
 

 
 

 

  
َاإلمام حممد بن عبد اهللا بن نمري اخلاريف اهل ّ ِ َ ٍ ْ َ َّ ُُ ِ ْ ْ َ ُ ِْ ُ َ ُ ّمداين الكويفِ ُ ّ َْ 

َومن َ يف نقد الرجُهُجهَ ِّ ِ ْ  ِلاَ
 

ًرسالة أعدت استكامال َّ ُ َّالسنة وعلوم احلديث/ ينِّ ملتطلبات نيل درجة الدكتوراه يف أصول الدُ ُّ 
  

 دادعإ
 ودةع رشيد أمحد إدريس: بطالال

   
 :إرشاف

 َّلدرويشماجــد أمحد ا: األستاذ الدكتور إسامعيل سعيد رضوان: األستاذ الدكتور
 أستـــاذ احلديـــث الشـــريـف وعلومـــه أستـــاذ احلديـــث الشـــريـف وعلومـــه

 يف كليـــة اآلداب والعلـــوم اإلنسانـــيةن                       ـِّديـــول الـــية أصـــيف كل
  لبنـــان       - اجلنــــان بطرابلــسبجامعـــة فلسطــني                  -باجلامعـــة اإلسالمــية بغــزة

  هـ1433/م2012

 ــــانـــــــــ لبنــ-ســـــــطــــرابل
 انــــــــــــــــة اجلـنـــــجامعـــــــــ

 ةـوم اإلنسانيلاآلداب والعة يلك
 اـــيـــــــــــات العلـــــــــــالدراس

  يةـــــات اإلسالمـالدراسـم قسـ
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الَ -قال اتَعو انَهحبىس - :  

   )114من اآلية : طهسورة (
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بين الدهـركلما أد..  
  أرانــي نقــص عقلــي                           

  ..اذا ما ازددت علمإو
 ليه جبازادني علم  

  
  -ه ا  رمح-أبيات لإلمام الشافعي
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 إهداء
   هذا، مقامي ملا بلغت  وفضله-  سبحانَه - ن لوالمها بعد كرم اذي ال إىل 

 العزيزين، والدي   أسأل ا - انَهحبويديم اخلري يف بقائهما،  أن حيفظهما-  س   
  ام ل عمر وحسن ختباجلنة بعد طويكرمهمما   أن لهأسأ و

رإىل  من صأم بالل"  احملتسبة   الزوجة،ت  وانتظرتب"  
  "إنعام"ابنيت  و"بالل" ابين   : الغاليني ولدي،الفؤاد يمثرتالقلب وانيت حيإىل  ر

   -وأسكنه فسيح جناتهسبحانَه   رمحه ا  - "حممد "إىل روح ولدي احلبيب
  -  حفظهم ا - عزاءاألإىل إخواني وأخواتي 

  األهل الكرام مجيعإىل ا
  لبنان الشقيق  وطرابلس الفيحاءإىل ،  و وفلسطني اإلباء األقصى األسريإىل

نة النبوية املطهرة وحمبٍ من أبناء هذه األمة  كل  خملصٍإىل للس   
  ل الصالة وأمت التسليمعلى صاحبها أفض
هدي املتواضع هذا أهدي مثرة ج،،،  

  

    أمحد بن إدريس بن رشيد عودة
    الشام- طرابلس

  

  م2012 ،  يناير هـ1433صفر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 
 

  د 
 

      شكر وتقدير
َتعـــــالى -قـــــول اهللا مـــــن اًانطالقـــــ َ َ-:  M ´  ³  ²   ±  °L(1) ،اًأیـــــض وقولـــــه : M   @ 

B  AL(2) ، هریرةو َأبرواهوما َ َ َْ ُ رضي الله عنه-ُ َ ُْ َّ َ ِ َ قال-َ ِقال رسـول اللـه: َ َّ ُ َُ َ َّصـل -َ ِى اللـه علیـه َ َْ َ ُ َّ
َّوسل َ َمن ال یشكر الناس ال یشكر الله( :-مَ َ ََّ ُ ُُ ْ ُ َْ ََ َّ ْ َ((3).  

ًواقرار   :ن الجلیلینّستاذیُاأل إلىأتوجه بخالص الشكر   بالفضل ألهل الفضل فإننياً وعرفانإ
  . فلسطین-غزةب جامعة اإلسالمیة الالمحاضر في، تاذ الدكتور إسماعیل سعید رضوانفضیلة األس -
  . لبنان-طرابلسب المحاضر في جامعة الجنان ،شرویَّ ماجد أحمد الدالدكتور  األستاذفضیلةو -

وقد  ،يدإوارش يصحُن و في شحذ همتياًلم یدخرا جهد، وعلى بحثي ال بقبول اإلشرافّ تفضاللذان       
كــان لنبیــل خلقهمــا ورحابــة صــدرهما أثــر كبیــر فــي إخــراج هــذا و، ما والتتلمــذ علــى یــدیهماصحبتهتــشرفت بــ

َســـبحانه وتعـــالى - اهللاأســـألوفـــاء، ووتقـــدیر  فلهمـــا منـــي كـــل، نـــور إلـــى الالبحـــث َ َُ َ ُ ََ جـــزل لهمـــا المثوبـــة ن یأ -ْ
  .والعطاء

ْ التحكیملجنةإلى والتقدیر  أتقدم بالشكروكما           :  بـ ممثلة العلمیةَّ
  .اًرئیس   علي محمد الغااألستاذ الدكتور فضیلة -
  .اًمناقش  ر علي نایف بقاعياألستاذ الدكتوفضیلة و -
  .اًمناقش  صالح یوسف معتوق الدكتور  األستاذفضیلةو -
  .اًمناقش          محمود عبود هرموشذ الدكتوراألستا وفضیلة -

ٕواسـداء النـصح ، وتدقیقـه،  بعـد قراءتـها البحـثوذلك لتفضلهم بقبول مناقـشة هـذ، اًحفظهم اهللا جمیع
َ سبحانه وتعالى بإذن اهللاكون في صورة أفضلیل ؛زللالو خللال مواضعلفت نظري لو ،رشادواإل َ َُ َ ُ ََ ْ.  
  

                                                           
  .)60اآلیة : الرحمنسورة ( )1(

 .)7من اآلیة : سورة إبراهیم ()2(

َْســـلیمان). 723:ص(، )4811:ح(فـــي شـــكر المعـــروف، : بـــاباألدب، : كتـــاب،  أبـــو داود فـــي ســـننه اإلمـــام أخرجـــه)3(  بـــن ُ
أبـو : اعتنـى بـه، األلبـانيمحمـد ناصـر ّالعالمـة : ّ وآثـاره وعلـق علیـهسنن أبـي داود، حكـم علـى أحادیثـه: األشعث السجستاني

ّاإلمــام الترمــذيوأخرجــه . مكتبــة المعــارف،  الــسعودیة-الریــاض، آل ســلمانبیــدة مــشهور بــن حــسن ع ِ البــر : ســننه، كتــاب فــي ِّ
َّصــلى اللــه علیــه وســلم -والــصلة عــن رســول اهللا ِ َّ ََّ ََ َْ َ ْر لمــن أحــسن إلیــكُمــا جــاء فــي الــشك: ، بــاب-ُ َ ِ  ).445:ص(، )1954:ح(، ِ

َبــن عیــسى بــن ســورة محمــد  َ ْ ِالترمــذَ ّالترمــذيســنن : ّيِّ ِ ، األلبــانيمحمــد ناصــر ّالعالمــة : ّ وآثــاره وعلــق علیــه، حكــم علــى أحادیثــهِّ
َقـالو .مكتبـة المعـارف،  الـسعودیة-الریـاض، آل سـلمانأبو عبیدة مشهور بن حسن : اعتنى به ّالترمـذي  اإلمـامَ ِ ٌ هـذا حـدیث :ِّ ِ َ َ َ

ٌحسن صحیح ِ َ ٌَ َ. 
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      والقـــائمین علیهـــا، لبنـــان بطـــرابلس،-الـــشكر والتقـــدیر إلــى منـــارة العلـــم جامعـــة الجنــانبأتقـــدم وكمــا 
 -عـــةرئیـــسة الجام ،یكـــن حـــداد منـــى : األســـتاذة الـــدكتورة الفاضـــلةالمربیـــة وأخـــص ،بكافـــة كلیاتهـــا وأقـــسامها

 ، واألســـتاذ حفظهـــا اهللا-الدراســـات العلیـــاســـر  فـــي أمانـــة ، ضـــحى كـــسن:األســـتاذة الفاضـــلةو، -حفظهـــا اهللا
، وكــل مــن لهــم فــضل -حفظــه اهللا - والوافــدینمــدیر العالقــات الخارجیــةق،  ربیــع حــرو: المهنــدسالفاضــل

  .علینا كل باسمه ولقبه
غرسـا فـي نفـسي و، اً ورعیـاني كبیـر،اًیـاني صـغیري مـن ربتقدیرعظیم  ويشكرخص بخالص أوهذا، 

َ ســبحا-ن لوالهمـا بعـد كـرم اهللایاللــذحـب العلـم، وشـجعاني علــى المـسیر فـي طلبـه،  ْ َنه وتعـالىُ َ َ َ ُ وفـضله لمــا  -َ
َ تعـــالى- العزیـــزین، أســـأل اهللاَّوالـــدي مقـــامي هـــذا، ُتبلغـــ َ ُا بالجنـــة بعـــد طـــول عمـــر مـــ أن یحفظهمـــا ویكرمه-َ

  .ُوحسن ختام
 الغـالیین َّولـديو، "أم بـالل"الزوجـة المحتـسبة  لعـونا نعـمانـت ت وانتظـرت وكْرَبَصمن  ُّكذا أخصو

 ًسـائال  إخـواني وأخـواتي األعـزاء وعـائالتهم الكریمـة، ومـن لهـم كـل حـب وتقـدیر"إنعـام"ووابنتي " بالل" ابني
َ تعالى-اهللا   .اً أن یحفظهم ویكرمهم جمیع-َ

  لكــل مــنءاإلبــاة فــي لبنــان الــشقیق، وفلــسطین األحبــجمیــع األهــل وموصــول إلــى والتقــدیر والــشكر 
  .وقف معي ولو بالسؤال عني، ولم ینساني بدعوة صالحة في ظهر الغیب

َ سبحانه وتعال- اهللااًداعی َ َُ َ ُ ََ وأن یجعل هذا العمل فـي میـزان حـسناتنا ، ّ التوفیق والسداد أن یلهمني-ىْ
  . ولي ذلك والقادر علیهه َّأجمعین، وأن یكتب له القبول في الدنیا واآلخرة، إن

  
    أحمد بن إدریس بن رشید عودة

  الشام - طرابلس
  

  م2012ینایرهـ،  1433صفر
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ِّمقدمة َ ُ  

 
 

 و 
 

  
 

ِّمقدمة َ ُ 
ُإن الحمــد هللا نحمــده ونــستعینه ونــستغفره، ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفــسنا ومــن ســیئات أعمالنــا، مــن  ُُ ُ َ َّ

 َّ ال إلـه إال اهللا وحــده ال شـریك لــه، وأشــهد أنْ وأشــهد أنیهـده اهللا فــال مـضل لــه، ومـن یــضلل فـال هــادي لـه،
  : عبده ورسوله، أما بعداًمحمد

َسبحانه وتعالى - نعم اهللافمن َ َُ َ ُ ََ  كتابـه العزیـز، وسـنة نبیـه  على األمة اإلسـالمیة حفـظ دینهـا بحفـظ-ْ
َّ صلى الله علیه وسلم- محمدالكریم َّ ََّ ََ ِ َْ َ َّا الكتـاب العزیـز فـإنّفأم "،-ُ ُ َسـبحانه وتعـالى- اهللاُ َ َُ َ ُ ََ ِ تـولى حفظـه بنفـسه -ْ ِ ُِ َ ّ َ

ِولم یكل ذلك إلى َأحد من خلقـه  ِ ٍ ِْ َ َ َتعـالى -فقـالَْ َ َ-: M   m   l  k      j  i  h  gL(1) فظهـر مـصداق ،ُ
ِّذلك مع طول المدة، وامتداد األیام، وتوالي الشهور، وتعاقب السنین، وانتشار أهل اإلسالم، واتس ِ ِ ِِ ُ َ ِّ ُ ِاع رقعتهِ ِ ُ ِ ،

َّوأمــا الــسنة، فــإن اهللا ُ َّ َتعــالى -ُّ َ ً وفــق لهــا حفاظــ-َ َّ ُ َّ ً عــارفین، وجهابــذة عــالمین، وصــیارفة ناقــدین، ینفــون عنهــا اَ ً
ٍتحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاهلین؛ فتنوعوا في تصنیفها، وتفننوا في تدوینها علـى أنحـاء  َََّ ََّ َ َْ ُ

ٍكثیرة وضروب عدید  -ُهم اهللار المكتبـة اإلسـالمیة، فجـزُعمـَفات التـي تَّنَصُ، هذا مـا تنطـق بـه آالف المـ(2)"ةٍ
َسبحانه وتعالى َ َُ َ ُ ََ ِ عن اإلسالم والمسلمین خیر الجزاء-ْ َ َ ِ.  

ِ العلــم إظهــار علــومة علــى طلبــاًوقــد كــان حقــ ِم، ودراســة منــاهجهم فــي حفــظ ِهُ ِ ِ ِ ِالــسنةُ َّ ِ وعلومهــا، ُّ ومــن ِ
َّأولئــــك الحفــــ ُ َّدرة العــــراق " الناقــــداإلمــــام ،بــــذةالجهااظ َ ْمحمــــد بــــن عبــــد اهللا بــــن نمیــــر  (3)"ُ َالخــــارفي الهمــــداني َُ َْ َ ِ

ِّالكــوفي َْعلــي بــن الحــسین بــن الجنیــداإلمــام ، قــال )هـــ234ت(ُ ُ ُ محمــد بــن عبــد اهللا بــن مــا رأیــت مثــل  ":(5):(4)ّ
ْنمیر َّالـسنة قد جمع العلـم والفهـم وًوفة كان رجالُ بالكَُ التـراجم فـي كتـب ه وعباراتـه ، ولقـد تنـاثرت أقوالـ"والزهـد ُّ

  .-ي حسب علم- مستقلٌفَّنَصُرر، ولم یجمعها مُّ كالدوالعلل
َ سبحانه وتعالى-اهللاولقد كان من عظیم فضل   َ َُ َ ُ ََ    ،وراهـج الدكتـاق ببرنامــااللتح ر ليَّ وكرمه أن یس-ْ

                                                           
ْورة الحجرس ()1(  .)9  اآلیة:ِ

َّحققـه، وضـبط نـصه، وعلـق علیـه، تهذیـب الكمـال: )م1983( أبو الحجاجّیوسف المزي .ّالمزياإلمام س من كالم اقتبا )2( َّ ّ :
 ).147-146:ص/1:ج (. لبنان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة-ّبشار عواد معروف، بیروت. د

ِّ أبـــي حـــاتم الـــرازيعبـــد الـــرحمن بـــن )3( ، 320:ص/1:ج( لبنـــان، دار الكتـــب العلمیـــة -الجـــرح والتعـــدیل، بیـــروت): م1952(َّ
 .)307:ص/7:ج

َْالجنید،علي بن الحسین بن  )4( ِّالرازي، أبو الحسن ُ  بالرجال ً لكونه جمع حدیث مالك، كان بصیراي، ویعرف في بلده بالمالكَّ
ِّصح ،تذكرة الحفاظ: الذهبيمحمد بن أحمد : انظر. والعلل، مات سنة إحدى وتسعین ومائتین هجریة ح عـن النـسخة القدیمـة ُ

  لبنــان، دار الكتــب العلمیــة-المحفوظـة فــي مكتبــة الحــرم المكــي تحـت إعانــة وزارة المعــارف للحكومــة العالیــة الهندیـة، بیــروت
  ).691: (، ترجمة رقم)671:ص/2:ج(
 ).307:ص/7:ج(الجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )5(
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َّالسنة/ ینِّتخصص أصول الد م الدراسـات اإلسـالمیة فـي كلیـة اآلداب والعلـوم اإلنـسانیة  وعلوم الحدیث بقـسُّ
هـو ، و الجـدیرة بالدراسـةموضـوع مـن المواضـیع اختیـار فقني إلـىأن وو  لبنان،-طرابلسبجامعة الجنان في 

ِ عـن مـنهج اإلمـام ابـن نمیـر فـي نقـد الرجـال بطریقـة علمیـة منهجیـةالكشف َ ِّ ِ ْ َ ْ : الموسـوم بــالبحـث كـان هـذا ، فَُ
ِمحمد بن عبد الله بن نمیر الخارفي الهمداني الكوفي ومنهجه في نقد الرجال اإلمام" َ ُ َ َِّ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ ْ َْ َ َُ ِّ ُ َ َ ُْ َ ِ ٍ ِ َّ ُ َّ".  

َ سبحانه وتعـالى-اهللا أسأل َ َُ َ ُ ََ ِشـدي، ویعـصمني مـن شـر تحریـف الكلـم، أو الوقـوع فـي ُ أن یلهمنـي ر-ْ ِّ
  . MÎ  Í  Ì  ËÏ Ó  Ò  Ñ  Ð  L(1) الوهم، 

  :ة الموضوع وبواعث اختیارهأهمی: ًأوال
  :   منها،ةّتكمن أهمیة الموضوع وبواعث اختیاره في نقاط عد       

ُّن علم نقد الرجال له منزلة كبیرة في حفظ السِإ -1 ٌ ٌ ِ َ ِّ ِْ َ  عنها، فهـو مـن أشـرف علـوم الحـدیث، بّذ وال النبویةةَّنَّ
  . اً، وأقلها سالكاًوأدقها مسلك

ِفي نقد الرجال ودراسة مناهجهم في ذلك، هو أفضل طریـق إلـى اكتـساَّن تتبع كالم األئمة ِإ -2 َ ِّ ِْ ب المعرفـة َ
ُ دقــة فــي النظــر، وعَالباحــث ُثِورُ یــبــه ُبهــذا العلــم، واالشــتغال ً فــي البحــث، ودرایــة فــي العلــل، ورویــة فــي اًمقــً ًّ

ِالرجالالحكم على  َ َ واألحادیث، خاصة في هذا الزمان الذي عِّ بـة العلـم عـن مثـل هـذه زف فیـه كثیـر مـن طلً
  . الدراسات إلى الدراسات الموضوعیة

محمـد بـن   الناقـداإلمامومكانة  رغم جاللة –ي في حدود علم–ُ لم تفرد دراسة مستقلة في هذا الموضوع-3
ْعبد اهللا بن نمیر ِنقد الرجال وهـي متنـاثرةفي َ ما تكلم به من مسائل ة وكثرَُ َ ِّ ِْ فـي بطـون كتـب التـراجم والعلـل،  َ

  . مما یضفي على هذا الموضوع أهمیة خاصة، لذلك آثرت الكتابة فیه
  : أهداف البحث: اًثانی
  :  منها،ةَّیهدف البحث إلى تحقیق أهداف عد       

ِإبراز أهمیة علم نقد الرجـال ومنزلته بین علوم الحدیث المختلفة -1 َ ِّ ْ َ .  
َ نممحمد بن عبد اهللا بن اإلمام كانةإظهار م -2 ِ أقواله في نقد الرجالزلةنْیر، ومُ َ ِّ ِْ َ.  
ِ جمع أقوال اإلمام ابن نمیر في نقد الرجال، وتصنیفها، وبیان المراد منها-3 َ ِّ ِْ َ ْ َُ                   .  
ِالجـرح والتعـدیل عنـد اإلمـصطلحات لوقوف علـى  ا-4 ْ َ ْ ْمـام ابـن نمیـر، والتعـرف علـى َ الخاصـة  همـصطلحاتَُ

ُلتي یكثر أو یالتي تفرد بها، والمصطلحات ا   . من استعمالهالقلُ
ِب الجرح والتعدیل العامة عند  مراتبالنسبة إلىالمصطلحات تصنیف هذه  -5 ْ َ ْ َّالنقادَ ُّ .  
َالرواة أحوال الكشف عن -6 ْ اإلمام ابـن نمیـرم فیهمَّتكل نالذی ُّ غیـره حكـام  ألة أحكامـهمـدى موافقـمعرفـة ، وَُ

َّمن النقاد ُّ.  
ِمنهج اإلمام ابن نمیر في الجرح والتعدیل التعرف على خصائص -7 ْ َ ْ َ ْ َُ.  

                                                           
 .   )88من اآلیة : سورة هود( )1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ِّمقدمة َ ُ  

 
 

 ح 
 

  : راسات السابقةالدِّ: ًاثالث
بعـــد االستفـــسار عـــن طریـــق ســـؤال شـــیوخي وأســـاتذتي األفاضـــل، والبحـــث فـــي العدیـــد مـــن قواعـــد 
المعلومـــات الخاصـــة بالدراســـات األكادیمیـــة والمتعلقـــة بالجامعـــات اإلســـالمیة والعربیـــة، وبعـــد مراســـلة مركـــز 

طریــق شــبكة المعلومــات  ، والبحــث عــن الــسعودیة-یــصل للدراســات والبحــوث اإلســالمیة بالریــاضالملــك ف
َّتبــین أنــ" االنترنــت" َاإلمــام محمــد بــن عبــد اللــه بــن نمیــر الخــارفي الهمــداني "ه ال توجــد دراســة مــستقلة حــول ّ َ ُْ َ ِ ِْ ُ ْ ْ َْ ُِ َِّ َ َُ َّ

َالكوفي وم ِّ ِه في نقد الرجالُنهجُ َ ِّ ِْ َ ."  
  : البحث وطبیعة العمل فیهمنهج: اًرابع

 ثم االنتقائي في جمع المادة العلمیة لموضوع الدراسة من خـالل ، المنهج االستقرائي الباحثاعتمد
ِ بـالمنهج الوصـفي لعـرض معـالم مـنهج اإلمـام محمـد بـن عبـد اللـه بـن انومن ثـم اسـتع، تراجم والعللكتب ال ْ ْ ِْ َِّ َ َُ ُ َّ ُ

ِمیر في نقد الرجال، ُن َ ِّ ِْ َ ْ    -:النحو التاليعلى َ
  .تقسیم البحث إلى فصول ومباحث ومطالب حسب الحاجة ومتطلبات الدراسة: ً أوال-
َّ عز وجل-إلى موضعها في كتاب اهللا  القرآنیةعزو اآلیات: اً ثانی- َ ََ     .    بذكر اسم السورة ورقم اآلیة-َّ
  :ةیتخریج األحادیث النبویة واآلثار من مصادرها األصل: ًا ثالث-

  .لیهما بالعزو إُیكتفى في الصحیحین أو أحدهما،  الحدیث كانَّ إن-1     
 َُّّ مـن كتـب الـسنة، وتبیـینهتوسـع فـي تخریجـتم الیـ في الصحیحین أو أحـدهما،  الحدیث لم یكنَّ إن-2     
  .هحكم

ْتصنیف أقوال اإلمام محمد بن عبد اهللا بن نمیر: اً رابع- ِْنقدفي  َُ ِ الرجال ودراستها وَ َ   .تحلیلهاِّ
  :اةَوُّالترجمة للر: اً خامس-

َللرواة الترجمة المختصرة -1        . بهم غیر المشهورین من باب التعریفُّ
ِالجرح فیمــا یتعلــق بــ-اً أحیانــ- التوســع فــي الترجمــة-2      ْ ِالتعــدیل وَ ِ ْ ختلــف فــي ُم َّالــراوي إذا كــان  خاصــةَ

   .، وذلك للوصول إلى خالصة الحكم علیهجرحه وتعدیله
  . من كتب معاجم البلدان- لم تكن مشهورة ومعروفةَّ إن-التعریف باألماكن والبلدان: اً سادس-
  .بیان غریب األلفاظ من كتب غریب الحدیث والمعاجم اللغویة: اً سابع-
  .التعریف ببعض المصطلحات الحدیثیة عند الحاجة: اً ثامن-
  .هم في ضبطهاشكلة التي یتوُضبط األسماء والكلمات الم: اً تاسع-
  .تذییل البحث بفهارس علمیة متنوعة: اً عاشر-

  :ة البحثّخط: اًخامس
ِّمحمــد بــن عبــد اللــه بــن نمیــر الخــارفي الهمــداني الكــوفي  اإلمــام: " بـــوســومة البحــث المّتتكــون خطــ ُ َ َ ُْ َ ِ ٍ ِْ ُ ْ ْ َْ ُِ َِّ َ َُ َّ

ِومنهجه في نقد الرجال َ ُِّ ِْ َ َ   -:ارس على النحو التاليمة وأربعة فصول وخاتمة وفهِّدَقُمن م" َ
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أهمیة الموضوع وبواعث اختیاره، أهـداف البحـث، الدراسـات الـسابقة، مـنهج البحـث : تشتمل على :مةِّدَقُالم
  . وطبیعة العمل فیه، خطة البحث

  الفصل األول
ْاإلمام محمد بن عبد اهللا بن نمیر َ ِ نقد الرجالِمعصره وترجمته وتمهید في عل ُ َ ِّ ِْ َ  

  : ة مباحثیشتمل على ثالث
ْمام محمد بن عبد اهللا بن نمیرعصر اإل: المبحث األول َُ.  
ْترجمة اإلمام محمد بن عبد اهللا بن نمیر: المبحث الثاني َُ.    
ِ نقد الرجالِتمهید في علم: المبحث الثالث َ ِّ ِْ َ.  

  الفصل الثاني
ْمنهج اإلمام محمد بن عبد اهللا بن نمیر َ َالرجال   إیراد تراجمفي ُ ِّ  

  : على مبحثینیشتمل 
َالرجال راجممدخل في ت: المبحث األول ِّ.  
ْمسالك اإلمام محمد بن عبد اهللا بن نمیر: المبحث الثاني َالرجال إیراد تراجمفي  َُ ِّ.    
َل الرواةدراسة تطبیقیة من خال(                  ) بذكر نماذجترجم لهمُ المُّ

  الفصل الثالث
ْمیرُمنهج اإلمام محمد بن عبد اهللا بن ن ِتعدیلفي  َ ِ ْ َالرجال  َ ِّ  

  :یشتمل على أربعة مباحث
ْمصطلحات اإلمام ابن نمیر في : المبحث األول ِعدیلَّالتَُ   . ومدلوالتهاْ

َّابن نمیر في التمن خالل ألفاظ وعبارات دراسة تطبیقیة (                ْ ِعدیلَُ ْ(  
َالرواة: المبحث الثاني َعدلون عند اإلمام ابن نمُ المُّ ُ ّ   .ْیرَ

ْبن نمیر دراسة مقارنة بین أحكام ا(                َّالنقادوأحكام غیره من َُ ُّ(  
ِعدیلَّالتمراتب : المبحث الثالث ْمیرُ عند اإلمام ابن نْ َ.             

ِعدیلَّالتدراسة مقارنة بمراتب (                َّالنقاد عند ْ ُّ (  
ْمیر في ُ منهج اإلمام ابن نخصائص: المبحث الرابع ِعدیلَّالتَ ْ.    

  الفصل الرابع
ْمنهج اإلمام محمد بن عبد اهللا بن نمیر َ َالرجال ح في جر ُ ِّ  

  :یشتمل على أربعة مباحث
ْصطلحات اإلمام ابن نمیر في الجرم: المبحث األول   .ح ومدلوالتهاَُ

ْألفاظ وعبارات ابن نمیر في الجرمن خالل دراسة تطبیقیة (                  )حَُ
َالرواة: مبحث الثانيال ْجرحون عند اإلمام ابن نمیرُ المُّ َُ ّ َ.  

ْبن نمیردراسة مقارنة بین أحكام ا(                َّالنقاد وأحكام غیره من َُ ُّ(  
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ْالجرحمراتب : المبحث الثالث ْ عند اإلمام ابن نمیرَ َُ.            
ْالجرحدراسة مقارنة بمراتب (                َّالنق عند َ   )ادُّ
ْ منهج اإلمام ابن نمیر في خصائص: المبحث الرابع ْالجرحَُ َ.  

  .تشتمل على النتائج والتوصیات :الخاتمة
، فهـــرس األمـــاكن النبویـــةفهـــرس اآلیـــات القرآنیـــة، فهـــرس األحادیـــث : تتـــضمن مـــا یلـــي :الفهـــارس العلمیـــة
تــرجم لهــم، قائمــة ُ المعــالماألفهــرس ، ، فهــرس غریــب اللغــة واأللفــاظالمــصطلحات العلمیــةوالبلــدان، فهـــرس 

  . المصادر والمراجع، فهرس الموضوعات
 لألقــوال، اً، وعرضــاًإتمــام هــذا البحــث دراســة وتــدقیقالمــستطاع فــي ي هــدَ جتقــد بــذلي إنن، فــاًوختامــ

ًواثراء بالمراجع، ووصوال اإلنسان ال یأمن على نفسه ، ولكن  إلى النتائج والتوصیات حتى كان بهذه الصورةٕ
  أنـا إال طالـب علــم یتطلـع إلـى المعرفـة، ویـسعى لتأهیــل نفـسه فـي هـذا العلـم الــشریف،لنـسیان، فمـاالخطـأ وا

ِّفإن وفقت      .ه عمل بشرَّ أني، وحسبٕان تكن األخرى، فالحمد هللا، والحمد هللافُ
  ُفمبلغ علمي والمعاذیر تقبل*** فإن وقفت قدرتي دون همتي 

 MI      H  G  F  E   DJO  N  M  L  K   L(1)  
  م على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وصلِّ الله

                      إىل يوم الدينا كثرياتسليمم وسلّومن تَبِعهم بإحسان 
                             

    أحمد بن إدریس بن رشید عودة
  الشام - طرابلس

  

  م2012ینایر  هـ،1433صفر
  

                                                                             
  
  
  

                                                           
   ).8من اآلیة : حریمَّالتسورة ( )1(
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  لَّو اَأللالفص
ْ نمیرد بن عبد اهللا بنَّحمم اإلمام َ ُ  

  عصره وترجمته 
ِ نقد الرجالِوتمهید في علم َ ِّ ِ ْ َ  

  
 :ويشتمل عىل ثالثة مباحث

  

َّاملبحث األول -  ْن عبد اهللا بن نمريعرص اإلمام حممد ب: َ َ ُ. 
 

ْترمجة اإلمام حممد بن عبد اهللا بن نمري: املبحث الثاين -  َ ُ. 
  

ِمتهيد يف علم نقد الرجال:  املبحث الثالث- َ ِّ ِ ْ َ. 
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  لَّوالمبحث اَأل
ْ نمیرمحمد بن عبد اهللا بنعصر اإلمام  َ ُ  

    سواء أكانت سیاسیة، بها الشخصیة اإلنسانیة تتكون وتبرز متأثرة باألحوال والظروف المحیطةَّإن
عطي فكرة موجزة عن الفترة التي عاشها اإلمام الناقد أأن َّي  علاًأو اجتماعیة أو علمیة ثقافیة، لذا كان لزام

ْ نمیــرمحمــد بــن عبــد اهللا بــن َّللوقــوف مــن خاللهــا علــى العوامــل والمــؤثرات التــي أدت إلــى بــروز شخــصیته  َُ
  -:تالیة، وذلك من خالل المطالب الونبوغها

  .یاسیةِّالحیاة الس: لَّوَ المطلب األ-
  .الحیاة االجتماعیة:  المطلب الثاني-
  .قافیةَّالحیاة العلمیة والث:  المطلب الثالث-

  :یاسیةِّالحیاة الس: لَّوالمطلب اَأل
ْ نمیــرمحمــد بــن عبــد اهللا بــنعــاش اإلمــام الناقــد   وســتین (1)َِّســنة نیــفالممتــدة مــن مولــده  فــي الفتــرة َُ

، فــي ظــل الدولــة العباســیة التــي حكمــت (3)ةهجریــ ٍفاتــه ســنة أربــع وثالثــین ومــائتین، إلــى و(2)ةهجریــ ومائــة
الخالفـة، إلـى أن  (4) التـي ولـي فیهـا أبـو العبـاس الـسفاحةَّالـسن، وهي )هـ132(زهاء خمسة قرون، من سنة"

 من العصر العباسي األول، اً كبیراًشهد قدرف ؛(5))"هـ656(زالت هذه الدولة من بغداد على أیدي التتار سنة
تــولى الخالفــة حیــث المهــدي : هــم، وفتــرة یــسیرة مــن العــصر العباســي الثــاني، وعاصــر ثمانیــة مــن الخلفــاء

واألمـین ، )هــ170(، وهـارون الرشـید تـولى الخالفـة سـنة)هــ169(، والهادي تولى الخالفـة سـنة)هـ158(سنة
                                                           

ٌونیــف وهــو لحــن عنــد الفــصحاء، : ُّزیــادة، وهــي كــالم العــرب، وعـــوام النــاس یخففـــون فیقولــون: بتــشدید الیــاء، َأي: َِّالنیــف )1( َْ
ٍ َأقاویل حـذاق البـصریین والكـوفیین َأن النیـف مـن واحـدة إلـىوحاصل َّّ ّ ْ ثـالث، والبـضع مـن أربـع إلـى تـسعُ ٌنیـف فـالن:  ویقـال،ِ ُ َ ََّ 

ٌعلى الستین ونحوها إذا زاد علیها؛ وكل ما زاد علـى العقـد، فهـو نیـف، بالتـشدید َِّ ْ َ محمـد بـن مكـرم بـن منظـور : ُینظـر .انتهـى. ُّ
ِّاألفریقي المصري ْ ِ ِ ْ ِ ْ  ).نوف: مادة(، )342:ص/9:ج(لبنان، دار صادر  -لسان العرب، بیروت: َ

 لبنــان، دار -لعمـروي، بیـروتعمـر بـن غرامــة ا: النـبالء، تحقیــقســیر أعـالم ): م1996(محمـد بــن أحمـد الـذهبي: ُینظـر )2(
 ).  455:ص/11:ج (الفكر

مـصر،  -ّعلي محمد عمـر، القـاهرة:  الكبرى، تحقیقََّطبقاتال): م2001( سعد المعروف بكاتب الواقديبنمحمد : ُینظر )3(
 ). 538:ص/8:ج(مكتبة الخانجي 

ُبــن حبــر األمــة عبــد اهللا بــن عبــاس بــن عبــد المطلــبا ،ّ علــي عبــد اهللا بــن محمــد بــن: أبــو العبــاس الــسفاح)4( ْ     بــن هاشــم بــن َ
َ أول الخلفــاء مــن بنــي العبــاس، بویــع فــي ثالــث ربیــع األول، ســنة اثنتــین وثالثــین ،َُنــاف، القرشــي، الهاشــمي، العباســيعبــد م ِْ ُ
ٍ، ولكــن لــم تطــل أیــام الــسفاح، ومــات فــي ذي الحجــة، ســنة ســت وثالثــ هجریــةومائــة َِّ ُ ً ثمانیــا وعــشرین ، وعــاش هجریــةین ومائــةَ
 ). 77:ص/6:ج(سیر أعالم النبالء : الذهبي: ُینظر. سنة

 - لبنـــان، دار الجیـــل، والقـــاهرة-ي والثقـــافي، بیــروتِّالـــدینتـــاریخ اإلســالم الـــسیاسي و): م1996(حــسن إبـــراهیم حـــسن . د )5(
 ).23:ص/2:ج(مصر، مكتبة النهضة المصریة، الطبعة الرابعة عشرة 
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، )هــ218(والمعتصم تولى الخالفة سـنة، )هـ198(الفة سنةوالمأمون تولى الخ، )هـ193(تولى الخالفة سنة
، وجمــیعهم مـن خلفــاء العــصر العباسـي األول، باإلضــافة إلــى المتوكــل )هـــ227(والواثـق تــولى الخالفــة سـنة

  . وهو من خلفاء العصر العباسي الثاني) هـ232(تولى الخالفة سنةالذي على اهللا 
 فـي كتابـه (1) قـال المـؤرخ ابـن طباطبـا،قرار الـسیاسيوامتاز العصر العباسي وخاصة األول باالست

َ علمت الخیـر–واعلم" :(2)"الفخري" ْ ِّ أن هـذه دولـة مـن كبـار الـدول، ساسـت العـالم سیاسـة ممزوجـة بالـدین -َ
ًوالملـك، فكــان أخیــار النــاس وصـلحاؤهم یطیعونهــا تــدین ُ ُ ً، والبــاقون یطیعونهــا رهبـة أو رغبــة، ثــم مكثــت فیهــا اُ ً َ ُْ َ

  ".ة والملك حدود ستمائة سنةالخالف
 هــذا العــصر مــن بعــض الظــروف الــسیاسیة المتقلبــة كالفتنــة التــي قامــت بــین األمــین ُیخــلولكــن لــم 

َوالمأمون، وكان الرشید أبوهما قد عقد بالع َ ُن بعـده للمـأمون، فـشرع األمـین فـي العمـل علـى ِهد لألمین، ثم مـَ ْ
ِّخلــع َأخیــه لیقــدم ولــده ابــن خمــس ســنین، ونــصح َ َالــرأي فلــم ی ه ُأولــوُ ِرعــوْ َ ُِ، حتــى آل األمــر إلــى َأن قتــلْ ْ(3) ،

ُوكمحنــة وفتنــة القــول بخلــق القــرآن التــي امــتحن المــأمون بهــا القــضاة والم َ ُ، وامــتحن بهــا المعتــصم (4)حــدثینُ
ً، فلم یجبه إلى القول بخلقه، فَأمر به فجلـد جلـد(5) حنبلناإلمام أحمد ب  غـاب عقلـه، وتقطـع  حتـىاً عظیمـاُ

ًجلده وحبس مقید ِ   .(6)اُ
ّكثیــرة المحاســن، جمــة المكــارم، أســواق العلــوم فیهــا "وعلــى الــرغم مــن كــل ذلــك كانــت هــذه الدولــة 

َّقائمــــة، وبــــضائع اآلداب فیهــــا نافقــــة، وشــــعائر الــــدین فیهــــا معظمــــة، والخیــــرات فیهــــا دارة، والــــدنیا عــــامرة،  ِّ ُ
ّوالحرمــات مرعیــة، والثغــور محــصنة، ومازالــت علــى ذلــك  ْحتــى كانــت أواخرهــا، فانتــشر الجبــر، واضــطرب ّ َ

                                                           
ّؤرخ، بحاث، ناقد، مـن م: محمد بن علي بن محمد بن طباطبا العلوي، أبو جعفر، المعروف بابن الطقطقي: ابن طباطبا) 1(

 وزار مراغـة ،اسانَرُكربالء، وتزوج بفارسیة من خلة والنجف وِفي نقابة العلویین بالح) هـ672( خلف أباه سنة ،أهل الموصل
َكتاب) هـ701(ها سنة ، وعاد إلى الموصل فألف فی)هـ696(سنة  ّ، وقدمـه "الفخري فـي اآلداب الـسلطانیة والـدول اإلسـالمیة"ه ِ

ِّولعلـــه تـــوفي بهـــا".  إبـــراهیمِّالـــدین عیـــسى بـــنفخـــر "إلـــى ولیهـــا   بـــن محمـــود بـــن محمـــد الزركلـــي ِّالـــدینخیـــر : ُینظـــر. انتهـــى. ُ
ُالمــستعربین والمستــشرقین، بیــروتاألعــالم، قــاموس تــراجم ألشــهر الرجــال والنــساء مــن العــرب و): م2002(الدمــشقي  لبنــان، -ُ

 ).284-283:ص/6:ج(دار العلم للمالیین، الطبعة الخامسة عشر 
ِمحمد بـن علـي بـن طباطبـا المعـروف بـابن الطقطقـي )2( لبنـان،  -ّالفخـري فـي اآلداب الـسلطانیة والـدول اإلسـالمیة، بیـروت: ّ

 .)140:ص(دار صادر 
َالعبر في خبر من غبـر، حققـه وضـبطه علـى :  أحمد الذهبيمحمد بن: ُینظر )3( َ  بـنأبـو هـاجر محمـد الـسعید : مخطـوطتینِ

 .)244:ص/1:ج( الكتب العلمیة  لبنان، دار-بسیوني زغلول، بیروت
 عبـد المحـسن التركـي، بالتعـاون مـع عبد اهللا بـن: ایة والنهایة، تحقیقالبد:  عمر المعروف بابن كثیرإسماعیل بن: ُینظر )4(

 .)207:ص/14:ج( مصر، دار هجر  والدراسات العربیة واإلسالمیة بدار هجر،مركز البحوث
َالــشیبانيأحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد  )5( ْ َ المــروزي، نزیــل بغــداد، أبــو عبــد اهللا، مــات ســنة إحــدى وأربعــین َ ْ َ

 ).96: ( رقم، ترجمة)84:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ومائتین هجریة، وله سبع وسبعون سنة
محمـد یوسـف . د: الكامـل فـي التـاریخ، راجعـه وصـححه): م1987( محمد المعروف بابن األثیـر الجـزريي بنعل: ُینظر )6(

 .)17:ص/6:ج(، دار الكتب العلمیة لبنان -الدقاق، بیروت
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ْنمیـرإلمـام ابـن  لاالستقرار الـسیاسيهذا  ، وقد هیأ(1)"وانتقلت الدولة األمر،  فرصـة االهتمـام بـالعلم والنبـوغ َُ
َُوالله َأعلمَّخاصة وأنه لم ینشغل باألحداث والتقلبات السیاسیة الطارئة في هذا العصر، فیه،  ْ ُ َّ َ.   

  :الحیاة االجتماعیة: المطلب الثاني
َبقات المجتمع فـي هـذا البلـد مـن حیـث الجـنس َ االجتماعیة في بلد من البالد، ذكر طیاةیقصد بالح

ََّوالدین، وعالقة كل من هذه الطبقات بعضها ببعض، ثم بحث نظام األسرة وحیاة أفرادها وما یتمتع به كـل ِّ 
المواسم والوالئم والحفالت، وأماكن النزهـة، ووصـف مجالس الخلفاء، واألعیاد ومنهم من الحریة، ثم وصف 

  .(2)المنازل وما فیها من أثاث وطعام وشراب ولباس، وما إلى ذلك من مظاهر المجتمع
 الــسواد األعظــم مــن مثــل آنــذاككــان الخلفــاء األمویــون یعتمــدون علــى العنــصر العربــي الــذي كــان ی

اســیة بمــساعدة الفــرس وتحــول مركــز هــذه الدولــة إلــى أفــراد الــشعب فــي بــالد الــشام، فلمــا ظهــرت الدولــة العب
بـــالد العـــراق، ســـاد العنـــصر الفارســـي، واعتمـــد الخلفـــاء العباســـیون علـــى الفـــرس دون العـــرب وأســـندوا إلـــیهم 

 وكانت أمه -المناصب المدنیة والعسكریة، ومن ثم قامت المنافسة بین العرب والفرس، حتى جاء المعتصم
  . (3) له، وأسند إلیهم مناصب الدولةاًلتركي واتخذهم حرس فاعتمد على العنصر ا-تركیة

 الـشعب فـي العـصر العباسـي األول كــان یتكـون مـن العـرب، وعلـى األخـص المــضریین َّوعلیـه فـإن
والیمنیــین، ثــم مــن الفــرس، وخاصــة الخراســانیین الــذین ســاعدوا علــى قیــام الدولــة العباســیة، والتــرك، وعلــى 

مغاربــة، وغیــرهم، باإلضــافة إلــى وجــود أهــل الذمــة مــن النــصارى والیهــود، األخــص منــذ أیــام المعتــصم، وال
َوكانوا یتمتعون بكثیر من ضروب التـسامح الـدیني، وكـذلك وجـدت ط َبقـة الرقیـق وهـي طِّ َبقـة كبیـرة، إذ كـان َ

َْ حتى كانت سمرقنداً كبیراً انتشاراًاتخاذ الرقیق منتشر ْ َ َتعد من أكبر أسواق الرقیق (4)َ ُ(5) .  
ان الخلفــاء العباســیون أصــحاب ثــروات هائلــة وأمــوال طائلــة، مــنهم مــن كــان ینفقهــا فــي الخیــر وكــ

والمعروف، ومـنهم مـن كـان یـسرفها علـى اللهـو واللعـب، ومـن أمثلـة اإلنفـاق فـي الخیـر مـا ذكـره اإلمـام ابـن 
كــان "َّ أنــه - رحمــه اهللا- فــي ســیاق حدیثــه عــن ســیرة الخلیفــة هــارون الرشــید(6)"تاریخــه"جریــر الطبــري فــي 

ّیتــصدق مــن صــلب مالــه فــي كــل یــوم بــألف درهــم بعــد زكاتــه، وكــان إذا جــح حــج معــه مائــة مــن الفقهــاء  ّ
ّوأبنائهم، واذا لم یحج َأحج ثالثمائة رجل بالنفقة السابغة والكسوة الباهرة ّ ٕ  ."  

                                                           
 ).150: ص-149:ص(ّالفخري في اآلداب السلطانیة والدول اإلسالمیة : ابن طباطبا )1(
 ).323:ص/2:ج(ي والثقافي ِّالدینتاریخ اإلسالم السیاسي و: حسن إبراهیم حسن. د: ُینظر )2(
 ).323:ص/2:ج(ي والثقافي ِّالدینتاریخ اإلسالم السیاسي و: حسن إبراهیم حسن. د: ُینظر )3(
َْسمرقند )4( ْ َ ْیقال لها في العربیـة سـمران: َ راء النهـر، وهـي قـصبة ّإنـه مـن أبنیـة ذي القـرنین بمـا و: بلـد معـروف مـشهور، قیـل: ُ

ْالصغد مبنیة على جنوبي وادي الصغد مرتفعة علیه ُّْ  لبنان، دار -ُمعجم البلدان، بیروت: َ عبد اهللا الحمويیاقوت بن: ُینظر. ُّّ
 .)247-246:ص/3:ج(صادر 

 .)326:ص -324:ص/2:ج(ي والثقافي ِّالدینتاریخ اإلسالم السیاسي و: حسن إبراهیم حسن. د: ُینظر )5(
 مـصر، دار -محمـد أبـو الفـضل إبـراهیم، القـاهرة: تـاریخ الطبـري تـاریخ الرسـل والملـوك، تحقیـق: محمد بن جریر الطبري )6(

  ).347:ص/8:ج(المعارف، الطبعة الثانیة 
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َّ أن (1)"ةالبدایـــة والنهایـــ"مـــا أورده اإلمـــام ابـــن كثیـــر فـــي  مـــن أمثلـــة اإلســـراف علـــى اللهـــو واللعـــب،و
ًاألمین اعتنى ببنایات هائلة للنزهة وغیـر ذلـك، وأنفـق فـي ذلـك أمـواال ٍ َّ، وأنـه كـان یـأمر بإحـضار اً كثیـرة جـدٍ

ًالمالهي والمغنین من سائر البلدان، وكان قـد أمـر أیـض َِّ ِ بعمـل خمـس حراقـات علـى صـورة الفیـل، واألسـد، اُ ِ َّ َ
ِوالعقاب، والحیة، والفرس، وأنفق على ذ َّ ِ َ      .اً جزیلة جدًلك أمواالُ

ْ ابــن نمیــرمــن خــالل تتبــع ســیرة اإلمــامولكــن   عــن اً تواضــع العلمــاء، بعیــداً متواضــعكــانَّأنــه   نــرىَُ
ّ بمـــا جمـــع مـــن علـــم وفهـــم وســـنة واً، غنیـــتـــرف واللهـــواالنغمـــاس فـــي مظـــاهر ال   علـــي بـــناإلمـــام  قـــال ،زهـــدُ

َْالجنیدالحسین بن  َّالسنةلعلم والفهم ووفة مثله، جمع اُما رأیت بالك" :ُ   .(2)"اً والزهد، وكان فقیرُّ

  :قافیةَّالحیاة العلمیة والث: المطلب الثالث
حیـث اشـتغل المـسلمون ، اً كبیراً وازدهاراًقافیة في العصر العباسي نشاطَّشهدت الحركة العلمیة والث

ویطلــق علــى " األمــم، فــي العلــوم التــي تتــصل بــالقرآن الكــریم، والعلــوم التــي أخــذها العــرب عــن غیــرهم مــن
       علوم العجم اًكمیة، ویطلق علیها أحیانُ وعلى الثانیة العلوم العقلیة أو الح:العلوم النقلیة أو الشرعیة: ولىاأل

  .أو العلوم القدیمة
 علـم التفــسیر، وعلـم القـراءات، وعلـم الحــدیث، والفقـه، وعلـم الكـالم، والنحــو، :وتـشمل العلـوم النقلیـة

  .ن، واألدبواللغة والبیا
وتشمل العلوم العقلیة؛ الفلسفة، والهندسـة، وعلـم النجـوم، والموسـیقى، والطـب، والـسحر، والكیمیـاء، 

  .(3)"والتاریخ، والجغرافیا
؛ فهـذا الخلیفـة الرشـید كـان اً كبیـراًوقد أولى الخلفاء العباسـیون هـذه الحركـة العلمیـة والثقافیـة اهتمامـ

ٌلــه مــشاركة قویــة فــي الفقــه والعلــ ویتواضــع للعلمــاء، قــال " ،(4)ّم واألدب، وكــان یخــضع للكبــار ویتــأدب معهــمٌ
َّ، فــصب علــى یــدي المــاء اًأكلــت مــع الرشــید یومــ": - وكــان مــن علمــاء النــاس-(6):(5)أبــو معاویــة الــضریر َ َ

َّیـا أبـا معاویـة، أتـدري مـن صـب المـاء علـى یـدك؟": رجل، فقال لـي : ، قـال"ال، یـا أمیـر المـؤمنین" : فقلـت،"َ
  ".نعم": ، قال" للعلمًیا أمیر المؤمنین أنت تفعل هذا إجالال": ، فقلت"أنا"

                                                           
  . )103:ص/14:ج(: ُینظر )1(
 ).  439:ص/2:ج( تذكرة الحفاظ:  الذهبي)2(
 ).264:ص/2:ج(ي والثقافي ِّالدینتاریخ اإلسالم السیاسي و: حسن إبراهیم حسن. د )3(
َي خبر من غبر ِالعبر ف: الذهبي: ُ ینظر)4(  .)243:ص/1:ج(َ
ِّ خازم، أبـو معاویـة الـضریر الكـوفي، عمـي وهـو صـغیر، مـات سـنة خمـس وتـسعیننمحمد ب: أبو معاویة الضریر )5(  ومائـة ُ

َتقریب التهـذیب، قـدم لـه دراسـة وافیـة ): م1991(نيّ علي بن حجر العسقالبنأحمد : ُینظر.  اثنتان وثمانون سنة، ولههجریة ّ
ُوقابله بأصل مؤلفه مقابلة دقیقة  ).475:ص( سوریا، دار الرشید، الطبعة الثالثة -َّمحمد عوامة، حلب: ّ

 ).194ص(ّالفخري في اآلداب السلطانیة والدول اإلسالمیة : ابن طباطبا )6(
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المأمون كان بینه وبـین الخلیفة في نشر العلم والمعرفة؛ فهذا كبیر  دور - آنذاك-كما كان للخلفاء    
وم ملـك الـروم مراسـالت، وقــد اسـتظهر علیـه المــأمون، فكتـب إلیـه یــسأله اإلذن فـي إنفـاذ مــا یختـار مـن العلــ

القدیمــة المخزونــة المــدخرة ببلــد الــروم، فأجــاب إلــى ذلــك بعــد امتنــاع فــأخرج المــأمون لــذلك جماعــة فجــاءوا 
  .(1)فات في الفلسفة والهندسة والموسیقى والطب، وترجموها إلى العربیةَّنَصُبطرائف الكتب وغرائب الم

آن والحـدیث والفقـه واللغـة، وكانت المساجد في العصر العباسي من أكبر معاهد الثقافة لدراسة القـر
ْالبــصرةوأحــسن مثــل لــذلك مــسجد   الــذي كــان فیــه حلقــة قــوم مــن أهــل الجــدل یتــصایحون فــي المقــاالت، (2)َ

  . الحلقات من شعوب ودیانات مختلفةوبجانبهم حلقة للشعر واألدب، وكان الذین یحضرون هذه
المكتبات، وصارت أهم مراكـز  صناعة الورق كثرت َّتقدمتولما نشطت حركة الترجمة والتألیف، و

بیـت الحكمـة، وهـو أكبـر خـزائن : ل، مثـالثقافة اإلسالمیة بعد أن لم یكن لها شأن كبیر في العـصر األمـوي
َّتب في ذلك العصر، ویرجُالك ُه، والمأمون َأمده بمختلف الكَسَّسُح أن الرشید َأَُ َّ      . (3)فاتَّنَصُتب والمَ

ْافیة ترعرع اإلمام ابن نمیر، واهتم بالعلم والزم الشیوخ حتـى غـدا َّوفي هذه البیئة العلمیة والثق  اًرأسـ"َُ
َّمن العلماء الجهابذة النقادو" ،(4)"في العلم والعمل ُّ"(5).     
َّممــا تقــدم أنیالحــظ  ْ اإلمــام محمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــرّ عــاش فــي عــصر هــو مــن أزهــى عــصور  َُ

 المـؤرخ ابـن وقـد لخـص قافیـة،َّالـسیاسیة واالجتماعیـة والعلمیـة والث:  في الجوانب كلهـااًاإلسالم، وأكثرها تمیز
ّاعلم أن هذه الدولة كانـت غـرة فـي : " بقولهدولة الرشید وأبنائهما اتصفت به   (6)"الفخري" في كتابه طباطبا ُ

ّ علـــى مفـــرق العـــصر، ضـــربت بمكارمهــا األمثـــال، وشـــدت إلیهـــا الرحـــال، ونیطـــت بهـــاًجبهــة الـــدهر، وتاجـــ َّ ُ ا ُ
ََاآلمال، وبذلت لها الـدنیا أفـالذ أكبادهـا، فكـان یحیـى وبنـوه كـالنجوم زاهـرة، والبحـور زاخـرة، والـسیول دافعـة،  َ

عالیـــة، والـــدنیا فـــي أیـــامهم  والغیـــوث مـــاطرة، أســـواق اآلداب عنـــدهم نافقـــة، ومراتـــب ذوي الحرمـــات عنـــدهم
  ."وهم ملجأ اللهف، ومعتصم الطرید. عامرة، وُأبهة الملك ظاهرة

ْنمیرابن م اإلماتفرغ  أثره اإلیجابي فيكان له  هذا كله َّال شك أنو  للعلم واالجتهاد في طلبه، حتى َُ
ًبــرز فــي علــوم الحــدیث ونقــد الرجــال خاصــة، وكــان علمــ َ َ ســبحانه وتعــالى-ُ اهللاهافجــز مــن أعالمــه، اِّ َ َُ َ ُ ََ  عــن -ْ

ِإلسالم والمسلمین خیر الجزاءا َ َ   .، ورحمه رحمة واسعةِ

                                                           
َكتــ): م1978( إســحاق النــدیممحمــد بــن: ُینظــر )1( لبنــان، دار المعرفــة  -ّ تجــدد، بیــروت-رضــا:  الفهرســت للنــدیم، تحقیــقابِ
 .)304:ص(
: ُینظر. ب البحرعلى قر قبل الكوفة بسنة ونصف، وهي مدینة  بناها المسلمونبالعراق، والتي  المشهورةمدینةال:  البصرة)2(

 لبنـان، دار -تلـبالد وأخبـار العبـاد، بیـروآثـار ا:  محمـد القزوینـي، زكریا بن)430:ص/1:ج( البلدان معجم: یاقوت الحموي
 .)309:ص(صادر 

 .)284:ص/2:ج(ي والثقافي ِّالدینتاریخ اإلسالم السیاسي و: حسن إبراهیم حسن. د: ُینظر )3(
  ).612:ص/9:ج( سیر أعالم النبالء :الذهبي )4(
ْالجرح:  ابن أبي حاتم)5( ِوالتعدیل َ ْ  ).320:ص/1:ج (َّ
 ).197:ص( )6(
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  ث الثانيالمبح
ْترجمة اإلمام محمد بن عبد اهللا بن نمیر َ ُ(1)  

                                                           
  -لمواضع التالیة افيترجمته نظر ُت) 1(
  .)3633: (ترجمة رقم ،)538:ص/8:ج( ََّطبقاتال:  سعد المعروف بكاتب الواقديبن محمد -1
َكتـاب: ّالبخـاري إسماعیل ن محمد ب-2 : ترجمـة رقـم ،)144:ص/1:ج ( لبنـان، دار الكتـب العلمیـة-بیـروت،  التـاریخ الكبیـرِ
)431(.  
بوســـف . د: محمـــود إبـــراهیم زایـــد، فهـــرس أحادیثـــه: التـــاریخ الـــصغیر، تحقیـــق): م1986(ّالبخـــاري إســـماعیل ن محمـــد بـــ-3

  ).334:ص/2:ج ( لبنان، دار المعرفة-عشلي، بیروتالمر
ْالعجلي عبد اهللا ن أحمد ب-4  من رجال أهل العلـم والحـدیث ومـن الـضعفاء وذكـر مـذاهبهم وأخبـارهم، بترتیـب ِّالثقاتمعرفة : ِ

ُّالهیثمــي والــس: اإلمــامین َِ ِبكي، مــع زیــادات اإلمــام ابــن حجــر العــسقالني، دراســة وتحقیــقَْ َعبــد العلــیم عبــد العظــیم البــستوي، : ْ ْ َ
   .)1615: ( ترجمة رقم،)243:ص/2:ج( َّالسعودیة، مكتبة الدار-المنورةالمدینة 

َكتاب، )هـ1989( سفیان الفسوين یعقوب ب-5 ْ روایـة عبـد اهللا بـن جعفـر بـن درسـ- المعرفة والتـاریخِ َ ّتویه النحـويَ ِ ْ َّْ ِ : تحقیـق، -ََ
  ).209:ص/1:ج(َّ السعودیة، مكتبة الدار -المدینة المنورة، أكرم ضیاء العمري. د
ّالـدارقطني عمــر ّ علـي بــن-6 ُ َ ُموفــق بــن عبــد اهللا بـن عبــد القــادر، بیــروت: المؤتلــف والمختلــف، دراســة وتحقیـق): م1986(َّ ْ- 

   ).2253:ص/4:ج(لبنان، دار الغرب اإلسالمي 
َ عبد اهللا الربعـيبن محمد -7  -عبـد اهللا أحمـد سـلیمان الحمـد، الریـاض. تـاریخ مولـد العلمـاء ووفیـاتهم، تحقیـق د): هــ1989(َ

  ).515:ص/2:ج(السعودیة، دار العاصمة 
ْالجرح:  أبي حاتمابن -8 ِوالتعدیل َ ْ   ).307:ج/7:، ص320:ص/1:ج (َّ
َّحبــــان بــــن محمـــد -9 ِ التمیمـــيِ ِ َكتــــاب ): م1975(َ  دار الفكــــر  لبنــــان،- بیــــروت، أحمـــدِّالــــدینالـــسید شــــرف : تحقیــــق، ِّالثقــــاتِ
  ).85:ص/9:ج(

َ ممــن نقــل عــنهم العلــم، حققــه وعلــق علیــهِّالثقــات، تــاریخ أســماء )م1986( أحمــد المعــروف بــابن شــاهینبــن عمــر -10 ّ َ ُ ََّ َ   . د: ُِ
  .)1170: (رجمة رقم ت،)285:ص( ر الكتب العلمیةلبنان، دا-بد المعطي أمین قلعجي، بیروتع

ِ عدي، أبو أحمد الجرجانيبناهللا   عبد-11 َالرجالالكامل في ضعفاء ): م1988(َ ّسـهیل زكـار، . د: ، الطبعة األولى تحقیـقِّ
ــــة ــــى المخطوطــــات: والطبعــــة الثالث ََقرأهــــا ودققهــــا عل ــــروت: َ ــــار غــــزاوي، بی ــــى مخت ــــة -یحی ــــان، دار الفكــــر، الطبعــــة الثالث  لبن

  ).127:ص/1:ج(
َ الكالباذيّالبخاري محمد بند  أحم-12 َّ، المسمىّالبخاريرجال صحیح ): م1987(َ َ الهدایة واإلرشـاد فـي معرفـة أهـل الثقـة : ُ

، )658:ص/2:ج (دار المعرفـة،  لبنان-بیروت، یثيعبد اهللا الل: تحقیق،  في جامعهّالبخاريَّوالسداد الذین أخرج لهم اإلمام 
  ). 1059: (ترجمة رقم

َ بن منجویـه األصـبهانيّ علي أحمد بن-13 ُْ َ ْ  لبنـان، دار -لیثـي، بیـروتعبـد اهللا ال: رجـال صـحیح مـسلم، تحقیـق): هــ1986(َ
  .)1453: (ترجمة رقم ،)184:ص/2:ج( المعرفة

َْسلیمان -14 ِالتعدیل): م1986( أبو الولید الباجي، خلفبن ُ ْ : تحقیـق،  فـي الجـامع الـصحیحّالبخـاري والتجریح لمن خرج لـه َّ
  ).  715:ص/2:ج(، دار اللواء  السعودیة-الریاض، بة حسینأبو لبا

         ).566:ص/25:ج(، )5379: (ترجمة رقم، تهذیـب الكمال: )م1983( أبو الحجاج، یوسف المزي-15
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  :اسمه ونسبه وكنیته ولقبه: المطلب األول
ْاإلمـــام محمـــد بـــن عبــد اهللا بـــن نمیـــرهــو  ُالخـــارفي الهمـــداني الكــوفي، الم َُ ِّْ ُ َ َْ َ عبـــد الـــرحمن،   بـــأبيىكنـــِ

ْوالمشهور بابن نمیر، والمعروف بلقبه  َّدرة العراق"َُ ُ."  
ْؤرخــون علــى اســمه ونــسبه وكنیتــه وشــهرته ولقبــه؛ فهــو محمــد بــن عبــد اللــه بــن نمیــر، وقــد اتفــق الم ُ ْ ْ َْ ُِ ِ َِّ َ َُ ُ َّ

ِّالخارفي الهمـداني الكـوفي"ونسبه  ُْ َ َْ َ ِالخـارفي "، أمـا"ِ ، -بفـتح الخـاء وكـسر الـراء بعـد األلـف وفـي آخرهـا فـاء": "َ
َهذه النسبة إلى خارف بن عبد اهللا بن كثیر بن مالـك بـن جـشم ُ ِ ْ، بطـن مـن بطـون همـدانَ َالهمـداني"، و(1)"َ ْ َ :"

َ، هذه النسبة إلى همدان-بفتح الهاء وسكون المیم وفتح الدال المهملة وبعد األلف نون" ْ    بـن واسـمه أوسـلة ،َ
 زیــد بــن ربیعــة أوســلة بــن الخیــار بــن مالــك بــن زیــد بــن كهــالن بــن ســبأ بــن یــشجب بــن یعــرب بــن بــنمالــك 

ِّالكــوفي"، و(2)" إلیــه خلــق كثیــر مــن الــشعراء والفرســان والعلمــاءقحطــان الــشعب العظــیم، ینــسب بــضم  -": "ُْ

                                                                                                                                                                                     
  .)446: (ترجمة رقم ،)439:ص/2:ج( تذكرة الحفاظ:  أحمد الذهبيبن محمد -16
ْالجـرح قوله في ذكر من یعتمد): م1990( أحمد الذهبين محمد ب-17 ِوالتعـدیل َ ْ مطبـوع مـع ثـالث رسـائل أخـرى فـي علـوم ، َّ

ِقاعدة في الجرح والتعـدیل، والثانیـة: الحدیث، األولى ْ َّ ْ المتكلمـون فـي : ُقاعـدة فـي المـؤرخین وكالهمـا لإلمـام الـسبكي، والثالثـة: َ
ِالرجــال لإلمــام الــسخاوي،  َ :  لبنـان، دار البــشائر اإلســالمیة، نــشر-بیــروت: جٕعبــد الفتـاح أبــو غــدة، طباعـة واخــرا: ااعتنـى بهــِّ

  ). 186:ص (الطبعة الخامسة سوریا، مكتب المطبوعات اإلسالمیة، -حلب
   .)111: (ترجمة رقم ،)455:ص/11:ج( سیر أعالم النبالء:  أحمد الذهبيبن محمد -18
ِّالدین أبـي  وحاشیته لإلمام برهان ،تةالكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الس): م1992( أحمد الذهبي محمد بن-19

ّ محمـد سـبط ابـن العجمـي الحلبـي، قابلهمـا بأصـل مؤلفیهمـا وقـدم لهمـا وعلـق علیهمـاالوفـاء إبـراهیم بـن ّ ِ َ ّ َ ّمحمـد عوامـة، وخـرج : َ ّ
  علــــــوم القــــــرآنَّمؤســــــسةالــــــسعودیة، دار القبلــــــة للثقافــــــة اإلســــــالمیة، و -أحمــــــد محمــــــد نمــــــر الخطیــــــب، جــــــدة: نــــــصوصهما

  .)4980: (، ترجمة رقم)191:ص/2:ج(
ِّالدمــشقي عبــد اهللا بــن محمــد القیــسي  محمــد بــن-20 ِْ َ َِضــیح المــشتبه فــي ضــتو): م1993(ِّالــدین، المعــروف بــابن ناصــر ِّ ْ ُ بط ُ

َ الرواةأسماء ْنعیممحمد : ابهم وألقابهم وكناهم، تحقیقوأنس ُّ َ   ).33:ص/4:ج (ِّالرسالة َّمؤسسة العرقسوسي، بیروت، ُ
َإبراهیم الزیبق وعادل مرشود، مكتـب تحقیـق التـراث فـي : باعتناء، تهذیب التهذیب: ّ علي بن حجر العسقالنيد بن أحم-21 ْ َ

  ). 618:ص/3:ج (ِّالرسالة َّمؤسسة لبنان، -، بیروتِّالرسالة َّمؤسسة
  .)6053: (، ترجمة رقم)490:ص(تقریب التهذیب : ّ علي بن حجر العسقالني أحمد بن-22
عبـــد العزیـــز محمـــد بـــن صـــالح : نزهـــة األلبـــاب فـــي األلقـــاب، تحقیـــق): م1989(ّ علـــي بـــن حجـــر العـــسقالنينبـــ أحمـــد -23

ِالسدیري، الریاض   ).261:ص/1:ج( السعودیة، مكتبة الرشد -ّ
ْ أبـــي بكــر الــسیوطيبــن عبــد الــرحمن -24 لجنــة مــن العلمـــاء :  الحفـــاظ، راجــع النــسخة وضــبط أعالمهـــاََّطبقــات): م1983(َ

  .)425: (، ترجمة رقم)195:ص( لبنان، دار الكتب العلمیة -شر، بیروتبإشراف النا
 ). 221:ص/6:ج(األعالم : الزركلي -25

ـــــن)1( ـــــر الجـــــزريّ علـــــي ب ـــــاب فـــــي تهـــــذیب األنـــــساب، بغـــــداد:  محمـــــد المعـــــروف بـــــابن األثی ـــــى -اللب ـــــة المثن َّ العـــــراق، مكتب ُ
  ).410:ص/1:ج(
 ).391:ص/3:ج(المصدر السابق  )2(
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، (1)"ُ، هـذه النـسبة إلـى الكوفـة، وهـي مـن أمهـات بـالد اإلسـالم بـالعراق-وسكون الواو وفي آخرهـا فـاء أولها
ْابن نمیر"، وشهرته "أبو عبد الرحمن"وكنیته  ْنسبة إلى جـده؛ وابـن نمیـر" َُ  المـیم وسـكون بـضم أولـه وفـتح" -َُ

ْابــــن نمیــــر : "ابــــن حجــــر  الحــــافظ هــــذه النــــسبة اشــــتهر بهــــا هــــو ووالــــده؛ قــــال:-(2)"المثنــــاة تحــــت تلیهــــا راء َُ
ْ نمیرمحمد بن عبد اهللا بنوولده  (3)عبد اهللا بالتصغیر؛ َُ"(4).  

َّدرة العـــراق"وأمـــا لقبـــه فهـــو  َِضـــیح المـــشتبهتو"كتابـــه فـــي ِّ ابـــن ناصـــر الـــدین  اإلمـــام، قـــال"ُ ْ ُ َّدرة : "(5)"ُ ُ
ْالعراق لقب أبي عبد الرحمن محمد بن عبد اهللا بن نمیر ِّالخارفي الكوفي، الح َُ ُ ِ   ّافظ المـشهور، شـیخ البخـاريَ

 (6) وهــو مــن أقرانــه-ٍ، وهــي كلمــة ثنــاء أطلقهــا علیــه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل"وأبــي داود وابــن ماجــه ومــسلم

ْمحمـد بــن عبـد اهللا بــن نمیـر: "قــال، ف-ومعاصـریه َّدرة العــراق َُ َّ، واشـتهرت كلمــة اإلمـام أحمــد حتـى عــدها (7)"ُ
َّدرة العــراق: "ل، قــا(8)"نزهــة األلبــاب فــي معرفــة األلقــاب" فــذكرها فــي اًابــن حجــر لقبــالحــافظ  حمــد بــن هــو م: ُ

ْ نمیــرعبــد اهللا بــن ِابــن عــدياإلمــام وقــال  ،"َُ ْابــن نمیــر : "ولیقــ (10)كــان الحــسن بــن ســفیان: (9)"الكامــل" فــي َ َُ
  ."العراق یحانةر

  : ووفاتهمولده ونشأته: المطلب الثاني
ْبن نمیراولد اإلمام    ة ـالمدین"ة ــُد في الكوفـراق، وبالتحدیأ في العــــــونش ،(11)"سنة نیف وستین ومائة"َُ

  اء فيـــن العلمى مـــــن ال یحصا مــــــرج منهــــالتي خ ،(12)"المــة اإلســم، وقبــر األعظــراق، والمصـبرى بالعـالك

                                                           
  ).119-118:ص/3:ج(اللباب في تهذیب األنساب : ر الجزريابن األثی )1(
َِتوضیح المشتبه : ِّاصر الدینابن ن) 2( ْ ُ  ).56:ص/9:ج(ُ
ِّعبــد اهللا بــن نمیــر الهمــداني، أبــو هــشام الكــوفي، مــات ســنة تــسع وتــسع )3( ُ َ ْ َ ْ َ تقریــب : ابــن حجــر: ُینظــر. ین ولــه أربــع وثمــانونُ

 ).327:ص(التهذیب 
 ).701:ص(التهذیب تقریب :  ابن حجر)4(
 ).73:ص/9:ج ()5(
ِاألقران )6( َْ َ ٕوربما اكتفى الحاكم أبـو عبـد اهللا فیـه بالتقـارب فـي اإلسـناد، وان لـم یوجـد التقـارب ، المتقاربون في السن واإلسناد: ْ َ ْ

َالــــشهرزوري المعــــروف بــــابن الـــــصالح عبـــــد الــــرحمن  عثمــــان بــــن.فــــي الــــسن ْ          :   تحقیــــق وشـــــرح، علــــوم الحــــدیث): م1986(َ
 ).309:ص( سوریا، دار الفكر- لبنان، دار الفكر المعاصر، ودمشق-ِّنور الدین عتر، بیروت. د
ْالجرح:  ابن أبي حاتم)7( ِوالتعدیل َ ْ  ).307:ص/7:ج(، )320:ص/1:ج (َّ
 .)261ص( )8(
 ).127:ص/1:ج ()9(
َالشیبانيالحسن بن سفیان بن عامر  )10( ْ ، صـاحب المـسند الكبیـر واألربعـین، مـات فـي اناسـ خرشـیخَسوي، أبو العباس، َّ النَ

 ).724: (، ترجمة رقم)705 -703:ص/ 2:ج(تذكرة الحفاظ، : الذهبي: ُینظر. سنة ثالث وثالثمائة هجریةرمضان، 
  ).  455:ص/11:ج(سیر أعالم النبالء :  الذهبي)11(
َ عبد المنعم الحمیريبن محمد )12( ْ ِالروض المعطار في خبر األق): 1984(ِ : طار، معجم جغرافي مـع فهـارس شـاملة، حققـهُ
 ).  501: ص( لبنان، مكتبة لبنان -إحسان عباس، بیروت. د
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ثقــة، صــاحب حــدیث، مــن أهـــل "كــان والــده عبــد اهللا قــد بیــت علــم فكــان بیتــه و، (1)"ًا وحــدیثاًكــل فــن قــدیم
َّالسنة   .أهل زمانه الذي برع فیه وفاق  وخاصة علم الحدیثاً مما هیأ له طلب العلم مبكر،(2)"ُّ

ًابن نمیر فقیراإلمام  قد كانو ْ  اًدة فـي زمانـه، متجنبـالتـي كانـت سـائ  عن كل مظاهر الترفاًرفع متاَُ
، ولكنــه تــأثر وأثــر فــي الحیــاة العلمیــة  آنــذاكاألحــوال الــسیاسیة المتقلبــة التــي عاشــتها الدولــة العباســیةلكــل 

ّجــل اهتمامــه والثقافیــة؛ فكــان  وفــة ُالك مــن أهــل علمــاءالتتلمــذ علــى أیــدي كبــار الَُّّجمــع العلــم وفهــم الــسنة، وُ
فهـو مـن أقـران "شـهد لـه العلمـاء بالمكانـة والفـضل، وفـة؛ بـل العـراق وُمـن أعـالم الك اًوغیرها، حتى غدا علم

َْالجنیــدوقــد وصــف اإلمــام علــي بــن الحــسین بــن ، - رحمهمــا اهللا-(4)"(3)أحمــد بــن حنبــل وعلــي بــن المــدیني ُ 
ْمحمد بن عبـد اهللا بـن نمیـر"ما رأیت مثل : "فقال من حاله، اًشیئ ع العلـم والفهـم  قـد جمـًوفـة، كـان رجـالُ بالكَُ
َّالسنةو   .(7)"اً، وكان فقیر(6)، وفي الصیف یتزر(5)ِ والزهد، كان یلبس في الشتاء الشاتي لبادةُّ

ْتــوفي اإلمــام ابــن نمیــرو َُ ِّ ُ   اإلمــامقــال ، هجریــة(8)"ٍوفــة ســنة أربــع وثالثــین ومــائتینُبالك" - رحمــه اهللا-ُ
 ،شـهر شـعبانغـرة  أن وفاتـه كانـت فـي (10)فیان سـنزم یعقـوب بـَوجـ ،"فـي شـعبان أو رمـضان: "(9)ّالبخاري

ْمات محمد بن عبد اهللا بن نمیر: "فقال   ."رة شعبانُغ َُ

  :شیوخه وتالمیذه: المطلب الثالث
ْشیوخ ابن نمیر: المقصد األول َ ُ:  

ْبن نمیراام مروى اإل ِد بن بشیرـمأح :(11)ب التراجمتم في كنهمِرف ـُع ریق كثلن خع َُ ُ المخزومَ ْ   يَ

                                                           
  ).119-118:ص/3:ج(اللباب في تهذیب األنساب :  ابن األثیر الجزري)1(
 ).327:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر )2(
 ومائتین مات سنة أربع وثالثین. بصريال المدیني  أبو الحسن بن، موالهم،علي بن عبد اهللا بن جعفر بن نجیح السعدي )3(

 ).4760: (، ترجمة رقم)403:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ینظر.  على الصحیحهجریة
 ).  455:ص/11:ج(سیر أعالم النبالء : الذهبي )4(
ُتلبد الشعر والصوف والوبر أي تداخل ولزق، وك: ََُّمن التلبد، یقال: بادةِ ل)5( َ ََِ ََ َ َ َ َ َّ ٍل شعر أو صوف ملتبد بعضه على بعض فهو َ َ ْ ُ ُّ

ُُلبد، ولبدة، والجمع َألباد ولبود ُْ ْ     ).لبد: مادة(، )386:ص-385:ص/3:ج(لسان العرب : ابن منظور: ُینظر. ِْ
ســیر أعــالم النــبالء : ، الــذهبي)569:ص/25:ج(تهــذیب الكمــال : زيالمــ: ُینظــر" وفــي الــصیف یــدیر" آخــر فــي مــوطن )6(
 ).456:ص/11:ج(
ْالجرح: ابن أبي حاتم )7( ِوالتعدیل َ ْ  ).321:ص/1:ج (َّ
 ). 538:ص/8:ج(ََّطبقات ال:  ابن سعد)8(
 .)334:ص/2:ج( التاریخ الصغیر )9(
  ).209:ص/1:ج(المعرفة والتاریخ  )10(
: ، الـــذهبي)439:ص/2:ج(تـــذكرة الحفـــاظ : ، الـــذهبي)568:ص -566:ص/25:ج(تهـــذیب الكمـــال : المـــزي: ُینظـــر )11(

 ).618:ص/3:ج(تهذیب التهذیب : ، ابن حجر)455:ص:11:ج(ر أعالم النبالء سی
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ِّالكـــوفي َّوأبـــي الجـــواب األحـــوص بـــن جـــواب ،(1)ُ ََّ ِّوأســـباط بـــن محمـــد القرشـــي ،(2)َ َْ واســـحاق بـــن ســـلیمان ،(3)َُ ُ ٕ
ِّالرازي ِّواسحاق بـن منـصور الـسلولي ،(4)َّ ُ َّ َّواسـماعیل بـن علیـة، (5)ٕ ُ ْوبكـر ،(6)ٕ ْبـن یـونس بـن بكیـر َ َُ وجعفـر  ،(7)ُ

ْبن عونا َّوحكام بن سلم الر ،(9)ِوحفص بن غیاث ،(8)َ ْ َ َّ ّوأبي أسامة حماد بن ُأسامة ،(10)ِّازيَ َوحم ،(11)َ  د بنْیُ
ِّعبد الرحمن الرؤاسي ِّوخالد بن مخلد القطواني ،(12)ُ َ ُوروح بن عبادة ،(13)َ ْ ِعديریا بن وزك ،(14)َ  ،(15)َْ التیمـيَ

                                                           
ِّ أحمد بن بشیر المخزومي، مولى عمرو بن حریث، أبو بكر الكوفي، مات سنة سبع وتـسعین ومائـة هجریـة)1( ُ ُ ُ ْ َ ِ ابـن : ُینظـر. َ

 ).13: (ترجمة رقم) 78:ص(تقریب التهذیب : حجر
َّاألحوص بن جو )2( ِّالضبياب َ َّ أبا الجویكنى، َّ تقریـب : ابن حجـر: ُینظر.  ومائتین هجریةاب، كوفي، مات سنة إحدى عشرةَ

  ).289: (، ترجمة رقم)96:ص(التهذیب 
: ابـن حجـر: ُینظـر.  مـات سـنة مـائتین،حمـد أبـو م، مـوالهمَُالقرشـيأسباط بن محمد بن عبد الـرحمن بـن خالـد بـن میـسرة  )3(

  ).320 (:، ترجمة رقم)98:ص(تقریب التهذیب 
َْسـلیمانإسحاق بن  )4( تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر.  وقیـل قبلهـا هجریـة، مـات سـنة مـائتین،وفي األصـلُ كـ، أبـو یحیـى،ازيَّ الـرُ

  ). 357: (، ترجمة رقم)101:ص(التهذیب 
ُْإسحاق بن منصور السلولي، موالهم، أبو عبد الرحمن، مات سنة أربع ومائتین، وقیـل بعـدها )5( تقریـب : ن حجـرابـ: ُینظـر. َّ

 ).385: (، ترجمة رقم)103:ص(التهذیب 
ّاألسديإسماعیل بن إبراهیم بن مقسم  )6( َ َّ موالهم، أبو بشر البصري، المعروف بـابن علیـة، مـات سـنة ثـالث وتـسعین ومائـة َ ُ َْ

 ).416: (، ترجمة رقم)105:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. هجریة، وهو ابن ثالث وثمانین
ْبك )7( ِّر بن یونس بن بكیر الشیباني الكوفيَ ُ ََ ُْ  ).754: (، ترجمة رقم)127:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. َْ
ُجعفـر بــن عــون بــن جعفــر بــن عمــرو بــن حریــث المخزومــي، مــات ســنة ســت، وقیــل )8( ْ ســبع ومــائتین هجریــة، ومولــده ســنة : َ

