیر بالك ْ َ َْوالنفیلي وفة،ُ : (41)یعقـوب بـن سـفیان، وقـال "ِّان، هـؤالء أركـان الـدینَّبحر ُ
َِّبت عن ألف شیخ وكسر كلهم ثقات ما أحد منهم َأتخـذه حجـة إال رجلـینكت" ََّّ ُ ُ ُ ِ ِ ٌُّ أحمـد بـن صـالح : ُ

 َِثقــة ،المــصریة وعالمهــا حــافظ الــدیار: "(42)، وقــال الــذهبي"بمــصر، وأحمــد بــن حنبــل بــالعراق
 قـد ،َقـةِ لـیس بث:سائيَّ وال قول النـ،اب یتفلسفَّذَ ك:لى قول یحیى بن معین فیهإیلتفت   لم،جبل
ً وكـان شـیخا فـي العلـم متفننـا،س وجفـاء عفـا اهللا عنـهُّ ولكنه فیـه تیـب، به البخاريَّاحتج ذكـره و، "ً

َّابـــن حبـــان فـــي  وكـــان أحمـــد هـــذا فـــي الحـــدیث وحفظـــه ومعرفـــة التـــاریخ : "، وقـــال(43)"ِّالثقـــات"ِ
ان  ولكنـــه كـــ،ثین عنـــد أهـــل مـــصر كأحمـــد بـــن حنبـــل عنـــد أصـــحابنا بـــالعراقِّدَحـــُوأســـباب الم

 و أبــوقــال، "حــسد علــى ذلــكُ ال یكــاد یعــرف أقــدار مــن یختلــف إلیــه فكــان ی(45)ً تیاهــا(44)ًفاِصــل
َالسجـــستانيداود  ْ ـــوهم النـــاس لـــیس هـــو كمـــا" :(46)ّ ـــذلك فـــي الجاللـــة،یت وقـــال  ،" یعنـــي لـــیس ب
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َلـیس بثقـة: "(47)َّالنسائي ّالـدارقطني وقـــال ،"(48)ِ ُ َ أیتـه ر: "(50)بـن معـــین، وقـــال ا"ضعیـــف ":(49)َّ
ًكذابا   ".(52)َّكـــذاب یتفلسف: "(51)وقــال، "َّ

ُواللــه َأعلــم، وقــد " َِثقــة"صــالح أحمــد بــن  :َّ خالصــة الحكــم علــى الــراوي- َ ْ ُ َّ َّوافــق أغلــب النقــادَ  ابــن ُّ
ْنمیر على تعدیله وتوثیقه،  َ   .یهم الذهبيورد عل َُّّوطعن فیه بعض النقاد،ُ

ْ تحلیـــل مـــراد اإلمـــام ابـــن نمیـــر بالع-2 َ ْأراد ابـــن نمیـــر بعبــــــارة : بـــارةُ َ َاوزت ـٕالن، واذا جــــا فــــَّحدثنـــ"ُ
َّالتعدیل التام للر" ُهـَد مثلــس أحیـَرات فلــُالف َّ َِّ َاوي والله َأعلمْ ْ ُ َّ   :، ویظهر ذلك من خاللَ

َّابن نمیـر وعباراتـه المتعـددة الـواردة فـي الـراوي، والتـي یفهـم منهـا صـراحة أن أقوال . أ َ ُ
  .ي أعلى درجات التعدیل عندهَّالراوي ف

َّة أغلب األئمة النقاد موافق. ب َّابن نمیر على تعدیل الراوي وتوثیقهُّ َ ُ.  
، وبیـــان أن ســـبب َّ كـــابن معـــین والنـــسائيَّى مـــن طعـــن فـــي الـــراويالـــذهبي علـــرد . ج

  . طعنهم راجع إلى تیبس وجفاء كان في طبعه، وهذا ال یطعن في حدیثه، واهللا أعلم
ًرفیع جدا"لح مصط: ًثانیا ٌ:"  

ْ العوذيِبسطام بن مسلم:  في حقهالمصطلحَّ الراوي الذي أطلق -1 ْ البصر53)(َ   .54)(ّيَ
َّ قول اإلمام ابن نمیر في الراوي- ْ َ ْنمیر نابقال  :ُ َ   ".ًجدا رفیع هو": (55)ُ
َّالنقــاد أقــوال  - َّأبــو زرعــة الــرازي، و(56)ابــن معــینقــال  :َّفــي الــراويُّ ْ ْالعجلــي، و(57)ُ ، "َِثقــة: "(58)ِ

، "لیس بـه بـأس: "(60)َّالنسائي، وقال "الحدیث  صالح،بأس لیس به": (59)لحمد بن حنبأوقال 
َّذكـــره ابن حبـان في ، و"حـــال بأس به صال": (61)أبو حاتــم الـقو      .(62)"ِّالثقات"ِ
َُوالله َأعلم" َِثقة "ِبسطام :َّ خالصة الحكم على الراوي- ْ ُ َّ َّوافق النق، وقد َ ْاد ابن نمیر على تعدیلهُّ َ ُ ُ.  
ْ  تحلیل مراد اإلمام ابن نمیـر بالمـصطلح-2 َ ْابـن نمیـر بمـصطلح أراد : ُ َ َّالتعـدیل التـام " ًرفیـع جـدا"ُ َِّ ْ

َُللراوي والتوثیق والله َأعلم، ویظهر ذلك من خالل ْ ُ َّ َ َّ:  
ْالرفعـــة فـــي اللغـــة مفهـــوم . أ ّنقـــیض الذلـــة، والرفعـــة خـــالف الـــضع"فهـــو ِّ ْ ِّ ُة، رفـــع یرفـــعِّّ ُْ َ َ 

ُرفاعة فهو رفیع إذا شرف َ ََ   . ، والشرف والرفع ال یكون إال لمن یستحق(63)"ِ
َّ ابـن نمیـر الـواردة فـي الـراوي، والتـي تفیـد أنـه صـاحب شـأن فهـو شـیخ قـدیم عبارة. ب ْ َ ُ

  .وقد روى عنه كبار األئمة أمثال وكیع بن الجراح وحماد بن زید
َّاألئمة النقأكثر موافقة . ج ْنمیر على ابن اد ُّ َ   . توثیقهُ
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ُ اهللا ومثله یسَأَانَحْبُس" عبارة: ًثالثا ُ ُما یسألَّإن! نه؟َل عُ ّ هو عناُ َ:"  

ّ عثمان بن محمد بن أبي شیبة الكوفي: الذي أطلقت العبارة في حقهَّ الراوي-1 ِ ُ ْ َ(64):  
َّ قــول ابــن نمیــر فــي الــراوي- ْ َ  بــن  اهللاعبــد د بــنًرجــال یــسأل محمــ ُســمعت: (65)ِ حــاتموأبــ قــال :ُ

ْنمی َ ُسبحان اهللا ومثله یسأل عنه؟ (66)عبد اهللا محمد بن: فقال ،رُ ُ ّما یسأل هو عناَّنِإ! ُ َ ُ."  
َّالنقاد  أقوال - ْالعجلـي، و(67)قـال ابـن معـین :َّفي الراويُّ  :(69)قـال أحمـد بـن حنبـلو، "َِثقـة": (68)ِ
هــــو " :(70)أبـــو حـــاتم، وقـــال "مِلیَســـعثمــــان رجـــل " : وقـــال،"ً خیـــرا وأثنـــى علیـــهَّالِمـــا علمـــت إ"

ُصدوق َّذكره ابن حبان في و ،"َ   .(71)"ِّالثقات"ِ
َُوالله َأعلم" َِثقة "عثمان :َّ خالصة الحكم على الراوي- ْ ُ َّ ُوافق النقاد ابن، وقد َ َّ ْ نمیر على تعدیلهُّ َ ُ .  
ْ تحلیل مراد اإلمـام ابـن نمیـر بالعبـارة-2 َ ْأراد ابـن نمیـر بعبـارة  :ُ َ ُ اهللا ومثلـه یـسَأَانَحْبُسـ"ُ ُ ! نـه؟َل عُ
ُما یسألَّإن ّ هو عناُ َُالتعدیل التام للراوي والتوثیق والله َأعلم، ویظهر ذلك من خالل" َ ْ ُ َّ َِ َّ َّ َّْ:  

َســــبحان اهللا مــــن كــــذا، إذا تعجبــــت : العــــرف، فقــــد جــــرت عــــادة العــــرب أن تقــــول. أ َ ْ ُ
ْ أبــي شــیبة، ثــم إرداف ذلــك اإلمــام عثمــان بــنالــسؤال عــن حــال تعجــب مــن مجــرد ، وال(72)منــه َ

ّما یسأل هو عناَّنِ إ"بعبارة  َ   .َّدلیل على أن الراوي عنده في أعلى درجات التعدیل" ُ
ْموافقة األئمة النقاد اإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقه والثناء علیه. ب َ ُ َّ ُّ .  

ِغلبنا بالحفظ والورع"عبارة : ًرابعا ِ َ:"  
ّعبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي : في حقهارة العبَّ الراوي الذي أطلقت-1 ِ َّ(73).  
ْ قول اإلمام ابن نمیر- َ ْنمیر بناقال  :ُ َ   ".عَرَوالو ظْفِبالح نــــــــالرحم عبد بن اهللا عبد غلبنا":(74)ُ
َّالنقاد  أقوال - َّأثنى علیه عدد من النقاد ووثقوه، منهم :َّفي الراويُّ َّ محمـد بـن بـشاررانـدُب: ُّ  وأبـ، و(75)َ

ُّالخطیب البغدادي، و(76)حاتم ْ َّذكره ابن حبان في  و،(77)َ   .(78)"ِّالثقات"ِ
ّالــدارمي :َّالحكــم علــى الــراوي خالصــة - ِ ُواللــه َأعلــم، " َِ ثقــة حــافظإمــام "َّ َ ْ ُ َّ ُوافــق النقــاد اإلمــاَ َّ م ابــن ُّ

ْنمیر على تعدیله َ ُ.  
ْ تحلیل مراد اإلمـام ابـن نمیـر بالعبـارة-2 َ ْبـن نمیـر بعبـارة أراد اإلمـام ا: ُ َ ِغلبنـا بـالحفظ والـورع"ُ ِ َ "

َُالتعدیل التام للراوي والتوثیق والله َأعلم، ویظهر ذلك من خالل ْ ُ َّ َِ َّ َّ َّْ:  
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، والغلبـة بـالحفظ إشـارة إلـى (79)ََفي اللغة فهي من الغلبة والعلو" غلبنا"مفهوم كلمة   . أ
َّمتیقظا غیـر مغفـل، حافظـا إن حـدَّ یكون الراوي ، بأنالضبط َ ً ًث مـن حفظـه، ضـابطا لكتابـه إن ً

َّحــدث مــن كتابــه ً، بــأن یكــون الــراوي مــسلما، بالغــا،  بــالورع إشــارة إلــى العدالــةَّ، وأمــا الغلبــة(80)َ ً َّ
ًعاقال، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة ً(81). 