 ).948: (، ترجمة رقم)141:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُ ینظر.سنة ثالثین ومائة هجریة: عشرین، وقیل
ّالنخعــيِص بــن غیــاث بــن طلــق بــن معاویــة حفــ )9( َ ِّ، أبــو عمــر الكــوفي القاضــي، مــات ســنة أربــع أو خمــس وتــسعین ومائــة َّ ُ

 ).1430: (، ترجمة رقم)173:ص(تقریب التهذیب :  ابن حجر:ُ ینظر.هجریة، وقد قارب الثمانین
ْحكــام بــن ســلم، أبــو  )10( َ َّ ُّعبـــد الــرحمن الكنــاني الــرازي، مـــات ســنة تــسعین ومائــة هجریـــةَ َّ ُّ التــاریخ الكبیـــر : ّالبخــاري: ُینظــر. َِ
 ).1171: (، ترجمة رقم)343:ص/1:ج(الكاشف، : ، الذهبي)455: (، ترجمة رقم)135:ص/3:ج(
ِّحمــاد بــن أســامة القرشــي مــوالهم، الكــوفي، أبــو أســامة، مــشهور بكنیتــه،  مــات ســنة إحــد )11( ُ ى ومــائتین هجریــة، وهــو ابــن َُ

  ).1487: (، ترجمة رقم)177:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ثمانین
ِّد بـن عبـد الـرحمن الرؤاسـي، أبـو عـوف الكـوفي، مـات سـنة تـسع وثمـانینْیَمُد بن عبد الرحمن بن حْیَمُح  )12( ُ َ  هجریـة،  ومائـةُ

  ).1551: (، ترجمة رقم)182:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر .هجریة، وقیل بعدهاومائة وقیل تسعین 
ّالبجليَخلد القطواني، أبو الهیثم خالد بن م )13( ِ َ ِّ، موالهم الكوفي، صدوق یتشیع وله أفراد من كبـار العاشـرة مـات سـنة ثـالث َ ُ

  ).1677: (، ترجمة رقم)190:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. عشرة ومائتین هجریة، وقیل بعدها
ْروح بن عبادة بن العالء بن حسان القیسي، أبو محمد البصري، مات سنة خمس أو سبع ومـائتین هجریـة )14( َ ُ ْ ابـن : ُینظـر. َ

  ). 1962: (، ترجمة رقم)211:ص(تقریب التهذیب : حجر
َّزكریا بن عدي بن الص )15( ِ ِّلت التیمي موالهم، أبو یحیى الكوفي، نزیل بغـداد وهـو أخـو یوسـف، مـات سـنة إَ ُ حـدى عـشرة أو َْ

 ).2024: (، ترجمة رقم)216:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. اثنتي عشرة ومائتین هحریة
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َوسفیان بن عیینة ،(1)ُوزید بن الحباب ُ ّوأبـي عاصـم الـضحاك بـ ،(3)ُوأبي بـدر شـجاع بـن الولیـد ،(2)ُ َن مخلـدَّ ْ َ 
َالشیباني ْ ُ المخزومـيوعبـد اهللا بـن نـافع، (5)َْ األوديوعبد اهللا بـن إدریـس، (4)َ ْ ْوأبیـه عبـد اهللا بـن نمیـر ،(6)َ َُ(7)، 

ّالمحــاربي  بــن زیــادوعبــد الــرحمن بــن محمــد ،(8) المقــرئ المكــيوعبــد اهللا بــن یزیــد ِ ْ َ   وابنــه عبــد الــرحیم بــن ،(9)ُ
ِّعبــد الــرحمن بــن محمــد المحــاربي ِ ْوعبــدة بــن ســلیمان ،(10)ُ َْ ُ َ ّ الكالبــيَ ْ العبــسيُوعبیــد اهللا بــن موســى ،(11)ُ َ(12)، 

َوعقبة بن خالد ُ السكوني بن عقبةُْ َبن عب ُوعمر ،(13)َّ ِالطنافـسَّبـن أبـي ُأمیـة د ْیُ ِ ْنعـیموأبـي  ،(14)ِّيََّ ْ الفـضل بـن َُ َ

                                                           
ُزید بن الحباب، أبو الحسین العكلي، أصله من خراسان، وكان بالك )1( ْ ُ وفة ورحل في الحدیث فـأكثر منـه، مـات سـنة ثالثـین ُ

 ).2124: (، ترجمة رقم)222:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ومائتین هجریة
ِّسفیان بن عیینة بن أبي عمران میمون الهاللي، أبو محمد الكوفي، ثم المكي، مات فـي رجـب سـنة ثمـان وتـسعین ومائـة  )2( ُ

 ).2451: (، ترجمة رقم)245:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. هجریة، وله إحدى وتسعون سنة
ِّني، أبــو بـــدر الكـــوفي، مــات ســـنة أربـــع ومــائتینْوُكَجاع بـــن الولیـــد بــن قـــیس الـــسُشــ )3( تقریـــب التهـــذیب : ابـــن حجــر: ُینظـــر. ُ
 ). 2750: (، ترجمة رقم)264:ص(
َّالضحاك )4( َّالضحاكد بن َلْخَ بن مَّ َالشیباني بن مسلم َّ ْ ْ، أبو عاصم النبیل  البصري، مات سنة اثنتي عـشرة ومـائتین هجریـة، َ َ

 ).2977: (، ترجمة رقم)280:ص(ب التهذیب تقری: ابن حجر: ُینظر. أو بعدها
ِّعبـد اهللا بــن إدریـس بــن یزیـد بــن عبـد الــرحمن األودي، أبــو محمـد الكــوفي، مـات ســنة اثنتـین وتــسعین ومائـة هجریــة، ولــه  )5( ُ َْ

 ).3207: (، ترجمة رقم)295:ص(تقریب التهذیب :  ابن حجر:ُ ینظر.بضع وسبعون سنة
ُخزومي موالهم، أبو محمد المدني، مات سنة ست ومائتین هجریة، وقیل بعدهاَعبد اهللا بن نافع الصائغ الم )6( ابـن : ُینظـر. ْ

 ). 3659: (، ترجمة رقم)326:ص(تقریب التهذیب : حجر
ُعبد اهللا بن نمیر الكوفي )7( ْ َ  .من هذا البحث) 9:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
ن البــصرة، أو األهـــواز، مـــات ســنة ثـــالث عـــشرة ومـــائتین عبــد اهللا بـــن یزیـــد المكــي، أبـــو عبـــد الــرحمن المقـــرئ، أصـــله مـــ )8(

: ، ترجمـــة رقـــم)330:ص(تقریـــب التهـــذیب : ابـــن حجـــر: ُینظـــر. ّهجریـــة، وقـــد قـــارب المائـــة، وهـــو مـــن كبـــار شـــیوخ البخـــاري
)3715.(  
ِّبي، أبو محمد الكوفي، مات سنة خمس وتسعین ِرْاَحُعبد الرحمن بن محمد بن زیاد الم) 9( :  ابـن حجـر:نظـرُ ی.ومائة هجریةُ

 ).3999: (، ترجمة رقم)349:ص(تقریب التهذیب 
ِّبي، أبو زیاد الكوفي، مات سـنة إحـدى عـشرة ومـائتین هجریـةِرْاَحُعبد الرحیم بن عبد الرحمن بن محمد الم )10(  ابـن :ُ ینظـر.ُ

 ).4057: (، ترجمة رقم)354:ص(تقریب التهذیب : حجر
َْسـلیمانة بن َدْبَع )11( ِّو محمـد الكـوفي، یقـالبـي، أبـّالُ الكُ اسـمه عبـد الـرحمن، مـات سـنة سـبع وثمـانین ومائـة هجریـة، وقیـل : ُ

 ).4269: (، ترجمة رقم)369:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. بعدها
ِّعبید اهللا بن موسى بن باذام العبسي الكوفي، أبو محمد، مات سنة ثالث عشرة ومائتین هجریة علـى الـصحیح )12( ُ ْ : ُینظـر. َ

 ).4345: (، ترجمة رقم)375:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
َّعقبــة بــن خالــد بــن عقبــة الــسكوني، أبــو مــسعود الكــوفي، المجــدر، مــات ســنة ثمــان وثمــانین ومائــة هجریــة) 13( ُ ِّْ ُ ُ ابــن : ُینظــر. َ

  ).4636: (، ترجمة رقم)394:ص(تقریب التهذیب : حجر
ِالطناف َُّأمیةد بن أبي ْیَبُعمر بن ع )14( ِّسيََّ ِّالكوفي، ِ :  ابـن حجـر:ُ ینظـر.وقیل بعدهاومائة هجریة،  مات سنة خمس وثمانین ُ

  ).4945: (، ترجمة رقم)415:ص(تقریب التهذیب 
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ْدكین َ ّ الكوفيُ ْوالقاسم بن مالـك المزنـي ،(1)ُ ّبـديَومحمـد بـن بـشر الع ،(2)ُ َومحمـد بـن عب ،(3)ْ ِّالطنافـسيد ْیـُ ِ ِ ََّ(4)، 
َومحمـــد بـــن أبـــي عب ِّدة بـــن معـــن المـــسعوديْیـــُ ُ ْ َْ ْومحمـــد بـــن فـــضیل بـــن غـــزوان ،(5)َ َ ْ َ ُومـــروان بـــن معاویـــة  ،(6)ُ َْ

ِّالفزاري َومصعب بن المقدام ،(7)ََ ْ َّوالمطلب بن زیاد ،(8)ِ ومنـصور  ،(10) القـصارُومعاویة بن هشام ،(9) الثقفيُ
ْ وردانبنا َید بن بكـــوالول ،(12)ّراحـــــــَووكیع بن الج ،(11)َ َبد اهللا بن بكــى بن عــویحی، (13)ابَّبـــَ خـــو أب،ْیرــــُ   ْیرـــــُ

                                                           
ْأبــو نعــیم )1( َ َ الفــضل بــن دكــین الكــوفي، واســم دكــینُ ِّ ُ َُ ُ ْ ْنعــیمَْعمــرو بــن حمــاد بــن زهیــر التیمــي مــوالهم األحــول، أبــو : َ َ ُ المالئــي، ُ

تـسع عـشرة ومـائتین هجریـة، وكـان مولـده سـنة ثالثـین ومائـة، وهـو : ه، ثقـة ثبـت، مـات سـنة ثمـاني عـشرة، وقیـلمشهور بكنیت
 .)5401: (ترجمة رقم، )446:ص( تقریب التهذیب: ابن حجر: ُینظر. ّمن كبار شیوخ البخاري

ِّالقاســـم بـــن مالـــك المزنـــي، أبـــو جعفـــر الكـــوفي، مـــات بعـــد التـــسعین ومائـــة هجریـــة )2( ُ ْ تقریـــب التهـــذیب : ابـــن حجـــر: نظـــرُی. ُ
 ).5487: (، ترجمة رقم)451:ص(
ِّمحمـــد بـــن بـــشر العبـــدي، أبـــو عبـــد اهللا الكـــوفي، مـــات ســـنة ثـــالث ومـــائتین هجریـــة )3( ُ ّ ْ تقریـــب التهـــذیب : ابـــن حجـــر: ُینظـــر. َ
 ).  5756: (، ترجمة رقم)469:ص(
ِّة الطنافــسي الكــوفي، َّ بــن أبــي أمیــدْیــَبُمحمــد بــن ع )4( ُ ِّ ِ ِ تقریــب : ابــن حجــر: ُ ینظــر.األحــدب، مــات ســنة أربــع ومــائتین هجریــةََّ

   ).6114: (، ترجمة رقم)495:ص(التهذیب 
ِّن بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود المسعودي الكوفي، اسم أبیه عبد الملك، مات سنة ْعَدة بن مْیَبُمحمد بن أبي ع )5( ُ ِّ ُ ْ َ

 .)6125: (، ترجمة رقم)495:ص(ب التهذیب تقری: ابن حجر: ُینظر .خمس ومائتین هجریة
ِّالضبيوان ْزَل بن غْیَضُمحمد بن ف )6( ِّالكوفي،  أبو عبد الرحمن ، موالهمَّ : ُینظـر.  ومـائتین هجریـةمات سـنة خمـس وتـسعینُ

 ).6227: (، ترجمة رقم)502:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
ِّمــروان بــن معاویــة بــن الحــارث بــن أســماء الفــزاري )7( َ َ ُ ِّ، أبــو عبــد اهللا الكــوفي، نزیــل مكــة ودمــشقَْ  مــات ســنة ثــالث وتــسعین ،ُ

 ).6575: (، ترجمة رقم)526:ص(تقریب التهذیب :  ابن حجر:ُ ینظر.ومائة هجریة
َ مصعب بن المقدام )8( ْ ّالخثعمـيِ ِ َ ْ ِّ مـوالهم، أبـو عبـد اهللا الكـوفي، مـات سـنة ثـالث ومـائتین هجریـةَ تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر. ُ

 ).6696: (، ترجمة رقم)533:ص(هذیب الت
ِّلــب بــن زیــاد بــن أبــي زهیــر الثقفــي، مــوالهم، الكــوفي، مــات ســنة خمــس وثمــانین ومائــة هجریــةَّطُالم )9( : ابــن حجــر: ُینظــر. ُ

 ).6709: (، ترجمة رقم)534:ص(تقریب التهذیب 
ِّمعاویـة بــن هــشام، القــصار، أبــو الحــسن الكــوفي، مــولى بنــي أســد، ویقــال لــه) 10( معاویــة بــن أبــي العبــاس، مــات ســنة أربــع : ُ

  ).6771: (، ترجمة رقم)538:ص(تقریب التهذیب :  ابن حجر:ُ ینظر.ومائتین هجریة
ْمنصور بن وردان  )11( ّاألسديَ َ ِّ، العطار، الكوفيَ  ).6911: (، ترجمة رقم)547:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ُ
َّالجراحوكیع بن  )12( ِّي، أبو سفیان الكوفي، مات في آخر سنة ست، وأول سنة سبع وتسعین ومائة هجریة، ؤاسُ بن ملیح الرَ ُ

  ).7414: (، ترجمة رقم)581:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. وله سبعون سنة
ِالولیــد بــن بكیــر التمیمــي، )13( ِ َ ْ َ َّخبــ أبــو ُ ِّوي الكــوفي، روى عــنَهــُّاب الطَ ابــن : ى عنــهاألعمــش، وعمــر بــن نــافع الثقفــي، ورو: ُ

ــــر ــــن نمی ْعرفــــة، واب َ ــــذهبي:ُینظــــر. ُ ــــن حجــــرو ،)6059: (، ترجمــــة رقــــم)350:ص/2:ج(الكاشــــف :  ال ــــب التهــــذیب : اب تقری
  .)7417: (، ترجمة رقم)581:ص(
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ِالمخزومي ُ ْ ِّویحیى بن عیسى الرملي ،(1)َ ْ ِّویحیى بن یعلى المحاربي ،(2)َّ ِ ُ َ ْ َویعلـى بـن  ،(4)ویزید بن هارون ،(3)َ ْ َ
َعب ْویونس بن بكیر ،(5)ِّافسيََّد الطنْیُ َُ َّوأبي معاویة الضریر ،(7)َوأبي خالد األحمر ،(6)ُ ُ(8) .  

ًوهناك عدد آخر مـن الـرواة ذكـر اإلمـام ابـن نمیـر فـي عـداد تالمیـذهم، فهـم شـیوخ لـه أیـض ْ َُ ُ َ :  ، وهـماُّ
َالمصري الطبرين صالح أحمد ب ْ ِّالمسعوديأحمد بن یعقوب و، (9)ِ ُ ْ َ الطالقـانيسـحاقٕابراهیم بن إ و،(10)َ ْ َ(11) ،

َ الـــصنعانيٕاســـماعیل بـــن عبـــد الكـــریمو ِّ العطـــار الكـــوفيماعیل بـــن محمـــدٕاســـ، و(12)َْ أنـــس بـــن عیـــاض و ،(13)ُ

                                                           
ْیحیــى بــن عبــد اهللا بــن بكیــر المخزومــي، مــوالهم، المــصري، وقــد ینــسب إلــى جــده، مــات ســنة إحــدى وثالثــین ومــائتین )1( ِ ُ ْ َ ْ َ ُ 

 ).7580: (، ترجمة رقم)592:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ه سبع وسبعون، ولهجریة
َّیحیى بن عیسى التمیمي الن )2( ِ ِ ِّوري الكـوفي، نزیـل الرملـة، مـات سـنة إحـدى ومـائتین هجریـةُ الفاخّليِشْهَ : ابـن حجـر: ُینظـر. ُ

 ).7619: (، ترجمة رقم)595:ص(تقریب التهذیب 
َیحیى بن یعلى بن  )3( ْ ِّالحارث المحاربي الكوفي، مات سنة سـت عـشرة ومـائتین هجریـةَ ُ ِ ْ َ تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر. ُ
 ).7675: (، ترجمة رقم)598:ص(
َالــسلميیزیــد بــن هــارون بــن زاذان  )4( . طي، مــات ســنة ســت ومــائتین هجریــة، وقــد قــارب التــسعینِاســَ، مــوالهم، أبــو خالــد الوُّ

  ).7789: (، ترجمة رقم)606:ص(ذیب تقریب الته: ابن حجر: ُینظر
َیعلى بن عب )5( ُ ََ ِّ الكـوفي، أبـو یوسـف الطنافـسي، مـات سـنة بـضع ومـائتین هجریـة، ولـه تـسعون سـنةَُّأمیـةد بن أبـي ْیْ ِّ ُِ ِ  :ُینظـر. ََّ

 ).7844: (، ترجمة رقم)609:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
ْبكیریونس بن  )6( َ َالشیباني بن واصل ُ ْ ِّالكـوفي،ال ّالجم أبو بكر ،َ تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر.  ومائـة مـات سـنة تـسع وتـسعینُ

 ).7900: (، ترجمة رقم)613:ص(التهذیب 
َْسـلیمان: أبو خالـد األحمـر )7( ّاألزديان ّیـَ بـن حُ ِ ِّ، أبـو خالـد األحمـر الكـوفي، مـات سـنة تـسعین ومائـة هجریـة، أو قبلهـا، ولـه َْ ُ

 ).2547(، ترجمة رقم )250:ص(ب التهذیب تقری:  ابن حجر:ُ ینظر.بضع وسبعون
ُمحمد بن خازم: أبو معاویة الضریر )8(  .من هذا البحث) 5:ص(َّتقدمت ترجمته . ْ
َأحمد بن صالح المصري، أبو جعفر بن الط )9( ِّ ْ ابـن : ُینظـر. وله ثمـان وسـبعون سـنةبري، مات سنة ثمان وأربعین ومائتین، ِ

ْوقد ذكر ابن نمیر ،)48: (رقم، ترجمة )80:ص(تقریب التهذیب : حجر َ ُ تهـذیب الكمـال : المـزي: ُینظـر. هتالمیـذ من ضـمن ُ
 ).342:ص/1:ج(
ِّأحمد بن یعقوب المسعودي، أبو یعقـوب، أو أبـو عبـد اهللا الكـوفي، مـات سـنة بـضع عـشرة ومـائتین هجریـة )10( ُ ِّ ُ ْ ابـن : ُ ینظـر.َ

ْابـــن نمیــرُوقـــد ذكــر ، )129: (، ترجمـــة رقــم)86:ص(تقریـــب التهــذیب : حجــر َ تهـــذیب : المـــزي: ُینظــر. هتالمیـــذ مـــن ضــمن ُ
 ).522:ص/1:ج(الكمال 

َالطالقــانيُإبــراهیم بــن إســحاق بــن عیــسى البنــاني، مــوالهم، أبــو إســحاق  )11( ْ مــا نــسب إلــى جــده، مــات ســنة َّبُ، نزیــل مــرو، ورَ
ْوقـد ذكــر ابـن نمیــر ،)145: (، ترجمـة رقــم)87:ص(تقریــب التهــذیب : ابــن حجـر: ُینظـر. خمـس عــشرة ومـائتین هجریــة َ ُ  مــن ُ

 ).40:ص/2:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. هتالمیذضمن 
َالــصنعانيإســماعیل بــن عبــد الكــریم بــن معقــل بــن منبــه، أبــو هــشام  )12( ، )108:ص(تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر: ُینظــر. َْ

ْوقد ذكر ابن نمیر من ضمن تالمیذه، )464: (ترجمة رقم َ ُ  ).140:ص/3:ج(ب الكمال تهذی: يزالم: ُینظر. ُ
ِّإسماعیل بن محمد بن جحادة العطار الكوفي المكفوف )13( : ، ترجمة رقم)109:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ُ
ْ، وقد ذكر ابن نمیر من ضمن تالمیذه)478( َ ُ  ).189:ص/3:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. ُ
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ِالتمیمير َّبَحُل بن المَدَب و،(1)َْاللیثي ِ َاألنصاري  بن عبد اهللابكر بن عبد الرحمن، و(2)َ  سـلیمان تلیـد بـنو، (3)َْ
ِالمحاربي ْ َ ّبن الولید الجعفي يالحسین بن عل، و(4)ُ ِ ْ ان َّخالـد بـن حیـ و،(6)َُ القرشـيحمـاد بـن خالـد الخیـاط و،(5)ُ

ّالرقي ِّ ِّالجعفي الكوفيد بن یزید َّخال و،(7)َّ ُ ّ ِ ْ ِّالكوفيسن الح نـــــــزیاد ب و،(8)ُ  ،(10)يسـعید بـن الربیـع العـامرو ،(9)ُ

                                                           
ّالمــدني، أبــو ضــمرة ثــيَْاللی أبــو عبــد الــرحمن ،أنـس بــن عیــاض بــن ضــمرة )1( َ ، مــات ســنة مــائتین هجریــة، ولــه ســت وتــسعون َ

ْ وقـد ذكـر ابـن نمیـر مـن ضـمن تالمیـذه،)564: (، ترجمـة رقـم)115:ص(تقریـب التهـذیب : ابن حجـر: ُینظر. سنة َ ُ : ُینظـر. ُ
 ).351:ص/3:ج(تهذیب الكمال : المزي

َبــد )2( ْر، أبــو المنیــر التمیمــي البــصريَّبــَحُ بــن الملَ َ ِ ِ َ ابــن : ُینظــر. ، أصــله مــن واســط، مــات ســنة بــضع عــشرة ومــائتین هجریــةُ
ْ، وقــد ذكــر ابــن نمیــر مــن ضــمن تالمیــذه)645: (، ترجمــة رقــم)120:ص(تقریــب التهــذیب : حجــر َ ُ تهــذیب : المــزي: ُینظــر. ُ

 ).30:ص/4:ج(الكمال 
َبكر بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عیسى بن عبد الرحمن بن أبي لیلى األنص )3( ِّاري، أبـو عبـد الـرحمن الكـوفي القاضـي، َْ ُ

: ُینظـر. سـنة تـسع عـشرة ومـائتین هجریـة: بكر بن عبید، مات سنة إحدى ومـاتین، أو اثنتـي عـشرة ومـائتین، وقیـل: ویقال له
ْوقد ذكر ابن نمیر من ضمن تالمیـذه، )744: (، ترجمة رقم)127:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر َ ُ تهـذیب : المـزي: ُینظـر. ُ

  ).219:ص/4:ج(كمال ال
ِّتلید بن سلیمان المحاربي، أبو سلیمان، أو أبو إدریس، الكوفي األعرج، مات بعد سنة تسعین ومائة هجریـة )4( ُ ِ ْ َ ُ ِ ابـن : ُینظـر. َ

ْوقــد ذكــر ابــن نمیــر مــن ضــمن تالمیــذه ،)797: (، ترجمــة رقــم)130:ص(تقریــب التهــذیب : حجــر َ ُ تهــذیب : المــزي: ُینظــر. ُ
 ).321:ص/4:ج(الكمال 

ّالجعفــيالحــسین بــن علــي بــن الولیــد  )5( ِ ْ ِّ الكــوفي المقــرىء، مــات ســنة ثــالث، أو أربــع ومــائتین هُ ریــة، ولــه أربــع، أو خمــس جُ
ْوقـــد ذكـــر ابـــن نمیـــر مـــن ضـــمن  ،)1335: (، ترجمـــة رقـــم)167:ص(تقریـــب التهـــذیب : ابـــن حجـــر: ُینظـــر. وثمـــانون ســـنة َ ُ ُ

 ).451:ص/6:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. تالمیذه
ــد الخیــاط  )6( ْالبــصري، أبــو عبــد اهللا َُالقرشــي،حمــاد بــن خال ، )178:ص(تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر: ُینظــر.  نزیــل بغــدادَ

ْوقد ذكر ابن نمیر من ضمن تالمیذه، )1496: (ترجمة رقم َ ُ  ).234:ص/7:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. ُ
ْالكني، أبو یزید ّقَان الرّخالد بن حی )7( . ، موالهم، الخراز، مات سـنة إحـدى وتـسعین ومائـة هجریـة، ولـم یـستكمل الـسبعینّديِ

ْ، وقـــد ذكـــر ابـــن نمیــر مـــن ضـــمن تالمیـــذه)1622: (، ترجمــة رقـــم)187:ص(تقریـــب التهـــذیب : ابـــن حجـــر: ُینظــر َ ُ : ُینظـــر. ُ
 ).43:ص/8:ج(تهذیب الكمال : المزي

ّالجعفيد بن یزید ّخال) 8( ِ ْ ِّ الكوفي، قیلُ ، )196:ص(تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظر.  سنة عشرین ومائتین هجریةمات: ُ
ْ، وقد ذكر ابن نمیر من ضمن تالمیذه)1767: (ترجمة رقم َ ُ   ).362:ص/8:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. ُ

ِالتمیميزیاد بن الحسن بن فرات القزاز ) 9( ِ ِّالكوفي َ ، )2067: (رجمـة رقـم، ت)219:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ُ
ْوقد ذكر ابن نمیر من ضمن تالمیذه َ ُ   ).453:ص/9:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. ُ

ْسعید بن الربیع العامري الحرشي، أبو زید الهروي البصر )10( َ ِّ، فقـد تـوفيي، وهو أقدم شـیخ للبخـاري وفـاةَ ُ  سـنة إحـدى عـشرة ُ
ْوقــد ذكــر ابــن نمیــر مــن ضــمن ، )2303: (، ترجمــة رقــم)235:ص(تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر: ُینظــر. ومــائتین هجریــة َ ُ ُ

  ).429:ص/10:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. تالمیذه
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َوســـلمة ِالتمیمـــي بـــن رجـــاء َ ِ ِّالكـــوفيســـوید بـــن عمـــرو و ،(1)َ ِّالكـــوفيد ْیـــَمُاصـــم بـــن حع، و(2)ُ     عبـــد اهللا بـــن و،(3)ُ
ْالمصري عبد الحكم َّالحمـانيبـد الحمیـد بـن عبـد الـرحمن ع و،(4)ِ د اهللا ْیـَبُع، و(6)یكِرَشـعبـد الـرحمن بـن  و،(5)ِ

ّالبصريبن عبد المجید ا ْ ِّ الكوفيدْیَمُبیدة بن حُعو، (7)َ ء العـالو ،(10)عفـان بـن مـسلمو ،(9)ّعليام بن َّثَع و،(8)ُ

                                                           
ُّالـــرحمن التمیمـــي، كـــوفي مة بـــن رجـــاء، أبـــو عبــدَلَســ) 1( ِ ِ َهـــشام بـــن عـــروة، وابــراهیم بـــن أبـــي ع: عــنروى ، َ    : عنـــهروى لـــة، وْبٕ

ْعقبــة بــن مكــرم وابــن نمیــر َ ُوقــد ذكــر ابــن ، )2030: (، ترجمــة رقــم)453: ص-452:ص/1:ج(الكاشــف : ذهبيالــ: ُینظــر. ُ
ْنمیر من ضمن تالمیذه َ  ).280:ص/11:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. ُ

ِّبي، أبو الولید الكوفي، مات سنة أربـع أو ثـالث ومـائتین هجریـةْلَسوید بن عمرو الك) 2( تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر. ُ
ْ، وقـــــــد ذكـــــــر ابـــــــن نمیـــــــر مـــــــن ضـــــــمن تالمیـــــــذه)2694: (جمـــــــة رقـــــــم، تر)260:ص( َ ُ تهـــــــذیب الكمـــــــال : المـــــــزي: ُینظـــــــر. ُ
 ).264:ص/12:ج(
َّد الكوفي الحنـْیَمُعاصم بن ح) 3( ِّ ُ، وقـد ذكـر ابـن )3057: (، ترجمـة رقـم)285:ص(تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر. اطُ

ْنمیر من ضمن تالمیذه َ  ).482:ص/13:ج (تهذیب الكمال: المزي: ُینظر. ُ
ْالمصري،عبد اهللا بن عبد الحكم بن أعین ) 4( تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر. ومـائتین هجریـة مـات سـنة أربـع عـشرة ، أبو محمدِ

ْوقــــد ذكــــر ابــــن نمیــــر مــــن ضــــمن تالمیــــذه، )3422: (، ترجمــــة رقــــم)310:ص(التهــــذیب  َ ُ تهــــذیب الكمــــال : المــــزي: ُینظــــر. ُ
 ).192:ص/15:ج(
ِّعبـد الـرحمن الحمـاني، أبـو یحیـى الكـوفي، لقبـه عبـد الحمیـد بـن ) 5( ُ َّ ْبـشمین"ِ ِ ْ ابــن : ُینظـر. ، مـات سـنة اثنتـین ومـائتین هجریـة"َ

ْ، وقـد ذكــر ابـن نمیــر مـن ضــمن تالمیـذه)3771: (، ترجمـة رقــم)334:ص(تقریـب التهــذیب : حجـر َ ُ تهــذیب : المـزي: ُینظــر. ُ
 ).453:ص/16:ج(الكمال 

ِّ اهللا النخعي الكوفي، مات سـنة سـبع وعـشرین ومـائتین هجریـةعبد الرحمن بن شریك بن عبد )6( ُ تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر. َ
ْ، وقــــد ذكــــر ابــــن نمیــــر مــــن ضــــمن تالمیــــذه)3893: (، ترجمــــة رقــــم)342:ص(التهــــذیب  َ ُ تهــــذیب الكمــــال : المــــزي: ُینظــــر. ُ

 ).170:ص/17:ج(
َالحنفي،عبید اهللا بن عبد المجید  )7( ْالبصري، أبو علي َ تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر.  هجریـةنة تسع ومـائتین مات سَ
ْ، وقـــــــد ذكـــــــر ابـــــــن نمیـــــــر مـــــــن ضـــــــمن تالمیـــــــذه)4317: (، ترجمـــــــة رقـــــــم)373:ص( َ ُ تهـــــــذیب الكمـــــــال : المـــــــزي: ُینظـــــــر. ُ
 ).106:ص/19:ج(
َْد الكــوفي، أبــو عبــد الــرحمن المعــروف بالحــذاء، التیمــي، أو اللیثــي، أو الــضبي، مــاْیــَمُبیــدة بــن حُع) 8( ِّ ت ســنة تــسعین ومائــة ُ

ْ، وقـد ذكـر ابـن نمیـر مـن )4408: (، ترجمـة رقـم)379:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. هجریة، وقد جاوز الثمانین َ ُ ُ
  ).258:ص/19:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. ضمن تالمیذه

ّالكالبـي،  العـامريجیـرُ بـن هّعليام بن َّثَع) 9( ِّالكـوفي، أبـو علـي ُ : ُینظـر.  ومائـة هجریـة أو خمـس وتـسعین،أربـع مـات سـنة ُ
ْ، وقــد ذكــر ابــن نمیــر مــن ضــمن تالمیــذه)4448: (، ترجمــة رقــم)382:ص(تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر َ ُ : المــزي: ُینظــر. ُ

  ).336:ص/19:ج(تهذیب الكمال 
ْالبـصري، مـات بعـد سـنة تـسع عـشرة  ، أبو عثمان الصفار،عفان بن مسلم بن عبد اهللا الباهلي )10( : ُینظـر. ومـائتین هجریـةَ

ْ، وقــد ذكــر ابــن نمیــر مــن ضــمن تالمیــذه)4625: (، ترجمــة رقــم)393:ص(تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر َ ُ : المــزي: ُینظــر. ُ
  ). 136:ص/20:ج(تهذیب الكمال 
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ّالعبــديبــن ســالم ا ْ ّ األشــجعيدامــةُقو ،(2) ســعیدقتیبــة بــنو ،(1)َ ِ َ ْ ّالكنــديمحمــد بــن بــالل و ،(3)َ ْ محمــد بــن و ،(4)ِ
ُالیــشكريد ْیــَمُح ْ ِالتمیمــيمحمــد بــن ســابق و ،(5)َ ِ ِبــن الزبیــر األســديبــد اهللا ع محمــد بــنو ،(6)َ َ   محمــد بــنو ،(7)َ

ِاألســدي  بــن عبــد األعلــىعبــد اهللا َ ُ المخزومــيمحمــد بــن یزیــد، و(9) بــن المثنــىعبــد اهللامحمــد بــن و ،(8)َ ْ َ(10)، 

                                                           
ِّالعالء بن سالم العبدي الكوفي العطار) 1( ُ ّ ْ ُ وقد ذكر ،)5241: (، ترجمة رقم)435:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. َ

ْابن نمیر من ضمن تالمیذه َ  ).510:ص/22:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. ُ
َّقتیبــة بــن ســعید بــن جمیــل بــن طریــف الث) 2( ْقفــي، أبــو رجــاء البغالنــي، یقــالَ ّعلــي، مــات ســنة أربعــین : اســمه یحیــى، وقیــل: َ

ُ، وقــد ذكــر ابــن )5522: ( ترجمــة رقــم،)454:ص(تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر: ُینظــر. ومــائتین هجریــة، عــن تــسعین ســنة
ْنمیر من ضمن تالمیذه َ  ).528:ص/23:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. ُ

ّاألشـــجعي بـــن قدامـــة قدامـــة بـــن محمـــد) 3( ِ َ ْ  ، ســـلمة بـــن شـــبیب:عنـــهروى  و، ومخرمـــة بـــن بكیـــر، أبیـــه:عـــنروى  ، الخـــشرميَ
ْ، وقــد ذكــر ابــن نمیــر مــن ضــمن تالمیــذه)4560: (، ترجمــة رقــم)135:ص/2:ج (الكاشــف: الــذهبي: ُینظــر. والــصاغاني َ ُ ُ .

  ).552:ص/23:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر
ّ الكنــديمحمــد بــن بــالل) 4( ْ ْ، أبــو عبــد اهللا البــصري التمــارِ : ، وابــن حجــر)545:ص/24:ج(تهــذیب الكمــال : المــزي: ُینظــر. َ

َ، وقـد ذكـر ابـن نم)5766: (، ترجمـة رقـم)470:ص(تقریـب التهـذیب  ُ تهـذیب الكمـال : المـزي: ُینظـر. ْیـر مـن ضـمن تالمیـذهُ
 ).546:ص/24:ج(
َد الیشكري، أبو سفیان المْیَمُمحمد بن ح )5( ُ ْ : ابـن حجـر: ُینظـر. ري، نزیـل بغـداد، مـات سـنة اثنتـین وثمـانین ومائـة هجریـةَمْعَ

ْ، وقـد ذكـر ابـن نمیـر مـن ضـمن تالمیـذه)5835: (، ترجمـة رقـم)475:ص(تقریـب التهـذیب  َ ُ تهـذیب الكمـال : المـزي: ُینظـر. ُ
 ).109:ص/25:ج(
ِّمحمد بن سابق التمیمـي، أبـو جعفـر، أو أبـو سـعید، البـزاز الكـوفي، نزیـل بغـداد، مـات سـنة ثـالث عـشرة ومـائتین، وقیـل) 6( ُ ِ ِ َ :

ُ، وقـد ذكـر ابـن ن)5897: (، ترجمـة رقـم)479:ص(تقریـب التهـذیب : ابن حجر: ُینظر. أربع عشرة ومائتین هجریة ْمیـر مـن ُ َ
 ).235:ص/25:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. ضمن تالمیذه

ّاألســدي محمـد بـن عبـد اهللا بـن الزبیـر بـن عمـر بـن درهـم )7( َ ّالزبیـري، أبـو أحمـد َ ِ َْ ِّ الكـوفي، مـات سـنة ثـالث ومـائتین هجریــةُّ ُ .
َ، وقـــد ذكـــر ابـــن نم)6017: (، ترجمــة رقـــم)487:ص(تقریـــب التهـــذیب : ابـــن حجـــر: ُینظــر ُ : ُینظـــر. ْیــر مـــن ضـــمن تالمیـــذهُ
 ).478:ص/25:ج(تهذیب الكمال : المزي

ّاألســدي، محمــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد األعلــى )8( َ ُ أبــو یحیــى بــن كناســة، وهــو لقــب أبیــه، أو جــده، مــات ســنة ســبع ومــائتین َ
ْ ذكـر ابـن نمیـر مـن ، وقـد)6027: (، ترجمـة رقـم)488:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. هجریة، وقد قارب التسعین َ ُ ُ

  ).493:ص/25:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. ضمن تالمیذه
ْمحمد بن عبد اهللا بن المثنى بن عبد اهللا بن أنس بن مالك األنصاري البصري القاضي، مات سنة خمس عـشرة ومـائتین ) 9( َ َ َْ

ْذكــر ابــن نمیــر مــن ضــمن تالمیــذه، وقــد )6046: (، ترجمــة رقــم)490:ص(تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر: ُینظــر. هجریــة َ ُ ُ .
  ).541:ص/25:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر

ُمحمــد بــن یزیــد بــن خنــیس المخزومــي، مــوالهم، المكــي، مــات بعــد العــشرین ومــائتین هجریــة )10( ْ تقریــب : ابــن حجــر: ُینظــر. َ
ْ، وقــــد ذكــــر ابــــن نمیــــر مــــن ضــــمن تالمیــــذه)6369: (، ترجمــــة رقــــم)513:ص(التهــــذیب  َ ُ تهــــذیب الكمــــال : المــــزي: ظــــرُین. ُ

  ).16:ص/27:ج(
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ّ الكــوفيعِّرَوُر بــن المــِمحاضــو ِالتمیمــيمحبــوب بــن محــرز و ،(1)ُ ِ مــسلم بــن و ،(3)َُالقرشــيد بــن یزیــد َلــْخَم و،(2)َ
ِاألزديإبراهیم  ّاألشـجعي  بن یحیىن بن عیسىْعَمو ،(4)َْ ِ َ ْ ْنـضروال ،(6)َْاللیثـي القـارئموسـى بـن عیـسى و ،(5)َ َّ 

ّالبجلي  بن حازمبن إسماعیلا ِ َ َالـشیباني بن المغیـرة الولید بن عقبةو ،(7)َ ْ  بـن محمـد وهـب بـن إسـماعیلو ،(8)َ
ِاألسدي َ ّبن عبـــــد اهللا المدنــــيد ــــــیحیى بن محمو ،(9)َ َ َاألنصح ـــــى بن واضـــیحیو ،(10)َ   ى بن ـــــیحی، و(11)ــــــاريَْ

  
  

                                                           
ِّر بــن المــورع الكــوفي، مــات ســنة ســت ومــائتین هجریــةِمحاضــ )1( ُ ِّ َ ، ترجمــة )521:ص(تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر: ُینظــر. ُ

ْ، وقد ذكر ابن نمیر من ضمن تالمیذه)6493: (رقم َ ُ  ).260:ص/27:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. ُ
َمیمي القَمحبوب بن محرز الت) 2( ِ ِّاریري العطار، أبو محرز الكوفيَوِ ، ترجمة )521:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ُ

ْ، وقد ذكر ابن نمیر من ضمن تالمیذه)6494: (رقم َ ُ  ).264:ص/27:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. ُ
َد بن یزید القرشي الحَلْخَم) 3( ، )524:ص(تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر. اني، مات سنة ثالث وتسعین ومائة هجریـةَّرَُ

ْ، وقد ذكر ابن نمیر من ضمن تالمیذه)6540: (ترجمة رقم َ ُ  ).344:ص/27:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. ُ
ّاألزديمسلم بن إبراهیم  )4( ِ ْ الفراهیـدي، أبـو عمـرو البـصري، مـات سـنة اثنتـین وعـشرین ومـائتین هجریـةَْ : ابـن حجـر: ُینظـر. َ

ْ، وقـد ذكـر ابـن نمیـر مـن ضـمن تالمیـذه)6616: (، ترجمـة رقـم)529:ص(ب التهـذیب تقریـ َ ُ تهـذیب الكمـال : المـزي: ُینظـر. ُ
 ).490:ص/27:ج(
ّاألشـجعين بن عیـسى بـن یحیـى ْعَم )5( ِ َ ْ ّالمـدني، مـوالهم، أبـو یحیـى َ َ : ُینظـر.  القـزاز، مـات سـنة ثمـان وتـسعین ومائـة هجریـةَ

ْ، وقــد ذكــر ابــن نمیــر مــن ضــمن تالمیــذه)6820: (، ترجمــة رقــم)542:ص(تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر َ ُ : المــزي: ُینظــر. ُ
 ).338:ص/28:ج(تهذیب الكمال 

ً القارىء الكوفي الخیاط، مات قدیمَْاللیثيموسى بن عیسى ) 6( ِّ تقریـب : ابن حجـر: ُینظر . سنة ثالث وثمانین ومائة هجریةاُ
ْقــــد ذكــــر ابــــن نمیــــر مــــن ضــــمن تالمیــــذه، و)6999: (، ترجمــــة رقــــم)553:ص(التهــــذیب  َ ُ تهــــذیب الكمــــال : المــــزي: ُینظــــر. ُ

 ).131:ص/29:ج(
ْالنضر )7( ّالبجلـي بن إسماعیل بن حازم َّ ِ َ ِّ، أبـو المغیـرة الكـوفي القـاص، مـات سـنة اثنتـین وثمـانین ومائـة هجریـةَ ابـن : ُینظـر. ُ

ْ نمیــر مـن ضــمن تالمیـذهُ، وقـد ذكــر ابـن)7130: (، ترجمـة رقــم)561:ص(تقریـب التهــذیب : حجـر َ تهــذیب : المـزي: ُینظــر. ُ
 ).373:ص/29:ج(الكمال 

َالـشیبانيالولید بن عقبة بـن المغیـرة، أو ابـن كثیـر،  ) 8( ْ ّالكـوفي، َ ، )583:ص(تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر. ّ الطحـانُ
ْ، وقد ذكر ابن نمیر من ضمن تالمیذه)7443: (ترجمة رقم َ ُ   ).61:ص/31:ج( الكمال تهذیب: المزي: ُینظر. ُ

ّاألســدي وهــب بــن إســماعیل بــن محمــد بــن قــیس )9( َ ِّ، أبــو محمــد الكــوفيَ ، )584:ص(تقریــب التهــذیب :  ابــن حجــر:ُ ینظــر.ُ
ْ، وقد ذكر ابن نمیر من ضمن تالمیذه)7468: (ترجمة رقم َ ُ  ).114:ص/31:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. ُ

ّالمدنيران یحیى بن محمد بن عبد اهللا بن مه) 10( َ تقریـب التهـذیب :  ابـن حجـر:ُ ینظـر".الجاري: "، مولى بني نوفل، یقال لهَ
ْ، وقـــــــد ذكـــــــر ابـــــــن نمیـــــــر مـــــــن ضـــــــمن تالمیـــــــذه)7638: (، ترجمـــــــة رقـــــــم)596:ص( َ ُ تهـــــــذیب الكمـــــــال : المـــــــزي: ُینظـــــــر. ُ
 ).523:ص/31:ج(
َیحیــــى بــــن واضــــح األنــــصاري، مــــوالهم، ) 11( تقریــــب التهــــذیب : ابــــن حجــــر: ُینظــــر. نیتــــه، المــــروزي مــــشهور بك"ةَلــــْیَمُأبــــو ت"َْ
ْ، وقـــــــد ذكـــــــر ابـــــــن نمیـــــــر مـــــــن ضـــــــمن تالمیـــــــذه)7663: (، ترجمـــــــة رقـــــــم)598:ص( َ ُ تهـــــــذیب الكمـــــــال : المـــــــزي: ُینظـــــــر. ُ
    ).24:ص/32:ج(
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ْالعجلي یمان َّعیاشأبو بكر بن و ،(1)ِ َ(2).  

ْتالمیذ ابن نمیر: المقصد الثاني َ ُ:  
ْبـــن نمیـــرااإلمـــام عـــن  روى ِ عـــرف مـــنهم،خلـــق كثیـــر َُ        ،(5)ُ ومـــسلم،(4)ّالبخـــاري: األئمـــة الـــستة :(3)ُ

ّأما الترمذي، أربعتهم بدون واسطة، (7)ُوابن ماجه ،(6)وأبو داود ِ   .بواسطة (9)سائيَّوالن، (8)ِّ
َ یعلى بيأ ىلضافة إباإل        ْ ّالموصليد أحمَ ِ ْ ِد بن مالعموأح ،(10)َ ُّالبغدادي بـُ ْ َوبقي بن مخلد، (11)َ ْ َ ّ َِ(12)،  

                                                           
ْالعجليیحیى بن یمان ) 1( ِّ الكوفي، مات سنة تسع وثمانین ومائة هجریةِ ، )598:ص(تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظر.  ُ

ْ، وقد ذكر ابن نمیر من ضمن تالمیذه)7679: (مة رقمترج َ ُ    ).57:ص/32:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. ُ
َّعیــاشأبــو بكــر بــن ) 2( ّاألســدي بــن ســالم َ َ ّ الكــوفي المقــرىء الحنــاط، مــشهور بكنیتــه، واألصــح أنهــا اســمه، مــات ســنة أربــع َ ِّ ُ

: ابــن حجــر: ُینظــر. ، وقــد قــارب المائــة، وروایتــه فــي مقدمــة مــسلمقبــل ذلــك بــسنة، أو ســنتین: وتــسعین ومائــة هجریــة، وقیــل
ْوقـد ذكـر ابـن نمیـر مـن ضـمن تالمیـذه ،)7985: (، ترجمـة رقـم)624:ص(تقریـب التهـذیب  َ ُ تهـذیب الكمـال : المـزي: ُینظـر. ُ

   ).132:ص/33:ج(
ــــذهبي)568:ص/25:ج(تهــــذیب الكمــــال : المــــزي: ُینظــــر )3( ــــاظ : ، ال ــــبالء )439:ص/2:ج(تــــذكرة الحف ، ســــیر أعــــالم الن
 . بتصرف) 618:ص/3:ج(تهذیب التهذیب : ، ابن حجر)456:ص-455:ص/11:ج(
ّالجعفـي،محمد بن إسـماعیل بـن إبـراهیم بـن المغیـرة ) 4( ِ ْ ، مـات سـنة سـت وخمـسین ومـائتین فـي شـوال، ّالبخـاري أبـو عبـد اهللا ُ

 ).5727( ترجمة ،)468:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر .وله اثنتان وستون سنة
ُْري النیسابوري، إمام مصنف عالم بالفقه، مات سنة إحـدى وسـتین ومـائتین هجریـة، ولـه ْیَشُمسلم بن الحجاج بن مسلم الق )5( َ َْ

 ).6623: (، ترجمة رقم)529:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. سبع وخمسون سنة
َْســلیمان )6( ّزديَاأل بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بــشیر بــن شــداد ُ ِ َالسجــستاني، ْ ْ ومــائتین مــات ســنة خمــس وســبعین  ، أبــو داودّ

 ).2533: (، ترجمة رقم)250:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. هجریة
َمحمـد بــن یزیـد الربعــي الق )7( . نــي، أبـو عبــد اهللا بـن ماجــه، ومــات سـنة ثــالث وسـبعین ومــائتین هجریــة، ولـه أربــع وســتونْیِوْزَ

  ).6409: (، ترجمة رقم)514:ص(ریب التهذیب تق: ابن حجر: ُینظر
ّمحمــد بــن عیــسى بــن ســورة بــن موســى بــن الــضحاك الــسلمي الترمــذي، أبــو عیــسى، مــات ســنة تــسع وســبعین ومــائتین  )8( ِ ِّ َ ُّ َّ َّ َ ْ َ

   ).6206: (، ترجمة رقم)500:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. هجریة
سائي، مات سنة ثـالث وثالثمائـة هجریـة، ولـه َّن دینار، أبو عبد الرحمن النأحمد بن شعیب بن علي بن سنان بن بحر ب )9(

  ).47: (، ترجمة رقم)80:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ثمان وثمانون سنة
ِّأحمد بن علي بن المثنى بن عیسى بن هالل بـن أسـد الموصـلي، أبـو یعلـى، صـاحب المـسند والمعجـم، تـوفي فـي سـنة  )10( ُ َ ْ َ ِ ْ َ

َكتـــاب التقییـــد لمعرفـــة الـــرواة والـــسنن ): م1983(محمـــد بـــن عبـــد الغنـــي الـــشهیر بـــابن نقطـــة: ُینظـــر. وثالثمائـــة هجریـــةســـبع  ُّ َ ِ
 ). 174(، ترجمة رقم )165-163:ص/1:ج( الهند، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة -َّوالمسانید، حیدر آباد الدكن

ُّأبو الفضل البغدادي ا، أحمد بن مالعب )11( ْ ِّلمخرمي، مات سنة خمس وسبعین ومائتین هجریةَ َ تذكرة : الذهبي: ُینظر. ُ
   ).618: (ترجمة رقم) 595:ص/2:ج(الحفاظ 

َبقــي بــن مخلــد، أبــو عبــد الــرحمن القرطبــي، صــاحب المــسند الكبیــر والتفــسیر الجلیــل، مــات ســنة ســت وســبعین ومــائتین  )12( ْ َ ّ َِ
 ). 656: (، ترجمة رقم)631: ص-629:ص/2:ج(تذكرة الحفاظ : الذهبي: ُینظر. هجریة
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ّالكرمــاني بــن حبیــب والحــسن بــن أحمــد  ْ َ الــشیبانيوعبــد اهللا بــن أحمــد بــن حنبــل، (1)ِ ْ َّوعبــد اهللا بــن ســوار  ،(2)َ َ
َالعنبر ْ َوأبو زرعة عب، (3)يَ ُ ُوعلـي بـن الحـسین بـن  ،(4)د اهللا بـن عبـد الكـریمْیـُ َْالجنیـدّ د بـن مـوأبـو حـاتم مح ،(5)ُ
َالرازیــون، (6)إدریــس ّالحــضرمي ومحمــد بــن عبــد اهللا َّ َ ْ ـــومحم ،(7)َ َّد بــن وضـــــــــ ـــَ ُّاح القرطبــيـــــــ ُ ـــومحمــد ب، (8)ُ ن ـــــ
ُّالذهلي یحیى ْ ْویعقوب بن شیبة، (10)یانــُویعقوب بن سف، (9)ُّ َ(11).  

ُ الرواة ذكر اإلوهناك عدد من َ ْمام ابن نمیر في عداد شیوخهُّ   نبد ـمأح: وهم، اًـم فهم تالمیذ له أیضَُ
ِّالدمشقيرعة ُأبو ز، عبد الرحمن بن عمرو، و(12) األثرممحمد ِْ َ   .(14)يسوسَرَالطموسى بن سعید ، و(13)ِّ

                                                           
ْماني، أبو علـي، نزیـل طرسـوس، مـات سـنة إحـدى وتـسعین ومـائتین هجریـةْرِالحسن بن أحمد بن حبیب الك )1( ََ ابـن : ُینظـر. ّ

 ). 1209: (، ترجمة رقم)158:ص(تقریب التهذیب : حجر
َالــشیبانيعبــد اهللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل  )2( ْ  ولــه  ومــائتین هجریــة، مــات ســنة تــسعین،لــد اإلمــام و، أبــو عبــد الــرحمن،َ

 ).3205: (، ترجمة رقم)295:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُ ینظر.بضع وسبعون
َّعبــد اهللا بــن ســوار بــن عبــد اهللا )3( َّ بــن قدامــة العنبــري، أبــو الــسوار البــصري القاضــيَ َ ََ تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر: ُینظــر. ْ
 .)3376: (، ترجمة رقم)307:ص(
َّعبید اهللا بن عبد الكریم بن یزید بن فروخ، أبو زرعـة الـرازي، مـات سـنة أربـع وسـتین ومـائتین هجریـة، ولـه أربـع وسـتون )4( ُ .

 ).4316: (، ترجمة رقم)373:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
َّ علي بن الحسین بن الجنید الرازي)5( َْ  .من هذا البحث) ح:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
: ُینظـر. َّظلـي، أبـو حـاتم الـرازي، أحـد الحفـاظ، مـات سـنة سـبع وسـبعین ومـائتین هجریـةْنَحمد بن إدریـس بـن المنـذر الحم )6(

  ).5718: (، ترجمة رقم)467:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
َْســـلیمانمحمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن  )7( ِّ، أبـــو جعفـــر الحـــضرمي الكـــوفي الحـــافظ المعـــروف بـــالمطین، تـــوفي ُ ُ ّ ُ ِّ ُ َ ْ ســـنة ســـبع وتـــسعین َ

َكتاب التقیید لمعرفة الرواة : ابن نقطة :ُ ینظرومائتین، ُّ َ  ).57(، ترجمة رقم )60:ص/1:ج( والسنن والمسانیدِ
َّ وضاح بن بزیعمحمد بن )8( ُّأبـو عبـد اهللا القرطبـي،  مولى ملك األندلس عبد الرحمن بن معاویة األمـوي الـداخل، ،َ ُ مـات فـي ُ

  ).646ص/2:ج(تذكرة الحفاظ : الذهبي: ُینظر.  هجریةومائتینتسع وثمانین المحرم سنة 
ُْمحمد بن یحیى بن عبد اهللا بن خالد بن فـارس بـن ذؤیـب الـذهلي النیـسابوري، سـنة ثمـان وخمـسین ومـائتین هجریـة علـى  )9( َ َْ ُّ ْ ُّ

 ).6387: (، ترجمة رقم)512:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُ ینظر.الصحیح، وله ست وثمانون سنة
ابن : ُینظر.  وقیل بعد ذلك ومائتین هجریة، مات سنة سبع وسبعین، أبو یوسف الفسوي،یعقوب بن سفیان الفارسي )10(

 ).7817: (، ترجمة رقم)608:ص(تقریب التهذیب : حجر
ْف الــسدوسي البــصري، أبــو یوســ،یعقــوب بــن شــیبة بــن الــصلت بــن عــصفور )11( .  مــات ســنة اثنتــین وســتین ومــائتین هجریــةَ

َكتاب التقیید لمعرفة الرواة : ابن نقطة: رُینظ ُّ َ   ).673(، ترجمة رقم )320 -318:ص/2:ج( والسنن والمسانیدِ
، )84:ص(تقریب التهـذیب : ُینظر. مات سنة ثالث وسبعین ومائتین هجریة،  أبو بكر األثرم،أحمد بن محمد بن هانئ) 12(

ْكر ابن نمیر من ضمن شیوخهُوقد ذ). 103: (ترجمة رقم َ   ).477:ص/1:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. ُ
ِّالدمشقي، أبو زرعة ،عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان النصري )13( ِْ َ .  مات سنة إحدى وثمانین ومائتین هجریـةِّ

ْ، وقد ذكر ابن نمیر من ضمن شیوخه)3965: (، ترجمة رقم)347:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر َ ُ : زيالم: ُینظر. ُ
  ).302:ص/17:ج(تهذیب الكمال 

َرسوسـي، أبـو بكـر الدنـدانيَموسى بن سعید بن النعمان بن بسام الط) 14( ، )551:ص(تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر. َ
ْ، وقد ذكر ابن نمیر من ضمن شیوخه)6967: (ترجمة رقم َ ُ   ).70:ص/29:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. ُ
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   :رحالته في طلب العلم: المطلب الرابع
َ تعـالى–یا أبا إسماعیل هل ذكر اهللا": (2)لحماد بن زید (1)قال یزید بن هارون َ  أصـحاب الحـدیث -َ

َّ عز وجـل-نعم، ألم تسمع إلى قوله": ، فقال"في القرآن؟ َ ََ َّ-: MÂ  Á  À  ¿    Ç  Æ  Å  Ä  Ã   
Í  Ì  Ë  Ê  É     ÈL(3)  ِفهــذا فــي كــل مــن رحــل فــي طلــب العلــم والفقــه، ورجــع بــه إلــى مــن ِ

  .(4)"مه إیاهّوراءه فعل
َّالنقاد ان األئمة كعلى هذا و ُ سبحانه رحمهم اهللا-األفذاذُّ ََ ْ  الـبالد، ولـم یـستقر لهـم حـال ولـم ، طـافوا-ُ

ْنمیرمحمد بن عبد اهللا بن ، ومنهم اإلمام اً وتعلیماًة، واعتنوا بالعلم تعلمّتهدأ لهم هم دن ُالذي ارتحل إلى م َُ
ً ثناء حسنلهاأهعلیه ة، وأثنى َّعد   .اً

َّجمتهم لإلمام ابن نمیر أنه ارتحل إلـى فقد ذكر األئمة في تر ْ قـال محمـد بـن أبـي  ،(5)البـصرةمدینـة َُ
ْالبصرة دخل اًوفیُما رأیت ك ":(7):(6)ََصفوان الثقفي ْمحمد بن عبد اهللا بن نمیر یشبه َ َُ".  

ًوأنه ارتحل أیض وفیین ُما رأیت من الكـ "(10):(9)ِ سنان الواسطينبقال أحمد  ،(8)واسطمدینة  إلى اَّ
ْحمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــر عنــدي أفــضل مــن مًن أحــداثهم رجــالمــ ، كــان یــصلي بنــا الفــرائض وأبــوه یــصلي َُ

  ."-اً یعني واسط-(11)خلفه، قدم علینا أیام یزید
  

                                                           
َ یزید بن هارون السل)1(  .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . ميُّ
ْمي، أبــو إســماعیل البــصري، مــات ســنة تــسع وســبعین ومائــة هجریــة، ولــه إحــدى َضْهــَي الجِدْزَحمــاد بــن زیــد بــن درهــم األ )2( َ

 ).1498: (، ترجمة رقم)179: ص(تقریب التهذیب، : ابن حجر: ُینظر. وثمانون سنة
 ).122اآلیة : سورة التوبة( )3(
ُّأحمـد بـن علـي المعـروف بالخطیـب البغـدادي )4( ْ َ ّ ُ َ، الرحلـة فـي طلـب الحـدیث، حققـه وعلـق علیـه)م1975(ْ َ  عتـر،  ِّالـدیننـور : َّ

  ).87:ص( لبنان، دار الكتب العلمیة -بیروت
 .من هذا البحث) 6:ص (ُینظر.  التعریف بهاَّتقدم: البصرة) 5(
تقریـــب التهـــذیب : ابـــن حجـــر: ُینظـــر.  ســـنة اثنتـــین وخمـــسین ومـــائتیني، مـــاتِفـــَقَّمحمـــد بـــن عثمـــان بـــن أبـــي صـــفوان الث )6(
 ).6131: (، ترجمة رقم)496:ص(
  ). 285:ص(تاریخ أسماء الثقات : ابن شاهین )7(
مدینـــة بـــالعراق، بناهـــا الحجـــاج ســـنة أربـــع وثمـــانین هجـــري، وفـــرغ منهـــا ســـنة ســـت وثمـــانین هجـــري، وهـــي مدینـــة : واســـط )8(

، زكریــا )348-347:ص/5:ج(معجــم البلــدان : یــاقوت الحمــوي: ُینظــر. ة مــن الجــانبي الغربــيلكوفــة والبــصرمتوســطة بــین ا
 .)478:ص(ر البالد وأخبار العباد آثا: القزویني

ّأحمـد بـن سـنان بـن أسـد بـن حبـان، أبـو جعفـر القطـان  )9( ِالواسـطيِ . ، مـات سـنة تـسع وخمـسین ومـائتین هجریـة، وقیـل قبلهــاَ
 ).44: (، ترجمة رقم)80:ص(هذیب تقریب الت: ابن حجر: ُینظر

ْالجرح:  ابن أبي حاتم)10( ِوالتعدیل َ ْ  ).321:ص/1:ج (َّ
َهو یزید بن هارون السلمي )11(  .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . ُّ
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  :العلمیة وآثارهمكانته : المطلب الخامس
ْد اإلمام محمد بن عبد اهللا بن نمیرُیع َُ َّ الجهابذة النقادومن العلماء"، (1)" في العلم والعملاًرأس" ُّ ُّ"(2) ،

ً یعظمــه تعظیمــ- رحمــه اهللا-كــان اإلمــام أحمــد بــن حنبــل ؛المتفــق علــى تــوثیقهم وجاللــتهم عنــد أهــل العلــم  اِّ
ّأبو إسماعیل الترمذياإلمام  ، قالاًعجب ِ ًكان أحمد بن حنبل یعظمه تعظیم" :(4):(3)ِّ ِ ِّْ َ َ ً عجباُ  ،"أي فتى:  یقولاَِ

  ."درة العراق: "(5)ویلقبه
َّحبـــانابـــن اإلمـــام  ذكـــرهوقــد      كـــان مـــن الحفـــاظ المتقنـــین، وأهـــل الـــورع فـــي ": لقــاو ،(6)"ِّالثقـــات"  فـــيِ

َّ وضـاحبــناإلمـام اوقـال  ،"ِّالـدین َثقـةهـو " :(8):(7)َ    اإلمــام، وقـال"، كثیـر الحـدیث، عـالم بــه، حـافظ لـهِّالثقــات ِ
َثقــة،: "(9)َّ الــرازي حــاتموأبـ  ، وقــال"الحــافظ الحجــة، شــیخ اإلســالم": (10)الــذهبيام  اإلمــ، وقــال"ُ یحــتج بحدیثــهِ

َثقــة ":(12):(11) ابــن قــانعاإلمــام َثقــة" :(13)َّالنــسائي  اإلمــاموقــال ،"ثبــت ِ ْالعجلــي وذكــره اإلمــام ،" مــأمونِ  فــي ِ
  ."له علم بالحدیث: "مرة  وقال،"ُّد من أصحاب الحدیثُ، ویعَِثقة: "، وقال(14)"ِّمعرفة الثقات"

ْن نمیــــبــــكــــان اإلمــــام او     ه ُومــــن كبــــار علمــــاء العــــراق والكوفــــة علــــى وجــــه، نــــ زماادنقــــهر شــــن أمــــر َُ
ْابــن نمیــر ریحانــة العــراق: "(16)"(15)الحــسن بــن ســفیانالخــصوص، قــال    مــسلم بــنبــنمحمــد اإلمــام قــال ، و"َُ

                                                           
  ).612:ص/9:ج( سیر أعالم النبالء :الذهبي )1(
ْالجرح:  ابن أبي حاتم)2( ِوالتعدیل َ ْ  ).320:ص/1:ج (َّ
َالـسلمي إسـماعیل بـن یوسـف محمد بـن )3( ّالترمـذيأبـو إسـماعیل  ،ُّ ِ : ُینظـر.  هجریـة نزیـل بغـداد، مـات سـنة ثمـانین ومـائتین،ِّ

 ).468:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
َ علي األصبهاني أحمد بن)4(  ).184:ص/2:ج(رجال صحیح مسلم : ّ
ْالجرح : ابن أبي حاتم )5( ِوالتعدیلَ ْ   ).307:ص/7:، ج320:ص/1:ج (َّ
 ).85:ص/9:ج() 6(
َّ وضاح محمد بن)7( ّ القرطبيَ ُ   .من هذا البحث) 20:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
ِالتعدیل:  الباجي)8( ْ  ). 715:ص/2:ج( والتجریح َّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )9( ْ َّ ْ  ).307:ص/7:ج(َ
  ).455:ص/11:ج(الم النبالء ع سیر أ)10(
ُ قــانع بــن مــرزوق بــن وانبــعبــد البــاقي  )11( ّاألمــويثــق، الحــافظ العــالم المــصنف، أبــو الحــسین ْ ُ ُّ، مــوالهم البغــدادي، صــاحب ْ ْ َ

ِّمعجم الصحابة، توفي في شوال  )884:ص/3:ج(تذكرة الحفاظ : الذهبي: ُینظر.  سنة إحدى وخمسین وثالثمائةُ
 ).619:ص/3:ج(تهذیب التهذیب : ابن حجر )12(
  ).569:ص/25:ج(تهذیب الكمال :  المزي)13(
  ).243:ص/2:ج( )14(
َْهو الحسن بن سفیان الشیباني )15(  . من هذا البحث) 9:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ).127:ص/1:ج(الكامل : ابن عدي )16(
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ُوابـن نمیـر بالك ببغـداد،  بـن حنبـلأحمـدو ،بمـصر (3) صـالحبـنأحمد ":(2):(1)هَراو ْ ْوالنفیلـي وفـة،َُ ، (5)انَّبحـر (4)َُ
ِ ابـن رشـدینقـالو، "ِّهؤالء أركان الدین ْ ْعبـد اهللا بـن نمیـر حمـد بـنعـن م (8) صـالحنأحمـد بـ  سـألت:(7):(6)ِ َُ ،

َّهذا ابـن نمیـر الـصغیر محمـد، والـذي ببغـداد؛ یعنـي :  في العراق مثل رجلینَرَأ لم تسألني عن رجل،: "قال َ ُ َْ ُ
أحمــد بــن  وقــال، "ِّمــع منهمــا للعقــل والعلــم والــدین ولكــل شــيءمــا رأیــت بــالعراق مثلهمــا، أج  حنبــل،أحمــد بــن

ِالواسطيسنان  ْ نمیـر، عبد اهللا بنمحمد بن  عندي أفضل من ًوفیین من أحداثهم رجالُما رأیت من الك": 9)(َ َُ
 علـي بـن  اإلمـام، وقال"-اً یعني واسط-(10)َِكان یصلي بنا الفرائض وأبوه یصلي خلفه، قدم علینا أیام یزید

َْالجنیدسین بن الح ْمحمد بن عبد اهللا بن نمیر ما رأیت مثل: "(11)ُ  قـد جمـع العلـم والفهـم ً، كان رجـالفةوُالكب َُ
َّالسنةو   ."اًوفي الصیف یتزر، وكان فقیر ،(12)بادةِ والزهد، كان یلبس في الشتاء الشاتي لُّ

                                                           
 ابـن :ُ ینظـر. وقیـل قبلهـا ومـائتین،َازي، المعروف بـابن واره، مـات سـنة سـبعینَّمحمد بن مسلم بن عثمان بن عبد اهللا الر ) 1(

 ).6297: ( ترجمة رقم،)507:ص(تقریب التهذیب : حجر
ُّأحمــد بــن علــي المعــروف بالخطیــب البغــدادي )2( ْ َ ِتــاریخ مدینــة الــسالم وأخبــار محــدثیها وذكــر قطانهــا العلمــاء مــن ): م2001(ّ ُِ َّ ُ ِّ َ ُ َّ

ّغیـــر أهلهـــا وواردیهـــا، حققـــه وضـــبط نـــصه وعلـــق علیـــه ّ ـــروت. د: ّ ـــشار عـــواد معـــروف، بی ّب  لبنـــان، دار الغـــرب اإلســـالمي -َّ
 ).326:ص/5:ج(
ّ هو المصري)3( ْ  .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
ّعبد اهللا بن محمد بـن علـي بـن نفیـل، أبـو جعفـر النفیلـي، الحرانـي، مـات سـنة أربـع وثالثـین ومـائتین )4( َ ْ َْ َُ : ابـن حجـر: ُینظـر. ُ

 ).3594: (، ترجمة رقم)321:ص(تقریب التهذیب 
 وهـي ،قـة یومـانَّهـا یـوم وبـین الرّ بینهـا وبـین الر، وهـي قـصبة دیـار مـضر،ة أقـورمدینـة عظیمـة مـشهورة مـن جزیـر: َّحران )5(

 : فعربــت فقیــل،ل مــن بناهــاَّ ألنــه أو- علیــه الــسالم-أخــي إبــراهیمان َ ســمیت بهــار: قیــل،علــى طریــق الموصــل والــشام والــروم
صابئة وهــم الحرانیــون الــذین یـــذكرهم  وكانــت منــازل الــ،نیــت علــى األرض بعــد الطوفــانُ وذكــر قــوم أنهــا أول مدینــة ب،انَّحــر

َ تعـالى- وقال المفسرون فـي قولـه؛أصحاب كتب الملل والنحل َ َ- : M]  \  [  Z^  L )26مـن اآلیـة : سـورة العنكبـوت(، 
َ تعـالى- وقالوا في قوله ،انَّه أراد حرَّإن َ َ- :M ¾  ½  ¼   »   º    ¹  ¸   ¶L )71اآلیـة : سـورة األنبیـاء(، 

 ).235:ص/2:ج(معجم البلدان : یاقوت الحموي: ظرُین. انّهي حر
ِ محمد بن الحجاج بن رشدین بن سعد بن مفلح بن هالل، أبـو جعفـر المهـدي المـصري، مـن أهـل بیـت حـدیث، بنأحمد  )6( ِ ِ ِِّ ْ ُ ْْ ُ ْ َ ْ ِ

ِّتــوفي  دینــة دمــشق تــاریخ م): م1995( الحــسن المعــروف بــابن عــساكربــنّعلــي : ُینظــر.  هجریــةســنة اثنتــین وتــسعین ومــائتینُ
ْعمـر بـن غرامـة العمـروي، : وذكر فضلها وتسمیة من حلها من األماثل أو اجتاز بنواحیها من واردیها وأهلها، دراسة وتحقیق َ ُ ْ

 ).  236:ص-233:ص/5:ج( لبنان، دار الفكر -بیروت
  ).285:ص(ِّتاریخ أسماء الثقات : ابن شاهین )7(
ّالمصري هو )8( ْ  . هذا البحثمن) 14:ص(َّتقدمت ترجمته  .ِ
ْالجرح: ابن أبي حاتم )9( ِوالتعدیل َ ْ  ).321:ص/1:ج (َّ
َ السلمي هاروننیزید ب )10(  .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . ُّ
ْالجرح:  ابن أبي حاتم)11( ِوالتعدیل َ ْ  ).321:ص/1:ج (َّ
  .من هذا البحث) 10:ص(ّتقدم بیان معناها : ِ لبادة)12(
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ِ الجــرح والتعــدیل، فــفــيقــد اعتمــد العلمــاء أقوالــه وأحكامــه و ْ َّ ْ مــن یعتمــد ذكــر "ام الــذهبي فــي  اإلمــذكرهَ
ْقوله في الجرح  ِوالتعدیلَ ْ  (2)یحیـى بـن معـیناإلمـام  و،أحمد بن حنبلاإلمام :  واعتمد كبار األئمة أمثال،(1)"َّ

َْالجنیـدعلـي بـن الحـسین بـن اإلمـام قـال ، َّ شیوخ الكوفة خاصـةأقواله في  ویحیـى ،أحمـد بـن حنبـل كـان: "(3)ُ
ْوفیین مــا یقــول ابــن نمیــر فــیهمُبــن معــین یقــوالن فــي شــیوخ الكــ : یعنــي" :(4) وعقــب اإلمــام الــذهبي، فقــال،"َُ

ُقدمه بعض العلماء  َّحتى أن، "بلده یقتدیان بقوله في أهل َ السجـستاني داودوأبـ اإلمـام  قـال،علـى والـدهَّ ْ ّ(5):    
ْعبد اهللا بن نمیر محمد بن "    ".أثبت من أبیه َُ

ْبــن نمیــرهللا محمــد بــن عبــد اتــرك اإلمــام هــذا، وقــد  ِ وعلــم نقــد ،علــم الحــدیث فــي  جلیلــة علمیــةاًآثــار َُ ْ َ
ِالرجال َ َنقد الرجال،  فيوعباراته الواردة  هأقوال تتبع یعرفها من، ِّ   . في كتب التراجم والعللةتناثرموالِّ

َكما كان له كتاب َأشـار إلیـه اإلمـام الـدارقطني وغیـره مـن األئمـة، فقـال الـدار،  في التاریخِ ََّ َّّ ّقطني فـي ُ ُ
ِ نمیر، كان من حفاظ الكوفیین، وله حمد بن عبد اهللا بنم: "(6)"المؤتلف والمختلف"كتابه  َّ ُ ْ مع العلم ، "تاریخ"َُ

  .ُإلینا ولم یذكر له غیرهلم یصل هذا الكتاب  َّأن
َ سبحانه وتعالى-رحم اهللا َ َُ َ ُ ََ ْ اإلمـام محمـد بـن عبـد اهللا بـن نمیـر رحمـة واسـعة، وجـزاه اهللا-ْ  عنـا وعـن َُ

   . اإلسالم والمسلمین خیر الجزاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ِ الجرح والتعدیل ذكر من یعتمد قوله في )1( ْ َّ ْ  ).  186:ص(َ
ُّالبغــدادي، أبــو زكریــا ، مــوالهم،ّفــانيَطَیحیــى بــن معــین بــن عــون الغ )2( ْ بالمدینــة ومــائتین هجریــة  مــات ســنة ثــالث وثالثــین َ

 ). 7651: (، ترجمة رقم)597:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر.  وله بضع وسبعون سنة،النبویة
ِوالتعدیل ْرحَالج: ابن أبي حاتم) 3( ْ  ).307:ص/7:، ج320:ص/1:ج (َّ
 ).456:ص/11:ج(سیر أعالم النبالء :  الذهبي)4(
 ).569:ص/25:ج(تهذیب الكمال : المزي )5(
 ).2253:ص/4:ج(المؤتلف والمختلف : الدارقطني )6(
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  المبحث الثالث
ِتمهید في علم نقد الرجال َ ِّ ِْ َ  

ْتعریــف النقــد وعلــم : المطلــب األول ْالجــرحَّ ِوالتعــدیل َ ْ والعالقــة  َّ
  :بینهما

ًتعریف النقد لغة واصطالح: المقصد األول ْ   :اَّ
ْ تعریف النقد لغة-1 َّ:  

ْالنقــد َّخــالف النــ: َّ ُ، والنقــد والتنقــاد(1)یئةِسُ َّْ ْ ِتمییــز الــدراهم واخــراج الزیــف منهــا، وكــذا تمییــز غیرهــا، : َّ ْ َْ ِ َِّ ُ ِٕ
ًكالتنقاد والتنقد، وقد نقدها ینقدها نقد ُ ْ ْْ َ َ َُ َ َِ ُِّ َّ ِ، وانتقدها، وتنقدها، إذا میز جیدها من ردیئهااَّ َ ِ ِّ َ َ َّْ َ ِ َّ ََ        :(2)هْیَوَیبَِأنشد سو ،ََ

َتنفي یدا ِ ٍها الحصى في كل هاجرة  َْ ِ ِّ َ ِ نفي الدنانیر تن     َ َِ ِ َّ َ ْ ِ الصیاریفَقادَ ِ َّ  
ٌوالدرهم نقد ْ َ ُ َ ْ ًَأي وازن جید، وناقدت فالن: ِّ ُ ٌْ ٌ ِّ َ َإذا ناقشته فـي األمـر، ونقـد الكـالم: اِ َ َ َ َ َ َ َناقـشه، ونقـد الـشيء : ِ َ َ َ َ َ

ًینقده نقد ُ ْْ َ ُ َإذا نقره بإصبعه كما تنقر الجو: اَ َُْ ِ َِ ِ ونقدت الشيء بإصبعي،زةَ َ ْ ِ َ ُ ْ ً َأنقده واحد:َ َنقد الدراهم ونقـد و، اً واحداُُ ََ َ َِ ِ ْ
َالطــائر الحــب ی ََّ ــدهْنُ ً إذا كــان یلقطــه واحــد:ُق ُ ُْ ِ وهــو مثــل النقــر، ونقــد بإصــبعه،اً واحــداِ َ ْ ِِ َ َ ْ ُ َأي نقــر، ونقــد الرجــل :َّ َ ََ

ًالشيء بنظره ینقده نقـد ُ ْْ ُ َ ِ ونقـد إلیـهاَ َ َاخـتلس ا: َ ِلنظـر نحـوه، ومـا زال فـالن ینقـد بـصره إلـى الـشيءَ َ َ ُ ُْ ِ إذا لـم یـزل :َ
َینظر إلیه، واإلنسان ینقد الشيء بعینه ُ ُْ َ ُ ِ ِ وهو مخالسة النظر ل:ِ ُ ْال یفطن له، والنقدَّئَ َّْ َ َ ٌتقشر في الحافر، وتَأكل : ُ ُّ َ َِ ِ ٌُّ َ

َّفي األسنان، وقد نقد الحافر، إذا انتقر وتقشر َ ََ ََ ُْ َِ َ َ(3).   
ً تعریف النقد اصطالح-2 ْ   :اَّ

ْالنقد"یمكن تعریف  ِتتبـع أحـوال ناقلیهـا و، َسـقیمهامـن ِّتمییز صحیح الروایـات : هَّثین بأنِّدَحُ عند الم"َّ َ
ً وتعدیالاًحْرَ جُحكم علیهملوا ِ ْ َ(4).  

                                                           
ِالنسیئة )1(  ).سأن: مادة(، )166:ص/1:ج(لسان العرب : ابن منظور: ُینظر. أي التأجیل والتأخیر: َّ
ْالبــصري،الفارسـي، ثـم ر َبـْنُعمـرو بـن عثمـان بــن ق )2( َوقــد طلـب الفقـه والحــدیث ، وحـَّ النُ إمـام،"هْیَوَیبِسـ" بـــ ر، الملقـبْشِ أبـو بـَ َ

َمــدة، ثــم أقبــل علــى العربیــة فبــرع وســاد أهــل العــصر َ ســیر أعــالم النــبالء  : الــذهبي: ُینظــر.  مــات ســنة ثمــانین ومائــة هجریــة.َّ
 ).97: (، ترجمة رقم)352: ص-351:ص/8:ج(
تــاج ، ّ الزبیــديّيُمحمــد مرتــضى الحــسین، )نقــد: مــادة(، )426:ص -425:ص/3:ج(لــسان العــرب : ابــن منظــور: ُینظــر )3(

الكویــت، التــراث العربــي، سلـسلة تــصدرها وزارة اإلعــالم فــي الكویـت، مطبعــة حكومــة الكویــت ، العـروس مــن جــواهر القـاموس
 .)نقد: مادة(، )235:ص -230:ص/9:ج(
ْالجرح: ابن أبي حاتم: ُینظر )4( ِوالتعدیل َ ْ  .بتصرف) 6:، ص5:ص(مة المؤلف ِّدَقُ، مَّ
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 وتتبــع هاعملیــة جمــع األحادیــث وفحــصها ونقــد" المهمــة التــي یتــصدى لهــا الناقــد هــي َّوعلیــه فــإن
ِوال ناقأحـــ َّ فیقـــوم بجمـــع طـــرق األحادیـــث ومقارنتهـــا ودراســـتها والحكـــم علیهـــا وبیـــان مـــا فیهـــا مـــن علـــلیهـــا؛َ ة ُ

 ،(1)"َّ لیـستخلص بـذلك الحكـم علـى الـراوي ومـا روى؛َّواختالف؛ كما یقوم بدراسة حال الراوي وما یعـرض لـه
َخرج الزیفی وهازّمیوینقد الدراهم كالصراف الذي ی ْ َّ ُّطیب البغدادي، قال الخ منهاُ ْ َّ في الجامع ألخالق الـراوي َ

ِأشبه األشـیاء بعلـم الحـدیث معرفـة الـصرف ونقـد الـدنانیر والـدراهم، فإ: "(2)"وآداب السامع َّ ِ َه ال یعـرَّنـُ ف جـود ُ
ٍالدینار والدراهم بلون، وال مس، وال طراوة، وال دنس، وال نقش، وال صـفة تعـود إلـى صـغر وال كبـر، وال إلـ ٍ ٍ ٍِّ ٍ ٍَ َ ى ٍ

َّضــیق أو منعــة، وان ٕ ٍ َ َ َ َعرفــه الناقــد عنــد المعاینــة، فیعــرف البهــرج الزائــف، والخــالص والمغــشوش، وكــذلك َمــا یٍ ِ ُ َّ
َ تعالى-ه علم یخلقه اهللاَّتمییز الحدیث، فإن َ   ".  في القلوب بعد طول الممارسة له، واالعتناء به-َ

ْالحي للنقـــد؛ فالنقـــد الصــطممــا ســـبق تظهـــر العالقـــة الوثیقــة بـــین التعـــریفین اللغـــوي وا َّْ تمییـــز الجیـــد َّ
َّوابرازه؛ سواء تعلق األمر بالـدنانیر والـدراهم  -علـم یخلقـه اهللا"، وهـو  أو غیـر ذلـك،ِّ أو الروایـات واألحادیـث،ٕ

َسبحانه وتعالى َ َُ َ ُ ََ ُّ كمـا قـال الخطیـب البغـدادي" في القلوب بعد طول الممارسة لـه، واالعتنـاء بـه-ْ ْ  ، یؤكـد ذلـكَ
ُ قال علـي بـن الحـ:، قال(3)"كتاب العلل"َّه اإلمام ابن أبي حاتم الرازي في ما أخرج َْالجنیـدسین بـن ّ سـمعت : ُ

ْابن نمیر یقول ٌمعرفة الحدیث إلهام: "(4)قال عبد الرحمن بن مهدي: َُ ِ ْابن نمیـر: ، قال"ُ َوصـدق، لـو قلـت": َُ َ َ :
َمن أین؟، قلت ْ   ". َ لم یكن له جواب:ِ

ْالجرحف علم یتعر: المقصد الثاني ِوالتعدیل َ ْ   :اً لغة واصطالحَّ
ًیقــرن علمــاء الحــدیث دائمــ ُ ِ َ ْالجــرح " بــین مــصطلحي اَ ِوالتعــدیلَ ْ واحــد، وفــي حقیقــة همــا مــصطلح َّوكأن" َّ

كما  برأسه، ً مستقالاًة التي تجعله علمّاعده الخاصوقو لكل واحد منها مسائله ،نان اثنااألمر هما مصطلح
ْالنیساقال الحاكم  َ ْ ْ معرفـة الجـرح :هذا النـوع مـن علـم الحـدیث": (5)"حدیثلمعرفة علوم ا" في ُبوريَ ِوالتعـدیلَ ْ َّ، 

   كـان ولـذلك،"هـذا العلـم والمرقـاة الكبیـرة منـهوهما في األصل نوعان، كل نوع منهما علـم برأسـه، وهـو ثمـرة 
ْالجرح "بد من تعریف مصطلحي  ال ِوالتعدیلَ ْ ْلجرح كل على حدة، ثم تعریف علم ا" َّ ِوالتعدیلَ ْ َّ.  
  

                                                           
ِیحیــى بــن معــین و: )م1979(أحمــد محمــد نــور ســیف. د) 1( َكتابــَ  الــسعودیة، مركــز البحــث العلمــي -، مكــة المكرمــةَّه التــاریخِ

 ).6:ص/1:ج (ٕواحیاء التراث اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزیز
ُّ أحمد بن علـي المعـروف بالخطیـب البغـدادي)2( ْ َ َّ وآداب الـسامع، قـدم لـه وحققـه وخـرج أخبـاره وعلـق َّالـراويالجـامع ألخـالق : ّ َّ َّ

 ).  382:ص/2:ج (ِّالرسالة َّمؤسسة لبنان، -محمد عجاج الخطیب، بیروت. د: علیه ووضع فهارسه
ِّعبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم الــرازي )3( َكتــا): م2006(َّ     ســعد بــن .د: فریــق مــن البــاحثین، بإشــراف وعنایــة: ب العلــل، تحقیــقِ

ِّعبد اهللا الحمید ود َ ّخالد بن عبد الرحمن الجریسي، الریاض. ُ  ). 388:ص/1:ج( السعودیة، مطابع الحمیضي -ُ
ْعبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري، موالهم، أبو سعید البصري، مات سنة ثمـان وتـسعین ومائـ )4( َ َ ْ ة هجریـة، وهـو ابـن َ

 ).4018: (، ترجمة رقم)351:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ثالث وسبعین سنة
ُْالنیــسابوريالحــاكم ب  محمــد بــن عبــد اهللا المعــروف)5( َ َكتــاب): م1977(َْ  لبنــان، دار الكتــب -ُ معرفــة علــوم الحــدیث، بیــروتِ

  .)52:ص(لطبعة الثانیة العلمیة، منشورات المكتبة العلمیة بالمدینة المنورة، ا
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ْالجرح تعریف -1   :اً لغة واصطالحَ
ْالجرحتعریف . أ   : لغةَ

ًالجرح الفعل، جرحه یجرحه جرح َ ُ َ َ َْ َْ َْ َُأثر فیه بالسالح، وجرحه َأكثر ذلك فیه، واالسم الج: اُ َ ََّ ْرح بالضم، ََّ
ٌوالجمــع َأجــراح وجــروح وجــراح، وقیــل ٌِ ُ ُ ِقولــوا َأجــراح إال مــا جــاء فــلــم ی: ْ َوالجراحــة اســم الــضربة َأو . ري شــعْ ِ
ُالطعنة، والجمع جراحات وجراح، والج ٌ ِ ِ في األبدان بالحدید ونحوهیكون: ّ بالضم،ْرحٌِ ْ َ َ ِ ْ والجرح، بالفتح،َ یكـون : َ

ِفي المعاني واألعراض ونحوهاّباللسان  ِ َ ِ ً وهو المتداول بینهم، وان كانا في َأصل اللغة بمعنى واحد،َ ُّ ِ ِٕ ُ َ ُ .  
َجرح: یقال َّ شـتمه وسـبه، ومـن ذلـك قـولهم:بلـسانه اً فالنـََ ِجرحـوه بَأنیـاب وَأضـراس: َ ُ ُ شـتموه وعـابوه، :ََّ َ َ

َجرح الحاكم الشاهد: ویقال ُ َ ِإذا عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب وغیره، وقد قیل ذلـك فـي غیـر : َ ُ ُ ْ َ ََ َ ِ
َجرح الرجل:  فقیل،الحاكم َ ْغض شهادته، َأي ردت: ََ ََّ ُ ِ ووجه إلیه القضاءَّ َ ََ ِ ِّ ُ وقد استجرح الشاهد، واالسـتجراح،ُ َُ ْ ُ ْ: 

ٌالنقصان والعیب والفساد، واستجرح فالن َْ َ َ ْ َاستحق َأن یجرح،: ُ ُ ََ ْ ّ َ ْكثرت هـذه األحادیـث واسـتجرحت،: ویقال ْ َ َ ْ َ َأي  ْ
ِفسدت وقل صحاحها، وهو استفعل من جرح الشاهد إ َ َِ َِّ َ َ َُ َْ ََ ْ َذا طعن فیـه ورَّ َ َ ْ َأن األحادیـث كثـرت :والمـراد ؛"َّد قولـهَ َُ َ َ َ ّ

َِحتى َأحوجت َأهل العلم بها إلى جرح بعض رواتها، ورد روایته َِ َ َِ ِّ َ ُِ ِِ ْ َ َ َِ ْ ْ َ ْ ْ ْ(1).  
ْالجرحتعریف . ب     :اً اصطالحَ

َّعرف ْالجرح" زريَابن األثیر الجاإلمام  َ َ في مقدمة كتابه "َ ِ ِ ِّ َ ى َتـَوصـف م" :، فقـال(2)"جامع األصـول"ُ
  ". وبطل العمل به،َّق بالراوي أو الشاهد سقط االعتبار بقولهَحَالت
ِالتعدیل تعریف -2 ْ   :اً لغة واصطالحَّ
ِالتعدیلتعریف . أ ْ   : لغةَّ

ُالعدل ْ َ ِضد الجور، وهو ما قام في النفوس َأنه مستقیم، والعدل من الناس: ْ ِ َُّّ َّ َُّ ِ ِ ُِ ْ َ ٌ َ ْ ُ َ ُْ َُ َ ِ ْالمرضي قوله وحك: ْ ُ ُ ُ ْ ََ ُّ ِ ُمهْ ُ، 
ٌرجل عدل وعـادل: یقال ٌِ ْ ٌ ورجـل عـدل، جـائز الـشهادة:َ ٌْ َ ُ ً رضـ:َ ٌ ومقنـع فـي الـشهادةاِ َْ ٌ ورجـل عـدل،َ ٌْ َ ُ ِ بـین العـدل:َ ْ َ ِّ، 

َوالعدالـة ِ وصـف بالمـصدر معنـاه:َ ٍ ذو عــدل:ُ ْ َ سـبحانه وتعــالى-ومـن ذلـك قـول اهللا ،َ َ َُ َ ُ ََ ْ- :M   Z  Y  X 
 [L(3) ،وقولــه : M Ã  Â  Á  À  ¿L(4)،رجــل عــدل: ویقــال ٌ ْ ٌ ورجــالن عــدل،َ ْ َ ُِ ٌ ورجــال عــدل،َ ٌْ َ  وامــرَأة ،ِ
ٌعـــدل ْ ٌ ونـــسوة عـــدل،َ ْ َ ٌ ْ ٍ كـــل ذلـــك علـــى معنـــى رجـــال ذوو عـــدل،ِ ُّْ َ ُ َ ٍ ونـــسوة ذوات عـــدل،ٌ ْ َ ٌ ُال یثنـــى وال ی  فهـــو،ِ       جمـــعََُّ

َّوال یؤنــث َ ً فــإن رَأیتــه مجموعــ،ُ ً َأو مثنــى َأو مؤنثــاِ ِه قــد ُأجــري َّ فعلــى َأنــاَ ْمجــرى الوصــف الــذي لــیس بمــصدرْ ُ، 
                                                           

ــــــــن منظــــــــور: ُینظــــــــر )1( ــــــــسان العــــــــرب : اب ــــــــدي،)جــــــــرح: مــــــــادة (،)423: ص-422:ص/2:ج(ل ــــــــاج العــــــــروس :  الزبی ت
 ). جرح: مادة(، )338: ص-336:ص/6:ج(
ّجامع األصول فـي أحادیـث الرسـول، حقـق نـصوصه، وخـرج ): م1969(َالمبارك بن محمد المعروف بابن األثیر الجزري )2( ّ ُ ُ

َمكتبــة الحلــواني، ومطبعــة المــالح، ومكتبــة دار :  ســوریا، نــشر وتوزیــع-عبــد القــادر األرنــاؤوط، دمــشق: ّ وعلــق علیــهأحادیثــه، َ
  ).   126:ص/1:ج(البیان 

  ).2اآلیة من : لطالقسورة ا( )3(
  ).95اآلیة من : لمائدةسورة ا( )4(
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ِوتعدیل الشهود ْ ٌهم عدولَِّ َأن تقول إن:َ ُ َ وعدل الحكم،ُ ْ ُ ََ َ وعدل الرجل، َأقامه:َّ َ َّ َّ زكـاه:َ ُ والعدلـة والعدلـة،َ َُ َُ ُّ المزكـون:َ َ ُ، 
َ تعــالى-وقولـه َ َ- :M  [  Z  Y  X L(1) ،ذوي عقــل(2)بَّسیُ ســعید بــن المـ:قـال ْ َ ْ َ ُ والعـدل،َ ْ لــم  الــذي :َ

ٌتظهر منه ریبة ِ َ ْ َ(3).  
ِالتعدیلتعریف . ب ْ   :اً اصطالحَّ

َّعرف اإلمام ِالتعدیل زريَ ابن األثیر الجَ ْ َ كتابه قدمةُ في مَّ ى َتـَوصـف م" : فقـال،(4)"جـامع األصـول"ِ
  ." بهَذِ قولهما، وُأخَرِبُتْاع (5)ق بهماَحَالت
ْالجرح تعریف علم -3 ِوالتعدیل َ ْ   :اًصطالحا َّ

ْعلم الجرح " یمكن تعریف ِوالتعدیلَ ْ َعلم یبحـث فیـه عـن جـرح الـرواة" :هَّثین بأنِّدَحُ عند الم"َّ ُّ َ ِوتعـدیلهم  ُ ْ َ
     . (6)" تلك األلفاظِبت والبحث عن مرا،بألفاظ مخصوصة

َاألحادیــثوهـذا العلـم مــن فـروع علــم رجـال " ِ َ َ َّ وقـد عــرف الـدكتور نــور الـدین عتــر ،(7)"ْ ِعلـم الرجـــال"َ َ ِّ "
ِأصول الجرح والتعـدیل وعلـم الرجــال"به في كتا َ َِّ ِ ْ َّ َبأنـه المباحـث الكلیـة المعرفـة بـأحوال الـرواة مـن حیـث : "(8)"ْ ُّ ُ َّ

ْمــنهج النقــد فــي علــوم الحــدیث"كتابــه  فــي ، وقــسم"هــم ومــا یتــصل بهــم ممــا یوصــل إلــى ذلــكّقبــولهم ورد َّ"(9) 

َلمعارف والعلوم التي تبحث في الرجال إلى ا ِّ   : ین رئیسقسمینَ
َّعلوم الرواة المعرفة بحال الراوي: األول - َُّ    .  
َّعلوم الرواة المبینة لشخص الراوي: والثاني - َُّ .  

ِالتعدیلْرح وـــَم الجـعل"ـل وجعـ ْ   عصــب العلــوم"، فهـــو َّال الراويبینة لحــــالماألساســــیة وم ـــضمــن العل "َّ
  

                                                           
  ).2اآلیة من : لطالقسورة ا( )1(
ّالقرشيي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ب بن حزن بن أبَّسیُسعید بن الم )2( ِ ُالمخزومي، َُ ْ   مات بعد التسعینَ

 ).2396: (، ترجمة رقم)241:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر.  وقد ناهز الثمانینهجریة،

تـــــــاج العــــــــروس : الزبیـــــــدي، )عــــــــدل: مـــــــادة(، )431: ص-430:ص/11:ج(لــــــــسان العـــــــرب : ابـــــــن منظـــــــور: ُینظـــــــر) 3(
 ). عدل: مادة(، )445 ص-443:ص/29:ج(
 ).   126:ص/1:ج() 4(
 . والشاهدَّالراويأي ب) 5(
َمصطفى بن عبد اهللا الـشهیر بحـاجي خلیفـة وبكاتـب جلبـى )6(  لبنـان، -ُّكـشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، بیـروت: َ

ُعلــوم الوشــي المرقــوم فــي بیــان أبجــد ال): م1978(ّ، وصــدیق بــن حــسن القنــوجي)582:ص/1:ج(دار إحیــاء التــراث العربــي 
مي،  ســوریا،  منــشورات وزارة الثقافــة واإلرشــاد القــو-دمــشق، ّعبــد الجبــار زكــار: ّأعــده للطبــع ووضــع فهارســه، أحــوال العلــوم

 ).211:ص/2:ج(الطبعة الثانیة 
 ).211:ص/2:ج(ُأبجد العلوم : ّوصدیق القنوجي، )582:ص/1:ج(ُّكشف الظنون : حاجي خلیفة )7(
ْأصول الجرح ): م2001(ِّنور الدین عتر .د )8( ِوالتعدیلَ ْ ِ وعلم الرجـال، دمشقَّ َ ِّ  ).174:ص( سوریا، دار الیمامة -ُ
ْمــنهج النقــد  فــي علــوم الحــدیث، دمــشق): م1981(ِّنــور الــدین عتــر. د )9(  -74:ص (وریا، دار الفكــر، الطبعــة الثالثــة ســ-َّ

 ).75:ص
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َّجال الروایة، وقانون القبول والردالشرعیة، وعمودها الفقري ومیزان ر ِ َ َ ِّ"(1).  

ْالعالقة بین النقد و: المقصد الثالث ْعلم الجرحَّ ِالتعدیل وَ ْ َّ:  
ْمن خالل التعریفات السابقة، وبعد النظر في كالم العلماء حول ماهیة النقد وعلم الجرح  َ ْ ِوالتعدیلَّ ْ َّ ،

َّیالحظ أن ْلنقد َأ هناك عالقة عموم وخصوص بینهما؛ فعلم اُ ْ وأشمل من علم الجرح ُّعمَّ ِوالتعدیلَ ْ َّ.  
ُّروى الخطیــب البغــداديفقــد  ْ َّبــن أبــي حــاتم الــرازي اإلمــام عبــد الــرحمن  َّ أن-ً مــثال-(2)"الكفایــة" فــي َ

ْالجرح "كان یقرأ كتابه  ِوالتعدیلَ ْ : فقال له ،(3)َّعلى جماعة من طالبه فدخل علیه یوسف بن الحسین الرازي" َّ
ْكتــاب صــنف": ، فقــال"ا محمــد، مــا هــذا الــذي تقــرؤه علــى النــاس؟یــا أبــ" َّ َ َ ْته فــي الجــرح ِ َ ُ ِوالتعــدیلُ ْ ومــا ": ، فقــال"َّ

ْالجرح  ِوالتعدیلَ ْ   ."َِثقةُأظهر أحوال أهل العلم، من كان منهم ثقة أو غیر ": ، فقال"؟َّ
ّولكن لما تكل ُ ابن أبي حاتم عن النقـد فـي م اإلماممَّ ْ ْلجـرح ا"مـة كتابـه ِّقدَّ ِوالتعـدیلَ ْ   فیـه،ل القـولَّصَفـ "َّ

َّوبین أن   :ه علم یقوم على أمرینّ
كیــف الــسبیل إلــى : فــإن قیــل: "(4)قــالف ،التمییــز بــین اآلثــار الــصحیحة والــسقیمة:  األمــر األول-

َمعرفة ما ذكرت من معالم كتاب اهللا ّ عـز وجـل-ِ َ ََ     -باآلثـار الـصحیحة عـن رسـول اهللا:  قیـل، ومعـالم دینـه؟–َّ
َّصــلى اللــه علیــه وســلم َّ ََّ ََ ِ َْ َ ُ وعــن أصــحابه النجبــاء األلبــاء الــذین شــهدوا التنزیــل، وعرفــوا التأویــل، رضــي اللــه -ُ َّ َ ِ َ
ُتعالى عنهم، فإن قیل ْ َ َ َ ُفبماذا تعرف اآلثار الصحیحة والسقیمة؟، قیل: َ َ بنقد العلماء الجهابـذة الـذین خـصهم : ُ

َّعز -اهللا ّ وجلَ َ   ."ورزقهم هذه المعرفة، في كل دهر وزمان بهذه الفضیلة، –َ
ًالتمییز بین الرواة جرح: واألمر الثاني - َ ً وتعدیالاُّ ِ ْ ه ال سـبیل َّأنـ، (5) ابـن أبـي حـاتم اإلمـامّبین فقد ؛َ

َإلــى معرفــة شــيء مــن معــاني كتــاب اهللا وال ســنن رســول اهللا َّ صــلى اللــه علیــه وســلم-ِ َّ ََّ ََ ِ َْ َ  إال مــن جهــة النقــل -ُ
َوالرو ِایة، لذلك الِّ َبین الرواة والتعرف على أحوالهم، فیمیز بین عـدول الناقلـة والـرواة وثقـاتهم ز بد من التمیی َ َُّ ُّ

ِّویحكــم بــه، وتجــري أمــور الــدین ُوأهــل الحفــظ والتثبــت واإلتقــان مــنهم، فیتمــسك بالــذي رووه، ویعتمــد علیــه  ُ
    .علیه

َاع األحادیــث،ن أهــل الغفلــة والــوهم وســوء الحفــظ والكــذب واختــروبــی ِ َ َ       فیــسقط حــدیث مــن وجــب مــنهمْ
ُأن یـــسقط حدیثـــه، وال یعبـــأ بـــه وال ی  حدیثـــه مـــنهم علـــى معنـــى ةبـــاُعمـــل علیـــه، ویكتـــب حـــدیث مـــن وجـــب كتُ

   .االعتبار
                                                           

 مـــــصر، دار الـــــسالم، الطبعـــــة الثانیـــــة - الـــــشرعي لقواعـــــد المحـــــدثین، القـــــاهرةالتأصـــــیل): م2008(عبـــــد اهللا شـــــعبان. د) 1(
 ).234:ص(
ُّ أحمد بن علي المعروف بالخطیب البغدادي)2( ْ َ ِالكفایة في معرفة أصول علم ): م2002(ّ ِ ُِ ِالروایةَ َ َ إبراهیم بن : ، تحقیق وتعلیقِّ

َمصطفى الدمیاطي، میت غمر ِّ  ).157: ص-156:ص/1:ج( مصر، دار الهدى -ّ
مــات ســنة أربــع وثالثمائــة ، مــن مــشایخ الــصوفیة، كــان كثیــر األســفار، َّو یعقــوب الــرازيیوســف بــن الحــسین بــن علــي، أبــ) 3(

 ).7590(، )467: ص-462:ص/16:ج(تاریخ بغداد : الخطیب البغدادي: ُینظر. هجریة
ِ كتاب الجرح والتعدیلمةِّدَقُم )4( ْ َّ ْ  ).2:ص (َ
ِب الجرح والتعدیل كتامةِّدَقُم: ُینظر )5( ْ َّ ْ  .)6:، ص5:ص (َ
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َمقدمـة تحقیقـه لكتـاب فـي  َّ فبین- من المعاصرین-ّالدكتور همام سعیدأما  ّشـرح علـل الترمـذي"ِ ِ ِّ"(1) 
ْالنقد َّأن   :دیثي تطور وتنوع وانقسم إلى قسمین كبیرین الحَّ

ْعلـم الجـرح : القسم األول ِوالتعـدیلَ ْ ْ، وهـو نقـد أولـي سـهل میـسور، یهـتم بـالقوادح الظـاهرة كالـضعف َّ َّ ْ َ
  .والجهالة، والغفلة، وكثرة الخطأ، والفسق

ْعلم العلل، وهو نقد ثانوي أعلى من سابقه وأدق: القسم الثاني َ.  
میــدان هــذا العلــم : "(2)ســعید الــدكتور همــام قــال" میــدان علــم العلــل وغایتــه "نوفــي ســیاق حدیثــه عــ

ْوهـــذا النقـــد أوســـع مـــن الجـــرح .  مـــن الخطـــأ والـــوهمِّالثقـــات، وغایتـــه كـــشف مـــا یعتـــري هـــؤالء ِّالثقـــاتحـــدیث  َ ْ َّ
ِوالتعـــدیل ْ ْ، ألن الجـــرح َّ ِوالتعـــدیلَ ْ ي الرجـــل  ینتهـــي بكلمـــة أو ســـطر أو صـــفحة، أو مجموعـــة مـــن األقـــوال، فـــَّ

ْموضع الجرح أو  ِالتعدیلَ ْ ه وترحالـه، وأحادیثـه عـن كـل شـیخ ّلـِه یواكـب الثقـة فـي حَّ فإنـوأما هذا الذي معنـا، َّ
  ". َّمن شیوخه، ومتى ضبط، ومتى نسي، وكیف تحمل، وكیف َأدى

ّ النقد أعمَّنِإ: ویمكن إجمال القول ْ ْ وأشمل من علم الجرح َّ َ ِوالتعـدیل؛ِ ْ ْالجـرح  فـإذا كـان علـم َّ ِوالتعـدیلَ ْ َّ 
ْ، فـــإن علـــم النقـــد بمثابـــة میـــزانً وتعـــدیالاً جرحـــ األخبـــاراة یـــوزن بـــه روبمثابـــة میـــزان ًالـــرواة جرحـــ یـــوزن بـــه َّ َ  اُّ

  . ا  وردً قبوالالمرویات، وًوتعدیال

ْنشأة النقد: نيالثا المطلب   :رهوتطو َّ
َ سبحانه وتعالى-تكفل اهللا َ َُ َ ُ ََ َبحفظ كتابه العزیز و -ْ َّ صلى الله علیه وسلم- نبیه الكریم محمدَّنةُسِ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ؛ -ُ

ِا الكتاب العزیز فقد تولى حفظه بنفسه ولم یكل ذلك إلى َأحد من خلقهّفأم ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َُ َ ُْ ّ َ َ تعـالى- قـال،َ َ َ- :  M  i  h  g
 m   l  k      jL(3)، تعالى-فكان كما أراد اهللا َ َ M   g  f  e  d  c   j    i  h  lk   له أن یكون-َ

  p  o  n     mL(4).  
َّأما السنة، فإن اهللا"و ُ َّ َ تعالى-ُّ َ ً وفق لها حفاظ-َ َّ ُ َّ ً عارفین، وجهابذة عالمین، وصیارفة ناقدین، ینفـون اَ ً

ْعنها تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاهلین ِْنقد بما یقواعد علمیة وعملیة لل فوضعوا؛ (5)"ُ كفل َ
  .اً في فترة مبكرة جداً وتصنیفاًیداكتمل هذا العلم تقع، ولحدیث وصیانتهحفظ ا

ْویمكــن تقــسیم المراحــل التــي مــر بهــا علــم النقــد منــ َّ عبــد اهللا بــن ذ النــشأة إلــى عهــد اإلمــام محمــد بــن َّ
ْنمیر وأقرا َّنه من النقاد إلى قسمین رئیسَُ   .فتنة، ومراحل ما بعد ال(6)مراحل ما قبل الفتنة: ، وهماینُّ

                                                           
ّبــن رجــب الحنبلــيعبــد الــرحمن بــن أحمــد  )1( َ ّالترمــذيشــرح علــل ): م2001(َ ِ ّهمــام عبــد الــرحیم ســعید، . د: ، تحقیــق ودراســةِّ

 ).25:ص/1:ج(ُ السعودیة، مكتبة الرشد، الطبعة الثانیة -الریاض
ّابن رجب الحنبلي. همام سعید. د: كالم المحقق )2( َ ّالترمذيرح علل ش: َ ِ   ).26:ص-25:ص/1:ج (ِّ
ْورة الحجرس() 3(   .)9  اآلیة:ِ
  .)42  اآلیة:ّفصلتورة س( )4(
 ).147:ص/1:ج( تهذیـب الكمال: ّیوسف المزي .ّالمزياإلمام س من كالم اقتبا) 5(

ُ رضي الله عنه-فتنة مقتل عثمان بن عفان: قصدت بالفتنة )6( َ ُْ َّ َِ  .وما حدث بعدها من أحداث سنة خمس وثالثین هجریة، -َ
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    :مراحل ما قبل الفتنة: المقصد األول
ًنــشأ علــم النقــد مبكــر ْ ِ بــالتزامن مــع نــشأة علــم الروایــة، واَّ َ َ ِاللبنــة األولــى لهــذا العلــم رســول اللــهوضــع ِّ َّ َ ُ َ-   

َّصلى الله علیه وسلم َّ ََّ ََ ِ َْ َ ن  ألصحابه وألمته من بعدهم، ماً تعلیم، بنفسهیتثبت من صحة األخباركان ذي  ال-ُ
َما رواه أبو هریرة: ذلك َ َ َْ ُ ُ ِ رض-َ ُي اللهَ َّ ُعنه َ َِأن رسـول اللـه :-َْ َّ َ ُ َ ََّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-َّ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ِ انـصرف مـن اثنتـین-ُ ْ ََ ْ ْ ِ َ َْ َ، 

ِفقال له ذو الیدین ْ َ َ ُْ ُ َ َ َ َُأقصرت الصالة ": (1)َ َْ َّ َ ُ َِأم نسیت یا رسول اللهَ َِّ َ ُ َ َْ َ َّ؟، فقال رسول الل"َ ُ َُ َ َ ََّ صلى الله علیه وسلم-ِهَ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ُ :
َِأصدق ذو الیدین( ْ َ َ ََْ ُ ُ، فقال الناس)َ َّ َ َ ْنعم": َ َ ِ، فقـام رسـول اللـه"َ َّ ُ ُ َ َ َ ََّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-َ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ِ فـصلى اثنتـین ُأخـریین، -ُ ِْ ْ ََ َ ْ َ ْ َّ َ َ

َثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده َأو َأطو ْ ْ ِ ِِ ُ َُ َ ََ ْ َ َ ََّ َ َّ َُّ   .)2("َلََُّ
ُوشـــعر الـــصحابة َ َ ُ رضـــي اللـــه عـــنهم-َّ َْ َ ُ َّ َ  بعظـــم األمانـــة فهـــم الـــذین شـــهدوا الـــوحي والتنزیـــل وعرفـــوا -ِ

ََّ صلى الله علیه وسلم- قال،فوا بالتبلیغُِّالتفسیر والتأویل، وكل َّ ََّ ََ ِ َْ َ َنضر الله امر: (-ُ َْ ُ َّ َّ َ سمع منا شـیئا، فبلغـه كمـا ًأَ ََ ُ ََ َّ َ ً ْ َ َّ ِ ِ َ
َسمع،  ِ ٍفرب مبلغ َأوعى من سامعَ ٍِ َِ ْ َ َْ ُِّ َّ َّ صلى الله علیه وسلم-َِّوا عن النبيحفظف ؛)3()َُ َّ ََّ ََ ِ َْ َ َّ عـز -ربه ما بلغهم عن -ُ َ
ّوجــل َ  -مــر اهللا، اســتجابة ألثبــت وشــرع وحكــم وأمــر ونهــى، ووعــوه وأتقنــوه، ونقلــوه بكــل أمانــة وتَّنَ ومــا ســ-َ

َســــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــالى َ َُ َ ُ ََ ْ-:  M 2  1  0  / >  =  <  ;     :  9  8  7   6  5  4  3      
َّ صلى الله علیه وسلم-، وألمر نبیه}(4)?   َّ ََّ ََ ِ َْ َ َبلغوا عني ولو آیة، وحدثوا عن بنـي إسـرائیل وال حـرج، : (-ُ َ َ َ َ َ َ ََ َََ َ ََ ِ ِْ ِ ْ ُ ِّ ً َْ ِّ ُ ِّ

َّومن كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النا ْ ِْ ُ َ ًَ َْ ََ ُ ََّْ َ َ َ ََ َْ ِّ َّ َ َ َ   .)5()ِرَ
ُ رضي الله عنهم-قامواو َْ َ ُ َّ َ َّ صلى الله علیه وسلم-ِّبالتثبت من صحة الروایات في حیاته -ِ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ، وكـان -ُ

َّالنبي هم ال یعدو سؤالاًعلى نطاق ضیق جدذلك  ِ َّصلى اللـه علیـه وسـلم -َّ َّ ََّ ََ ِ َْ َ غـایتهم ، و عـن صـحة مـا یـروى-ُ
                                                           

ِذو الیــدین )1( ْ َ َْ ّالخربــاق، حجــازي، شــهد النبــي: ُرجــل مــن بنــي ســلیم، یقــال لــه: ُ ِ َّ ْ َّ صــلى اللــه علیــه وســلم-ِ ِ َّ ََّ ََ َْ َ َ، وقــد رآه وهــم فــي -ُ ِ َ
َ یوســف بــن عبــد اهللا بــن عبــد البــر القرطبــي النمــري:ُ ینظــر.صــالته فخاطبــه َّ ّ ألصــحاب، االســتیعاب فــي معرفــة ا): م2002(ُ

َّصححه وخرج أحادیثه َ َّ ِعادل مرشد، عمان: َ    ).721: (، ترجمة رقم)224:ص (، دار األعالم، األردن-ُ
َكتـــــاب، ّالبخـــــاري فـــــي صـــــحیحهاإلمـــــام أخرجـــــه  )2(  ،)714:ح(ُ هـــــل یأخـــــذ اإلمـــــام إذا شـــــك بقـــــول النـــــاس، :بـــــاب، األذان: ِ
 السعودیة، -أبو صهیب الكرمي، الریاض: ، اعتنى بهّصحیح البخاري: )م1998(محمد بن إسماعیل البخاري). 151:ص(

َ كتاب،"صحیحه"مسلم في أخرجه و،  الدولیةبیت األفكار ُّلسهو في الـصالة والـسجود لـها: باب، المساجد ومواضع الصالة: ِ َّ َّ ،
یة،  الـسعود-أبو صـهیب الكرمـي، الریـاض: صحیح مسلم، اعتنى به): م1998(مسلم بن الحجاج). 229:ص( ،)573:ح(

 . وروایة مسلم فیها طول.بیت األفكار الدولیة
َالترمذي في سننه، كتاب  اإلمامأخرجه )3( ِ ِّ ). 599:ص(، )7657:ح(ما جـاء فـي الحـث علـى تبلیـغ الـسماع، : العلم، باب: ِّ

َوأخرجــه اإلمــام ابــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب ًمــن بلــغ علمــا، : المقدمــة، بــاب: ِ ِ َ یــد الــشهیر محمــد بــن یز). 58:ص(، )323:ح(َّ
أبـو عبیـدة : اعتنـى بـه، األلبـانيّالعالمـة محمـد ناصـر : ّحكـم علـى أحادیثـه وآثـاره وعلـق علیـهابـن ماجـه، سـنن ": ابن ماجـه"بـ

ُ رضــي اللــه عنــه، -كالمهــا عــن عبــد اهللا بــن مــسعود، مكتبــة المعــارف،  الــسعودیة-الریــاض، مــشهور بــن حــسن آل ســلمان َ ُْ َّ َِ َ
ّ الترمذي، ووروایة ابن ماجه بنحو روایة ِ َقال ِّ    ".صحیح: "هذا حدیث حسن صحیح، وقال الشیخ األلباني :اإلمام الترمذيَ

 ).6اآلیة : سورة الحجرات( )4(
ــــاب )5( َأخرجــــه اإلمــــام البخــــاري فــــي صــــحیحه، كت ِ ــــاب: ّ ــــاء، ب ــــي إســــرائیل، : أحادیــــث األنبی ، )3461:ح(مــــا ذكــــر عــــن بن
َّ رضي الل-عن عبد اهللا بن عمرو). 666:ص( َِ ُه عنهماَ ْ َ ُ- .  
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َ علیـه الـسالم- فـي سـیرة أبـي األنبیـاء إبـراهیم، لهم فـي ذلـك أسـوة القلبياالطمئنان ِّ ِ َْ َ- : M  $    #  "  !
32  1  0  /  .  -,    +  *  )(  '  &  %L (1) ،ُمــــــا رواه:  نمــــــاذج هـــــذا التثبــــــتمـــــنو َ َ   

ٍعبد الله بن عمرو ِْ َ َْ ِْ ُ رضي الله عنهما-َِّ َْ َ ُ َّ َ َ قال،-ِ ِحدثت َأن رسول الله: َ َّ َ ُ َ َّ ُ ْ ِّ َّ صلى الل-ُ َّ ََّه علیه وسلمَ َ َ ِ َْ َ َ قال-ُ ُصالة : (َ َ َ
ِالرجل قاعدا نصف الصالة ِ َِ َّ ُ ًْ َ ِ ُ َ، قال)َّ َفَأتیته فوجدته یصلي جالسا فوضعت یدي على رأسه؛ فقال: َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُُ ْْ َ ًَ َِّ ُ ُ َما لك یـا (: َْ َ َ َ

ٍعبد الله بن عمرو؟ ْ َ ََ ْ ِْ َّ ُ، قلت)َ َحدثت، یا": ُْ ُُ ْ ِرسول الله ِّ َّ َ ُ َ َأنك قلت!َ ُْ َ ِصالة الرجـل قاعـدا علـى نـصف الـصالة: (َّ ِ ِ َِ ََّ ْ َ َ ًُ َُ ِ َّ َ( ،
ًوَأنــت تــصلي قاعــدا ِْ َ ِّ َ ُ َ َ، قــال"!َ َْأجــل، ولكنــي لــست كَأحــد مــنكم: (َ ُ َْ ِ ٍ َِ َُ ْ َ َِّ َ  وغیــر ذلــك مــن نمــاذج عدیــدة كانــت فــي ،)2()ْ

َّ صلى الله علیه وسلم-حیاته َّ ََّ ََ ِ َْ َ   .اته عما كان منها بعد وفً فضال-ُ
ْوهــذا إن دل علــى شــيء؛ فإنمــا یــدل علــى أن النقــد للحــدیث و َّ ََّّ ّ جــد فــي عــصر النبــوة، وهــي مرحلــة َّ

ـــ َّر األســـاس للبنـــاء الـــذي جـــاء بعـــدها، صـــحیح إن حـــاالت التجـــریح كانـــت قلیلـــة وفردیـــة، وهـــي أشـــبه تعتب
ّبالمشورة، وأخذ رأي النبي َّ صلى الله علیه وسـلم-َِّ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ًفـراد، إال أن هـذا یعـد تأصـیال فـي بعـض األ-ُ ُّ ُ ْ لنـشأة النقـد َّ َّ

ْوالجرح والتعدیل  وهذا هو المهم، فقد أخذ النقد في حیاة الصحابة َّ ِ ْ َّ ْ ُ رضي الله عنهم-َ َْ َ ُ َّ َ  آخر وتعددت ً شكال-ِ
ّصوره خاصة بعد وفاة النبي َّ صلى الله علیه وسلم-َِّ َّ ََّ ََ ِ َْ َ تحـري عنـد النقـل،  من مبالغة فـي التثبـت ودقـة فـي ال-ُ

َإلى اإلقالل من الروایـة، كـذا اسـتدراك الـصحابة َ ََّ َ ُ رضـي اللـه عـنهم-ِّ َْ َ ُ َّ َ  بعـضهم علـى بعـض، وظهـور بعـض -ِ
َالمصطلحات الخاصة بالجرح والتعدیل، ولكن تركزت اهتمامات الصحابة َ ََّ ِ ْ َّ ُ رضي الله عنهم-ْ َْ َ ُ َّ َ  آنـذاك علـى -ِ

، فظهــرت أســالیب متنوعــة فــي نقــد المتــون، والتثبــت مــن )3(لــضعف فــیهمنقــد المــتن دون الــسند لعــدم وجــود ا
  : صحتها، والتحري من دقة نقلها، منها

ُما رواه :  ذلكثالموطلب الشاهد،  َ ِّ سـعید الخـدريوَأبـَ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ ُ رضـي اللـه عنـه-َ َ ُْ َّ َ ِ َقـال ،-َ ٍكنـت فـي مجلـس " :َ ِ ِْ َُ ْ ُ
ِمــن مجــالس األنــصار َ َْ ْ ِ ِ َِ َ ُ إذ جــاء َأبــو م،ْ ُ ََ ْ ٌوســى كَأنــه مــذعورِ ُ ُْ َ َّ َ َ فقــال،َ َ ً اســتأذنت علــى عمــر ثالثــا:َ ََ َ َ ُ ََ َُ ْ َْ ِ فلــم یــؤذن لــي ،ْ ْ َ َْ ُ ْ َ

ُفرجعت ْ َ َ فقال،ََ َ َ ما منعك:َ َ َ َ ُ قلت؟،َ ُ استأذنت ثالثا فلـم یـؤذن لـي فرجعـت:ُْ ُْ ْ َْ َُ َْ َِ ْ َ َ ًَ ََ ْ ِ وقـال رسـول اللـه،َْ َّ ُ َُ َ َ ِ صـلى اللـه علیـه-َ َْ َ ُ َّ َّ َ 
ََّوسلم َ ْذا اسـتأذن َأحـدكم ثالثـا فلـم یـؤذن لـه فلیرجـعِإ( :-َ ِ ْ َ ُ ُ ََْ ََ َ َ َ َْ ْ ْْ ًْ ََ ُ ُ َ َ فقـال،)َْ َ ٍ واللـه لتقـیمن علیـه ببینـة:َ ِ ِ َِ َِّْ َِ َ ََّ َ ُ َّ ُ َأمـنكم َأحـد سـمعه ،َ ََ َِ ٌِ ْ ُ ْ

ِّمــن النبــي َِّ ْ ََّ صــلى اللــه علیــه وســلم-ِ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ٍ فقــال ُأبــي بــن كعــب؟،-ُ ْ َ ُ ْ ُّ َ َ َ ُ واللــه ال یقــوم:َ ُ َ َ ِ َّ ِ معــك إال َأصــغر القــومَ ْ ََ ْ ُ َ ْ َّ ِ َ ُ فكنــت ،َ ْ ُ َ
َََأصغر ُالقوم فقمت معه ْ َ َ ُْ ْ ُ ََ ِ َّ فَأخبرت عمر َأن النبي،ْ َِّ َّ َ َ ُ َُ ْ ْ ََّ صلى الله علیه وسلم-َ َّ ََّ ََ ِ َْ َ َ قال ذلك-ُ ََِ َ")4(.  

َفذهب َأبـو موسـى: "وفي روایة أخرى ُ ُ َ َ َ ُ قـال عمـر،َ َ ُ َ ُإن وجـد بینـة تجـدو" :َ َِ َ ً ََِّ َ َ ْ ًه عنـد المنبـر عـشیةِ َّ ِ ِ َِ َِ ْ َ ْْ ْ وان لـم ،ُ َ ْ َِٕ
ُیجد بینة فلم تجدوه ُ ِ َِ ْ َ ًَ ََِّ ُ فلما َأن جاء بالعشي وجدوه؛"َْ ُ َ ََ ِّ ِ َ َْ ِ ْ َّ َ قال،ََ ُیا َأبا موسى مـا تقـول" :َ َُ َ َُ َ َ َأقـد وجـدت،َ ْ َْ َ َ قـال،!"؟َ ْنعـم" :َ َ َ،   

ٍُأبــي بــن كعــب ْ َ َ ْ َّ َ قــال،"َ ٌعــدل" :َ ْ َ قــال،"َ َیــا َأبــ" :َ َا الطفیــل مــا یقــول هــذاَ َ ُ ُ ََ َ ِ ْ َ قــال،"؟ُّ ِســمعت رســول اللــه" :َ َِّ َ ُ ََ ُ ُ صــلى اللــه -ْ َّ َّ َ
                                                           

  .)260  من اآلیة:بقرةورة الس ()1(
َكتــاب، مــسلم فــي صــحیحهاإلمــام  أخرجــه )2( ً صــالة النافلــة قائمــا وقاعــدا، وفعــل بعــض :بــاب،  صــالة المــسافرین وقــصرها:ِ ً

ًالركعة قائما وبعضها قاعدا،     ).290:ص(، )735:ح(ً
  ).184:ص(محدثین التأصیل الشرعي لقواعد ال: عبد اهللا شعبان. د: ُینظر )3(
َأخرجــه اإلمــام البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب )4( ِ ِاالســتئذان، بــاب: ّ َ ِْ ــا، : ْ ًالتــسلیم واالســتئذان ثالث ِ َ ِْ ، )1202:ص(، )6245:ح(ْ

َوأخرجه اإلمام مسلم في صحیحه، كتاب ِاآلداب، باب: ِ ِاالستئذان،: َ َ ِْ   ). 888:ص(، )2153:ح( ْ
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ََّعلیــه وســلم َ َ ِ َْ ِ یقــول ذلــك یــا ابــن الخطــاب فــال تكــونن عــذابا علــى َأصــحاب رســول اللــه-َ َِّ ِ ُ َ ِ َِ َ ً َ َ َْ َ َ ََّ َ ُْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ ِ صــلى اللــه علیــه-ُ َْ َ ُ َّ َّ َ  
ََّوسلم َ َ قال،"-َ َسبحان " :َ َ ْ ِاللهُ ً إنما سمعت شیئ!َّ ْ َُ ْ ِ َ َ َا فَأحببت َأن َأتثبتَِّ ُ ْ َََّْ ْ َ َ")1(.  

ٌّمـا رواه علـي:  ذلـكمثـالو ،االسـتحالف -اً أیـض-ومن هذه األسالیب ِ َ ُ َ ُ رضـي اللـه - بـن أبـي طالـبَ َّ َ ِ َ 
ُعنه َ قال،-َْ ِإني كنت رجال إذا سمعت من رسول الله: "َ ِ َِّ ِ ُ ََ َْ ُ ُْ َ ِ ًِ ُ ْ ُ ُ صلى الله -ِّ َّ َّ ََّعلیه وسلمَ َ َ ِ َْ َ حدیثا نفعني الله منـه بمـا -َ ِ ُ ُ َْ ِ ِ َِّ َ َ َ ً
َشاء ٍَأن ینفعني بـه، واذا حـدثني رجـل مـن َأصـحابه اسـتحلفته فـإذا حلـف لـي صـدقته، وانـه حـدثني َأبـو بكـر  َ ْ ٌَ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َّ ََِّّ ِٕ ٕ ََ َُ ُ َْ َ ََ َْ َ َ َِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ َْ

ٍوصدق َأبو بكر ْ َ ُ َ َ َ َ قال،َ ُسمعت رس: َ ََ ُ ْ ِول اللهِ َّ ََّ صلى الله علیه وسلم-َ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ُ یقول-ُ ُ ُما من رجل یذنب ذنبا، ثم یقوم : (َ ُ َ ً ُ ُ َُُّ ْ َ ِ ِْ ٍ َ ْ َ
ــ َّفیتطهــر، ثــم یــصلي، ثــم یــستغفر الل ُ ُِ ْ َ َْ َ ُ ََّ َُّ ُِّ َ َّ َ ــه لــهَ ُه إال غفــر الل ُ ََ َّ َ َ َ َّ َ، ثــم قــرَأ هــذه اآلیــةِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َّ ُ:  M  A  @  ?         >  =

  D  C  B  G    F  EL(2) ِإلى آخر اآلیة َِ ْ ِ  األسالیب التي استعملهاوغیر ذلك من ، (3))َِ
َالصحاب َ ُ رضي الله عنهم-ُةَّ َْ َ ُ َّ َ   . في نقد المتون-ِ

ُ رضـي اللـه عـنهم-َّیمكـن القـول بـأنهم"و َْ َ ُ َّ َ َّ قـد مهــدوا الطریـق لمـن جـاء بعـدهم فـصار النـاس بعــدهم -ِ
ْ فـي فـن الموضـوعیة، والنقـد، وتـم وضـع ً جمـیالاًم واطمئنانهم وتعلمـوا أدبـفي الطریق الممهد، لذا زادت ثقته َّ

ِحد للمتقولین فلم تقبل األقوال إال بعد عرض على منهج النقد وقواعد الجـرح والتعـدیل، ومـن ثـم فقـد شـكلت  ْ َّ ْ َ ْ َّ ُ
َّ للتعامل مع السنةاًُأسس ُّ")4(.  

ْویقف وراء ظهور النقد في هذه  بل اإلنسان علیه مـن الـوهم ُ جما: هووامل واحد المراحل األولى عَّ
والنــسیان والخطــأ، والنــاس یختلفــون فــي ذلــك، ویتفــاوتون بحــسب مــا منحــنهم اهللا مــن نعمــة الحفــظ والیقظــة 

ْوالتــذكر، كمــا تعتــري اإلنــسان حــاالت مــن التغیــر مــن النــشاط والــضعف، والقــوة وكبــ  الــسن، ومــا یــصاحب رَّ
َّ، واال فـــإن )5(یان مـــن الـــذهول والنـــساًذلـــك َأحیانـــ ّ ـــةٕ ْ ال حاجـــة إلـــى الجـــرح ،النـــاس آنـــذاك علـــى أصـــل العدال َ

َّوالتعـــدیل، ألن العـــصر عـــصر صـــحابة، وهـــم  ِ ْ عـــن ، فلـــم یكـــن یحتـــاج ألكثـــر مـــن التحـــرز جمـــیعهم عـــدولَّ
  .)6(الوهم

  
  
  

                                                           
َأخرجه اإلمام مسلم في صحیحه، كت )1( ِاآلداب، باب: ابِ ِاالستئذان، : َ َ ِْ   ). 889:ص(، )2154:ح(ْ
 ).135 اآلیةمن : آل عمرانسورة ( )2(
َأخرجــه اإلمــام الترمــذي فــي جامعــه، كتــاب )3( ِ ِّ ّمواقیــت الــصالة عــن النبــي: ِّ ِ َّ صــلى اللــه علیــه وســلم-َّ ِ َّ ََّ ََ َْ َ مــا جــاء فــي : ، بــاب-ُ

َرجـه اإلمــام ابــن ماجــه فـي ســننه، كتــابوأخ). 110:ص(، )406:ح(الـصالة عنــد التوبــة،  َمـا جــاء فــي أن الــصالة : ، بــاب: ِ َّ َ
ُّحدیث علي حدیث حسن: وقال اإلمام الترمذي). 248:ص(، )1395:ح(ّكفارة،  َ َ ٌ ِّ ُ. 

  ).235:ص(التأصیل الشرعي لقواعد المحدثین : عبد اهللا شعبان. د )4(
ِیحیى بن معین و: أحمد محمد نور سیف. د: ُینظر )5(   ).7:ص/1:ج(َّه التاریخ َتابِكَ
ْمنهج النقد في علوم الحدیث : ِّنور الدین عتر. د: ُینظر )6(   ).52 -51:ص(َّ
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    :مراحل ما بعد الفتنة: المقصد الثاني
ُ رضي الله عنه- بن عفانثم كان مقتل عثمان َ ُْ َّ َ ِ َ خمس وثالثین ِ في سنة-َ ُ، فعظم ذلك على هجریةٍ

ِأهل الخیر من الصحابة َ َ ُ رضي الله عنه-انــــة بن الیمـــــقال حذیف ،)1(ةـــــــ وغیرهم، وانفتح باب الفتنَّ َ ُْ َّ َ ِ   أول: "-َ
 دـــــي الحـــرة، وهـــــت سنة أربعین من الهجـــكانو ،)2("الــــَّروج الدجـــ وآخر الفتن خ،الفتن قتل عثمان بن عفان

َّالفاصل بین صفاء السنة وخلوصها من الكذب والوضع، وبین اللجوء إلیه واتخاذه وسیلة لخدمـة األغـراض  ُّ
ُ رضي الله عنهمـا-ّالسیاسیة واالنقسامات الداخلیة، بعد أن اتخذ الخالف بین علي ومعاویة َْ َ ُ َّ َ  ا  حربیـً شـكال-ِ

ح، وبعـــد أن انقـــسم المـــسلمون إلـــى طوائـــف متعـــددة وأحـــزاب، واتخـــذ هـــذا ســـالت بـــه دمـــاء وأزهقـــت منـــه أروا
ِّ لــه بــالغ األثــر فــي قیــام المــذاهب الدینیــة فــي اإلســالم، فلقــد حــاول كــل حــزب أن یؤیــد اً دینیــًاالنقــسام شــكال

َّموقفه بالقرآن والسنة، حتى عمل بعضهم على تأویل القرآن على غیر حقیقته، وتحمیل نـصوص الـسنة مـ َُّّ ا ُّ
ََّ صــلى اللــه علیــه وســلم- بــل وضــع بعــضهم علــى لــسان الرســول؛ال تتحملــه َّ ََّ ََ ِ َْ َ  أحادیــث تؤیــد دعــواه، بعــد أن -ُ

  .)3(َّعز مثل ذلك في القرآن لحفظه، ومن هنا كان وضع الحدیث واختالط الصحیح منه بالموضوع
ُبــــذل الـــصحابة والتــــابعون   الجـــسیم ووأده فــــي مهـــدهولمواجهـــة هـــذا الخطــــر َ َ ْ كبیــــرة فـــي نقــــاًجهـــودَّ ِد َ

  -:ِّالروایات وتمییز الصحیح منها، تمثلت فیما یلي
َالتــزام اإلســناد والتــشدد فــي طلبــ: ً أوال- ّالتــزم الــصحابة والتــابعون اإلســناد وتــشددوا فــي طل: هْ َ ْ ُ َ َ ِبــه مــن رواة َّ َ

ُ رضـي اللـه عنـه- مقتـل عثمـان بـن عفـانفتنةاألخبار، خاصة بعد  َ ُْ َّ َ ِ َ، قـال -َ ِ سـیرینبـنمحمـد مـام اإلَ ِ)4(:)5(: 
ِلــم یكونــوا یــسَألون عــن اإلســناد" َ ُْ ِْْ ْ َ َ ََ ُ َُ ُ فلمــا وقعــت الفتنــة قــالوا،ْ ُ ََ َ ََْ ِ ْ ْ َ َ ْ ســموا لنــا رجــالكم:َّ ُ َ ََ ِ َ ُّ َ فینظــر،َ ُ إلــى َأهــل الــسنة فیؤخــذ َُْ ََ ْ َُ ِ َّ ُّ ِ ْ ِ

ُْحدیثهم ُ ِ ُ وینظر إلى َأهل البدع فال یؤخذ حدیثه،َ ُُ ِ َ ُ ُُ ََ َ ْْ َ َ ِ ِ ِْ َِ ْ ومنذ ذلك الحین بدأ التركیز على نقـد األسـانید والكـشف . "ْمَ
ِعــن أحــوال رجـــالها،  َومثــال التــزام الــصحابة اإلســناد وَ َ ْ ِ َ َ ُ مــا رواهّالتــشدد فــي طلبــه،َّ َ ُ مجاهــدَ ِ َ ــَ بــن جُ َ، قــال)6(رْب َ: 

                                                           
ُعبـد اهللا بـن عبـد المحـسن : اإلصـابة فـي تمییـز الـصحابة، تحقیـق): هــ2008(ّ علي بن حجر العـسقالنيأحمد بن: ُینظر )1( ْ

  . بتصرف)106:ص/7:ج (، مصر، دار هجر بدار هجر واإلسالمیةالتركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربیة
  ).447:ص/39:ج (تاریخ مدینة دمشق: ابن عساكر )2(
ــــــسالم      -َُّّالــــــسنة ومكانتهــــــا فــــــي التــــــشریع، القــــــاهرة): م1998(ّمــــــصطفى الــــــسباعي: ُینظــــــر )3( َ مــــــصر، دار الــــــوراق، دار ال ّ
  ).79:ص(
َاألنصاري، محمد بن سیرین )4( ّالبـصري،بن أبي عمـرة  أبو بكر َْ ْ تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر.  هجریـة مـات سـنة عـشر ومائـةَ

  ).5947: (، ترجمة رقم)483:ص(التهذیب 
ِ بیــان أن اإلســناد مــن الــدین، وأن الروایــة ال تكــون إال عــن الثقــات، وأن جــرح :، بــاب الــصحیحةّقدمــم:  مــسلم بــن الحجــاج)5( َ َ ِّ َّ َ ْ َّ

َالرواة بما هو فیهم جائز بل    . )24:ص(واجب ُّ
ْمجاهد بن جبر، أبو الحجاج  )6( َ َُ ِ ُالمخزوميُ ْ   هجریـة، أو أربـع ومائـة، أو ثـالث، أو اثنتـین، مـات سـنة إحـدى،، موالهم المكيَ

  ).6481: (، ترجمة رقم)520:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. وله ثالث وثمانون
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ُّجـاء بـشیر العــدوي" ِ َ َ َْ ٌْ َ ُ ُإلـى ابـن عبــاس فجعـل یحــدث ویقـول )1(َ َُ َ َ ُ َ ََ ُ َِّ َِ ٍ َّ ْ ِ قـال رســول اللـه:)2(َِ َّ ُ َُ َ ََّ صـلى اللــه علیـه وســلم-َ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ُ-، 
َقال ِرسول اللـه َ َّ ُ ُ ََّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-َ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ِ فجعـل ابـن عبـاس ال یـأذن لحدیثـه وال ینظـر إلیـه،-ُ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ُ ُ َْ َ َ َ ََ ََ ُ ُْ ٍ َّ َ َ َ فقـال،َ َ َ یـا ابـن :َ ْ َ

ِعباس مالي ال َأراك تسمع لحد ِ َِ َُ َ َْ َ َ َ َ ٍ ِیثي ُأحدثك عن رسـول اللـهَّ َِّ ِ ُ َ ْ َ ََ ُ ََّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-ِّ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ُ وال تـسمع-ُ َ ْ َ ُ فقـال ابـن ؟،ََ ْ َ َ َ
ٍعبــاس َّ ًإنــا كنـــا مــرة إذا ســـمعنا رجــال" :َ ُ َ َ ْ ِ َ َ ِ ًِ َّ َ َّ ُ یقـــولَُّ ُ ِ قــال رســول اللـــه:َ َّ ُ َُ َ ََّ صــلى اللـــه علیــه وســـلم-َ َّ ََّ ََ ِ َْ َ َ ابتدرتــه َأبـــصارنا-ُ ْ ُْ ََ ُ ْ ََ 

ْوَأصغینا إلی َ َِْ َ ْ َه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلولـــَ ُ َ ََّ َ َ َْ َّ ُ َّ ِ ِ َِ َّ َ َ ِلم نأخذ م )3(ِ ْ ُ ْ َ ْ ُن الناس إال ما نعرفَ ِ ْ َ َ َّ ِ ِ َّ ْ."  
ِالتابعین باإلسناد،م ومثال التزا َ ْ َإن هذا العلم " :)4(َین السابق، باإلضافة إلى قولهِیرِ قول محمد بن سِْ ْ ِْ َ َ َّ ِ

ٌدین ْ فانظروا عمن تأخذون دینكمِ ُُ َ ِ َ ُ ُ َْْ ْ َّ َ ُ  بـه مـن بعـدهم، هذا القول الذي سار علیه التـابعون فـي حیـاتهم وأوصـوا ،"َ
 ،اتقــوا اهللا یــا معــشر الــشباب" : فقــال،فــي مرضــه )7(ینِیرِ دخلنــا علــى أنــس بــن ســ:)6(:)5( حمــاد بــن زیــدقــال

  ."نها من دینكمإوانظروا عمن تأخذون هذه األحادیث ف
ُمحدث بإسناد الحدیث یرفـع العهـدة عـن نفـسه ویطمـئن إلـى صـحة مـا ینقـل عنـدما ینتهـي سـنده ال"و َ ْ ّ ُ

ِإلى رسول الله َّ َ ُ ََّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-َ َّ ََّ ََ ِ َْ َ َاإلسـنادیكـن م ولـو لـ"، )8("-ُ هـذه الطائفـة لـه لظهـر فـي هـذه   وطلـبْ
ِّ قـط حفظـت علیـه الـدین عــن يم یكـن أمــة لنبـه لـَّمـم، وذاك أنـِّمـة مـن تبـدیل الـدین مـا ظهـر فــي سـائر األاأل

ٍسنةمة، حتى ال یتهیأ أن یزاد في التبدیل ما حفظت هذه األ َّ ََّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-نن رسـول اهللاُ من سُ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ُ- 
 فحفظـــت هـــذه الطائفــة الـــسنن علـــى المـــسلمین، وكثـــرت ،زیـــادة مثلــه فـــي القـــرآن ألــف وال واو، كمـــا ال یتهیـــأ

  .)9("ِّ الدین، ولوالهم لقال من شاء بما شاءعنایتهم بأمر
                                                           

ٌْبشیر بن كعب بن ُأ) 1( َ ٌري العدويَیْمِبي الحُ ِ َ ّالبصري، أبو أیوب َ ْ ، )126:ص(تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر. ، مخضرمَ
  ).729: (ترجمة رقم

َكتـــاب مقدمـــة الـــصحیح،: مـــسلم بـــن الحجـــاج) 2( ِ النهـــي عـــن الروایـــة عـــن الـــضعفاء واالحتیـــاط فـــي تحملهـــا :المقدمـــة، بـــاب: ِ َِ َ ُّ َ َ ِّ
  . )24:ص(
ــذلول( )3( َركــب النــاس الــصعب وال َُّ َِ َ َْ َّ ُ َّ  وأصــل ،هــو مثــال حــسن ):ول فهیهــاتَذلــ وَبْعَّم كــل صــُبــتِكَر( : األخــرىالروایــةفــى  و:)َ

 سـلك : فـالمعنى؛ السهل الطیب المحبوب المرغوب فیه: والذلول، العسر المرغوب عنه: فالصعب؛بل فى اإلالصعب والذلول
 موضـــوعة : وهیهـــات،ق بحــدیثكم أو بعـــد أن نثـــ، بعـــدت اســتقامتكم:ي أ"فهیهـــات" وقولــه ،النــاس كـــل مـــسلك ممــا یحمـــد ویـــذم

ّصحیح مسلم بشرح النووي المعروف بالمنهاج شرح صـحیح ): م1929(ّیحیى بن شرف النووي. الستبعاد الشيء والیأس منه
  ). 80:ص/1:ج( مصر، المطبعة المصریة باألزهر -مسلم بن الحجاج، القاهرة

َ بیــان أن اإلســناد مــ:، بــاب الــصحیحةّقدمــم: مــسلم بــن الحجــاج )4( ِن الــدین، وأن الروایــة ال تكــون إال عــن الثقــات، وأن جــرح ْ َ َ ِّ َّ
َالرواة بما هو فیهم جائز؛ بل واجب،    . )24:ص(ُّ

ِحماد بن زید بن درهم األزديهو  )5(   .من هذا البحث) 21:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ
ُّ الخطیب البغدادي)6( ْ ِالكفایة في معرفة أصول علم  :َ ِ ُِ ِالروایةَ َ َ   ).371:ص/1:ج (ِّ
َاألنــصاري،أنـس بــن سـیرین ) 7( ّالبــصري، ، أبــو عبـد اهللا: وقیـل، أبــو حمــزة: وقیـلى، أبـو موســَْ ْ مـات ســنة ثمــاني  ، أخـو محمــدَ

  ).563: (، ترجمة رقم)115:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر.  ومائة هجریة سنة عشرین:وقیلومائة، عشرة 
  ).226:ص( مصر، أم القرى، الطبعة الثانیة -ّقبل التدوین، القاهرةَُّّالسنة ): م1988(حمد عجاج الخطیبم.  د)8(
ْالتمیمـي البـستيان ّ حبـبـنمحمد  )9( ُ ِ ِ َكتـاب: َ محمـود إبـراهیم زایـد، : ّ مـن المحـدثین والـضعفاء والمتـروكین، تحقیـق المجـروحینِ

  ).27:ص(  لبنان، دار المعرفة-بیروت
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ــ- ــات: اً ثانی ــت مــن الروای ــي التثب ــشاط العلمــي ف ِّمــضاعفة الن ُضــاعف الــصحابة: ُّ َ َ ُ رضــي اللــه عــنهم-َّ َْ َ ُ َّ َ ِ- 
ِّرض التثبت من الروایات ونقدها، فظهرت نشاطات علمیة، منهاوالتابعون من نشاطهم العلمي بغ ُّ :  

رحــل ات واتــساع رقعــة الدولــة اإلســالمیة، فخاصــة بعــد الفتوحــوانتــشارها لــة فــي طلــب الحــدیث، الرح
ِعدد من الصحابة َ َ ُ رضي الله عنهم-َّ َْ َ ُ َّ َ َْ عقیلعبد اهللا بن محمد بنما رواه :  في طلب الحدیث، من ذلك-ِ ُ)1( 

ُ رضي الله عنـه- جابر بن عبد اهللاَّأن َ ُْ َّ َ ِ ّالنبـيه بلغـه حـدیث عـن رجـل مـن أصـحاب َّثـه أنـَّدَح -َ ِ ُ صـلى اللـه -َّ َّ َّ َ
ََّعلیه وسلم َ َ ِ َْ  فبعثـت ، فـإذا عبـد اهللا بـن أنـیس، حتـى قـدمت الـشام،اً فـشددت إلیـه رحلـي شـهر،اًفابتعـت بعیـر، -َ

 : قلــت،عتنقنيا فخــرج فــ،"نعــم" : فقلــت،"؟جــابر بــن عبــد اهللا" : فقــال، فرجــع الرســول، بالبــاباً جــابرَّإلیــه أن
ّالنبـي قـال سـمعت ، أمـوت أو تمـوت خـشیت أن؛حدیث بلغني لم أسـمعه ِ ََّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-َّ َّ ََّ ََ ِ َْ َ  : یقـول،-ُ

ُحـــشَی(  فینـــادیهم يء،لـــیس معهـــم شـــ( : قـــال؟،"اَهمـــُمـــا ب" :ت قلـــ،)اَهمـــُ بًالَرُ غـــًاةَرُ عـــ-َ أو النـــاس-َالعبـــادُاهللا ُر ْ
ي ألحد من أهل الجنة یدخل  ال ینبغ، أنا الملك،بُرَ كما یسمعه من ق: قال،د أحسبهُعَبصوت یسمعه من ب

 وأحد من أهل الجنـة ، وال ینبغي ألحد من أهل النار یدخل النار،وأحد من أهل النار یطلبه بمظلمة، الجنة
َّ وان،وكیف" : قلت،)یطلبه بمظلمة   .)2()بالحسنات والسیئات( : قال،"؟اَمُهُب ًاةَرُما نأتي اهللا عٕ
ْومن، ا رحل التابعون في طلب الحدیثوكذ ُ سعیدما رواه: ك ذلِ ِ ٍ جبیربن َ ْ َ َقـال، )3(ُ ُ اختلـف َأهـل :)4(َ ْ َ ََ ْ

ِالكوفــة فــي هــذه اآلیــة ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ ْ:  M  h  g  f   e  d  cL(5)، فرحلــت إلــى ابــن عبــاس ٍ َّ َ َِ ْ َُِ ْ ََ
َفسَألته عنها ْ َ ُ ُ ْ َ َ فقال،َ َ َلقد ُأنزلـت آخـر مـا ُأنـزل" :َ ِ ِْ ْ َْ َ ِ َ َْ ٌ ثـم مـا نـسخها شـيء،َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُرواه، ومـا "ُ َ ِ العالیـةو َأبـَ َِ َ َقـال: )7(")6(ْ َّكنـا " :َ ُ

                                                           
َْعبد اهللا بن محمد بن عقیل بن أبي طالب )1( ّالمدني الهاشمي، أبو محمد ُ َ ، أمـه زینـب بنـت علـي، مـات بعـد األربعـین ومائـة َ

  ).3592: (، ترجمة رقم)321:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. هجریة
ــــــــاب) 2( ــــــــرد، ب ــــــــي األدب المف ــــــــة، : ّأخرجــــــــه اإلمــــــــام البخــــــــاري ف ــــــــن إســــــــماعیل ). 539:ص(، )970:ح(المعانق محمــــــــد ب

ُكتاب األ): م1998(ّالبخاري َ ُدب المفرد، حققه وقابله على أصولهِ ّ ُ ًسمیر بن أمین الزهیري، مستفیدا من تخریجات وتعلیقـات : ُ َ ْ
ـــــاض ِّالمحـــــدث محمـــــد ناصـــــر الـــــدین األلبـــــاني، الری ِّ َ ـــــشیخ األلبـــــاني.  الـــــسعودیة-ُ ِّمحمـــــد ناصـــــر الـــــدین ". حـــــسن: "وقـــــال ال

ـــدلیل، الطبعـــة الرابعـــة -ناعیةّصـــحیح األدب المفـــرد لإلمـــام البخـــاري، الجبیـــل الـــص): م1997(األلبـــاني َّ الـــسعودیة، مكتبـــة ال
  ).372:ص(
ّاألسديسعید بن جبیر ) 3( َ َّ موالهم الكوفي، قتل بین یدي الحجـَ ّ : ُینظـر. اج سـنة خمـس وتـسعین هجریـة، ولـم یكمـل الخمـسینُ

  ).2278: (، ترجمة رقم)234:ص(تقریب التهذیب 
َكتابّاإلمام البخاري في صحیحه، أخرجه  )4( ُومن یقتل مؤمنـا متعمـدا فجـزاؤه جهـنم{: ، بابفسیر القرآنت: ِ ََّ َ َ َُ ُ ََ َ ً ِّ َ ُُ ُ ًَ ِ ْ ْ ْ ْ ، )872:ص (،}َ
َوأخرجه مسلم في صحیحه، كتاب ،)4590:ح(   ). 1210:ص(، )3023:ح(التفسیر، أول الكتاب، : ِ
  ).93 اآلیة: النساءسورة  ()5(
َِأبــو العالیــة) 6( َِ َ َرفیــع بــن مهــران، أبــو العالیــة :ْ َِ َ ْ . بعــد ذلــك: ، وقیــل هجریــة ثــالث وتــسعین:ِ الریــاحي، مــات ســنة تــسعین، وقیــلُ

  ).1953: (، ترجمة رقم)210:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
َأخرجـــه اإلمـــام الـــدارمي فـــي ســـننه، كتـــاب) 7( ِ ، )583:ح(الرحلـــة فـــي طلـــب العلـــم واحتمـــال العنـــاء فیــــه، : المقدمـــة، بـــاب: َّ
َّمــسند الــدارمي المعــروف بـــ): م2000(َّ الــرحمن الــدارمي، عبــد اهللا بــن عبــد)465:ص( َحــسین ســلیم : ، تحقیــق"ســنن الــدارمي"ُ

َالداراني، الریاض   . السعودیة، دار المغني-ّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َاإلمام حممد بن عبد اهللا بن نمري عرصه وترمجته ومتهيد يف علم نقد الرجال  : الفصل األول ِّ ْ َ ُ 

 
 

37 
 

ِنسمع الروایة بالبصرة عن َأصحاب رسول الله َّ ِ ُ َ َِ َ َ َ َْ ْ ْْ ِ ْ ِ َ َ ِّ ُ َ ََّ صلى الله علیه وسلم-َ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ِ فلم نرض حتـى ركبنـا إلـى المدینـة -ُ ِ َِ َ ْ ََ ْ َ َِ َ َّْ َ َ ْ َ
ْفسمعناها من َأفواههم ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ْ َ   .َّت صور وأشكال عدة، وكان لهذه الرحال)1("َ

رت هذه الرحالت العلمیة في توحید النصوص الشرعیة التي كانت منتشرة في اآلفاق، حتى َّأث"وقد 
ِّســهل علــى َأئمــة الحــدیث اســتخراج المعــاني والمطالــب، والمقارنــة بــین الروایــات المختلفــة وموازنتهــا بروایــة  ِ َِّ

َّاآلخرین، والرد على كید الكذابین والوضا َّ ِ ْعین فـي نحـورهم، ونتیجـة لـذلك ترعـرع علـم الجـرح َّ ِوالتعـدیلَ ْ  َّ، فـإنَّ
ع على أحواله بكثب، ویسأل عنه أهله، ِلَّالناقد إذا سافر إلى بلد المروي عنه، واختلط بأهله استطاع أن یط

  .)2(" عنهاً في الحكم علیه لو كان بعیداًفسهل علیه الحكم على ذلك الرجل الذي قد ال یكون دقیق
ّ أحادیـــث النبـــيمـــذاكرة: اًة أیـــض العلمیـــمـــن النـــشاطاتو ََّ صـــلى اللـــه علیـــه وســـلم-َِّ َّ ََّ ََ ِ َْ َ  مـــع الحـــافظین -ُ

َهذا ما كان علیه الصحابة من صحتها، واً لها، وتثبتاًوالضابطین، تثبیت َ ُرضي الله عنه -َّ َْ َ ُ َّ َ  وما أوصوا به -مِ
ِّ ســعید الخــدريو َأبــ، قــالتالمیــذهم ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ رضــي -َ ِ ُاللــه عنــهَ َ ُْ َتــذاكروا الحــدیث" :)3(-َّ ِ َ ْ ُ َ َ َ فــإن الحــدیث یهــیج الحــدیث،َ َ َِ َِ ُ ُ َْ ِّْ َ َّ ِ" ،

ًتـابعون ومـا أوصــوا بـه تالمیـذهم أیــضوهـذا مـا كـان علیــه ال ِ ُعلقمـة، قـال اَّ َ َ ْ َتـذاكروا الحــدیث" :)5(:)4( بــن قـیسَ ِ َ ْ ُ َ َ َ 
ُفإن ذكره حیاته َ َُ ُ َ ْ ِ َّ َِ".  

لمــروي علــى الخبــر المحفــوظ لــدى الــصحابي العــالم، فمــا وافــق وقــد كــان التــابعي یعــرض الخبــر ا
ُِالمحفوظ المعروف قبل، وما خالف المحفوظ المعروف ترك، من ذلك مقدمـة "مـا أخرجـه اإلمـام مـسلم فـي : ُِ

َعــن ابــن َأبــي ملیكــةبــسنده  )6("الــصحیح ََ ْ ُْ ِ ِ ْ َ قــال)7(َ ِ ویخفــي اًكتبــت إلــى ابــن عبــاس أســأله أن یكتــب لــي كتابــ: َ ْ ُ
ًولـد ناصـح، أنـا أختـار لـه األمـور اختیـار: ، فقـالعني ٌ ِ وُأخفـي عنـه، قـالاِ ِفـدعا بقـضاء علـي، فجعـل یكتـب : ْ َِ

ُّمنــه أشــیاء ویمــر بــه الــشيء فیقــول ُ َّواهللا مــا قــضى بهــذا إال أن یكــون قــد ضــل: "َ مــا أورده اإلمــام : ، والــسبب"ّ

                                                           
َأخرجـــه اإلمـــام الـــدارمي فـــي ســـننه، كتـــاب )1( ِ ، )583:ح(الرحلـــة فـــي طلـــب العلـــم واحتمـــال العنـــاء فیــــه، : المقدمـــة، بــــاب: ّ
َّمــسند الــدارمي المعــروف بـــ): م2000(َّد الــرحمن الــدارمي، عبــد اهللا بــن عبــ)465:ص( َحــسین ســلیم : ، تحقیــق"ســنن الــدارمي"ُ

َالداراني، الریاض   . السعودیة، دار المغني-ّ
ْدراسات في الجرح ): م1995(محمد ضیاء عبد الرحمن األعظمي. د )2( ِوالتعدیلَ ْ   ).34:ص( لبنان، عالم الكتب-، بیروتَّ
َارمي في سننه، كتابّأخرجه اإلمام الد )3(   ).478:ص(، )583:ح(مذاكرة العلم، : المقدمة، باب: ِ
َعلقمـة بـن قـیس بــن عبـد اهللا  )4( َ ْ ّالنخعـيَ َ ّ الكـوفي، مــات بعـد الـستین، وقیــلَّ تقریــب : ابـن حجـر: ُینظــر.  هجریـةبعـد الـسبعین: ُ

  ). 4681: (، ترجمة رقم)397:ص(التهذیب 
َه، كتابَّأخرجه اإلمام الدارمي في سنن) 5(   ). 480:ص(، )627:ح(مذاكرة العلم، : المقدمة، باب: ِ
  ).24:ص( )6(
َعبـد اهللا بـن عبیـد اهللا بـن عبــد اهللا بـن َأبـي ملیكـة بـن عبــد اهللا بـن جـدعان، یقـال) 7( َ َْ ُ َاسـم َأبــي ملیكـة، زهیـر : ِ َ َْ ُ ّالمــدني َّْالتیمـيِ َ َ ،

َأدرك ثالثین من الصحابة، مات سنة سبع عشرة ومائة ه َ : ، ترجمة رقـم)313:ص(قریب التهذیب ت: ابن حجر: ُینظر. جریةَّ
)3454.(  
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َ َأبي إسحمسلم بسنده عن ْ ِ ِْ السبیعيَقاِ َ قال،)1(َّ َّلم" :َ ُا َأحدثوا َ َ ُ رضـي اللـه عنـه-ّتلك األشیاء بعد علـيْ َ ُْ َّ َ ِ ، قـال -َ
  "ّقاتلهم اهللا، أي علم أفسدوا: ّرجل من أصحاب علي

َوغیر ذلك من نشاطات علمیة، حیث إنه لم یأل الصحابة والتابعون َ ََّ ُ ّ ُ رضي الله عنهم-َِّ َْ َ ُ َّ َ  في اً جهد-ِ
  .اَُّّحفظ السنة النبویة وتمییز صحیح روایاته

َبیان أحوال الرواة وتتبع الكذابین والوضـاعین: ًا ثالث- ِتكلـم فـي الرجـال عـدد مـن الـصحابة :ُّ َ َ ََّ ِ ِّ ُ رضـي اللـه -َّ َّ َ ِ َ
ُعنهم ْ ، )هـ68ت(، وعبد اهللا بن عباس)هـ40ت(ّ، وعلي بن أبي طالب)هـ23ت(عمر بن الخطاب: ، أمثال-َ

  ).یحهـ على الصح57ت(، وعائشة)هـ43ت(َوعبد اهللا بن سالم
ـــیهم و ـــم ف ـــالَّتكل ـــابعین، أمث ِعـــدد مـــن الت ـــن المـــ ســـعید :َّ ت (وعـــامر الـــشعبي، )هــــ90ت بعـــد (بَّسیُب

ْوغیــرهم، ولكــنهم قلیــل بالنــسبة لمــن بعــدهم لقلــة الــضعف فــي ، )هـــ110ت(، ومحمــد بــن ســیرین)هـــ100بعــد َّ ّ َ َ
َُأكثــرهم صــحابة عــدول، وغیــر الــصحابة مــن المتبــوعین َّأن ْمتبــوعهم، إذ  َ َ َُّ ُ أكثــرهم ثقــات، وال یكــاد یوجــد فــي ُ

ّالقرن األول الذي انقرض فیه الصحابة والتابعون ضعیف إال ِ َّ ُ َ َ   .)2( الواحد بعد الواحدَّ
ًوكان كالم الصحابة والتابعین في الرجـال من باب النقد، وبیان من تقبل روایته ممن ترد، ال طعن ُّ ُ ُ ِ َ َ َِّ  اَّ

ّرمــذيِّقــال اإلمــام التفــي النــاس أو غیبــة لهــم،  َّوانمــا حملهــم علــى  : ")3("جامعــه"فــي آخــر " العلــل" فــي كتــاب ِ ٕ
ُ واللـــه َأعلـــم-ذلـــك عنـــدنا َ ْ ُ َّ َّ النـــصیحة للمـــسلمین، ال یظـــن بهـــم أنهـــم أرادوا الطعـــن علـــى النـــاس أو الغیبـــة،     -َ ُّ َ ُ ُ

ِّإنمـــا أرادوا عنــــدنا أن یبینــــوا ضـــعف هــــؤالء لكــــي یعرفـــوا، ألن بعــــض الــــذین ضـــعفوا ُ ُ ََُّ َ ُِّ ٍ كــــان صــــاحب بدعــــة، َّ َ
ًوبعضهم كان متهم َُُِّ فـي الحـدیث، وبعـضهم كـانوا أصـحاب غفلـة وكثـرة خطـأ، فـأراد هـؤالء األئمـة أن یبینـوا اُ َِ ٍ ِ

ًأحــوالهم شــفقة علــى الــدین وتثبیتــ ِّ ً ُ، ألن الــشهادة فــي الــدین أحــق أن یتثبــت فیهــا مــن الــشهادة فــي الحقــوق اَُ ُّ ِّ َّ َ
  ".واألموال

ِإن البحـث فــي الـراوي والمـروي واإلســناد، نـشأ فــي : ُ یقـال بكـل ثقــة واطمئنـانوعلـى هـذا، فــیمكن أن َ ْ ِ َّ َّ
  .أواخر منتصف القرن األول الهجري

َّهـــذه عنایـــة ربانیـــة تحققـــت لحفـــظ هـــذه الـــسنة المطهـــرة، والـــصحابة اإلجـــالء متـــوافرون، والتـــابعون  َّ َّ ُّ َّ ّ
 أن - الــذي أرادتــه األهــواء-ّس أو التولیــد لألخبــارُالعلمــاء األخیــار المتلقــون عــنهم متكــاثرون، فلــم یــتح للــد

َّیستقر ویحظى بالقبول والعمل؛ بل قام النقد والتمحیص في وجهه من أول یوم ْ َّ َ)4(.  