َّموافقة األئمة النقاد . ب ْابن نمیر على تعدیله وتوثیقه والثناء علیهُّ َ ُ .  
  ":كذبَما هو عندي ممن ی"بارة ع: ًخامسا

َِّجبارة بن المغلس :هفي حق  الذي أطلق العبارةَّالراوي -1 ُ َ ّ الحماني الكوفيُ ِّ ُ َّ ِ(82):  
َّ أقــوال اإلمــام ابــن نمیــر فــي الــراوي- ْ َ ْزرعــةكــان أبــو ": (83)بــن أبــي حــاتم قــال ا:ُ  -َّ أي الــرازي-ُ
 ثم ترك حدیثه بعـد ذلـك فلـم یقـرأ ،انيَّمِحمد الحَّحدثنا أبو م: اه قالَّنَث عنه في أول أمره وكَّدَح

ْزرعـةسمعت أبـا : َُّ ثم قال ابن أبي حاتم،"علینا حدیثه قـال لـي :  فقـال،سِّلـَغُارة بـن المَبـُ ذكـر جُ
ْابن نمیر َ  ،"ث عنـه؟ِّدَحـُت": ، قلـت"نعـم":  قال،"؟كتبت عنه": قلت. "ما هو عندي ممن یكذب": ُ

ث بـه، ومـا كـان عنـدي ممـن ِّدَحـُكـان یوضـع لـه الحـدیث فی": قـال ،"ما حاله؟": قلت. "ال" :قال
ِالكـذبد َّیتعمـ ّ محمـد بـن عبـد اهللا الحـضرميوقـال، "َ َ ْ َسـألت ابـن نمیـر عـن جبـارة" :(84)َ ُ ْ َ :  فقــال،"ُ

ُهــو صــدوق" ُ كــان رجــال صــالحا ســألت :(86)قــال صــالح جــزرة: (85)وقــال الحــافظ ابــن حجــر، "َ ً ً
ْابن نمیر عنه، فقال َ َّن یخـر مـن الـسماء إلـى األرض َأكان أل: "ُ َّ ِ َّحـب إلیـه مـن أنَ  قلـت ،" یكـذبُّ

أو   فسألني عما أنكروا من حدیثه، فذكرت لـه خمـسة،"مون فیهَّكان أصحاب الحدیث یتكل": له
َّالحمـاني َّ لعلـه: فقلـت،!"؟ه أفـسد حدیثـه بعـض جیرانـهَّعلَل": ستة فأنكرها، ثم قال ال ": ، قـال(87)ِ

ْنمیـر  ابـن سـألت :، قـال(88)"جزرة" صالح وقال، "ًي أحداِّسمُأ َ : الــــس، فقــــِّلَغُم بـن ةراـــــَبُج نـــــعُ
 (90)ِدْرَوْالـ ابـن نـعـ (89)دْیـــَمُح نـــع - هو عبد اهللا-باركــالم ابن نــــع َّحدثنا هَّإن :تــــفقل ،"َِثقة"

ََّ صـــلى اللــــه علیـــه وســــلم-النبــــي رأى: (القـــ ،(91)هیــــأب عـــن ِ َّ ََّ ََ َْ َ  ْوُبــــَأ َتْنــــَأ: فقـــال ،َأحمــــر ًرجـــال -ُ
ْنمیــر ابــن قــال ،]22/953:383المعجــم الكبیــر [)ِدْرَوْالــ َ  بــن َّحمــاد عــن َّحــدثنا وقلــت :قــال منكــر، هــذا: ُ

ِ األزدي-زیــد  ًرجــال أن عمــر ابــن عــن (93)مــرْعَی بــن یحیــى عــن (92)ســوید بــن إســحاق عــن -َْ
ّالنبــي ىدنــا ِ َّ صــلى اللــه علیــه وســل-َّ ِ َّ ََّ ََ َْ َ : قــال، ]191:99ِّّعمــل الیــوم واللیلــة البــن الــسني [)لبیــك( :فقــال -َمُ

ْنمیر ابن قال ثمر، منك وهذا َ  فقلـت ،"كتبـه علیـه أفـسد جیرانـه بعـض وأظن": قال ثم ."حسبك": ُ
َّالحماني یحیى يتعن" :له   ".ًأحدا ىِّسمُأ ال: "فقال ،"؟ِ
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َّالنقــاد  أقــوال - ِابــن عــديقــال  :َّفــي الــراويُّ وفــي ، ارة أحادیــث یرویهــا عــن قــوم ثقــاتَبــُجل ":(94)َ
 ،مــا كانــت غفلــة فیــهَّ إن،مــد الكــذبعته كــان ال یَّ غیــر أنــ، علیــهٌبعــض حدیثــه مــا ال یتابعــه أحــد

ـــه مـــضطرب كمـــا ذكـــره البخـــاري ـــال "وحدیث ـــال "یثـــه مـــضطربحد: "(95)البخـــاري، وق ابـــن ، وق
ْســـعد َّوهـــو یـــضعف: "(96)َ ابـــن أبـــي ، وقـــال "فضـــعی: "(98)ابـــن حجـــر، و(97)الـــذهبي، وقـــال "ُ
ْزرعةكان أبو : "(99)حاتم َّالحمـاني، َّ حـدثنا أبـو محمـد : قـال،اهَّمـره وكنـأول أث عنه في َّدَ حُ ثـم ِ

 (101)لْدَ عــيدَعلــى یــ هــو": (100)أبــو حــاتم، وقــال "تــرك حدیثــه بعــد ذلــك فلــم یقــرأ علینــا حدیثــه
ْشیبةبي أمثل القاسم بن  قـال : (104)ابـن الجـوزيل وقـا، "ابَّذَكـ": (103)بن معـینوقال ا ،"(102)َ

عرضــت علــى أبــي أحادیــث ســمعتها مــن جبــارة فــأنكر، : - هــو ابــن حنبــل-عبــد اهللا بــن أحمــد
   ."هذه موضوعة، أو هي كذب: "وقال

َجبارة :َّ خالصة الحكم على الراوي- َُوالله َأعلم، " ضعیف "ُ ْ ُ َّ ُخالف النقادَ َّ ْ ابن نمیر في تعدیلهُّ َ ُ.  
ــل مــراد اإلمــام ابــن ن-2 ْمیــر بالعبــارةُ تحلی ْأراد ابــن نمیــر بعبــارة  :َ َ " َمــا هــو عنــدي ممــن یكــذب"ُ

ْالتعدیل القریب من الجرح َ ِ ْ َُ، والله َأعلم، ویظهر ذلك من خاللَّ ْ ُ َّ َ:  
َقــوال ابــن نمیــر وعباراتــه المتعــددةأ. أ  ،تــي تؤكــد علــى دقــة معرفتــه بــهَّ فــي الــراوي، والُ

 ، فقـد كـان یـرىهمـ في أحكا واعتداله إنصافهلى كما تؤكد ع،مرویاتهوزیادة علمه بحاله وحال 
َجبــارة "حــدیثجــواز كتابــة  ِّلــذا كتــب عنــه، ولــم یحــدثلالعتبــار ال لالحتجــاج،  "ُ ، العلــة وحــدد ،ُ

ِّكـان یوضـع لـه الحـدیث فیحـدث : "فقال َ ِ، أي یقـع فـي الكـذب علـى رسـول"بـهُ ُ ِ اللـهَ ُ صـلى اللـه -َّ َّ َّ َ
ََّعلیـــه وســـلم َِ َ َْ ٍ دون تعمـــد منـــه-َ َّحكـــم علیـــه فـــي موضـــع بَأنـــه قـــد وِّیـــز حدیثـــه مـــن غیـــره، ، وال یمُّ

ُصدوق" َّكـان ألن یخـر مـن الـسماء إلـى األرض َأ: "وقـال، "َِثقـة "َّ، وفـي موضـع آخـر بأنـه"َ َّ ِ ُّحـب َ
بعـــض أنكـــروا وأنهـــم  فیـــه مأصـــحاب الحـــدیث كـــالُ، ولمـــا ســـئل عـــن كـــالم " یكـــذبَّإلیـــه مـــن أن
َّ، أي أن الــضعف لــیس منــه؛ بــل مــن بعــض !"؟ بعــض جیرانــهه أفــسد حدیثــهَّعلــَل: "حدیثــه، قــال

َّجیرانه الذین أفسدوا حدیثه فوضعوا له الحدیث فحدث به ولم یمی   .ز حدیثه من غیرهَ
ْعبــارات بعــض النقــاد التـــي تؤكــد مــا ذهـــب إلیــه اإلمــام ابــن نمیـــر مــن علــة فـــي   . ب َ ُ ُّ

ْزرعةنفي تعمد الكذب عنه، مثال قول أبي َّحدیث الراوي مع  ِقول ابن عدي فتأمل وُ َ.  
َما أضافه اإلمام ابن نمیر من مصطلحات وعبارات جرح الرجال :المطلب الثاني ِّ ْ َ ُ  

  ": كَأنَّ حدیثه خیال: "مصطلح: ًأوال
ّلعجلي الكوفيیحیى بــن یمان ا : الذي أطلق في حقه المصطلحَّالراوي -1 ُ ْ ِ(105).  
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َّأقــوال اإلمــام ابــن نمیــر فــي الــراوي - ْ َ ْ محمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــر ُرأیــت: (106)حــاتمأبــو  قــال :ُ َ ُ
ْنمیــر بــنا وقــال ،"یــال حدیثــه خَّنكــَأ: "ویقــولن، ف یحیــى بــن یمــاِّعَضُیــ َ  الحفــظ ســریع" :(107)ُ

ْنمیــــر بــــنا وســــألت: (108)یعقــــوب بــــن ســــفیانوقــــال ، "النــــسیان ســــریع َ     حــــدیث إلــــي یخــــرج أن ُ
ــال هــذا؟ مــا :لــه قلــتف ،یتثاقــل رأیتــه ثــم ،أجــزاء َّإلــي فــأخرج الیمــان بــن یحیــى  َّنِفــإ ،ْفَّتخفــ": َق
 علـى فـامتنع ،(109)جَلـْفأ لمـا وخاصـة بـه فیحـدث الـشيء یتوهم أصحابنا حدیث یشبه ال حدیثه

  ."منه سماعه بقیة َّليِإ یخرج أن
َّالنقاد  أقوال - ْیعقوب من شـیبة قال :َّفي الراويُّ َّكـان صـدوقا كثیـر الحـدیث، وانمـا أنكـر : "(110)َ ٕ َ ً ُ َ

ِّعلیــه كثــرة الغلــط، ولــیس بحجــة إذا خولــف، وهــو مــن متقــدمي أصــحاب ســفأصــحابنا  ُ َ ِ ُ َّ  (111)یانُ
َّوكیع بن الجـراح، وقال "في الكثرة عنه مـا كـان أحـد مـن أصـحابنا أحفـظ للحـدیث منـه، : "(112)َ
َي المجلــس خمــسمائة حــدیث ثــم نــسي،كــان یحفــظ فــ ِ ً فــال أعلــم بالكوفــة أحــدا َ أحفــظ مــن داود ُ

ََّصــدوق، وكــان قــد أفلــج فتغیــر حفظــه: "(113)مــدینيبــن ال، وقــال ا"ابنــه َ َ ْ ُ : (114)الــذهبي وقــال ،"َ
ُصدوق مشهور" ُالحافظ الصدوق،: "(115)ً أیضا، وقال"َ ، وقـال فـي " وكان من العلمـاء العابـدینَّ

ُصدوق: "(116)موطن آخر ابـن ، وقـال " وكیـع مـا كـان أحـد أحفـظ منـه: قال، فساء حفظهَلجُ ف،َ
ُصدوق عابـد ":(117)حجر  فـي وقـال ،"َِثقـة": (118)بـن معـین ا، وقـال" وقـد تغیـر،ً كثیـرائخطـُ ی،َ

ّالــدارمي ، وقــال"لــیس بــه بـأس: "(119)مـوطن ِ ، "یحیــى بــن یمــان: "قلـت لیحیــى بــن معـین: (120)َّ
ًأرجــو أن یكــون صــدوقا: "قــال ُ  وقــال أبــو ،"لــیس بــالقوي: " قــال،"كیــف هــو فــي حدیثــه؟: "، قلــت"َ

لـم یكـن عنـدي ممـن یكـذب ولكـن كـان : "(122) في موطن، وقال"ًیهم كثیرا: "(121)َّزرعة الرازي
ّوقال ابن عدي ،"یخیل إلیه الشيء ِ ّوعامة ما یرویه غیر محفوظ، وابن یمان في نفـسه : "(123)َ

َّال یتعمــد الكــذب إال أنــه ّ َأبــو داود السجــستاني، وقــال " یخطــئ ویــشتبه علیــهَّ ْ ُیخطــئ فــي : "(124)ّ
ُحادیــث ویقلبهــااأل ْابــن ســعد، وقــال "َِ ُّوكــان كثیــر الحــدیث كثیــر الغلــط، ال یحــتج ":(125)َ َ  بــه إذا ُ

َخولــــف ِ ــــ": (126)أبــــو حــــاتم، وقــــال "ُ ه ّمــــضطرب الحــــدیث، فــــي حدیثــــه بعــــض الــــصنعة، ومحل
ْالــصدق ثبــت مــن یحیــى بــن یمــان، یحیــى یــضطرب فــي أوكیــع " :(127)حمــد بــن حنبــلأ قــال، و"ِّ

َّلیس بحجة في الحـدیث: "(128)في موطن، وقال "بعض حدیثه : (129)ي مـوطن آخـر، وقـال فـ"ُ
َِحــدث عنــه الثــوري بعجائــب ال أدري لــم یــزل هكــذا أو تغیــر حــین لقینــاه أو لــم یــزل الخطــأ فــي " َّ َّ َّ

ّبـــن عمـــار الموصـــليوقـــال ا، "َّكتبـــه، وروى مـــن التفـــسیر عـــن الثـــوري عجائـــب ِ ْ َ ســـمعت : "130)(َّ
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ِّیحیى بن یمان وقد أفلج، ولم یكن یحدثنا من كتاب، إنما كان یحدثنا ح ُِّ مـان ًفظـا، ویحیـى بـن یَُّ
ُّال یحــتج بــه َ ــالقوي: (131)ُّ النــسائي، وقــال"ُ ُّال یحــتج بحدیثــه لــسوء حفظــه : "(132)ل، وقــا"لــیس ب َ ُ
  ".وكثرة خطئه

ُصــدوق یخطــئ" یحیــى بــن یمــان :َّ خالصــة الحكــم علــى الــراوي- َّواللــ" َ ُه َأعلــم، وقــد َ َ ْ وافــق بعــض ُ
ْالنقاد اإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفه َ ُ َّ ُّ.  

ْ تحلیـــل مـــراد اإلمـــام ابـــن نمیـــر بالمـــصطلح-2  َ ْابـــن نمیـــر بمـــصطلح أراد  :ُ َ " َّكـــَأن حدیثـــه خیـــال"ُ
َُالتضعیف الیسیر للراوي، والله َأعلم، ویظهر ذلك من خالل ْ ُ َّ َ َّ:  

َّأقوال اإلمام ابن نمیـر وعباراتـه فـي الـراوي التـي تفیـد بمجموعهـا الطعـن فـي ضـبط . أ ْ َ ُ
َّه، وهذا ما أكده بعض النقادساء حفظه وكثر غلط بالفالج فقد خاصة بعد مرضهَّالراوي  ُّ.  

ْموافقة بعض النقاد اإلمام ابن نمیر على جرح . ب َ ُ َّ ّالراويُّ   .، وبعضهم عدلهَّ
ََّأن الــراوي رغــم ضــعفه وغلطــه فــي الحــدیث إال أنــه ال یــضرب علــى حدیثــه كلــه، . ج َّ

، وقـد یخـالف ویـشذ فتـرد أحادیثـه وال تقبـل، فقد یوافق في بعـض أحادیثـه أحادیـث الثقـات فتقبـل
ْنمیر بنلإلمام ا یشهد لذلك سؤال اإلمام یعقوب بن سفیان َ   .سابق الذكر ُ

  ":ًكان أضعفنا طلبا وأكثرنا غرائب"عبارة : ًثانیا
ّ محمد بن یزید العجلي الرفاعي الكوفي: الذي أطلقت في حقه العبارةَّالراوي -1 ُ ْ ِ(133).  
َّ نمیر في الـرا اإلمام ابنقوال أ- ْ َ ْ ابـن نمیـرقـال :يوُ َ  ،"ًكـان أضـعفنا طلبـا وأكثرنـا غرائـب: (134)ُ

ـــــقل :(135) محمــــد بــــن عبــــد اهللا الحــــضرميُمطــــین وقــــال ْنمیــــرت البــــن ــ َ   تحفــــظ عــــن زیــــد بــــنُ
 عـن سـعید بـن جبیـر (137)عـن إسـماعیل بـن أبـي خالـد - هـو الثـوري- عـن سـفیان(136)حباب

مـــن قـــال " : قـــال،"مـــن غیـــر خـــرس" : قـــال،]10:مـــریم[ M°  ¯  ®L :َّبـــن عبـــاساعـــن 
َّحـــد" : قلـــت،"؟هـــذا َّالحمـــانيا یحیـــى َنَثَ  علـــى أبـــي هـــشام ِهِقـــْلُ وال ت، كـــل أحـــدى علـــِهِقـــْلأ" : قـــال،"ِ

ـــــاعي فیبلعـــــ ـــــال و،"ُهَالرف ـــــسرقه: "(138)ق ـــــي هـــــشام فی ـــــى أب ـــــه عل ِوال تلق ـــــو، "ُِْ یـــــسرق : "(139)الق
  ".(140)الحدیث

ــــاد  أقــــوال - َّالنق ــــراويُّ ــــي ال ــــيال قــــال :َّف ْعجل ــــأس بــــه، صــــاحب قــــرآنال : "(141)ِ بــــن ا، وقــــال "ب
ـــه بأســـا: "(142)معـــین ـــان فـــي و ،"ًمـــا أرى ب ـــن حب َّذكـــره اب ـــات"ِ ُكـــان یخطـــئ : "، وقـــال(143)"ِّالثق

 وجــزم ، فــي شــیوخ البخــاريّيِدَبــن عــاوذكــره ، لــیس بــالقوي: "(144) ابــن حجــر وقــال،"ُویخــالف
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، "جمعــین علــى ضــعفهُ رأیــتهم م: لكــن قــد قــال البخــاري،(145) البخــاري روى عنــهَّالخطیــب بــأن
، زاد أبــو "ضـعیف: "(148)َّالنــسائي، و(147)أبـو حـاتم، وقــال "َّیتكلمــون فیـه: "(146)البخـاريوقـال 
  ".(149)بانُزْرَمون فیه، هو مثل مسروق بن المَّیتكل" :حاتم

ُواللــه َأعلــم، " ضــعیف" یزیــد  محمــد بــن:َّ خالصــة الحكــم علــى الــراوي- َ ْ ُ َّ َّوافــق أغلــب النقــاد اإلَ مــام ُّ
ْابن نمیر على جرحه وتضعیفه َ ُ.  

ــارة-2   ــر بالعب ــن نمی ــل مــراد اإلمــام اب ْ تحلی َ ْأراد ابــن نمیــر بعبــارة  :ُ َ ًكــان أضــعفنا طلبــا وأكثرنــا "ُ
َُالتضعیف الشدید للراوي، والله َأعلم، ویظهر ذلك من خالل" غرائب ْ ُ َّ َ َّ:  

ــــب فــــي اصــــطالح المحــــدثین، . أ ِّالمــــراد بالطلــــب والغرائ ــــبُ ــــب العلــــم : فالطل هــــو طل
، وهــو ضــروري لالحتجــاج بحــدیث  ولعــل المقــصود هنــا طلــب علــم الحــدیث خاصــة،الــشرعي

ُّالراوي، قال الخطیب البغدادي ْ َ ن َّعـاء الـسماع ممـِّ من وضع الحدیث وادَّالراويذا سلم ٕاو: "(150)َّ
ث َّدَحـَ ف،سـمعهه لـم یكـن لـه كتـاب بمـا َّنـأ غیر ،فعال التي تسقط بها العدالة وجانب األ،ُهَلم یلق

ه ممـن َّنـأثر والعـارفون بـه هل العلـم بـاألأ لم یصح االحتجاج بحدیثه حتى یشهد له ،من حفظه
، "حادیــث علیــهتقانــه وضــبطه بقلــب األإ ویعتبــر ، وضــبطه وحفظــه،قــد طلــب الحــدیث وعانــاه

َّوبذلك فـإن ضـعف الطلـب إشـارة إلـى ضـعف الـراوي، خاصـة إذا مـا جـاء بالغرائـب، والغرائـب ِ :
َّهي غرائب المسائل، وذلك بَأن یقبـل الـراوي علـى مـا شـذ عمـا اشـتهر بـین أهـل العلـم ویتتبعـه،  َّ َّ ِ ُ ْ

مالـــك بـــن ، قـــال (151)َّوهـــذا مـــا حـــذر منـــه األئمـــة وجعلـــوه عالمـــة مـــن عالمـــات عـــدم التوفیـــق
وبالتـالي فـإن عبـارة ، "شر العلم الغریـب، وخیـر العلـم الظـاهر الـذي قـد رواه النـاس: "(152)أنس

َّد فـي الـراوي بحیـث یتـرك حدیثـه، ُّتـدل علـى الـضعف الـشدی" ً أضـعفنا طلبـا وأكثرنـا غرائـبكان"
َُال یحتج وال یعتبر بهف ُ.  

َّمـا ورد عـن اإلمـام ابـن نمیـر مـن أقـوال أخـرى فـي حـق الـراوي. ب ْ َ ؤكـد شـدة ضــعفه  تُ
  . وأشد ألفاظ الجرحأسرقة الحدیث من أرد، و"أبو هشام یسرق الحدیثكان " :مثل

ْموافقة أغلب النقاد اإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفه .ج َ ُ َّ ُّ.  
َلیس یعبُأ بحدیثه"مصطلح : ًثالثا ُ :"  
ّمسلم بن خالد المكي : الذي أطلق في حقه المصطلحَّالراوي -1 ِالزنج" (153)ِّ ْ   ":(154)ّيَّ
َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ ْنمیر ابنقال اإلمام  :ُ َ   ." بحدیثهُأَعبُلیس ی: "(155)ُ
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َّالنقـــاد  أقـــوال - ، وقـــال "لـــیس بـــه بـــأس: "(157)، وقـــال"َِثقـــة": (156)بـــن معـــیناقـــال  :َّفـــي الـــراويُّ
ّابــن عــدي، وقــال "اًكــان ضــعیف: "(158)ًأیــضا ِ ــأس وهــو حــسن الحــدیث، وأرجــ: "(159)َ َّو أنــه ال ب

ُفقیــه صــد: "(160)ابــن حجــر، وقــال "بــه ُإمــام صــدوق  ":(161)يالــذهب، وقــال "وق، كثیــر األوهــامَ َ
َ السجـــستاني-ه أبـــو داودَفَّعَ وضـــ،قِّوثـــ: "(162)ًأیـــضاقـــال ، و"یهـــم ْ ذكـــره ابـــن و ،" لكثـــرة غلطـــه-ّ

َّحبان في  َّ وایـ،الفقـه ّافعيَّ الـشَمَّ ومنـه تعلـ،من فقهاء أهـل الحجـاز: "، وقال(163)"ِّالثقات"ِ اه كـان ٕ
، (164)وقــــال أبــــو داود ،"ً أحیانــــائخطــــُ ی وكــــان مــــسلم؛جــــالس قبــــل أن یلقــــى مالــــك بــــن أنــــسُی

ً، وقــال النــسائي أیــضا"ضــعیف: "(165)سائيَّوالنــ ّلــیس بــالقوي: "(166)َّ ْابــن ســعدوقــال ، "َ َ(167) :
، "كـذا وكـذا: "(168)أحمـد بـن حنبـل، وقـال "وكان كثیر الحدیث، كثیر الغلط والخطأ في حدیثه"

أبـو وقـال  ،"كان یحرك یـدهكذا وكذا، : الذي یقول أبي: "قال اإلمام عبد اهللا بن أحمد بن حنبل
ُتعـرف وتنكـر بـه، ُّجَحتُه وال یُ حدیثُبَكتُ منكر الحدیث، یّي،وَلیس بذاك الق" :(169)حاتم ُ َُ ِ وقـال  ،"ْ

 :(172)ًأیــضال ، وقــا"يءلــیس بــش": (171)يبــن المــدیناقــال ، و"ذاهــب الحــدیث: "(170)الترمــذي
، واإلمـام (173)، وقـال اإلمـام البخـاري"منكر الحدیث، ما كتبت عنه، وما كتبت عن رجل عنه"

ْأبو زرعة    ."منكر الحدیث: "(174)َّالرازيُ
ُواللـه َأعلـم" ضـعیف"مـسلم بـن خالـد  :َّ خالصة الحكم على الراوي- َ ْ ُ َّ َّوافـق بعـض النقـاد ابـن ، وقـد َ ُّ

ْنمیر على جرحه وتضعیفه َ ُ .  
ْ تحلیل مراد اإلمام ابن نمیر بالمـصطلح-2 َ ْابـن نمیـر أراد : ُ َ َلـیس یعبـُأ بحدیثـه"بعبـارة ُ  التـضعیف "ُ

َُ فال یحتج، وال یعتبر به،َّراوي،الشدید لل ُ ُُّ َُ والله َأعلم، ویظهر ذلك من خاللَ ْ ُ َّ َ:  
ُعبــأت بفــالن مــا"مفهــوم عبــارة . أ ْ َ ً لــم َأقبــل منــه شــیئا وال فــي لغــة العــرب، فهــي تعنــي" َ
َّ، وعلیـــه فالعبـــارة فــي ظاهرهـــا تـــدل علـــى الــضعف الـــشدید فـــي الـــراوي والـــذي )175("َمــن حدیثـــه

  .ُ فال یعبُأ به وال یحتج به وال یكتبیؤدي إلى ترك حدیثه
َّموافقة بعض النقاد اإلمام ابن نمیر على جرح الراوي وتضعیفه. ب ْ َ ُ َّ ً تضعیفا شدیداُّ ً.  