                                                           
ِْابــن أبــي شــعیرة الهمــداني، أبــو إســحاق الــسبیعي، مــات ســنة تــسع : علــي، ویقــال: عمــرو بــن عبــد اهللا بــن عبیــد، ویقــال )1( َّ َ ْ َ

  ).5065: (، ترجمة رقم)423:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر. قبل ذلك: وعشرین ومائة، وقیل
صـــالح أحمـــد . د: أریخ، ترجمـــةَّتـــل الهـــ أّمذمـــن وبیخ لَّاإلعـــالن بـــالت): م1986(ويمحمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الـــسخا: ُینظـــر )2(

ِّ مؤسسة الرسالة لبنان،-ِالعلي، بیروت   .)320:ص (َّ
   ).887:ص( )3(
َّتـاح أبـو غـدةالفوائد المستمدة من تحقیقات العالمة الـشیخ عبـد الف): م2005(َّماجد الدرویش. د: ُینظر )4(  فـي - رحمـه اهللا-ُ

  ).25: ص-24:ص( لبنان، دار اإلمام أبي حنیفة -علوم مصطلح الحدیث، طرابلس
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ُالــصحابة ، والتزمــوا بمــا وضــعَّثــم ســار أتبــاع التــابعین ومــن بعــدهم علــى هــذا الــنهج َ َ ِ والتــابعَّ ن مــن وَّ
، حتـى إذا كـان منتـصف القـرن الثـاني الهجـري نـشط اً ومتنـاًوایـات سـندِّنقد الرعلمیة وعملیة لوقوانین قواعد 

َّتدوین السنة ً ذلك التدوین الذي بدئ رسمی- النبویةُّ َرضـي  )1(عمـر بـن عبـد العزیـز الخلیفة الراشـد عهد في اُ ِ َ
ُالله عنه وبأمر منه َ ُْ  -)2(الوضـع على سالمته من الكـذب واً على الحدیث النبوي من الضیاع، وحرصاً خوفَّ

ْالنقــددخل علــم فــ ،ب للــسنن واآلثــارّرتــُ المالتــصنیفظهــر و أتبــاع  تــداول علمــاء حیــثمــة ّ مرحلــة جدیــدة متقدَّ
ِالتــابعین أغلــب مــصطلحات الحــدیث وایــة المختلفــة، وعــن ِّألــسنتهم، فــي التعبیــر عــن أحــوال الر  علــىت ودارَّ

َالــــرواةمراتــــب  صحیح، والــــضعیف، والمرفــــوع، والموقــــوف، والمرســــل، عــــن الــــ -ً مــــثال-مــــواَّ؛ فتكلا  وردً قبــــوالُّ
، س، والتلقــــینالتــــدلیوالمنقطــــع، والمتــــصل، والمنكــــر، والــــشاذ، والمــــضطرب، والباطــــل، ومــــا ال أصــــل لــــه، و

ْالجرحطرق التحمل، وألفاظ  من وحكمه، وغیر ذلك ِوالتعدیل َ ْ   . ومراتبها، وغیرهماَّ
ِعـصر أتبـاع التـابعین فـي أواخـر بل بلغ األمر إلى درجة التقعیـد والتنظیـر، وذلـك ، علـى یـد اإلمـام َّ

  .)3(، من قواعد في علوم الحدیث"ِّالرسالة "، بما سطره في كتابه)هـ204ت(لشافعيا
َّللسنةالعصر الذهبي ) هـ300 -هـ200(َُّثم كان القرن الثالث الهجري  شـهدت القرن الـذيو،  النبویةُّ

ِّاء عاشـوا فـي هـذا القـرن، كـانوا أئمـة العلـم والـدین، وقـدوة فـي ذلـك ، علـى یـد علمـاًكبیر ًفیه علوم كثیرة تحوال
   .لألجیال من بعدهم

َّالسنةفهذا العصر هو عصر أصول  ؛  مسند اإلمام أحمد، والكتب الستة، ومنها الصحیحان عصرُّ
َّالــسنةعــصر أصــول بــل   وتــواریخ، وأجــزاء، وغیــر ذلــك مــن وجــوه ، مــسانید، وجوامــع، وســنن، وعلــل:، مــنُّ

َّالسنةیف األصلیة في ِّالتصن فهي تكاد تكون بعدد ! َّدَفات التي ال یحویها حصر، وال یبلغها عَّ، ومن المصنُّ
ه َّ ألن، بل تفوق عددهم؛األلوف المؤلفة، من طلبة الحدیث، وحفاظه، والرحالین فیه، ممن حواهم هذا القرن

 ّضى هـذا القـرن، إالقـبـل مـا ان ؛ات المؤلفـاتمـا عـشرَّبُال یخلو أن یكون لجمع مـنهم أكثـر مـن مؤلـف، بـل ر
َّالسنةو   . )4(نةَّ جمیعها مدوُّ

ًقـــد وجـــد فـــي هـــذا العـــصر مـــن تكلـــم فـــي الرجــــال جرحـــو َِ ِّ َّ َ     :  بكثـــرة أو باستقـــصاء كاألئمـــةً وتعـــدیالاُ
، وخلــق سـواهم، ووجـد مــن )هــ256ت(، والبخـاري)هــ241ت(، وأحمـد بـن حنبــل)هـــ233ت(یحیـى بـن معـین

                                                           
   ه أم عاصــم بنــت عاصــم بــن ُّمــعمــر بــن عبــد العزیــز بــن مــروان بــن الحكــم بــن أبــي العــاص األمــوي، أمیــر المــؤمنین، ُأ) 1(

 مـع الخلفـاء الراشـدین، مـات َّدُعـَمان كالوزیر، وولي الخالفـة بعـده، فعمر بن الخطاب، ولي إمرة المدینة للولید، وكان مع سلی
ــه أربعــون ســنة، ومــدة خالفتــه ســنتان ونــصف تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر: ُینظــر. فــي رجــب ســنة إحــدى ومائــة هجریــة، ول

  ).4940: (، ترجمة)415:ص(
ّالسنة قبل التدوین : حمد عجاج الخطیبم. د: ُینظر )2(   ).329: ص-328:ص(َُّّ
 دراسة تأصیلیة تأریخیة لمصطلح -َالمنهج المقترح لفهم المصطلح): م1996(َالشریف حاتم بن عارف العوني. د: ُینظر) 3(

ِّالحـــدیث، وهـــي مقدمـــة تمهیدیـــة لكتـــاب ُّالمرســـل الخفـــي وعالقتـــه بالتـــدلیس، الریـــاض: ُ  -45:ص( الـــسعودیة، دار الهجـــرة -ُ
  ).48:ص

  ).52: ص-51:ص(ُالمنهج المقترح : نيَالشریف حاتم العو. د: ُینظر) 4(
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ــــم َّتكل ــــاً فــــي الحــــدیث ســــندَ ــــه، مثــــلاً ومتن ــــر :  أثنــــاء تدوینــــه وجمعــــه ل ْالحــــافظ محمــــد بــــن عبــــد اهللا بــــن نمی َُ
ّالكوفي ْ، والحافظ یعقوب بن شیبة السدوسي البصري)هـ234ت(ُ َ ْ   ).هـ262ت(َ

ِوفـي هــذا العـصر اتــضحت معــالم هـذا العلــم، بمــا ذكـر مــن مـسائله فــي كتــب الرجــال، أو فــي كتــب  َ ِّ ُ َّ
ُ كتـــب مـــستقلة ذات موضـــوع واحـــد، وكثـــر الكتـــاب فـــي مـــسائلهالحـــدیث، أو فـــي َّ  كتابـــات ، حتـــى ظهـــرت)1(ُ

ْتنظیریة وتقعیدیة لعلوم الحدیث بما فیها علم النقد وعلم الجرح  َ ْ َّ ّ ِوالتعدیلّ ْ َِّمقدمـة صـحیح مـسلم: "ذلـكومن ، َّ ُ "
ِّكمقدمـة لكتابـه الـصحیح،) هــ261ت( اإلمام مسلم بن الحجاجالتي كتبها بعـض قـضایا علـوم یهـا  فعـرضو ُ

 اإلمـام أبـو داود هـاكتبالتـي " رسالة أبي داود إلى أهل مكة فـي وصـف سـننه"وكذلك  ،حوٍالحدیث بقوة ووض
َالسجستاني ْ العلـل "اب كتـ، و، ومـسائل مـن علـوم الحـدیث"السنن"عرض فیها منهجه في كتابه و ،)هـ275ت(ّ

ّ اإلمام الترمذيالذي كتبه" الصغیر ِ  ،"العلل الـصغیر"كتاب ف بعد ذلك بـِّرُ، وع"العلل"ماه بـسو ،)هـ279ت( ِّ
 ممـا ،شكلة، وعـن بعـض قواعـد علـوم الحـدیث، بكـالم نفـیسُم فیه عن بعض االصطالحات المهمة المَّلَكَتو

أن یعتني بشرحه، عقب شـرحه ) هـ795ت(أحمد بن رجب الحنبلي ِّلحافظ زین الدین عبد الرحمن بنحدا با
ّلجــامع الترمــذي،  ِ َّتعــددت التــآلیف، وتنوعــت وهكــذا "، )2(أصــول الحــدیث وأصــبح بعــد ذلــك مــن أهــم مــصادرِّ

ُالتصانیف، وكثرت الروافد واألصول َّ")3(.  
ْنــشأة النقــد"وأقــف عنــد هــذه المرحلــة فــي بیــان مراحــل  ْحیــث إن علــم النقــد منــذ نــشأته المتزامنــة مــع " َّ َّ َّ

ّنــشأة علــم الروایــة فــي عــصر النبــي ِ َّ َ َ َّ صــلى -ِّ َّاللــه علیــه وســلمَ ََّ َ ِ َْ َ  خطــا خطــوات ســریعة نحــو التطبیــق والتقعیــد -ُ
والتأصــیل واكتملــت صــورته واتــضحت معالمــه ودونــت كثیــر مــن قواعــده خــالل هــذه المرحلــة، التــي تعتبــر 

َّالعصر الذهبي للسنة النبویة، عصر التدوین، عصر اإلمام محمد بن  ْعبد اهللا بن نمیر وأقرانهُّ َُ.  
َّمـة النقـاد فـي هـذه المرحلـة ومـا سـبقها مـن مراحـل وقد بـذل األئ ّة النبـيَّنُ كبیـرة فـي حفـظ سـاًجهـودُّ َِّ-  
ََّصلى الله علیه وسلم َّ ََّ ََ ِ َْ َ  الـسیر علـى نهجهـم والمحافظـة ّ لـم یبـق لمـن جـاء بعـدهم إالَّ عنهـا، حتـى َأنـهّ والذب-ُ

َّالسنة ومكانتها في التشریع " في كتابه- رحمه اهللا-على جهودهم، قال الدكتور مصطفى السباعي ال ": )4("ُّ
ِ منذ عصر الصحابة-ف العلماءیستطیع من یدرس موق َ َ من الوضـع والوضـاعین  -ةَّنُّ تدوین السّ إلى أن تمَّ

ّوجهــودهم فــي ســبیل الــسنة وتمییــز صــحیحها مــن فاســدها، إال ال فــي ذلــك  الجهــد الــذي بــذلوه َّ أن یحكــم بــأنَُّ
َّ التي سلكوها هي أقوم الطرق العلمیة للنقد والتمحیص، حتى لنستطیع أن الطرقَّمزید علیه، وأن ْ  َّ نجزم بأنَّ

ْ، هم أول من وضعوا قواعد النقد العلمي الدقیق لألخبار والمرویات بین أمـم األرض - رحمهم اهللا-علماءنا َّ
ُ جهدهم فـي ذلـك جهـد تفـاَّكلها، وأن فـضل اهللا یؤتیـه مـن یـشاء  بـه األجیـال وتتیـه بـه علـى األمـم، وذلـك ُرِخٌ

  ".واهللا واسع علیم

                                                           
  ).34: ص-33:ص(الفوائد المستمدة : َّماجد الدرویش. د: ُینظر )1(
   ).59: ص-58:ص(ُالمنهج المقترح : َالشریف حاتم العوني. د: ُ ینظر)2(
  ).37:ص(الفوائد المستمدة : َّماجد الدرویش. د: ُینظر) 3(
  ).91:ص( )4(
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ْویقف وراء ظهور النقد     : عامالن، وهما-ّ أي مراحل ما بعد الفتنة-في هذه المراحلوتطوره َّ
  . جبل اإلنسان علیه من الوهم والنسیان والخطأما: األول -
 ، ظهــــورهَّالكــــذب، وعامــــل الكــــذب هــــذا یقــــف وراءه مــــآرب وأغــــراض مختلفــــة َأدت إلــــى: والثــــاني -

 ومـن ،التعصب بأنواعه، وحـب االنتـصار لمـذهب أو بدعـة، أو حنـق علـى اإلسـالم مـن الموتـورین: وأهمها
       .)1(اص المتملقین لألمراء، وغیرهمَّصُهؤالء الزنادقة، أو من كان یتكسب بذلك، كالق

ْة النقد أهمی: لثالمطلب الثا   :یتهومشروعَّ
ْأهمیة النقد: المقصد األول َّ:   

َّلم ُ كانت أحكام الدین من تحلیل وتحریم، وأمـر ونهـي، وغیرهـا، ال تاَ     مـن جهـة النقـل كـان َّف إالَعـرَّ
ُّبد من نقد الـرواة النـاقلین لألخبـار والتعـرف علـى أحـوالهم وأحـوال مرویـاتهم، قـال الخطیـب البغـدادي ال ْ َ َ ُّ ِْ  فـي َ
َّلما " :(2)"َّالجامع ألخالق الراوي وآداب السامع"          مـن جهـة النقـلَّأكثـر األحكـام ال سـبیل إلـى معرفتـه إالكان َ

َّلـــزم النظـــر فـــي حـــال النـــاقلین والبحـــث عـــن عدالـــة الـــراوین، فمـــن ثبتـــت عدالتـــه جـــازت روایتـــه، واال ٕ َ عـــدل َّ ِ ُ    
َّعنـــه، والـــتمس معرفـــة الحكـــم مـــن جهـــة غیـــره، ألن َ ِ ّهـــا ال تقبـــل إالَّ األخبـــار حكمهـــا حكـــم الـــشهادات فـــي أنُ ُ           

  ".ِّالثقاتعن 
مهمة دینیة بحتة یـدفع إلیهـا الـشعور بالمـسئولیة تجـاه هـذه األمانـة التـي تحملتهـا هـذه األمـة، "وهذه 

َّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-لتسلمها إلى األجیال اآلتیة خالصة من كل شائبة، نقیة بیضاء، اسـتجابة ألمـره َّ ََّ ََ ِ َْ َ ُ- :
ِلیبلـغ الــشاهد الغائــَو( َِ ُْ َّ ًوهــذه المــسئولیة یستــشعرها النقــاد دائمــ ،)3()َبَُِِّ َّ ، وهــي نــصب أعیــنهم، لــیس ألغراضــهم اُّ

َّبــل هــي أمانــة ألــزم النقــاد بهــا أنفــسهم ؛)4("الشخــصیة فیهــا مطمــع، وال لعــواطفهم ومیــولهم فیهــا مــدخل  قــال ،ُّ
َّوانمـــا ألزمـــوا أنفـــسهم الكـــشف عـــن معایـــب رواة ":)5("مقدمـــة الـــصحیح" فـــي :اإلمـــام مـــسلم  الحـــدیث ونـــاقلي ٕ

َّاألخبار وأفتوا بذلك حین سئلوا لما فیـه مـن عظـیم الخطـر، إذ األخبـار فـي أمـر الـدین إنمـا تـأتي بتحلیـل أو  ِّ ُ
َُّتحریم أو أمر أو نهي أو ترغیب أو ترهیب، فإذا كان الراوي لها لیس بمعدن للصدق واألمانة ثم أقدم علـى  َّ

َُالروایـــة عنـــه مـــن قـــد عرفـــه ولـــم یبـــ َ ََ ِ َ ًین مـــا فیـــه لغیـــره ممـــن جهـــل معرفتـــه كـــان آثمـــِّ  لعـــوام ا  بفعلـــه ذلـــك غاشـــاِّ

                                                           
ِیحیى بن معین و: سیفأحمد محمد نور . د: ُینظر )1( َكتابَ   ).7:ص/1:ج(َّه التاریخ ِ
  ).297:ص/2:ج( )2(
َكتـاب ، فـي صـحیحهّ البخـاري اإلمام أخرجه)3( َّلیبلـغ الـشا: ِالعلـم، بـاب: ِ َهد الغائـبَُِِّ ِ َِ ْ أخرجـه اإلمـام و). 46:ص( ،)104:ح(، ُ

َكتـاب، مسلم في صـحیحه  ،)695:ص(، )1679:ح (مـوالواألعـراض واألتغلـیظ تحـریم الـدماء : القـسامة والمحـاربین، بـاب: ِ
ُكالهما عن عبد اهللا بن عباس رضي الله عنهما َْ َ ُ َّ َِ .  

ِیحیى بن معین و: ور سیفنأحمد محمد ) 4( َكتابَ   ).7:ص-6:ص/1:ج(َّه التاریخ ِ
ِّ بیان أن اإلسناد مـن الـدین وأن الروایـة ال تكـون إال عـن الثقـات، وأن جـ:باب )5( َِّ َِ َ ِّ َّ َِّّ ِ َ ْ َرح الـرواة  بمـا هـو فـیهم جـائز؛ بـل واجـب، ْ ُّ
  ).31:ص(
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ُالمـــسلمین، إذ ال یـــؤمن علـــى بعـــض مـــن ســـمع تلـــك األخبـــار أن یـــستعملها، أو یـــستعمل بعـــضها ولعلهـــا أو  َ ْ ُ
  . "ُأكثرها أكاذیب ال أصل لها

ُ الدنیا، إذ بـه یعـرف ّأما إذا بین ما فیه لغیره ممن جهل معرفته كان أحسن ما یدخره من الخیر في
َّال اإلمـام ابــن حبــان فـي قــصـحیح األخبــار مـن ســقیمها،  َّمــا یـدخر المــرء مــن فـإن أحــسن : "(1)"المجــروحین"ِ

ُبـى، وأفـضل مـا یكـسب بـه الـذخر فـي الـدنیا حفـظ مـا یعـرف بـه الـصحیح مـن اآلثـار، ویمیـز الخیر فـي العق ُ ِ
یح، السقیم من الصحیح، وال استخراج الدلیل من الـصررفة وضوع من األخبار، إذ ال یتهیأ معبینه وبین الم

ِّإال بمعرفة ضعفاء المحدثین َ   ."، وكیفیة ما كانوا علیه من الخالفِّالثقات وُُ
ًلــذلك اشــتغل األئمــة النقــاد فــي النقــد والجــرح والتعــدیل، وبــذلوا جهــود ِ ْ َّ ْ َ ْ َّ  اً كبیــرة فــي هــذا المجــال شــعوراَُّّ

ّمنهم بعظم األمانة التي حمل ًوها، وادراكُ  ِّقال الدكتور نور الـدین عتـر منهم ألهمیة الدور الذي یقومون به، إ
ْمــنهج النقــد"فــي كتابــه  َّولــوال مــا بذلــه األئمــة النقــاد فــي هــذا الــشأن مــن الجهــود": (2)"َّ  فــي البحــث عــن عدالــة ُّ

َالرواة واختبار حفظهم وتیقظهم حتـى رحلـوا فـي سـبیل ذلـك، وتكبـدوا المـشاق، لنـاس بالتحـذیر وا فـي ا قـامثـم ُّ
  ."ْعفاء المخلطین، الشتبه أمر اإلسالم، واستولت الزنادقة، ولخرج الدجالونُّمن الكذابین والض

ْمشروعیة النقد: المقصد الثاني َّ:       
ًال یعترض على مشروعیة نقد الرجـال والكـالم فـیهم جرحـ َ ّ إال جاهـل، قـال اإلمـام الترمـذي ً وتعـدیالاِّ ِ ِّ َّ

ِوقد عاب بعض مـن ال یفهـم علـى أهـل الحـدیث الكـالم فـي الرجــال: )3("جامعه"علل في آخر في كتاب ال َ َِّ َ ُ َ ْ" ،
ْالنقدوقد ثبتت مشروعیة  َّ بالقرآن الكریم والسنة النبویـة واإلجمـاع، وفیمـا یلـي بیـان بعـض األدلـة علـى ذلـك، َّ ُّ

  : وقد جعلتها تحت عنوانین
  : َواةُّالرالبحث والسؤال عن أحوال ضرورة  -1

َُّّهناك أدلة متعددة من القرآن الكـریم، والـسنة النبویـة، واإلجمـاع تؤكـد علـى ضـرورة البحـث والـسؤال 
َعن أحوال رواة األخبار، وفیما یلي بیان بعضها ُ:  

فقد وردت آیات عدة تأمر بقبول خبر العدل وتحذر من خبر الفاسق، : أما األدلة من القرآن الكریم
َبحانه وتعـــــالىُ ســـــ-قـــــول اهللا: مـــــن ذلـــــك َ َ َ ُ ََ ْ-:  M     :  9  8  7   6  5  4  3     2  1  0  /

 ?  >  =  <  ;L(4) ،سبحانه وتعالى-هلوقو َ َ َُ َ ُ ََ ْ-:Mb  a  `  _     ^   ]  \  [  Zc  
o  n  m  l  k  j   i  h  g     f  e  dp v  u  t  s   r  q   

 y  x  wL(5) ،ســـــبحانه وتعـــــا-هلــــقوو َ َُ َ ُ ََ   ^  _  `  M\  [   Z  Y ]  a:-َلىْ
                                                           

  ).4:ص/1:ج( )1(
 ).93:ص( )2(
ّسنن الترمذي، كتاب العلل  )3( ِ   ).887:ص(ِّ
 ).6اآلیة : سورة الحجرات( )4(
  ).83اآلیة : سورة النساء ()5(
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b  g  f  e  d   cL(1) ،ســبحانه وتعــالى-ولــهوق َ َ َُ َ ُ ََ ْ- : M  \   [  Z  Y  X
^  ]_  L (2) .  

ٌأن خبـر الفاسـق سـاقط : "ثـم قـال (3)"مقدمـة الـصحیح"بعـض هـذه اآلیـات فـي وقد ذكر اإلمام مسلم  ِ َّ
ِغیر مقبول، وأن شهادة غیر العدل مردودة َّ َ َ ٕ، والخبر وان فارق معنـاه معنـى الـشهادة فـي بعـض الوجـوه، فقـد َّ

یجتمعان في أعظم معانیهما، إذ كان خبر الفاسق غیر مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند 
  ".جمیعهم

َّأمــا األدلــة مــن الــسنة النبویــة، ُّ َ ّفقــد وردت أحادیــث عــدة تــأمر بقبــول خبــر العــدل وتحــذر مــن خبــر  ِ
ٍعبــد اللـه بــن عمـرومـا رواه :  مـن ذلــكالفاسـق، ِْ َ َْ ِْ ُ رضـي اللــه عنهمـا-َِّ َْ َ ُ َّ َ ََّ صـلى اللــه علیـه وســلم-َّ أن النبــي-ِ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ُ- ،

َّْبلغــوا عنــي ولــو آیــة، وحــدثوا عــن بنــي إســرائیل وال حــرج، ومــن كــذب علــي متعمــدا فلیتبــوأ(: قــال َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََْ ً ُِّ َ ُ َ َّْ َُ َ ً ََ ْ َْ َ َ ََ ََ َ ِ ِْ ِ ِّ ِّ ْ مقعــده مــن ِّ ِ ُ َ َ ْ َ
ِالنــار ُومــا رواه ،)4()َّ َ َ هریــرةوَ َأبــَ َ َْ ُ رضــي اللــه عنــه-ُ َ ُْ َّ َ ِ ِ قــال رســول اللــه:-َ َّ ُ َُ َ ََّ صــلى اللــه علیــه وســلم-َ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ِیكــون فــي ( :-ُ ُ ُ َ

َآخـــر الزمـــان دجـــالون كـــذابون َُ َّ َ ُ َّ َ ِ َِ َّ ـــم تـــسمعوا َأ،ِ ُ یـــأتونكم مـــن األحادیـــث بمـــا ل َ َْ َ ُْ َْ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ ْنـــتم وال آبـــاؤكمْ ُْ ُ َ ََ ُ َ فإیـــاكم وایـــاهم ال ،ْ ْ ُْ َّ ََِّٕ ُ َِ
ْیضلونكم وال یفتنونكم ُْ َُ ُ َِ ِْ َ ََُ ٍعمـران بـن حـصین، وما رواه )5()ُّ ْ َْ ُ َ َ َ ْ َ رضـي اللـه عنهمـا-ِ ُ َْ َ ُ َّ َ َ قـال-ِ ُّ قـال النبـي:َ َِّ َ ُ صـلى اللـه -َ َّ َّ َ

ََّعلیه وسلم َ َ ِ َْ ِخیركم قرني( :-َ َْ ْ ُُ ْ َ ثم الذین ی،َ َ َِّ ْلونهمَُّ ُ َ ُْ ثم الذین یلـونهم،ُ َ َُ َ َِّ ُ قـال عمـران،)َُّ َ ْ ِ َ ُّال َأدري َأذكـر النبـي" :َ َِّ َ َ َ ِ ْ َّ صـلى -َ َ
ََّاللــه علیــه وســلم ََّ َ ِ َْ َ ِد قــرنینَ بعــ-ُ َْ ْ َ ََ َأو ثال،ُ ُّ قــال النبــي"َثــةْ َِّ َ ََّ صــلى اللــه علیــه وســلم-َ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ََإن بعــدكم قومــا یخونــون وال( -ُ َ ُ ُ ََ ًَ ْ َ ْ ُ ْ َّ ِ 

ُیؤتمنون ویشهدون وال یستشهدون وینذرون وال یفون ویظهر فیهم السمن َ َ َ َ ََ َِّ ْ َُ ُ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َُ َ َْ ُ ُْ َْ َْ ُْ()6(.  
ْقـال الخطیـب البغـداديفقد  وأما اإلجماع، ََّأجمـع أهـل العلـم علـى َأنـه ال یقبـل إال: ")7("الكفایـة" فـي َ ُ َّ ُ 

َّل كما َأنـه ال تقبـل إالدخبر الع ُ ْولمـا ثبـت ذلـك وجـب متـى لـم تعـ، العـدل شـهادة َّ ُ َ ْرفََّ َ عدالـة المخبـر والـشاهد َ ِ ُ َ
َّأو یـــستخبر عـــن أحوالهمـــا أهـــل المعرفـــة بهمـــا إذ ال ســـبیل إلـــى العلـــم بمـــا همـــا علیـــه إال، ُیـــسأل عنهمـــا ْأن ُ 

  ".ه ال بد منهَّل على أنَّ في تزكیتهما فداًبالرجوع إلى قول من كان بهما عارف
  

                                                           
  ).282من اآلیة : سورة البقرة ()1(
 ).2من اآلیة : سورة الطالق ()2(
  ).21:ص( )3(
َ، كتـــاب)666:ص(، )3461:ح(ّخرجـــه اإلمـــام البخـــاري فـــي صـــحیحه أ )4( مـــا ذكـــر عـــن بنــــي : أحادیــــث األنبیـــاء، بـــاب: ِ

ُ رضي الله عنهما-إسرائیل، عن عبد اهللا بن عمرو َْ َ ُ َّ َِ- .  
َكتاب ،مسلم في صحیحهاإلمام أخرجه  )5( ِ النهي عن الروایة عن الضعفاء واالحتیاط في ت:المقدمة، باب: ِ َِ َ ُّ َ َ ، )7:ح( حملهـا،ِّ
  ).23:ص(
ـــاب )6( َأخرجـــه اإلمـــام البخـــاري فـــي صـــحیحه، كت ِ ـــاب: ّ ـــى شـــهادة جـــور إذا ُأشـــهد، : الـــشهادات، ب َال یـــشهد عل ْ  ،)2651:ح(َ
َوأخرجه اإلمام مسلم في صـحیحه، كتـاب). 502:ص( َفـضائل الـصحابة، بـاب: ِ َّفـضل الـصحابة ثـم الـذین یلـونهم ثـم الـذین : َّ َُّ ُ َ َ َّ

  ، )1023:ص(، )2535:ح(یلونهم، 
  ).141:ص/1:ج ()7(
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َحوال الرواة، و جواز بیان أ-2   :    ً وتعدیالاًالكالم فیهم جرحُّ
َهناك أدلة متعددة من القـرآن الكـریم والـسنة النبویـة واإلجمـاع تؤكـد علـى جـواز بیـان أحـوال الـرواة،  ُّ َّ ُّ

  . ومشروعیة ذلكً وتعدیالاًوالكالم فیهم جرح
ًفقد بین القـرآن الكـریم أحـوال النـاس وتكلـم فـیهم جرحـ َّ ِثـال التعـدیل، ومً وتعـدیالاَّ ْ ُسـبحانه  - اهللاقـول: َّ ََ ْ ُ

َوتعـــــالى َ َ َ- :M°   ¯  ® L (1) ،ْومثـــــال الجـــــرح َســـــبحانه وتعـــــالى -لـــــهوق: َ َ َُ َ ُ ََ ْ-:     M9  8  7    
:L)2(وهذا دلیل على جواز اإلخبار بأحوال الرجـال جرح ،ً َِ   .ً وتعدیالاِّ

َّوكـذا بینــت الـسنة النبویــة أحــوال النـاس وتكلمــت فــیهم  َّ ُّ ِ، ومثــال التعـدیلً وتعــدیالاًجرحـَّ ْ ِ رواه ابــن مــا: َّ ْ ُ َ َ
َعمــر َعــن ُأختــه حفــصةَ ُ َ ْ َ َِ ِ ْ ْ رضــي اللــه عنه-ْ َ ُ َّ َ ِ ّ َأن النبــي-امــَ َِّ َّ صــلى اللــه علیــه وســلم-َّ َّ ََّ ََ ِ َْ َ َ قــال لهــا-ُ َ َ َّإن: (َ ِعبــد اللــه  ِ َّ َ ْ َ

ٌرجل صالح ِ َ ٌ ُ َ()3(.  
ُما رواه: ومثال الجرح َ ُّ عروة بن الزَ َ ْ َ َ ْ َبیر َأن عائشةُ َ ِ َ ََّ ِ َ رضـي اللـه عنهـا-ْ َْ َ ُ َّ َ ْ َأخبرتـه قالـت-ِ َ َ ُ َْ َ ٌ اسـتأذن رجـل :ْ ُ َ َ َ َْ ْ

ِعلى رسول الله َّ ِ ُ َ َ ََّ صلى الله علیه وسلم-َ َّ ََّ ََ ِ َْ َ َ فقال-ُ َ َِائـذنوا لـه بـئس َأخـو العـشیرة( :َ ِ َ َْ ُ ْ ِْ ُ َ َِ َأو ابـن العـشیرة،َُ ِ َ ْ ُ ْ َ فلمـا دخـل ،)ْ َ َ َّ ََ
َْأالن له ال ُ َ َ َكالمَ َ ُ قلت،َ َ یا رسول اللـه قلـت الـذي قلـت:ُْ َْ ُْ ُِ َِّ َّ َ ُ َ َ ثـم َألنـت لـه الكـالم،َ َ َ ْ ُ َ ََ ْ َّ َ قـال،ُ َُأي عائـشة( :َ َ ِ َ ِ إن شـر النـاس ،ْ َّ َّ َ َّ ِ

ِمن تركه الناس َأو ودعه الناس اتقاء فحشه ِ ْ ُ َ ُ َُِّ َّ َُّ َ َُ َ ْ ََ ََ ْ()4(.  
ُّالبغدادي في كتابه قال الخطیب  ْ ّففي قول النبـي ": على هذا الحدیثاًِعقبُم )5("الكفایة"َ ُ صـلى اللـه -َِّ َّ َّ َ

َّعلیه وسلم َ َ ِ َْ ر بما یكون فـي الرجـل مـن العیـب علـى بخُ إخبار المَّ دلیل على أن؛ بئس رجل العشیرة: للرجل-َ
ّإذ لو كان ذلك غیبة لما أطلقه النبي،  لیس بغیبة؛ِّما یوجب العلم والدین من النصیحة للسائل ُى اللـه َّلَ ص-َِّ َّ

َّعلیه وسلم َ َ ِ َْ َّ وان-َ َ علیه السالم-ما أرادٕ ِّ ِ َْ ّ واهللا أعلم أن یبـین للنـاس الحالـة المذمومـة منـه، وهـي ، بما ذكر فیه-َ
مـا أطلقــوا َّ إن،وكـذلك أئمتنـا فـي العلـم بهـذه الـصناعة. ه أراد الطعـن علیـه والثلـب لـهَّالفحـش فیجتنبوهـا، ال أنـ
ْالجـــرح فـــیمن لـــیس بعـــدل ُخبـــُئال یتغطـــى أمـــره علـــى مـــن ال ی لـــ؛َ ،  فیظنـــه مـــن أهـــل العدالـــة فیحـــتج بخبـــره،ُرهَ

  ".واإلخبار عن حقیقة األمر إذا كان على الوجه الذي ذكرناه ال یكون غیبة

                                                           
  ) .15اآلیة من : جراتسورة الح( )1(
  . )107اآلیة من : توبةسورة ال( )2(
َكتاب، ّ البخاري في صحیحه اإلمامأخرجه )3( ُ رضـي اللـه -مناقب عبد اهللا بـن عمـر بـن الخطـاب: باب، َّالصحابةفضائل : ِ َّ َِ َ

ُعنهم ْ َكتـاب، مسلم فـي صـحیحهأخرجه اإلمام و). 714:ص(، )3742:ح(و) 3741:ح(، -اَ مـن : بـاب، َّفـضائل الـصحابة: ِ
 .  وروایة مسلم بنحو روایة البخاري،)1005:ص(، )2478:ح(، فضائل عبد اهللا بن عمر

ــــــاب، ّالبخــــــاري فــــــي صــــــحیحهاإلمــــــام أخرجــــــه  )4( َكت ُّالنبــــــيلــــــم یكــــــن : بــــــاب، األدب: ِ ِ ً فاحــــــشا وال متفحــــــشاَّ ، )6032:ح(، ًُ
َوكت ).1167:ص( اإلمام أخرجه و). 1171:ص(، )6054:ح(ما یجوز من اغتیاب أهل الفساد والریب، : األدب، باب: ابِ

َكتاب، مسلم في صحیحه َمداراة م: باب، ِّ والصلة واآلدابِِّالبر: ِ ُ یتقى فحشهْنُِ َّ   ). 1042:ص(، )2591:ح(، ُ
  ).158:ص/1:ج( )5(
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ُّقـال الخطیـب البغـدادياإلجماع فقد أما  ْ  الخبـر َّأهـل العلـم أجمعـوا علـى أن: ")1("الكفایـة" فـي كتابـه َ
ْخبر به، وفي ذلك دلیل على جواز الجرح لمـن لـم ُالعاقل الصدوق المأمون على ما ی من ّال یجب قبوله إال َ

  ." في روایتهاًیكن صدوق
َْســــلیماننقــــل الحــــافظ و ِالتعــــدیل والتجــــریح" فــــي كتابــــه  البــــاجيُ ْ  یحیــــى بــــن ســــعید  اإلمــــام قــــول،)2("َّ

عـن الرجـل ال یحفـظ أو ، (7)یینـةوابـن ع، (6)وشـعبة، (5)َّالثوريوسفیان ، )4(سألت مالك بن أنس: )3(القطان
وعلـى هـذا إجمـاع " :ً، قـائالثـم عقـب البـاجي، "َِّبین أمـره مـرتین، َِّبین أمره": فكلهم قال لي، یتهم في الحدیث

ِ الشاهد یشهد على الـدینار ویـسیر المـال فـتعلم منـه َّن وذلك َأ، بقوله في هذا البابُّعتدُ من ال یّالمسلمین إال َ ِّ
َالجرحة فال یـ ّسع مـن علـم ذلـك إالَْ ُ ِّفكیـف الـدین ، ویزیـل عـن المـشهود علیـه ضـرر شـهادته،  أن یجرحـه بهـاَ

  "ن أمرهّالذي هو عماد الدنیا واآلخرة ینقله من تعلم جرحته فال یبی
ًوقد وردت كثیر من أقوال أهل العلم التي تؤكد علـى جـواز بیـان أحـوال الـرواة، والكـالم فـیهم جرحـ َ  اُّ

  :       على ضرورته وأهمیته، وفیما یلي بعض هذه األقوال؛ بل توكدًوتعدیال
ُّل محمد بن بندار السباك الجرجانياق - ِ َ ُ ُْ ُ َّ َّ َّإنـه لیـشتد علـي أن ! یـا أبـا عبـد اهللا: "قلت ألحمد بن حنبل :)9(:)8(ْ ُّ

ُإذا سكت أنت وسكت أنا فمتى یعرف الجاهـل : "َّفالن كذاب، وفالن ضعیف، فقال لي: أقول َ ُّ ََّ الـصحیح مـن َ
  . !"السقیم؟

                                                           
  ).157:ص/1:ج ()1(
  )282:ص/1:ج( )2(
ْید بـــن فــروخ التمیمـــي، أبـــو ســـعید القطـــان  البــصري، مـــات ســـنة ثمـــان وتــسعین ومائـــة هجریـــة، ولـــه ثمـــان یحیــى بـــن ســـع )3( َ ِ ِ َ ْ ّ َ

  ).7557: (، ترجمة رقم)591:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. وسبعون سنة
ّالمدني، أبو عبد اهللا ،ّيِحَبْبن أبي عامر ابن عمرو األص بن مالك بن أنس مالك) 4( َ  مات سنة تسع ،ام دار الهجرة الفقیه إمَ

: ، ترجمـة رقـم)516:ص(تقریـب التهـذیب : ابن حجر: ُینظر.  هجریة وكان مولده سنة ثالث وتسعین ومائة هجریة،وسبعین
)6425.(  
ِّ، أبــو عبــد اهللا الكــوفي، مــات ســنة إحــدى وســتینَّالثــوريســفیان بــن ســعید بــن مــسروق  )5( .  ولــه أربــع وســتون ومائــة هجریــة،ُ

  ).2445: (، ترجمة رقم)244:ص(قریب التهذیب ت: ُینظر
ِالواسطي، أبو بسطام ، موالهمّكيَتَشعبة بن الحجاج بن الورد الع )6( ْالبصري، ثم َ : ابن حجر.  ومائة هجریة مات سنة ستینَ

  .)2790(، ترجمة رقم )266:ص(تقریب التهذیب 
  .من هذا البحث) 12:ص(َّتقدمت ترجمته . سفیان بن عیینة )7(
ُّورد فــي كتــاب الجــامع ألخــالق الــراوي للخطیــب البغــدادي باســم  )8( ْ َ ُّمحمــد بــن بــشران الــسباك الجرجــاني"َّ ِ َ ُْ ُ ُ واللــه -، وهــذا خطــأ"ََّّ َّ َ

َُأعلــم َ ْمحمــد بــن بنــدار الــسباك الجرجــاني، أبــو بكــر، أحــد مــن روى عــن اإلمــام أبــي عبــد اهللا أحمــد بــن حنبــل: ، والــصحیح-ْ َ َ ُ ُُّ ِ ْ ُ ََّّ ْ .
ُّحمـــــد بـــــن أبـــــي یعلـــــى الفـــــراء البغـــــدادي الحنبلـــــيم: ُینظـــــر ْ َ ّطبقـــــات الحنابلـــــة، حققـــــه وقـــــدم لـــــه وعلـــــق علیـــــه): م1999(ََّ َّ .            د: َّ

ـــد الـــرحمن بـــن ســـلیمان العثیمـــین، الـــسعودیة، طبعـــة األمانـــة العامـــة لالحتفـــال بمـــرور مائـــة عـــام علـــى تأســـیس المملكـــة  ُعب
  ، )393: (، ترجمة)277:ص/2:ج(
ُّ البغداديالخطیب )9( ْ   ).302:ص/2:ج( وآداب السامع َّالراويالجامع ألخالق : َ
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أمـا تخـشى أن یكـون هـؤالء الـذین ": - أي القطـان- قلـت لیحیـى بـن سـعید:)2(:)1(دّ بكر بن خـالو أبلاق و-
 مـــن أن یكـــون ّ إلـــيُّألن یكونـــوا خـــصمائي أحـــب:  فقـــال،لقیامـــة؟اك عنـــد اهللا یـــوم َماءَصُهم خـــَ حـــدیثَتركـــت

َّ صلى الله علیه وسل- اهللاُصمي رسولَخ َّ ََّ ََ ِ َْ َ   ." عن حدیثيَ الكذبَّبُذَ تْمَ لَمِل" : یقول لي-َمُ
ُّقال الخطیب البغدادي و- ْ ِقال یحیى بن معین: )3("َّالجامع ألخالق الراوي" في كتابه َ ٍإنا لنطعن في أقوام : "َ

وكــالم یحیــى بــن : "ً، ثــم عقــب الخطیــب قــائال"وا رحــالهم فــي الجنــة منــذ أكثــر مــن مــائتي ســنةُّلعلهــم قــد حطــ
ِمعین ً هذا فیه بیـان أن مـن علـم مـن حـال الـرواة أمـرَ َ ُّ ِ َ  َّ ال یجـوز معـه قبـول روایـتهم وجـب علیـه إظهـاره، ألناَّ

  ." بذلك في قبول الشهادةىُ في قبوله لمجرد الصالح والعبادة، كما ال یكتفىُالحدیث ال یكتف
َالواجــب علــى كــل مــن عــرف ال": )4( وقــال اإلمــام مــسلم فــي مقدمــة الــصحیح- َ َ َِّ ُ ِّتمییــز بــین صــحیح الروایــات ِ َ ْ َ

َوسقیمها َّوثقات الناقلین لها من المتهمین، َ ُ َ َ َ َّ ِ َّأن ال یروي منها إال، َ َ ِ ْ َ َ مـا عـرف صـحة مخارجـهْ َّ ِ َ َ َوالـستارة، َ َ َ ِّ فـي  )5(َ
َوأن یتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندین، َناقلیه ِ ُ َِ ُّ َّْ َْ ِمن أهل البدع، َ َ ِ".  

ًوالكـالم فـي الرجـال جرحـ: ")7("أبجد العلوم" في )6(قنوجيقال صدیق ال و- َ ً وتعـدیالاِّ ِ ْ  - ثابـت عـن رسـول اهللاَ
َّصلى الله علیه وسلم َّ ََّ ََ ِ َْ َ ِ، ثم عن كثیر من الصحابة والتابعین-ُ َّ َ  للـشریعة اً وصـوناًعـّز ذلـك تورِّوُفمـن بعـدهم جـ َّ

ْ في الناس، وكما جاز الجرح في الشهود جـاز اًال طعن َفـي الـرواةَ ِّ والتثبـت فـي أمـر الـدین أولـى مـن التثبـت ،ُّ
   ."في الحقوق واألموال، فلهذا افترضوا على أنفسهم الكالم في ذلك

ــــدین َأ "َّنإبــــل  ــــورع فــــي ال ــــِّأئمــــة المــــسلمین وأهــــل ال ــــَب ــــضَّیَثین، وبِّدَحــــُح فــــي المْدَاحوا الق اء َفَعُّنــــوا ال
مهم ّدَقــَاءه أفـضل مـن اإلغــضاء عنـه، وقـد تَ إبـدَّ، وأنّلِحــَمـا ی الـسكوت عنــه لـیس مَّوالمتـروكین، وأخبـروا أن

ِ، وحثــوا علــى أخــذ العلــم مــن أهلــهفیــه أئمــة قــبلهم ذكــروا بعــضه عبــد الــرحمن بــن  َّأن اإلمــام: مــن ذلــك، )8("َ
ِمهــدي   أن أســكت عنــهي لــُلِحــَه ال یَّاب واهللا، لــوال أنــَّذَكــ: " فقــال،مــررت مــع ســفیان الثــوري برجــل: )9( قــال،َ
  ."لسكت

                                                           
ْ أبو بكر البصري، مات سنة أربعین ومائتین على الصحیح،ليِد بن كثیر الباهّمحمد بن خال )1( تقریـب : ابـن حجـر: ُینظر. َ

  ).5865: (، ترجمة رقم)477:ص(التهذیب 
   ).389:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح) 2(
  ). 300:ص/2:ج (:ظرُین )3(
  ).21:ص( )4(
َالستارة )5( َ َ ُْمن الستر معروف: ِّ َِما ستر به: ِّ ُوستور، َْأستار: والجمع ، ُ ُوستر، ُ َوامرَأة ستیرة، ُ ِ َ َذات ستارة: ٌ ِ َْوالسترة، ُ َما استترت : ُّ ََْ ْ

َ الــستار والــستارةاًوهــو َأیــض،  مــا كــاناًبــه مــن شــيء كائنــ ُِّ ُالــستائر: والجمــع، ِّ ُ والــسترة،َّ ََ َُوالمــستر، َّ ْ ِّوالــستارة واإلســتار كالــستر، ِ ُِّ َْ ِ ُ .
  . )ستر: مادة(، )343ص/4:ج (لسان العرب: ابن منظور: ُینظر

،  ولـد ونـشأ فـي قنـوج بالهنـد،بن لطف اهللا الحـسیني البخـاري القنـوجي، أبـو الطیـبمحمد صدیق خان بن حسن بن علي  )6(
  .)167:ص/6:ج(للزركلي  األعالم :ُینظر). هـ1307(مات سنة 

  ).211:ص/2:ج ()7(
َّحبان ابن) 8( َكتاب: ِ   ).21:ص(  المجروحینِ
  ).21:ص(المصدر السابق  )9(
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َلم یقبل أهل العلم حتى حسن الظن في قبـول روایـة المجـروح مـن الـرواةبل  أخـرج اإلمـام ابـن   فقـد،ُّ
ِالجرح والتعدیل"أبي حاتم في  ْ َّ ْ خصلتان ال یستقیم فیهما : "، قالديِهَ عبد الرحمن بن م بسنده عن اإلمام)1("َ

ُحسن الظن، الحكم والحدیث ُیعني ال یستعمل حـسن الظـن فـي قبـول : "ً قائال، وعقب اإلمام ابن أبي حاتم،"ُ
ِالروایة عمن لیس بمرضي َ َ ِّ".  

ًلما كان الجرح أمر"ولكن  ْ ّ فإن فیه حـق اهللا مـع حـق،اً صعباَ ّ ُمـا یـورث مـع قطـع النظـر َّبُ اآلدمـي، ورَّ ُ
َّ في الدنیا، من المنافرة والمقت بین الناس، واناًعن الضرر في اآلخرة ضرر ّمـا جـوز للـضرورٕ ، )2("ة الـشرعیةُ

  : لمشروعیته، وهياًلذلك وضع العلماء شروط
ْال یجوز الجرح بما فوق الحاجة: ًأوال - َ.  
ْ االكتفاء على نقل الجرح فقط فیمن وجد فیه الجرح  یجوزوال: اًثانی - َْ ِوالتعدیلَُ ْ َّ كالهما من النقادَّ ُّ.  
 جـرح العلمـاء الـذین ال یحتـاج إلـیهم ومنعـوا مـن، ُجـرح مـن ال یحتـاج الـى جرحـهیجوز وال : ًاثالث -

  .في روایة األحادیث بال ضرورة شرعیة
ِالرفع والتكمیل في الجرح والتعدیل"َوهذه الشروط الثالثة ذكرها اإلمام اللكنوي في كتابه  ْ َّ ْ َ")3( .  

َالدقــة فــي الجــرح وفــي التعــدیل، حیــث إنــه یجــب علــى المــتكلم فــي الــرواة أن یرا: اً رابعــ- ُّ ُ َّ ِ ْ َّ ْ عــي غایــة َ
َّالمطابقة بین حكمه وحال الراوي، فال یرفع في التعدیل الـراوي عـن مرتبتـه الحقیقیـة، وال ینـزل بـه عنهـا، وال  َِّ ْ َّ ُ ّ

َّینزل في الجرح بالراوي عن حقیقة الضعف الذي هو فیه، وال یخففه، وذلك لواجب العدل الذي فرضه اهللا ْ َ - 
َسبحانه وتعالى َ َُ َ ُ ََ َ سـبحانه وتعـالى-قـول اهللا: نهـا  في آیات كثیـرة م-ْ َ َُ َ ُ ََ ْ- : M  |        {  z  y  x
�  ~   }¡¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ©®  ¬  «  ª  ¯±  °  ²  L)4(.  

ِأصول الجرح والتعدیل وعلم الرجـال"وهذا الشرط أضافه الدكتور نور الدین عتر في كتابه  َ َِّ ِ ْ َّ ْ")5(  .  
َّثم ألنه ال ینبغي أن یتكلم في َّ ً الرجال إال من كان أهالَّ َّ َ   .     لذلك، كان الشرط الخامسِّ

ِأهلیـــة الكـــالم فـــي الجـــرح والتعـــدیل: اً خامـــس-   ْ َّ ْ ِّیـــشترط فـــي الجـــارح والمعـــدل: َ ُ ُالعلـــم والتقـــوى والـــورع : ُ ُ
ْوالــصدق والتجنـــب عــن التعـــصب، ومعرفــة أســـباب الجــرح والتزكیـــة، ومــن لـــیس كــذلك ال یقبـــل منــه الجـــرح  َْ ُ َ ُ             

  .)6(وال التزكیة
ِوما كانت هذه الشروط إال ألن الكالم في النقد، والجـرح والتعـدیل، قـد شـرع لـضرورة حفـظ الحـدیث  ْ َّ ْ َ ْ َّ َّ َّ

  األمانة في الذهب والفضة أیسر من األمانة : " یحیى بن سعید القطانالنبوي، وهي أمانة ثقیلة، قال اإلمام
                                                           

  .)35:ص/2:ج( )1(
ْالجرحوالتكمیل في  الرفع:  الهندينويَاللكمحمد بن عبد الحي  )2( ِوالتعدیل َ ْ َّ، حققه وخـرج نـصوصه وعلـق علیـهَّ َ َ ََّ عبـد الفتـاح : َّ

  .)11:ص( مصر، مكتبة ابن تیمیة -القاهرةأبو غدة، 
  .)11:ص(: ُ ینظر)3(
  ). 8من اآلیة : سورة المائدة( )4(
  ).21:ص ()5(
ِأصول الجرح والتعدیل وعلم الرجـال : ِّ، نور الدین عتر)16:ص( ل والتكمیُالرفع: َاللكنوي: ُینظر )6( َ َِّ ُ ِ ْ َّ   .)19:ص(ْ
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  .)1("ا هي أمانةمَّما هي تأدیة، إنَّالحدیث، إن في

َبقَط: المطلب الرابع َّات النقاد في َ ِالجرحُّ ْ ِوالتعدیل َ ْ َّ:  
َم في الرجال َّكلَت ًجرحِّ ًتعدیال واَْ ِ ْ َّمن النقاد كثیراألزمان  ِّرَ على مَ َجهابذة، قال اإلمام السخاويال ُّ  فـي َّ

َّاإلعـــالن بـــالتوبیخ لمـــن ذم أهـــل التـــأریخ"كتابـــه  ِالرجـــالمـــون فـــي ُ المتكلوأمـــا: ")2("َّّ َ َ فخلـــق مـــن نجـــوم الهـــدى ِّ َُ ُ ٌ ْ
ُّومصابیح الظلم َ َالمستضاء بهم في دفع الردى، َ ََّ ِ ْ ِ َ َ ُال یتهیأ حـصرهم، ُ ْ َ َّ َفـي زمـن الـصحابة، َ ُ رضـي اللـه عنـه-َّ َ ُْ َّ َ ِ َ- 

َّوهلــم جــر َ َّ  ،"الجهابــذةیعــیش لهــا : "عنــدما ذكــرت لــه األحادیــث المــصنوعة )4(،)3(وقــال عبــد اهللا بــن المبــارك ،"اَُ
ِجــاء غـالم إلــى یحیـى بــن معـینقـد و  للعلــم َّإن: "، فقـال یحیــى"انظــر إلـى هــذا الحـدیث الموضــوع: ")5( فقــال،َ

َّحبان في  ابن وأخرج اإلمام، " ینتقدون العلماًشباب لكـل ": لا قـ،)7(عْیـَرُیزیـد بـن ز بـسنده عـن )6("المجـروحین"ِ
َّ، ثـم ع" ولهـذا العلـم فرسـان، فرسـانيءش ًحبـان قـائالابـن مـام اإل قـبُ َّ فرسـان هـذا العلـم الـذین حفظـوا علـى ": ِ

یار ِّالــذین آثــروا قطــع المفــاوز والقفــار علــى التــنعم فــي الــد، ِّالمــسلمین الــدین، وهــدوهم إلــى الــصراط المــستقیم
 َّنَأطـار، حتـى قسـفار والـدوران فـي جمیـع األمـصار، وجمعهـا بالوجـل واأل فـي األِنَنُوطان في طلب الـسواأل
دخل مـضل فـي ُیـام الكثیـرة لـئال یـدهم لیرحل في الحـدیث الواحـد الفراسـخ البعیـدة، وفـى الكلمـة الواحـدة األأح
َّ یضل به، وان فعل فهم الذاًن شیئَنُّالس ََّ صلى الله علیه وسلم-ون عن رسول اهللاّابٕ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ب، والقائمون ِذَ ذلك الك-ُ

  ".ِّبنصرة الدین
َّ النقادالء هؤَبقاتَطلبیان وفیما یلي  َّصـلى اللـه علیـه وسـلم - الجهابـذة منـذ زمـن النبـيُّ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ٕ والـى زمـن -ُ

ْاإلمام محمد بن عبد اهللا بن نمیر وأقرانه َُ.  

  :اً لغة واصطالحََّ الطبقةتعریف: المقصد األول
  : لغةةََّ تعریف الطبق-1

ُالطبــق ِّكــل غطــاء الزم علــى الــشيء، وطبــق كــل شــيء: ََّ ُ ََ ُاه، والجمــع َأطبــاق، وقــد طابقــه مــا ســاو: ُّ ََ ٌ ْ
ًمطابقة وطباق ِ ً َ وتطابق الشیئاناَ َ َ ُتساویا، والتطابق: َ َّ ُاالتفاق، وهذا الشيء وفق هذا: َ ْ ُ ووفاقـه وطباقـه وطابقـه ،َ َُ ُ ُِ ِ

ُوطبقه وطبیقه ومطبقـه وقالبـه وقالبـه بمعنـى واحـد، ومنـه ُِ َِ ُ ُ ُِ ِْ ُ َ ُالـسموات الطبـاق: ْ ِّ َسـمیت بـذلك لمطاب: ُ قـة بعـضها ُ
                                                           

ُّالخطیب البغدادي )1( ْ   ). 301:ص/2:ج( وآداب السامع َّلراوياالجامع ألخالق : َ
  ).320: ص-319:ص( )2(
تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر. زي، مولى بني حنظلة، مات سنة إحدى وثمانین وله ثالث وستونَوْرَعبد اهللا بن المبارك الم )3(

  ). 3570: (، ترجمة رقم)320:ص(التهذیب 
ُّالخطیب البغدادي )4( ْ ُالكفایة : َ َ   ).148:ص/1:ج(ِ
ُّالخطیب البغدادي )5( ْ ُالكفایة : َ َ   ).148:ص/1:ج(ِ
  ).27:ص/1:ج ()6(
مـات و  وغیـره، عبـد اهللا بـن المبـارك:عنـهروى و،  وغیـرهسـعید بـن أبـي عروبـة:  سمع، أبو معاویة العائشي،عْیَرُیزید بن ز )7(

  ).3223: (قم، ترجمة ر)335:ص/8:ج (التاریخ الكبیر :البخاري: ُینظر.  هجریةسنة ثنتین وثمانین ومائة
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َّألن:  َأي بعضها فوق بعض، وقیلاًبعض َْ بعضها مطبق على بعض، وفي التنزیلَ ُ:  M  ?  >        =  <  ;
 B   A  @L (1)معنى طباق ،ً ٌمطبق بعضها على بعض: اِ َْ ُ.  
ُوالطبــق ًاألمــة بعــد األمــة، والجماعــة مــن النــاس یعــدلون جماعــة مــثلهم، وقیــل: ََّ ِ ْ َ ّ ُّ هــو الجماعــة مــن : ُ

ٌالجــراد والنــاس، وجاءنـــا طبــق مــن النـــاس، وطبــق ٌْ ِ َّأي كثیــر، وقـــول العبــاس فــي النبـــي: ََ َّصــل -َِّ ِى اللــه علیـــه َ َْ َ ُ َّ
َّوســلم َ ٌإذا مــضى عــالم بــدا طبــق": -َ َ ََ ٌَ َّ؛ فإنــه َأراد إذا مــضى قــرن ظهــر قــرن آخــر، وان)2("َ ِٕ ْ َْ ََ َ ِ ٌمــا قیــل للقــرن طبــقِ ََ ْ َ :

ِألنهـــم طبـــق لـــألرض ثـــم ینقرضـــ َْ ََ َ َأتي طبـــق لـــألرض آخـــر، وكـــذلك طبون، ویـــَ ََ َبقـــة طبقـــت َقـــات النـــاس كـــل طْ ََ
ََّالمنـازل والمراتـب، والطبقـة: ََّزمانها، والطبقـات ِ َ َّبقـات شـتىَ كـان فـالن مـن الـدنیا علـى ط: یقـال،الحـال: َِ َ أي : َ

  .)4( عن حال یوم القیامةًأي حاال: M  «  ª  ©  ¨L(3)  :حاالت، وفي التنزیل
   :اًاصطالحََّطبقة ال  تعریف-2

ُتعریــف الطبقــة عنــد الم ــَ تٌقــوم": ثینِّدَحــََّ ِاإلســناد، وِّنِّاربوا فــي الــسَق َ ِاإلســناد أو فــي ْ َ  یكــون َّ بــأن؛ فقــطْ
  .)5("هَیوخُاربوا شَقُ أو ی،ِرَم شیوخ اآلخُشیوخ هذا ه

ٍبقةَ من ط-َّ الراویان: أي-وقد یكونان  آخـر ٍ باعتبارِومن طبقتین، ٍجهَن وِه لها مِابهتَشُمِ ل،ٍ باعتبارَ
َ الصحابةِه من أصاغرِ وشبه،(6)ٍ كأنس:رَ آخٍن وجهِه لها مِابهتَشُلم ِطبقة في ِم مع العشرةُ ه،َّ ِ الصحابةََ َ َّ.  

ُّالصحابة كلف ؛وعلى هذا َ ٌطبقةهم َّ ٌطبقـة والتـابعون ،ِحبةُّهم فـي الـصِ اشـتراكِ باعتبـارََ م ُهُ وأتبـاع، ثانیـةََ
ٌطبقة   . اَّرَ جَّمُلَ وهِ المذكورِ باالعتبارٌ ثالثةََ

َالنظر إلى السوابق، تكون الصحابة بضع عشرة طبقة: وباعتبار آخر، وهو ََ َ َّ ُ")7(.   

                                                           
 ).15 اآلیة : نوحسورة() 1(
ََّ صـلى اللـه علیـه وسـلم- یمـدح فیـه النبـي - رضـي اهللا عنـه-شطر مـن بیـت شـعر للعبـاس )2( ِ َّ ََّ ََ َْ َ المبـارك بـن محمـد : ینظـر. -ُ

ي، طــاهر أحمــد الــزاوي، ومحمــود محمــد الطنــاج: النهایــة فــي غریــب الحــدیث واألثــر، تحقیــق: المعــروف بــابن األثیــر الجــزري
  ).107:ص/1:ج( لبنان، دار إحیاء التراث العربي -بیروت

 .)19 اآلیة:  االنشقاق:سورة ()3(
ـــــــسان العـــــــرب : ابـــــــن منظـــــــور: ُینظـــــــر )4( ـــــــق: مـــــــادة(، )215: ص-209:ص/10:ج(ل تـــــــاج العـــــــروس : الزبیـــــــدي، )طب
  ).طبق(، )62: ص-49:ص/26:ج(
َتقریــب النــواوي، قــدم لــه وأضــاف علیــه بعــض التعلیقــات فــي شــرح َّتــدریب الــراوي: عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسیوطي )5( ُ َّ َ َّ :
َّأحمــد معبــد عبــد الكــریم، حققــه وعلــق علیــه.د َ المختــصر الحــاوي لمهمــات تــدریب : طــارق بــن عــوض اهللا  بــن محمــد، ویلیــه: ََّ

  .  )518:ص/2:ج(  السعودیة، دار العاصمة-طارق بن عوض اهللا  بن محمد، الریاض: َّالراوي، تألیف
ُّأنــس بــن مالــك بــن النــضر بــن ضمــضم بــن زیــد، أبــو حمــزة األنــصاري الخزرجــي، خــادم رســول اهللالــصحابي الجلیــل  )6( َ َُْ َ ِ ِِ ِ ِ َّ ِِ َ َْ ْ ُ-  

ََّصلى الله علیه وسلم ِ َّ ََّ ََ َْ َ ِ  خدمه عشر سنین، وأحد المكثررین من الروایة عنه-ُ َ َ ِّ ِ ْ   هجریـة، وقیل ثالث وتسعین،مات سنة اثنتین. ُ
ـــــةوقـــــد جـــــاوز  ـــــر: ُینظـــــر. المائ ـــــد الب ـــــن عب ـــــن حجـــــر)43: (، ترجمـــــة)54: ص-53:ص(االســـــتیعاب : اب اإلصـــــابة : ، واب

  ). 277: (، ترجمة رقم)256: ص-251:ص/1:ج(
  .  )518:ص/2:ج( َّتدریب الراوي: السیوطي )7(
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َفمن الناس من یرى الصحاب: ُّالحيط اصٌمروذلك َأ َ ، بعدهم كذلك ونعم التاب، ثًدةـحة واََّهم طبقَّة كلَّ
ُما رواه على هذا بُدَهْشَتْسُوی َ َ عمرَ ْ ُ بنُانِ ٍ حصینْ ْ َ َ رضي الله عنهما-)1(ُ ُ َْ َ ُ َّ َ َ قال،-ِ ّ قال النبـي:َ َِّ َ ِ صـلى اللـه علیـه -َ َْ َ ُ َّ َّ َ

ََّوسلم َ ِخیركم قرني( :-َ َْ ْ ُُ ْ ُْ ثم الـذین یلـونهم،َ َ َُ َ ِ َّ ْ ثـم الـذین یلـونهم،َُّ ُ َ َُ َ ِ َّ َّ ُ قـال عمـران).ُ َ ْ ِ َ ّال َأدري َأذكـر النبـي" :َ َِّ َ َ َ ِ ْ ُ صـلى اللـه -َ َّ َّ َ
ََّلیه وسلمَع َ َ ِ ً بعد قرنین َأو ثالثة-َْ َ ََ ْ ِ ْ َ َْ ُ ْ َم الصحابِّقسُومن الناس من ی، "َ َ ِبقات، وكذلك التابعین فمن بعدهمَة إلى طَّ َّ َ ،

  .)2(ومنهم من یجعل كل قرن أربعین سنة

َّبقات النقاد في َبیان ط: المقصد الثاني ُّ ْالجرحَ ِوالتعدیل َ ْ َّ:  
َّاجتهد العلماء في ذكر النق ِبـن عـدي الجراد وبیان طبقاتهم، فاإلمام اُّ  فـي -ً مـثال-)هــ365ت(انيجـَ

َمقدمة كتابه  ِ َِّ َّ من النقاد؛اًخلق ذكر )3("الكامل"ُ ّذكر من استجاز تكذیب مـن تبـی ":فقال ُّ َ ُ ْ َ مـن الـصحابةن كذبـهِ َّ 
ـــى یومنـــا هـــذا رجـــال ًوالتـــابعین ومـــن بعـــدهم إل ِ َطبقـــة الـــصحابة: لهـــا، أو)4(َبقـــاتَســـبع طوجعلهـــم  ،"ً رجـــالَّ ََّ َ-    

ُرضي الله عنهم َْ َ ُ َّ َ َّطبقـة مـن النقـاد أدرك :  وآخرهـا-ِ ُّ ِابـن عـدي ََّ قـد ذكـرت أسـامي مـن : ")5(ًخـتم قـائالوأیامهـا، َ
َاستجاز لنفـسه الكـالم فـي الرجـال مـن الـصحابة والتـابعین، وتـابعي التـابعین، ومـن بعـدهم طبقـة طبقـة، إلـى  ََ َ َ ََ َ ِ َِّ َّ َّ ِّ

ّهــذا، أو مــن نــصب نفــسه لــذلك وحفــظ عنــه فــي الثقــات والــضعاف، ومــن حــضرني فــي الحــال اســمه، یومنــا  َ
َوذكـــرت لكـــل واحـــد مـــنهم الـــبعض مـــن فـــضائلهم، والمعنـــى الـــذي بـــه یـــستحقون الكـــالم فـــي الرجـــال، وألجلـــه  ِّ

  ."یسألونهم، وتسلیم األئمة لهم بذلك
ُذكـرت ": قـال، )6("معرفـة علـوم الحـدیث"ه  فـي كتابـ)هــ405ت( الحـاكم أبـو عبـد اهللا النیـسابوريأماو
ِفــي كتــاب  َ َلــرواةالمــزكین "ِ ََ أنهــم علــى عــشر طبقــات فــي كــل عــصر مــنهم أربعــة، وهــم أربعــون )7(" األخبــارُ

  .ًرجال
  ح ْرــــَي الجــه فــد قولــــن یعتمــر مــــذك: "وانــــة بعنـــة لطیفـــرسالف ــَّفأل) هـ748ت(يــالذهبظ ــافحا الــوأم

                                                           
َأخرجـــه اإلمـــام البخـــاري فـــي صـــحیحه، كتـــاب )1( ِ ْال یـــشهد علـــى شـــهادة جـــور إذا ُأشـــ: الـــشهادات، بـــاب: ّ  ،)2651:ح(َهد، َ
َ، وأخرجه اإلمام مسلم في صـحیحه، كتـاب)502:ص( َفـضائل الـصحابة، بـاب: ِ َّفـضل الـصحابة ثـم الـذین یلـونهم ثـم الـذین : َّ َُّ ُ َ َ َّ

  ). 1023:ص(، )2535:ح(یلونهم، 
ِالباعـث الحثیـث شـرح اختـصار: )م1996( عمر المعروف بابن كثیربنإسماعیل : ُینظر )2( َ ِ ُ ُ ِ علـوم الحـدیَ َ َّالعالمـة : ث، شـرحِ

َالمحــدث ناصـر الـدین األلبــاني، حققـه وتمــم حواشـیه: أحمـد محمـد شــاكر، تعلیـق ََّ َ َّ ِّ ِّ ّعلــي بـن الحـسن بــن علـي بــن عبـد الحمیــد : ُ ّ
  . بتصرف یسیر) 672: ص-671:ص( السعودیة، مكتبة المعارف -الحلبي األثري، الریاض

 ).    47:ص/1:ج( )3(
ِعبــد اهللا بــن عــدي الجرجــاني: ُقــات ومــن ذكــر فیهــا مــن أئمــة، ینظــرََّللتعــرف علــى هــذه الطب )4( الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال : َ
  ).    138:ص -47:ص/1:ج(
ِابن عدي )5(   ).    139:ص/1:ج(الكامل : َ
  ).52:ص( )6(
َاسم الكتاب )7( َكتابـالـذهبي فـي اإلمـام ذكـره  "الجامع لذكر أئمة األعصار المـزكین لـرواة األخبـار": ِ یر أعـالم النـبالء فـي ه سـِ

ِّاإلمام أبي زرعة الرازيترجمة    ).77:ص/13:ج(سیر أعالم النبالء : الذهبي: ُینظر .َّ
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ِوالتعدیل ْ َّ، وقسم فیها النقاد الذین تكل"َّ َّ ُّ َّ َموا في الرواة باعتبارات ثالثة، االعتبار األولَ َّباعتبار من تكلموا فیه: ُّ َ 
َمن الرواة، َ هداك اهللا-اعلم: ")1(الذهبيالحافظ  قال ُّ ْ أن الذین قبل الناس قولهم في الجرح -َ َ َ ُ َ َِ ِوالتعدیلَّ ْ على ، َّ
َّ تكلموا في أكثر  قسم-1    :مثالثة أقسا َالرواةَ   .ازيَّوأبي حاتم الر ،كابن معین، ُّ

َالرواةَّكلموا في كثیر من َم ت وقس-2  . وشعبة، كمالك، ُّ
َّ تكلموا في الرجل بعد الرجل وقسم-3           . والشافعي، كابن عیینة، َ

ًباعتبـار أحكـامهم علـى الـرواة جرحـ:      واالعتبار الثـاني َْ َ ً وتعـدیالاُّ ِ ْ ًوالكـل أیـض: ")2( الـذهبي الحـافظقـال، َ  اُّ
  : على ثالثة أقسام

ْ قسم منهم متعنت في الجرح-1 َ ٌ ِّ ٌمتثبت في ، ٌ ِالتعدیلِّ ْ َّیغمز الراوي بالغلطتین والثالث، َّ ُ ِ ُویلین بذلك ، َ ِّ ُ
ًفهذا إذا وثق رجال، َحدیثه َ ُأخذ بتوثیقهَّ ًواذا ضعف رجال، ِ َّ       ، ْفـإن وافقـه، ُغیـره علـى تـضعیفه ننظر هل وافقـه ٕ

ـــم یوثـــق ذاك أحـــد مـــن الحـــذاق َّول ُ َ ٌُ ـــه، فهـــو ضـــعیف، ِّ ـــذي قـــالوا فی ٌوان وثقـــه أحـــد فهـــذا ال َ َ ْال یقبـــل تجریحـــه : َّٕ َ ُ       
ًإال مفسر ًیعني ال یكفـي أن یقـول فیـه ابـن معـین مـثال، اَّ َولـم یوضـح سـبب ضـعفه، هـو ضـعیف: ُ َ ُوغیـره قـد ، ُِّ

َّثـــــل هـــــذا یتوقـــــف فـــــي تـــــصحیح حدیثـــــهفم، َّوثقــــــه ُ ِوهـــــو إلـــــى الحـــــسن أقـــــرب، ُ ْ  ، وأبـــــو حـــــاتم،ُوابـــــن معـــــین، ُ
َوالجوزجاني ْ    .   ِّمتعنتون: )3(ُ
ِ وقــسم فـــي مقابلـــة هـــؤالء-2 ََ َ ُ ّكـــأبي عیـــسى الترمــذي، ٌ ِ ، وأبـــي بكـــر البیهقـــي، اكموأبـــي عبـــد اهللا الحـــ، ِّ
 . متساهلون
ّ وقسم كالبخاري-3 ْ زرعةوأبي، وأحمد بن حنبل، ٌ ّوابن عدي، ُ ِ ُ معتدلون منصفون،َ ُ ."  

َباعتبار طبقاتهم واألزمنة التي عاشوا فیهـا، وقـد ت: واالعتبار الثالث َ فـي البدایـة  الـذهبي  الحـافظمَّلـَكََ
َعــن حركــة نقــد الرجــال بعــد انقــراض عــصر الــصحابة ََّ ِّ ْ ُرضــي اللــه عــنهم  -َ َْ َ ُ َّ َ  وتطورهــا، إلــى أن وصــل إلــى –ِ

ِقرض فیه عامة التابعین في حدود الخمسین ومائـةالعصر الذي ان ّ، حیـث تكلـم طائفـة مـن الجهابـذة  هجریـةَّ
َّفي التوثیق والتضعیف، ثم شـرع فـي بیـان طبقـات النقـاد ُّ َّفنـشرع اآلن بتـسمیة مـن كـان إذا تكلـم فـي : " فقـال،ََ

َّالرجـــال قبـــل قولـــه، ونـــسوق مـــن یـــسر اهللا ُ ُ َ َ ُِ َ َ تعـــالى-ِّ َ ّبقـــات واألزمنـــة، واهللا الموفـــق للـــسداد َّ مـــنهم، علـــى الط-َ َ
ِّبمنه ِطبقة أتباع التابعین، وآخرها: ، أولها)5(وجعلهم اثنتین وعشرین طبقة، )4("َ َّ   .ََطبقة شیوخه وأقرانه: ََ

َّر النقـــاء في ذكـــع العلمـع صنیــوبعد تتب َّتقسـیم طبقـات النقــاد مــن عصن ـم، یمكــان طبقاتهــاد وبیــُّ ُّ   ـــر ََ
َالصحابة َوالى عصر اإلمام محمد بن عبد الله بن نمیر وأقرانه من النقاد إلى أربع طبقات رئیسیة، َّ َ ََ َّ ُّ َ ُُ ْ ْ ِْ ِ َِّ ُ ُ َّ   ََطبقة : ٕ

                                                           
ِ في الجرح والتعدیل ذكر من یعتمد قوله:  الذهبي)1( ْ َّ ْ   ).171:ص(َ
  ).172: ص- 171:ص(مصدر السابق ال )2(
: ابــن حجــر: ینظــر.  ومــائتین هجریــةســنة تــسع وخمــسین مــات ،نزیــل دمــشق، انيَجــْوزُإبــراهیم بــن یعقــوب بــن إســحاق الج )3(

  ).273: (، ترجمة رقم)95:ص(تقریب التهذیب 
ِ في الجرح والتعدیل ذكر من یعتمد قوله: الذهبي) 4( ْ َّ ْ   ).172: ص- 171:ص(َ
ُللتعــــرف علــــى هــــذه الطبقــــات ومــــن ذكــــر فیهــــا مــــن أئمــــة، ینظــــر )5( ْالجــــرحذكــــر مــــن یعتمــــد قولــــه فــــي الــــذهبي : ََّ ِعــــدیلَّوالت َ ْ 
  .    )227: ص-175:ص(
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َالصحابة َ ُ رضي الله عنهم-َّ َْ َ ُ َّ َ ِ، والتابعین، وأتباع التابعین، وأتباع أتباع التابعین، وفیما یلي بیان ذلك-ِ ِ َِّ َّ َّ :  
ـــىََالطب ـــة األول ـــصحابة،: َق َال َ ـــو بكـــر الـــصدیق:  أمثـــالَّ    ، )هــــ23(، وعمـــر بـــن الخطـــاب)هــــ13ت(أب

ُ رضي الله عنهم أجمعین)هـ68ت(وعبد اهللا بن العباس ،)هـ40(ّوعلي بن أبي طالب َْ َ ُ َّ َ ِ.  
َوالطبقة الثانیة ِطبقة التابعین،: ََ َّ َبعد انقضاء عصر الصحابة ََ ُ رضي الله عنهم-َّ َْ َ ُ َّ َ م طائفة من ََّكلَت -ِ

َالتــابعین فــي التوثیــق والتــضعیف َ ِ ِولكــنهم قلیــل بالنــسبة لمــن بعــدهم لقلــة الــضعف فــي متبــوعهم، َّ ْ َّ ُإذ أكثــرهم ، َ ْ
ُصحابة عدول ُ ٌ َوغیر الصحابة ، َ َّ ُن المتبوعین أكثرهم ثقاتمُ ُوال یكـاد یوجـد فـي القـرن األول، ِ َ ض الـذي انقـر، ُ

ِفیــه الــصحابة وكبــار التــاب َّ ُ َ َفلمــا مــضى القــرن األول ودخــل  ، فیــه مقــالَ الواحــد بعــد الواحــدَّإال، عین ضــعیفَّ َُ َّ ُ َ َ
ْكــان فــي أوائلــه مــن أوســاط التــابعین جماعــة مــن الــضعفاء، الثــاني َّ ٌ ِ ًالــذین ضــعفوا غالبــ، َّ ُّ مــن قبــل تحملهــم اُ ِ َِ

ًویرســـلون كثیـــر، َفتـــراهم یرفعـــون الموقـــوف، للحـــدیث ُ ِ َولهـــم غلـــط، اُ ِمـــن التـــابعینَّثـــق وضـــعف َوممـــن و، )1(َ َّ :
وعـروة بـن ، )هــ114ت(وعطاء بـن أبـي ربـاح، )هـ95ت(وابن جبیر، )هـ90ت بعد (بَّسیُالسعیدان؛ ابن الم

  .)هـ110ت(، ومحمد بن سیرین)هـ100ت بعد(، وعامر الشعبي)هـ94ت(ُّالزبیر
ِطبقة أتباع التابعین،: والطبقة الثالثة َّ َ ِفلمـا كـان عنـد انقـراض عامـة  "ََ ِالتـابعین فـي ّ الخمـسین حـدود َّ

        ، )هــــــ160( شـــــعبة بـــــن الحجـــــاج:أمثـــــال )2("تـــــضعیفال فـــــي التوثیـــــق والجهابـــــذةم طائفـــــة مـــــن َّتكلـــــ، ومائـــــة
ومالــــك بــــن ، )هـــــ147ت(وســــلیمان بــــن مهـــران األعمــــش، )هـــــ157ت(وعبـــد الــــرحمن بــــن عمــــرو األوزاعـــي

َومعمر بن راشد، )هـ179ت(أنس ُوهشام الدست، )هـ154ت(َْ ْ   .)هـ154ت(َوائيَّ
ِطبقة أتباع أتباع التابعین، : والطبقة الرابعة َّ َ ْفي حدود المائتین هجریة وأوائل المائة الثالثة صنفت ََ َ ِّ ُ

َوالـــسنن" الجوامـــع"و" المــسانید" ْكتـــب الجـــرح ُ، وجمعـــت "ُّ ِوالتعـــدیلَ ْ َّتوســـع نقـــاد هـــذه و ،)3( والتـــاریخ وغیـــر ذلـــكَّ ُّ
َالطبقـــة فـــي بیـــان أحـــوال الرجـــا    ، )هــــ261ت(وعلـــي بـــن المـــدیني، )هــــ158ت(یحیـــى بـــن معـــین: هممـــنل، وِّ

ْســعدومحمــد بــن ، )هـــ241ت(وأحمــد بــن حنبــل َخیثمــةوأبــو ، )هـــ230ت(َ ْ وأبــو ، )هـــ234ت(ُ زهیــر بــن حــربَ
ْمحمد بن عبد اهللا بن نمیروأبو عبد الرحمن ، )هـ234ت(ُّجعفر عبد اهللا بن محمد النفیلي : وهو) هـ234ت(َُ

  .ثموضوع البح
َّالنقـادثم تلت هذه الطبقة طبقات وطبقـات مـن األئمـة  ُالرجـال وهـم كثـر      فـي اعتمـدت أقـوالهم الـذین ُّ َ ِّ

ـــَتَ یال ً، وقـــد شـــكلوا حـــصنهمُرْصَأ حـــّهی ـــد الكـــذابین والوضـــاعین  اً منیعـــاَّ ـــسنة المطهـــرة، وردوا كی ُّ فـــي حفـــظ ال َّ َّ ُّ
، وصـــدق اهللا العظـــیم  لقـــال مـــن شـــاء بمـــا شـــاءهـــودهم جولـــوال والمحـــرفین والغـــالین والمبطلـــین فـــي نحـــورهم،

  .M m   l  k      j  i  h  gL(4) : القائل
                                                           

ْالجــرحذكـر مــن یعتمـد قولــه فـي الــذهبي : ُینظـر) 1( ِوالتعـدیل َ ْ َّاإلعـالن بــالتوبیخ لمــن ذم : الــسخاوي، )174: ص-173:ص( َّ َ َّ
 ).320:ص(َّأهل التأریخ 

ـــذهبي )2( ـــه فـــي : ال ْالجـــرحذكـــر مـــن یعتمـــد قول ِوالتعـــدیل َ ْ ـــسخاوي)175:ص( َّ ـــالتوبیخ ل: ، ال َّمـــن ذم أهـــل التـــأریخ َّاإلعـــالن ب َّ َ
  ).320:ص(
ْالجرحذكر من یعتمد قوله في : الذهبي: ُینظر )3( ِوالتعدیل َ ْ  ).184:ص( َّ
ْورة الحجرس( )4(   .)9  اآلیة:ِ
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  الفصل الثاني
ْد بن عبد اهللا بن نمیرَّمنهج اإلمام محم َ ُ 

َلرجالتراجم ا إیرادفي  ِّ  
  

 : ويشتمل عىل مبحثني
  

َّاملبحث األول -  َمدخل يف تراجم الرجال: َ ِّ. 
 