  ":ما مات فالن حتى قرأ ما لیس من حدیثه"عبارة : ًرابعا
ّاألموي الكوفيعبد العزیز بن أبان  : الذي أطلقت في حقه العبارةَّالراوي -1 ِ ُ ّ ِ ُ ْ)176(:  
َّقول ابـن نمیـر فـي الـراوي - ْ َ ْنمیـرابـن قـال  :ُ َ حتـى قـرأ مـا  بـانأمـا مـات عبـد العزیـز بـن ": )177(ُ

ًما رأیت أحدا أبین أمرا منه، وقال: ")178(قال، و"لیس من حدیثه َ َ ْ ً َّهو كذاب: ُ َ".  
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ــاد  أقــوال - َّالنق ــراويُّ ًاد تــضعیفا شــدیدا، بــل رمــاه َّقــُّضــعفه عــدد مــن الن :َّفــي ال ــبهمً الكــذب،   بأغل
ْویعقــوب بــن شــیبة، )180(بــن المــدینيوعلــي ، )179(البخــاري :ومــنهم ّزرعــة الــرازي، أبــو و ،)181(َ ْ ُ

ْوابــــــن ســــــعد ،)182(َّأبــــــو حــــــاتم الــــــرازيو  ،)185(أحمــــــد بــــــن حنبــــــل و،)184(ابــــــن معــــــین و،)183(َ
ّوابن عدي ،)186(َّالنسائيو ِ َّابن حبان، و،)187(َ ّالـدارقطنيو ،)188(ِ ُ َ برهـان و ،)190(الـذهبي، و)189(َّ

  .)192(وابن حجر، )191(لحلبيِّالدین ا
َّكـذاب"ان  عبـد العزیـز بـن أبـ:َّ خالصة الحكم علـى الـراوي- ُواللـه َأعلـم، وقـد " َ َ ْ ُ َّ ُوافـق النقـاد اإلمـام َ َّ ُّ

ِابن نمیر على تضعیفه تضعیفا شدیدا، ووافقه أغلبهم على رمیه بالكذب ْ َ ً ً ْ َ ُ.  
ْ تحلیــل مــراد اإلمــام ابــن نمیــر بالمــصطلح-2 َ َأراد ابــن نم :ُ مــا مــات فــالن حتــى قــرأ مــا "ْیــر بعبــارة ُ

ُحیـــث تطـــرح أحادیثـــه وال تكتـــب ال َّالتـــضعیف الـــشدید للـــراوي،" لـــیس مـــن حدیثـــه َُ ُ ُُ ً احتجاجـــا وال َ
َُ والله َأعلم، ویظهر ذلك من خالل،ًاعتبارا ْ ُ َّ َ:  

َّأقوال اإلمام ابن نمیر وعباراته األخرى الواردة في الـراوي، والتـي تفیـد صـراحة بـ. أ ْ َ أن ُ
ًما رأیت أحدا أبین أمرا منه، وقال ":َّالراوي رمي بالكذب، منها قوله َ َ ْ ً َّهو كذاب: ُ َ."  

َّموافقة كل النقاد . ب ّمیر على تضعیفه بل إنُابن نُّ ِ ْ ِ أغلبهم على رمیه بالكذبَ ْ َ.  
ْوهنـــا ال بـــد مـــن تـــسجیل فائـــدة هـــي أن اإلمـــام ابـــن نمیـــر كـــان ممـــن یكـــسو ألفاظـــه   َ ُ

  .ُّجرح الشدید للرواةویحسنها في ال
  ":ما یسوى تمرة"مصطلح : ًخامسا

ّ یحیى بن برید اَألشعري الكوفي: الذي أطلقت في حقه العبارةَّالراوي -1 ِ ُ ّْ ِ َ َُ)193(:  
َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ ْنمیر ابن  قال:ُ َ   ".تمرة  ما یسوى،الكوفیون یروون عنه": )194(ُ
ــــــوال - ــــــاد  أق َّالنق ــــــراويُّ ــــــي ال ــــــى ضــــــعفه  :َّف ــــــن حنبــــــل، و)195(بــــــن معــــــینیحی  )196(أحمــــــد ب
ــــدارقطنيو ّال ُ َ ــــي  ،)197(َّ ــــن المــــدینيوقــــال عل ــــ، وقــــال أ"روى أحادیــــث منكــــرة: ")198(ب ْزرعــــة وب ُ 

 ُبَكتـُ لـیس بـالمتروك، ی،ضـعیف الحـدیث": )200(أبـو حـاتم قالو، "الحدیثمنكر ": )199(َّالرازي
  .)201(وابن معین كذبه في أحد أقواله، "هُحدیث

ُواللـه َأعلـم، وقـد " ًضـعیف جـدا "یحیـى بـن بریـد :َّ خالصة الحكـم علـى الـراوي- َ ْ ُ َّ َّوافـق أكثـر النقـادَ ُّ 
ًابن نمیر على جرحه وتضعیفه تضعیفا شدیدا ً ْ َ ُ.  

ْ تحلیـل مــراد اإلمــام ابــن نمیــر بالمــصطلح-2 َ ْأراد ابــن نمیـر بعبــارة  :ُ َ التــضعیف " مــا یـسوى تمــرة" ُ
َُ والله َأعلم، ویظهر ذلك من خالل،رتبته في الحدیثَّالشدید للراوي ودنو م ْ ُ َّ َ:  
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  .َّظاهر المصطلح والذي یفید ترك الراوي وما تحمل. أ  
استعمال بعض األئمة ألمثال هذا المصطلح في سیاق یدل علـى المـراد بـه، مـن . ب

ـــة: ذلــك ًـــوم، ورعـــــا قــــد یكــــون الرجــل كثیــر الــصــالة، كثــــیر الــص: ")202(َّقــــول حمـــاد بــن أسامـ ِ َ
ًجائز الشهادة، في الحدیث ال یسوى ذه، ورفع شیئا ورمى به   .ً، أي ضعیف جدا في الحدیث"ِ

ْ النقاد ابن نمیر على جرحه وتضعیفه أكثرموافقة. ج َ ُ َّ ً تضعیفا شدیداُّ ً.  
  ":مؤنته كفانا قد رجل هذا"عبارة : ًسادسا

َّ بن خالد البجلي الكوفي الخشابالهیثم : الذي أطلقت في حقه العبارةَّالراوي -1 َ ّ ِّ ُ ِ َ َ)203(.  
َّقول اإلمام ابن نمیر في الراوي - ْ َ ّقال محمد بن عبد اهللا الحضرمي :ُ ِ َ ْ ْنمیـر بـنا لـي قـال: )204(َ َ ُ: 
  ."الباطل روى هَّنَأل :یعني ،مؤنته كفانا قد رجل هذا"

َّالنقاد  أقوال - ّالحضرميمحمد بن عبد اهللا   قال:َّفي الراويُّ ِ َ ْ ، وقـال ابـن "َِغیر ثقة: ")205(طینُم َ
  ".متروك: ")206(حجر

ُواللـه َأعلـم، وقـد " متـروك"خالـد الهیـثم بـن  :َّالـراويالحكم على  خالصة - َ ْ ُ َّ َّوافـق النقـاد اإلمـام ابـن َ ُّ
ًنمیر على جرحه وتضعیفه تضعیفا شدیدا ً ْ َ ُ.  

ْ تحلیـــل مـــراد اإلمـــام ابـــن نمیـــر بالعبـــارة-2 َ ْابـــن نمیـــر بعأراد  :ُ َ " هـــذا رجـــل قـــد كفانـــا مؤنتـــه"بـــارة ُ
َُ والله َأعلم، ویظهر ذلك من خالل،َّالتضعیف الشدید للراوي ْ ُ َّ َ:  

، فكـــأني (208)تعنـــي التعـــب والـــشدة" مؤنتـــه"، و(207)تعنـــي أغنانـــا" كفانـــا"كلمـــة أن . أ  
ْمام ابن نمیر یقولباإل َ   .ل أغنانا عن مشقة البحث عن حاله، أي شدة ضعفههذا الرج: ُ

ْابن نمیر یفید ذلكبارة  ظاهر ع.ب   َ ُ.  
ْما أضافه اإلمام ابن نمیر من مصطلحات وعب :المطلب الثالث َ ِّارات تبین علل أحادیث الرجالُ ِّ  

  :"قط الشیوخ من السكككان یلت"عبارة 
ّمروان بن معاویة الفزاري : الذي أطلق في حقه المصطلحَّالراوي -1 ََ(209).  
َّقول اإلمام ابن نمیر في الراوي - ْ َ ْابـن نمیـرقـال  :ُ َ ّكـان مـروان بـن معاویـة الفـزاري یلـتقط : "(210)ُ َ َ

  ."الشیوخ من السكك
ْ تحلیل مراد اإلمام ابن نمیر بالمصطلح-2 َ ْأراد اإلمام ابـن نمیـر بعبـارة  :ُ َ قط الـشیوخ مـن تكـان یلـ"ُ

َُ والله َأعلم،، أنه كان یدلس تدلیس شیوخ"السكك ْ ُ َّ   : ذلك من خاللویفهم َ
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ــــــشــــــهرة. أ ّزاري َ الف ــــــاد َ ــــــد النق ــــــابُّعن ــــــشیوخ، ق ــــــدلیس ال ــــــن حجــــــر فــــــي لت ــــــات " اب طبق
ًكان مشهورا بالتدلیس، وكان یدلس الشیوخ أیضا: ")211("المدلسین ً."  
ْابن نمیر یفید توعیر طریق معرفة المـروي عنـه لمـن یطلـب الوقـوف ظاهر كالم . ب   َ ُ

  . فتهم بسهولةعلیه فهو كمن یلتقط الشیوخ من السكك بحیث یصعب الوقوف علیهم ومعر
ٕتدلیس الشیوخ مكـروه، وان كـان أخـف أنـواع التـدلیس كراهـة، قـال اإلمـام مع العلم أن 

 فأمره أخـف، وفیـه تـضییع للمـروي - أي تدلیس الشیوخ-وأما القسم الثاني: ")212(ابن الصالح
ویختلـف الحـال فـي . عنه، وتـوعیر لطریـق معرفتـه علـى مـن یطلـب الوقـوف علـى حالـه أهلیتـه

َك بحـسب الغـرض الحامـل علیـه، فقـد یحملـه علـى ذلـك كـون شـیخه الـذي غیـر سـمته كراهة ذل ِ َ ّ ُ
ِ غیر ثقة، أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعـة دونـه، أو كونـه أصـغر سـنا  َِ ُ َُ ِّ َ
ُّمــن الــراوي عنــه، أو كونــه كثیــر الروایــة عنــه فــال یحــب اإلكثــار مــن ذكــر شــخص واحــد علــى  ِ ُ َ َ ِّ ُ َّ

  ". واحدةٍصورة
ِّالحمـــد هللا رب العــالمین بجمیـــع محامـــده كلهــا علـــى جمیــع نعمـــه علینــا وعلـــى جمیـــع  :مــةالخات

َخلقـه، حمـدا یـوافي نعمـ َ ِ ُه ویكـافئ مزیـده، ً ِ ُ ئ الكـریم مـا توصــلت وفیمـا یلــي أضـع بـین یـدي القـارُ
  :إلیه من نتائج

ْابــــن نمیــــر بعــــض اإلمــــام  أضــــاف -1 َ َ وعبــــارات نقــــد الرجــــالمــــصطلحاتُ التــــي لــــم  ِّ
َّیستعملها من سبقه من النقاد،   :  في الجدول التالي كما وقد تفرد باستعمال أغلبهاُّ

  االستعمال  المصطلح أو العبارة  الداللة
ُحدثنا فالن، واذا جاوزت الفرات فلیس أحد مثله" َ ٌ َُ َ َ ٕ ٌ ْتفرد به ابن نمیر  ".َّ َ ُ  
ًرفیع جدا" ْابن نمیرتفرد به   ".ٌ َ ُ  
َسبحان اهللا ومثله یسَأل عنه؟" ُ ُ َُ َ ْ ّما یسأل هو عناّإن! ُ َ ْتفرد به ابن نمیر  ".ُُ َ ُ  

ِالتعـــــدیل ْ ام َّ التــــــَّ
  والتوثیق

ِغلبنا بالحفظ والورع" ِ ْتفرد به ابن نمیر  ".َ َ ُ  
ِعـــدیل القریـــب َّالت ْ

ْمن الجرح َّاستعمله النقاد  ".َما هو عندي ممن یكذب"  َ ُّ  

ْد به ابن نمیرتفر  ." حدیثه خیالَّنكَأ"  الجرح الیسیر َ ُ  
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ْتفرد به ابن نمیر  ."ًكان أضعفنا طلبا وأكثرنا غرائب" َ ُ  
ْتفرد به ابن نمیر  ."هلیس یعبأ بحدیث" َ ُ  
َّاستعمل النقاد نحوه  ".ما یسوى تمرة" ُّ  

  شدیدالجرح ال

ْتفرد به ابن نمیر  ".هذا رجل قد كفانا مؤنته" َ ُ  
ي بالكــذب ْمــَّالر

  والوضع
ْتفرد به ابن نمیر  ."قرأ ما لیس من حدیثهما مات فالن حتى " َ ُ  

 علـــــــــــل بیـــــــــــان
  حادیث األ

وتعنـــــي تـــــدلیس " قط الـــــشیوخ مـــــن الـــــسككتلـــــكـــــان ی"
  .الشیوخ

َّاستعمله النقاد ُّ  

َّال یمكن إنصاف الراوي والحكم علیه بما یناسب باالعتماد على قـول ناقـد واحـد،  -2  
َ بل یتعین الرجوع إلى كتب الرج؛أو أهل زمان واحد َّنقـاد فـي الـراوي واألال وحـصر أقـوال الِّ َّ هـم ُّ

َّ ومقصد النقاد من إطالقهادالالتها من ذلك فهم ُّ.  
: َّاد وعبــاراتهم، مــن خــالل قــرائن ودالالت عــدة منهــاَّقــُّ یمكــن فهــم مــصطلحات الن-3  

  .لمقارنة بین أقوال النقاداللغة، واالصطالح، والعرف، والسیاق، واالستقراء، فهم األئمة، وا
َّیوصـــي الباحـــث بمواصـــلة الجهـــود المبذولـــة فـــي جمـــع مـــصطلحات وعبـــارات النقـــاد: توصـــیة ُّ، 

  .  وبیان دالالتها خاصة ما تفردوا به وتحلیلهاوالتوسع في دراستها
  :المراجع والمصادر

ُإبراهیم بن عبد اهللا بن الجنید الخ -1 َْ َْسـؤاالت ابـن الجنیـ: تلـيُ : ق، تحقیـریـا یحیـى بـن معـین ألبـي زكدُ
  .م1998،  السعودیة، مكتبة الدار-سیف، المدینة المنورة َّأحمد محمد نور. د
ّالعالمــة محمــد : ّحكــم علــى أحادیثــه وآثــاره وعلــق علیــهَّســنن النــسائي، : َّ أحمــد بــن شــعیب النــسائي-2

ــــدین ناصــــر  ــــانيّال ــــه، األلب ــــدة مــــشهور: اعتنــــى ب ــــسعودیة-الریــــاض،  آل ســــلمانأبــــو عبی ــــة ،  ال مكتب
  .المعارف

ِكتــــاب الــــضعفاء والمتــــروكین، تحقیــــق: َّ أحمــــد بــــن شــــعیب النــــسائي-3 َ َ مركــــز الخــــدمات واألبحــــاث : ُّ
  .م1985،  لبنان، مؤسسة الكتب الثقافیة-الثقافیة، بوران الضناوي، وكمال یوسف الحوت، بیروت

ْالعجلــيأحمــد بــن عبــد اهللا  -4 ذكــر ِّمعرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم والحــدیث ومــن الــضعفاء و: ِ
ِالهیثمــي والــسبكي، مــع زیــادات اإلمــام ابــن حجــر العــسقالني، : مــذاهبهم وأخبــارهم، بترتیــب اإلمــامین ِْ ُّْ َ َ

َعبد العلیم عبد العظیم البستوي، المدینة المنورة: دراسة وتحقیق ْ   .َّالسعودیة، مكتبة الدار-َ
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َتقریــب التهــذیب، قــدم لــه دراســة واف: ّ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالني-5 ّیــة وقابلــه بأصــل مؤلفــه ّ
َّمحمد عوامة، حلب: ُمقابلة دقیقة   .م1991 سوریا، دار الرشید، الطبعة الثالثة، -َّ

ــــي بــــن حجــــر العــــسقالني-6 ــــسین، أو تعریــــف أهــــل التقــــدیس بمراتــــب : ّ أحمــــد بــــن عل طبقــــات المدل
  .التعاونیةعیة عمال المطابع  األردن، جم-لقریوتي، عمان اعاصم. د: دلیس، تحقیقالموصوفین بالت

َّالشیخ عبد الفتاح أبو غدة، اعتنى : ، اعتنى بهلسان المیزان:  العسقالنيحجرعلي بن بن  أحمد -7
  .م2002،  لبنان، دار البشائر اإلسالمیة-َّسلمان عبد الفتاح أبو غدة، بیروت: بإخراجه وطباعته

َ أحمـد بـن علــي بـن منجویــه األصـبهاني-8 ُْ َ ْ َ  - عبــد اهللا اللیثـي، بیــروت:رجــال صـحیح مــسلم، تحقیـق: ّ
  .م1986لبنان، دار المعرفة، 

ُّ أحمد بن علي المعروف بالخطیب البغـدادي-9 ْ َ ِتـاریخ مدینـة الـسالم وأخبـار محـدثیها وذكـر قطانهـا : ّ َّ ُ ِّ َ ُ َّ
ّالعلمـاء مـن غیـر أهلهـا وواردیهـا، حققـه وضـبط نـصه وعلـق علیـه ّ ّ ِ ّبـشار عـواد معـروف، بیــروت. د: ُ َّ- 

  .م2001الغرب اإلسالمي، لبنان، دار 
ُّأحمــد بــن علــي المعــروف بالخطیــب البغــدادي -10 ْ َ َّالجــامع ألخــالق الــراوي وآداب الــسامع، قــدم لــه : ّ َّ

ِّ لبنان، مؤسسة الرسالة-َّمحمد عجاج الخطیب، بیروت. د: هَّج أخباره وعلق علیَّوحققه وخر َّ.  
ِّّأحمد بن محمد الدینوري، المعروف بابن السن -11 ْ َ َّكتاب عمل الیوم واللیلة، حققه وخـرج أحادیثـه : يِّ َ ِ

  . سوریا، مكتبة دار البیان-بشیر محمد عیون، دمشق: ّوعلق علیه
كتاب اإلرشاد في معرفـة علمـاء الحـدیث، دراسـة وتحقیـق : الخلیل بن عبد اهللا الخلیلي القزویني -12

  .م1989، بة الرشد السعودیة، مكت-َّمحمد سعید بن عمر إدریس، الریاض. د: وتخریج
  . لبنان، دار صادر-آثار البالد وأخبار العباد، بیروت: َّزكریا بن محمد القزویني -13
  َّأبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبویة، مصر، دار الوفاء، الطبعة الثانیة :  سعدي الهاشمي-14
مـدي عبـد المجیـد الـسلفي، ح: المعجـم الكبیـر، حققـه وخـرج أحادیثـه:  سلیمان بن أحمد الطبرانـي-15

  . مصر، مكتبة ابن تیمیة-القاهرة
ِّعبـــد الـــرحمن بــــن أبـــي حـــاتم الــــرازي -16 ِالجـــرح والتعـــدیل: َّ ْ َّ ْ  دار الكتـــب العلمیــــة، ،لبنـــان -، بیــــروتَ

  .م1952
ّعبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد بـــن رجـــب الحنبلـــي -17 َ ّشـــرح علـــل الترمـــذي، تحقیـــق ودراســـة: َ ِ      ّهمـــام . د: ِّ

  .م2001، ُ السعودیة، مكتبة الرشد، الطبعة الثانیة- سعید، الریاضعبد الرحیم
أبـــو الفـــداء عبـــد اهللا : َّكتـــاب الـــضعفاء والمتـــروكین، حققـــه: ّ عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن الجـــوزي-18

  .م1986 لبنان، دار الكتب العلمیة، -القاضي، بیروت
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ِ عبد اهللا بن عـدي، أبـو أحمـد الجرجـاني-19  ّسـهیل زكـار،. د:  تحقیـقلرجـال،الكامـل فـي ضـعفاء ا: َ
  .م1988 لبنان، دار الفكر، الطبعة الثالثة، -بیروت

َعثمان بن عبد الرحمن الشهر -20 . د: علـوم الحـدیث، تحقیـق وشـرح: َزوري المعروف بابن الـصالحَ
  .م1986،  سوریا، دار الفكر- لبنان، دار الفكر المعاصر، ودمشق-ِّنور الدین عتر، بیروت

ُ عمــر الـــدارقطنيّ علــي بـــن-21 َ محفـــوظ . د: العلــل الـــواردة فـــي األحادیــث النبویـــة، تحقیــق وتخـــریج: َّ
  .1985 السعودیة، دار طیبة، -الرحمن زین اهللا السلفي، الریاض

ــــدارقطني -22 ــــن عمــــر ال ــــي ب َّعل ــــف، دراســــ: ّ ــــف والمختل ــــقالمؤتل ــــد اهللا بــــن: ة وتحقی ــــن عب ــــق ب ُموف ْ       
  .م1986، لغرب اإلسالمي لبنان، دار ا-عبد القادر، بیروت

َّ علــي بــن محمــد المعــروف بــابن األثیــر الجــزري-23  العــراق، -اللبــاب فــي تهــذیب األنــساب، بغــداد: ّ
َّمكتبة المثنى ُ.  