ْمام حممد بن عبد اهللا بن نمري يف مسالك اإل: املبحث الثاين -  َ ُ
َإيراد تراجم الرجال ِّ       . 
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  لَّوالمبحث اَأل
َالرجال  تراجممدخل في  ِّ  

َتراجم الرجالأهمیة : لَّوالمطلب اَأل ِّ:   
َّتراجم الرجال تعني التعریـف بـرواة األخبـار بـذكر مـا صـح مـن أسـمائهم وكنـاهم وأحـوالهم وأخبـارهم  ُّ َ ِّ

ِّقال اإلمام الباجي في مقدمة كتابه ونحو ذلك،  ِالتعـدیل والتجـریح"ُ ْ  وفـي سـیاق بیانـه لطبیعـة عملـه فـي -)1("َّ
ًُأثبت ما صح عندي من كنـاهم وأسـمائهم ومـا ذكـر العلمـاء مـن أحـوالهم؛ لیكـون مـدخال: "-الكتاب وأهمیته َ 

َمعرفـة كثیـر مـن الـرواة والوقـوف  إلـى اًللناظر في هذا العلم إلى معرفة أهل العلـم والعـدل مـن غیـرهم، وسـبب ُّ
  ". على طرق أخبارهم

ًوقد بدأ االهتمام بتراجم الرجال والتعریـف بهـم مبكـر ِّ َ َّ بـالتزامن مـع ظهـور علـم الرجـال، والـذي عرفـه اِّ َ ِّ
ّالمباحث الكلیة المعرفة بأحوال الرواة من حیث قبولهم وردهم وسـائر : "َّ، بأنه)2(الدكتور نور الدین عتر َ ُّ مـا ُّ

  ". یتصل بهم مما یوصل إلى ذلك
ــم الحــدیث یتنــاول دراســة الــسنَّ، وذلــك ألناًمــن أهــم علــوم الحــدیث شــأن"وهــو  َ عل َد والمــتن، ورجــال َّ ِ
َالـسند هـم ر َواة الحـدیث، فهــم موضـوع علـم الرجـالَّ التفقـه فـي معــاني : ")4(علـي بـن المــدینياإلمـام  ، قــال)3("ِّ

َالحدیث نصف العلم، ومعرفة الرج   ."ِال نصف العلمِّ
َكــان ظهــور علــم الرجــال نتیجــة لتطــور اســتعمال اإلســناد وانتــشاره وكثــرة الــسؤال عنــه، وكلمــا "وقــد  ْ َ ِّ

 والتمییــز بینهــا ََتقــادم الــزمن كثــرت الوســائط فــي األســانید وطالــت، فــاحتیج إلــى بیــان أحــوال تلــك الوســائط
ُ رضـي اللـه - بعد فتنة مقتل عثمان بن عفان، خاصة)5(" أصحابهاةالبدع واألهواء وكثر والسیما مع ظهور َّ َ ِ َ

ُعنه َّمسلمین إلى طوائف متعددة وأحزاب تجرالوانقسام  ،)6(-َْ ِّ ِأت بعضها بالوضع والكذب على رسـول اللـهُ َّ َ ُ َ- 

                                                           
  ).243:ص/1:ج( )1(
َأصول الجرح والتعدیل وعلم الرجال  )2( َِّ ِ ْ َّ   ).174:ص(ْ
 سـوریا، مطبعـة جامعـة دمـشق -یث ونصوصه، دمـشقالوجیز في علوم الحد): م1988-م1987(محمد عجاج الخطیب )3(
  ).224:ص(
ّالمحدث الفاصـل بـین الـراوي والـواعي، قـدم لـه وحققـه وخـرج أخبـاره وعلـق ): م1971(َالحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي )4( َّ ََّّ ّ ِ َ ِّ ُ

  ).320:ص( لبنان، دار الفكر -محمد عجاج الخطیب، بیروت. د: علیه ووضع فهارسه
َعلــم الرجــال ونــشأته وتطــوره: طــر الزهرانــي محمــد بــن م)5( ّ مــن القــرن األول إلــى نهایــة القــرن التاســع-ِّ َ  -، المدینــة المنــورة-ِ

َالسعودیة، دار الخضیري    ).25:ص(ُ
  .)106:ص/7:ج(اإلصابة : ابن حجر: ُینظر. ٍكان مقتله سنة خمس وثالثین هجریة )6(
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ََّصلى الله علیه وسلم َّ ََّ ََ ِ َْ َ َ سیرینبن محمد قال، -ُ ِ ِلم یكونوا یسَألون عن اإلسناد: ")1(ِ َ ُْ ِْْ ْ َ َ ََ ُ َُ ُ، فلما وقعت الفتنـةْ ََْ ِ ْ ْ َ َ ََ ُ قـالوا،َّ َ :
ُْسموا لنا رجالكم، فینظر إلى َأهل السنة فیؤخذ حدیثهم، وینظر إلى َأهل البدع فال یؤخذ حدیثهم ُ ْ ُ ُ ُْ ُِ ِ َِ ُ ُ َ ُ ُ َُ َ ُ َ َ ََ َ ْ َ ْْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َِ ِْ َْ َّ ُّ ُ ِ َ ُّ َ".  

َكمــا قــال اإلمــام ابــن جماعــةسند الــو ّالمنهــل الــروي" فــي ََ إلخبــار عــن طریــق المــتن، وهــو اهــو : ")2("َّ
َّمــــن الــــسند وهــــو مــــا ارتفــــع وعــــال عــــن ســــفح الجبــــل ألن: اَّمــــأخوذ، إمــــ ِ َ َ َِ َ المــــسند یرفعــــه إلــــى قائلــــه، أو مــــن َّ ِ ْ ُ     

َفالن سند أي معتمد: قولهم َُ ْ َ ً، فسمي اإلخبار عن طریـق المـتن سـند)3(َ ُ  العتمـاد الحفـاظ فـي صـحة الحـدیث اَ
َوضـــــعفه علیـــــه، وأمـــــا اإلســـــنا ـــــه، والمحـــــدثون یـــــستعملون الـــــسند واإلســـــناد : دْ َفهـــــو رفـــــع الحـــــدیث إلـــــى قائل َْ َّ ِّ َ ُ       

   ".ٍلشيء واحد
َابــن جماعــةاإلمــام وقبلهــا قــال  ِّأمــا المــتن فهــو فــي اصــطالح المحــدثین: ")4(ََ َ مــا ینتهــي إلیــه غایــة : ُ

َّالسند من الكالم؛ وهو مأخوذ إم َ َ المـتن غایـة الـسند، أوَّیـة ألنالمباعـدة فـي الغا:  وهـي،ا من المماتنـةَّ مـن : َّ
ِمتنت الكبش إذا شققت جلدة بیضته واستخرجتها، وكَأن المسند استخرج المتن بسنده، أو ِ َِ َّ َ ْ ُ ْ  وهـو ،مـن المـتن: َّ

َ المسند یقویه بالسند ویرفعه إلـى قائلـه، أوَّما صلب وارتفع من األرض، ألن َّ َ ِ ْ ُ مـن تمتـین القـوس بالعـصب، : ْ
ُّوهو شده   ".)5(ٕا به واصالحهاَ

ُّوقد أدرك النقاد أهمیـة الـسؤال عـن اإلسـناد وتـسمیة رجالـه وتتبـع أحـوالهم، وازداد نـشاطهم فـي ذلـك  َّ ُّ
َحتى تكونت ثروة كبیرة من التراجم، ومـع بدایـة حركـة التـصنیف فـي الـسنة المطهـرة أودعوهـا فـي مـصنفات  َّ ََّ ُ ُّ

  -:، تتمثل فیما یليخاصة، وكان لهذه التراجم ومازال أهمیة بالغة
ًالراوي مما یساعد في الحكم علیه جرحف على شخص ُّالتعر: ً أوال-    :ً وتعدیالاَّ

 َّالــراويص خ تحــدد شــ التــيمجموعــة مــن المعــارف علــى َّالــراوي یمكــن الوقــوفترجمــة  بــالرجوع إلــى
َّ، حیث إن الحكم علـى الـراوي یتوقـف علـى معرفـة عیغیرهوتبرز هویته، كي یتمیز عن  نـه وتمییـز شخـصه َّ

َلمــا  عــن غیــره، ، والحاجــة إلــى تحدیــد شــخص "الحكــم علــى الــشيء فــرع عــن تــصوره "ُ مــن قبــلقــرر الحكمــاءِ
ب َسَّ ومـا یتـصل بـه مـن الكنیـة أو النـ، أو مـن ناحیـة االسـم،ا أن تكون من الناحیة الزمنیـةَّ وتمییزه إمَّالراوي

  .)6(أو غیرهما

                                                           
ّسـناد مـن الـدین وَأ اإلَّبیـان أن:  بـاب،مـسلماإلمام صحیح ّقدمة م )1( َ ّ الروایـة ال تكـون إالَّنْ ِ َ َ َ جـرح الـرواة بمـا َّن، وَأِّالثقـات عـن ِّ ُّ

  .)24:ص(،  بل واجب؛هو فیهم جائز
َمحمـــد بـــن إبــــراهیم بـــن جماعــــة )2( ّالمنهـــل الــــروي فـــي مختــــصر علـــوم الحــــدیث النبـــوي، تحقیــــق): م1986(ََ ّ ِّمحیـــي الــــدین       : َّ

  ).30: ص-29:ص(سوریا، دار الفكر، الطبعة الثانیة  -ّعبد الرحمن رمضان، دمشق
ّمحمــد بــن یعقــوب الفیروزآبــادي: ُینظــر )3( ُ ِّمكتــب تحقیــق التــراث فــي مؤســسة الرســالة بإشــراف: القــاموس المحــیط، تحقیــق: َ َّ :

ْنعیممحمد  َ ُ العرقسوسي، بیروتُ   ). 290: ص/سند: مادة( لبنان، الطبعة الثامنة -َ
ّل الروي المنه: َابن جماعة )4(   ).29:ص(َّ
ّالفیروزآبادي: ُینظر )5( ُ   ).متن: ادةم(، )1233: ص(القاموس المحیط : َ
ْمنهج النق: ِّنور الدین عتر: ُینظر )6( ِأصول الجرح والتعدیل وعلم الرجـال : ، نور الدین عتر)141:ص(د في علوم الحدیث َّ َ َِّ ِ ْ َّ ْ
  .بتصرف) 174:ص(
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   :َّلراوي، والكشف عن عللهُّالتعرف على درجة حدیث ا: اً ثانی-
 الــصحة أو الحــسن أو الــضعف،  حیــث مــنهحدیثــ درجــة َّبــالرجوع إلــى ترجمــة الــراوي یمكــن معرفــة

َّوموقعه من القبول أو الرد مـا قالـه  -ً مـثال-ه، مـن ذلـك عـن كثیـر مـن عللـنقـابالكـشف  -اً أیـض-، ویمكنَ
َّعیــاشإســماعیل بــن  ُههنــا رجــل ی: یث، فقــالواكنــت بــالعراق فأتــاني أهــل الحــد ":)2(:)1(َ ــد بــن ُثِّدَحــٌ  عــن خال

ْمعدان َأي س": ُ فأتیته فقلت،)3(َ ْة كتبت عن خالد بن معـدانَنُّ َ َسـنة ثـالث عـشرة":  فقـال،"؟ٍ َ . "- یعنـي ومائـة-َ
َأنت تزعم أنك سمعت من خالد بن م": فقلت َ مـات خالـد سـنة ":  قال إسماعیل،"دان بعد موته بسبع سنین؟ْعَُ

  . "ٍست ومائة
ِویالحظ أن إسـماعیل بـن عیـاش نظـر إلـى تـواریخ الـرواة، فاكتـشف علـة حـدیث الرجـل الـذي یـروي  َِّ َ ُّ َّ َ َّ

َعــن خالـــد بــن معـــدان، ومعلـــوم أن تــواریخ الـــرواة مـــن أحــد األمـــور التــي حـــرص ُّ  العلمـــاء علــى تـــدوینها فـــي َّ
  .التراجم

ِأهمیة تراجم الرجـال من أهمیة اإلسناد: ًا ثالث- َ ِّ:   
َن االهتمام بتراجم الرجال تزامن مع ظهـور علـم الرجـال الـذي ظهـر علمنا أ َِّ ِّ نتیجـة لتطـور اسـتعمال َّ

َاإلســـناد وانتـــشاره وكثـــرة الـــسؤال عنـــه َّ، ولـــذا فـــإن أهمیـــة التـــراجم تـــزداد إذا وقفنـــا علـــى أهمیـــة اإلســـناد عنـــد ْ
   -: فیما یلي تتمثلالمسلمین، والتي

َ سـبحان- اهللاَّصَخـ  شـرفاداإلسن -1 َْ َه وتعـالىُ َ َ َ  اإلسـالمیة، وهـو مـن تمـام نعمـه علیهـا، مـةاألبـه  -ُ
َّعلــي الجیــ أبــواإلمــام قــال  َ َ األمـــة بثالثـــة أشــیاء، لــم یعطهــا مــن قبلهــاَّخـــص اهللا هــذه ":)5(:)4(ُّانيّ َ ََْ ْ َ ْ ُ َ ِ ، ُادناإلســ :ُ

َّ، وفس"ُواإلعراب، ُواألنساب َّر الوراقَطــَ مـــرَ َ سـبحانه وت-هولق )6(َ َ ُ ََ ْ َعـالىُ َ- : M     ¸  ¶  µ  ´L)7( ،فقـال)8( :

                                                           
َّعیاشإسماعیل بن  )1( ْالعنسي بن سلیم َ  وله بضع  ومائة هجریة، أو اثنتین وثمانین،صي، مات سنة إحدىْمِ، أبو عتبة الحَ

  ).473: (، ترجمة رقم)109:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. وسبعون سنة
  ).380:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح )2(
: ابــن حجــر: ُینظــر. ومائــة هجریــة، وقیــل بعــد ذلــكصي، أبــو عبــد اهللا، مــات ســنة ثــالث ْمــِ الحّيِالعــَدان الكْعــَخالــد بــن م )3(

  ).1678: (، ترجمة رقم)190:ص(تقریب التهذیب 
ِّالجیــاني األندلــسي، أبــو علــي، محــدث األنــدلس، الحــسین بــن محمــد بــن أحمــد  )4( َ َُ ّ ًوكــان مــن جهابــذة الحفــاظ البــصراء بــصیرا َّ َ ُ

 تـذكرة الحفـاظ: الـذهبي: ُینظـر. ن وتسعین وأربـع مائـة هجریـة سنة ثمابالعربیة واللغة والشعر واألنساب، صنف في ذلك كله،
  ).1049: (، ترجمة رقم)1233:ص/4:ج(
  ).144:ص/2:ج(َّتدریب الراوي :  السیوطي)5(
َّ مطر بن طهمان الوراق، أبو رجاء )6( َ َ َْ َ َالسلميَ ،  هجریـةاساني، سـكن البـصرة، مـات سـنة خمـس وعـشرین ومائـةَرُ موالهم، الخُّ

  ).6699: (، ترجمة رقم)534:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر.  تسع وعشرین ومائة هجریةسنة: ویقال
  ). 4اآلیة : سورة األحقاف( )7(
ُّأحمد بن علي المعروف بالخطیب البغدادي) 8( ْ َ ِمطبوع مع كتـاب نـصیحة أهـل الحـدیث ، شرف أصحاب الحدیث): م1996(ّ َ ِ

َّكالهما للخطیب البغدادي، حققه وخر ّ ُّ ْ  مـصر، مكتبـة ابـن تیمیـة، -القـاهرة: عمـرو عبـد المـنعم سـلیم، الناشـر: ج أحادیثه وآثارهَ
  ).144:ص/2:ج(َّتدریب الراوي : ، السیوطي)83:ص(ِ السعودیة، مكتبة العلم -جدة: توزیع
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َإســناد الحــدیث" َّوفــسر، "ْ ُ ســبحانه - اهللاقــول:)1(مالــك َ ََ ْ َوتعــالىُ َ َ َ-:M   ¨    §  ¦ª©L)2(، فقــال)قــول: ")3 
ِ، أي اإلسناد"حدثني أبي عن جدي: الرجل َ ْ ِْ.  

ٌاإلســناد ســنة بالغــة مؤكــدة" -2 ٌ َّ ُ َ ِّارف الــشرعیة عــن ســید البــشریة ّوســبیل إلــى تلقــي األحكــام والمعــ )4("ْ
َّ صلى الله علیه وسلم-محمد َّ ََّ ََ ِ َْ َ ِاإلسناد من الدین، ولوال اإلسناد لقـال مـن : ")6(:)5(عبد اهللا بن المباركقال ، -ُ َِ َْ ِْ ِْ ِّْ

ّسمع الزهري ":)8(:)7( عتبة بن أبي حكیم، وقال"شاء ما شاء ِ ْ َ َأبي فروةبد اهللا بنعإسحق بن ) 9(ُّ َ َْ  :قـولی ،)10(ِ
ِ رسول اللهالق َّ ُ ُ ََّ صلى الله علیـه وسـلم-َ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ّقـال الزهـري ف-ُ ِ ْ َفـروةقاتلـك اهللا یـا ابـن أبـي ": ُّ َ ْ ُ تجیئنـا بأحادیـث لیـست َ ِ َ

ٌلها خطم وال َأزمة َّ ِ َّحدث : ")11( وقال سفیان بن عیینة،"ُ ّالزهريَ ِ ْ َإسـنادهاتـه بـال : "فقلـت،  بحدیثاً یومُّ فقـال ، "ْ
ْالزه ّريُّ ّأترقى السطح بال سلم": ِ ُ".  

ْ اإلسناد طریق لحفظ الحدیث، ونق-3 َ َ ِّد الروایات وْ : )12(بـن المبـاركعبـد اهللا  قـال :یحها صـحتمییـزِ
ُلیس جودة الحدیث في ق" ُ َب اإلسنادْرَ ِة الرجالّودة الحدیث في صحَولكن ج، ْ َ   دیث ـ حّكل: ")13(شعبة ، وقال"ِّ

  
  

                                                           
  .من هذا البحث) 45:ص(َّتقدمت ترجمته . ّيِحَبْ األص بن أنسمالكهو اإلمام  )1(
  ). 44یة اآل: سورة الزخرف() 2(
ُّ الخطیب البغدادي)3( ْ   ).84:ص(شرف أصحاب الحدیث : َ
  ).144:ص/2:ج(َّتدریب الراوي :  السیوطي)4(
َعبد اهللا بن المبارك المروزي) 5( ْ   .من هذا البحث) 48:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
َبیـان َأن اإلسـناد مـن الـدین وأن الرو: ، بـاب صحیح اإلمام مسلمّمقدمة )6( َِّ ِّ َ ِْ َ َ َّ ِ ّایـة ال تكـون إالََ ُ ُ َ َ ِ عـن َ َ، وَأن جـرح الـرواة بمـا ِّالثقـاتَ ِ ِ َ َُّ َ َْ َّ

ِهو فیهم جائز َِ ْ ِ َ ٌل واجبَ ب؛َ ِ َ   . )25:ص(، ْ
ُّعتبة بن أبي حكیم الهمداني، أبو العبـاس األردنـي، مـات بـصور بعـد األربعـین )7( َُْ ْ تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر.  ومائـة هجریـةَ

  ).  4427 (:، ترجمة رقم)380:ص(التهذیب 
ّ الترمذي)8( ِ َسنن الترمذي، كتاب: ِّ ِ ِّ   ).894:ص(العلل : ِّ
ْب القرشي الزهري، أبو بكـرمحمد بن مسلم بن عبید اهللا بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن الحارث بن زهرة بن كال) 9( َ َُ ،

، ترجمـة )506:ص(ریـب التهـذیب تق: ابـن حجـر. قبـل ذلـك بـسنة أو سـنتین: مات سـنة خمـس وعـشرین ومائـة هجریـة، وقیـل
  ).6269: (رقم

ّاألمــويإســحاق بــن عبــد اهللا بــن أبــي فــروة  )10( ُ ّالمــدني مــوالهم ْ َ تقریــب : ابــن حجــر. ، مــات ســنة أربــع وأربعــین ومائــة هجریــةَ
  ).368: (، ترجمة رقم)102:ص(التهذیب 

َ خلیل بن كیكلدي المعروف بأبي سـعید العالئـي)11( َّ أحكـام المراسـیل، حققـه وقـدم لـه وخـرج جـامع التحـصیل فـي): م1986(َ َ َّ َ َّ
 -58:ص( لبنـــان، عـــالم الكتـــب، مكتبـــة النهـــضة العربیـــة، الطبعـــة الثانیـــة -حمـــدي عبـــد المجیـــد الـــسلفي، بیـــروت: أحادیثـــه

  ). 59:ص
ِالتمیمـــي الكـــریم بـــن محمـــد  عبـــد)12( ِ َ الـــسمعانيَ َِأدب اإلمـــالء واالســـتمالء، بیـــروت): م1981(َّ ُ كتـــب العلمیـــة  لبنـــان، دار ال-َ
  ).57:ص(
َ العالئي)13(   ).59:ص(جامع التحصیل : َ
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    :عنــي ی،یننــا وبــین القــوم القــوائمب: ")1( عبــد اهللا بــن المبــاركَقــال، و" خــل وبقــلفیــه حــدثنا وأخبرنــا فهــو ـسلیــ
َاإلسناد ْ ِْ."   

ُْبعبــارة الحــاكم النیــسابوري، وأختمهــا  كثیــرة ومــشهورة أهمیــة اإلســناداألقــوال فــيو َ معرفــة " فــي كتابــه َْ
ِفلوال اإلسناد وطلـب هـذه الطائفـة لـه وكثـرة مـواظبت: ")2("علوم الحدیث َ ْ  ،س منـار اإلسـالمَرَهم علـى حفظـه لـدِْ

َّ األخبار إذا تعرَّ فإن، األسانیدبولتمكن أهل اإللحاد والبدع فیه بوضع األحادیث وقل ت عن وجود األسانید َ
ْفیها كانت بترا ُ)3(".  

َّمسالك النقاد : المطلب الثاني ِإیراد تراجم الرجـالفي ُّ َ ِّ:  
َاشــتغل النقــاد فــي كــل مــا یتــصل بــالرو ُّ َّ الناحیــة الزمانیــة أو المكانیــة أو ســواء تعلقــت ب اة مــن علــوم،ُّ

َّمعرفــة قبــول الــراوي ورده ال تــتم إال بدراســات كثیــرة تحــدد شخــصه، وزمنــه، وشــیوخه، "َّســمیة، حیــث إن اال ّ َّ
  .)4("وتالمذته، وضبط اسمه، ونسبه، وكنیته، ولقبه، وتمییز كل ذلك عما قد یشتبه به

ِّالمحدثون  درس:ففي الناحیة الزمنیة َ َّ موقع الـراوي مـن األجیـال الـسابقة والالحقـة، ومـن جیلـه الـذي ُ
ِمدبج ال" فعرفوا ،عاش فیه َّ َ ِوتعمقـوا حتـى عرفـوا موقعـه فـي الروایـة مـن أسـرته فـي فنـون ،")5(وروایة األقـرانُ َ َ ِّ: 

  .، وغیرها واألبناء، واآلباء واألخواتخوةاإل
َلــرواةا عنــوا بأوطــان :وفــي الناحیــة المكانیــة  ممــا َّ، وتــنقالتهم، وتبینــوا مــا قــد یطــرأ منهــا علــى الــراويُّ

  . یؤثر في حدیثه
َرواةــــالاء ــــوفي أسم َالـرواة،وا بإزالـة اإلبهـام وتعیـین أسـماء ـیث عنــــا حــــل بهــــل مـا یتـصـــــوا كـــــ شمل:ُّ ُّ 

  ره مــن األنــسابظــاهعلــى نــوا مــا هــو َّ وأنــسابهم، وضــبطوا ذلــك بغایــة الدقــة، وبی، وألقــابهم،وكنــاهم، وآبــائهم
  .وما لیس على ظاهره

َثــم قــاموا بجهــود عظیمــة فــي مقابلــة أســماء الــرواة، وكنــاهم، وألقــابهم، وأنــسابهم  لتمییــز مــا یتــشابه ؛ُّ
َمــن التماثــل كتاب:  ودرســوها مــن جمیــع أوجــه التــشابه،منهــا عــن بعــضه ـــِ ُالمتفــق والمف "اًة ونطقـــــ َُ َ ِتــرقَِ ، أو ")6(َ

                                                           
َّبیـان َأن اإلسـناد مـن الـدین وأن الروایـة ال تكـون إال: ، بـاب اإلمام مسلمصحیحَّمقدمة  )1( ُ َ َُ َ َ َ ََِّ ِّ َ ِْ َ َ َّ ِ عـن ِ َ، وَأن جـرح الـرواة بمـا ِّالثقـاتَ ِ ِ َ َُّ َ َْ َّ

ِهو فیهم جائز َِ ْ ِ َ ٌل واجبَ ب؛َ ِ َ   . )25:ص(، ْ
  ).6:ص( )2(
ْبترا )3(   ). بتر: مادة(، )37:ص/4:ج(لسان العرب : ابن منظور: ُینظر. جمع أبتر وهو المنقطع: ُ
ِأصول الجرح والتعدیل وعلم الرجـال : ِّنور الدین عتر) 4( َ َِّ ِ ْ َّ   ).174:ص(ْ
ِدبج وروایــةُمــ ال)5( َاألقــران ََّ َاألقــران: َ كتفــى الحــاكم أبــو عبــد اهللا فیــه بالتقــارب فــي هــم المتقــاربون فــي الــسن واإلســناد، وربمــا ا: َ

ُاإلسناد، وان لم یوجد التقارب في السن، وروایة القرین عن القـرین تنقـسم إلـى قـسمین، فمنهـا المـدبج ََّ ُ ْ ٕ َ وهـو أن یـروي القرینـان : ْ
ِكــل واحــد منهمــا عــن اآلخــر، ومنهــا غیــر المــدبج، أو مــا یعــرف بروایــة األقــران َِ َ ُْ َ ْ ِ ٍَ َُ َ ِ ََّ ُ ْ ْ َ ِوهــو أن یــروي أحــد القــرینین عــن اآلخــر، وال : ُّ َِْ َ ْ ُ

َُیروي اآلخر عنه فیما نعلم  ْ َ   ).310: ص-309:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح: ُینظر. ُ
ُ المتفق والمف)6( َُ َ َ من أسماء وأنساب الرواةاً وخطاًما یتفق لفظ: َِترقَِ   ).358:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح: ُینظر. ُّ
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َكت ُالمؤتلــف والمخ "اًنطقــ ة الـابـِ ِالمتــشابه" اً أو عكــساً، أو مـا یقــع فیــه األمــران طـرد")1(َِتلــفَُِ َ َ ِالمتــشابه "، ثــم ")2(ُ َ َ ُ
  ".)3(ُلوبَالمق

َ في الرواةوهكذا أتوا على كل أوجه البحث َّقبل مـن حـدیث الـراوي ُهمة فیما یم، وتوصلوا إلى نتائج ُّ
 لیوضـع تحـت ؛اً دقیقـاً بالغـاً سـواه تمییـزن عمـٍا ینقطـع، ومیـزوا كـل راو وما یتصل من سـنده ومـ،رفضُوما ی

ْالجرحمنظار  ِالتعدیل وَ ْ   .)4(، وینزل في موضعه المناسبَّ
ِوكل ذلك دونوه في تراجم الرجـال، مع حرصهم على إبراز جانبین َ ِّ ّ:  

َ وتمییزه عن غیره من الرواةَّ التعریف بشخص الراوي،: األول- ُّ.  
ًالتعریف بحال الراوي من الجانب الحدیثي بما یساعد على إنزاله منزلته جرح:  والثاني- ،    ً وتعدیالاَّ

ًویبــــین حـــــال مرویاتــــه قبـــــوال الــــوجیز فـــــي علـــــوم      " فــــي كتابـــــه  محمـــــد عجــــاج الخطیـــــب، قــــال الـــــدكتورا  وردّ
ِمــن جهــة النقــل والروایــةَّ إال لمــا كــان أكثــر األحكــام الــشرعیة ال ســبیل إلــى معرفتــه: ")5("الحــدیث ونــصوصه َ َ ِّ 

ت غـایتهم معرفـة الـصحیح  الحـافظین، ولمـا كانـِّالثقـاتالتزم العلماء النظـر فـي حـال النـاقلین، والبحـث عـن 
َ كــــان كالمهــــم فــــي الــــرواة وســــیلة ال غایــــة، لهــــذا التزمــــوا االعتــــدال فــــي بیــــان أحــــوال الــــرواة، مــــن الــــسقیم، َُّ ُّ        

غیــر الجانــب الحــدیثي الــذي یهمهــم، فتنــاولوا بالبحــث كــل مــا یتعلــق بــالحفظ فلــم یتنــاولوا فــي ذكــر أحــوالهم 
 اًفكـان بحـثهم علمیـ. م أو نـسیان أو اخـتالط أو غیـر هـذاوالعدالة والضبط واإلتقان، وما یعتري ذلك من وه

  ."اًموضوعی
َوقــــد كــــان للنقــــاد منــــاهج متعــــددة فــــي إیــــراد تــــراجم الرجــــال وعرضــــها،  ِّ َّ         هــــذا والمبحــــث الثــــاني مــــن ُّ

ْ مــسلك اإلمــام محمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــر َّحیــا ألحــد هــذه النمــاذج، وهــو اًالفــصل یمثــل نموذجــ فــي إیــراد   َُ
ِتراجم الرجال َ ِّ.  

  
  
  

  
                                                           

َ في الخط صورته، وتختلف في اللفـظ صـیغته مـن أسـماء وأنـساب الـرواة- أي یتفق-ما یأتلف: َِتلفُوالمخَِتلف ؤُالم )1( ابـن . ُّ
  ).344:ص(علوم الحدیث : الصالح

َالمتــ )2( ُ فــي اســمي شخــصین أو كنیتهمــا التــي عرفــا بهــا، اً وخطــاًیتركــب مــن النــوعین الــسابقین، بــأن یوجــد االتفــاق لفظــ: ِابهَشُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ
ِ فــي نــسبهما أو نــسبتهما ائــتالف فــي االخــتالف واالئــتالف، أو علــى العكــس مــن هــذا بــأن یختلــف ویــأتلف اســماهما، ویوجــد ِ ِِ َِ ْ َ َ

ًوتتفق نسبتهما أو نسبهما اسم ُ َ ََ َ ِ ِ   ).365:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح: ُینظر.  أو كنیةاِْ
ـــ )3( َالمت ـــوبِابَشُ ُه المقل ـــرواة المتـــشابهین فـــي االســـم وال: َ َال ـــن واألبُّ ـــأخیر فـــي االب ـــدیم والت ـــن : ُینظـــر. نـــسب المتمـــایزین بالتق اب

  ).368:ص(علوم الحدیث : الصالح
ْمنهج النقد في علوم الحدیث : ِّنور الدین عتر: ُینظر )4(   . بتصرف یسیر)187:ص -186:ص(َّ
  ).236: ص-235:ص ()5(
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َّ النقادفاتَّنَصُع مُّتنو: المطلب الثالث َراجم الرجال في تُّ ِّ:   
َكــان التعریــف بــالرواة وبیــان أحــوالهم قبــل التــألیف فیهــا  ل مــشافهة یتلقــاه العلمــاء بعــضهم عــن تناقــیُّ

، وكان من آثار هذا النشاط العلمي أن اجتمعت لدى العلماء ثروة كبیـرة مـن تـراجم )1( بعد جیلًبعض جیال
ِالرجــال َ َ، ومــع تطــور تــدوین الــسنة وعلومهــا أودعهــا العلمــاء فــي مــصنف والتعریــفِّ َّ ََّ ُ ُّ ِّ َ، فظهــرت المــصنفات اتَ َّ َ ُ

ِالرجــــال بالخاصــــة ب َ َّعــــد النــــصف الثــــاني مــــن القــــرن الثــــاني الهجــــري، وكانــــت متنوعــــة المنــــاهج، متعـــــددةِّ َ َ ُ   
َّ فمن العلماء من رتبها على الحروف، ومنهم من صـنفها بحـسب البلـدان، وآخـرون جعلوهـا علـى األسالیب، َ ََّ

  .الطبقات، وهكذا
َنفَصُمالویمكن تقسیم  َي الرجالِات فَّ   :هي، و)2( أنواعة بحسب ظهورها وانتشارها إلى ستِّ

ِتهـتم بتـراجم الرجــال : )3(ََّ كتب الطبقـات:ً أوال- َ َ الـصحابة ًبقـة طبقـة ابتـداء مـنطِّ ِالتـابعین وتـابعیهم وثـم َّ مـن َّ
  . إلى عصر المؤلفً ووصوالتبعهم

َ كتب معرفة الصحابة:اً ثانی- ُرضي الله عنهم -تهتم بالترجمة للصحابة :)4(َّ َْ َ ُ َّ َ  عـانى ، خاصة من- أجمعینِ
َّمنهم نقل الحدیث وروایته عن الرسول صلى الله علیه وسلم َّ ََّ ََ ِ َْ َ ُ.  

ْالجـرح كتــب :اً ثالثـ- ِالتعــدیل وَ ْ َ ببیــان درجـة توثیــق الرجـال أو تــضعیفهم، سـواء منهــا مـا اقتــصر علــى تهـتم: َّ ِّ
ْالــضعفاء َّ، وظهــور هــذه المــصنفات كانــت ن أو جمــع بینهمــا،ِّالثقــات أو اقتــصر علــى ،َّ َ تیجــة حتمیــة لجهــود ُ

ِالنقاد ودراستهم ألحوال الرجـال من حیث قبول أخبارهم أو عدم قبولها َِ ِّ َ َّ ُّ.  
 ومنتـصف القـرن ،ات ظهرت في الفترة الواقعة ما بین أواخر القـرن الثـانيَفَّنَصُوهذه األنواع من الم

  . ، ثم كثرت وتوسعت بعد ذلكاًالثالث الهجري تقریب
َبالترجمة للرواة تهتم :دنُلم كتب تواریخ ا:اً رابع-  وقد ظهرت منذ النصف الثاني من القرن ، في بلدة معینةُّ

  .الثالث الهجري
َتهــتم بــضبط أســماء الــرواة وكنــاهم وألقــابهم وأنــسابهم لــدفع  : كتــب فــي معرفــة األســماء وتمییزهــا:اً خامــس- ُّ

ِ المتشابهااللتبــــاس، والتمـــییز بین َ َ َِوالمؤتلف وال ،)5(ُ ْ َِمختلفُ ْ َِوالمتفق والمفترق ،)6(ُ َْ ُ َُ َ   هذه رت ــــــظههـــا، وقد من )7(ِ
                                                           

َعلم الرجال نشأته وتطور: ّمحمد بن مطر الزهراني. د: ُینظر )1( ِّ  ).26: ص-25:ص(ه ُ
َعلم الرجـال نـشأته وتطـوره : ّمحمد بن مطر الزهراني. د: ُ ینظر)2( ِّ َُّّالـسنة : محمـد عجـاج الخطیـب. د ،)33: ص-32:ص(ُ

 ).291: ص-261:ص(قبل التدوین 
  .من هذا البحث) 49:ص( َّتقدم التعریف بها: ََّ الطبقات)3(
ّمن لقي النبي: الصحابي )4( َِّ ِ ُ صلى الله-َ َّ َّ ََّ علیه وسلمَ َِ َ َْ ُفیدخل فیمن لقیه من طالـت مجالـسته . ِ به ومات على اإلسالماً مؤمن-َ ْ َ َ َِ ُ ُ

ٍلــه أو قــصرت، ومــن روى عنــه أو لــم یــرو، ومــن غــزا معــه أو لــم یغــز، ومــن رآه رؤیــة ولــو لــم یجالــسه، ومــن لــم یــره لعــارض  َِ َ ُ ََ َ َ َْ ِ ً ُ ْ َ ُ
    ).16:ص/1:ج(اإلصابة : ابن حجر .كالعمى

 . من هذا البحث) 59:ص (ه التعریف بّدمتق )5(
 . من هذا البحث) 59:ص (ه التعریف بّتقدم )6(
 . من هذا البحث) 58:ص ( التعریف بهّتقدم )7(
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َ عما قبلها، وذلك عندما كثر عدد الرواة وتشااًمتأخرة نسبیالكتــــــب    .بهت أسماؤهم وكناهم وأنسابهمُّ
ُ كتــب الرجــال المــذكورین فــي مــ:اً سادســ- َ  ظهورهــا فقــد فات معینــة، وهــذه المــصنفات تــأخرَّنَصُف أو مــَّنَصِّ

  . انتشرت بعد القرن الخامس الهجري
ِمــع العلــم أن هــذه المــصنفات بأنواعهــا المختلفــة هــي أصــول كتــب الرجـــال المؤلفــة فیمــا بعــد القــرن  َ ِّ َّ َ ُ َّ

 إمـــا ترتیـــب لكتـــب الـــسابقین، أو تـــذییل -ُ جلهـــا إن لـــم تكـــن كلهـــا-َّالخـــامس الهجـــري، وأن المؤلفـــات بعـــدها
أو اختـصار وتهــذیب لهـا، ونحـو ذلـك، وال یكـاد یوجــد ترجمـة ألحـد مـن رواة القــرون علیهـا، أو ناقلـة عنهـا، 

ًالمفضلة، لیس له ترجمة في أحد هذه المصنفات إال أن یكون مجهوال َّ َّ َ َُ أو نحو ذلك والله َأعلمُ ْ ُ َّ َ)1(.  
ِّألنه من العسیر حصر جمیع ما ُألـفو ِّ وصـنفَّ َّمـن مـصنفات  ُ َ ُیكتفـى عنا، فاألفـضل أن فـي موضـوُ

َذكر بعض المشهور والمطبوع من هذه المصنفات على سبیل المثال ال الحصرفي هذا الموطن ب َّ َ ُ:  
ــــــــب الطب: ًأوال - ــــــــاب : ، ومنهــــــــااتقــــــــََّكت َكت ــــــــات"ِ َالطبق ــــــــن الحجــــــــاج لإلمــــــــام " ََّ ــــــــي الحــــــــسین مــــــــسلم ب أب

ُْالنیسابوري َ ْ َ، وكتاب )هـ261ت(َ َالطبقات الكبیر"ِ َ، وكتاب )هـ230ت(ّمنیع الزهريمحمد بن سعد بن إلمام ل" ََّ ِ
ِطبقات األسماء المفـردة مـن الـصحابة والتـابعی" َّ ِ َ َ َّ َ َ َ بـن هـارون بـن لإلمـام أبـي بكـر أحمـد " ن وأصـحاب الحـدیثُ

ِروح البردیجي ِ ِ ْ َ ْ   ).هـ301ت(َ
َ كتــب معرفــة الــصحابة:اً ثانیــ- ُرضــي اللــه عــنهم -َّ ْ َ ُ َّ َ ِ َكتــاب : ، ومنهــا-َ ُمعرفــة الــصحابة"ِ َُ َ ْنعــیمأبــي إلمــام ل" َّ َُ  

ُمعجــــم الــــصحابة"، وكتــــاب )هـــــ430ت(َأحمــــد بــــن عبــــد اهللا بــــن أحمــــد األصــــبهاني َ َ َّ        أبــــي الحــــسین إلمــــام ل" ُ
ُفـــضائل الـــصحابة" ، وكتـــاب)هــــ351ت(عبـــد البـــاقي بـــن قـــانع َ َ أبـــي عبـــد اهللا أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إلمـــام ل" َّ

  ).هـ241ت(حنبل
ْالجـرح كتب في :ًا ثالث- ِالتعـد وَ ْ  كتـب ، فهنـاكوقـد تنوعـت منـاهج العلمـاء فـي التـصنیف فـي هـذا البـاب ،یلَّ

َكتاب :  والضعفاء، منهاِّالثقاتجمعت بین  ِالعلل ومعرفة الرجـال"ِ َ عبـد اهللا أحمـد بـن محمـد بـن  أبـيإلمـام ل" ِّ
 ،)هـــ256ت(ّأبــي عبــد اهللا محمــد بــن إســماعیل البخــاريإلمــام ل" التــاریخ الكبیــر"، وكتــاب )هـــ241ت(حنبــل

  ). هـ227ت(یعقوب بن سفیان الفسويإلمام ل" المعرفة والتاریخ"وكتاب 
َكتاب : منها،  فقطِّالثقاتكتب اقتصرت على وهناك   مـن رجـال أهـل العلـم والحـدیث ِّالثقـاتمعرفة "ِ

ـــــــارهممـــــــو ـــــــضعفاء وذكـــــــر مـــــــذاهبهم وأخب ـــــــن صـــــــالح إلمـــــــام ل" ن ال ـــــــد اهللا ب ـــــــن عب ـــــــي الحـــــــسن أحمـــــــد ب أب
ْالعجلـــــــي ِ التمیمـــــــي  بـــــــن أحمـــــــد أبـــــــي  حـــــــاتمانّ حبـــــــنمحمـــــــد بـــــــلإلمـــــــام " ِّالثقـــــــات"، وكتـــــــاب )هــــــــ261ت(ِ ِ َ
ْالبـــستي ـــمِّالثقـــاتتـــاریخ أســـماء "، وكتـــاب )هــــ345ت(ُ َ ممـــن نقـــل عـــنهم العل     عمـــر بـــن أبـــي حفـــص إلمـــام ل "ُِ

  ). هـ385ت( المعروف بابن شاهین بن عثمانأحمد
ِكتــب اقتــصرت علــى الــضعفاء فقــطهنــاك و َ َ َكتــاب : منهــا، ُّ ِعفاء الــصغیرُّالــض"ِ َ    أبــي عبــد اهللاإلمــام ل" َ

َ، وكتــاب )هـــ256ت(ّمحمــد بــن إســماعیل البخــاري ِأحــوال الرجــال"ِ َ أبــي إســحاق إبــراهیم بــن یعقــوب إلمــام ل" ِّ
َالجوزجاني َ، وكتاب )هـ259ت(ُْ ِالضعفاء والمتروكین"ِ َ َ   ).هـ303ت(سائيَّأحمد بن علي بن شعیب النإلمام ل" ُّ

                                                           
َعلم الرجال نشأته وتطوره : ّمحمد بن مطر الزهراني. د: ُینظر) 1( ِّ    ).33:ص(ُ
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َكتــاب : ، ومنهــادنُ المــ كتــب تــواریخ:اً رابعــ-   أبــي عبـــد اهللا إلمــام  ل"َّأخبــار مكــة فــي قــدیم الــدهر وحدیثــه"ِ
ّمحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي المكي ّ ِ َ، وكتـاب -)1( من علماء القرن الثالـث الهجـري-َ " َتـاریخ واسـط"ِ

ِإلمام أسلم بن سـهل الـرزاز الواسـطيل َ ّ َّ َكتـاب و، )هــ292ت(َ المعـروف ببحـشلَ إلمـام ل" َأخبـار أصـبهانذكـر "ِ
ْنعیمأبي    )هـ430ت(َعبد اهللا بن أحمد األصبهاني  أحمد بن َُ

ء فـي التـصنیف فـي هـذا البـاب، ، وقـد تنوعـت منـاهج العلمـا كتب فـي معرفـة األسـماء وتمییزهـا:اً خامس-
ـــاك ـــاب :  كتـــب األســـماء والكنـــى واأللقـــاب، منهـــافهن َكت ـــى"ِ ـــد اهللا أإلمـــام ل" ُاألســـامي والكن     حمـــد بـــنأبـــي عب

َ، وكتــــــاب )هـــــــ241ت(محمــــــد بــــــن حنبــــــل أبــــــي الحــــــسین مــــــسلم بــــــن الحجــــــاج إلمــــــام ل" ُالكنــــــى واألســــــماء"ِ
ُْالنیــــــسابوري َ ْ َ، وكتــــــاب )هـــــــ261ت(َ ّأبــــــي بــــــشر محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن حمــــــاد إلمــــــام ل" ُالكنــــــى واألســــــماء"ِ

  ).هـ310ت(ّالدوالبي
ِالمؤتلف والمختلففي كتب هناك و َِ َْ ُ َكتاب: منها، ُْ ْالمؤ" ِ ِتلف والمختلفُ َِ َْ إلمام أبي الحـسن علـي بـن ل" ُ

ّعمر الدارقطني ُ َ َ، وكتاب )هـ385ت(َّ ِالمؤتلف والمختلفاإلكمال في رفع االرتیاب عن "ِ َِ َْ ُ ُ في األسماء والكنـى ُْ
َ، وكتـاب علـى األرجـح) هــ478ت(هیر باألمیر ابن مـاكوالأبي نصر علي بن هبة اهللا الشإلمام ل" واألنساب ِ

ِالمهمل وتمییز المشكلُتقیید " ِ ُ ِّأبي علي الحسین بن محمد الغساني الجیانيإلمام ل" َُ َِّّ َ َّ   ).هـ498ت(َ
َّالمتفـي كتب هناك و ِفـق والمفتـرق والمتـشابهُ َ َ َُ ُِ ْ َ َ َكتـاب : منهـا، ِ ِالمتـشابهتلخـیص "ِ َ َ َ فـي الرسـم وحمایـة مـا ُ ِ ِّ

َ، وكتاب "ََأشكل منه عن بوادر التصحیف والوهم َّالمت"ِ َِق والمفترقِفُ ْ ُ َ َ، وكتاب "َ ، "موضح أوهام الجمع والتفریق"ِ
ُّأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغداديإلمام وجمیعها ل ْ   ). هـ463ت(َ
َكتاب : منها في الوفیات، كتبهناك و َْلإلمـام أبـي سـلیمان محمـد بـن  " ووفیاتهمتاریخ مولد العلماء "ِ ُ

ِالدمـشقيَبـر الربعـي عبد اهللا بن أحمد المعروف بـابن ز ْ َ َ، وكتـاب )هــ379ت(ِّ ُالـسابق والالحـق فـي تباعـد مـا "ِ َ ُ ُِ ّ َّ
أبـــــي بكــــر أحمــــد بــــن علــــي بــــن ثابــــت المعــــروف بالخطیـــــب إلمــــام ل" بــــین وفــــاة راویــــین عــــن شــــیخ واحــــد

ُّالبغدادي ْ َ، وكتاب )هـ463ت(َ بـن عبد العزیز بـن أحمـد لإلمام أبي محمد " العلماء ووفیاتهمذیل تاریخ مولد "ِ
  ).هـ466ت(محمد الكتاني

َكتـــاب : ، منهـــاكتـــب معـــاجم الـــشیوخهنـــاك و ْالمعجـــم"ِ أبـــي ســـعید أحمـــد بـــن محمـــد بـــن زیـــاد لإلمـــام " ُ
َ، وكتـاب )هــ340ت(المعروف بابن األعرابـي ْالمعجـم فـي أسـ"ِ َامي شـیوخ أبـي بكـر اإلسـماعیليُ أبـي لإلمـام " َ

َ، وكتــاب )هـــ371ت(ليبــن إســماعیل اإلســماعیاأحمــد بــن إبــراهیم  َبكــر ْالمعجــم"ِ أبــي بكــر محمــد بــن لإلمــام " ُ
  ). هـ381ت(ُإبراهیم المعروف بابن المقرئ

ُ كتـب الرجـال المـذكورین فـي مـ:اً سادس- َ تـأخر ظهـور هـذه الكتـب فقـد حیـث  ات معینـة،َفَّنَصُف أو مـَّنَصِّ
كتــب هنــاك  ف:العلمــاء فــي التــصنیف فــي هــذا البــابانتــشرت بعــد القــرن الخــامس الهجــري، وتنوعــت منــاهج 

َاقتــصرت علــى رجــال كتــاب واحــد، منهــا َكتــاب : ِ َّرجــال صــحیح البخــاري، المــسمى"ِ َ ُ الهدایــة واإلرشــاد فــي : ّ
ّمعرفة أهل الثقة والـسداد الـذین أخـرج لهـم البخـاري فـي جا ّأبـي نـصر أحمـد بـن محمـد البخـاري لإلمـام " معـهَّ

                                                           
 . على تاریخ وفاته بالتحدیدأقفلم  )1(
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َالكالبــــاذي َ، وكتـــــاب )هـــــ398ت(َ َأبــــي بكـــــر أحمــــد بــــن علـــــي بــــن منجویـــــه  لإلمــــام" رجــــال صــــحیح مـــــسلم"ِ ُ ْ َ
ِالتعدیل"، وكتاب )هـ428ت(َاألصبهاني ْ أبـي لإلمـام " ّعنه البخاري في الجامع الصحیحّ والتجریح لمن خرج َّ

َْسلیمانالولید    ).هـ474ت( بن خلف الباجي األندلسيُ
أبي لإلمام " الجمع بین رجال الصحیحین"َتاب ِك: كتب جمعت بین رجال الصحیحین، منهاهناك و

َالشیبانيالفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القیسراني  ْ   ).هـ507ت(َ
َكتــاب : ة، منهــاَّكتــب جمعــت بــین رجــال الكتــب الــستهنــاك و ِتهــذیب الكمــال فــي أســماء الرجــال"ِ َ ِّ")1(  

ایــة فــي الكاشــف فــي معرفــة مــن لــه رو"كتــاب ، و)هـــ742ت(ّأبــي الحجــاج یوســف المــزيِّجمــال الــدین إلمـام ل
َّعبد اهللا محمد بن أحمد الذهبي الدمشقيِّلإلمام شمس الدین أبي " َّالكتب الستة تهذیب "، وكتاب )هـ748ت(َّ

  .أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعيلإلمام وكالهما " تقریب التهذیب"، و"التهذیب
َوغیر ذلك كثیر من المصنفات التي اهتمـت ب َّ َ َلرجـالترجمـة لُ    ال والتعریـف بهـم، والتـي یطـول ذكرهـا، ِّ

َوقــد كــان لهــذه المــصنفات َّ َ  اًی أساســاًمرجعــ مازالــتكانــت ووّ األثــر الطیــب فــي حفــظ الحــدیث النبــوي،  وغیرهــاُ
ِوقـوف علـى تـراجم الرجــال بغـرض التعریـف بهـم العلـم للبـة وطل، البـاحثونا یرجع إلیهاً◌َّمهمو َ كـشف عـن  والِّ

َّ نقـاد المـسلمین َّ على أناًوستبقى شاهد، م وأحوال مرویاتههمأحوال هم األوائـل كـان لهـم شـرف الـسبق َوعلمـاءُّ
  .في تأسیس التراث العلمي لإلنسانیة جمعاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ِلكمال في معرفة أسماء الرجال ألبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيا"هو تهذیب لكتاب  )1( َ  ).هـ600ت(ِّ
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  المبحث الثاني
ْمسالك اإلمام محمد بن عبد اهللا بن نمیر َ ُ   

َلرجالا إیراد تراجمفي  ِّ  
َالرواةراسة تطبیقیة من خالل د(   ) بذكر نماذجم لهمترجُ المُّ

َّالمتتبع ألقوال اإلمام محمد بن عبـد اهللا بـن نمیـر وعباراتـه فـي نقـد الرجـال یالحـظ أنـه اهـتم بتـراجم  َ ِّ ْ َُ
َالرجال والتعریف بهم، وتمتع بدرایة واسعة واحاطة كبیرة بأحوال الرواة وأخبارهم المختلفة منذ الـوالدة وحتـى  ُّ ٕ َ ِّ

  :ْبیان ذلك یمكن َأن تجمع تحت عنوانینّالوفاة، وكان له مسالك عدة في 
  .َّاالهتمام بتحدید شخص الراوي:  األول-
  .َّاالهتمام ببیان حال الراوي وحال مرویاته:  الثاني-

  :َّشخص الراوياالهتمام بتحدید  :المطلب األول
َّإن تحدید شخص الراوي من األمور األساسیة التي ینبغـي أن یهـتم بهـا مـن أراد الكـالم فـ َي الرجـال ََّّ ِّ

  . َّ إذ به تبرز هویة الراوي ویتمیز عن غیرهً وتعدیالاًجرح
َّوقـد اعتنـى اإلمـام ابـن نمیـر كغیــره مـن النقـاد بعلـوم الـرواة المتعــددة التـي تحـدد شـخص الـراوي مــن  َُّ َّ ُّ ْ َُ

  : الناحیة االسمیة والزمانیة والمكانیة، وفیما یلي بیان ذلك

  :سمیةالناحیة اال من اويَّالرشخص تحدید : المقصد األول
َیتعــین علــى الباحــث معرفــة أســامي الــرواة، ومــا یمیــز بیــنهم مــن أوصــاف، وكنــى وألقــاب حتــى ال " ُّ

  .یلتبس علیه أمر أحدهم فینسب إلیه ما ال یستحقه، أو یجرده مما یستحقه
سم، سواء وهذا العلم من فنون علم الحدیث الصعبة والمهمة، ویندرج تحته من المباحث المبینة لال

ًما یزیل اإلبهـام ویعـین اسـم الـراوي واسـم أبیـه، والكنـى واأللقـاب، واألنـساب وضـبط ذلـك ضـبط  یحقـق ا  تامـاَّ
، أو كتابــة فقــط، أو مــا یقــع فیــه األمــران  اًالغــرض ویــساعد علــى المقــصود، ثــم مقابلــة المتماثــل كتابــة، ونطقــ

ٍكل ذلك بقصد التمییز وانزال كل راو منزلته ٕ"(1) .  
َّمتتبـع ألقـوال اإلمــام ابـن نمیـر وعباراتــه فـي نقـد الرجــال، یالحـظ اهتمامـه بتحدیــد شـخص الــراوي وال َ ِّ ْ َُ

  :  ّمن الناحیة االسمیة، وقد كان له مسالك عدة في بیان ذلك، منها

َأسماء الرواة وكناهم بیان -1 ُّ:  
  .  مهم مطلوبفنبیان أسماء ذوي الكنى، وكنى ذوي األسماء المعروفین بها، وهو : المراد

                                                           
ِّالتأصیل الشرعي لقواعد المحدثین : عبد اهللا شعبان. د )1( َ   ).343:ص(ُ
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ُ من ظن تعدد الراوي الواحد الماألمن: وفائدة ضبطه   .(1)ى في آخرَّسمُ في موضع والمىكنَّ
َّلــــم یــــزل أهــــل العلــــم بالحــــدیث یعنــــون بــــه ویتحفظونــــه ویتطارحونــــه فیمــــا بیــــنهم ویتنقــــصون مــــن "و َ ْ َ ْ ُ

ُجهله ََ َّ، وممن اعتنى بذلك اإلمام ابن نمیر فقد تكلم فیه على وجوه(2)"ِ ْ     -:، تتمثل فیما یليَُ
  : َّبین اسم من اشتهر بكنیته. أ

 هــو یزیــد بــن :يِفــْعُرة الجْبَأبــو ســ: "، قــال(3)"اإلصــابة"مــن ذلــك، مــا أخرجــه الحــافظ ابــن حجــر فــي 
ْاه محمد بن عبد اهللا بن نمیرَّ سم(4)مالك َُ ."  

ِوأبو سبرة الجعفي صحابي اشتهر بكنیتـه، واسـمه ْ ُ ْ بـال خـالف، كمـا قــــال اإلمـام " كیزیـــــد بـن مــــــال: "َ
ّابن نمیر، والدوالبـي ْ   .  وغیرهم،(7)، والذهبي(6)، وابــن منده(5)َُ

ِالجــرح والتعـدیل"اإلمــام ابـن أبــي حـاتم فــي  ومنـه مــا أخرجـه ْ َّ ْ  بـن الحــسین بــن علــيأخبرنـا : قــال ،(8)"َ
َْالجنید، ْنمیر سمعت ابن : قالُ   ".(9)ان عمرو بن عمر:وداءَّأبو الس":  یقولَُ

ٍوأبو السوداء راو اشتهر بكنیته، واسمه ْبال خالف، كما بین اإلمـام ابـن نمیـر، " عمرو بن عمران: "َّ َُ ّ
  .  وغیرهم،(13)، والذهبي(12)، وابن منده(11)ّ، والدوالبي(10)وأحمد بن حنبل

                                                           
بـن عبـد الكـریم . د: سـة وتحقیـقفـتح المغیـث بـشرح ألفیـة الحـدیث، درا): م2005(َّمحمد بن عبد الرحمن الـسخاوي: ُینظر )1(

  ).199:ص/3:ج( السعودیة، دار المنهاج -َمحمد بن عبد اهللا آل فهید، الریاض. ُعبد اهللا الخضیر، ود
  ).320:ص(علوم الحدیث :  ابن الصالح)2(
  ).168:ص/7:ج() 3(
ّالصحابي یزید بن مالك بن عبد اهللا بن سلمة، أبو سبرة الجعفي، هو مـشهور بكنیتـه، وفـد علـى النبـي) 4( ِ َّ ِ ْ ُ ْ َّ صـل-َ ِى اللـه علیـه َ ََّْ َ ُ

َّوســـلم َ ـــي ســـبرة الجعفـــي-َ ـــد الـــرحمن بـــن أب ـــز وســـبرة، وهـــو جـــد خیثمـــة بـــن عب ِ ومعـــه ابنـــاه عزی ْ ُ ْ َْ ـــن عبـــد البـــر. َ االســـتیعاب : اب
   ).2750: (، ترجمة رقم)762:ص(
َأبو قتیبة نظر محمد الفاریا: َّالكنى واألسماء، حققه وقدم له): م2000(ُ محمد بن أحمد الدوالبي)5(  لبنـان، دار -بي، بیـروتَ

  ).103:ص/1:ج(ابن حزم 
َأبـو قتیبـة نظـر محمـد الفاریـابي، : ُفتح الباب في الكنى واأللقـاب، حققـه): م1996(َمحمد بن إسحاق بن منده اإلصبهاني) 6( َ

  ). 407:ص( السعودیة -الریاض
 -بـد العزیـز المـراد، المدینـة المنـورةمحمـد صـالح ع: المقتنـى فـي سـرد الكنـى، تحقیـق): هــ1408(محمد بـن أحمـد الـذهبي) 7(

  ).258:ص/1:ج (السعودیة، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة، المجلس العلمي، إحیاء التراث اإلسالمي
)8 ()1/326.(  
ِ النهــدي،وداء َّ أبــو الــس،عمــرو بــن عمــران )9( ْ : ُینظــر.  الــسفیانان:عنــهروى  و، وأبــي مجلــز، قــیس بــن أبــي حــازم:عــنروى  َّ

  ).4203: (، ترجمة رقم)85:ص/2:ج(كاشف ال: الذهبي
عبــد اهللا بــن یوســف : كتــاب األســامي والكنــى، روایــة ابنــه صــالح، تحقیــق ودراســة): م1985(أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )10(

  ). 46:ص( الكویت، مكتبة األقصى -الجدیع، الضاحیة
  ).625:ص/2:ج(الكنى واألسماء  )11(
  ). 415:ص(ُفتح الباب في الكنى واأللقاب  )12(
  ).299:ص/1:ج(الكنى المقتنى في سرد ) 13(
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ِالجـرح والتعـدیل"ومنه ما أخرجه اإلمـام ابـن أبـي حـاتم فـي  ْ َّ ْ  سـألت ابـن : قـال،بـيأ أخبرنـا: ، قـال(1)"َ
ْنمیر    ". (2)رْیَمُاسمه عثمان بن ع:  وقال،هَفَّعَبي الیقظان فضأ عن َُ

ْعثمان بن عمیر: "ٍوأبو الیقظان، راو اشتهر بكنیته، واسمه َ ْبال خالف، كما بین اإلمام ابن نمیر، " ُ َُ ّ
  . وغیرهم،(4)، والذهبي(3)ّوالدوالبي

ْوكذا بین اإلمام ابن نمیر اسم مـن اشـتهر ب َُ َََّمـا أخـرج اإلمـام الطبرانـي : كنیتـه مـن النـساء، مـن ذلـكّ
َالحضرمي،محمد بن عبد اهللا حدثنا : قال ،(5)"المعجم الكبیر"في  ْ ْنمیـر سمعت محمد بن عبد اهللا بـن : قالَ َُ 
ّالنبيأم المنذر التي روت عن " :یقول ِ َّصلى الله علیه وسلم -َّ َّ ََّ ََ ِ َْ َ    ."(6)مى بنت قیسْلَ س: اسمها-ُ

َ رضي الله عنها-وأم المنذر ُ َّ َ ِ ْسـلمى بنـت قـیس: " صحابیة اشتهرت بكنیتها، واسمها-َ بـال خـالف، " َ
ْكما بین اإلمام ابن نمیر، واألزدي َُ   .، وغیرهما(7)ّ

  :َّبین رأیه في اسم من اشتهر بكنیته واختلف في اسمه. ب
ـــ(8)"المعجـــم الكبیـــر"َََّمـــا أخرجـــه اإلمـــام الطبرانـــي فـــي : مـــن ذلـــك حـــدثنا محمـــد بـــن عبـــد اهللا : ال، ق

َالحضرمي،  ْ ْنمیر سمعت محمد بن عبد اهللا بن :قالَ   ". (10)"(9)َحبان حبیب بن :ةَثْمِأبو ر" : یقولَُ
َوأبــو رمثــة ْ ُ رضــي اللــه عنــه-ِ َ ُْ َّ َ ِ   : ، فقیــلاً كثیــراًاختلــف فــي اســمه اختالفــ"و صــحابي اشــتهر بكنیتــه، -َ

  :ـلربي بن عوف، وقیْثَمارة بن یُع: لـــقیي، وِربْثَرفاعة بن ی: لــوقیان بن وهب، ّیَح: ان، وقیلّیَحبیب بن ح
  

                                                           
  ).328:ص/1:ج( )1(
ّالبجلـي اًد أیـضْیـَمُ جـد أبیـه، وهـو عثمـان بـن أبـي حاً قیـسَّأن: ر، ویقال بن قـیس، والـصوابْیَمُعثمان بن ع )2( ِ َ ، أبـو الیقظـان َ

ّالكـــوفي األعمـــى، مـــات فـــي حـــدود الخمـــسین ومائـــة هجریـــة : ، ترجمـــة رقـــم)386:ص(یب تقریـــب التهـــذ: ابـــن حجـــر: ُینظـــر. ُ
)4507.(  
  ).1198:ص/3:ج( الكنى واألسماء )3(
  ).161:ص/2:ج(الكنى المقتنى في سرد  )4(
  ).99:ص/25:ج( )5(
مى بنت قیس بن عمرو بن عبید بن مالـك بـن عـدي بـن عـامر بـن غـنم بـن عـدي بـن النجـار، تكنـى أم المنـذر، وهـي ْلَ س)6(

َّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-ول اهللاأخت سلیط بـن قـیس، وهـي إحـدى خـاالت رسـ ِ َّ ََّ ََ َْ َ ، مـن جهـة أبیـه، كانـت ممـن صـلى القبلتـین، -ُ
   ).3345: (، ترجمة رقم)911:ص(االستیعاب : ابن عبد البر: ُینظر. وبایعت بیعة الرضوان

ِمحمــد بــن الحــسین، أبــو الفــتح األزدي )7( نــد، الــدار الــسلفیة أبــو عبــد الــرحمن إقبــال، اله: أســماء مــن یعــرف بكنیتــه، تحقیــق: َْ
  ). 66:ص(
ْالمعجم الكبیر : َََّالطبراني )8(   ).278:ص/22:ج(ُ
َُ والله َأعلم-، والصحیح)278:ص/22:ج(هكذا وردت في المعجم الكبیر " حبان" )9( ْ ُ َّ ّحیان "-َ : ابن عبد البر: ینظر. بالیاء" َ

  ).  806:ص(االستیعاب 
ْالصحابي أبو رمثـة التیمـي، مـن تـی )10( َْ ِ َّ َ ْ ِالتمیمـي، مـن ولـد امـرئ القـیس بـن زیـد منـاة بـن تمـیم: ِّم الربـاب، ویقـالِ ِ اختلـف فـي . َ

ًاسمه اختالفا كثیرا    ).2932: (، ترجمة رقم)805:ص(االستیعاب : ابن عبد البر: ُینظر. ً
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ْواإلمام ابن نمیر قال بالرأي األول. (1)"ربي بن عوفْثَی َُ.  
ُْومنــه مــا أخرجــه الحــاكم النیــسابوري فــي  َ  بــسنده إلــى اإلمــام محمــد بــن عبــد اهللا بــن (2)"المــستدرك"َْ

ْنمیر، قـال ْأن أبـا شـریح: َُ َ ْكعـب بـ: ُ ِن عمـرو الخزاعـيَ َ ُ، مـات سـنة ثمـان وسـتین، واسـمه مختلـف فیـه، فقـد (3)ُ
  ". ُقیل خویلد بن عمرو

ِوأبو شریح الخزاعي َ ُ َ ُ رضي اللـه عنـه-ُ َ ُْ َّ َ ِ اسـمه :  فقیـل، فـي اسـمهر بكنیتـه، واختلـفتهشـا" صـحابي -َ
ْكعب ، (4)"ىّزُالعـ  عبـدخویلد بن عمرو بـن صـخر بـن:  واألكثر یقولون، عمرو بن خویلد: وقیل، بن عمروَ
ِأبـــو شـــریح الخزاعـــي، ثـــم : "(5)"فـــي اإلصـــابة" ابـــن حجـــر  الحـــافظوقـــال َ ّالكعبـــيُ ْ   : خویلـــد بـــن عمـــرو، وقیـــل: َ

ْكعـب: هـانئ، وقیـل: عمـرو بـن خویلـد، وقیـل ْكعـبعبـد الـرحمن، واألول أشـهر، وب:  بـن عمـرو، وقیـلَ  جـزم َ
ْابن نمیر َ وأبو خیثمةَُ ْ َ(6)".  

ُّ البغدادي في رجه الخطیبما أخومنه  ْ اإلمـام عـن  بـسنده (7)"ُاألسماء المبهمة في األنباء المحكمـة"َ
ْنمیر،ابن  َّعیاشاسم أبي : " قالَُ   . "(8)قيَرُّزالزید بن النعمان  :َ

َّعیــــاشأبــــو و ُ رضــــي اللــــه عنــــه-َ َ ُْ َّ َ ِ زیــــد بــــن :  فقیــــل،اختلــــف فــــي اســــمه صــــحابي اشــــتهر بكنیتــــه، و-َ
ــَبُع: امت، وقیــلَّالــص ــَبُع: قیــلد بــن صــامت، ود بــن زیــْی ــَامت بــن یزیــد بــن خَّد بــن معاویــة بــن الــصْی  ة بــن َدْل

َاألنــصاريم بــن الخــزرج َشُب بــن جــْضَیــق بــن عبــد حارثــه بــن مالــك بــن غــَرُز عــامر بــن قــي، َرُّرجــي الزْزَ الخَْ
الء ، ومــن هــؤ(9)ُّزیــد بــن النعمــان: امت، ومــنهم مــن یقــولَّاســمه زیــد بــن الــص: أهــل الحــدیث یقولــون وأكثــر
ْابن نمیراإلمام  َُ .  

                                                           
  ). 806:ص(االستیعاب : ابن عبد البر )1(
  ).530:ص/3:ج() 2(
ِریح الخزاعيُأبو شالصحابي  )3( َ عمـرو بـن : اسـمه كعـب بـن عمـرو، وقیـل: مشهور بكنیته واختلفوا في اسمه، فقیلبي، ْعَ الكُ

خویلد بـن عمـرو بـن صـخر بـن عبـد العـزي، أسـلم قبـل فـتح مكـة، وتـوفي بالمدینـة سـنة ثمـان وسـتین : خویلد، واألكثر یقولون
 ).680: (، ترجمة رقم)212:ص(االستیعاب : ابن عبد البر: ُینظر. هجریة

 ).680: (، ترجمة رقم)212:ص(االستیعاب :  البرابن عبد )4(
 ).204:ص/7:ج() 5(
َّزهیــر بــن حــرب بــن شــداد، أبــو خیثمــة النــ )6( َ ْ َ َُّ َ ْ مــسلم أكثــر مــن ألــف حــدیث، مــات ســنة أربــع : سائي، نزیــل بغــداد، روى عنــهَ

 ).2042: (جمة رقم، تر)217:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. هجریة، وهو ابن أربع وسبعینومائة وثالثین 
ُّأحمـــــد بـــــن علـــــي المعـــــروف بالخطیـــــب البغـــــدادي )7( ْ ُكتـــــاب األســـــماء المبهمـــــة فـــــي األنبـــــاء المحكمـــــة، أخرجـــــه           ): م1997(َ
  ).347:ص( مصر، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة -عز الدین علي السید، القاهرة. د
َ األنـصاري الزرقـي،اشَّیـَأبـو ع صحابيال) 8( ُّ َ  ،عـاش إلـى زمـن معاویـة، اشَّیـَ عوالـد النعمـان بـن أبـي، وهـو  فـي اسـمهاختلـف َْ

، )236: ص-235:ص/5:ج(أســد الغابــة : ابــن األثیــر الجــزري: ُینظــر.  هجریــةبعــد الخمــسین:  وقیــل،ومــات بعــد األربعــین
   ).6137: (ترجمة رقم

  ).236: ص-235:ص/5:ج(أسد الغابة : ابن األثیر الجزري: ُ ینظر)9(
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َالحـضرمي،حدثنا محمد بن عبـد اهللا :  قال،(1)"المعجم الكبیر"َََّ الطبراني في  اإلمامما أخرجهومنه  ْ َ 
ْنمیربن عبد اهللا بن ا سمعت محمد :قال    ."(2) رفاعة بن عبد المنذر:بابةُأبو ل:  یقولَُ

ُ رضــي اللــه عنــه-بابــةُوأبول َ ُْ َّ َ ِ      : وقیــل، رفاعــة: فقیــل،یتــه، واختلــف فــي اســمههر بكنتشــا"ي  صــحاب-َ
ْواإلمام ابن نمیر قال بالرأي األول. (3)"بشیر بن عبد المنذر َُ.  

  : َّبین كنیة من اشتهر باسمه. ج
ْنعـــیممـــا أخرجـــه اإلمـــام أبـــو : مـــن ذلـــك َمعرفـــة الـــصحابة"َ األصـــبهاني فـــي َُ َ      بـــسنده عـــن اإلمـــام(4)"َّ

ْنمیرعبد اهللا بن  محمد بن ْسعدمات سهل بن ": ، قالَُ    ."اسبـأبو الع:  سنة إحدى وتسعین، وكنیته(5)َ
ِوســهل بـــن ســـعد الـــساعدي َّ ْ ُ رضـــي اللـــه عنـــه-َ َ ُْ َّ َ ِ أبـــو " صــحابي اشـــتهر باســـمه، وكنیتـــه بـــال خـــالف -َ

ّ، كما بین اإلمام ابن نمیر، والدوالبي"العباس ْ َُ   .، وغیرهما(6)ّ
ُّحدثنا محمد بن عبـد اهللا الحـضرمي: ، قال(7)"المعجم الكبیر" في َََّالطبرانياإلمام  منه ما أخرجهو َ ْ َ، 

ْسمعت محمد بن عبد اهللا بن نمیر یقول: قال    ". أبو خالد:(8)حكیم بن حزام: "َُ
ُ رضي الله عنه-وحكیم بن حزام َ ُْ َّ َ ِ ّ، كما بـین "أبو خالد" صحابي اشتهر باسمه، وكنیته بال خالف -َ
ْاإلمام ابن نمیر، وأحمد    . وغیرهم،(12)، والذهبي(11)، وابن منده(10)ّ، والدوالبي(9)بن حنبلَُ

                                                           
  ).30:ص/5:ج( )1(
بابـة ُأبـو ل  رفاعـة بـن عبـد المنـذر بـن زنبـر بـن زیـد بـن أمیـة بـن زیـد بـن مالـك بـن عـوف بـن عمـرو بـن عـوف، الصحابي)2(

َاألنصاري : ابـن عبـد البـر: ُ ینظـر. وسـائر المـشاهداً من بني عمرو بن عوف ابن مالك بن األوس، نقیـب، شـهد العقبـة وبـدر،َْ
   ).188: (، ترجمة رقم)86:ص(االستیعاب 

   ).86:ص(االستیعاب : ابن عبد البر) 3(
  ).1313:ص/3:ج( )4(
ْسعدالصحابي سهل بن  )5(  بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن الحارث بن ساعدة بن كعب بـن َ

َدي األنصاري، ِاعَّالخزرج الس ّالنبي أبا العباس، مات ُیكنىَْ ِ َّ صلى الله علیه وسل-َّ ِ َّ ََّ ََ َْ َ بن خمس عشرة سنة، واختلف في ا وهو -مُ
 ،سـنة توفي سنة إحدى وتـسعین وقـد بلـغ مائـة:  وقیل،ن وثمانین وهو ابن ست وتسعین سنةتوفي سنة ثما: فقیلته، وقت وفا

َّ صــلى اللــه علیــه وســلم-بقــي بالمدینــة مــن أصــحاب رســول اهللا إنــه آخــر مــن :ویقــال ِ َّ ََّ ََ َْ َ عاب االســتی: ابــن عبــد البــر: ُ ینظــر.-ُ
  ).1050: (، ترجمة رقم)309: ص-308:ص(
  ).252:ص/1:ج(الكنى واألسماء  )6(
  ).207:ص/3:ج( )7(
هو ابن أخي خدیجة بنت خویلد و، َُالقرشي األسديحكیم بن حزام بن خویلد بن أسد بن عبد العزیز بن قصي  الصحابي )8(

َ صلى الله ع-زوج النبي ُ َّ َّ ََّلیه وسلمَ َِ َ وهـو إبـن هجریـة، لى عام الفتح، في خالفة معاویة سـنة أربـع وخمـسین ، وتأخر إسالمه إ-َْ
  ).488: (، ترجمة رقم)157: ص-156:ص(االستیعاب : ابن عبد البر: ُینظر. مائة وعشرین سنة

  ). 106:ص( كتاب األسامي والكنى )9(
  ).205:ص/1:ج(الكنى واألسماء  )10(
  ). 284:ص(ُفتح الباب في الكنى واأللقاب  )11(
  ).208:ص/1:ج(الكنى المقتنى في سرد  )12(
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حمـــد بـــن عبـــد اهللا حـــدثنا م: ، قـــالاً أیـــض(1)"المعجـــم الكبیـــر" فـــي َََّالطبرانـــيومنـــه مـــا أخرجـــه اإلمـــام 
َالحضرمي ْ ْسمعت محمد بن عبد اهللا بن نمیر یقول : قال،َ   . " أبا محمدُیكنى (2)الحسن بن علي: "َُ

ُ رضـي اللـه عنهمـا- بن أبي طالـبوالحسن بن علي َْ َ ُ َّ َ  صـحابي اشـتهر باسـمه، وكنیتـه بـال خـالف -ِ
ّ، كما بین اإلمام ابن نمیر، والدوالبي"أبو محمد" ْ َُ   .  وغیرهم،(4)، والذهبي(3)ّ
  :هَّبین رأیه في كنیة من اشتهر باسمه واختلف في كنیت. د

ْنعــیمأبــو جـــه اإلمــام أخرمـــا : مـــن ذلـــك َمعرفــة الــصحاب" فــي َ األصبهـــانيَُ بــن  عــــن اإلمــام ادهبــسن (5)ةَّ
ْنمیر   . "بصره بـــد ذهـبد اهللا، وقـأبا ع: ُیكنىین، وـان وسبعــة ثمــسن (6)د اهللاـر بن عبــات جابــم": الــ، قَُ

ُ رضــي اللــه عنه-عبــد اهللا وجــابر بــن َْ َ ُ َّ َ      أبــو :  فقیــل،ُاســمه واختلــف فــي كنیتــه صــحابي اشــتهر ب-مــاِ
: اختلـف فـي كنیتـه، فقیـل": (7)"االسـتیعاب"قـال اإلمـام ابـن عبـد البـر فـي أبو عبد الـرحمن، :  اهللا، وقیلعبد

ًوهذا ما قاله اإلمام ابن نمیر أیض ."عبد اهللاأبو : ا قیلُّوأصح مأبو عبد الرحمن،  ْ   .اَُ
ْنعیمأبو جـه اإلمام أخرومنه مـا  َمعرفـة الـصحاب"َ األصبهـاني فـي َُ ْ عـــن اإلمـام ابـن نمیـردهبـسن (8)ةَّ َُ ،

َقال ْمات خوات بن جبیر: "َ َُ ُ َّ   ."أبا صالح: ُیكنىَو، سنة أربعین (9)َ
ْخوات بن جبیرو َُ ُ َّ ُ رضي الله عنه-َ َ ُْ َّ َ ِ أبو عبد اهللا، :  صحابي اشتهر باسمه واختلف في كنیته، فقیل-َ

ْ واإلمام ابن نمیر قال بالرأي الثاني.(10)أبو صالح: وقیل َُ .  

                                                           
  ).5:ص/3:ج( )1(
ُ صـلى اللــه - رسـول اهللا ســبط ، الهاشـميَُالقرشـيّالحـسن بــن علـي بـن أبــي طالـب بـن عبــد المطلـب بـن هاشــم  الـصحابي )2( َّ َّ َ

ََّعلیه وسلم َِ َ َْ َ رضي الله عنها-اطمةبنته فا ابن  وریحانته،-َ ُ َّ َِ ابـن : ُ، ینظـر أبا محمدُیكنى ،وابن ابن عمه علي بن أبي طالب -َ
  ).572: (، ترجمة رقم)184: ص-179:ص(االستیعاب : عبد البر

  ).265:ص/1:ج(الكنى واألسماء ) 3(
  ).39:ص/2:ج(الكنى المقتنى في سرد ) 4(
 ).530:ص/2:ج( )5(
َ جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري ثم السلمي، له وألبیه صحبة، غالصحابي )6( َّ ََ زا تسع عشرة غزوة، وكان من ْ

االســتیعاب : ابــن عبــد البــر: ُینظــر. المكثــرین الحفــاظ للــسنن، ومــات بالمدینــة بعــد الــسبعین هجریــة، وهــو ابــن أربــع وتــسعین
 ).296: (، ترجمة رقم)114:ص(
 ).296: (، ترجمة رقم)114:ص( )7(
 ).975:ص/2:ج( )8(
َْخوات بن جبیرالصحابي  )9( ُ ُ َّ ُ ُأمیة بن امرئ القیس األنصاري األوسي، یكنى أبا عبد اهللا، وقیلُّ بن النعمان بنَ َ َْ أبو صالح، : َّ

َّ صـلى اللــه علیــه وسـلم-كـان أحــد فرسـان رســول اهللا ِ َّ ََّ ََ َْ َ َْ، شــهد بـدرا هــو وأخـوه عبــد اهللا بــن جبیـر، وتــوفي بالمدینـة ســنة أربعــین -ُ ُ ً
: ، ترجمـــة رقـــم)626: ص-625:ص/1:ج(أســـد الغابـــة : ريابـــن األثیـــر الجـــز: ُینظـــر. هجریـــة، وعمـــره أربـــع وتـــسون ســـنة

)1489.( 
  ).625:ص/1:ج(أسد الغابة : ابن األثیر الجزري: ُینظر )10(
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ْنعــیمنـه مــا أخرجـه اإلمــام أبـو وم     َمعرفـة الــصحابة" األصـبهاني فــي َُ َ  بــسنده عـن اإلمــام -اً أیـض-(1)"َّ
ْنمیربن ا ّالد الجهنيمات زید بن خ": ، قالَُ َِ ُ   ".  أبا عبد الرحمنُیكنى، وسنة ثمان وسبعین (2)ْ

ُ رضي الله عنه-وزید بن خالد َ ُْ َّ َ ِ  ،اً كثیـراًه اختالفِّنِ وس وفي وقت وفاته،اختلف في كنیته" صحابي -َ
ْزرعةوقیل أبا ، أبا طلحة:  وقیل،الرحمن أبا عبد ُیكنى :فقیل ْ، واإلمام ابن نمیر قال بالرأي األول(3)"ُ َُ.  

ْوكذا كان اإلمام ابن نمیر علـى درایـة بمـن اشـتهر باسـمه واختلـف فـي كنیتـه، وصـح لـه كنیتـان أو  َُ
ْأكثر، ومـن ذلـك ُْسابوري َْ الحـاكم النیـهأخرجـمـا : َ ْبـسنده عـن محمـد بـن عبـد اهللا بـن نمیـر  (4)"المـستدرك"فـي َ َُ

ْد بـن حـضیرْیَسـمـات أبـو یحیـى ُأ" :قال َ ً سـنة عـشرین، وكـان قـد شـهد العقبـة، ثـم كـان نقیبـ(5)ُ َّ ، صـلى علیـه اُ
ُ رضي الله عنه-َّعمر بن الخطاب َ ُْ َّ َ ِ َو یحیى، وأبو حضأب:  بالمدینة ودفن بالبقیع، وله كنیتان-َ   . "ْیرُ

ْد بن حضیرْیَسأُو َ  أبا ُیكنى: قیل،  فقیل فیها خمسة أقوالُاختلف في كنیته،اسمه و صحابي اشتهر بُ
ْأبـا الحـضیر، وقیـل:  أبا عتیك، وقیـلُیكنى:  أبا یحیى، وقیلُیكنى: عیسى، وقیل َ َّ، بـین ذلـك "أبـا الحـصین: ُ

ٍم ابن نمیر، ورأى اإلما(6)"االستیعاب"اإلمام ابن عبد البر في كتابه  ْ  أبو :وله كنیتان": ، فقالنی أن له كنیتَُ
ْیحیى، وأبو حضیر َ ُ."  