َتـاریخ أسـماء الثقـات ممـن نقـل عـنهم العلـم، حققـه وعلـق :  عمر بن أحمد المعروف بابن شاهین-24 ّ َ ُ ََّ َ ُِ ِّ
  .م1986لبنان، دار الكتب العلمیة، -یروتعبد المعطي أمین قلعجي، ب. د: علیه
َّأبو غـدة الفوائد المستمدة من تحقیقات العالمة الشیخ عبد الفتاح: ّالدرویشأحمد ماجد  -25  رحمـه -ُ
  .م2005،  لبنان، دار اإلمام أبي حنیفة- في علوم مصطلح الحدیث، طرابلس-اهللا

        عمـــــر. د: یر واألعـــــالم، تحقیـــــقتـــــاریخ اإلســـــالم ووفیـــــات المـــــشاه:  محمـــــد بـــــن أحمـــــد الـــــذهبي-26
  .م1991 لبنان، دار الكتاب العربي، -عبد السالم تدمري، بیروت

ِّتذكرة الحفاظ، صحح عن النسخة القدیمـة المحفوظـة فـي مكتبـة الحـرم : َّمحمد بن أحمد الذهبي -27 ُ
  .لكتب العلمیة لبنان، دار ا-المكي تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالیة الهندیة، بیروت

ِمـد قولـه فـي الجـرح والتعـدیلذكر من یعت: َّمحمد بن أحمد الذهبي -28 ْ َّ ْ عبـد الفتـاح أبـو : اعتنـى بهـا، َ
 ســـــوریا، مكتـــــب -حلـــــب:  لبنـــــان، دار البـــــشائر اإلســـــالمیة، نـــــشر-بیـــــروت: ٕغـــــدة، طباعـــــة واخـــــراج

  .م1990المطبوعات اإلسالمیة، الطبعة الخامسة، 
ُالرواة الثقات المـتكلم فـیهم بمـا ال: يَّمحمد بن أحمد الذهب -29 ِّ َ ُ یوجـب ردهـم، تحقیـق وتعلیـقُّ َّ َ  َّمحمـد :ُ

ّالموصلي ِ ْ   .)م1992(،  لبنان-، بیروتَ
 لبنان، -عمر بن غرامة العمروي، بیروت: سیر أعالم النبالء، تحقیق:  محمد بن أحمد الذهبي-30

  .م1996دار الفكر، 
ي معرفــة مــن لــه روایــة فــي الكتــب الــستة وحاشــیته لإلمــام الكاشــف فــ: يَّمحمــد بــن أحمــد الــذهب -31

َبرهــان الــدین العجمــي الح ّلبــي، ِّ الــسعودیة، دار -َّأحمــد محمــد نمــر الخطیــب، جــدة: ّخــرج نــصوصهماَ
  .م1992، َّالقبلة للثقافة اإلسالمیة، ومؤسسة علوم القرآن
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ِالمغنـي فـي الـضعفاء، كتبـه: َّمحمد بن أحمد الذهبي -32 َ َ  :ِّ الـدین عتـر، عنـى بطبعـه ونـشرهرنـو. د: ُّ
َعبد اهللا بن إبراهیم األنصاري، قطر، إدارة إحیاء التراث اإلسالمي َْ.  

عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة، : الموقظـــة فـــي مـــصطلح الحـــدیث، اعتنـــى بـــه:  أحمـــد الـــذهبيبـــنمحمــد  -33
  .م1991 ة،دار البشائر اإلسالمی لبنان، -بیروت: ٕطباعة واخراج

َمیـــزان االعتـــدال فـــي نقـــد الرجـــال، تحقیـــق: هبي محمـــد بـــن أحمـــد الـــذ-34 َعلـــي محمـــد البجـــاوي، : ِّ
  . لبنان، دار المعرفة-بیروت

ّمحمد بن إسماعیل البخاري -35 . د: محمود إبراهیم زاید، فهرس أحادیثـه: التاریخ الصغیر، تحقیق: َّ
  .م1986،  لبنان، دار المعرفة-وسف المرعشلي، بیروتی

  . لبنان، دار الكتب العلمیة-بیروت، التاریخ الكبیر: ّاريل البخمحمد بن إسماعی -36
 -أبــو صــهیب الكرمــي، الریـــاض: ّصــحیح البخـــاري، اعتنــى بــه: َّمحمــد بــن إســماعیل البخــاري -37

  .م1998 ،السعودیة، بیت األفكار الدولیة
سائي، َّكین للنــوالــضعفاء الــصغیر، ویلیــه كتــاب الــضعفاء والمتــر: َّ محمــد بــن إســماعیل البخــاري-38

  .م1986 لبنان، دار المعرفة، -محمود إبراهیم زاید، بیروت: تحقیق
ِ محمد بن حبان التمیمي-39 ِ َِ ِّكتاب الثقات: َّ َ  لبنـان، دار -بیـروت، ِّالسید شـرف الـدین أحمـد: تحقیق، ِ

  .م1975الفكر، 
ِمحمـــد بـــن ح -40 ْان التمیمـــي البـــستيَّبـــَّ ُ ِ ِ ّكتـــاب المجـــروحین مـــن المحـــدثین والـــض: َ َ ـــروكین، ِ عفاء والمت

  . لبنان، دار المعرفة-محمود إبراهیم زاید، بیروت: تحقیق
ْ محمد بن سعد المعروف -41 َ َّعلـي محمـد عمـر، القـاهرة: ، تحقیـقریََّالطبقات الكب: بكاتب الواقديَّ ّ-

  .م2001مصر، مكتبة الخانجي، 
َّمحمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن الــــسخاوي -42       .د: ، دراســــة وتحقیــــق ألفیــــة الحــــدیثفــــتح المغیــــث بــــشرح: َّ

َمحمد بن عبد اهللا آل فهید، الریاض. ُالخضیر، ودعبد الكریم    .م2005،  السعودیة، دار المنهاج-َّ
عبـــد المعطـــي أمـــین قلعجــــي، . د: الـــضعفاء الكبیـــر، حققـــه ووثقــــه:  محمـــد بـــن عمـــرو العقیلــــي-43

  . لبنان، دار الكتب العلمیة-بیروت
ّ محمد مرتضى الحسیني الز-44 ّ الكویـت، التـراث العربـي، ، تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، بیديُ

  .سلسلة تصدرها وزارة اإلعالم في الكویت، مطبعة حكومة الكویت
ِّ محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري-45 ْ ِ ِ ْ ِ ْ َ   . لبنان، دار صادر-لسان العرب، بیروت: َّ
 الـسعودیة، بیــت - الكرمـي، الریـاضأبـو صـهیب: صـحیح مـسلم، اعتنـى بــه: مـسلم بـن الحجـاج -46

  .م1998، األفكار الدولیة
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ِشــفاء العلیــل بألفــاظ وقواعــد الجــرح والتعــدیل، قــدم لــه:  مــصطفى بــن إســماعیل-47 ْ َّ ْ مقبــل بــن هــادي : َ
  . م1991 مصر، مكتبة ابن تیمیة، -الوادعي، القاهرة

ْمنهج النقد  في علوم الحدیث،: ِّنور الدین عتر -48   .م1981، 3:طا، دار الفكر،  سوری- دمشقَّ
  . لبنان، دار صادر-ُمعجم البلدان، بیروت: َ یاقوت بن عبد اهللا الحموي-49
َّ روایة أبي الفضل العباس بن محمد بن حـاتم -)هـ233(تاریخ یحیى بن معین: یحیى بن معین -50

ُّالـــدوري البغـــدادي ْ َّ، حققـــه وعلـــق علیـــه وقـــدم لـــه ووضـــع فهارســـه-)هــــ271ت(َ ّ اهللا أحمـــد حـــسن عبـــد : ّ
  . لبنان، دار القلم-بإشراف مكتب الدراسات اإلسالمیة لتحقیق التراث، بیروت

َّیحیـــى بـــن معـــین وكتابـــه التـــاریخ، أحمـــد محمـــد نـــور ســـیف: یحیـــى بـــن معـــین -51 َّ َ ِ ِ  -مكـــة المكرمـــة، َ
   .م1979، ٕالسعودیة، مركز البحث العلمي واحیاء التراث اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزیز

َ كتـــاب المعرفـــة والتـــاریخ:یعقـــوب بـــن ســـفیان الفـــسوي -52 ِ روایـــة عبـــد اهللا بـــن جعفـــر بـــن درســـتویه -ِ ْ ََ ْ َ َ
ّالنحوي ِ ْ  .م1989، َّ السعودیة، مكتبة الدار-المدینة المنورة، أكرم ضیاء العمري. د: تحقیق، -َّ

َّحققــه، وضـبط نـصه، وعلـق علیـ، تهذیــب الكمـال: ّ یوسـف المـزي أبـو الحجـاج-53 َّ ّبـشار عــواد . د: هّ
  . م1983، 2:طن، مؤسسة الرسالة،  لبنا-معروف، بیروت

ْالخبر الثابت قواعد ثبوته مـع أصـول فـي علـم الجـرح وا:  یوسف بن هاشم اللحیاني-54 ِلتعـدیل، َ ْ دار َّ
  .2002الوطن، 

 : هوامش البحث
                                                           

ْالجــــرح : بــــن أبــــي حــــاتما، )431: (ترجمــــة، )144:ص/1:ج(تــــاریخ الكبیــــر ال: ّريالبخــــا: ُینظــــر) 1( َ
ِوالتعــــــــــدیل  ْ ــــــــــانا، )307ص/7ج(َّ ــــــــــن حب َّب ـــــــــــب الكمــــــــــال: ّ، المــــــــــزي)85:ص/9:ج( ِّالثقــــــــــات: ِ  تهذی

: ترجمــــة، )455:ص/11:ج(  ســــیر أعــــالم النــــبالءي، الــــذهب)5379: (ترجمــــة ،)566:ص/25:ج(
 .، وغیرها من مواضع)6053: (ترجمة ،)490:ص(تقریب التهذیب : بن حجرا، )111(
  ).  455:ص/11:ج(سیر أعالم النبالء : الذهبي )2(
  ).119-118:ص/3:ج(اللباب في تهذیب األنساب : ابن األثیر الجزري )3(
 ).327:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر )4(
 ). 538:ص/8:ج(ََّالطبقات :  ابن سعد)5(
  ).612:ص/9:ج( سیر أعالم النبالء :الذهبي )6(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)7( ْ َّ ْ  ).320:ص/1:ج(َ
ِذكر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل : الذهبي )8( ْ َّ ْ  ).  186:ص(َ
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َأحمد بن علي األصبهاني) 9(  ).184:ص/2:ج(رجال صحیح مسلم : ّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 10( ْ َّ ْ   ).307:ص/7:، ج320:ص/1:ج(َ
  ).85:ص/9:ج() 11(
ِالتعدیل والتجریح : الباجي )12( ْ   ). 715:ص/2:ج(َّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )13( ْ َّ ْ  ).307:ص/7:ج(َ
  ).455:ص/11:ج(الم النبالء عسیر أ )14(
 ).619:ص/3:ج(تهذیب التهذیب : ابن حجر )15(
  ).569:ص/25:ج(تهذیب الكمال : المزي )16(
  ).243:ص/2:ج( )17(
ْالخطیب البغدا )18(  ).326:ص/5:ج (تاریخ مدینة السالم: ُّديَ
ّعبد اهللا بن محمد بن علي بن نفیـل، أبـو جعفـر النفیلـي، الحرانـي، مـات سـنة  )19( َ ْ َْ َُ : ُینظـر. )هــ234(ُ

 ). 321:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
علـــى طریـــق وهـــي  ، وهـــي قـــصبة دیـــار مـــضر،مدینـــة عظیمـــة مـــشهورة مـــن جزیـــرة أقـــور: َّحـــران )20(

 ).235:ص/2:ج(معجم البلدان : یاقوت الحموي: ُینظر.  ام والرومالموصل والش
تـــــاج العـــــروس ، ّالزبیـــــدي، )426:ص -425:ص/3:ج(لـــــسان العـــــرب : ابـــــن منظـــــور: ُینظـــــر )21(
 .)نقد: مادة(، )235:ص -230:ص/9:ج(
ُالجرح والتعدیل، م: ابن أبي حاتم: ُ ینظر)22( ِ ْ َّ ْ  .بتصرف) 6:، ص5:ص(مة المؤلف ِّدَقَ
  ).297:ص/2:ج(َّالجامع ألخالق الراوي وآداب السامع : یب البغداديالخط )23(
َّیحیى بن معین وكتابه التاریخ : ور سیفنأحمد محمد . د) 24( َ ِ ِ   ).7:ص -6:ص/1:ج(َ
 ).93:ص(منهج النقد : نور الدین عتر) 25(
 ). 82:ص(الموقظة : الذهبي )26(
 ).278 -277:ص/2:ج(فتح المغیث ) 27(
ْأي كتاب الجر )28( ِح والتعدیلَ ْ َّ. 
  .ِّتهذیب التهذیب، أو تهذیب الكمال وكالهما من كتب تراجم الرجال )29(
 .  العسقالنيفظ أحمد بن علي، ابن حجرهو الحا )30(
ِشــــفاء العلیــــل بألفــــاظ وقواعــــد الجــــرح والتعــــدیل : مــــصطفى بــــن إســــماعیل: ُینظــــر )31( ْ َّ ْ  ، )134:ص(َ

ِد ثبوته مع أصول في علم الجرح والتعدیل الخبر الثابت قواع: یوسف بن هاشم اللحیاني ْ َّ ْ  ). 97:ص(َ
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َأحمد بن صالح المصري، أبو جعفر بن الط )32( ِّ ْ . ، وله ثمان وسبعون سـنة)هـ248 (بري، مات سنةِ

 ).48: (، ترجمة)80:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 33( ْ َّ ْ    ). 56:ص/2:ج(َ
   ). 326:ص/5:ج (تاریخ مدینة السالم: البغداديالخطیب ) 34(
   ). 342:ص/1:ج(تھذیب الكمال : المزي) 35(
    ). 329:ص/5:ج( تاریخ مدینة السالم: الخطیب البغدادي) 36(
  ).192:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات ) 37(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )38( ْ َّ ْ   ).56:ص/2:ج(َ
  ).424:ص(علماء الحدیث كتاب اإلرشاد في معرفة : الخلیلي) 39(
ُّالخطیب البغدادي) 40( ْ  ).326:ص/5:ج (تاریخ مدینة السالم: َ
  ).352:ص/3:ج(المعرفة والتاریخ : یعقوب بن سفیان )41(
ُالرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم : الذهبي )42( َّ َ ُ ِّ َ   ).46:ص(ُّ
  ).25:ص/8:ج() 43(
ِصلف) 44( ْالصلف مجاوزة القدر و: َ َ ُ َ   ).صلف: مادة(، )196:ص/9:ج( لسان العرب :ُینظر. التكبرَّ
َّالتیه، الص) 45( ُلف والكبرَّ   ).تیه: مادة(، )482:ص/13:ج(لسان العرب : ینظر. َ
ّابن عدي )46( ِ   ).180:ص/1:ج(الكامل : َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : َّالنسائي) 47( َ   ).59:ص(ُّ
تفـــق ا و،سائيَّبـــو عبـــد الـــرحمن النـــأم فیـــه َّوتكلـــ): "424:ص" (اإلرشـــاد"قـــال اإلمـــام الخلیلـــي فـــي ) 48(

  ".مثاله فیهأ وال یقدح كالم ، كالمه فیه تحاملَّنأالحفاظ على 
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 49( َ  ).72:ص/1:ج(ُّ
 ).73:ص/1:ج(المصدر السابق ) 50(
  ).1/346:ج(تهذیب الكمال : المزي) 51(
َّزعم اإلمام ابن حبان ) 52( م فیـه ابـن معـین لـیس أحمـد بـن َّ الذي تكلَّبأن) 26:ص/8:ج" (ِّالثقات"في ِ

ْصالح المصري   . بل أحمد بن صالح الشمومي؛ِ
ْالعوذي )53( : ُینظـر. نسبة إلى عوذ بن سود بن الحجر بن عمران بطن مـن األزد ینـسب إلیـه كثیـر: َ

  ).363:ص/2:ج(اللباب في تهذیب األنساب : ابن األثیر الجزري
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ْبسطام بن مسلم بـن نمیـر العـوذي، البـصري، سـمع )54( َ ْ ََ ْ ُ جعفـر بـن : أبـا رجـاء العطـاردي، روى عنـه: ِ

َْسلیمان، ووكیع   .)1919: (، ترجمة رقم)125:ص/2:ج(التاریخ الكبیر : ّالبخاري: ُینظر. ُ
ِالجرح والتعدیل ) 55( ْ َّ ْ  ).414:ص/2:ج(، )324:ص/1:ج(َ
ِالجرح والتعد: ابن أبي حاتم) 56( ْ َّ ْ  ).414:ص/2:ج(یل َ
  ).414:ص/2:ج(المصدر السابق ) 57(
ْالعجلي) 58(  ).246:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات : ِ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 59( ْ َّ ْ  .)414: ص-413:ص/2:ج(َ
 ).80:ص/4:ج(تهذیب الكمال : المزي) 60(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 61( ْ َّ ْ  .)414:ص/2:ج(َ
  ).111:ص/6:ج() 62(
 ).رفع: مادة(، )130:ص/8:ج(لسان العرب : ابن منظور )63(
ِّعثمان بـن محمـد بـن إبـراهیم بـن عثمـان العبـسي، أبـو الحـسن بـن أبـي شـیبة الكـوفي، مـات سـنة  )64( ُ ْ َْ َ
  ).4513: (، ترجمة)386:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُ ینظر).هـ239(
 ).166:ص/13:ج (تاریخ مدینة السالم: الخطیب البغدادي) 65(
َهو محمد بن عبد اهللا بن أبي شیبة الكوفي، فقد ورد قول ابن نمیر في ترجمته الـوارد فـي تـاریخ ) 66( ُ ّ ِ ُ ْ َ

 ).166:ص/13:ج(مدینة السالم 
 ).166:ص/13:ج (تاریخ مدینة السالم: الخطیب البغدادي) 67(
ُّالخطیب البغدادي) 68( ْ  ).167:ص/13:ج (تاریخ مدینة السالم: َ
ْالخطیب البغد )69(  ).167: ص-166:ص/13:ج (تاریخ مدینة السالم: ُّاديَ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 70( ْ َّ ْ  ).167:ص/6:ج(َ
  ).454:ص/8:ج() 71(
 ).سبح: مادة(، )471:ص/2:ج(لسان العرب : ابن منظور: ُینظر )72(
ابـــن : ُینظــر. )هـــ155 (، مــات ســـنةَّالــدارمي، أبـــو محمــد د اهللا بــن عبــد الـــرحمن بــن الفــضلعبــ )73(

 ).3434: (، ترجمة رقم)311:ص(تقریب التهذیب : حجر
  ).213:ص/11:ج (تاریخ مدینة السالم: الخطیب البغدادي) 74(
ُّالخطیب البغدادي ) 75( ْ   ).336:ص/2:ج (تاریخ مدینة السالم: َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )76( ْ َّ ْ   ).99:ص/5:ج(َ
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 ).209:ص/11:ج (تاریخ مدینة السالم: الخطیب البغدادي) 77(
 ).364:ص/8:ج() 78(
  ).651:ص/1:ج(لسان العرب : ابن منظور: ُینظر) 79(
 ).105: ص-104:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح: ُینظر )80(
 ). 104:ص(المصدر السابق : ُ ینظر)81(
ُّجبارة بـن المغلـس الحمـاني )82( َّ ِ َِّ ُ َ ّ الكـوفيُ ْكثیـر بـن سـلیم، وشـبیب بـن شـیبة، وعنـه: ، عـنُ َ َ َ ن ماجـه، ابـ: ُ

ْوأبو یعلى، وعبدان، مات   ).  748: ( رقم،)289:ص/1:ج(الكاشف : الذهبي: ُینظر). ه241(َ
ِالجرح والتعدیل ) 83( ْ َّْ  ).550:ص/2:ج(َ
 ).180:ص/2:ج(الكامل : ابن عدي )84(
 ).289:ص/1:ج(تهذیب التهذیب : ابن حجر) 85(
ِاألســديصــالح بــن محمــد بــن عمــرو بــن حبیــب  )86( َ ُّغــدادي، أبــو علــي، َ، مــوالهم، البَ ، نزیــل "جــزرة"ْ

  ).664: (رقم، )642: ص-641:ص(رة الحفاظ تذك: الذهبي: ُینظر. )هـ239(بخارى، مات 
ّالحماني الكوفي،مین ْشِیحیى بن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن ب: یقصد )87( ُ َّ . )هــ228( مات سـنة ِ

  ).7591: (، ترجمة رقم)593:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
  ).221:ص/1:ج(كتاب المجروحین : ابن حبان) 88(
ْحمید  )89( َ ْالبـصري، أبو عبیدة ،د الطویلْیَمُبن أبي حُ هــ، أو 142 ( مـات سـنة،ف فـي اسـم أبیـه اختلـَ

  ).1544: (، رقم)181:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. وهو قائم یصلي، )هـ143
  .لم أظفر بترجمته) 90(
  .لم أظفر بترجمته) 91(
ْالبــصري،إســحاق بــن ســوید بــن هبیــرة العــدوي  )92( تقریــب : ابــن حجــر: ُینظــر. )هـــ131 ( مــات ســنةَ

  ).358: (ترجمة، )101:ص(التهذیب 
ْالبـصري،مـر ْعَیحیى بـن ی )93( ابـن : ُینظـر. بعـدها:  وقیـل،)هــ100قبـل ( مـات ، نزیـل مـرو وقاضـیهاَ

  ).7678: (، ترجمة)598:ص( تقریب التهذیب :حجر
  ).182:ص/2:ج( الكامل :ابن عدي) 94(
  ).491:ص/4:ج(تهذیب الكمال : المزي )95(
  ).540:ص/8:ج(الطبقات : ابن سعد) 96(
  ). 289:ص/1:ج(الكاشف : الذهبي) 97(
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  ).137:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر) 98(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 99( ْ َّ ْ   ).550:ص/2:ج(َ
  ).550:ص/2:ج(المصدر السابق ) 100(
ْ عدلَعلى یدي) 101( ٌمعناه قرب من الهـالك، وهـذا مثـل للعـرب، كـان لـبعض الملـوك شـرطي اسـمه : َ َُ

َّعـدل، فــإذا دفـع إلیــه مـن جنــى جنایــة جزمـوا بهالكــه غالبـا، وظــن بعــضهم َأنهـا مــن ألفـاظ التوثیــق فلــم  ً َ َْ َ ُ ْ
  ).553:ص/3:ج(تهذیب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ُیصب

ْقاسم بن محمد بن أبي شیبة الال )102( ْعبسي، أخو الحافظین أبي بكر وعثمان، مات سنة َ َ َْ َْ ِ . )هـ235(َ
  ).6132: ( ترجمة،)382:ص/6:ج(لسان المیزان : حجرابن : ُینظر

ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )103( ْ َّ ْ   ).550:ص/2:ج(َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي )104( َ   ).165:ص/1:ج(ُّ
ْالعجلــيیحیــى بــن یمــان  )105( : رابــن حجــ: ُینظــر.  ِّوفي، مــات ســنة تــسع وثمــانین ومائــة هجریــةُ الكــِ

  .)7679: (ترجمة، )598:ص(تقریب التهذیب 
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 106( ْ َّ ْ   ). 199:ص/9:ج(َ
  ).354:ص/5:ج(، )28:ص/3:ج(الكامل : ابن عدي) 107(
  ).722:ص/1:ج(المعرفة والتاریخ : یعقوب بن سفیان) 108(
ُالفالجبه أصا: أفلج )109( ِّ ریح یأخذ اإلنسان فیذهب بشقه وهوِ ِ ْ ٌ ٌ وقد فلج فالجا فهو مفلوج،ِ ُْ َ ً َِ َِ َ ألنه ذهب ،ُ