  : َّبین من اشتهر باسمه وكنیته. هـ
ُْما أخرجه الحاكم النیسابوري في : من ذلك َ  بسنده عـن اإلمـام محمـد بـن عبـد اهللا بـن (7)"المستدرك"َْ

ْنمیر، قال َْصهیب: "َُ ٍسنان النمري من النمـر بـن قاسـط، وكـان أصــابه ُأبا یحیى، وهو صهیب بن : ُیكنى (8)ُ َّ َِّ َ
ٌّسبي    ".  فوقع بأرض الروم(9)َ

                                                           
 ).1189:ص/3:ج( )1(
ِْزید بن خالـد الجهنـي الصحابي )2( . عبـد الـرحمن  أبـاُیكنـى : فقیـل،اً كثیـراًه اختالفـِّنِ وفـي وقـت وفاتـه وسـ، اختلـف فـي كنیتـه،ُ

ْزرعــة،وقیــل أبــا . حــةأبــا طل: وقیــل  ثمــان وســتین وهــو ابــن خمــس  تــوفي بالمدینــة ســنة،كــان صــاحب لــواء جهینــة یــوم الفــتح ُ
  ).815: (، ترجمة رقم)249:ص(االستیعاب : ابن عبد البر: ُینظر.  غیر ذلك وقیل،وثمانین

  ).815: (، ترجمة رقم)249:ص( االستیعاب )3(
 ).287:ص/3:ج ()4(
َ حضیر بن سماك بن عتیك األنصاري األد بنْیَس ُأ الصحابي)5( ََ ْ ْ َ وكـان ممـن شـهد العقبـة الثانیـة وهـو مـن لي، أبو یحیـى، َهْشُ

) 45: ص-44:ص(االسـتیعاب : ابـن عبـد البـر: ُینظـر.  مـات سـنة عـشرین، أو إحـدى وعـشرین هجریـةالنقباء لیلة العقبـة، 
 .)6: (ترجمة رقم

 ) 45: ص-44:ص(: ُینظر )6(
 ).398:ص/3:ج( )7(
ن َّمـمان الروم إذ سبوه وهو صغیر، وهـو ه أخذ لسَّنَیعرف بذلك أل.  أبا یحیىُومي، یكنىُّنان الرِب بن سْیَهُصالصحابي  )8(

َّ صـلى اللـه علیـه وسـلم- مـع رسـول اهللاًشهد بـدر ِ َّ ََّ ََ َْ َ  وقـد كـان إسـالم صـهیب وعمـار بـن یاسـر فـي یـوم واحـد، ومـات صـهیب ،-ُ
 : وقیـل، وهو ابن ثالث وسبعین سـنة هجریة، مات في سنة تسع وثالثین: وقیل، في شوالهجریة بالمدینة سنة ثمان وثمانین

 ).1197: (ترجمة رقم ،)341: ص-339:ص(االستیعاب : ابن عبد البر: ُینظر . ودفن بالبقیع،ابن تسعین
ُ السبي والسباء)9( ِّ ُ ْ ُاألسر: َّ ْ  ).سبي: ةماد(، )367:ص/14:ج(لسان العرب : ابن منظور: ُینظر. َ
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َبین من اسمه كنیته من الرواة. و ُّ َّ  :  
ِ ابن عدي ه اإلمامأخرجما : من ذلك ْنمیر بنمحمد بن عبد اهللا اإلمام  بسنده عن (1)"الكامل"في َ َُ، 

َّعیاش بن بكر أبا سمعت :لاق   ."واحد وكنیتي اسمي" :یقول (2)َ
رؤبـة، : شـعبة، وقیـل: سـالم، وقیـل: عبد اهللا، وقیـل: اسمه محمد، وقیل: قیل": (3)المزياإلمام قال 

كمـا ، " اسـمه كنیتـهَّأن: حبیـب، والـصحیح: اد، وقیـلَّحمـ: مطـرف، وقیـل: خداش، وقیل: مسلم، وقیل: وقیل
ْابن نمیرَّبین اإلمام  َُ.  

  :بیهَّین من اتفقت كنیته مع كنیة أ ب.ي
 ،(5)سَرْشــاأل بــىأ بــن حــسان: "، قــال(4)"التــاریخ الكبیــر" فــي ّ البخــاريمــا أخرجــه اإلمــام: مــن ذلــك

ْنمیــر ابــن قالــه ،سَرْشــاأل بــاأ :ُیكنــى اًیــضأ وحــسان أبــو : "(6)المقتنــى"الــذهبي فــي كتابــه ، وكــذا قــال الحــافظ "َُ
َاألشرس َان بن أبي األشرَّحس: ْ   ".سْ

َألقاب الرواةبیان  -2 ُّ:   
ُاأللقـــاب جمـــع لقـــب، وهـــو اســـم یـــدعى بـــه اإلنـــسان ســـوى االســـم الـــذي ســـَّإن  قـــال ابـــن . (7)ِّمي بـــهُ

ْال تتـــداعوا بهـــا،، أي M   ×Ö  Õ  Ô L(9) : قولـــه تعـــالى:(8)ةَبـــْیَتُق  قـــال أهـــل ، واأللقـــاب واألنبـــاز واحـــدَ
ًكرهـه المنـادى بـه، أو یعـد ذمـما ی: والمراد بهذه األلقاب: العلم ُّ َ ُ  وتكـون اًا األلقـاب التـي تكـسب حمـدّ فأمـ، لـهاَ
  .(10)ُفال تكره ،اًصدق

  ال ـن ــــــوم: ")11(ن الصــالحـــال اإلمــام ابــاب أسامــي، قـَّــم أن األلقـــدفــع توه: ابـــط األلقـــدة ضبــــوفائ

                                                           
  ).25:ص/4:ج() 1(
َّعیاشأبو بكر بن هو  )2( ِّ الكوفيَ   .من هذا البحث) 19:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ).130:ص/33:ج(تهذیب الكمال  )3(
 ).358:ص/7:ج( )4(
عن شـریح، وسـعید بـن جبیـر، : روى. س، والد حبیبَرْلي موالهم، أبو األشِمنذر بن عمار الكاه: سَرْحسان بن أبي األش )5(

تقریــــب : ابـــن حجـــرو ،)996: (، ترجمـــة رقـــم)320:ص/1:ج(الكاشـــف : الـــذهبي: ُینظـــر. منـــصور واألعمـــش: وروى عنـــه
 ).1195: (، ترجمة رقم)157:ص(التهذیب 

 ).430: (، ترجمة رقم)89:ص(المقتنى في سرد الكنى : الذهبي  )6(
 لبنـــــان، دار الكتـــــاب العربـــــي -، بیــــروتزاد المــــسیر فـــــي علـــــم التفـــــسیر: ّعبـــــد الـــــرحمن بــــن علـــــي بـــــن الجـــــوزي: ُ ینظــــر)7(
 ).150:ص/4:ج(

ّالبغــداديََُْأحمــد بــن عبــد اهللا بــن مــسلم بــن قتیبــة  )8( ْ ســنة اثنتــین وعــشرین ات ، مــي القــضاة بمــصرقاضــ: ، أبــو جعفــر الكاتــبَ
 )324: (ترجمة رقم) 566: ص-565:ص/14:ج(سیر أعالم النبالء : الذهبي: ُینظر. وثالثمائة هجریة

 ).11من اآلیة : الحجراتسورة ( )9(
 ).150:ص/4:ج(زاد المسیر في علم التفسیر : ابن الجوزي: ُ ینظر)10(

  ).338:ص( الحدیث علوم )11(
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َیوشك أن یظنها أسامي، وأن یجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في موضع ش اــیعرفه َ َُّ   ."خصینْ
َوقد اعتنـى اإلمـام ابـن نمیـر بـضبط ألقـاب الـرواة، ومـن ذلـك ُّ ْ  فـي بـن أبـي حـاتماإلمـام ا  مـا أخرجـه:َُ

ِالجرح والتعدیل" ْ َّ ْ ْنمیر سألت ابن : قال، أبيأخبرنا: ، قال)1("َ ْزرعة عن عثمان بن أبي َُ : فقال؟، )2(سيَنْخَ األُ
  ".ىَشْعَ وهو عثمان األ،هو ابن المغیرة"

ْاإلمام ابن نمیـر، وأكـد ذلـك الحـافظ ّبین كما ، ََِّالثقفيلقب عثمان بن المغیرة " ىَشْعَاأل"و ابـن حجـر َُ
  . بن المغیرة عثمانمنهمة لقبوا بهذا اللقب َّ فذكر رواة عد)3("ابنزهة األلب"في كتابه 

ِالجـرح والتعـدیل" فــي بـن أبـي حـاتمومنـه مـا أخرجـه اإلمــام ا ْ َّ ْ ن الحـسین بــن بـنــا علـي أخبر :، قـال)4("َ
ْنمیر سمعت ابن :قال ،ُالجنید   ."حادیثهم فیها بعض الغلطأ) 6(لَدْنِخوه مأو )5(انَّبِح":  یقولَُ

َمندل لقب، واسمه  :ویقال ْ هة األلبـاب فـي معرفـة نز"ابن حجر في كتابه ، ذكر ذلك الحافظ "عمرو"ِ
ّالعنزيل َدْنِم" :األلقاب ِ ْمیر بلقبهُ، و ذكره اإلمام ابن ن)7(" اسمه عمروََ َ.  

َ أنساب الرواةبیان -3 ُّ:   
َّإن    .(8)"وقواعده الكلیة والجزئیة. تعرف منه أنساب الناسُهو علم ی: علم األنساب" ِ

وهــو علــم عظــیم النفــع جلیــل القــدر أشــار ص،  االحتــراز عــن الخطــأ فــي نــسب شــخ:نــهوالغــرض م
 -الرسـول الكـریم وحـث. تفهمـهإلـى  MO  N  M   L  P  L(9): - تعـالى- قولهالكتاب العظیم في

ََّصلى الله علیه وسلم َّ ََّ ََ ِ َْ َ ِفي قوله -ُ ْتعلموا مـن َأنـسابكم مـا تـصلون بـه َأرحـامكم( ِ ُْ َُ َ َُ ْ ِ ِ ِِ َِ ُ َ ََ َْ ْ علـى تعلمـه، والعـرب قـد  )10()َّ
ــــجاعســـالم واخـــتلط أنـــسابهم باأل فـــي ضـــبط نـــسبه إلـــى أن كثـــر أهـــل اإلوااعتنـــ ــــم فتعــــ  ذر ضـــبطه باآلبـــاء،ــــ

  .(11)فانتسب كل مجهول النسب إلى بلده أو حرفته أو نحو ذلك حتى غلب هذا النوع
                                                           

ْالجرح و )1( ِالتعدیلَ ْ   ).328:ص/1:ج (َّ
ْزرعـة وهـو عثمـان بـن أبـي ،ىَشْعـَ األ،وفيُ أبو المغیـرة الكـ، موالهمََِّالثقفي،عثمان بن المغیرة  )2(  تقریـب : حجـرابـن: ُینظـر. ُ

  ).4520: (، ترجمة رقم)387:ص(التهذیب 
  ).87:ص/1:ج() 3(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)4( ْ َّ ْ   ). 435:ص/8:ج(، و)270:ص/3:ج(، و)323:ص/1:ج(َ
َّ حبان)5( ّالعنزي، بن علي ِ ِ  ابـن :ُینظـر.  ولـه سـتون سـنة ومائة هجریة،مات سنة إحدى أو اثنتین وسبعین، وفيُ أبو علي الكََ

  ).1076: (، ترجمة رقم)149:ص( تقریب التهذیب :حجر
ّالعنزيل بن علي َدْنِ م)6( ِ الكاشـف : الـذهبي: ُینظـر. هجریـة  ومائـةسـتینمات فـي رجـب سـنة ثمـان و،  واسمه عمرو،وفيُ الكََ
  ).5627: (، ترجمة رقم)294:ص/2:ج(
  ).202:ص/2:ج(نزهة األلباب في معرفة األلقاب : ابن حجر العسقالني )7(
ّصدیق القنوجي: ُینظر )8(  .   بتصرف یسیر)114:ص/2:ج(أبجد العلوم : ّ
  ).13من اآلیة : سورة الحجرات() 9(
ّأخرجه اإلمام الترمذي في سننه، كتاب) 10( ِ َقـال و ).1979:ح(، )449:ص(ما جاء في تعلـیم النـسب : البر والصلة، باب: ِّ َ

  ".صحیح: "، وقال الشیخ األلبانيهذا حدیث غریب من هذا الوجه :اإلمام الترمذي
ّصدیق القنوجي: ُینظر )11(  ).  114:ص/2:ج(أبجد العلوم : ّ
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َوقد اعتنى اإلمام ابن نمیر في ضبط أنساب الرواة، وتمثل ذلك فیما یلي ُّ ْ َُ:-  
ًفصل في بیان األنساب أحیان .أ   : اّ

ُْما أخرجه الحاكم النیسابوري في : من ذلك َ حمـد بـن عبـد اهللا بـن  بسنده عـن اإلمـام م(1)"المستدرك"َْ
ْنمیــر، قــال َمــات أبــو الیــسر: َُ ْكعــب بــن عمــرو بــن عبــاد بــن عمــرو بــن ســواد بــن غــانم بــن كعــب بــن    : (2)َ َْ ََّ

َسلمة بن سعد بن غانم بن أسد بن جشم بن الخزرج سنة خمس وخمسین بالمدینة ُ ْ َ ََ."  
ُْومنــه مــا أخرجــه الحــاكم النیــسابوري فــي  َ إلمــام محمــد بــن عبــد اهللا بــن  بــسنده عــن ا(3)"المــستدرك"َْ

ْنمیر، قال َْأبو عبس": َُ َ ٍعبد اهللا بن جبر بن عمرو بن زید األنصاري مات في سنة ثالث وثالثین :(4)ُ َ َْ ."  
ُْومنــه مــا أخرجــه الحــاكم النیــسابوري فــي  َ  بــسنده عــن اإلمــام محمــد بــن عبــد اهللا بــن (5)"المــستدرك"َْ

ْنمیر، قال َومات أبو َأهیـب: "َُ َ َفوان بـن أمیـة بـن خلـف بـن وهـب بـن حذافـة بـن جمـح، وكـان إسـالمه صـ: (6)ِ ُ ُ
  ".عند الفتح، مات سنة ثالث وأربعین

  :ن من نسب إلى جدهّبی. ب
ثنا محمـــد بـــن عبـــد اهللا حـــد: ، قـــال(7)"المعجـــم الكبیـــر" فـــي َََّالطبرانـــياإلمـــام  مـــا أخرجـــه: مـــن ذلـــك

َالحضرمي ْ ْسمعت محمد بن عبد اهللا بـن نمیـر ی: قال، َ  ًابنـه حـدیثروى عنـه ا (8)جـابر بـن أبـي طـارق: "قـولَُ
ّالنبيعن  ِ ََّ صلى الله علیه وسلمَّ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ُ ."  

                                                           
   ).491:ص/3:ج( )1(
َاألنــصاريبــن عمــرو بــن ســواد  ادَّكعــب بــن عمــرو بــن عبــالــصحابي  )2( َالــسلمي، َْ َســلمة، مــن بنــي ُّ  وهــو مــشهور ،رَسَ أبــو الیــَ

: ابــن عبــد البــر: ُینظــر.  هجریــةومــات بالمدینــة ســنة خمــس وخمــسین. ین ســنة وهــو ابــن عــشر،اً ثــم بــدر،شــهد العقبــة. بكنیتــه
 ). 2171: (، ترجمة رقم)626:ص(االستیعاب 

ُْمحمد بن عبـد اهللا المعـروف بالحـاكم النیـسابوري  )3( َ المـستدرك علـى الـصحیحین، وبذیلـه التلخـیص للحـافظ الـذهبي، طبعـة : َْ
ـــــــشریفة، بإشـــــــراف ـــــــث ال ـــــــدة بفهـــــــرس األحادی ـــــــروت. د: مزی ـــــــرحمن المرعـــــــشلي، بی ـــــــد ال ـــــــة -َیوســـــــف عب ـــــــان، دار المعرف  لبن

   ).350:ص/3:ج(
 عبـد الـرحمن بـن جبـر بـن عمـرو بـن زیـد بـن جـشم بـن حارثـة بـن الحـارث بـن الخـزرج بـن عمـرو بـن مالـك بـن الصحابي )4(

َاألنــصاريس ْبَاألوس، أبـو عـ قبـل اإلسـالم، وكــان فـیمن قتــل إنـه كــان یكتـب بــالعربي : ، ویقـالاًغلبـت علیـه كنیتــه، شـهد بــدر. َْ
َّ صـلى اللـه علیـه وسـلم- وكان كعب بن األشرف وأبو رافع بن أبي الحقیق الیهودیان یؤذیان رسول اهللا ،كعب بن األشرف ِ َّ ََّ ََ َْ َ ُ- 

 : ابــن عبــد البــر:ُینظــر.  وذلــك قبــل نــزول ســورة بــراءة، تــوفي ســنة أربــع وثالثــین وهــو ابــن ســبعین ســنة،فــأذن اهللا فــي قتلهمــا
 ).1537: (، ترجمة رقم)448: ص-447:ص(االستیعاب 

   ).428:ص/3:ج() 5(
َالـــسلمي صـــفوان بـــن أمیــة بـــن عمـــرو الــصحابي )6(      ، وشـــهدها أخـــوهاً، حلیــف بنـــي أســـد بــن خزیمـــة، اختلـــف فـــي شــهوده بـــدرُّ

َ رضي الله عً، وقتال جمیعا شهیدین بالیمامةمالك بن أمیة ُ َّ َِ ُنهماَ : ، ترجمـة رقـم)342:ص(االسـتیعاب : برابن عبد ال: ُینظر .ْ
)1199.( 
  ).258:ص/2:ج( )7(
ّاألحمــسيجــابر بــن طــارق بــن أبــي طــارق بــن عــوف الــصحابي  )8( ِ َ ْ َ جــابر بــن عــوف، : فیقــاللــي، وقــد ینــسب إلــى جــده، َجَ البْ

 .)1028: (، ترجمة رقم)117:ص/2:ج(اإلصابة : ابن حجر: ُینظر. ُجابر بن أبي طارق، سكن الكوفة: ویقال
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ّن أبــي طــارق بــن عــوف األحمــسيجــابر بــن طــارق بــ: "(1)"اإلصــابة" فــي ابــن حجــرالحــافظ قــال  ِ َ ْ َ ْ 
َالبجلــي، وقــد ینــسب إلــى جــده ذه النــسبة قــال وبهــ ."جــابر بــن أبــي طــارق: ن عــوف، ویقــالجــابر بــ:  فیقــال،َ

ْاإلمام ابن نمیر َُ.  
   :ن من نسب إلى أمهّبی. ج

 محمـــد بـــن عبـــد اهللا حـــدثنا: لاقـــ، (2)"المعجـــم الكبیـــر"َََّمـــا أخرجـــه اإلمـــام الطبرانـــي فـــي : مـــن ذلـــك
َالحــضرمي ْ ْســمعت محمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــر یقــول: ، قــالَ أمــه،  (4)نةَسَمــا حــَّ، إن(3)نةَسَیل بــن حــِبْحَرُشــ: "َُ

  ". ممن هاجر إلى الحبشةوكانت
  :ن من نسب إلى بلدهّبی. د

ِالجرح والتعدیل"ما أخرجه اإلمام ابن أبي حاتم في : من ذلك ْ َّ ْ بن الحسین بن  علي أخبرنا: ، قال(5)َ
َْالجنید  ْنمیر سمعت ابن :قالُ ِّالدمشقي (6)قة بن خالدَدَص":  یقولَُ ِْ َ   ".  ثقةِّ

ِّالدمشقي"و ِْ َ  -هملـة والمـیم المفتوحـة والـشین المعجمـة الـساكنة وفـي آخرهـا القـاف بكسر الدال الم-:"ِّ
  .(7) وهي أحسن مدینة بالشامَّ بلد الراوي،ق،ْشَمِهذه النسبة إلى د

بـسنده عـن اإلمـام  (9)"ُالمعلم بشیوخ البخاري ومـسلم" في كتابه (8)َومنه ما أخرجه اإلمام ابن خلفون
ْابن نمیر، قال َّطلق بن غنام: "َُ َ   . " ثقةِّوفيُك (10)َْ

                                                           
 .)1028: (، ترجمة رقم)117:ص/2:ج( )1(
 ).215:ص/24:ج( )2(
ِالصحابي شـرحبیل بـن عبـد اهللا بـن المطـاع بـن عبـد اهللا، مـن كنـدة حلیـف لبنـي زهـرة،  )3( ْ َ َیكنـىُ ْ  أبـا عبـد اهللا، نـسب إلـى أمـه ُ

َحــسنة  االســتیعاب : بــد البــرابــن ع: ُینظــر .تــوفي فــي طــاعون عمــواس ســنة ثمــان عــشرة هجریــة، وهــو ابــن ســبع وســتین ســنةَ
 ).1153: (، ترجمة رقم)330:ص(
َحــسنة )4( َ شــرحبیل بــن حــسنة، لهــا صــحبة، هــاجرت مــع أبیهــا إلــى أرض الحبــشةوالــدةهــي : َ َ ِ ْ َ ابة اإلصــ: ابــن حجــر: ُینظــر. ُ
 .)11177: (، ترجمة رقم)284:ص/13:ج(
 ).413:ص/4:ج(، )326:ص/1:ج( )5(
ّاألمويقة بن خالد َدَص )6( ُ ِّالدمشقيأبو العباس  موالهم، ْ ِْ َ ثمـانین ومائـة هجریـة، أو : ، مات سـنة إحـدى وسـبعین ومائـة، وقیـلِّ

 ).2911: (، ترجمة رقم)275:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. بعدها
ِعبد الكریم بن محمد التمیمي السمعاني )7( ِ ن، دار  لبنا-عبد اهللا عمر البارودي، بیروت: األنساب، تقدیم وتعلیق): م1988(َ

  ).492:ص/2:ج(الجنان 
ِ األزدي األندلــسي، أبــو بكــرونَلفــَبــن خ ن إســماعیل بــن محمــدمحمــد بــ )8( ، نــزل إشــبییلیة، تــوفي ســنة ســت وثالثــین ونبــي األَْ

  ).1125: (، ترجمة رقم)1400:ص/4:ج(تذكرة الجفاظ : الذهبي: ُینظر. وستمائة هجریة
ــم بــشیو: َمحمــد بــن إســماعیل بــن خلفــون )9(  لبنــان، دار الكتــب -عــادل بــن ســعد، بیــروت: خ البخــاري ومــسلم، تحقیــقُالمعل

 ).196:ص(العلمیة 
ّ، أبــو محمــد الكــوفي، مــات فــي رجــب ســنة إحــدى عــشرةّعــيَخَّق بــن معاویــة النْلــَام بــن طَّنــَق بــن غْلــَط )10( .  هجریــة ومــائتینُ

 ).3043: (، ترجمة رقم)283:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
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َّالكوفــة بلـد الـراوي، وهــي  هـذه النــسبة إلـى - بـضم الكــاف وفـي آخرهــا الفـاء-ّوفيُالكـو  بلـدة بــالعراق،ُ
ُ رضي الله عنهعمر بن الخطابالخلیفة من أمهات بالد المسلمین، بنیت في زمن  َ ُْ َّ َ ِ َ(1).  

  :ن من نسب إلى قبیلتهّبی. هـ
َّ مــا أخرجــه اإلمــام ابــن حبــان:مــن ذلــك الكــشف "، وبرهــان الــدین الحلبــي فــي (2)"المجــروحین" فــي ِ

ْنمیــر، قــالابـن  عــن اإلمــام (3)"الحثیـث حــدثنى رجــل مــن  : یقـول(5)عْیــَمُي، وكــان جِیمــِمَ ت(4)يِّبَســیف الـض": َُ
      ."(6)اتهم بالزندقة  وكان قد، وكان سیف یضع الحدیث،بنى تمیم

ِتمیمي"و ِ مـن تحتهـا بـین المیمـین فوقهـا، والیـاء المنقوطـة بـاثنتین  بفتح التاء المنقوطـة بـاثنتین مـن :َ
  .(7)ٕوالى زماننا هذا، یم، والمنتسب إلیها جماعة من الصحابة والتابعینِمَ، هذه النسبة إلى تالمكسورتین

ْنمیـر، قـال  اإلمـام ابـنن بـسنده عـ(8)"التـاریخ الكبیـر"ومنه ما أخرجه اإلمام البخـاري فـي   أي فـي    -َُ
َْبن عبیدعبد الرحمن     ."يِلبْعَهو الث": (9)ُ

ِالثعلبيو ْ ، فتح الثاء المنقوطة بثالث، وسـكون العـین المهملـة، وفـي آخرهـا البـاء المنقوطـة بواحـدة ب:َ
  .ٕ والى الصنعة،هذه النسبة إلى القبائل

: فـان، ومـنهمَطَبغـیض بـن ریـث بـن غ إلى بني ثعلبة بن سعد بـن ذبیـان بـن ا إلى القبیلة فنسبّفأم
ِطاس الثعلبْسِد بن نْیَبُور عبد الرحمن بن عُفْعَأبو ی ْ ْنمیر ي، قاله ابنَ َُ(10).  

  
  

                                                           
  ).109:ص/5:ج(األنساب : السمعاني: ُینظر )1(
َّحبانابن  )2( َكتاب المجروحین: ِ   .)346:ص/1:ج: (ِ
َّصـــبحي الـــسامرائي، : الكـــشف الحثیـــث عمـــن رمـــي بوضـــع الحـــدیث، حققـــه وعلـــق علیـــه): م1987(ِّبرهـــان الـــدین الحلبـــي )3( َّ

  ).132:ص( لبنان، علم الكتب، ومكتبة النهضة العربیة -بیروت
ِلتمیمي، صاحب كتاب الردة سیف بن عمر ا)4( ِ ّالكوفي، ، غیر ذلك: ویقال، الضبي: ویقال،َ : ُینظـر.  مات فـي زمـن الرشـیدُ

  ).2724: (، ترجمة رقم)262:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
ِالتیمـــير ْیـــَمُ بـــن ععْیـــَمُج )5(   الح، العـــالء بـــن صـــ: ابـــن عمـــر، وعائـــشة، روى عنـــه: وفیین، ســـمعُ فـــي الكـــُّعـــدُ، ی، مـــن تـــیم اهللاَّْ

  ).2328: (، ترجمة رقم)242:ص/2:ج(التاریخ الكبیر : البخاري: ُینظر. وصدقة بن المثنى
ََّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-الذي یظهر اإلسالم ویستسر بالكفر، وهو المنافق، كان یـسمى فـي عـصر النبـي  هو:الزندیق )6( ِ َّ ََّ ََ َْ َ ُ-  

عبــد اهللا بــن عبــد المحــسن . د: المغنــي، تحقیــق): م1997(امــة المقدســيأحمــد بــن محمــد بــن قد .اً، ویــسمى الیــوم زنــدیقاًمنافقــ
  ).159:ص/9:ج( السعودیة، دار عالم الكتب -عبد الفتاح محمد الحلو، الریاض. التركي، ود

  ).505:ص/1:ج(األنساب : السمعاني: ُینظر )7(
  ).320:ص/5:ج( )8(
ّالكـوفي اه، وأیمـن بـن ثابـت، وأبـا الـضحىبأ: ، سمعّ العامريّائيّكَور البُفْعَطاس، أبو یْسِد بن نْیَبُعبد الرحمن بن ع )9( ، روى ُ

  ).1015: (، ترجمة رقم)320:ص/5:ج(التاریخ الكبیر : البخاري. الثوري، وابن المبارك: عنه
  ).505:ص/1:ج(األنساب : السمعاني: ُینظر )10(
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  :ن من نسب بنسبة باطنها على خالف الظاهرّبی .و
  .(1)"هرها الذي هو السابق إلى الفهم منهااعلى خالف ظ"أي 
لمتماثلـة ُالمتفقـة فـي الخـط، ااألنـساب "فـي كتابـه ما أخرجه اإلمام أبو الفضل المقدسي : من ذلكو

ْنمیـر محمـد بــن عبـد اهللا بـن قـال: لاقــ، (2)"ُّفـي الـنقط والـضبط ي َلــْمَّیحیــي بـن عیـسى بــن عبـد الـرحمن الر: "َُ
َّوفة وانما أقام بالرُأصله من الك، (3) أبا زكریاءُیكنى ّ ُیجهز الزیت إلى الك (4)ةَلْمٕ   ".ٕوفة والى غیرهاّ
َ بیان الموالي من الرواة-4 ُّ:  

َالمولى ْ ُلشخص المحالف، أو المعتق، أو الذي أسلم على ید غیرههو ا: "َ َ ْ ُ َُ َ"(5).  
َومعرفة الموالي من الرواة  َمـا نـسب أحـدهم إلـى القبیلـة، فَّبُات، فرّمـِهُمـن الم"ُّ ه مـنهم َّعتقـد الـسامع أنـَیُ

َّ، وان(6)هیبِلَص   .(7)" ذلك لیعلمُزَّیَمُیَف.  هو من موالیهممإ
َّوالحـــــدیث عـــــنهم یعطـــــي صـــــورة حیـــــ" ة صـــــادقة عـــــن أثـــــر اإلســـــالم فـــــي تـــــذویب الفـــــوارق الطبقیـــــة ُ

ي اإلسـالم هـو التقـوى، كمـا َّ، فإن معیار التفاضل الوحیـد فـ(8)"واالجتماعیة، بشكل غیر مسبوق وال ملحوق
  MO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  EP  T  S  R    Q : رآن الكـــــــــریمقـــــــــرر القـــــــــ

UV    Z  Y   X  W  L(9).  
َّقد عرف اإلو ٍابن نمیر مام َ ْ َمـن الـرواة،  بالمواليَُ َ أبـو بكـر الـشیباني فـيمـا أخرجـه اإلمـام: مـن ذلـكُّ ْ َ 

َن نمـبد اهللا بـن عـد بـمـن محـمـ الرحدـ عببــوال َأــق: ال، قــ(10)"ينـااد والمثــاآلح"ه ـكتاب   نـمـ لــجي رنـحدث" :ْیرـــُ
  
  

                                                           
  ).373:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح) 1(
ُكتـاب األنـساب المتفقـة فـي الخـط، المتماثلـة ): م1916(أبو الفضل، المعروف بابن القیـسرانيمحمد بن طاهر المقدسي، ) 2(

  ). 95:ص(الهند، لیدن ، ُّفي النقط والضبط
َعیسى بن عبد الرحمن الرمليیحیى بن  )3( ْ   .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
: یاقوت الحموي: ُینظر.  قصبتها، وقد نسب إلیها قوم من أهل العلمواحدة الرمل مدینة عظیمة بفلسطین، وكانت: ةَلْمَّالر )4(

 .)69:ص/3:ج(معجم البلدان 
ــــسابعة -تیــــسیر مــــصطلح الحــــدیث، اإلســــكندریة: َّمحمــــود أحمــــد الطحــــان )5(  مــــصر، مركــــز الهــــدى للدراســــات، الطبعــــة ال
 ).174:ص(
ِأي من صلبهم ونسبهم) 6( َ َُ ْ . 
 )673:ص(اختصار علوم الحدیث الباعث الحثیث شرح : ابن كثیر )7(
ِّالتأصیل الشرعي لقواعد المحدثین : عبد اهللا شعبان )8( َ  ).356:ص(ُ
  .)13من اآلیة : سورة الحجرات() 9(
َْأحمــد بــن عمــرو، أبــو بكــر الــشیباني، المعــروف بــابن أبــي عاصــم )10( باســم فیــصل . د: اآلحــاد والمثــاني، تحقیــق): م1991(َ

 ).337:ص/1:ج(عودیة، دار الرایة  الس-أحمد الجوابرة، الریاض
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َّ صلى الله علیه وسلم- اهللا مولى رسول(1) اسم أبي رافعَّالمدینة، أن لـأه َّ ََّ ََ ِ َْ َ َ رضي لمْسَأ: -ُ ِ ُالله تعالى عنهَ َ ُْ َّ  ."  

ْنمیربن  عن اإلمام ا(2)"سیر أعالم النبالء"ومنه ما أخرجه الحافظ الذهبي في  َْسـلیمانكان أبـو ": َُ ُ 
َ رضي الله ع(4)شعريمولى أبي موسى األ (3)ادَّوالد حم ُ َّ َ ِ ُنهَ ْ".  

ِالمتف بیان -5 َ َِق والمفترقُ ْ ُ َ من أسماء وأنساب الرواةَ ُّ:  
ُالمتفق والَّإن  َِ َِمفترقُ ْ   .(5) من األسماء واألنساباً وخطاًفظاتفق لما یطلق على : ُ

ًـس، فربمــــا ظــــن األشــــخاص شخــــصاألمـــــن مــــن اللبــــ: "وفائـــــدة ضــــبطه َّ َّ، وربمــــا یكــــون أحــــد اً واحــــداُ ُ
ُ، فیضعف ما هو اًثقة واآلخر ضعیف الشخصین ِّ َ ِّصحیح، أو یصحح ما هو ضعیفُ َ ُ .  

ًوتــشتد الحاجــة إلیــه إذا انــضم إلــى اتفــاق الــراویین فــي االســم، تعاصــرهما مــع كــون شــیخهما واحــد  اَّ
َّفــإن التعاصــر واالشــتراك مــن مظنــة االشــتباه. َّكــذلك، والــراوي عنهمــا واحــد مــع اشــتراكهما فــي العــصر ِ"(6) ،

َّلذلك فإن هذا العلم، وكما قال اإلمام ا ". المـشترك"هو من قبیل ما یسمى في أصـول الفقـه : "(7)بن الصالحِ
  ."واحد من األكابر، ولم یزل االشتراك من مظان الغلط في كل علموزلق بسببه غیر 

ِام ابــن نمیــر فــي المتفــق والمفتــرق، مــن ذلــكمــَّوقــد تكلــم اإل َ َْ ُ ُ َِ ْ  فــي بــن أبــي حــاتمه اإلمــام ا أخرجــمــا: ُ
ِالجــرح والتعــدیل" ْ َّ ْ َْالجنیــدّنــا علــي بــن الحــسین بــن أخبر: ، قــال(8)"َ ْســمعت ابــن نمیــر یقــول:  قــال،ُ الزبیــر بــن ": َُ

  ". لیس بقدیم الموت، شیخ مكي، روى عنه الكبار القدماء(10)یحِجَ نيالذي روى عنه ابن أب، (9)موسى

                                                           
َّ صلى الله علیه وسلم-لم مولى رسول اهللاْسَأ )1( ِ َّ ََّ ََ َْ َ وهـو أشـهر  ،لمْسـ َأ: فقیـل، واختلف فـي اسـمه، غلبت علیه كنیته، أبو رافع-ُ

ُ رضـي اللـه عنـه-كـان للعبـاس بـن عبـد المطلـب . هرمـز:وقیـل،  إبـراهیم: وقیل،ما قیل فیه َ ُْ َّ َِ ِ صـلى اللـه علیـه -ي فوهبـه للنبـ-َ َّ ََّْ َ ُ َ
َّوسلم َ َّ صلى الله علیه وسلم-بإسالمه النبي أبو رافع َرَّشَا أسلم العباس بَّلمَ ف،-َ ِ َّ ََّ ََ َْ َ َ رضـي - مات قبل قتل عثمان:لقی.  فأعتقه-ُ ِ َ

ُالله عنه،  َ ُْ ُ رضي الله عنه مات في خالفة علي:"وقیلَّ َ ُْ َّ َِ   ).73: (، ترجمة رقم)60:ص (االستیعاب: ابن عبد البر: ُینظر. َ
 ).231:ص/5:ج( )2(
َْســلیماناد بــن أبــي َّحمــ )3( ِّي مــوالهم، أبــو إســماعیل الكــوفي، مــات ســنة عــشرین ومائــة، أو قبلهــاِرَعْشــَمــسلم األ: ُ ابــن : ُینظــر. ُ

 ).1500: (، ترجمة رقم)178:ص(تقریب التهذیب : حجر
ِألشعري اأبو موسى،  عبد اهللا بن قیس بن سلیم الصحابي)4( َ ْ  رضـي اهللا -مره عمر ثـم عثمـانأ ً مشهور باسمه وكنیته معا،،َ

، )432:ص(االسـتیعاب : ابـن عبـد البـر: ُینظـر.  وهو أحد الحكمین بصفین، مات سنة خمسین هجریة، وقیل بعدها-عنهما
 ).1476: (ترجمة رقم

 ).358:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح: ُینظر )5(
ِّیل الشرعي لقواعد المحدثین التأص: عبد اهللا شعبان )6( َ  ).364:ص(ُ
  ).358:ص(علوم الحدیث  )7(
 ).581:ص/3:ج( )8(
 ).2005: (، ترجمة رقم)214:ص(تقریب التهذیب : ابن ججر.  المكيءالزبیر بن موسى بن مینا )9(
ِعبد اهللا بن أبي نجیح )10( تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر. ها، مات سـنة إحـدى وثالثـین أو بعـدََِّالثقفيیسار، المكي، أبو یسار : َ

 ).3662: (، ترجمة رقم)326:ص(التهذیب 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َمنهج اإلمام حممد بن عبد اهللا بن نمري يف إيراد تراجم الرجال : الفصل الثاين ِّ ْ َ ُ 

 
 

78 
 

َّوكالم اإلمام ابن نمیر یشعر بأن هناك آخر یقال له  ُ ْ َّم ابن نمیر إنما َّ، وأن اإلما"الزبیر بن موسى"َُ ْ َُ
َالشیخ المكي، الذي روى عنه ابن أبي نجیح" الزبیر بن موسى بن میناء"أراد  ّ .  

َّوممــــا یؤكــــد مــــا ذهــــب إلیــــه اإلمــــام ابــــن نمیــــر أن اإلمــــام ْ َُ    : ، قــــال(1)"التــــاریخ الكبیــــر" فــــي  البخــــاريّ
یح، وروى ِجَنأبي  ابن :ى عنه، ورو(3)عن عمرو بن دینار (2) نسبه ابن جریج،ءالزبیر بن موسى بن مینا"
بـن لـب َّطُحـدثنا الم (5)محمـد، وقال یعقوب بـن (4)بن موسى عن عمر بن عبد العزیزجریج عن الزبیر  بنا

َسلمةم  عن أ(7)ةَّمی ُأيهللا بن أببن عبد  قال حدثنا الزبیر بن موسى عن مصعب، (6)كثیر ُ رضي اللـه -(8)َ َّ َ ِ َ
ُ صـلى اللـه-قـال النبـي: -َعنها َّ َّ َّ علیـه وسـلمَ َ َ ِ َْ ثـم . (10)"(9)سـلم عكرمـةأ فـي الجنـة فاًقْذَ عـٍ جهـلبـي ألُرأیـت: "-َ

  ".م الأول  هو األيدرأفال : "ًتابع قائال
ْال ابن نمیرقو": ال، ق(11)"یر الكبالتاریخ" يفالبخاري ه اإلمام ومن ذلك ما أخرج    نب عبد اهللا َّنأ: َُ

  

                                                           
 ).412:ص/3:ج(التاریخ الكبیر : البخاري )1(
ّاألمــويالملــك بــن عبــد العزیــز بــن جــریج عبــد ) 2( ُ جــاز الــسبعین، ، مــات ســنة خمــسین ومائــة، أو بعــدها، وقــد ّ، مــوالهم المكــيْ

 ).4193: (، ترجمة رقم)363:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. جاز المائة ولم یثبت: وقیل
ّالجمحــي، أبــو محمــد األثــرم ّ المكــيعمــرو بــن دینــار )3( َ تقریــب : ابــن حجــر: ُینظــر. ، مــات ســنة ســت وعــشرین ومائــة هجریــةُ

  ).5024: (، ترجمة رقم)421:ص(التهذیب 
ّالخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز األموي )4( ُ ْ. 
ّالزهـري أبـو یوسـف ،بـن عبـد الـرحمن بـن عـوفملك بـن حمیـد ى بن عبد الیعقوب بن محمد بن عیس )5( ِ ْ ّالمـدني، مـات سـنة  ُّ َ َ

یر التـــــــاریخ الــــــــصغ: ، والبخـــــــاري)398:ص/8:ج(التـــــــاریخ الكبیـــــــر : البخــــــــاري: ُینظـــــــر. ثـــــــالث عـــــــشرة ومـــــــائتین هجریـــــــة
  ).300:ص/2:ج(
َّالمطلــب بــن كثیــر، یــروي عــن )6( ّبــن محمــد الزهــريیعقــوب : الزبیــر بــن موســى، وروى عنــه: ُ ِ ْ َّابــن حبــان: ُینظــر. ُّ ِّالثقــات : ِ
 ). 15951: (، ترجمة رقم)193:ص/9:ج(
: الـذهبي: ُینظـر.  وابنـه عبـد اهللا، أخـوه موسـى:عنـهروى  و، عـن عمتـه أم سـلمة، روى أمیـةمصعب بـن عبـد اهللا بـن أبـي )7(

 ).5466: (، ترجمة رقم)267:ص/2:ج(االكاشف 
َالصحابیة أم سلمة بن )8( ُت أبي ُأمیة بن المغیرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم القرشیة المخزومیة، زوج النبيَ ْ َ ُ صلى الله -َّ َّ َّ َ

َّعلیــه وســلم َِ َ َْ ٕ واســمها هنــد، وكــان أبوهــا یعــرف بــزاد الركــب، وكانــت مــن المهــاجرات إلــى الحبــشة، والــى المدینــة-َ ابــن : ُینظــر. ُ
 ).7464: (، ترجمة رقم)341: ص-340:ص(أسد الغابة : األثیر الجزري

ُالمخزومـي َُالقرشـيالصحابي عكرمة بن أبي جهل بن هـشام بـن المغیـرة بـن عبـد اهللا بـن عمـر بـن مخـزوم  )9( ْ  اً، وكـان فارسـَ
ُ رضي الله -واستشهد بالشام في خالفة أبي بكروله في قتال أهل الردة أثر عظیم،  ،، أسلم یوم الفتح وحسن إسالمهاًمشهور َّ َِ َ

ُعنه  ).3735: (، ترجمة رقم)569: ص-567:ص/3:ج(أسد الغابة :  الجزريابن األثیر: ُینظر.  على الصحیح-َْ
ُْأخرجه الحاكم النیسابوري في المستدرك، كتاب )10( َ َمعرفة الصحابة، ذكر مناقب عكرمة بن أبي جهل واسـم أبیـه مـشهور، : َْ َ َّ
: وقـــــال الحـــــاكم). 673:ح(، )300:ص/23:ج( الكبیـــــر َََّ، وأخرجـــــه الطبرانـــــي فـــــي المعجـــــم)5061:ح(، )243:ص/3:ج(
 ".صحیح اإلسناد ولم یخرجاه"
 ).99:ص/5:ج(التاریخ الكبیر : البخاري )11(
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َسلمة ِ   ." عنه(2)ةَّرُ روى عمرو بن مي الذ غیر،(1) روى عنه أبو إسحاقي الذَ
َّوكالم اإلمام ابن نمیـر واضـح فـي أن اسـم  ٍ ْ َعبـد اهللا بـن سـلمة"َُ ِ َاشـترك فیـه اثنـان مـن الـرواة، همـا" َ ُّ   :

ِعبد اهللا بن سلمة المرادي ُِ َ َ، وعبد اهللا بن سلمة الهمداني(3)َ ْ َ َ ِ َ(4).  
ُعبد اهللا بن نمیـر بـین المـرا ق محمد بنَّوقد فر" َْ َسـلمةِدي هـذا، وبـین عبـد اهللا بـن ُ ِ ّ الهمـداني الكـوفي َ ُ َ ْ َ

ُّقـــال الخطیـــب البغـــداديفقـــد  ،(5)"أبـــي العالیـــة ْ ِْإســـحاق الـــسبیعي عـــنوقـــد روى أبـــو ": )6("تـــاریخ بغـــداد" فـــي َ َّ    
َة الهمــداني،َمِلَعبــد اهللا بــن ســ یــة العالأبــي ْ وقــال ة، َّرُه الــذي روى عنــه عمــرو بــن مــَّحمــد بــن حنبــل أنــأفــزعم  َ

ْعبـد اهللا بـن نمیـر محمـد بـن حمـد بــن أ بـل هـو رجـل آخـر، وكـان یحیـى بــن معـین قـال مثـل قـول ؛لـیس بــه: َُ
ُفاللــه َأعلــمحنبــل، ثــم رجــع عنــه  َ ْ ُ ْ، وأكــد الحــافظ ابــن حجــر صــحة مــا ذهــب إلیــه اإلمــام ابــن نمیــر، فقــال فــي "َّ َُ

َالهمداني"ترجمة  ْ َوهم من خلطه بالذي قبله": َ ِ   . راديُ یعني الم)7("َ
ِالجــرح والتعــدیل"مــا أخرجــه اإلمــام ابــن أبــي حــاتم فــي : اًومــن ذلــك أیــض ْ َّ ْ   بــن ّ علــيأخبرنــا: قــال ،)8("َ

َْالجنید،الحسین بن  ْنمیر سمعت ابن : قالُ  فالذي روى عنه وكیع ،اثنان بالكوفة )9(رْیَمُموسى بن ع":  یقولَُ
   ".ثقة

َّوكالم اإلمام ابن نمیر واضح في أن اسم  ٍ ْ ْموسى بن عمیر"َُ َ ُاشترك فیه اثنان كالهمـــا مـن الكوفــــة " ُ
ــــا ــــموس: وهمـ ـــَمُى بـــن عـ ِّنبـــري التمیمـــي الكـــوفي، َر العْی ُ ِ ِ َ َ ــــموسوْ ـــَمُى بـــن عـ ـــو هـــارون ،  مـــوالهمَُالقرشـــي ر ْی أب

ِّالكوفي ْ، وقد أراد اإلمام ابن نمیر )10(ُ َنبريَالعَُ   .، ومیزه بذكر أحد تالمیذه وهو وكیعْ

  

                                                           
ْعمرو بن عبد اهللا بن عبید السبیعي ِبو إسحاقَأ )1( ِْ َّ َ  .من هذا البحث) 38:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
 وقیـل ، مات سنة ثماني عـشرة ومائـة، األعمىّوفيُ أبو عبد اهللا الك،ُّيِرادُمال ّيِلَمَة بن عبد اهللا بن طارق الجَّرُعمرو بن م )2(

 ).5112: (، ترجمة رقم)426:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر :ُینظر. قبلها
َسلمة عبد اهللا بن )3( ِ ّ المرادي الكوفيَ ُ ِ ، ترجمـة )306:ص(تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر. تقریـب التهـذیب: ابن حجـر. ُ

 ).3364: (رقم
َّهمــــداني، شــــیخ ألبــــي إســــحاق الــــسة الَمِلَعبــــد اهللا بــــن ســــ )4( َ ْ تقریــــب التهــــذیب : ابــــن حجــــر: ُینظــــر.  أبــــا العالیــــةُیكنــــىعي، ْیِبَ
 ).3365: (، ترجمة رقم)306:ص(
 ).138:ص/5:ج(ُتوضیح المشتبه :  ابن ناصر الدین)5(
  ).131:ص/11:ج ()6(
  ).306:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر )7(
  . )155:ص/8:ج(، )323:ص/1:ج( )8(
ّر العنبري التمیمي، كـوفيْیَمُموسى بن ع) 9( ُ ِ ِ َ َ ْ ْنعـیموكیـع وأبـو : علقمـة بـن وائـل والحكـم بـن عتیبـة، روى عنـه: ، سـمعَ َ  :ُ ینظـر.ُ

  ).1231: (، ترجمة رقم)288:ص/7:ج(التاریخ الكبیر : ّالبخاري
ِّكـوفي المكفـوف، أبـوالَُر القرشـي ْیـَمُموسى بـن ع )10( :  روى عنـه،جعفـر بـن محمـد، ومكحـول، والـشعبي:  هـارون، روى عـنُ

ْالجرح و:  ابن أبي حاتم:ُ ینظر.د النحاسْیَبُالهیثم بن یمان، ومحمد بن ع ِالتعدیلَ ْ   ). 696: (، ترجمة رقم)155:ص/8:ج (َّ
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  : َّتحدید شخص الراوي من الناحیة التاریخیة: صد الثانيالمق
 ،التعریــف بالوقــت التــي تــضبط بــه األحــوال فــي الموالیــد والوفیــات": ِّ عنــد المحــدثینحقیقــة التــاریخ

  .)1("ویلتحق به ما یتفق من الحوادث والوقائع التي ینشأ عنها معان حسنة مع تعدیل وتجریح ونحو ذلك
ـــاریخ بهـــذا وعـــاء ك" ـــر لمفـــردات وأبحـــاث تاریخیـــة تتـــصل بـــرواة الحـــدیث مـــن مـــیالد، ووقـــت      والت بی

ِسـماع، وعـدد الــشیوخ، والـرحالت، ومـا یطــرأ علـى الــراوي مـن عوامـل لهــا تأثیرهـا فـي التعــدیل والتجـریح إلــى  ْ َّ َّ
  . غیر ذلك

َّلــذلك فهــو یلــزم المحــدث، ألنــه بــذلك یــستطیع أن یحكــم علــى الــسند باالتــصال أو االنقطــ ِّ َ اع، وعلــى  ُ
ــــي وجــــه   ــــشرع ف ــــر ســــالح ی ــــل هــــو خی ــــه الكــــشف عــــن الوضــــاعین؛ ب ــــتم ب ــــرد، كمــــا ی ــــالقبول أو ال ــــرواة ب ُال ِّ َ ُّ

  .)2("الكذابین
َّوالمتتبـع ألقـوال اإلمــام ابـن نمیـر وعباراتــه فـي نقـد الرجــال، یالحـظ اهتمامـه بتحدیــد شـخص الــراوي  َ ِّ ْ َُ

  :  یان ذلك، منهاّمن الناحیة التاریخیة، وقد كان له مسالك عدة في ب
َلصحال الترجمة -1 ُ رضي الله عنهمةبَّ ْ َ ُ َّ َ ِ َ:  

ََّ صــلى اللــه علیــه وســلم- الوقــوف علــى معرفــة أصــحاب رســول اهللاَّنإ" َّ ََّ ََ ِ َْ َ  ، مــن أوكــد علــم الخاصــة-ُ
ّهـو مـن لقـي النبـي:  تعریـف للـصحابيُّوأصـح. )3("رَیِ وبه ساد أهل الس،علم أهل الخبر وأرفع َِّ ِ َّ صـلى -َ ُاللـه َ َّ

ََّعلیه وسلم َ َ ِ َْ ُوأصح ما وقفت علیه : ")4("اإلصابة" في ِ به ومات على اإلسالم، قال الحافظ ابن حجراً مؤمن-َ ُّ
َّمــن ذلــك، أن ّ الــصحابي مــن لقــي النبــيِ َِّ ِ ََّ صــلى اللــه علیــه وســلم-َ َّ ََّ ََ ِ َْ َ َفیــدخل. ِ بــه ومــات علــى اإلســالماً مؤمنــ-ُ ُ 

ْفیمن لقیه من طالت مجالـ َ َ َسته لـه أو قـصرت، ومـن روى عنـه أو لـم یـرو، ومـن غـزا معـه أو لـم یغـز، ومـن َِ َ َُ ْ َ ِ َ ُ ُ
ٍرآه رؤیة ولو لم یجالسه، ومن لم یره لعارض كالعمى ََ َُ ْ ِ ً".  

ُ رضـي اللـه عـنهم-وللتعریـــف بالـصحابـــة َْ َ ُ َّ َ اإلمــــــام ال ــــــة، قـــــــة بالغـــــم أهمیــــى أحوالهـــوف علــــوالوق -ِ
ُ رضـي اللــه عـنهم-ٕوان كـان الــصحابة: ")5("االســتیعاب" فـي َعبـد البــر نــــبا َْ َ ُ َّ َ قــد كفینـا البحــث عـن أحــوالهم  -ِ

َّالسنة ُ وهم أهل، من المسلمینّ الحقِإلجماع أهل  فواجـب الوقـوف علـى ،هم كلهـم عـدولَّ على أن، والجماعةُّ
   ما في ُّلـوأق ،هِـدى بُ واقت،هـ سبیلَكِلُن سـ مُیرــم خــم فهــ بهدیهىهتدُ لی؛ والبحث عن سیرهم وأحوالهم،أسمائهم

  

                                                           
  ).280:ص/3:ج(فتح المغیث : السخاوي) 1(
ِّحدثین ُالتأصیل الشرعي لقواعد الم: عبد اهللا شعبان. د )2(   ).293:ص(َ
  ).23:ص/1:ج(االستیعاب : َ ابن عبد البر)3(
  ).  16:ص/1:ج ()4(
  ).23:ص/1:ج( )5(
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  ."ب إلى علم الحدیث بجهلهَ ینسٌحد َأُوهو علم جسیم ال یعذر )2("سندُالم"من  )1("رسلُالم "ُذلك معرفة
َوقد ترجم اإلمام ابن نمیـر لعـدد مـن الـصحابة َ َّ ْ ُ رضـي اللـه عـنهم-َُ َْ َ ُ َّ َ  الحـاكم هأخرجـمـا : ، ومـن ذلـك-ِ

ُْالنیــسابوري َ ْ ٍنمیــرمحمــد بــن عبــد اهللا بــن اإلمــام  بــسنده عــن (3)"المــستدرك"فــي  َ ْ َ قــال،َُ ــد بــن الولیــد بــن : "َ خال
ُمخـزوم، وُأمـهالمغیرة بن عبد اهللا بـن عمـر بـن  ُّ َ ٍ ُ ْ ُلبابـة : َ َُ ْ حـزننبـبنـت الحـارث َ ُ الهاللیـةَ َِّ َ ِ مونـة بنـت یم:  أخـت،ْ

ِّ النبي زوجالحارث ُ صلى الله-َِّ َّ َّ ََّ علیه وسلمَ َ َ ِ َْ َْ َأبا سلیمان:ُیكنى  خالدكان، و-َ ُ  -ابـــر بـن الخطــــاستعمله عم، َ
ُرضي الله عنه َ ُْ َّ َ ِ َ عل-َ َى الرهـــَ ُ، وح(4)اــُّ َرانــَ َّ، والرب(5)َّ َّ َفمكث سنة، واستعفى، (7)َدِ وآم،(6)َةــَ ْ َْ َ ً َ َ َ ََ ُفَأعفاه،  َ َ ْ فقـدم المدینـة َ

   ."ى مات بالمدینة سنة اثنتین وعشرینفأقام بها في منزله حت
ٍ بــسنده عــن اإلمــام محمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــر، قــال(8)"المــستدرك"ومنــه مــا أخرجــه الحــاكم فــي  ْ َُ :

ِ هصیص بن بن عمرو بن سهم بن سعید بن هاشم بن وائل بن العاص عمرو مات" ْ َ بن لـؤي بـن  بن كعبُ
ُ النابغة ب:، وُأمهغالب َ ِ َ حرملـة نـتَّ َ َ ْ ِجوشـن بـن  الحـارث بـن كلثـومبـن َ َ ْ   خزیمـة بـن بـن بـن عمـرو بـن عبـد اهللاَ

ُ یخضب بالسواداً وكان قصیر،أسد بن ربیعة بن نزار عنترة بن َِ ُ النابغة ب:قد قیل، وْ َ ِ َ سـبیة مـنبـ ةلرمَ حنتَّ َِّ  نَ
َعنزة، و َ ََ ُِأمه عأخوه من َ ُّ العدويروة بن أمامةِّ ِ َ َ  تلُ ق،(1)وه هشام بن العاصأخ ووكان من مهاجرة الحبشة،، (9)ْ

َ َأجنادینومی ِ َ َ توفي بن العاص عمروَّن ِإ وقد قیلًیدا، شه (2)ْ ِّ    ."إحدى وخمسین سنةُُ
                                                           

 أكثــر مــا یوصــف باإلرســال مــن حیــث َّ أنّ یكــون فــي رواتــه مــن لــم یــسمعه ممــن فوقــه، إالْ مــا انقطــع إســناده بــأن:رســلُالم) 1(
َلى الله علَ صستعمال ما رواه التابعي عن النبياال َ ُ َّ ََّیه وسلمَّ َِ َ ُّالخطیب البغدادي. "ْ ْ ُالكفایة  : َ َ   ). 96:ص/1:ج(ِ

 - أكثـر اسـتعمالهم هـذه العبـارة هـو فیمـا أسـند عـن النبـيَّروایـه وبـین مـن أسـند عنـه، إال أن ما اتصل إسناده بین :سندُالم )2(
ََّصلى الله علیه وسلم ِ َّ ََّ ََ َْ َ لـى آخـره إاتـه سـمعه مـن فوقـه حتـى ینتهـي ذلـك ن رو یكـون واحـد مـَّ  خاصة، واتصال اإلسـناد فیـه أن-ُ

ُّالخطیب البغدادي: ُینظر.  على العنعنة بل اقتصر؛ن لم یبین فیه السماعٕاو ْ ُالكفایة : َ َ   ). 96:ص/1:ج(ِ
 ). 428:ص/3:ج( )3(
َ الرها)4( َرهـاء بـن البلنـدى بـن ال: مدینة بالجزیرة بین الموصل والـشام بینهمـا سـتة فراسـخ، سـمیت باسـم الـذي اسـتحدثها وهـو: ُّ َْ

ُالرهــاء بــن ســبند بــن مالــك بــن دعــر بــن حجــر بــن جزیلــة بــن: ُمالــك بــن دعــر، وقیــل     بــنهــا َّ لخــم وقــال قــوم إنهــا ســمیت بالرُ
 .)106:ص/3:ص:ج(معجم البلدان : ويیاقوت الحم: ُینظر. الروم بن لنطي بن سام بن نوح علیه السالم

َحران )5(   .من هذا البحث) 23:ص (نظرُی.  التعریف بهاَّتقدم: َّ
َالربـة) 6( َّ َّبلفــظ واحــدة الربــاب، عــین الربــة: َّ ُ رضــي اللــه -قریــة فــي طــرف الغــور بــین أرض األردن والبلقــاء، قــال ابــن عبــاس : َّ َّ َِ َ

ُعنه َّ ومعه ابنتاه یقال إلحداهما ربة ولألخرى زغر فماتـت الكبـرى،اً من دیاره هارب- علیه السالم- لما خرج لوط-َْ َّ وهـي ربـة، ُ ُ
َّعنــد عــین فــدفنت عنــدها وســمیت العــین باســمها عــین ربــة وبنیــت علیهــا فــسمیت ربــة، وماتــت زغــر بعــین زغــر فــسمیت بهــا ُ .

 ).26:ص/3:ج(معجم البلدان : یاقوت الحموي
َ آمد)7(  مـن جهـة ّمدینة حصینة مبنیة بالحجارة من بالد الجزیرة على نشز من األرض، ودجلة محیطة بها مـن جوانبهـا إال: ِ

ـــون وآبـــار عمقهـــا ذراعـــان. واحـــدة علـــى شـــكل الهـــالل ـــزروع. وفـــي وســـطها عی  .ٕوانهـــا كثیـــرة األشـــجار والبـــساتین والثمـــار وال
 ).491:ص(آثار البالد وأخبار العباد : القزویني

 ).452:ص/3:ج ()8(
ِأخوه ألمه هو عمرو بن أثاثة العدوي على الصحیح) 9( َ تـاریخ : ، وابن عساكر)496:ص(اب ابن عبد البر االستیع: ُینظر. َ

ِ، ولم أظفر بترجمة لعمرو بن أمامة العدوي)241:ص/3:ج(أسد الغابة : ، وابن األثیر الجزري)111:ص/46:ج(دمشق  َ َ . 
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ْبــسنده عــن اإلمــام محمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــر، : اًأیــض(3)"المــستدرك"ومنــه مــا أخرجــه الحــاكم فــي  َُ
َقــال ٍالمقـــــــداد بــن األســود، یكنــى أبــا معبــد، مــا": َ َ ُْ َ َ  مــن ســبعین ســنة، وكــان  یــصفر اًت ســنة ثالثــین، بلــغ نحــوْ

َّ فحمل على رقاب الرجـال، وصلى علیه عثمان بن عفان، ودفن بالبقیع(4)لحیته، مات بالجرف َ ِ َ ُِّ َ ِ َ".  
  : للتابعین الترجمة-2

ُهو وما قبله َأصالن عظیمان، بهما یعرف المرسل، والمت"معرفة التابعین  َ ْ ُْ َِ   .لصِ
ْواحدهم ُ ُ ِ ًو من صحب صحابیُه: تابعي، وتابع، قیل: َ َ ََ َِ ْ َ ُمن لقیه، وهو األظهر: ، وقیلاَ ََِ ْ َ"(5).  

ْوقد ترجم اإلمام ابن نمیر  ْالجـرح "ما أخرجه اإلمام ابن أبي حـاتم فـي  : من التابعین، من ذلكلعددَُ َ
ِوالتعدیل ْ َْالجنید،بن الحسین بن  علي أخبرنا: ، قــال(6)"َّ ْنمیر بنا تـــسمع: الـــق ُ ِاألزدي ولــمكح: ولــیق َُ َْ(7) - 

ْالبصري یعني    ."(9)زاذان بن مارةُع َّالإ عنه ثِّدَحُی لیس ،(8)اًنسأ دركأ -َ
  
  

َنم بـنا عـــن اإلمـــــام (10)"تهــــذیب األسمـــاء واللغــــات" ومنـه مــا أخرجـه اإلمـــام النـــووي فــي  :، قـــــالْیرــــُ
  ".وسبعین اثنتین سنة مات ،(1)یدةِبَع لىإ بَكت ٌءشي علیه لَشكأ إذا (11)ٌریحُش انـك"

                                                                                                                                                                                     
همي، أخو عمرو بن العاص، كان قدیم اإلسالم، أسلم ّهشام بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم القرشي الس) 1(

َّ صلى -ى أرض الحبشة، ثم قدم مكة حین بلغه مهاجر النبيبمكة وهاجر إل َّالله علیه وسلمَ ِ ََّ َ َْ َ  فحبسه أبوه وقومـه بمكـة حتـى -ُ
َّ صــلى اللــه علیـه وســلم-ى النبــيإلــقـدم بعــد الخنــدق  ِ َّ ََّ ََ َْ َ  مــن أخیــه اً المدینــة وشــهد مــا بعــد ذلــك مـن المــشاهد، وكــان أصــغر ســن-ُ

  ابــن: ُینظـر. هــشام بـن العــاص بالـشام یــوم أجنـادین فــي خالفـة أبــي بكـر ســنة ثـالث عــشرة، وقتـل اً خیــرًعمـرو، وكــان فاضـال
 ).2650: (، ترجمة رقم)742:ص(االستیعاب : عبد البر

ستـشهد عـدد هـر المـسلمون وهـزم المـشركون، واظحیـث  سنة ثالث عشرة هجریـة، جنادین في جمادى األولىأكانت وقعة  )2(
 ).266 -265:ص/2:ص(الكامل في التاریخ : ابن األثیر الجزري: ُینظر. صبن العامن الصحابة منهم هشام 

  ).348:ص/3:ج( )3(
الـــروض : ِمحمـــد بـــن عبـــد المـــنعم الحمیـــري: ُینظـــر. موضـــع بقـــرب ودان، وهـــو علـــى ثالثـــة أمیـــال مـــن المدینـــة: الجـــرف )4(

 ).159:ص(ِالمعطار في خبر األقطار 
 ).236:ص/2:ج(َّتدریب الراوي : السیوطي )5(
   ).324:ص/1:ج( )6(
ِاألزديمكحول أبو عبد اهللا  )7( : ُینظـر. عمـارة بـن زاذان، وهـارون بـن موسـى: روى عنـهو ،اً وأنـس،ابـن عمـر: ي، سمعِكَتَ العَْ

 ).2009: (، ترجمة رقم)22:ص(التاریخ الكبیر : ّالبخاري
َ بن مالك بن النضر األنصاريُأنسالصحابي  )8( َْ ِ َّ ِْ ِ ُ.  
ًي البصري، سمع مكحوالُّدالنْیَّان الصعمارة بن زاذ )9( ْ التـاریخ الكبیـر : ّالبخـاري: ُینظـر. مولى تیم اهللا بن ثعلبة: ، یقالاً وثابتَ
  ).3128: (، ترجمة)505:ص/6:ج(
 ).317:ص/1:ج ( لبنان، دار الكتب العلمیة-، بیروتتهذیب األسماء واللغات: النوويَّمحیي الدین بن شرف  )10(
ِّرث بـن قـیس الكــوفي  بـن الحــاریحُشـ )11( ّالنخعـيُ َ لــه صـحبة، مـات قبــل الثمـانین، أو بعـدها، ولــه : ، وقیـلةَّیـَم القاضـي، أبــو ُأَّ

 ).255: (، ترجمة رقم)255:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. حكم سبعین سنة: مائة وثمان سنین، أو أكثر، یقال
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ِالجرح والتعدیل"ما أخرجه اإلمام ابن أبي حاتم في  ْ َّ ْ َْالجنیـد،بـن الحـسین بـن  علـي أخبرنـا: قال، (2)"َ ُ 
ْنمیر سمعت ابن :قال َسلمة":  یقولَُ ْنعیمكان یفتخر به أبو ، ّيِوفُ ك،ِّالثقاتمن   (3)یطَبُ بن نَ َُ(4)."  
  :آلباء واألبناءان ّبیا -3

ِّاألصــل أن یــروي االبــن عــن األب، إال أنــه قــد یحــدث ویــروي األب عــن االبــن ُ َّولــذا فــإن معرفـــة    . َّ ِ
ِّاألمـــن مـــن ظـــن التحریـــف الناشـــئ"اآلبـــاء واألبنـــاء مـــن األهمیـــة بمكـــان، وفائـــدة معرفتـــه    ِعنـــه كـــون االبـــن َ

  .(5)"اًأب
ٍعرف اإلمام ابن نمیـر باآلبـاء ووقد  ْ َُ َّ بـن أبـي مـا أخرجـه اإلمـام ا :األبنـاء فـي غیـر مـوطن، مـن ذلـكَ

ِالجــرح والتعــدیل" فــي حــاتم ْ ْبلغنــي عــن ابــن نمیــر أنــه قــال:  ســمعت أبــي یقــول:، قــال(6)"َّ ثابــت بــن   أي فــي-َُ
َضحاك األنصاريال َْ ّ   ."هو والد زید بن ثابت: "-(7)َّ

َّورد  ْ قول اإلمام ابن نمیر،أبو حاتماإلمام َ لـم  (8)البـةِأبـا ق َّن كان قاله فقد غلط، وذلـك أنفإ: "فقال َُ
ّهو یقول حدثني ثابت بن الضحاكفكیف یدرك أباه؟، و" یدرك زید بن ثابت َاألنصاري َّ َْ"(9).  

ِولعـل ابـن نمیـر لـم یـرد: "فقـال ، حـاتم قول اإلمـام أبـيعلىَّعلق  ابن حجر لكن الحافظو ُ ْ  مـا فهمـوه َُ
َّعنه، وان ً یسمى زیداً له ابنَّما أفاد أنٕ ّ َ   .(1)" أبا زیدُیكنى ولذلك ، المشهور(10)ه والد زید بن ثابتَّ، ال أناُ

                                                                                                                                                                                     
ِّ المرادي، أبو عمرو الكوفي، تابعي كبیر مخضرم، فقیه ثبت، -فتحها ب: ویقال، بسكون الالم-َیدة بن عمرو السلمانيِبَع )1( ُ َ ُ

 . هجریــةه مـات قبــل سـنة سـبعینَّكـان شـریح إذا أشــكل علیـه شـيء یــسأله، مـات سـنة اثنتــین وسـبعین أو بعـدها، والــصحیح أنـ
 ).4412: (، ترجمة رقم)379:ص(تقریب التهذیب :  ابن حجر:ُینظر

  ).174:ص/4:ج(، و)325:ص/1:ج ()2(
َســلمة بــن نبــیط بــن شــریط  )3( َُ ّاألشــجعيَ ِ َ ْ ِّ، أبــو فــراس الكــوفيَ : ، ترجمــة رقــم)248:ص(تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر: ُینظــر. ُ
)2511.(  
ْنعـــــیمأبـــــو  )4( َ ِّ الفــــــضل بـــــن دكـــــین الكــــــوفي، و هـــــو:ُ ُ َ ُ ْ َُمـــــن تالمیـــــذ ســــــلمة بـــــن نبـــــیطهـــــو َ تهـــــذیب الكمــــــال : المـــــزي: ُینظــــــر. َ
  ). 199:ص/23:ج(
  ).145:ص/4:ج(فتح المغیث : ويالسخا )5(
 ).453:ص/2:ج( )6(
َثابت بن الضحاك بن خلیفة بن ثعلبة األالصحابي  )7( ّ َنصاري األشهليَّ ْ َ َ ، شهد بیعة الرضوان، مات سنة أربع وستین هجریة ْ

ـــــر: ُینظـــــر: ُینظـــــر. علـــــى األرجـــــح ـــــد الب ـــــن عب ـــــن حجـــــر)261: (، ترجمـــــة رقـــــم)103:ص(االســـــتیعاب : اب اإلصـــــابة : ، اب
 ). 201: (، ترجمة رقم)201:ص/1:ج(
ِ زید بن عمرو أو عامر الجرمي، أبو قبنعبد اهللا  )8( ْ ًالبة البصري، مات بالشام هاربَ  من القضاء سنة أربع ومائـة هجریـة، اَْ

 ).        304:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. وقیل بعدها
ِالتعدیلالجرح و:  ابن أبي حاتم)9( ْ  ).453:ص/2:ج (َّ
َاألنصاري ك بن زید بن لوذانزید بن ثابت بن الضحا )10( ْالخزرجي َْ :  كنیته، النوار بنت مالك بن معاویة: أمه، ثم النجاريَ

َّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-وكـان زیـد یكتـب لرسـول اهللا. أبـو خارجـة: وقیـل ،أبو عبد الرحمن:  وقیل،أبو سعید ِ َّ ََّ ََ َْ َ ، الـوحي وغیـره -ُ
ُ رضـي اللـه عنهمـا- في عهد أبي بكر وعثمانوهو الذي كتب القرآن َْ َ ُ َّ . هجریـة، وقیـل غیـر ذلـكوفي سـنة خمـس وأربعـین ُتـ، -َِ

 ).1824: (، ترجمة رقم)127 -126:ص/2:ج(أسد الغابة : ابن عبد البر: ُینظر
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ْنمیـرمحمد بن عبـد اهللا بـن قال : ، قال(2)"سیر أعالم النبالء"ومنه ما أخرجه الحافظ الذهبي في  َُ :
َْسلیمانكان أبو " ُ رضي الله عنه(4)شعريمولى أبي موسى األ (3)ادَّ والد حمُ َ ُْ َّ َ ِ َ".  

َقــد جمــع اإلمــام ابــن نمیــر بــین األب وابنــه فــي العدیــد مــن عباراتــه الــواردة فــي نقــد الرجــال، فكــان و ِّ ْ َُ
ًیعرف بالراوي ثم یعرف بابنه أو یذكر شیئ َّ ْنعـیمما أخرجه اإلمام أبـو :  من حاله، من ذلكاُ َ األصـبهاني فـي َُ

َمعرفة الصحابة" َ ْنمیرمحمد بن عبد اهللا بن  بسنده عن )5("َّ ، وهـو أبـو )6(ئمات سـعد بـن عبیـد القـار":  قال،َُ
ْسعدر بن ْیَمُزید الذي جمع القرآن، وابنه ع   ." والي عمر، قتل بالقادسیة سنة ست عشرة)7(َ

َالحـضرميحدثنا محمد بن عبـد اهللا :  قال،(8)"المعجم الكبیر" في َََّالطبرانياإلمام  ما أخرجهومنه    ْ َ، 
ْمیرُنعبد اهللا بن   سمعت محمد بن:قال خارجـة    ومـات ،سنة خمس وأربعـین (9)مات زید بن ثابت" : یقولَ
  ."سنة تسع وتسعین (10)زید بن ثابت بن

َولــم تقتــصر معرفــة اإلمــام ابــن نمیــر علــى معرفتــه بآبــاء الــرواة؛ بــل تجــاوز ذلــك إلــى معرفتــه بآبــاء  ُّ ْ َُ
ِجـــالِّالعلــل ومعرفــة الر"مــا أخرجــه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل فــي : اآلبــاء، مــن ذلــك أبــو عبــد ل قــا: ، قــال(11)"َ

ْنمیر بنالرحمن    ".(13)یاثِجد حفص بن غ (12)طلق بن معاویة: "َُ

                                                                                                                                                                                     
 ).265:ص/1:ج(تهذیب التهذیب ، )201:ص/1:ج(ز الصحابة اإلصابة في تمیی: ابن حجر )1(
 ).231:ص/5:ج( )2(
َْسلیماناد بن أبي َّحم )3(  .من هذا البحث) 77:ص(َّتقدمت ترجمته . يِرَعْشَمسلم األ: ُ
ِ األشعريأبو موسى الصحابيهو  )4( َ ْ  .عبد اهللا بن قیس: َ
  )1256:ص/3:ج( )5(
ْســعدالــصحابي  )6(    بــن عبیــد بــن النعمــان بــن قــیس بــن عمــرو بــن زیــد بــن أمیــة بــن ضــبیعة بــن زیــد بــن مالــك بــن عــوف بــنَ

َعمرو بن عوف األنصاري، أبو عمیر، ویقـال : ، وذلـك سـنة خمـس عـشرة، وقیـلاً، وقتـل بالقادسـیة شـهیداًأبـو زیـد، شـهد بـدر: َْ
    ابــن: ُینظــر.  ومــات بعــد، یعــرف بــسعد القــارياًه عــاش أشــهرَّنــِإ: ویقــال .ســنة ســت عــشرة وهــو ابــن أربــع وســتین ســنة یومئــذ

  ).897: (قم، ترجمة ر)283:ص(االستیعاب : عبد البر
َاألنصارير بن سعد بن النعمان ْیَمُعالصحابي  )7( ُ رضـي اللـه عنـه-، من بني عمـرو بـن عـوف، كـان عمـر بـن الخطـابَْ َ ُْ َّ َِ َ- 

     أبــا زیــد الــذي جمــع القــرآن علــى عهــدَّقــد واله علــى حمــص قبــل ســعید بــن عــامر بــن خــذیم أو بعــده، وزعــم أهــل الكوفــة أن
ُ صـــلى اللـــه -رســول اهللا َّ َّ َّعلیـــه وســلمَ َِ َ َْ        ابـــن:ُینظـــر.  وقـــد ســـكن عمیـــر الــشام ومـــات بهـــا.ه والـــد عمیــر هـــذاَّاســـمه ســـعد، وأنـــ: -َ
  ).1718: (، ترجمة رقم)487: ص-486:ص(االستیعاب : عبد البر

 ).190:ص/5:ج ()8(
َبن الضحاك األنصاريالصحابي زید بن ثابت هو  )9( َْ.  
َخارجة بـن زیـد بـن ثابـت األنـصاري، )10( ّالمـدني أبـو زیـد َْ َ تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر. قبلهـا: ، مـات سـنة مائـة هجریـة، وقیـلَ

 ).1609: (، ترجمة رقم)186:ص(التهذیب 
 ).   362:ص/3:ج( )11(
ّالنخعيطلق بن معاویة  )12( َ ِّاب الكوفي، تابعي كبیر مخضرمَّتَ، أبو عَّ ، ترجمة )283:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر. ُ

  ).3044: (رقم
ّهو حفص بن غیاث النخعي) 13( َ  .من هذا البحث) 11:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
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  : ّبیان اُألمهات -4
ُْه الحاكم النیـسابــوري فـي ا أخرجم: مـن ذلك َ ْ نمیـن بـسـنده عـــن اإلمـام ابـ(1)"ــتدركالمـس"َْ ُُّأم :"َالــــَ ق،ٍرـَُ

ُنتیلة: (2)العباس بن عبد المطلب َ ْ ُ بن خباب بن كلیب بن مالك بن عمرو بن عامر بن النمر بن قاسطَُ َّ."  
ُْمــا أخرجــه الحــاكم النیــسابوري فــي : ومنــه   َ ْ بــسنده عــن اإلمــام بــن نمیــر، قــال(3)"المــستدرك"َْ  أي فــي: َُ

ٍّذر أبي  َ جنادةجندب بنَ َ َ ُ رضي الله عنه- (4)ُ َ ُْ َّ َ ِ َ بنت وقیعة بن غفارةَلْمَّروأمه : "-َ ِ َ".  
ـــي ومنــ ـــاتم فـ ـــي حـ ـــن أبـ ـــام ابـ ـــه اإلمـ ـــا أخرجـ ـــرح والتعــدیل"ه مـ ِالجـ ْ َّ ْ ـــال ،)5("َ ـــح: قـ : ابـــن أبــي حــاتمدثنا ـ

ْنمیــر ســمعت ابــن : قــال،بــيأنــا أخبر  خالــد بنــت خالــد بــن ســعید بــن ُّمُأ :هــي (7) امــرأة الزبیــر(6)ٌةَمــَأ":  یقــولَُ
  ".      خالد بن الزبیرُّمُأوهي ، العاص

  :األزواج والزوجات  بیان-5
َالحـضرمي،حـدثنا محمـد بـن عبـد اهللا : قـال ،(8)"المعجـم الكبیـر"َََّ الطبرانـي فـي  مـا أخرجـه:من ذلك ْ َ 

ْنمیــر، ســمعت محمــد بــن عبــد اهللا بــن :قــال َســبیعة وقــرأ علــي حــدیث َُ َ َتــوفي زوجهــا َّأن" (1)َُْ ِّ ُ زوجهــا " : فقــال(2)"ُ
ْسعد ْسعد ومات ،(3) بن خولةَ   ."كة بن خولة بمَ

                                                           
 ).321:ص/3:ج( )1(
َّ صـلى اللـه علیـه وسـلم- عـم رسـول اهللا،بن هاشم بن عبد مناف عباس بن عبد المطلب الصحابي ال)2( ِ َّ ََّ ََ َْ َ  أبـا الفـضل ُیكنـى ،-ُ

َّلى الله علیه وسلمَ ص- وكان العباس أسن من رسول اهللا،بابنه الفضل بن العباس ِ َّ ََّ َ َْ َ  أمـه امـرأة ، بثالث سـنین:وقیل.  بسنتین-ُ
 وهـو ، نتیلة بنت خباب بن كلیب بن مالـك بـن عمـرو بـن عـامر بـن زیـد منـاة بـن عـامر:وقیل. من النمر بن قاسط وهى نتلة

َ، تـــوفي العبـــاس ســـنة ثـــالث وثج بـــن تـــیم اهللا بـــن النمـــر بـــن قاســـطالـــضیحان بـــن ســـعد بـــن الخـــزر ِّ ُ ابـــن       : ُینظـــر. الثـــین هجریـــةُ
 ).1890: (، ترجمة رقم)559: ص-556:ص(االستیعاب : عبد البر

 ).338:ص/3:ج( )3(
ّالصحابي أبو ذر الغفاري ) 4( َ ًجندب بن جنادة، كـان إسـالمه قـدیما، فیقـال بعـد ثالثـة، ویقـال بعـد أربعـة، ثـم رجـع إلـى بـالد : ِ ُ ُ

َّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-در وأحـد والخنـدق، ثـم قـدم علـى النبـيقومه بعدما أسلم، فأقام بها حتى مـضت بـ ِ َّ ََّ ََ َْ َ  المدینـة، فـصحبه -ُ
ُ رضي الله عنه-إلى أن مات، وكانت وفاته َ ُْ َّ َِ ُ بالربذة سنة ثنتین وثالثین، وصلى علیه ابـن مـسعود رضـي اللـه عنـه-َ َ ُْ َّ َِ َ : ُینظـر. ّ

 ).   289: (رقم، ترجمة )111: ص-110:ص(االستیعاب : ابن عبد البر
  ).328:ص/1:ج( )5(
أمهـا . بكنیتها، ولدت بـأرض الحبـشة خالد، مشهورة ّمكنى ُأُأمة بنت خالد بن سعید بن العاص بن أمیة بن عبد شمس، ت )6(

همیمة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بیاضة بن خزاعـة، تـزوج أمـة بنـت خالـد الزبیـر بـن العـوام، ولـدت لـه : أمیمة، ویقال
 ).3214: (، ترجمة رقم)874:ص(االستیعاب :  ابن عبد البرُینظر. ر الزبیر وخالد بن الزبیرو بنعم

ْاألسدي َُالقرشي الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد الصحابي )7(  أمه صفیة بنت عبد المطلب بـن هاشـم ، أبا عبد اهللاُیكنى، َ
َّ صلى الله علیه وسلم-عمة رسول اهللا ِ َّ ََّ ََ َْ َ  وشهد الحدیبیة والمشاهد - عز وجل- في سبیل اهللااً سیفَّلَزبیر أول من س، وكان ال-ُ

 ).854: (، ترجمة رقم)262:ص(االستیعاب :  ابن عبد البرُینظر . وقعة الجملنة ست وثالثین فيكلها، قتل س
 ).45:ص/6:ج( )8(
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  :واألخواتّ بیان اإلخوة -6
َمـن الـرواة بیان اإلخوة واألخـوات      ٍ مـن لـیس بـأخِّنَظـمـن  ُنْمـَاأل : وفائدتـه ضـبطه،هـو نـوع لطیـف"ُّ

َ كأحمد بن إشكــابم األبـــــــاك في اسَرِ لالشتاًـأخ ْ َ وعلي بن إشكــاب،(4)ِ ْ َ، ومحمد بن إشكــاب(5)ِ ْ    ِّنـــــ أو ظ،(6)ِ

  
ِّعنــد اشــتهار اإلخــوة بالروایــة والطلــب فــال یتــوهم الباحــث إذا وجــد الروایــة عــن غیــره مــن "، خاصــة (7)"ِطَلــَالغ ِّ

  . )8("إخوته أنها وهم
َوقد عرف اإلمام ابن نمیر باإلخوة واألخوات من الرواة، وكان ذلك على وجوه ُّ َّْ َُ َ :  

                                                                                                                                                                                     
َسبیعة  الصحابیة الجلیلة) 1( َ ِ األسـلمیةبنت الحـارثَُْ َِّ َ ْ َ َلـصحابي سـعد بـن خولـة، روى عنهـا فقهـاء أهـل المدینـة، ، وكانـت امـرأة اْ ْ َ

ََأن زوجهـــا تـــوفي"وفقهـــاء أهـــل الكوفـــة مـــن التـــابعین حـــدیث  ِّ ُ ُ : ، ترجمـــة رقـــم)912:ص(االســـتیعاب : ابـــن عبـــد البـــر: ُینظـــر". َّ
)3348.( 
َسبیعةحدیث ) 2( َ ُ یـونس:حدیث أخرجه األئمة البخاري، ومسلم وغیرهما من طریـق: َُْ ُ ْ عـن األیلـي بـن یزیـدُ ٍ ابـن شـهاب َ َ ِ ِ ِّالزهـريْ ِ ْ ُّ 

ِ عبید الله عن َّ ُ َْ ِبن عبد الله بنُ َّ ِ ْ ِّ عتبة َأن َأباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن األرقم الزهـريَ ِ ِ ِْ ُّ َِ َْ ْ ْ ْ ِْ َّ ِ َ ُ َ َ َ َُ َ َِ َ َ ُ َّ َ ِ یـأمره َأن یـدخل علـى سـبیعة بنـت :ْ ِْ َ َ َُْ َ َ ََ َ ُ ْ ْ ُ ُ ُ ْ
ِالحــارث األســلمیة ِ َِّ َ ْ َ ْ ِ َ َسَألها عــن حــدیثهاََ فیــ،ْ َِ ِ َ َْ َ َ وع،ْ ِمــا قــال لهــا رســول اللــهَ َّ ُ َُ َ َ َ َ ََّ صــلى اللــه علیــه وســلم-َ ِ َّ ََّ ََ َْ َ ُ حــین اســتفتته-ُ َْ َْ ْ َ ُ فكتــب عمــر بــن .ِ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ 

َِعبد الله بن األرقم َْ ْ ِ ْ ِْ َّ ِ ُ إلى عبد الله بن عتبة یخبره،َ ُِ ِْ ُ َ ُ ََ ْ ِ ْ ِْ َّ ِ ِ َأن سبیعة بنت الحارث:َ ِ َ َْ َ ِْ َ َ ُْ ُ َأخبرتهَّ َْ َ َ َأنها كانـت تحـت سـعد بـن خولـة:ْ َ ْ َ ِ َّْ ِْ ْ َ َ ََ ْ َ ْ وهـو مـن ،َ ُِ َ َ
ٍّبني عامر بن لؤي َُ ِ ِْ ِ َِ ً وكان ممن شهد بدرا،َ ْ َ َ ِ َ ْ َّ ِ َ َ ٌ فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل،َ ِ ِ َِ َ ََ َِ َ َ ُِ َ ْْ َّ َ ِّ ِ فلم تنشب َأن وضعت حملها بعد وفاته،َُ ِ َ ََ ََ ْ ْْ َ َ ََ َْ َْ َ ْ ْ َ َ. 