  ).فلج: مادة(، )346:ص/2:ج(لسان العرب : ابن منظور: ُینظر. نصفه
ُّالخطیب البغدادي )110( ْ   ).188: ص-187:ص/16:ج (تاریخ مدینة السالم: َ
  .َّهو الثوري )111(
  ).58:ص/32:ج(الكمال تهذیب : المزي) 112(
ُّالخطیب البغدادي )113( ْ   ).186:ص/16:ج (تاریخ مدینة السالم: َ
َالمغني في الضعفاء : الذھبي) 114( َ   ).416:ص/2:ج(ُّ
  ).286:ص/1:ج(تذكرة الحفاظ : الذهبي) 115(
  ).379:ص/2:ج(الكاشف : الذهبي )116(
  ).598:ص(تقریب التهذیب ) 117(
ْالجرح والتع: ابن أبي حاتم) 118( َّ ْ   ).199:ص/9:ج(ِدیل َ
ُّالخطیب البغدادي )119( ْ   ).187:ص/16:ج (تاریخ مدینة السالم: َ
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ُّالخطیب البغدادي )120( ْ   ).187:ص -186:ص/16:ج (تاریخ مدینة السالم: َ
َّأبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبویة ) 121(   ). 393:ص/2:ج(ُ
  ).442:ص/2:ج(المصدر السابق  )122(
ِابن عدي) 123(   ).237:ص/7:ج(الكامل : َ
ُّالخطیب البغدادي) 124( ْ   ).188:ص/16:ج (تاریخ مدینة السالم: َ
  ).513:ص/8:ج(الطبقات : ابن سعد) 125(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )126( ْ َّ ْ   ).199:ص/9:ج(َ
  ).199:ص/9:ج(المصدر السابق ) 127(
ُّالخطیب البغدادي) 128( ْ   ).187:ص/16:ج (تاریخ مدینة السالم: َ
  ).188:ص/16:ج(السابق المصدر ) 129(
  ).186: ص-185:ص/16:ج (المصدر السابق) 130(
  ).188:ص/16:ج(المصدر السابق  )131(
ُّ الــسكر،  بهــا مــن أبــاح شــرابَّذكــر األخبــار التــي اعتــل: األشــربة، بــاب: َّنن النــسائي، كتــابُســ) 132(
  .  )854:ص(، )5703:ح(
ْالعجلـي،محمد بن یزید بن محمد بـن كثیـر  )133( ّالكـوفي،لرفـاعي  أبـو هـشام اِ ِ   مـات، قاضـي المـدائنُ
  ).6402: (ترجمة ،)514:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر :ُینظر. )هـ248(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 134( ْ َّ ْ   ).129:ص/8:ج(َ
ِابن عدي )135(   ). 274:ص/6:ج(الكامل : َ
ْزیــد بــن الحبــاب، أبــو الحــسین العكلــي، أصــله مــن خراســان، وكــان ب )136( ُ ، مــات ســنة ثالثــین ةُالكوفــُ

  ).2124: (، ترجمة)222:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ومائتین هجریة
ّاألحمــسيإســماعیل بــن أبــي خالــد  )137( َ ْ َ ّالبجلــي، مــوالهم ْ ِ َ  :ابــن حجــر: ُینظــر. )هـــ146 ( مــات ســنةَ

  ).438: (، ترجمة)107:ص(تقریب التهذیب 
  ).957:ص/4:ج (تاریخ مدینة السالم: الخطیب البغدادي) 138(
  ). 68:ص/4:ج(میزان االعتدال :  الذهبي)139(
ًه ســمعه أیــضا مــن َّث ینفــرد بحــدیث، فیجــيء الــسارق ویــدعي أنــِّحــدُ أن یكــون م:ســرقة الحــدیث )140(

: الــذهبي ".وایــةِّهــا أنحــس بكثیــر مــن ســرقة الرَّث، ولــیس بــسرقة األجــزاء والكتــب، فإنِّدَحــُشــیخ ذاك الم
  .)290:ص/2:ج(فتح المغیث :  السخاوي،)140:ص/17:ج(تاریخ اإلسالم 
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ُّالخطیب البغدادي )141( ْ   ).597:ص/4:ج (تاریخ مدینة السالم: َ
  ).597:ص/4:ج(المصدر السابق  )142(
  ).109:ص/9:ج( )143(
  .)514:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر) 144(
َّمحمــد بــن یزیــد البــزاز ، والــذي وجدتــه هــو  فــي شــیوخ البخــاريًه مــذكوراأجــدلــم  )145( َ َْ ِ َّ ِالكــوفيُ ُ َ ولــیس ، ْ ْ َ َ

ِبأبي هشام محمد بن یزید بن رفاعة الرفاعي َِ َِّ ََّ َِ ِ ُ َ ِ    
  ).357:ص/2:ج(التاریخ الصغیر : البخاري )146(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )147( ْ َّ ْ   ).129:ص/8:ج(َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : َّالنسائي )148( َ   ).223:ص(ُّ
ّالكنديبان ُزْرَمسروق بن الم )149( ْ ّالكوفي أبو سعید ،ِ ِ ابـن : ُینظر. )هـ240( ، صدوق له أوهام، ماتُ

  .)6603: (، ترجمة)528:ص(تقریب التهذیب : حجر
ُّالخطیب البغدادي) 150( ْ   ).204:ص/1:ج(َّالجامع ألخالق الراوي : َ
  ).74:ص(الفوائد المستمدة : َّماجد الدرویش. د: ُینظر )151(
  ). 622:ص/2:ج(ذي شرح علل الترم: ّابن رجب الحنبلي) 152(
ـــد  )153( ُالمخزومـــيمـــسلم بـــن خال ْ . أو بعـــدها، )هــــ179( مـــات ،ّجيْنَّ المعـــروف بـــالز،ّيِّ مـــوالهم المكـــَ

  ).6625: (ترجمة، )529:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر
ّكان أشقر لقب بالزنجي )154( ْ   ).255:ص/1:ج(تذكرة الحفاظ : ُینظر. لمحبته للتمر:  بالضد وقیلَّ
ِالجرح والتعدیل :  أبي حاتمابن) 155( ْ َّ ْ   ). 323:ص/1:ج(َ
ّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین )156(   ).50:ص/1:ج(ُّ
َْسؤاالت ابن الجنید لإلمام ابن معین ) 157(   ).479:ص(ُ
َالضعفاء : العقیلي) 158( َ   ).150:ص/4:ج(ُّ
  ).311:ص/6:ج(الكامل  )159(
  .)529:ص(تقریب التهذیب ) 160(
َالمغني في الضعف) 161( َ   ).295:ص/2:ج(اء ُّ
  ). 258:ص/2:ج(الكاشف ) 162(
  ).448:ص/7:ج() 163(
  ).511:ص/27:ج(تهذیب الكمال : ّالمزي) 164(
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َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 165( َ   ). 228:ص(ُّ
  ). 512:ص/27:ج(تهذیب الكمال : المزي) 166(
  ).61:ص/8:ج(الطبقات ) 167(
َالعلل معرفة الرجال ) 168(   ). 478:ص/2:ج(ِّ
ِالجرح والتعدیل : تمابن أبي حا) 169( ْ َّ ْ   ). 183:ص/3:ج(َ
  ).191:ص(ّعلل الترمذي الكبیر  )170(
  ).260:ص/7:ج(تاریخ الكبیر ال: ّالبخاري) 171(
ّابن عدي )172( ِ   ).309:ص/6:ج(الكامل : َ
َالضعفاء الصغیر : ّالبخاري) 173( َ   ).260:ص/7:ج(، التاریخ الكبیر )110:ص(ُّ
َكتاب الضعفاء وا: ّابن الجوزي) 174( َ   ).117:ص/3:ج(لمتروكین ُّ
  ).عبأ: مادة(، )118:ص/1:ج(لسان العرب : ابن منظور) 175(
ُاألمـــوي حمـــد بـــن عبـــد اهللاعبـــد العزیـــز بـــن أبـــان بـــن م) 176( ّالكـــوفي، أبـــو خالـــد ،ْ ِ   مـــات، نزیـــل بغـــدادُ
  ).4083: (، ترجمة)356:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر. )هـ207(
َّالجرح والت: ابن أبي حاتم )177( ْ ِعدیل َ   ). 377:ص/5:ج(ْ
ُّالخطیب البغدادي )178( ْ   ).209:ص/12:ج (تاریخ مدینة السالم: َ
َالضعفاء الصغیر : البخاري )179( َ   ).78:ص(ُّ
ُّالخطیب البغدادي) 180( ْ   ).207:ص/12:ج (تاریخ مدینة السالم: َ
ُّ الخطیب البغدادي)181( ْ   ).209: ص-208:ص/12:ج (تاریخ مدینة السالم: َ
ِالجرح والتعدیل : حاتمابن أبي ) 182( ْ َّ ْ   ).377:ص/5:ج(َ
  ).288:ص/8:ج(الطبقات ) 183(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )184( ْ َّ ْ   ).377:ص/5:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )185( ْ َّ ْ   ).377:ص/5:ج(َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : َّالنسائي) 186( َ   ).168:ص(ُّ
ِابن عدي) 187(   ).288:ص/5:ج(الكامل : َ
  ).140:ص/2:ج(كتاب المجروحین  )188(
  ).193:ص/6:ج(العلل الواردة في األحادیث النبویة : الدارقطني) 189(
َالمغني في الضعفاء : الذهبي) 190( َ   ).560:ص/1:ج(ُّ
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َالكشف الحثیث عمن رمي بوضع الحدیث  )191( ِ ُ   ).168:ص(َّ
  .)356:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر )192(
ّاألشـعري موسـى يبـأ بـردة بـن يبـأ بن یحیى بن برید بن عبد اهللا) 193( ِ َ ْ ّالكـوفي، َ ِ  يبـأبـاه وابـن أ سـمع ُ

  ).2939: (، ترجمة)264:ص/8:ج( التاریخ الكبیر :البخاري: ُ ینظر.خالد
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )194( ْ َّ ْ   ). 132:ص/9:ج(، )323:ص/1:ج(َ
  ). 131:ص/9:ج(المصدر السابق  )195(
ِابن عدي) 196(   ).225:ص/7:ج(الكامل : َ
  ).173:ص/1:ج(المؤتلف والمختلف : الدارقطني) 197(
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي )198( َ   ).192:ص/3:ج(ُّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )199( ْ َّ ْ   ). 132:ص/9:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )200( ْ َّ ْ   ). 132:ص/9:ج(َ
َالضعفاء : العقیلي) 201( َ   ).17:ص/3:ج(ُّ
َّابن حبان )202(   ).24:ص/1:ج(كتاب المجروحین : ِ
ّالبجلـيالهیثم بن خالد ) 203( ِ َ ّالكـوفي َ ِ : ابـن حجـر: ُینظـر. بعـد ذلـك:  وقیـل،)هــ237( مـات ، الخـشابُ

  ).7366: (، ترجمة رقم)577:ص(تقریب التهذیب 
  ).356:ص/8:ج(لسان المیزان : ، ابن حجر)322:ص/4:ج(میزان االعتدال : الذهبي )204(
  ).296:ص/4:ج(هذیب الكمال ت )205(
  .)577:ص(تقریب التهذیب ) 206(
 ).كفف: مادة(، )306:ص/9:ج(لسان العرب : ابن منظور) 207(
 ).مأن: مادة(، )396:ص/13:ج(لسان العرب : ابن منظور )208(
ِّمــروان بــن معاویــة بــن الحــارث بــن أســماء الفــزاري، أبــو عبــد اهللا الكــوفي، نزیــل مكــة ودمــشق،  )209( ُ ِّ َ َ ُ َْ

  ).6575: (ترجمة، )526:ص(تقریب التهذیب : رابن حج: ُینظر. )هـ193( مات
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)210( ْ َّ ْ   ). 273:ص/8:ج(، )324:ص/1:ج(َ
  ).45:ص( )211(
  ).74:ص( علوم الحدیث )212(
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