َّفلم ِا تعلت من نفاسها تجملت للخطابََ َّ ُ ِْ ِ ِ ِ َّْ َْ َّ َ َ ََ َ ْ ٍ فدخل علیها َأبو السنابل بن بعكك،َ َ ْ َُ ُ َْ ِْ ِ َ َّ َ َ َ َ َ ِ رجل من بني عبـد الـدار،َ َّ ِ ِ ِْ َ َ ُْ ٌ َ فقـال لهـا،َ َ َ ِ مـا لـي َأراك :ََ َِ َ
ِتجملت للخطاب َّ ُ ْ ِْ ِ َّ َ َ ترجین النكاح،َ َ ِّ َ ِّ ِ فإنك والله مـا َأنـت ب،َُ ِِ ِ َّ ِْ َ َ َّ ٌنـاكح حتـى تمـر علیـك َأربعـة َأشـهر وعـشرَ ْْ َْ َ َ ََ ٍُ ُ َ ِ َِْ َّ ٍُ َ َّ ُ قالـت سـبیعة.َ َ َُْ ْ َ ِ فلمـا قـال لـي :َ َ َ ََّ َ

ُذلك جمعت علي ثیابي حین َأمسیت ُْ َ ْ َ ِْ ِ ِِ َ َ ََّ َ ََ ِ وَأتیـت رسـول اللـه،َ َّ َ ُ َ ُ َْ ََّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-َ ِ َّ ََّ ََ َْ َ َ فـسَألته عـن ذلـك-ُ َِ ْ َ ُ ُ ْ َ ِ فَأفتـاني بـ،َ ِ َ ْ َُأني قـد حللـت َ َْ َ ْ َ ِّ
ِحین وضعت حملي وَأمرني بالتزوج إن بدا لي ِ َِ َ َ َْ ِ ِ ِِ ُّ ََّ َ َ َ َْ ُ ْ فضل مـن شـهد : المغازي، باب: أخرجه اإلمام البخاري في صحیحه، كتاب". َ

انقـــضاء عـــدة المتـــوفى عنهـــا : الطـــالق، بـــاب: ، وأخرجـــه اإلمـــام مـــسلم فـــي صـــحیحه، كتـــاب)3991:ح(، )758:ص(ًبـــدرا، 
 ).1484:ح(، )600:ص(وغیرها، بوضع الحمل، زوجها، 

ُالـصحابي ســعد بــن خولــة، مــن بنــي عــامر بــن لــؤي مـن أنفــسهم عنــد بعــضهم، وعنــد بعــضهم هــو حلیــف لهــم، وكــان زوج  )3( َ َ ْ َ ْ َ
ِسبیعة األسلمیة َِّ َ ْ َ ْ َ َ َ، توفي في حجة الوداعَُْ ِّ  ).909(، ترجمة )284:ص(االستیعاب : ابن عبد البر: ُینظر. ُُ

َالحضرمي،اب َكْشِحمد بن إأ )4( ْ  :ابـن حجـر: ُینظـر.  أو بعـدها ومـائتین هجریـة،مات سنة سـبع عـشرة،  أبو عبد اهللا الصفارَ
 ).10: (، ترجمة رقم)77:ص(تقریب التهذیب 

 ومـائتین مـات سـنة إحـدى وسـتین، وهو لقب أبیـه ،ابَكْشِ أبو الحسن العامري بن إ،علي بن الحسین بن إبراهیم بن الحر )5(
، ترجمــة )400:ص(تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر: ُینظــر.  حــدثنا علــي بــن إبــراهیم: إنــه المــراد بقــول البخــاري: ویقــالهجریــة،

 ).4713: (رقم
ّالبغدادي،اب َكْشِأبو جعفر بن إ ،محمد بن الحسین بن إبراهیم العامري) 6( ْ : ُینظـر.  ومـائتین هجریـة مات سنة إحـدى وسـتینَ

 ).5821: (، ترجمة رقم)474: ص(تقریب التهذیب : ابن حجر

  ).135:ص/4:ج(فتح المغیث : السخاوي: ُینظر )7(
ِّالتأصیل الشرعي لقواعد المحدثین : عبد اهللا شعبان )8( َ   ).334:ص(ُ
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  :  األشقاءن األخوینّبی. أ
ــــن ذلـــك ــــام ا: مـ ــــا أخرجـــه اإلمـ ـــن مـ ــــأبـــي حب ِالجـــرح والتعـــدیل" فـــي مـات ْ َّ ْ ـــا : ، قـــال)1("َ ـــعأخبرن بـــن   ي ل
َْالحسین بن الجنید، ْنمیر سمعت ابن :قال ُ    ."حادیثهم فیها بعض الغلط أ)3(دلْخوه منأو )2(انَّبِح":  یقولَُ

ِالجـرح والتعــدیل"مــا أخرجــه اإلمــام ابــن أبــي حــاتم فــي  ومنـه ْ َّ ْ ن بــن الحــسین بــ علــي أخبرنــا: قــال، )4("َ
َْالجنید، ْنمیر سمعت ابن :قال ُ   ."فضعی )6(یبَرُك بن محمد، وضعیف )5(یبَرُك بن ینِدْشِر":  یقولَُ

َالحـضرمي، محمـد بـن عبـد اهللا حـدثنا: ، قـال)7("المعجـم الكبیـر"َََّومنـه مـا أخـرج الطبرانـي فـي  ْ :  قــالَ
ٍنمیربن عبد اهللا بن  سمعت محمد ْ محمد    وهي التي خطبها ،)9(أخت ثابت) 8(اكّحَّینة بنت الضَثُب": ول یقَُ

  ".بن مسلمة
ِالجـرح والتعـدیل"ومنه ما أخرجه اإلمام ابن أبـي حـاتم فـي  ْ َّ ْ ّعلـي بـن الحـسین بـن  نـاأخبر :، قـال(10)"َ

َْالجنید،  ْنمیر ابن سمعت :قالُ ْاألسدي یثـــل بن عقبة بن قبیصة": یقول َُ    بن وسفیان صدق، لـــرج انــك (11)َ
  ."كبر منهأ وقبیصة ،بأس بهال  (12)عقبة
  :ّبین اإلخوة األشقاء الثالثة .ب

                                                           
  ). 435:ص/8:ج(، و)270:ص/3:ج(، و)323:ص/1:ج ()1(
َّهو حبان )2(   .من هذا البحث) 72:ص(َّتقدمت ترجمته . ََ العنزيّ بن عليِ
َندِم) 3(   .من هذا البحث) 72:ص(َّتقدمت ترجمته . زيََ العنّل بن عليْ
ْالجرح و :  ابن أبي حاتم)4( ِالتعدیلَ ْ   ).323:ص/1:ج (َّ
َرشــدین بــن كریــب بــن أبــي مــسلم الهاشــمي مــوالهم، أبــو كریــب  )5( َُ ُ ِْ ّالمــدنيِ َ ، )209:ص(تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر: ُینظــر. َ

  ).1943: (ترجمة رقم
، )504:ص(تقریـب التهــذیب : ابـن حجـر: ُینظـر. یـب مـولى ابـن عبـاس، مـات بعـد الخمـسین ومائـة هجریـةَرُن كمحمـد بـ )6(

  ).6256: (ترجمة رقم
  ).204:ص/24:ج(المعجم الكبیر : َََّالطبراني )7(
ّینة بنت الضحاكَثُب )8( ُ بن خلیفـة األنـصاریة األشـهلیة، ولـدت علـى رسـول اهللاَّ َ َْ صـلى اللـه علیـ-َْ َ ُ َّ َّ َّه وسـلمَ َِ ، واسـمها عنـد أكثـر -َ

ْثبیتة"العلماء عند أكثر العلماء     ).  6788: (، ترجمة رقم)45:ص/6:ج(أسد الغابة : ابن األثیر الجزري: ُینظر". َُ
َثابت بن الضحاك األنصاريهو الصحابي ) 9( َْ ّ َّ.  
  .)322:ص/1:ج() 10(
ْاألسديقبیصة بن اللیث  )11( إسـماعیل بـن أبـى خالـد، : ث بـن قبیـصة بـن برمـة، روى عـنوهـو قبیـصة بـن لیـ، أبو عیـسى، َ

ْالجرمي،سعید بن محمد : روى عنهووعطاء بن السائب،  ْ وعثمـان بـن أبـي شـیبة، وسـهل بـن عثمـانَ : ابـن أبـي حـاتم: ُینظـر. َ
ْالجرح و ِالتعدیل َ ْ    ).720: (، ترجمة رقم)126:ص/7:ج(َّ

ْ نمیــر ابــناإلمــام  ذكــره بالنــسبة التــي قالهــا ٍدأحــب ظفــر نــسبوه هكــذا، ولــم أابــن أبــي حــاتم وغیــرهاإلمــام  َّأن: مالحظــة     مــع  َ ُ
َُوالله َأعلم ،"قبیصة بن عقبة بن لیث" ْ ُ َّ. 
أبــو بكــر بــن أبــى : وري، وحمــزة الزیــات، وســعد الكاتــب، روى عنــهَّســفیان الثــ: ســفیان بــن عقبــة، أخــو قبیــصة، روى عــن )12(

ْشیبة ْالجرح و . َ ِالتعدیلَ ْ  ).985: (، ترجمة رقم)230:ص/4:ج (َّ
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 محمــد بــن عبــد اهللا بــن  بــسنده عــن اإلمــام(1)"تاریخــه"مــا أخرجــه اإلمــام ابــن عــساكر فــي : مــن ذلــك
ْنمیـــر،      ، وكـــانوا أخـــوة ثالثـــة یحیـــى بـــن ســـعید، ســـنة ثـــالث وأربعـــین ومائـــة(2)مـــات یحیـــى بـــن ســـعید" :لا قـــَُ

  ".(4) وسعد بن سعید،(3)وعبد ربه بن سعید
ُّه الخطیــب البغــدادي فــي أخرجــومنــه مــا  ْ ْالفریــابي محمــد بــن جعفــر عــن  بــسنده(5)"تــاریخ بغــداد"َ ِ(6)، 

ْنمیر بن اهللا عبد بن محمد سألت" :قال ْشیبة أبي يبن عن َُ    ."ُهَذكرأ نأ أحب لم ًقوال فیهم فقال ثالثتهم َ
ـــاء أبــــي شــیبة  ْواإلخــــوة الثــــالثة أبنـ ـــأب: مــــهَ ْو بكــر عبــد اهللاـ    (9)، والقاســم(8)انــــن عثمــو الحــسـ، وأبــ(7)َ

ْاء محمد بن أبي شیبةـأبن َ(10) .  
       

  
ْ، قــول اإلمام ابن نمیـر، ثــم قـال(11)"میزان االعتــدال"في  وقد نقل الحافظ الذهبي ْبكـرأبـو : قلـت ":َُ َ 

  .(1)"فیهه ال یلتفت إلى ما قیل َّأن" :یعني. "ٕز القنطرة، والیه المنتهي في الثقةـقف نَّمم

                                                           
 ).264:ص/64:ج() 1(
َاألنصاريیحیى بن سعید بن قیس  )2( ّالمدني، َْ َ : ُینظـر. أو بعـدهاهجریـة،   ومائـة مات سنة أربع وأربعین، أبو سعید القاضيَ

 ).7559: (، ترجمة رقم)591:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
َاألنصاري،عبد ربه بن سعید بن قیس  )3( ّالمدني،   أخو یحیىَْ َ : ُینظـر.  وقیل بعـد ذلـك ومائة هجریة،مات سنة تسع وثالثینَ

 ).3786: (، ترجمة رقم)335:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
ْ سعد)4( َاألنـصاري، بن سـعید بـن قـیس بـن عمـرو َ : ابـن حجـر: ُینظـر.  ومائـة هجریـة مـات سـنة إحـدى وأربعـین،و یحیـى أخـَْ

 ).2237 (:، ترجمة رقم)231:ص(تقریب التهذیب 
  .)509:ص/9:ج( )5(
ْجعفـر بـن محمـد بـن الحـسن بـن المـستفاض التركـي، أبـو بكـر الفریـابي، قاضـي الـدینور، وصـاحب التـصانیف، رحـل مـن ) 6( ِ

 -692:ص/2:ج(تــــذكرة الحفــــاظ : الــــذهبي: ُینظــــر. التــــرك إلــــى مــــصر، مــــات فــــي المحــــرم ســــنة إحــــدى وثالثمائــــة هجریــــة
  ).714: (، ترجمة رقم)694:ص

ْد اهللا بن محمد بن أبي شیبةعب )7( ِّإبراهیم بن عثمـان الواسـطي األصـل، أبـو بكـر بـن أبـي شـیبة الكـوفي، مـات سـنة خمـس : َ ُ ْ َ
 ).3575: (، ترجمة رقم)320:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. وثالثین ومائتین هجریة

ْعثمــان بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن عثمــان العبــسي، أبــو الحــسن بــن أبــي شــی )8( َْ ِّبة الكــوفي، مــات ســنة تــسع وثالثــین ومــائتین َ ُ
 ).4513: (، ترجمة رقم)386:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. هجریة، وله ثالث وثمانون سنة

ْقاســم بــن محمــد بــن أبــي شــیبة العبــسي، أخــو الحــافظین أبــي بكــر وعثمــان، مــات ســنة خمــس وثالثــین ومــائتینال )9( َ َْ ْ َْ ِ َ .  هجریــةَ
َّالشیخ عبـد الفتـاح أبـو غـدة، اعتنـى بإخراجـه : ، اعتنى بهلسان المیزان: )م2002( العسقالنيحجرعلي بن ن بأحمد : ُینظر

 ).6132: (، ترجمة رقم)382:ص/6:ج ( لبنان، دار البشائر اإلسالمیة-َّسلمان عبد الفتاح أبو غدة، بیروت: وطباعته
ْالعبسي،بن عثمان محمد بن إبراهیم ) 10( ّ الكوفي، موالهمَ ْ القاضـي، والـد أبـي بكـر بـن أبـي شـیبة، مـات سـنة اثنتـین وثمـانین ُ َ

 ).5696: (، ترجمة رقم)465:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُ ینظر.ومائة هجریة، وله سبع وستون سنة
 ).490:ص/2:ج( )11(
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   :فوق الثالثةاألشقاء ن اإلخوة ّبی. ج
ْ عن اإلمام محمد بن عبد اهللا بن نمیر (2)"االستیعاب" ما أخرجه اإلمام ابن عبد البر في :من ذلك َُ

َمعقــــل بــــن مقــــرن المزنــــي"فـــي ترجمــــة الــــصحابي  ُ      -يالنبــــ وصــــحب ،هــــاجر كلهــــم إخــــوة ســــبعة كــــانوا: "(3)"ُِّ
َّصلى الله علیه وسلم َّ ََّ ََ ِ َْ َ   ."سواهم العرب من ألحد ذلك ولیس -ُ

ِ، وعقیــل(4)ُّمعقــل، والنعمــان: واإلخــوة الــسبعة هــم ْنعــیم، و(8)، ومعاویــة(7)ُ، وســوید(6)، وســنان(5)َ َُ(9) ،
ُأبناء مقرن بن عائذ المزني، وكلهم من صحابة رضي الله عنهم أجمعین َْ ََ ُ َّ َ ِ ّ ُ ُِّ.  

  :ّخوة األشقاء واإلخوة ُألمّبین اإل .د
ٍ بــسنده عــن اإلمــام محمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــر(10)"المــستدرك"مــا أخرجــه الحــاكم فــي  :مــن ذلــك ْ َُ :

َمات" ِ هصیص بن بن عمرو بن سهم بن سعید بن هاشم بن وائل بن العاص عمرو َ ْ َ بن لـؤي بـن  بن كعبُ
ُ، وُأمه(11)غالب ُّ ُ النابغة ب:َ َ ِ َ حرملة نتَّ َ َ ْ ِجوشن بن  حارث بن كلثومبن الَ َ ْ  بـن خزیمـة بـن بن عمرو بن عبد اهللاَ

ُ یخضب بالسواداً وكان قصیر،أسد بن ربیعة بن نزار عنترة بن َِ ُ النابغـة بقـد قیـل، وْ َ ِ َ حرملـة بـنـتَّ َ َ ْ َ سـبیة مـنَ َِّ  نَ
                                                                                                                                                                                     

ز، ومحمـــد فـــؤاد        َعبـــد العزیـــز بـــن بـــا: هـــدي الـــساري مقدمـــة فـــتح البـــاري، تحقیـــق: ّأحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العـــسقالني )1(
 ).579:ص( مصر، دار مصر -عبد الباقي، القاهرة

 ).675:ص( )2(
َ المزني بن عائذِّقرنُمعقل بن م) 3( ُ، أخو النعمان بن مقرن، یكنى أبا عمرةُ ِّ ُ ، ترجمـة )675:ص(االسـتیعاب : ابن عبـد البـر. ُّ

 ).2365: (رقم
َالنعمـان بـن مقـرن بـن عائـذ المزنـي، ویقــا )4( ُ ُِّ ُالنعمـان بـن عمـرو بـن مقـرن، یكنـى أبــا عمـرو، وقیـل: ُلُّ ِّ ُ ُیكنـى أبـا حكـیم، كــان : ُّ

ـــل فـــي وقعـــة نهاونـــد ســـنة إحـــدى وعـــشرین هجریـــة ـــوم الفـــتح، قت ـــواء مزینـــة ی ْصـــاحب ل َ َ ـــد البـــر: ُینظـــر. َ االســـتیعاب : ابـــن عب
 ).  2589: (، ترجمة رقم)722: ص-721:ص(
َعقیـل بـن مقـرن بــن عائـذ المزنـي، )5( ُ ُِّ ِ ِ یكنـى أبــا حكـیم، أخـو النعمـان بــن مقـرن، وسـوید، ومعقـل، وكــانوا سـبعة أخـوة مـن بنــي َ ْ َ ُ ِّ ُ ُّ ُ

ّمقـرن كلهــم قــدم إلـى النبــي ِ َّ ِّ َّ صــلى اللـه علیــه وســلم-ُ ِ َّ ََّ ََ َْ َ : ، ترجمــة رقــم)586:ص(االســتیعاب : ابــن عبــد البـر: ُینظـر.  وصــحبه-ُ
)2010    .( 
َسنان بن مقرن بـن عائـذ المزنـ )6( ُ ِّي، أخـو النعمـان بـن مقـرن، لـه صـحبةُِّ ُ ، )1002:ص(االسـتیعاب : ابـن عبـد البـر: ُینظـر. ُّ

 ).302: (ترجمة رقم
ِســوید بــن مقــرن بــن عائــذ المزنــي، أخــو النعمــان بــن مقــرن، یكنــى أبــا عــدي، وقیــل) 7( َ ُ ِّ ُِّ ُ ُُّ َ ُیكنــى أبــا عمــرو، یعــد فــي الكــوفیین، : ُ ُّ ُ ُ

 ).1083: (، ترجمة رقم)317:ص(االستیعاب : بن عبد البرا. ُوبالكوفة مات، روى عنه الكوفیین
َمعاویة بن مقـرن بـن عائـذ المزنـي، اختلـف فـي اسـم والـده فقیـل )8( ُ ِّمعاویـة، ولكـن مقـرن أصـح، معاویـة، تـوفي بالمدینـة فـي : ُِّ ُ

َّحیاة النبي صلى الله علیه وسلم ِ َّ ََّ ََ َْ َ ُ ّ ِ  ).2345: (، ترجمة رقم)668: ص-666:ص(االستیعاب : ابن عبدالبر: ُینظر .َّ
ْنعیم بن مقرن بـن عائـذ المزنـي، أخـو النعمـان بـن مقـرن، خلـف أخـاه النعمـان حـین قتـل بنهاونـد، وكانـت علـى یدیـه فتـوح  )9( َ َ َ ُُ َ َ َِّ ُِّ ُ ُُّ ْ َ

َكثیــرة، وهــو وأخــوه مــن جلــة الــصحابة، وكــان مــن وجــوه مزینــة، وكــان عمــر بــن الخطــاب َ َّ ّ ُ رضــي اللــه عنــه-ِ َ ُْ َّ َِ ْعــرف لنعــیم َ ی-َ َ ُ
 ).2600: (، ترجمة رقم)726:ص(االستیعاب : ابن عبد البر: ُینظر. ُّوالنعمان موضعهما

 ).452:ص/3:ج ()10(
 .من هذا البحث) 81:ص(َّتقدمت ترجمته . َُ القرشيالصحابي عمرو بن العاص )11(
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َعنزة، و َ ََ ُِأمه عأخوه من َ ُّ العدويروة بن أمامةِّ ِ َ َ  تلُ ق،(2)وه هشام بن العاصأخ ووكان من مهاجرة الحبشة،، (1)ْ
َ َأجنادینومی ِ َ َ توفي بن العاص عمروَّن ِإ وقد قیلًیدا، شه (3)ْ ِّ َُ والله َأعلمإحدى وخمسین سنةُُ ْ ُ َّ َ".   

َشیوخ الرواةان بی -7   :وتالمیذهم ُّ
ِالجــــرح والتعــــدیل"مــــا أخرجــــه اإلمــــام ابــــن أبــــي حــــاتم فــــي : مــــن ذلــــك ْ َّ ْ      ّعلــــي بــــن نــــاأخبر :، قــــال(4)"َ

َْالجنیـد،لحسین بن ا ْنمیـر نابـ سـمعت :قـال ُ  (6)وكیـع :عنـه ىرو ،اًجـد رفیـع هـو (5)مـسلم بـن سطامِبـ": یقـول َُ
  ".وكیع شیوخ قدماء من كان قدیم شیخ هو ،(7)زید بن ادَّوحم

ْ فــي الجــرح وأخرجــه اإلمــام ابــن أبــي حــاتممــا منــه و ِالتعــدیلَ ْ بــن الحــسین بــن  علــي أخبرنــا: قــال ،(8)َّ
َْالجنید، ْنمیر سمعت ابن  :قال ُ   ."(11)وابن عیینة (10)َّالثوري : روى عنه،ثقة (9)شعبة بن دینار": یقولَُ

ِالجـرح والتعـدیل"فـي  أخرجه اإلمام ابن أبـي حـاتم ومنه ما ْ َّ ْ  بـن الحـسین بـن علـي أخبرنـا: ، قـال(12)"َ
َْالجنید ْنمیر ابن سمعت :قال ،ُ    ،(14)بَّیـــــسُالم بن الءــــالع هعن ىرو ،قدیم شیخ (13)النعمان بن یعلي": یقول َُ

  ."(15)سفیان شیوخ قدماء من هذا

                                                           
ِأخوه ألمه هو عمرو بن أثاثة العدوي على الصحیح) 1( َ َ ِّ تـاریخ : ، وابن عساكر)496:ص(ر االستیعاب ابن عبد الب: ُینظر. ُ

ِ، ولم أظفر بترجمة لعمرو بن أمامة العدوي)241:ص/3:ج(أسد الغابة : ، وابن األثیر الجزري)111:ص/46:ج(دمشق  َ َ . 
 .من هذا البحث) 82:ص(َّتقدمت ترجمته . َُ هشام بن العاص القرشي)2(
 .)265:ص/2:ص(الكامل في التاریخ : ريابن األثیر الجز: ُینظر. سنة ثالث عشرة هجریة) 3(
 ).414:ص/2:ج(، و)324:ص/1:ج ()4(
ْبسطام بن مسلم بن نمیر العـوذي، البـصري، سـمع )5( َ ْ ََ ْ ُ َْسـلیمانجعفـر بـن : أبـا رجـاء العطـاردي، روى عنـه: ِ : ُینظـر. ، ووكیـعُ

: ، ترجمــة رقــم)122:ص(تهــذیب تقریــب ال: ، ابــن حجــر)1919: (، ترجمــة رقــم)125:ص/2:ج(التــاریخ الكبیــر : ّالبخــاري
)670.(  
ُالجراح الرؤاسيوكیع بن هو  ) 6( َّ َ.  
ِ هو حماد بن زید األزدي)7( َْ   .من هذا البحث) 21:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
  ).368:ص/4:ج(، و)325:ص/1:ج(، و)324:ص/1:ج ()8(
ّالكـوفي،شعبة بن دینـار  )9( .  وسـفیان بـن عیینـة، سـفیان الثـوري:روى عنـهو ، وعكرمـة،بـى موسـىأ بـردة بـن يبـأ : روى عـنُ

ْالجرح و: ابن أبي حاتم: ُینظر ِالتعدیلَ ْ   ).368:ص/4:ج (َّ
  .سفیانهو  )10(
  .سفیانهو  )11(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )12( ْ َّ ْ   ).326:ص/1:ج(َ
ْالجــــرح و: ابــــن أبــــي حــــاتم. بَّسیُالعــــالء بــــن المــــ: عكرمــــة، روى عنــــه: ُّیعلــــى بــــن النعمــــان، كــــوفي، روى عــــن )13( ِالتعــــدیلَ ْ َّ 
 ).1306: (، ترجمة رقم)304:ص/9:ج(
ّالكــوفي التغلبــي : ویقــال،ب بــن رافــع الكــاهليَّسیُ العــالء بــن المــ)14( : ، ترجمــة رقــم)436:ص(تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر. ُ
)5258.( 
 . َّهو الثوري )15(
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ـــــي  ـــــم فـ ـــــن أبــــي حاتـ ـــــام ابـ ـــــه اإلمـ ِالجــــرح والتعــــدیل"ومنــــه مـــــا أخرجـ ْ َّ ْ ـــــال(1)"َ ـــــبرنا: ، قـ ـــــعل أخــــــ    بــــنّي ـ
َْالحــســــین بــن الجنیــد ْ ســمعت ابــن نمیــر یقــول:ُ  مــن ٌ قــدیمٌ ثقــةٌ شــیخ (3)ُّيِمــَعْثَالخ رْیــَمُعــن ع (2) ســفیانىرو: "َُ

  ".اج أشهر في العلم منهَّوالحج، (4)رطأةالحجاج بن َأ  أصحاب
ّوفــي العبــارة الــسابقة ذكــر اإلمــام ابــن نمیــر أحــد تالمیــذ عمیــر الخثعمــي وهــو ســفیان، وأحــد شــیوخه  ِ َ ْ َ ُ ْ َُ

  .     وهو الحجاج بن أرطأة
َطبقات الرواةبیان  -8 ُّ:    

ِّالمحدََّالطبقة عند  َ ِاإلسـناد، وِّنِّاربوا فـي الـسَقـَ تٌقـوم": ثینُ َ ِاإلسـناد أو فـي ْ َ  یكـون شـیوخ هـذا ْ بـأن؛ فقـطْ
  .)5("هَیوخُاربوا شَقُ أو ی،ِرَم شیوخ اآلخُه

َات الـرواة األمـن مـن تـداخل المـف علـى طبقـُّوفائدة التعـر  كـالمتفقین فـي اسـم، أو كنیـة، أو ،شتبهینُّ
  .(6) التدلیس، والوقوف على حقیقة المراد من العنعنةٕنحو ذلك، وامكان اإلطالع على تبیین

َوقــد تكلــم اإلمــام ابــن نمیــر فــي طبقــات الــرواة، مــن ذلــك ُّ ْ َُ ُّمــا أخرجــه الخطیــب البغــدادي فــي : َّ ْ تــاریخ "َ
ْ بــسنده عــن اإلمــام ابــن نمیــر(7)"بغــداد صــدوق، وهــو فــي الطبقــة الثالثــة مــن  (8)ُّأبــو أحمــد الزبیــري: "قــال، َُ

َّ، ما علمت إال(9)وريَّأصحاب الث َ، مشهور بالطلب، ثقة صحیح الكتاب، وكان صـدیق أبـي اً خیرُ ْنعـیمََّ َُ(10) ،
ْنعیموسماعهما قریب، أبو    ."اً أسن منه وأقدم سماعَُ

َّبین اإلمام ابن نمیر أن أبا أحمد الزبیري في الطبقـة الثالثـة، وهـو مـن تالمیـذ سـفیان الثـوري، ومـن  ُّ ّ ْ َُ َّ
َنعأقران أبي  َالفضل بن دكین ْیمُ ُ ْ َ.  

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن حاتم )1( ْ َّ ْ   ).325:ص/1:ج(َ
ّلمقـــصود الثـــوري أو ابـــن عیینـــة، فكالهمـــا روى عـــن عمیـــر الخثعمـــي، وكالهمـــا مـــن تالمیـــذهقـــد یكـــون ا: ســـفیان )2( ِ َ ْ َ : ُینظـــر. َّ

 ).380:ص/22:ج(تهذیب الكمال : المزي
ّالخثعمـير بن عبد اهللا بن بشر ْیَمُع )3( ِ َ ْ ّ الكـوفي، َ أحمـد بـن عبـد اهللا الخزرجـي . عنـه الـسفیانانروى أبـي زرعـة، و: عـنروى ُ

َاألنصاري  ِخالصة تذهیب تهذیب الكمال في أسماء الرجـال، حلب): م1971(َْ َ  لبنـان، مكتـب المطبوعـات - سـوریا، بیـروت-ِّ
 ).297:ص(اإلسالمیة، الطبعة الثانیة 

ّالنخعــيرطــاة بــن ثــور بــن هبیــرة اج بــن َأَّحجــ ال)4( َ ّ، َأبــو َأرطــاة الكــوفي، القاضــي، مــات ســنة خمــس وأربعــین ومائــة هجریــةَّ ُ .
 ).1119: (، ترجمة رقم)152:ص(تقریب التهذیب : جرابن ح: ُینظر

  ).  518:ص/2:ج(َّتدریب الراوي : السیوطي )5(
 .)498:ص/4:ج(فتح المغیث : ويالسخا: ُینظر) 6(
 ).397:ص/3:ج() 7(
ّالزبیري أبو أحمد محمد بن عبد اهللا بن الزبیرهو  )8( ِ َْ  .من هذا البحث) 17:ص(َّتقدمت ترجمته . ُّ
  . هو سفیان )9(
ْأبو نعیمهو  )10( َ ِّ الفضل بن دكین الكوفيُ ُ َ ُ ْ َ. 
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ْنمیـر،بـن  عـن اإلمـام ا(1)"تهـذیب الكمـال"ومنه مـا أخرجـه اإلمـام المـزي فـي  ْالنفیلـيكـان " : قـالَُ َُ(2) 
َالفضل بن دكین  و،(4) ووكیع،(3)بن مهديا" : قال؟، قیل من،"رابع أربعة ُ ْ   ". وهو رابعهم،َ

َتواریخ الرواةبیان  -9 ُّ:   
َّاعتنـــي النقـــاد  ْمـــام ابـــن نمیـــر ومـــنهم اإلُّ َتـــواریخ الـــرواة، وخاصـــة مـــا یتعلـــق بمعرفـــة بمعرفـــة َُ وفیـــات ُّ

ُالصحابة والم َ َ ُما یستدل بـه "ّ، فإن هذا األمر من أهم ثین والعلماء وموالیدهم ومقادیر أعمارهم ونحو ذلكِّدَحَّ
ِّعلى كذب المحدث في روایته عمن لم یدركه َ َّالنقاب عـن الكـذابین وكشف ُوبه ی ،)5("ُ الوضـاعین وكثیـر مـن َ

َأحادیـــث الـــرواةعلـــل  ِلمـــا اســـتعمل الـــرواة الكـــذ: ")6(وريَّقـــال ســـفیان الثـــ. ُّ َ َ   قـــال و، "ب، اســـتعملنا لهـــم التـــاریخُّ
ً قال الخطیب البغدادي معقب،"همتم الشیخ فحاسبوه بالسنینإذا ات: ")7(حفص بن غیاث َّ َّوا سنه یعني أحسب: "اْ ِ

َوسن من كتب عنه َ َ ْ َ ّ   ." سقطت روایتهَّبر الراوي عن نفسه بأمر مستحیلٕ واذا أخِ
َوقد وردت أقوال وعبارات كثیرة عـن اإلمـام ابـن نمیـر فـي بیـان تـواریخ الـرواة سـواء مـن الـصحابة ُّ ْ َُ- 

ُرضــي اللــه عــنهم َْ َ ُ َّ َ َّ، أو مــن التــابعین ومــن تــبعهم، وكــان تــارة یبــین تــواریخ وفیــاتهم فقــط، وتــارة یبــین تــواریخ -ِ ّ
  .رونة بأوصاف أخرى، وفیما یلي بیان ذلكوفیاتهم مق

َن تواریخ الرواة بذكر وفیاتهم فقطّبی. أ ُّ:  
َنمیـعـن ابـن   بـسنده(8)"المستدرك" الحاكم في أخرجهما  :من ذلك َ قـال،رُ  ات بـالل بـن الحـارثمـ: "َ

ُّالمزني ِ َ ُ ْنعـیم أبو  اإلمامأخرجه، وما "تین سسنة (9)ْ َمعرفـة الـصحاب"َ األصـبهاني فـي َُ َ اإلمـام بـسنده عـن  (10)"ةَّ
ْابــن نمیــر تــاریخ مولــد العلمــاء "َمــا أخرجــه اإلمــام الربعــي فــي ، و" ســنة ســت وثالثــین(11)مــات حذیفــة" : قــال،َُ

                                                           
  ).92:ص/16:ج( )1(
ْ هو عبد اهللا بن محمد بن علي بن نفیل النفیلي)2( َْ َُ ُ  .من هذا البحث) 23:ص(َّتقدمت ترجمته . ّ
 .من هذا البحث) 26:ص(َّتقدمت ترجمته . ََْهو عبد الرحمن بن مهدي العنبري )3(
َّهو وكیع بن الجرا )4(  .ُح الرؤاسيَ
ّالخطیب البغدادي )5( ْ   ).363:ص/1:ج(الكفایة : َ
ّالخطیب البغدادي) 6( ْ   ).364:ص/1:ج(الكفایة : َ
ّالخطیب البغدادي )7( ْ   ).365:ص/1:ج(الكفایة : َ
 ).517:ص/3:ج( )8(
ُّبالل بن الحارث المزنـي، أبـو عبـد الـرحمن  الصحابي )9( ِ َ ُ ّالمـدنيْ َ ّ، وفـد علـى النبـيَ ِ َّ صـلى-َّ ََّ اللـه علیـه وسـلمَ ِ ََّ َ َْ َ َ فـي وفـد مزینـة -ُ ُ

: ابن عبد البـر: ُینظر. مات سنة ستین وله ثمانون سنة،  یعرف باألشعر وراء المدینةاًسنة خمس من الهجرة، وسكن موضع
  )169: (، ترجمة رقم)83:ص(االستیعاب 

 ).689:ص/2:ج( )10(
ِ العبــسي القطیعــيانَمــَ حذیفــة بــن الی الــصحابي)11( َ ْ ان لقــب، وهــو َمــَل بــن جــابر، والیْیَسُحــ: انَمــَ أبــا عبــد اهللا، واســم الیكنــىُی، َ

ُ رضــي اللــه عنــه-ّسل، مــات ســنة ســت وثالثــین هجریــة بعــد قتــل عثمــان فــي أول خالفــة علــي ِحذیفــة بــن حــ َ ُْ َّ َِ ابــن    : ُینظــر. -َ
  ).390: (، ترجمة)138:ص(االستیعاب : عبد البر
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ْقـــال ابـــن نمیـــر: ، قـــال(1)"ووفیـــاتهم َاألنـــصاريومـــات عبـــد ربـــه بـــن ســـعید : "َُ ،     " ســـنة تـــسع وثالثـــین ومائـــة(2)َْ
ْ عـــن اإلمـــام ابـــن نمیـــر، قـــال، أي فـــي عبـــد الـــرحمن بـــن (3)"كمـــالتهـــذیب ال"مـــا أخرجـــه اإلمـــام المـــزي فـــي و َُ

ُّ الخطیب البغداديه أخرجماو، "ئةامات سنة اثنتي عشرة وم: "(4)"سعد ْ بـسنده عـن  (5)"المتفق والمفترق" في َ
َمحمد بـن عبـد اهللا الحـضرمياإلمام  ْ ْحـدثنا محمـد بـن عبـد اهللا بـن نمیـر:  قـال،َ مـات إسـحاق بـن منـصور : "َُ

ُّومـا أخرجـه الخطیـب البغـدادي ، "سنة خمـس ومـائتین (6)ُْلوليَّالس ْ  بـسنده عـن اًأیـض (7)"المتفـق والمفتـرق"فـي َ
َالحـضرمي اهللا عبد بن محمد ْ ْنمیـر، بـن اهللا عبـد بـن محمـد حـدثنا ، قـالَ  الـرحمن عبـد بـن دْیـَمُح مـات" :قـال َُ

َالرؤاسي   ."-ومائة یعني -سبعین سنة (8)ُ
  :َواة بذكر وفیاتهم مقرونة بأوصاف أخرىُّن تواریخ الرّبی. ب

  محمـد بـناإلمام بسنده عن  (9)"تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم" بعي فيَ الره اإلمامأخرج ما :من ذلك
ْاهللا بـــن نمیـــر عبـــد ، ومـــا أخرجـــه    "فـــي خالفـــة عمـــر ســـنة اثنتـــین وعـــشرین (10)بْعـــَ بـــن كّيَبـــمـــات ُأ: " قـــال،َُ

ٍنمیـــره عـــن اإلمـــام ابـــن بـــسند (11)"المـــستدرك"الحـــاكم فـــي  ْ َ قـــال،َُ َتـــوفي ســـعد بـــن عبـــادة": َ َ ُ ْ َ ِّ ُ ُ، وكـــان یكنـــى      (12)ُ
َأبــا ثابــت بحــوران ْ َ ُ رضــي اللــه عنــه- مــن أرض الــشام لــسنتین ونــصف مــن خالفــة عمــر(13)ِ َ ُْ َّ َ ِ  وذلــك آخــر  -َ

ٍ نمیــر بــسنده عــن اإلمــام(14)"المــستدرك"، ومــا أخرجــه الحــاكم فــي "َخمــس عــشرة ْ َ قــال،َُ مــات عبــد اهللا بــن : "َ
                                                           

  ).327:ص/1:ج( )1(
َسعید األنصاريعبد ربه بن  )2(   .من هذا البحث) 88:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ
  ).134:ص/17:ج( )3(
ْسعدعبد الرحمن بن  )4( َ المدیني األنصاري، ویقالّريْدُ بن مالك بن سنان، هو ابن أبي سعید الخَ : كنیته أبو حفص، سـمع: َْ

  ).935: (، ترجمة رقم)288:ص/5:ج(ر التاریخ الكبی: البخاري: ُینظر. زید بن أسلم، وابنه سعید: أباه، روى عنه
  ). 426:ص/1:ج( )5(
  .من هذا البحث) 11:ص(َّتقدمت ترجمته . ُْلوليَّإسحاق بن منصور الس )6(
  ). 720:ص/1:ج( )7(
ُحمید بن عبد الرحمن الرؤاسي )8( ْ َ   .من هذا البحث) 11:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
 ).109:ص/1:ج ()9(
ْ ُأبي بن كعب بن الصحابي)10( َ ّ َد بن زید بن معاویة بن عمرو بـن مالـك بـن النجـار األنـصاري الخزرجـي، أبـو ْیَبُ قیس بن عَ َْ

سـنة :  قیـل سـنة تـسع عـشرة هجریـة، وقیـلاً كثیـراً، اختلـف فـي سـنة موتـه اختالفـاً أبـا الطفیـل أیـضُیكنـىالمنذر، سـید القـراء، و
 ).2: (، ترجمة رقم)42:ص(ب االستیعا: ابن عبد البر: ُینظر. اثنتین وثالثین، وقیل غیر ذلك

 ). 252:ص/3:ج ()11(
ْسعدالصحابي ) 12( بـن ساعدة  بن طریف بن الخزرج بنابن أبي حزیمة بن ثعلبة : ویقال، بن دلیم بن أبي حلیمة بن عبادة َ

َاألنصاريالخزرج كعب بن  نتین ونصف  شهد العقبة، مات بحوران من أرض الشام لساً ثابت، وكان نقیباُیكنى أباعدي، َّ السَْ
ُ رضي الله عنه-مضتا من خالفة عمر َ ُْ َّ َِ   ).896: (، ترجمة رقم)281 -280:ص(االستیعاب : ابن عبد البر: ُینظر. -َ

َ حــوران)13( ْ آثــار الــبالد وأخبــار العبــاد : زكریــا القزوینــي: ُینظــر. قریــة مــن نــواحي دمــشق، قــالوا أنهــا قریــة أصــحاب األخــدود: َ
 ). 185:ص(
   ).313:ص/3:ج( )14(
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ـــن العــوام(2)ُ بالمدینــة ســنة اثنتــین وثالثــین حــین قتــل عثمــان(1)مــسعود فــصلى  (3)َّ، وكــان أوصــى الزبیــر بـــــ
ًصــلى علیــه، ودفــن بــالقیع لــیال (4)َّن عمــار بــن یاســرِ، وقــد قیــل إعلیــه مــا و، " وهــو ابــن بــضع وســتین ســنةُ

ْ عن اإلمام ابن نمیر، قال(5)"تهمتاریخ مولد العلماء ووفیا"أخرجه اإلمام الربعي في   قیس مات علقمة بن: "َُ
ّالنخعي َ  بـسنده (7)"تـاریخ دمـشق"، ومـا أخرجـه اإلمـام ابـن عـساكر فـي " أبا شبل سنة ثنتین وستینُیكنى و(6)َّ

ْنمیر،بن عن اإلمام ا َتوفي :قال َُ ِّ   ".محمد أبا ُیكنى و،سنة ثمان عشرة ومائة (8) علي بن عبد اهللا بن عباسُُ

  :َّشخص الراوي من الناحیة المكانیةتحدید : المقصد الثالث
ـــدانهم  ـــوا ببیـــان أوطـــان الـــرواة وبل ـــراوي مـــن الناحیـــة المكانیـــة، فعن َاعتنـــى النقـــاد بتحدیـــد شـــخص ال ُّ َّ َّ ُّ

  .   َّورحالتهم وتنقالتهم وغیر ذلك، وتبینوا ما یطرأ منها على الراوي مما یؤثر على حدیثه
َّمــام ابـن نمیـر وعباراتــه فـي نقـد الرجــال، یالحـظ اهتمامـه بتحدیــد شـخص الــراوي والمتتبـع ألقـوال اإل َ ِّ ْ َُ

َّمن الناحیة المكانیة، وقد كان له مسالك عدة في بیان ذلك، منها ِ  :  
َن أوطان الرواة یاب -1    :بلدانهموُّ

َما تنتسب إلى قبائلها، فلما جاء اإلسالم وغلـب علـیهم سـكنى القـرىَّكانت العرب إن ْ  والمـدائن حـدث ُ
ٌفیما بینهم االنتساب إلى األوطان كما كانت العجم تنتسب، وأضاع كثیر منهم أنـسابهم َ فلـم یبـق لهـم غیـر ،ُ

  .(9)"االنتساب إلى أوطانهم
َان الرواة وبلدانهم فرفة أوطـمعو َ     ا ــمَّبُا ورـــ السیم،ثــاء الحدیعلم ي به كثیر منم، جلیل، یعتنـمه "ُّنـُّ

                                                           
 فــي أول اإلســالم فــي حــین أســلم اً، كــان إســالمه قــدیمّليَذُ عبــد اهللا بــن مــسعود بــن غافــل، أبــو عبــد الــرحمن الهــالــصحابي )1(

 بالمدینــة ســنة اثنتــین - رحمــه اهللا-ســعید بــن زیــد وزوجتــه فاطمــة بنــت الخطــاب قبــل إســالم عمــر بزمــان، ومــات ابــن مــسعود
ِّتـوفي"كـان یـوم  بإیصائه بـذلك إلیـه، وًبل صلى علیه الزبیر ودفنه لیال: یلوق. وثالثین ودفن بالبقیع وصلى علیه عثمان ُ  ابـن ُ

 ).1391: (، ترجمة رقم)411: ص-407:ص(االستیعاب : ابن عبد البر: ُینظر. ٍبضع وستین سنة
ّاألمـوي َُالقرشـيبي العـاص  الصحابي عثمان بن عفان بن أ)2( ُ وأبـو . مـشهورتان لـه وأبـا عمـرو كنیتـان، ، أبـا عبـد اهللاُیكنـى، ْ

َّ صلى الله علیه وسلم-زوجه رسول اهللا. عمر وأشهرهما ِ َّ ََّ ََ َْ َ ً كلثوم واحدة بعد واحدة، ثالث الخلفاء الراشدین، ّرقیة ثم أم:  ابنتیه-ُ
 ).1878: (، ترجمة رقم)551: ص-544:ص(االستیعاب : ابن عبد البر: ُینظر. قتل عثمان سنة خمس وثالثین هجریة

ّیر بن العوام القرشي األسدي الزب)3( ِ َ َ   .من هذا البحث) 85:ص(َّتقدمت ترجمته . َُ
ه سـمیة ممــن ّي، كـان عمـار وأمـِجَحْذَسي ثـم المـْنـَعمـار بـن یاسـر بـن مالـك بـن كنانـة بـن قــیس بـن حـصین العالـصحابي  )4(
، قتـل فـي شاهد كلهـا والمـاًثم شـهد بـدر في اهللا، وهاجر إلى أرض الحبشة، وصلى القبلتین وهو من المهاجرین األولین، َبِّذُع

 ).1705: (، ترجمة رقم)484: ص-481:ص(االستیعاب : ابن عبد البر: ُینظر. صفین سنة سبع وثالثین
 ). 174:ص/1:ج ()5(
ّعلقمة بن قیس النخعي )6( َ  .من هذا البحث) 37:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
  ). 54:ص/43:ج: (تاریخ دمشق: ابن عساكر )7(
تقریـب : ابن حجر: ُینظر. على الصحیحومائة ن عبد اهللا بن عباس الهاشمي، أبو محمد، مات سنة ثماني عشرة علي ب )8(

   ).4761: (، ترجمة رقم)403:ص(التهذیب 
  ).404:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح )9(
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  .(3)"م ذلكّ، ویزول له توه(2)، وما في السند من إرسال خفي(1)َّنه الراوي المدلسّیتبین م
َن اإلمام ابن نمیر أوطان الرواة وبلدانهم، َّبیوقد  ُّ ْ  فـــي مــــبـن أبـي حات مـــا أخرجـــــه اإلمــــام ا:مـن ذلـكَُ

ِالجــرح والتعدیل" ْ َّ ْ َْالجنیدبن ین ـــــّعلي بن الحسأخــــــبرنا : ، قـــال(4)"َ ْسـمعت ابـن نمیـر یقـول: قـال، ُ الزبیـر بـن : َُ
، "الكبــار القــدماء لــیس بقــدیم المــوت، روى عنــه (7) شــیخ مكــي(6)یحِجــَ ني الــذي روى عنــه ابــن أبــ(5)موســى

ْقـال ابـن نمیـر، أي فـي أسـامة بـن زیـد اللیثـي: ، قـال(8)"التهـذیب"ومنه ما أخرجه الحافظ ابن حجر في  ْ َُ َ(9) :
َْالجنیـدنـا علـي بـن الحـسین بـن أخبر: ، قـالبن أبي حاتم، ومنه ما أخرجه اإلمام ا"ور مشه(10)مدني" :  قـال،ُ

ْسمعت ابـن نمیـر یقـول ، ومـا أخرجـــه اإلمـــام (13)"(12) هـو شـیخ قـدیم بـصري(11)ابّعَّم الـشَزْهـِمحمـد بـن م: "َُ
ِالجــرح والتعــدیل"ابــــن أبــــي حاتــــم فــــي  ْ َّ ْ َْالجنیــد،ین بــن ـــبــن الحــس يــــ علأخــــبرنا: قــــال، (14)"َ  ســمعت ابــن :قــال ُ

ْنمیر َسلمة":  یقولَُ ْنعیمكان یفتخر به أبو ، (16)ّيِوفُ ك،ِّالثقاتمن  (15)یطَبُ بن نَ َُ(17)."   
  

                                                           
ِأن یروي الراوي عمن سمع منه مالم یسمع منه من غیر أن یذكر أنه سمعه: التدلیس )1( َ َّ َّ : ُینظـر.  منه بـصیغة تـوهم الـسماعَّ

  .َّمع العلم أن التدلیس أنواع). 353:ص/1:ج(َّتدریب الراوي : السیوطي
ِأن یروي الراوي عمن عاصره لم یسمع منه من غیر أن یذكر َأنـه سـمعه منـه: المرسل الخفي )2( َ َّ َّ َّ تـدریب : الـسیوطي: ُینظـر. َّ

  ). 353:ص/1:ج(َّالراوي 
 ).515:ص/4:ج(مغیث فتح ال:  السخاوي)3(
 ).581:ص/3:ج( )4(
 .من هذا البحث) 77:ص(َّتقدمت ترجمته . ّالمكيالزبیر بن موسى ) 5(
ِعبد اهللا بن أبي نجیح )6( ََِّیسار المكي الثقفي: َ  .من هذا البحث) 77:ص(َّتقدمت ترجمته . ّ
ّ مكي )7(  ).253:ص/3:ج(نساب اللباب في تهذیب األ: ابن األثیر الجزري: ُینظر. نسبة إلى مكة: ِ
 ).108:ص/1:ج() 8(
َّ صلى الله علیه وسلم-الصحابي أسامة بن زید بن الحارثة بن شرحبیل الكلبي، مولى رسول اهللا )9( ِ َّ ََّ ََ َْ َ : ُ، یكنى أبا زید، وقیـل-ُ

ِّتوفي في خالفة معاویة سنة ثمان أو تـسع وخمـسین هجریـة، وقیـل"الحب ابن الحب، : أبا محمد، یقال له : ُینظـر.  غیـر ذلـكُُ
 ).12: (، ترجمة رقم)47: ص-46:ص(االستیعاب : ابن عبد البر

ّالمدني  )10( َ َّ صلى الله علیه وسلم-نسبة إلى مدینة رسول اهللا: َ ِ َّ ََّ ََ َْ َ  ).235:ص/5:ج(األنساب : السمعاني: ُینظر. -ُ
ْاب، أبو عمـرو  البـصري، روى عـنّعَّي الشِدْبَم العَزْهِمحمد بن م )11(  وجماعـة، وروى ،ّيف المكـمحمـد بـن واسـع، ومعـرو: َ

 ).977: (، ترجمة رقم)213:ص/2:ج(تعجیل المنفعة : ابن حجر: ُینظر. وآخرونن المبارك، ووكیع، اب: عنه
 ).158:ص/1:ج(اللباب في تهذیب األنساب : ابن األثیر الجزري: ُینظر. نسبة إلى البصرة: ّبصري )12(
ْالجرح وال: ابن أبي حاتم )13( ِتعدیل َ ْ  ). 326:ص/1:ج(َّ
  ).174:ص/4:ج(، و)325:ص/1:ج ()14(
ّ سلمة بن نبیط األشجعي)15( ِ َ َْ َ ُ َ   .من هذا البحث) 82:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ّالكــوفي  )16( ــالعراق: ُ اللبــاب فــي تهــذیب : ابــن األثیــر الجــزري: ُینظــر. ُنــسبة إلــى الكوفــة، وهــي مــن أمهــات بــالد اإلســالم ب

 ).119:ص -118:ص/3:ج(األنساب 
ْنعیمأبو  )17( َ ّالفضل بن دكین الكوفي: ُ ُ َ ُ ْ َْ وأبو نعیم.َ   ). 199:ص/23:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُینظر. َتلمیذ سلمة: ُ
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َبیان رحالت الرواة وتنقالتهم -2 ُّ :  
ُّ الخطیــب البغــداديهأخرجــمــا : مــن ذلــك ْ ْنمیــر بــنا اإلمــام بــسنده عــن (1)"تــاریخ بغــداد" فــي َ      :قــال، َُ

    كتــبأ ولــم ،(4)ریینَزَالجــ عــن روایتــه ولكــن .ٌثقــة وهــو ،(3)راســانُخ أهــل مــن وكــان ،(2)ببغــداد یكــون كــان"
  .  "اًشیئ عنه

ِالجـرح والتعـدیل"ومنه ما أخرجه اإلمام ابن أبي حاتم في  ْ َّ ْ  سـمعت ابـن : قـال،بـيأنـا أخبر: ، قـال(5)"َ
ْنمیر ْنمیر قلت البن ،جهمة  أبو:(6)كنیة زیاد بن الحصین:  یقولَُ بصري كان یقـدم ":  قال،"ین هو؟أمن " :َُ

   . "وفةُعلیهم الك
َما تقلده الرواة من وظائف وأعمالن  بیا-3 ُّ َ َّ:  

ِالجــــرح والتعــــدیل"مــــا أخرجــــه اإلمــــام ابــــن أبــــي حــــاتم فــــي : مــــن ذلــــك ْ َّ ْ      بــــن ّنــــا علــــيأخبر :، قــــال)7("َ
َْالحــسین بــن الجنیــد، ْنمیــ ســمعت ابــن : قــالُ ومنــه مــا ، " ثقــة)9(سْســوَرَ قاضــي ط)8(موســى بــن داود":  یقــولرَُ

ْ عــن اإلمــام ابــن نمیــر، قــال، أي فــي عبــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن )10("التهــذیب"أخرجــه الحــافظ ابــن حجــر فــي  َُ
ُأنه كان على شرطة الكوفة: ")11(األسود الحارثي ْ ُ ْنعیمومنه ما أخرجه اإلمام أبو  ،"ّ معرفـة " األصبهاني فـي َُ

                                                           
  ).278:ص/13:ج( )1(
ُُأم الدنیا وسیدة البالد، مدینة السالم، مدینة قرب الكوفة، أول من مصرها وجعلها مدینة المنصور باهللا أبـو ج: بغداد )2( عفـر ُّ

 ).457: ص-456:ص/1:ج(معجم البلدان : یاقوت الحموي: ینظر. عبد اهللا بن محمد
، خارسـتان وغزنـة وسجـستان وكرمـانوآخر حـدودها ممـا یلـي الهنـد ط، بالد واسعة أول حدودها مما یلي العراق: ُخراسان )3(

 ، وسـرخس، وأبیـورد، ونـسا، وطالقـان،لـخ وب، ومرو وهي كانت قـصبتها، وهراة، نیسابور:وتشتمل على أمهات من البالد منها
 .)350:ص/2:ج( معجم البلدان :یاقوت الحموي: ُینظر. وما یتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جیحون

 ، والرقـة،هـاُّ والر،انَّرَ وحـ، وسـنجار، الموصـل: وهي عدة بالد منهـا، هذه النسبة إلى الجزیرة،"الجزري"مفردها :  الجزریون)4(
اللبــاب فــي تهــذیب : ابــن األثیــر الجــزري: ُینظــر. لفــرات وهــي بــالد بــین دجلــة وا، ودیــار بكــر، ومیافــارقین،َدِآمــ و،ورأس العــین

 ).277:ص/1:ج(األنساب 
ْالجرح و: ابن أبي حاتم )5( ِالتعدیلَ ْ  ). 328:ص/1:ج (َّ
ْالبـصريزیاد بن الحصین بن قیس الحنظلي، أو الریاحي، أبو جهمـة  )6( ، )219:ص(قریـب التهـذیب ت: ابـن حجـر: ُینظـر .َ

 ).2069: (ترجمة رقم
  ). 141:ص/8:ج(، و)323:ص/1:ج ()7(
ْسـوس الخلقـاني، مـات سـنة سـبع عـشرة َرَسوسـي، نـزل بغـداد، ثـم ولـي قـضاء طَرْي، أبو عبـد اهللا الطّبَموسى بن داود الض) 8( ُ

  ).6909:ص: (، ترجمة رقم)550:ص(تقریب التهذیب : ُینظر. ومائتین هجریة
ْرسوسَط )9(   ).28:ص/4:ج(معجم البلدان : یاقوت الحموي: ُینظر. مدینة بثغور الشام بین أنطاكیة وحلب وبالد الروم: َ
   ).366:ص/2:ج( )10(
ّ عبــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن األســود الحــارثي، أبــو عبــد الــرحمن الكــوفي)11( ، )309:ص(تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر: ُینظــر. ُ

  ).3410: (ترجمة رقم
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ــ َصحابةال َ َّنمیــر َأنــهبــن  بــسنده عــن اإلمــام ا)1("َّ ْ ُ رضــي اللــه عنــه-)2(ن مــسلمة محمــد بــ، فــي قــالَُ َ ُْ َّ َ ِ وكــان : "-َ
َّ صلى اللـه علیـه وسـلم-ول اهللاـساعي رس َّ ََّ ََ ِ َْ َ  بـسنده )3("المـستدرك" الحـاكم فـي همـا أخرجـ، و"ى الـصدقاتلـ ع-ُ

ْام ابـــن نمیــرمــاإلعــن  َ، قـــالَُ ً وهـــو ابــن خمـــس وســبعین ســـنة ،)4(عد بــن أبـــي وقــاصحاق ســـمــات أبـــو إســ: "َ َ ْ َْ ََ ُِ َ َ ٍَ ْ َ ُ
ُبالمدینة، وصلى علیه مروان  َ َْ َ َِ ِ ِْ ََ َ َّ َ ْ َِبن الحكمِ َ ْ ُ َوهو والیها )5(ْ ِ َ َ ْنعـیموما أخرجه اإلمـام أبـو ، "َُ معرفـة "َ األصـبهاني فـي َُ

َالــصحابة َ ْنمیــر بــن  بــسنده عــن اإلمــام)6("َّ ْســعدمــات ": ، قــالَُ ، وهــو أبــو زیــد الــذي جمــع )7(ئد القــارْیــَبُ بــن عَ
ْسعدالقرآن، وابنه عمیر بن    ."، قتل بالقادسیة سنة ست عشرة)9( والي عمر)8(َ

  : َّاالهتمام ببیان حال الراوي وحال مرویاته: لمطلب الثانيا
َّلم یكن اهتمـام النقـاد بتحدیـد شـخص الـراوي بكـل دقـة مـن الناحیـة االسـمیة والزمانیـة والمكانیـ َّ َّة، إال ُّ

ّلیساعد في إصدار حكم علیه وعلى مرویاته، حكم دقیق في وقوعه، كما هو دقیـق فـي صـوابه، یبـین حـال  ُ ٍ
ًالراوي جرح   .ا  وردً، وحال مرویاته قبوالً وتعدیالاَّ

                                                           
  ).157:ص/1:ج() 1(
َسلمةمحمد بن مسلمة بن  الصحابي )2( َاألنـصاري، بن خالـد َ بـل : ویقـال.  أبـا عبـد الـرحمنُیكنـى حلیـف لبنـي عبـد األشـهل، َْ

سـنة : وقیـل.  والمشاهد كلها ومات بالمدینة ولم یستوطن غیرها، وكانت وفاته سنة ثـالث وأربعـیناً أبا عبد اهللا، شهد بدرُیكنى
 ســبع وأربعــین وهــو ابــن ســبع وســبعین ســنة وصــلى علیــه مــروان بــن الحكــم وهــو یومئــذ أمیــر علــى ســنة: وقیــل. ســت وأربعــین

  ).2241: (، ترجمة رقم)643:ص(االستیعاب : ابن عبد البر: ُ ینظر.المدینة
   ).496:ص/3:ج ()3(
ْسـعدالصحابي  )4( ِّرشـي الزهـري، مالـك بـن أهیـب بـن عبـد منـاف بـن زهـرة بـن كـالب الق:  بـن أبـي وقـاص، واسـم أبـي وقـاصَ ِ ْ ُّ

فــي قــصره  ومــاتســلم بعــد ســتة، وهــو أول مــن رمــى بــسهم فــي ســبیل اهللا، أبع ســبعة فــي اإلســالم  أبــا إســحاق، كــان ســاُیكنــى
 .بالعقیق علـى عـشرة أمیـال مـن المدینـة وحمـل إلـى المدینـة علـى أعنـاق الرجـال ودفـن بـالبقیع وصـلى علیـه مـروان بـن الحكـم

  ).891: (، ترجمة رقم)277: ص-275:ص(اب االستیع: ابن عبد البر: ُینظر
 أبــا عبــد الملــك، وكــان ُیكنــى. مــروان بــن الحكــم بــن أبــي العــاص بــن أمیــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف القرشــي األمــوي )5(

ُ رضـي اللـه عنـه-معاویة َ ُْ َّ َِ ینـة ه المدینـة، ثـم جمـع لـه إلـى المدینـة مكـة والطـائف ثـم عزلـه عـن المدّ  لمـا صـار األمـر إلیـه وال-َ
 وهـو  هجریـة،ومات في صدر رمضان سنة خمس وستین. وكانت خالفته تسعة أشهر وقیل عشرة أشهر. سنة ثمان وأربعین
، )682: ص-681:ص(االسـتیعاب : ابـن عبـد البـر.  ابـن أربـع وسـتین: ابـن ثمانیـة وسـتین وقیـل: وقیـل. ابن ثـالث وسـتین

  ).2393: (ترجمة رقم
  ).1256:ص/3:ج() 6(
ْسعد بن ) 7( َعبید األنصاري القارئَ َْ َْ   .من هذا البحث) 84:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
ْسعدر بن ْیَمُعالصحابي هو  )8( َاألنصاري بن النعمان َ   .من هذا البحث) 84:ص(َّتقدمت ترجمته  .َْ
َعمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى القرشي العـدويالصحابي  )9( َُ َ ٕأبـو حفـص، أسـلم بعـد أربعـین رجـال وا. ُ حـدى وعـشرة ً

َّ صــلى اللــه علیــه وســلم-ِ امــرأة، وكــان إســالمه عــزا ظهــر بــه اإلســالم بــدعوة النبــي ِ َّ ََّ ََ َْ َ ، وهــو أمیــر المــؤمنین، وثــاني الخلفــاء . -ُ
ًالراشــــدین، قتــــل ســــنة ثــــالث وعــــشرین هجریــــة، وكانــــت خالفتــــه عــــشر ســــنین ونــــصفا االســــتیعاب : ابــــن عبــــد البــــر: ُینظــــر. ٍ

  ).1718: (قم، ترجمة ر)487: ص-486:ص(
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َّوقد اعتنى اإلمام ابن نمیر كما غیره من النقاد بعلوم الرواة المتعددة التي تحدد حـال الـراوي وحـ َُّ َّ ُّ ْ ال َُ
  : مرویاته، وفیما یلي بیان ذلك

   :عفاءُّ والضِّبیان الثقات: المقصد األول
َإن معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحدیث      ُ ِّ ِّمن أجل نوع وأفخمه، فإن"َّ ٍ ْه المرقاة إلـى معرفـة صـحة ِّ ِ

َالحدیث وسقمه َ"(1) .  
َوقــد كـــان اإلمـــام ابـــن نمیـــر علـــى معرفـــة دقیقـــة بثقـــات الـــرواة  ُّ ْ ّوضـــعفائهم، وقـــد بـــین ذلـــك فـــي غیـــر َُ

  .موضع، واألمثلة على ذلك كثیرة ومتعددة
َبــین الثقــات مــن الــرواة، مــن ذلــك ُّ ِّ  ابــن لقــا: ، قــال(2)"التهــذیب"مــا أخرجــه الحــافظ ابــن حجــر فــي : َّ

َّوضاح ْنمیر سمعت ابن :(3)َ ْالجـرح "، وما أخرجه اإلمام ابـن أبـي حـاتم فـي " ثقة(4)ة بن عثمانَعْبیَر" : یقولَُ َ
ِوالتعدیل ْ ْاهللا بـن نمیـر سـألت محمـد بـن عبـد :  قـال،(6)َّالـرازيّي نانَدْیَّ عیـسى بـن بـشیر الـصأخبرنـا: ، قال(5)"َّ َُ

ِالجــرح والتعــدیل"، ومــا أخرجــه اإلمــام ابــن أبــي حــاتم فــي "ثقــة" :فقــال ،7)(ورعــن ســعید بــن منــص ْ َّ ْ ، اً أیــض(8)"َ
َْالجنیــدّعلــي بــن الحــسین بــن  أخبرنــا: قــال ْنمیــر  ســمعت ابــن : قــال،ُ ِّالدمــشقيصــدقة بــن خالــد ":  یقــولَُ ِْ َ ِّ(9)   
  ."ثقة

َكما بیـن الضعفاء مــن الرواة، مــن ذلك ُّ ِالجرح والتعدیل" في مـــبن أبي حاتام اه اإلما أخرجم: َّ ْ َّ ْ َ")10( ،
َْالجنیـــــد،بـــــن الحـــــسین بـــــن  علـــــي نـــــاأخبر :قــــــال ْنمیـــــر ابـــــن ســـــمعت :قـــــال ُ      )11(یـــــبَرُك بـــــن نیِدْشـــــِر": یقـــــول َُ

َّحبـان فـي  ابـن ه اإلمـامأخرجـ، وما "ضعیف ْابـن نمیـر اإلمـام عـن بـسنده (12)"المجـروحین"ِ  بـن ّعلـي": لقـا ،َُ

                                                           
  ).387:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح) 1(
  ).599:ص/1:ج() 2(
َّ وضاحمحمد بن) 3( ّ القرطبيَ ُ   .من هذا البحث:) ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
َ ربیعة)4( ْ َربیعـة بن عثمان بن َ ْ ّالمـدنيَْر التیمـي، أبـو عثمـان ْیَدُ بـن عبـد اهللا بـن الهـَ َ  هجریـة،  ومائـة، مـات سـنة أربـع وخمـسینَ
 ).1913: (، ترجمة رقم)207:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. هو ابن سبع وسبعینو
  ).68:ص/4:ج ()5(
الحــسن بــن موســى األشــیب، ومحمــد بــن ســابق، وأبــي عبــد : ازي، روى عــنَّ، أبــو موســى الــرينانَدْیَّعیــسى بــن بــشیر الــص )6(

ْالجرح و: ابن أبي حاتم: ُینظر. الرحمن المقري ِالتعدیلَ ْ   ).1512: (، ترجمة رقم)272:ص/6:ج (َّ
: ُینظـر . بعـدها: وقیـل ومـائتین، مـات سـنة سـبع وعـشرین، نزیـل مكـة،اسـانيَرُ أبو عثمان الخ،سعید بن منصور بن شعبة) 7(

  ).2399(، ترجمة رقم )241:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
  ). 430:ص/4:ج(، و)324:ص/1:ج( )8(
ّ صد قة بن خالد الدمشقي)9( ِ ْ َ   .من هذا البحث) 74:ص(َّدمت ترجمته تق. ِّ
    ). 512:ص/3:ج(، و)323:ص/1:ج() 10(
ّالمدني الهاشمي یبَرُك  بن ینِدْشِر )11( َ   .من هذا البحث) 87:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 ).105:ص/2:ج() 12(
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ْالجــــرح " فــــي بــــن أبــــي حــــاتم، ومــــا أخرجــــه اإلمــــام ا"هِّلــــُ ك  یخطــــئ فــــي حدیثــــه،ضــــعیف الحــــدیث) 1(یــــانْبَظ َ
ِوالتعــدیل ْ ْنمیــر ابــن ســمعت :قــال ،َْنیــدُالج بــن الحــسین بــن يعلــ نــاأخبر :، قــال)2("َّ  رْیــَمُع بــن موســى": یقــول َُ

  ."ضعیف )3(ّيِخَبَّالس
َهذا، ویمكن الوقوف على نماذج عدة من بیان اإلمام ابن نمیر لثقات الرواة وضعفائهم، وذلك من  ُّ ْ َُ َّ

ِعـــدیل، َّخـــالل الفـــصلین الثالـــث والرابـــع مـــن هـــذا البحـــث، فقـــد تـــم إفـــراد الفـــصل الثالـــث لبیـــان منهجـــه فـــي الت ْ
  .والفصل الرابع لبیان منهجه في الجرح

ِّوالمقلین رین ِّكثُالمبیان : المقصد الثاني ِفي الروایةُ َ َ ِّ:  
ُلقــد تفــاوت الــرواة  فــي روایــة األحادیــث، فمــنهم المكثــر فــي الروایــة، ومــنهم المقــل الــذي ال تتجــاوز  َُ َ َِّ ُّ

  .ًأحادیثه الواحد أو االثنین أو یزید قلیال
ِّإلمام ابن نمیر على معرفة بالمكثرین والمقلین في الروایة، وقد بین المكثـرین، مـن ذلـكوقد كان ا ُِّ ُ ُ ََّ َ َ ِّ ِّ ْ ُ :

ْنمیــربــن  اإلمــام ا بــسنده إلــى(4)"تــاریخ دمــشق" فــي  ابــن عــساكره اإلمــامأخرجــمــا  مــا بــالعراق أكثــر " :لا قــ،َُ
َالهمدانيب ْیَرُ من أبي كًاحدیث ْ   ".منه وال أعرف بحدیث بلدنا ،(5)َ

ِالجـرح والتعـدیل" فــي  أبـي حـاتمنبـا اإلمــام ومنـه مـا أخرجـه ْ َّ ْ ّ علـي بـن الحـسین بــن أخبرنــا: ، قـال(6)"َ
َْالجنیــد ْســمعت ابــن نمیــر یقــول:  قــال،ُ كــان أعلــم بالحــدیث مــن ابــن  (8)تقــن، وحفــصأ كــان (7)دریــسإابــن : "َُ

  ".     اإلتقانكان أكثر في الحدیث من ابن إدریس، وفي (9)إدریس، وابن أبي زائدة
َ      كمــا بین المقلــین فــي الروایة، مـــن ذلك َ ِّ ِّ ُ ِالجرح والتعدیل" في مـي حاتــن أبمـــا أخرجــه اإلمـــام ابـ: ّ ْ َّ ْ َ"(10) ،  

َْالجنید نـب ینـــالحس نـب يـعلا نــرــأخب: القـ ْنمیر ابن تـــسمع :الــق ،ُ    انـ ك(11)اءـن عطـلك بـمـبد الـع": ولـــیق َُ
                                                           

ْالعبـسيَْعلي بن ظبیان بن هالل  )1( ّ الكـوفي، قاضـي بغـداد، مـات سـنة اثنتـین وتـسعین ومـائتین هجریـَ : ابـن حجـر: ُینظـر. ةُ
  ).4756: (، ترجمة رقم)402:ص(تقریب التهذییب 

    ).155:ص/8:ج( )2(
  .من هذا البحث) 79:ص(َّتقدمت ترجمته . َُر القرشيْیَمُبن عموسى  )3(
 ).57:ص/55:ج(دمشق  تاریخ مدینة: ابن عساكر )4(
ْكریـبمحمد بن العالء بن  )5( َ َ الهمـداني، أبـو ُ ْ ْكریـبَ َ ّ الكـوفي،ُ ، وهـو  هجریـة مـشهور بكنیتـه، مـات سـنة سـبع وأربعـین ومـائتینُ

 ).6204: (، ترجمة رقم)500:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر. ابن سبع وثمانین
 ).9:ص/5:ج(، )323:ص/1:ج( )6(
 .من هذا البحث) 12:ص(َّتقدمت ترجمته . ْاألودي بن إدریس عبد اهللاهو  )7(
ّالنخعيِحفص بن غیاث هو  )8( َ  .من هذا البحث) 11:ص(مت ترجمته َّتقد. َّ
َالهمداني،یحیى بن زكریا بن أبي زائدة  )9( ْ ِّالكـوفي، أبـو سـعید َ هجریـة،  أو أربـع وثمـانین ومائـة ،مـات سـنة ثـالث ، ثقـة مـتقنُ

 ). 7548: (، ترجمة رقم)590:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. وله ثالث وستون سنة
 ).361:ص/5:ج(، و)324:ص/1:ج( )10(
: ُینظر. ابن عیینة، ووكیع، وعن یزید بن األصم، في الكوفیین:  روى عنه،ائيّكَ عطاء البيبأعبد الملك بن عطاء بن  )11(

 ).1384: (، ترجمة رقم)426:ص/5:ج(التاریخ الكبیر : البخاري
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  ". له حدیث أو حدیثانّيِوفُ هو ك، ثقة روي عنه شیوخناًاـــشیخ

ِمن رمي بالبدع االعتقادیةبیان : المقصد الثالث ُ:   
ـــسنة : "البـــدع االعتقادیـــة     ـــه عنـــد أهـــل ال ـــد مـــا هـــو مجمـــع علی ُهـــي أن یخـــالف صـــاحبها فـــي المعتق

  . (1)"والجماعة
ج ومضمونها اعتقـاد كفـر المخـالفین مـن المـسلمین، وأول بدعة اعتقادیة ظهرت، هي بدعة الخوار"

  . والخروج على األئمة وجواز قتالهم
ّوقد فند أقوالهم وشبهاتهم العلماء من الصحابة والتابعین، فتاب منهم من تاب وأصر من أصر َّ َ َّ .  

ٕثـم توالـت بعــد ذلـك البـدع االعتقادیــة مـن تـشیع وارجــاء وقـول بخلـق القــرآن، وكثـرت عبـارات الجــر ح ّ
ِبها، حتى ما یكاد یخلو كتاب في علم الجرح والتعدیل من هذه العبارات ْ َّ ْ َ"(2) .  

َُ والله َأعلم-صحاب البدع االعتقادیة على أقوال، أرجحهااختلف أهل العلم في السماع من أوقد  ْ ُ َّ َ- 
مـن أهـل األهـواء، عاة ُّول أخبـار غیـر الـدُبـَقوهـو : "(3)"علـوم الحـدیث" فـي اإلمام ابن الصالحما ذهب إلیه 

  ."حتج بأخبارهمُعاة فال یُّا الدّفأم
ـــدع  ـــین مـــن رمـــي الب ـــرواة وعقائـــدهم، فب ـــة بمـــذاهب ال ـــة دقیق َّوقـــد كـــان اإلمـــام ابـــن نمیـــر علـــى درای َ ُّ ْ َُ

  :االعتقادیة وهو من أهلها، وفیما یلي بیان ذلك
ُ بین من ر-1   :عوبیةُّالش بَيِمّ

  . فضل لجنس العرب على جنس العجم الَّأنهإلى  ذهبتفرقة "هي : عوبیةُّالش
ُّوقد سموا بذلك  وبـرب، والـشععــالقبائـل لل: ة للقبائـل، كمـا قیـلریوب التـي هـي مغـاعــم للشه النتصارُ

ــــد ی. للعجــــم ــــاس مــــن ق ــــضُومــــن الن ــــى العــــربِّف ــــب أن. ل بعــــض أنــــواع العجــــم عل ــــل هــــذا الكــــالمَّوالغال            مث
  ٕالعتقــاد، وامــا فــي العمــل المنبعــث عــن هــوى الــنفس، مــع شــبهات إمــا فــي ا:  عــن نــوع نفــاقَّإال ال یــصدر

  (4)"اقتضت ذلك
ْن نمیر مـ ابامـ اإلمنَـّبید ـقو ِرمن ـَُ َرواة، ــن المـیة ـعوبَّالشب يـُ ْیب البغـخطـ الهجـأخرا مـ: ن ذلكمـُّ    ُّداديـَ

  

                                                           
ْالجـرح وِالخالف وأثره في ): م1997(َّماجد أحمد الدرویش. د )1( ِالتعـدیل، طـرابلسَ ْ  -68:ص(ن، دار ومكتبـة اإلیمـان  لبنـا-َّ

 ).69:ص
ْالجرح وِالخالف وأثره في : َّماجد أحمد الدرویش. د) 2( ِالتعدیل َ ْ  ).69:ص(َّ
 ).115: ص( )3(
َّ الحرانـيَأحمد بن عبد الحلـیم بـن تیمیـة :ُ ینظر)4( ناصـر . د: َاقتـضاء الـصراط المـستقیم لمخالفـة أصـحاب الجحـیم، تحقیـق: َ

 محمـــود :رُینظــوللتوســع فـــي هــذا الموضــوع . )377:ص/1:ج(عودیة، مكتبــة الرشــد  الــس-ل، الریـــاضابــن عبــد الكــریم العقــ
َشكري األلوسي َبلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، عني بشرحه وتصحیحه وضبطه: ُ ُ َُ ََ ْ َ لبنـان، -َمحمد بهجة األثري، بیروت: ُ

 ).184-159:ص/1:ج(دار الكتب العلمیة 
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ْ ابــن نمیــر اإلمــام بــسنده عــن(1)"تــاریخ بغــداد"ي فــ َ ســئل عــن أحمــد وقــد،َُ ِ ِ بــن بــشیرُ  ،اًكــان صــدوق: " فقــال،(2)َ
ًحـسن المعرفــة بأیــام النــاس، حــسن الفهـم، وكــان رأســ َ ََ َْ َ َ ََّ ً فــي الــشعوبیة أسـتاذاِ َ فوضــعه ذاك، یخاصــم فیهــااُّ ُ   َعنــد  َ

  ". اسَّالن
ُ بین من ر-2   :  بالتشیع والرفضَيِمّ

ُ رضي الله عنـه-اًهم الذین شایعوا علی: الشیعة" َ ُْ َّ َ ِ  اًص، وقـالوا بإمامتـه وخالفتـه نـص علـى الخـصو-َ
ً وامــا خفیــاًووصـیة، إمــا جلیـ   ٕ اإلمامــة ال تخــرج مـن أوالده، وان خرجــت فــبظلم یكـون مــن غیــرهَّن، واعتقـدوا َأإ

ـــةأو بتق ـــده، وقـــالوا(3)ی ـــاط باختیـــار العامـــة، وینتـــصب اإلمـــام لیـــست اإلمامـــ:  مـــن عن ة قـــضیة مـــصلحیة تن
 إغفالـــه - علـــیهم الـــصالة والـــسالم-ین ال یجـــوز للرســـلِّلـــدبـــل هـــي قـــضیة أصـــولیة، وهـــي ركـــن ا ؛بنـــصبهم

ٕواهماله، وال تفویضه إلى العامة وارساله ٕ"(4) .  
َّالغـــالة مـــن الــشیعة وأبعـــدهم عـــن أهــل الـــسنةأمــا الرافـــضة هــم و ُولهـــذا كــانوا "،ُّ َ َ َ ِ  هـــم -َّ أي الرافـــضة-َ

َّالمـــشهورین عنـــد العامـــة بالمخالفـــة للـــسنة، فجمهـــو ِّ ضـــد الـــسنيعـــرفَر العامـــة ال تُّ  فـــإذا قـــال ،َّ الرافـــضيَّ إالُِّّ
َّأنا سني فإن: أحدهم ُّ   .(5)"اًما معناه لست رافضیُِّ

ْ ابـن نمیـر مـن  اإلمـامّبینقد و َرمـي بالتـشیع والـرفض مـن الـرواة، وَُ ُّ َ ِ  مـا أخرجـه اإلمـام ابـن : ذلـكْنِمـُ
ِالجرح والتعدیل"أبي حاتم في  ْ َّ ْ َْبـن الجنیـد، بن الحسین يل عأخبرنا: ، قال(6)"َ ْ سـمعت ابـن نمیـر: قـالُ  :یقـول َُ

 ب ابــــنحر صـــامــــالة، وأبـــو عغــــة العن الـــشیـــــان مكــــ (8)الـــذي یـــروي عـــن أبـــي عمـــر (7)األزرق إســـماعیل"
  .  یعني تلمیذ ابن الحنفیة".(9)الحنفیة

                                                           
 ).79:ص/5:ج() 1(
ُلمخزومي اهو )2( ْ  .من هذا البحث) 11:ص(ترجمته َّتقدمت . َ
 ).441:ص/12:ج(فتح الباري : ابن حجر: ُینظر. الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغیره للغیر: ّالتقیة) 3(
َمحمد بن عبد الكریم الشهرستاني) 4( ْ نـان،  لب-أحمـد فهمـي محمـد، بیـروت. أ: ّالملل والنحل، صححه وعلق علیه): م1992(َّ

 ).145: ص-144:ص/1:ج(دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة 
ِبــن تیمیــة الحرانــيبــن عبــد الحلــیم أحمــد  )5( َّ ّعــامر الجــزار، وأنــور : ّمجموعــة الفتــاوى، اعتنــى بهــا وخــرج أحادیثهــا): م2005(َ

 ).221:ص/3:ج( مصر، دار الوفاء، الطبعة الثالثة -الباز، المنصور
  ).325:ص/1:ج() 6(
ِّســماعیل بــن ســلمان بــن أبــي المغیــرة األزرق التمیمــي الكــوفيإ) 7( ُ ِ ِ َ ْ ، ترجمــة )107:ص(تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر: ُینظــر. َ

 ).450: (رقم
ْاألسـديدینار بن عمر  )8( ِّار الكـوفي األعمـىّزَ، أبـو عمـر البـَ : ، ترجمـة رقـم)202:ص(تقریـب التقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر. ُ
)1836.( 
ّالمـدنيبـن أبـي طالـب الهاشـمي، أبـو القاسـم بـن الحنفیـة ّمحمد بن علـي  )9( َ : ابـن حجـر: ُینظـر. ، مـات بعـد الثمـانین هجریـةَ

 ).6157: (، ترجمة رقم)497ص(تقریب التهذیب 
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ّحبــان فــي كتــاب  ابــن ه مــا أخرجــه اإلمــامنــوم ْ نمیــرابــناإلمــام  بــسنده عــن )1("المجــروحین"ِ     :لقــا ،َُ
  ." منكر الحدیث، في التشیعاًكان مفرط )2(بن هاشمي عل"

َّحبــان فــي كتــاب  ابــن ومنــه مــا أخرجــه اإلمــام ْنمیــر ابــن  اإلمــامعــنبــسنده  اً أیــض)3("المجــروحین"ِ َُ، 
  ." طالب في السحابي بن أبيعل: من أولئك الذین یقولون) 4(فَنْحَكان فرات بن األ" :لاق

ُ بین من ر-3   :اإلرجاء بَيِمّ
  : (5)أمور، منهاعلى یطلق اإلرجاء "َّإن 

َ سبحانه وتعالى-كما في قوله: التأخیر. أ َ َُ َ ُ ََ ْ-:  Md  c  bL (6) أي أمهله وأخره.  
  . M±°  ¯  ®  ¬  «  ªL (7) : - تعالى-، كما في قوله إعطاء الرجاء.ب

هــم َّنَ أل، فــصحیحأمــا إطــالق اســم المرجئــة علــى الجماعــة بــالمعنى األول: "قــال اإلمــام الــشهرستاني
ضر مـــع یــال : هــم كــانوا یقولـــونَّنَأل ، وأمــا بـــالمعنى الثــاني فظـــاهر،كــانوا یــؤخرون العمـــل عــن النیـــة والعقــد

   . فع مع الكفر طاعةیناإلیمان معصیة كما ال 
 فــال یقــضى علیــه بحكــم مــا فــي ، تــأخیر حكــم صــاحب الكبیــرة إلــى یــوم القیامــة:وقیــل اإلرجــاء. ج

  .رجئة والوعیدیة فرقتان متقابلتان، فعلى هذا الم أو من أهل النار، أهل الجنة من كونه من،الدنیا
ُ رضـــي اللـــه عنـــه-ّلـــيتـــأخیر ع:  وقیـــل اإلرجـــاء.د َ ُْ َّ َ ِ  عـــن الدرجـــة األولـــى إلـــى الرابعـــة، فعلـــى هـــذا -َ

  ."المرجئة والشیعة فرقتان متقابلتان
َابن نماإلمام ن َّبیقـــد و  في ِديـــَابن عاإلمام  جها أخرم: ن ذلكــــمَواة، ُّرمي باإلرجاء من الر منْیر ـُ

ْابن نمیرعن اإلمام  بسنده (8)"الكامل" َْجواب التیمي: "لقا ،َُ َّ وري فلـم َّسـفیان الثـ رآهضعیف الحدیث، وقد  (9)َ

                                                           
  ).110:ص/2:ج() 1(
ّعلــــي بــــن هاشــــم بــــن البریــــد الكــــوفي، مــــات ســــنة ثمــــانین وقیــــل فــــي التــــي بعــــدها )2( ُ ْ تقریــــب التهــــذیب : ابــــن حجــــر: ُینظــــر. َ
  ).4810: (، ترجمة رقم)406:ص(
  ).208:ص/2:ج( )3(
َّحبـانابـن : ُینظـر. ا في التـشیعًف، شیخ یروى عن أهل الكوفة وأبیه، روى عنه أهلها، وكان غالیَنْحَفرات بن األ )4( كتـاب : ِ

  ).208:ص/2:ج(المجروحین 
َالشهرستاني: ُینظر )5( ْ ْالجرح ووأثره في لخالف ا: َّماجد الدرویش. ، د)137:ص/1:ج(ل والنحل المل: َّ ِالتعدیلَ ْ  - 114:ص (َّ

115.( 
 ).111من اآلیة : سورة األعراف ()6(
 ).104من اآلیة : نساءسورة ال ()7(
  ).177:ص/2:ج( )8(
ِالتیميعور  األد اهللاْیَبُاب بن عَّوَج )9( خ التـاری: البخـاري: ُینظر.  ومسعر الشیباني: یزید بن شریك، روى عنه:، سمعّيوفُ الكَّْ

  ).2347: (، ترجمة رقم)246:ص/2:ج(الكبیر 
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ْابـن نمیـر قـال ،"یحمل عنـه َْت جـواب التیمـيــــقـد رأی: (1)وقـال أبـو خالـد األحمـر: "َُ َّ ویـذهب  (2)ُّان یقـصـــــ وك،َ
  ."مذهب اإلرجاء

ُ بین من ر-4   :الزندقةب َيِمّ
ْزنـد كـراي" بالفارسـیة ي وهـة،بـَّرَعُ مةفارسیأصلها كلمة : الزندقة لغة َ ِ ِ ْ ،  بـدوام بقـاء الـدهرأي القائـل": َ

ُوالزندقة الضیق َ ِّْ ُ ُ وقیل الزندیق منه،َّ ِْ َالزندیق معروف وزندو ،ّ ألنه ضیق على نفسه التهذیب:ِّ ْ َ ُ ِْ ُقته َأِّ ه ال یؤمن َّنَ
ّباآلخرة ووحدانیة الخالق ْ َ)3(.     

ِّفهي إظهار اإلسالم والتـستر بـالكفر، قـال اإلمـام ابـن قدامـة المقدسـي : َّوأما الزندقة في اإلصطالح
هو الذي یظهر اإلسـالم ویستـسر بـالكفر، وهـو المنـافق، كـان یـسمى فـي عـصر : ندیقِّالز": )4("المغني"في 
َّ صلى ا-النبي ََّلله علیه وسلمَ ََّ َ ِ َْ َ   ."اً، ویسمى الیوم زندیقاً  منافق-ُ

ْابن نمیر مـناإلمام ن َّوقد بی َ نـسب إلـى الزندقـة مـن الـرواة، َُ َّمـا أخرجـه اإلمـام ابـن حبـان : مـن ذلـكُّ ِ
ْنمیــر، قــالابــن  عــن اإلمــام (6)"الكــشف الحثیــث"، وبرهــان الــدین الحلبــي فــي (5)"المجــروحین"فــي  ســیف ": َُ
  وكـان قـد، وكـان سـیف یـضع الحـدیث،حدثنى رجل مـن بنـى تمـیم : یقول(8)عْیَمُي، وكان جِیمِمَ ت(7)يِّبَالض

      ."ندقةَّ بالزَمِهُّات
َّمنــه مــا أخرجــه اإلمــام ابــن حبــو ن بـــد بــن عبــد اهللا  بــسـنده عـــن اإلمــام محمــ(9)"المجــروحین"ن فــي اِ

َنم    نــد بــا خالمـ قتلهاًــقـان زندیكــف (11)انـَیـَا بــ، وأماًوذـعــ مشاًرـحــان ساكـا ذـــه (10)یدعــــس نـیرة بـمغـــ": لا قـــ،ْیرـُ
  

                                                           
َْأبو خالد األحمر سلیمانهو  )1( ِاألزديان ّیَ بن حُ  من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ
سلیة والعجیبـة، ُلقصص المـا بعض اّوهم الذین یتكسبون بالتحدث إلى الناس، فیوردو: أي كان من القصاص:  كان یقص)2(

َتحقیق الرغبة في توضیح النخبة، الریاض): هـ1426(ُعبد الكریم بن عبد اهللا الخضیر. س ویعطوهمحتى یستمع إلیهم النا ُّ َّ- 
 ).122: ص-121:ص(السعودیة، مكتبة دار المنهاج 

  ).زندق: مادة(، )147:ص/10:ج(لسان العرب : ابن منظور )3(
  ).159:ص/9:ج( )4(
َّحبانابن  )5( َكتاب المجروحین: ِ   .)346:ص/1:ج: (ِ
َّصـــبحي الـــسامرائي، : الكـــشف الحثیـــث عمـــن رمـــي بوضـــع الحـــدیث، حققـــه وعلـــق علیـــه): م1987(ِّبرهـــان الـــدین الحلبـــي )6( َّ

  ).132:ص( لبنان، علم الكتب، ومكتبة النهضة العربیة -بیروت
ِسیف بن عمر التمیميهو  )7( ِ   .من هذا البحث) 75:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ِیميَّالتر ْیَمُ بن ععْیَمُجهو  )8(   .من هذا البحث) 75:ص(َّتقدمت ترجمته . ْ
 ).63:ص/1:ج ()9(
ّالمغیــرة بــن ســعید البجلــي، أبــو عبــد اهللا الكــوفي، الرافــضي الكــذ )10( ِّ ُ َ ابــن : ُینظــر .قتــل فــي حــدود العــشرین ومائــة هجریــة، ابَ

 ). 7876: (، ترجمة رقم)132: ص-129:ص/8:ج(لسان المیزان : حجر
ـــــَب )11( ـــــن زَی ـــــَرُان ب ـــــار ،قْی ـــــه بالن ـــــسري، وأحرق ـــــن عبـــــد اهللا الق ـــــد ب ـــــه خال ْالزنـــــدیق، قتل ـــــذهبي: ُینظـــــر. َ ـــــزان االعتـــــدال : ال می
 ). 1647: (، ترجمة رقم)374:ص/2:ج(لسان المیزان : ، وابن حجر)1335: (، ترجمة رقم)357:ص/1:ج(
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ْالقسري اهللا عبد   ."وأحرقهما بالنار (1)َ
ْ سمعنََذا بیـان بــــــه: تـــــقل" (2)"المیـزان"قال الحافظ الذهبي فـي  ر ـــــدي مـن بنـي تمـیم، ظهـــــَّان النهــــــَ

َّهیـــة علـــي، وانالإوقـــال ببـــالعراق بعـــد المائـــة،  ٕ ّ ً فیـــه جـــزءّ ً متحـــداً إلهیـــاُ َ، ثـــم مـــن ب(3) بناســـوتهاّ ْ    ه فـــي ابنـــه ِدْعـــِ
ً وكتب بیـان كتابـ،ََه في بیان هذاِدْعَ بْنِالحنفیة، ثم في أبي هاشم ولد ابن الحنفیة، ثم مبن محمد  َََ ِ  إلـى أبـي اٌ

َّوه إلى نفـسه وانـُعْدَ ی،جعفر الباقر ّه نبـيٕ ُ وكتاب،َ َ ْ لهـذا الـضرباً هـذا لـیس موضـوعنـاِ ًإذ لـم یـرو شـیئ ،َّ ِ ْ َّ، واناَ مـا ٕ
ُرزَُأط   ".َُّه بهذه الطرفِّ

ََلیس بأحسن حال من بیان، واكتفي بما قاله " خالد القسري"َّمع العلم أن   في (4)كانِّلَالقاضي ابن خٍ
  ".یهاتتعبد ف  كنیسةِهِّمُهم في دینه، بنى ألَّتُن یكا" َّ أنه(5)"وفیات األعیان"

ِوكما بین اإلمام ابن نمیر من رمي بالبدع االعتقادیة من الرواة وهو من أهلهـا، فقـد بـین مـن رمـي  ُ َّ ََّ ُّ ْ َُ
 بســــنده عن (6)"تاریـــخ بغداد"ما أخرجه الخطیب البغدادي في : بالبدع االعتقادیة وهو بريء منها، من ذلك

ْبن نمیراإلمـــام ا   ".بعد الناس منهأََى بالقدر، وكان َمْرُ ی(7)كان محمد بن إسحاق: "لا ق،َُ

                                                           
ْخالد بن عبد اهللا بـن یزیـد بـن أسـد القـسري، أمیـر الحجـاز ثـم الكوفـة، قتـل سـنة سـت وعـ) 1( : ابـن حجـر.  هجریـةشرین ومائـةَ

 ).1649: (، ترجمة رقم)189:ص(تقریب التهذیب 
  ).357:ص/1:ج(میزان االعتدال : الذهبي )2(
ُالقـسم البــشري فـي علـي بــن أبـي طالــب: ُالناسـوت) 3( ْ هـوه، وهـذا معتقــد مـن معتقــدات ََّألّ عنــد الـذي قدســوه و- رضـي اهللا عنـه-ّ

َغلــب بــن علــي عــ. النــصارى، قــال د ّ ُ ْ ِ  وحاشــاه عــن هرضــي اهللا عنــوعلــي : "واجي فــي ســیاق كالمــه حــول معتقــدات النــصارىَ
 قـسم -الظـاهر وهـو القـسم البـشري منـه: ٕه إمام في الظاهر، واله في الباطن، قـسموا طبیعتـه إلـى قـسمینَّنكفرهم حین زعموا َأ

الـذي ال : ا البـاطن فهـو قـسم الالهـوت لیعرفـوه عـن كثـب، وأمـ؛ الذي یأكل ویشرب، ویلد ویولد، ویتقـرب إلـى عبـاده-الناسوت
ّومــن حمــاقتهم أنهــم یــستدلون علــى ألوهیــة علـــي بمــا حــصل لــه مــن كرامــات كقلــع بــاب خیبــر، وشـــجاعته . یأكــل وال یــشرب

َّلى الله علیه وسلمَص - الرسولَّنكلم الجن، وَأُه كان یَّنالحربیة، وزعموا َأ ِ َّ ََّ َ َْ َ علي ُأسـند إلیـه  ُأسند إلیه قتال الكفار الظاهرین، و-ُ
ّغالب بـن علـي ". ه یعرف البواطن، واختلفوا في مكان حلوله بعد أن ترك ثوبه اآلدمي أي صورته البشریةَّنَقتال المنافقین، أل ُ ْ َ َ

ِعواجي َّفرق تنتـسب إلـى اإلسـالم وبیـان موقـف اإلسـالم منهـا، جـدة، المملكـة العربیـة الـسعودیة، المكتبـة العـصریة ): م2001(َ ّ َْ
 ).  563:ص(ة، الرابعة الذهبی

وفیـات : ، قاضي القضاة، صـاحب كتـابربلي، أبو العباسالبرمكي األ كانِّلَبن خ بن إبراهیم بن أبي بكرأحمد بن محمد ) 4(
ِّعبـــد الوهـــاب بـــن علـــي، تـــاج الـــدین الـــسبكي، طبقـــات : ُینظـــر: ُینظـــر. األعیـــان، مـــات ســـنة إحـــدى وثمـــانین وســـتمائة هجریـــة ّ

 مــصر، دار إحیــاء الكتــب العربیــة، -محمــود محمــد الطنــاحي، وعبــد الفتــاح محمــد الحلــو، القــاهرة: قیــقالــشافعیة الكبــرى، تح
 ).1056: (، ترجمة رقم)33:ص/8:ج(فیصل عیسى البابي الحلبي 

إحــسان عبــاس، . د: وفیــات األعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، حققــه: كــانِّبــن إبــراهیم بــن أبــي بكــر بــن خلأحمــد بــن محمــد ) 5(
 ). 228:ص/2:ج( لبنان، دار صادر -بیروت

  ).23:ص/2:ج ()6(
َِّالمطلبـيمحمد بن إسـحاق بـن یـسار، أبـو بكـر  )7( ّ، مـوالهم المـدني، نزیـل العـراق، مـات سـنة خمـسین ومائـة هجریـة، ویقـالُ َ َ :

 ).5725: (، ترجمة رقم)467:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. بعدها
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َّوان الخیر من اهللا والشر من اإلنسان،: هم الذین یقولون: القدریة في إجماع أهل السنة والجماعةو ٕ 
وا بــذلك ألنهــم أثبتــوا للعبــد قــدرة توجــد الفعــل بانفرادهــا واســتقاللها دون اهللا ُّمُاهللا ال یریــد أفعــال العــصاة، وســ

ّ النبـي  قـال،ن تكـون األشـیاء بقـدر اهللا وقـضائهتعـالى، ونفـوا أ ََّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-َِّ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ُالقدریـة مجـوس : (-ُ ُ َ ُ َّ ِ َ َ ْ
َّهذه األم ُ ْ ِ  ،وهما النور والظلمـة ،مجوس في مذهبهم، وقولهم باألصلینهم لمشابهتهم الَّأن: ومعنى ذلك ،(1))ِةَِ

ور، والشر من فعل الظلمة فصاروا بذلك ثنویة، وكذلك القدریة من فعل الن  الخیرَّ المجوس یزعمون أنَّفإن
ــــت الم ــــادرین خــــالقین لألفعــــال كمــــا أثب ــــد، أثبتــــوا ق ــــى العبی ــــشر إل ــــى اهللا، وال ــــر إل جــــوس، َلمــــا أضــــافوا الخی

  .(2)وهمهفأشب

  :َّبیان من ُأعلت روایاته: رابعالمقصد ال
َمعرفـة علـل الحــدیث مـن أجــ"َّإن      ِ َّهـا وأشـرفها، وانِّل علـوم الحــدیث وأدقِِ ُمــا یـضطلع بــذلك ٕ َِ ْ أهـل الحفــظ َ

   .والخبرة والفهم الثاقب
ٍ أســباب خفیــة غامــضة قادحــة فیــهوهــي عبــارة عــن ٍ ٍ َّفالحــدیث المعلــل هــو الحــدیث الــذي اط، ٍ َّ ع فیــه َلــُ

َّة تقدح في صحته، مع أنَّلِعلى ع ُ   . ظاهره السالمة منهاٍ
ِلى اإلسـناد الـذي رجالـه ثقـویتطرق ذلك إ َ ْ ، الجـامع شـروط الـصحة مـن حیـث الظـاهر، ویـستعان اتِْ
اوي وبمخالفة غیره له مع قرائن تنضم إلى ذلـك تنبـه العـارف بهـذا الـشأن علـى إرسـال َّعلى إدراكها بتفرد الر

 بحیــث یغلــب ، أو وهــم واهــم بغیــر ذلــك، أو دخــول حــدیث فــي حــدیث، أو وقــف فــي المرفــوع،فــي الموصــول
   (3)"من الحكم بصحة ما وجد ذلك فیه ٌ وكل ذلك مانع.ردد فیتوقف فیه فیحكم به أو یت،على ظنه ذلك

َّوقــد كــان اإلمــام ابــن نمیــر مــن أهــل الخبــرة والمعرفــة بروایــات الــرواة وأحوالهــا، فقــد تكلــم فــي عــدد        َ ُّ ْ َُ
َّمن الرواة ومرویاتهم التي ُأعلت بعلل مختلفة كاالختالط، والتدلیس، والنكـارة، واالضـطراب، ّ َ  والغفلـة، وفیمـا ُّ

  :یلي بیان ذلك
َّ بین من ُأعلت روایاته باالختالط-1 َّ:  

َاخـتلط فـالن، أي فـسد عقلـه، ورجـل خلـط بـین الخالطـة: فـساد العقـل، یقـال: ط لغةاالختال ُ ِّ َ ٌ ْ ٌَأحمـق : ِ َ ْ
ُمخالط العقل، ویقال َ َ َِخولط الرجل فهو مخالط، اختلطَ عقله فهو مختلط إذا تغیر: ُ َْ ُ ُُ َ ََ َ ٌ ُ ِ   . (4) عقلهُ

  وال ــام األقــدم انتظــل وعــاد العقـــه فســوحقیقت: "(5)اويــال اإلمام السخــ، فقًاالحـــالط اصطــا االختــَّوأم
  

                                                           
َنه، كتــابأبــو داود فــي ســناإلمــام  أخرجـه )1(  -عــن عبــد اهللا بــن عمــر ،)4691:ح (،)847:ص(ر، َفــي القــد: َُّّالــسنة، بـاب: ِ

ُرضي الله عنه َ ُْ َّ َِ  .صحیح: الشیخ األلبانيوقال . -َ
 .)128:ص/10:ج(جامع األصول : ابن األثیر الجزري: ُینظر )2(
 ).90:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح) 3(
  ).خلط: مادة). (295 -294:ص/7:ج(لسان العرب : ابن منظور: ُینظر )4(
 ).459: ص-458:ص/4:ج(فتح المغیث  )5(
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   ،(1)وديــــــال كالمسعـــرقة مــــ وس،ٍنــوت ابمـــن مـــ :رضعــ أو ،رضمــ أو ،ررضــأو ، فَرَ بخــــاــال إمــــــواألفع
  ".(3)نِّكابن الملق  أو احتراقها،(2)یعةِهَ كتب كابن لذهاب أو

َّ، فـإن (4)"تمییـز المقبـول مـن غیـره: ُّفن عزیـز مهـم، وفائـدة ضـبطهم"ِّومعرفة المختلطین من الثقات 
ِّاالختالط علة تـؤثر فـي ضـبط الـراوي بمـا یـؤدي إلـى رد حدیثـه، وحكـم حـدیث مـن اخـتلط مـن الثقـات ِّ َّ ُ َّ ه َّأنـ: "ِ

ُیقبل  َ ُحدیث من ُأخذ عنهم قبل االختالط، وال یقبل حدیُْ َ ُْ َ شـكل أمـره فلـم ُأ  بعـد االخـتالط، أومِث من ُأخذ عـنهِ
َیدر ْ   .(5)"ِهل ُأخذ عنه قبل االختالط أو بعده ُ

َّوقد بین اإلمام ابن نمیر من ُأعلت روایاته باالختالط، ومن ذلك ٍ ْ َُ ما أخرجـه اإلمـام ابـن أبـي حـاتم : َّ
ْالجــــرح وا"فــــي  ِلتعــــدیلَ ْ َْالجنیــــد بــــن الحــــسین بــــن يلــــع أخبرنــــا: ، قــــال(6)"َّ ْنمیــــر ابــــن ســــمعت :قــــال ،ُ : یقــــول َُ

 (9)هـارون بـن ویزیـد (8)يمهـد بـن الـرحمن عبـد منـه سـمع اخـتلط، رةَخبـَأ كـان فلمـا ثقـة، كـان (7)يالمسعود"
   ."مستقیم فهو الشیوخ عنه روى وما مختلطة، حادیثأ

: (11) قبــل موتــه، قــال اإلمــام أبــو حــاتم(10) اخــتلطة المــسعوديعبــد الــرحمن بــن عبــد اهللا بــن عتبــو
َوقد سمع منه عدد من الرواة قبل االختالط، وعدد بعـد االخـتالط، ، "تغییر بأخرة قبل موته بسنة أو سنتین" ُّ

َوعـــدد ُأشـــكل أمـــرهم فلـــم یـــدر هـــل ســـمعوا منـــه قبـــل االخـــتالط أو بعـــده، فمـــن الـــرواة الـــذین ســـمعوا منـــه بعـــد  ُّ َ ْ ُ
                                                           

ّالكوفيعبد الرحمن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن مسعود  )1( سـنة خمـس :  مات سنة سـتین ومائـة، وقیـل، المسعوديُ
  ).3919: (، ترجمة رقم)344:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. وستین ومائة هجریة

َالحضرمي،یعة بن عقبة ِهَد اهللا بن لعب) 2( ْ ْالمـصري أبو عبد الـرحمن َ  وقـد . ومائـة هجریـة مـات سـنة أربـع وسـبعین، القاضـيِ
 ).3563: (، ترجمة رقم)319:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ناف على الثمانین سنة

َعمــر بــن علــي بــن أحمــد بــن عبــد اهللا الــسراج األنــصاري األنــسي التكــرور )3( َْ ِّي األصــل، المــصري الــشافي، المعــروف بــابن ّ ْ ِ
البــدر ): م1998(محمــد بــن علــي الــشوكاني: ُینظــر. ِّالملقــن، كــان یلقــن القــرآن فنــسب إلیــه، مــات ســنة أربــع وثمانمائــة هجریــة

لیمینـي، الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ویلیه الملحق التابع للبدر الطالع، للمؤرخ محمد بن محمـد بـن زبـارة الحـسني ا
: ، ترجمـة رقـم)348: ص-346:ص/1:ج( لبنان، دار الكتب العلمیـة -خلیل المنصور، بیروت: الصنعاني، وضع حواشیه

)346 .( 
 ).458:ص/4:ج(فتح المغیث : َّالسخاوي )4(
  ).392:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح )5(
  ). 251:ص/5:ج(، و)322:ص/1:ج() 6(
  .  المسعوديعتبة بن عبد الرحمن بن عبد اهللاهو  )7(
  .من هذا البحث) 26:ص(َّتقدمت ترجمته . ََْهو عبد الرحمن بن مهدي العنبري )8(
َهو یزید بن هارون السلمي) 9(   .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . ُّ
َخلیـــــل بـــــن كیكلـــــدي المعـــــروف بـــــأبي ســـــعید العالئـــــي: ُینظـــــر )10(          رفعـــــت فـــــوزي . د: كتـــــاب المختلطـــــین، تحقیـــــق وتعلیـــــق: َ

 ومحمد بن أحمـد ،)28: ( ترجمة رقم،)72:ص( مصر، مكتبة الخانجي - عبد الباسط مزید، القاهرةيعل. عبد المطلب، ود
َالكواكــب النیــرات فــي معرفــة مــن اخــتلط مــن الــرواة  ): م1999(ّالمعــروف بــابن الكیــال عبــد القیــوم عبــد رب : ، تحقیــقِّالثقــاتُّ

ّالنبي، مكة المكرمة ِ  .)35: (، ترجمة رقم)282:ص(َّة، مكتبة اإلمدادیة، الطبعة الثانیة  السعودی-َّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )11( ْ َّ ْ   ). 252: ص-251:ص/5:ج(َ
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َّعبــــد الـــرحمن بــــن مهـــدي، ویزیــــد بـــن هــــارون، هــــذا مـــا َأكــــده اإلمـــام ابــــن الكیـــال فــــي الط تاالخـــ الكواكــــب "َّ
ْ، واإلمام ابن نمیر في قوله السابق(1)"َِّّالنیرات َُ .  

ـــن أبـــي حـــاتم فـــي نـــمو ِالجـــرح والتعـــدیل"ه مـــا أخرجـــه اإلمـــام اب ْ َّ ْ ـــالاًأیـــض (2)"َ ـــا: ، ق ـــي أخبرن ـــنّ عل    ب
َْالحــسین بــن الجنیــد  ْت ابــن نمیــر ســمعُ ث عنــه أصــحابنا، وكــان َّدَ قــد حــ(3)عبــد الوهــاب بــن عطــاء: "قــولیَُ

 -رةَخ ســمع منــه بــَأ(5)رة، كــان شــبه المتــروك، ووكیــعَخبــَأ (4)ه ســمع مــن ســعیدَّ أنــ:أصــحاب الحــدیث یقولــون
ْنعـیم، وأبو -یعني من سعید ْ اإلمـام ابـن نمیـرالـــوق ،"رةَخسـمع مـن سـعید بـَأ (6)َُ ه َّأنـ (8)و أسـامةوزعـم أبـ": (7)َُ

  ."وفةُكتب عن سعید بالك
ِّوسعید بن أبي عروبة من الثقات، اختلط ُ  قبل موته، واختلف في مدة اختالطـه، قـال اإلمـام ابـن (9)َ

َّحبان ، وقـال "ثـالث عـشرة سـنة: "، وقـال الحـافظ الـذهبي"وكان قد تغیر حفظه قبل موتـه بعـشر سـنین: "(10)ِ
  ".خمس سنین: "(11)في موضع آخر

ْ كان اإلمام ابن نمیر على علم بمن سمع منه قبل االختالط، وبعد االختالط، ومن ُأشكل أمره  وقد َُ
ْفلم یدر هل سمع منه قبل االختالط أو بعـده، فـذكر مـن الـذین سـمعوا منـه قبـل االخـتالط  عبـد الوهـاب بـن "ُ

الكواكـــــب "ال فـــــي َّ، واإلمـــــام ابـــــن الكیـــــ(12)"المختلطـــــین"، ووافقـــــه علـــــى ذلـــــك اإلمـــــام العالئـــــي فـــــي "عطـــــاء
  .(13)"النیرات

                                                           
  ).288:ص: (ُینظر )1(
   ).324:ص/1:ج( )2(
ْالعجلــيعبـد الوهــاب بــن عطــاء الخفــاف، أبــو نــصر  )3( ْالبــصري، مــوالهم، ِ  ســنة ســت :قــال وی،، نزیــل بغــداد، مــات ســنة أربــعَ

 ).4262: (، ترجمة رقم)368:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ومائتین هجریة
ْالنــضر، مــوالهم، أبــو ّريُكْشَ الیــ، مهــران:وبــةُرَســعید بــن أبــي ع )4( ْالبــصري َّ  ومائــة  ســبع وخمــسین: وقیــل، مــات ســنة ســت،َ

  ).2365: (، ترجمة رقم)239:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. هجریة
ُهو وكیع بن الجراح الرؤاسي )5( َّ َ. 
َْ هو أبو نعیم )6( ِّالفضل بن دكین الكوفيُ ُ َ ُ ْ َ. 
   ).324:ص/1:ج( )7(
 .من هذا البحث) 11:ص(َّتقدمت ترجمته . َُهو أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي )8(
َالعالئــي: ُینظــر )9( ، ترجمــة )190:ص(الكواكــب النیــرات : لّوابــن الكیــا، )18: (ترجمــة رقــم، )41:ص (كتــاب المختلطــین: َ

 .)25: (رقم
 ).360:ص/6:ج(ِّالثقات  )10(
 ).173:ص:1:ج(ِالعبر في خبر من عبر : الذهبي )11(
 ).43:ص: (ُینظر )12(
 ).196:ص: (ُینظر )13(
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َّوكیــع بــن الجــراح"وذكــر مــن الــذین ســمعوا منــه بعــد االخــتالط  ، ووافقــه علــى ذلــك اإلمــام العالئــي      "َ
، واإلمـــــــام ابـــــــن الـــــــصالح فـــــــي              (2)"الكواكـــــــب النیـــــــرات"َّ، واإلمـــــــام ابـــــــن الكیـــــــال فـــــــي (1)"المختلطـــــــین"فـــــــي 

ُتحدث عن سعید بن أبي عروبة، : "َّ عن یحیى بن معین أنه قال لوكیعوقد روینا: "، وقال(3)علوم الحدیث" َ َِّ ُ
َّوانما سمعت منه في االختالط ٍرأیتني حدثت عنه إال بحدیث مستو: ، فقال"ٕ ََّ ْ ُ َّ ُ َ."  

ْنعیم أبا "-اً أیض-وذكر منهم َالفضل بن دكین َُ ُ ْ ، "كتبت عنه بعـدما اخـتلط حـدیثین: "(4) الذي قال،"َ
  ". كتبت حدیثین، ثم اختلط، فقمت وتركته: "(5)آخروقال في موطن 

ْ، فقال اإلمام ابن نمیر(6)"حماد بن أسامة "شكل أمرهُأوذكر من الذین  ه كتـب َّنـوزعم أبو أسامة َأ: "َُ
َ، وحماد لم یدر هـل سـمع مـن سـعید قبـل االخـتالط أو بعـده؟"وفةُعن سعید بالك ْ ُ ٌ، فهـذا لـم یـنص علیـه أحـد !َّ
َُه َأعلمَّمن األئمة والل ْ ُ.  

  :َّ بیان من ُأعلت روایاته بالتدلیس-2
َّالــدال والــالم والــسین، أصــل یــدل علــى ســتر وظلمــة، فالــدلس: "التــدلیس لغــة ٍ ْ َ ُّ ُدلــس الظــالم: ٌ ومنــه . َ

  .(7)"ُال یدالس، أي ال یخادع: قولهم
  :قسمانالتدلیس : "(8)"علوم الحدیث"، فقال اإلمام ابن الصالح في اًوأما التدلیس اصطالح

ِتدلیس اإلسناد:  القسم األول- َ ْ َّ َأنـه سـمعه منـه،   اًوهو أن یروي عمن لقیه ما لم یسمع منه، موهمـ: ِْ
  .َّ َأنه قد لقیه وسمعه منه، ثم قد یكون بینهما واحد وقد یكون أكثراًأو عمن عاصره، ولم یلقه موهم

معه منــه، فیــسمیه أو یكنیــه،         ســًاوهــو أن یــروي عــن شــیخ حــدیث: تــدلیس الــشیوخ:  القــسم الثــاني-
َأو ینسبه، أو یصفه بما ال یعرف به، كي ال یعرف َُ َْ ُْ ُ.  

ُْوبعضهم زاد على ذلك، كالحاكم النیـسابوري فـي  َ  الـذي قـسم التـدلیس إلـى (9)"معرفـة علـوم الحـدیث"َْ
َّستة أقسام، ولكن كما قال الحافظ ابن حجر في  َالنكت"ِ متغایرة؛ بل هي متداخلـة ولیس هذه األقسام : "(10)"ُّ

  ".وحاصلها یرجع إلى القسمین اللذین ذكرهما ابن الصالح

                                                           
 ).43:ص: (ُینظر )1(
 ).193:ص: (ُینظر )2(
  ).393:ص() 3(
 ).505:ص/3:ج(التاریخ الكبیر : البخاري )4(
 ).42:ص(كتاب المختلطین : الئيالع )5(
 .من هذا البحث) 11:ص(َّتقدمت ترجمته . َُ أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي)6(
 ).296:ص/2:ج(معجم مقاییس اللغة : فارسابن  )7(
 ).74: ص-73:ص( )8(
 ).  114: ص-103:ص( )9(
َالنكت على كتاب ابن الصالح: بن حجرا )10( ِ َ  ).622:ص/2:ج (ّ
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َوالتدلیس علة من علل الحدیث، وقد اختلف العلماء في قبول روایة من عرف بالتدلیس، والصحیح  ِ ُ َّ ِ
ِّوالـصحیح التفـصیل، وأن مـا رواه المـدل: "(1)"علـوم الحـدیث"التفصیل، قال اإلمام ابن الصالح فـي  ُ ٍس بلفـظ َّ

ِّمحتمــل لــم یبــین فیــه الــسماع، واالتــصال حكمــه حكــم المرســل وأنواعــه، ومــا رواه بلفــظ مبــین لالتــصال نحــو  َ ُ َّ
  ".ُسمعت، وحدثنا، وأخبرنا، وأشباهها فهو مقبول محتج به

َوقد بین اإلمام ابن نمیر المدلسین من الرواة، من ذلك ُّ ٍ ْ َُ ْجرح ال" في بن أبي حاتمما أخرجه اإلمام ا: َّ َ
ِوالتعدیل ْ َْالجنید بن الحسین بن يعلأخبرنا : ، قال(2)"َّ ْنمیر ابن سمعت :قال ،ُ َجناب أبو": یقول َُ   بن یحیى َ

  ."یسمع لم ث بماِّدَحُی كان بالتدلیس، حدیثه فسدأ تدلیس، صاحب كان صدوق،  (3)ةَّیَح بىأ
ْمــــا أخرجــــه اإلمــــام ابــــن أبــــي حــــاتم فــــي الجــــرح والتعــــ: ومــــن ذلــــك     َّ ْ     ّعلــــي بــــن نــــاأخبر: ، قــــال(4)"ِدیلَ

ْنمیــر ابــن ســمعت :قــال ،ُالحــسین بــن الجنیــد ّالفــزاري معاویــة ن بــمــروان كــان": یقــول َُ َ  مــن الــشیوخ قطلــتی (5)َ
ْ، یعني أنه كان یدلس تدلیس شیوخ والله َأعلم، والفزاري من شـیوخ اإلمـام ابـن نمیـر، وهـو ثقـة، وقـد "السكك ُ َْ ََ ُ َ ُ َّ َ

 وكــان یــدلس أســماء ،ثقــة حــافظ": )6("تقریــبال" مــن التــدلیس، قــال الحــافظ ابــن حجــر فــي اشــتهر بهــذا النــوع
  ".اً بالتدلیس، وكان یدلس الشیوخ أیضاًكان مشهور: ")7("طبقات المدلسین"، وقال في "الشیوخ

ْوهنـا ال بــد مـن الوقــوف علــى فائـدة، وهــي أن اإلمـام ابــن نمیــر كـان یكــسو ألفاظـه ویحــسنها، وكــان    َُ َّ
َّدب مع شیوخه إذا ما تحدث عن بعض العلل عندهمیتأ َ َ.  

ٕومـــن المعلـــوم أن تـــدلیس الـــشیوخ مكـــروه، وان كـــان أخـــف أنـــواع التـــدلیس كراهـــة، قـــال اإلمـــام ابـــن  َّ
 فـأمره أخـف، وفیـه تـضییع - أي تـدلیس الـشیوخ-وأمـا القـسم الثـاني: ")8("معرفة علوم الحـدیث"الصالح في 

ویختلـف الحـال فـي كراهـة . ه على من یطلب الوقوف على حالـه أهلیتـهللمروي عنه، وتوعیر لطریق معرفت
ُذلك بحسب الغـرض الحامـل علیـه، فقـد یحملـه علـى ذلـك كـون شـیخه الـذي غیـر سـمته غیـر ثقـة، أو كونـه  َِ َِ َ ّ ُ

َمتأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه  ِ جماعة دونه، أو كونه أصـغر سـنِّ َ ُ مـن الـراوي عنـه، أو كونـه كثیـاُ ر َّ
ٍالروایة عنه فال یحب اإلكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة ُّ ِ ُ َ َ ِّ."  

  
  

                                                           
 ).75:ص ()1(
 ).138:ص/9:ج(، و)322:ص/1:ج( )2(
 تقریــب التهــذیب :ابــن حجــر: ُینظــر.  أو قبلهــا ومائــة هجریــة، مــات ســنة خمــسین،ابَنــَ أبــو ج، الكلبــيةَّیــَیحیـى بــن أبــي ح )3(
 ).7537: (، ترجمة رقم)589:ص(
  ). 273:ص/8:ج(، )324:ص/1:ج ()4(
ّ الفزاريمعاویة ن بمروان )5(   . هذا البحثمن) 13:ص(َّتقدمت ترجمته . ََ
  ).526:ص( )6(
  ).45:ص( )7(
  ).74:ص ()8(
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َّ بیان من ُأعلت روایاته بالن-3   :كارةَّ
ـــاخت ـــه" ركـــالحـــدیث المن"دمون والمتـــأخرون فـــي تعریـــف قـــف المتل ، أمـــا (1)-ا ســـیأتيمـــ ك-ٕواطالقات

َّالمتقــدمون ومــنهم اإلمــام ابــن نمیــر علــى أن المنكــر هــو  ْ عــرف متنــه مــن ُالــذي ینفــرد بــه الرجــل وال یالحــدیث َُ
 فــــي الحلـصن اــــ اب اإلمــامالــــقّ، وأما المتأخرون فقد فـصلوا فـي تعریفـه وتعـددت أطالقـاتهم لـه، غیر روایته

ْبكي بن أـبلغنا ع: "(2)"علـوم الحـــدیث" ِالبردیجـيد بـن هـارون م أحرَ ِ ِ ْ ه الحـدیث الـذي ینفـرد بـه َّأنـ: (3)الحـافظ َ
   ."وال من وجه آخر عرف متنه من غیر روایته، ال من الوجه الذي رواه منه،ُ وال یالرجل

ِالبردیجيفأطلق : "اًمعلق (4) ابن الصالحلثم قا ِ ِ ْ ِّواطالق الحكـم علـى التفـرد بـالرد، . ِّ ذلك ولم یفصلَ ِ ُّ ُ ٕ
ُّأو النكارة، أو الشذوذ، موجود في كالم كثیر من أهل الحدیث َّ".  

َّارة علــــة مكــــَّنإن الفــــعلیــــه و       َّالحــــدیث متــــى وجــــدت إال بحــــسب اصــــطالح م بــــصحة كــــمــــن الح ةعــــانِ َّ
ْالمتقــدمین مــن األئمــة النقــاد كــالبردیجي وأحمــد والنــسائي وابــن نمیــر وغیــرهم، قــال الــدكتور علــي البقــاعي َُ َّ ُِّ ِ ِ ْ َ َّ- 

َّ إال بحــسب اًعیفوعلــى جمیــع هــذه األحــوال یكــون المنكــر ضــ: "(5)"المــنهج الحــدیث" فــي كتابــه -حفظــه اهللا
ِالبردیجياصطالح  ِ ِ ْ َّ لـه مـن المتقـدمین كاإلمـام أحمـد والنـسائي، فـالمنكر عنـده هـو الحـدیث اً ومن كان موافقـَ ِّ

، اً، أو ضــعیفاً، أو حــسناًوهــذا قــد یكــون صــحیح. ُالــذي ینفــرد بــه الرجــل، وال یعــرف متنــه مــن غیــر روایتــه
  ". َّبحسب قوة رجاله

ُوقـــد بـــین اإلمـــام ابـــن ن     َّمیـــر مـــن ُأعلـــت أحادیـــث بالنكـــارة حیـــث إنـــه اجتمـــع فیهـــا التفـــرد والـــضعف،ّ َِّ َّ َ ٍ ْ َ      
ـــك ـــان فـــيابـــنأخرجـــه اإلمـــام  مـــا: مـــن ذل َّ حب ـــسنده عـــن (6)"المجـــروحین"ِ      : قـــال،(7)"جـــزرة" صـــالحاإلمـــام  ب

ْنمیــر ابــن تـسألــ  نـــــع (9)باركــــالم ابــن نــــــع اــــــحدثن هَّإنــ :تــــــفقل ،"ةـــــثق": الـــــ، فق(8)ســـــِّلَغُم بــن ةراــــــَبُج نـعــ َُ

                                                           
 . من هذا البحث) 338: ص-337:ص: (ُینظر )1(
 ).80:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح )2(
َ البردعـيح، أبـو بكـرْوَأحمد بن هـارون بـن ر )3( ْ ْ البرَ ِّ تـوفي.مـن أعمـال برذعـة مـن بـالد أرمینیـةیج ِدْرَ بـ أهـل مـن،دیجـيَ ُ  سـنة ُ

 ).300: (، ترجمة رقم)67 -64:ص/6:ج (تاریخ دمشق: ابن عساكر: ُینظر. مائة هجریةإحدى وثالث
 ).80:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح )4(
 لبنـــان، دار البـــشائر اإلســـالمیة، -ُالمـــنهج الحـــدیث فـــي تـــسهیل علـــوم الحـــدیث، بیـــروت): م2009(علـــي نـــایف البقـــاعي )5(

   ).  187:الطبعة الثانیة ص
 .)221:ص/1:ج( )6(
ِاألسدي صالح بن محمد بن عمرو بن حبیب )7( َ ُّ، موالهم، البغدادي، أبو علي، َ ْ ، نزیـل بخـارى، مـات فـي ذي الحجـة "جـزرة"َ

  ).664: (، ترجمة رقم)642: ص-641:ص(تذكرة الحفاظ : الذهبي. سنة ثالث وتسعین ومائتین
ُّجبـــارة بـــن المغلـــس الحمـــاني، عـــن )8( َّ ِ َِّ ُ َ َكثیـــر بـــن ســـلیم، وشـــ: ُ َ ْبیب بـــن شـــیبة، وعنـــهُ ْابـــن ماجـــه، وأبـــو یعلـــى، وعبـــدان، مـــات : َ َ
 ).  748: (، ترجمة رقم)289:ص/1:ج(الكاشف : الذهبي: ُینظر). ه241(
َهو عبد اهللا بن المبارك المروزي) 9( ْ َ.  
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ََّ صلى الله علیه وسلم-النبي رأى: (قال ،(3)أبیه عن (2)ِدْرَوْال ابن عن (1)دْیـــَمُح َّ ََّ ََ ِ َْ َ  َتْنـَأ: فقـال ،َأحمـر ًرجـال -ُ
ْنمیر ابن قال، (4))ِدْرَوْال ْوُبَأ  (6)سـوید بـن إسـحاق نعـ (5)زیـد بـن ادَّحمـ عـن حـدثنا وقلـت :قـال منكـر، هـذا: َُ

ّالنبي نادى ًرجال أن عمر ابن عن (7)مرْعَی بن یحیى عن ِ ََّ صلى الله علیه وسلم-َّ َّ ََّ ََ ِ َْ َ : قـال ،(8))لبیك( :فقال -ُ
ْنمیـر ابـن قال ثمر، منك وهذا  يتعنـ" :لـه فقلـت ،"كتبـه علیـه أفـسد جیرانـه بعـض وأظـن": قـال ثـم ."حـسبك": َُ

َّالحمــاني یحیــى قــال : ، قــال(10)"التهــذیب"ه الحــافظ ابــن حجــر فــي أخرجــمــا ، و"اًأحــد ىِّســمُأ ال ":فقــال ،"؟(9)ِ
ْ ســألت ابــن نمیــر عنــهاً صــالحًكــان رجــال" :صــالح جــزرة ُ َّن یخــر مــن الــسماء إلــى األرض كــان أل: "، فقــال"؟َُ َّ ِ َ

  وا مـن حدیثـه، ا أنكـرَّ فـسألني عمـ،"مـون فیـهَّكـان أصـحاب الحـدیث یتكل":  قلـت لـه،"إلیه من أن یكـذب ُّبَحَأ
َّالحماني، قال َّ فقلت لعله،"؟ه أفسد حدیثه بعض جیرانهَّلعل": له خمسة أو ستة فأنكرها، ثم قال فذكرت ال ": ِ

  ". اًأسمي أحد
َّ بین من ُأعلت روایاته باالضطراب-4 َّ:  

َّإن  ٍهــو الــذي تختلـف الروایــة فیـه، فیرویــه بعــضهم علـى وجــه، وبعــ: المـضطرب مــن الحـدیث"ِ ِ َ َ ضهم ِّ
َّعلــى وجــه آخــر مخــالف لــه، وان ٕ ٍ        َّ إذا تــساوت الروایتــان، أمــا إذا ترجحــت إحــداهما بحیــث اًیه مــضطربّسمُمــا نــٍ

                                                           
ْحمید  )1( َ ْالبصري، أبو عبیدة ،د الطویلْیَمُبن أبي حُ  : ویقـال،نة اثنتـین مـات سـ، اختلف في اسم أبیه علـى نحـو عـشرة أقـوالَ

، ترجمـة )181:ص(تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر.  وله خمـس وسـبعون،وهو قائم یصليومائة هجریة، ثالث وأربعین 
  ).1544: (رقم

  .لم أظفر بترجمته )2(
  .لم أظفر بترجمته )3(
َ، مسند من یعرف بالكنى مـن أصـحاب رسـول الالمعجم الكبیرَََّأخرجه الطبراني في  )4( ُ َ ِلـهُ ََّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-َّ ِ َّ ََّ ََ َْ َ  ممـن لـم -ُ

ِ َأبا الوردُیكنىینقل إلینا اسمه، من  ْ َ َِّرواه الطبراني وفیه جبارة بن المغلس، : "وقال الهیثمي ،)953:ح(، )383:ص/22:ج (،ْ ُ َ ُ ََ ََّ ُ َ
ْوثقه ابن نمیـر، ونـسبه غیـر واحـد إلـى الكـذب َ ْعلـي بـن أبـي بكـر الهیثمـي". ُ َ :  مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، تحقیـق):م1994(ّ

 ).109:ص/8:ج( لبنان، دار الفكر -ّعبد اهللا محمد الدرویش، بیروت
ِحماد بن زید األزدي )5( َْ   .من هذا البحث) 21:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
ْالبصري،إسحاق بن سوید بن هبیرة العدوي  )6( تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر.  ومائـة هجریـة مات سنة إحـدى وثالثـینَ
  ).358: (، ترجمة رقم)101:ص(
ْالبصري، مرْعَیحیى بن ی )7(  تقریـب التهـذیب :ابـن حجـر: ُینظـر.  وقیـل بعـدها هجریـة، مات قبل المائة، نزیل مرو وقاضیهاَ
  ).7678: (، ترجمة رقم)598:ص(
ِما یقول الرجل للرجل إذا : ِّّأخرجه ابن السني في عمل الیوم واللیلة، باب )8( أحمد بـن محمـد ). 191:ح (،)99:ص(ناداه، ُ

ِّّالــدینوري، المعــروف بــابن الــسني ْ َ ّكتــاب عمــل الیــوم واللیلــة، حققــه وخــرج أحادیثــه وعلــق علیــه: ِّ َّ َ  -بــشیر محمــد عیــون، دمــشق: ِ
 .سوریا، مكتبة دار البیان

ّالحماني الكوفي، مینْشِیحیى بن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن ب )9( ُ َّ ابـن : ُینظـر.  ومائتین هجریـةثمان وعشرین مات سنة ِ
  ).7591: (، ترجمة رقم)593:ص(تقریب التهذیب : حجر

 ).289:ص/1:ج( )10(
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ًال تقاومهــــا األخــــرى بــــأن یكــــون راویهــــا أحفــــظ، أو أكثــــر صــــحبة للمــــروي عنــــه، أو غیــــر ذلــــك مــــن وجــــوه  ُ
  . لمضطرب وال له حكمهالترجیحات المعتمدة، فالحكم للراجحة، وال یطلق علیه حینئذ وصف ا

ٍثم قد یقع االضطراب في متن الحدیث، وقد یقع في اإلسناد، وقد یقع ذلك مـن راو واحـد، وقـد یقـع  َ ْ َُّ
ٍبین رواة له جماعة َواالضطراب موجب ضعف الحدیث؛ إلشعاره بَأ. ٍ َُه لم یضبط، والله َأعلمَّنٌ ْ ُ َّ َ"(1).  

َّوقــد بــین اإلمــام ابــن نمیــر مــن ُأعلــت أح َ ٍ ْ َُ ي بــن أبــام امــه اإلجــا أخرمــ: ادیثــه باالضــطراب، مــن ذلــكّ
ِالجرح والتعدیل"ـم في تحا ْ َّ ْ َْالجنید،بن  الحسین بن ّعلي ناأخبر :(2)"َ ْنمیر ابن سمعت :قال ُ  بـن جعفـر ":یقول َُ
ِّالزهري عن حادیثهأ ثقة، انـقْرُب ِ ْ   ."مضطربة (3)ُّ

َّبین من ُأعلت روایاته بالغفلة -5 َّ:  
ُّ الــــراوي، وقــــد تــــرد حــــدیث صــــاحبها، قــــال بــــشر بــــن (4)ضــــبطلعلــــل التــــي تطعــــن فــــي الغفلــــة مــــن ا َ َّ

ُفمـا الغفلـة التـي یـرد بهـا حـدیث الرضـا الـذي ال یعـرف : ")7(:)6(يِدْیـَمُالحالزبیـر قـال عبـد اهللا بـن : )5(موسى َ ْ ُ ُُّ
ِّحـدث بمـا قـالوا أو ُي كتابـه ویْهـو َأن یكـون فـي كتابـه غلـط، فیقـال لـه فـي ذلـك، فیتـرك مـا فـ: قلت"بكذب؟،  َ

ًغیره في كتابه بقولهم، ال یعقل فرق ما بین ذلك، أو یصحف ذلـك تـصحیفی  یقلـب المعنـى، ال یعقـل اً فاحـشاُ
  ".ف عنهُیكذلك، ف

َّوقـــد بـــین اإلمـــام ابـــن نمیـــر مـــن ُأعلـــت أحادیثـــه بالغفلـــة، مـــن ذلـــك َ ٍ ْ َُ ِابـــن عـــدي مـــا أخرجـــه اإلمـــام :َّ َ          
ٍثنا شــــریكحــــد :، قــــال(9)ن موســــىبــــ ثابــــت ثحــــدیمــــن  (8)"الكامــــل"فــــي  ِ َ ِ عــــن األعمــــش(10)ََ َ ْ َ ْ ْ ِ، عــــن َأبــــي(11)َ ْ َ   

                                                           
  ).94 -93:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح )1(
ْالجرح و : ابن أبي حاتم )2( ِالتعدیلَ ْ   ).475:ص/2:ج(، و)321:ص/1:ج (َّ
ِّ الزهريمحمد بن مسلمهو ) 3( ِ ْ ُّ.  
ًن یكون الراوي متیقظأ: الضبط )4( َّ إن حدث من حفظه، ضابط لكتابه إن حدث مـن كتابـهاً غیر مغفل، حافظاَّ ََّ ابـن : ُینظـر. َ

 ).105: ص-104:ص(علوم الحدیث : الصالح
ـــن موســـى  )5( ّالبغـــداديبـــشر ب ْ ِاألســـدي، َ َ ـــنَ ـــرة وهـــو اب ـــن عمی ـــادة حـــدیث: روى عـــن، شـــیخ ب ـــأ وعـــن ،اً واحـــدًا روح بـــن عب  ي       ب

ِالجرح والتعدیل :ابن أبي حاتم: ُینظر. ديْیَمُ والح،لرحمن المقرىعبد ا ْ َّ ْ   ).1415: (، ترجمة رقم)367:ص/2:ج (َ
ّالقرشـيعبد اهللا بـن الزبیـر بـن عیـسى ) 6( ِ ّاألسـدي َُ َ ومـائتین هجریـة، مـات بمكـة سـنة تـسع عـشرة  ، أبـو بكـر،ّيِي المكـِدْیـَمُ الحَ

  ).3320: (، ترجمة رقم)303:ص(تهذیب تقریب ال: ابن حجر: ُینظر .وقیل بعدها
ّ الخطیب البغدادي)7( ْ   ).348:ص/1:ج(الكفایة : َ
 ).99:ص/2:ج ()8(
َسلمةثابت بن موسى بن عبد الرحمن بن  )9( ِّ الضبي، أبو یزیـد الكـوفي الـضریر، مـات سـنة تـسع وعـشرین ومـائتین هجریـةَ ُ ّ َ .

  ).831: (، رقم الترجمة)133: ص(تقریب التهذیب : ُینظر
ّالنخعــيیك بــن عبــد اهللا ِرَشــ )10( َ ّالكــوفي، َّ  ومائــة  مــات ســنة ســبع أو ثمــان وســبعین، أبــو عبــد اهللا، القاضــي بواســط ثــم الكوفــةُ

  ).2787: (، ترجمة رقم)266:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. هجریة
َْســلیمان )11( ِاألســدي بــن مهــران ُ َ ّالكــوفي أبــو محمــد ، الكــاهليَ  ، أو ثمــان ومائــة هجریــة،ســنة ســبع وأربعــین مــات ،"األعمــش" ُ

  ).2615: (، ترجمة رقم)254:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر.  هجریةوكان مولده أول سنة إحدى وستین
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َسفیان َْ ِعن جابر أن رسول الله (1)ُ َّ ُ ُ َ ٍِ َ َّصلى الله علیـه وسـلم -َْ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ِمـن كثـرت صـالته باللیـل: (َ قـال-ُ َّْ ِ ُ ُ َ َ ْ َُ َ ْ ُ حـسن وجهـه ،َ َُ ْ َ َ ُ
ِبالنهار َ َّ ِ((2) .  

ّ عـدي ابـن اإلمـامَُّثم قـال ِ َّوبلغنـي عـن محمـد بـن عبـد اهللا بـن نمیـر أنـ" :َ ْ ُ ْ َْ ُ ه ذكـر لـه هـذا الحـدیث عـن ُ
ً كان مزاحًایكِرَ شَّ وذلك أن،ُِّباطل شبه على ثابت: ثابت، فقال ه أن یكـون ِبَتْشُیـَ فاً صالحً، وكان ثابت رجالاَّ

ُصـلى اللـه  - عـن النبـي،برعن جـا،  عن أبي سفیان،األعمش": یك یقولِرَیك، وكان شِرَ شثابت دخل على َّ َّ َ
َّعلیه وسلم َ َ ِ َْ َمـن كثـر صـالته باللیـل حـسن وجهـه بالنهـار":  فالتفـت فرآنـي ثابـت فقـال یمازحـه،" قال-َ ُ َ ، فظـن "َّ

َاإلســنادیك هــو مــن ِرَثابــت لغفلتــه أن هــذا الكــالم الــذي قــال شــ مــا ذلــك قــول َّنِٕ الــذي قــرأه فحملــه علــى ذلــك، واْ
   ."كیِرَش

َّ اإلمام ابن نمیر في القول السابق، واإلمام المال علي نَّكما بی (3)"یكِرَمن كالم ش هذا َّوالراجح أن" َّ ُ َْ ُ
ال أصل له، وهو موضوع عن غیر قصد؛ فقـد اتفـق أئمـة " :، حیث قال(4)"الموضوعات الكبرى"القاري في 

   ".یك قاله لثابت لما دخل علیهِرَه من قول شَّالحدیث على أن
ّمام ابن نمیر من ُأعلت روایاته من الرواة، فقد بین من سلمت روایاته من العلـل، مـن َّوكما بین اإل َ ُّ َّ َ ْ َُ

ّ ابــن عـــديه اإلمـــامأخرجــمـــا : ذلــك ِ ْمحمـــد بـــن عبــد اهللا بـــن نمیــر بـــسنده عــن (5)"الكامــل" فـــي َ ئل عـــن ُ وســـ،َُ
ْنعـیمكـان أبـو " :، فقـال"أصحیح الحـدیث هـو؟": فقیل له (6)الحسن  وقـد غلـط فـي َّ إالاًیـت أحـدیقـول مـا رأ (7)َُ

  ".شيء غیر الحسن بن صالح
                                                           

َّطلحة بن نافع القرشـي، مـوالهم، المكـي، سـكن واسـط، حـدث عـن جـابر بـن عبـد اهللا، وروى عنـه: ُ أبو سفیان)1( َ ّ ِ . األعمـش: َُ
 ). 1453: (، ترجمة رقم)861: ص-860:ص/2:ج(رجال صحیح البخاري : الباذيالك: ُینظر

َ ابــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب اإلمــام أخرجــه)2( َُّّإقامــة الــصلوات والــسنة فیهــا، بــاب: ِ ّمــا جــاء فــي قیــام اللیــل،: َِّ ِ   ،)236:ص( َ
سلسلة ): 2002(األلباني الدین محمد ناصر". موضوع: " في موضوع آخرضعیف، وقال: الشیخ األلباني قال ).1333:ح(

ّاألحادیــث الــضعیفة والموضــوعة وأثرهــا الــسیئ فــي األمــة، الریــاض َ ِ َ َ    وقــال.)169:ص/10:ج( الــسعودیة، مكتبــة المعــارف -ْ
هــذا حــدیث ال یــصح عــن : "ســىابــن الجــوزي فــي الموضــوعات بعــد ذكــره للحــدیث بــست طــرق مــن بینهــا طریــق ثابــت بــن مو

َرسول ُ ِالله َ َّ صلى-َّ ََّ الله علیه وسلمَ ِ ََّ َ َْ َ َكتاب الموضوعات الكبرى، ضبط وتقـدیم ): م1966(ّعبد الرحمن بن علي بن الجوزي". -ُ ِ
 ). 111:ص/2:ج( السعودیة، المكتبة السلفیة -عبد الرحمن محمد عثمان، المدینة المنورة: وتحقیق

 لبنـان، -ّفواز أحمد زمرلـي، بیـروت: لیس بحدیث، تحقیقُّالجد الحثیث في بیان ما : ّ أحمد بن عبد الكریم الغزي العامري)3(
 ).235:ص(دار ابن حزم 

ِعلي بن محمد المشهور بالمال علي القاري )4( ّ ّّ األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات ): م1986(ُ
ســوریا، المكتــب اإلســالمي، الطبعــة  - لبنــان، دمــشق-َّمحمــد بــن لطفــي الــصباغ، بیــروت: ّالكبــرى، حققــه وعلــق علیــه وشــرحه

 ).343:ص(الثانیة 
 ).311:ص/2:ج() 5(
َالهمـداني بـن شـفي -انّیـَ ح- وهـو،الحسن بن صـالح بـن صـالح بـن حـي )6( ْ  مـات سـنة تـسع وسـتین ومائـة هجریـة، ،وريَّ الثـَ

 ).1250: (ترجمة رقم) 161:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. وكان مولده سنة مائة هجریة
ــــو نعــــیم )7( ْأب َ ــــن دكــــین الكــــوفي:ُ ِّ الفــــضل ب ُ َ ُ ْ ــــذ الحــــسن بــــن صــــالحَ ــــو نعــــیم مــــن تالمی ْ، وأب َ تهــــذیب الكمــــال : المــــزي: ُینظــــر. ُ
 ). 180:ص/6:ج(
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  الفصل الثالث

ْد بن عبد اهللا بن نمیر َّمحممنهج اإلمام  َ ُ
ِ الرجالیلِدْعَفي ت َ ِّ  

   
 :ويشتمل عىل أربعة مباحث

  

ِمصطلحات اإلمام ابـن نمـري  يف التعـديل : َّولَث األحاملب -  ْ َّ ْ َ ُ
 .ومدلوالهتا

 

َالرواة ا: املبحث الثاين -  ْملعدلون عند اإلمام ابن نمريُّ َ ُ ّ َ ُ. 
 

ْمراتب التعديل عند اإلمام ابن نمري: املبحث الثالث -  َ ُ ِ ْ َّ . 
 

ــع -  ــري يف : املبحــث الراب ــن نم ــام اب ــنهج اإلم ْخــصائص م َ ُ
ِالتعديل ْ َّ . 
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  لَّوالمبحث اَأل
ْمصطلحات اإلمام ابن نمیر في  َ ِالتعدیلُ ْ    ومدلوالتهاَّ

ْوعبارات ابن نمیر في من خالل ألفاظ دراسة تطبیقیة ( َ ِالتعدیلُ ْ َّ(  
، "االصـطالح" ، والمـصدر"اصـطلح"اسـم مفعـول مـن " المـصطلح"، و"مصطلح"جمع " مصطلحات"

ٕ واخـراج اللفـظ مـن معنـى ،نقل عن موضـعه األولُ ما یِفاق قوم على تسمیة الشيء باسمِّعبارة عن ات: "وهو
: زاء المعنــى، وقیــلإق طائفــة علــى وضــع اللفــظ بــ اتفــا:االصــطالح:  لمناســبة بینهمــا، وقیــللغــوي إلــى آخــر

 لفــظ معــین :االصــطالح: إخــراج الــشيء عــن معنــى لغــوي إلــى معنـى آخــر لبیــان المــراد، وقیــل: االصـطالح
  . (1)"بین قوم معینین

َّوالناظر في كتب الرجال یرى أن النقاد قد ا ُّ َّ َ ِ للتعـدیل،  على استعمال مصطلحات وعبـاراتواصطلحِّ ْ َّ
َمتـى الت َ َّحقــت بــالرَ َاوي أو بالــشاهد اعتبــر قولهمــاَ ُِ َ وُأخــذ بــهْ فــي ألفاظهــا، متنوعــة ، وهــي مــصطلحات وعبــارات ِ

لــت فیــه، وغیــر ذلــك مــن  باعتبــار اإلمــام الناقــد الــذي أطلقهــا، والــسیاق الــذي قیاًمختلفــة فــي مــدلوالتها أحیانــ
  . االعتبارات
َّبــد للباحــث فــي أحــوال الرجــال أن یتعــرف علــ وال َ ُِّ  مــداللوالت هــذه المــصطلحات والعبــارات، قــال ىَّ

َفمـــن نظـــر كتـــب الرجـــال، ككتـــاب ابـــن أبـــي حـــاتم المـــذكور": (2)َّاإلمـــام الـــسخاوي ّ، والكامـــل البـــن عـــدي، (3)ِّ ِ َ
ولـو اعتنـى بـارع بترتیبهـا، ووضـع كـل لفظـة بالمرتبـة المـشابهة لهـا، . والتهذیب، وغیرها، ظفـر بألفـاظ كثیـرة

 یلهج بذكر ذلك فما تیسر، والواقـف علـى (4)، وقد كان شیخنااً، لكان حسناًطالحمع شرح معانیها لغة واص
  ". عبارات القوم یفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب األحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك

ًومــن عــرف مقاصــدهم ســهل علیــه الحكــم علــى الــرواة حكمــ َ ْ عــن الهــوى والمیــل، اً بعیــداً مناســباُّ قــال َ
َوالكالم في الرواة یحتاج إلى ورع تام، وبر: "(5)لذهبياالحافظ  ٍ َُّ َ ٍاءة من الهوى والمیل، وخبرةَ ِ ٍْ ِكاملة بالحدیث،  َ ٍ

                                                           
َعلــي بــن محمــد الــشریف الجرجــاني) 1( ْكتــاب التعریفــات، تحقیــق): م1984(َّ  لبنــان، دار الكتــاب -إبــراهیم األبیــاري، بیــروت: َّ

 ). 44:ص(العربي 
 ).278 -277:ص/2:ج(فتح المغیث ) 2(
ِأي كتاب الجرح والتعدیل )3( ْ َّ ْ َ. 
أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي بــن أحمــد، أبــو الفــضل الكنــاني العــسقالني المــصري ثــم القــاهري الــشافعي،  )4(

َِویعرف بابن حجر العسقالني، وهـو لقـب لـبعض آبائـه، شـهد لـه العلمـاء بـالحفظ والثقـة واألمانـة وسـع َّة العلـم فـي فنـون شـتى، ُ
. ًوزادت تـصانیفه التــي معظمهــا فـي فنــون الحــدیث علـى مائــة وخمــسین مـصنفا، مــات ســنة اثنتـین وخمــسین وثمانمائــة هجریــة

ـــــسخاوي: ُینظـــــر ـــــن عبـــــد الـــــرحمن ال ـــــروت: محمـــــد ب ِالـــــضوء الالمـــــع ألهـــــل القـــــرن التاســـــع، بی َّ ُ ـــــاة -َ  لبنـــــان، دار مكتبـــــة الحی
 ). 104: (م، ترجمة رق)40: ص-36:ص/2:ج(
: ٕعبــد الفتــاح أبــو غــدة، طباعــة واخــراج: الموقظــة فــي مــصطلح الحــدیث، اعتنــى بــه): م1991( أحمــد الــذهبيبــنمحمــد  )5(

 ). 82:ص( یة سوریا، مكتب المطبوعات اإلسالم-حلب:  لبنان، دار البشائر اإلسالمیة، نشر-بیروت
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ِوعلله ورجاله، ثم نحن نفتقر إلى تحریر عبارات  ِ ِ ُِ َ َ ْالتعدیل والجـرح ومـا بـین ذلـكِ َ ِ ْ َ مـن العبـارات المتجاذبـة، ثـم َّ ََ َ ُ
ُّأهم من ذلك أن َ نعلم باالستقراَ ُء التام عرَ َّ َف ذلك اإلمام الجهبذ، واصطالحهِ ِ ْ ِ ِ ِ، ومقاصده، بعباراته الكثیرةَ َِ".  

ْ محمـد بـن عبـد اهللا بـن نمیـر وفیما یلي عرض للمصطلحات والعبارات التـي اسـتعملها اإلمـام الناقـد َُ
َالرجالتعدیل  في   :ین رئیسین ویمكن تقسیم هذه المصطلحات إلى قسم،، مع االجتهاد في بیان مدلوالتهاِّ

ِمصطلحات التعدیل المطلق: ََّ األول- ْ َّ.  
ِ مصطلحات التعدیل النسبي: الثاني- ْ َّ.  

ِالتعدیلمصطلحات : لَّوالمطلب اَأل ْ   :  المطلقَّ
ِالتعدیل المطلق"قصدت بعبارة  ْ َّ بتعـدیل الـراوي بلفـظ مطلـق، دون قـصد مقارنـة حالـه بحـال الحكـم": َّ

َغیــره مــن الــرواة ِیــف لــم یــسبق َأن ذكــر فــي كتــب مــصطلح الحــدیث أو الجــرح والتعــدیل، ولكــــــن وهــذا التعر. ُّ ْ َّ ْ َ ُ ْ
  .اقتضــته مجریات البحث

ْوبالنظر إلى كالم اإلمام ابن نمیر في ِ نقد الرجال، َُ َ ِّ ِْ َّعـدة  مـصطلحات وعبـارات عمله اسـتَّأنـیالحظ َ ِ
ِالتعــدیلفــي  ْ َ للــرواة المطلــقَّ َّه النقــ بعــضها وافقــ،ُّ  وبعــضها مــصطلحات ،اًأحیانــ  وداللــةاًلفظــ ي اســتعمالها فــُادُّ

َخاصة تفرد َّ َّ في استعمالها دون غیره من النقادَ ُّ.  

ِالتعدیلمصطلحات : لَّوالمقصد اَأل ْ ُ النقـاد وافـقتـي المطلـق الَّ َّ ابـن اإلمـام  ُّ
ْنمیر في استعمالها َ ُ:  

ْاســتعمل اإلمــام ابـــن نمیــر مـــصطلحات ِوعبــارات للتعـــدیل واف َُ ْ ُالنقـــاد هقــَّ َّ  وداللـــة اًلفظــفــي اســـتعمالها  ُّ
ُوثقه"، "َِثقة"، "لیهثنى عَأ ": وهي،اًأحیان ََّ ُثقة صدوق"، "َِّمن الثقات"، "َ َ َ كان " ،"صالح"، "شیخ"، "حافظ كیس "،"ِ

ًثقة ثبت َ  َال بـأس" ،"ال أقـدم علـى تـرك حدیثـه "،"ُنـهَ عَبَتـَك"، "ٍ صـدقَرجـل َكـان"، "لـهِّجَبُ یَكـان"، " في الحـدیثاِ
ُ من َأئمة المٌثِّدَحُم"، "ما رأینا مثل فالن"، " بأسِ بهَلیس"، "ِبه ُ َّ   . "النُم فْعِن"، "ثینِّدَحِ
  ":َأثنى علیه "-1

ــــ"لغــــة  مــــن الثنــــاء، وتعنــــي "أثنــــى"كلمــــة  ٍوصــــف بمــــدح أو ب ْ َ ٌ ْ مــــن " أثنــــى علیــــه"ومــــصطلح ، (1)"ِّمَذَ
ِمــصطلحات التعــدیل المطلــق ْ وبــالنظر فــي َّ علــى الــراوي بالــصالح والعلــم ونحــو ذلــك، ویحمــل داللــة الثنــاء، َّ

َّالتعدیل التام ل قد تنصرف هذه الداللة إلى سیاق الكالم َِّ ِالتعدیل ونفي التهمةمجرد ي والتوثیق، أو َّلراوْ ْ َّ.  
ِقد استعمل هذا المصطلح في أقوال اإلمام ابن نمیر وعباراته في نقد الرجـال و َ ِّ ْ َُ   :على وجهینُ

  َّ یفید الثناء على الراوي بالصالح والعلـــم ونحـــوه، دون قصـــد تعدیلــه، :بدون زیادةاستعمال مطلق : ل األو-
  

                                                           
   ).298:ص/37:ج(تاج العروس : الزبیدي )1(
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َتبصیر المنتبه"ما أخرجه الحافظ ابن حجر في : ومن ذلك ْ ّ، عن مطین(1)"ُ ْنعیم في، قال (2)ُ  بن یعقوب بن َُ
ْثنى علیه ابن نمیرَأ ":(3)دِئَّأبي المت َُ."  

َّیفیـــد التعـــدیل المطلـــق للـــراوي، والزیـــادة قـــد تحمـــل : بزیـــادة مقیـــد اســـتعمال:  الثـــاني- ِ ْ      قـــرائن ودالالت جلیـــة َّ
َّالتعدیل التام للراوي والتوثیق، أو مجرد تعدیله ونفي التهمة عنه، من  المصطلح إلى اللةأو خفیة تصرف د َّ َِّ ْ

ْالجـرح والتعــ" فــي بــن أبـي حـاتممـا أخرجــه اإلمـام ا: ذلـك َّ ْ َْالجنیــد، ّعلــي بـن الحــسین بـن نـا أخبر :، قـال(4)"ِدیلَ ُ
ْنمیر سمعت ابن :قال   ."ثنى علیهأ و،َِثقة (5)لحوالحسن بن ثابت األ":  یقول،َُ
َثقة "-2 ُوثقه"، "ِ َ َّ َالثقاتمن "، "َ ِّ:"  

َالثقــة َمــن جمــع": ِ َ ً یكــون الــراوي مــسلمَّأن: العدالــةو ،(6)"العدالــة، وتمــام الــضبط:  الوصــفینَ ، اً، بالغــاَّ
ً یكون الراوي متیقظْنَأ: الضبطأما ، (7) من أسباب الفسق وخوارم المروءةاً، سالمًعاقال  اًل، حافظَّ غیر مغفاَّ
  . (8)ث من كتابهَّدَ لكتابه إن حاًث من حفظه، ضابطَّدَإن ح

یم البقاعي ، قال اإلمام إبراه"َِثقة"َومن نزل عن تمام الضبط إلى أول درجات النقصان ال یقال فیه 
ّالنكت الوفیه"في كتابه  َ ِن نزل عن التمام إلـى أول درجـات وم" :(9)"ُّ ُصـدوقالنقـصان، قیـل فیـه َ ، أو ال بـأس َ

َ مع اإلرداف بما یزیل اللبسَّ إالَِثقةبه، ونحو ذلك، وال یقال فیه  ُ" .  
ُوثقه"، "َِثقة"َّوعلیه فإن المصطلحات  ََّ ِعـدیل المطلـقَّمن مصطلحات الت" ِّمن الثقات "، "َ لـى دل عوتـ، ْ

َّالتعدیل التام للراوي والتوثیق، وال تنصرف إلى غیره َّ َِّ   . بدلیلَّ إالْ

                                                           
َِتبـصیر المنتبـه بتحریـر المـشتبه، تحقیـق: بن حجر العـسقالنيّأحمد بن علي ) 1( َ َُ ُْ ّعلـي محمـد : ّمحمـد علـي النجـار، مراجعـة: ُ

  ).1312:ص/4:ج(َّ لبنان، المكتبة العلمیة -البجاوي، بیروت
ّمطین) 2( َالحضرميبن عبد اهللا محمد   هو:ُ ْ   . من هذا البحث) 20:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ْنعیم بـن یعقـوب  )3( َ َتبـصیر المنتبـه"  فـيابـن حجـر هكـذا ورد اسـمه عنـد الحـافظ. َِّبـن أبـي المتئـدُ ْ ُ ، ولكـن  )1312:ص/4:ج ("ُ

ْترجم اإلمام العجلي في  َنعیم بن المتئد، هو ابن أخت سـفیان بـن عیینـة، وتـرجم لـه : "، فقال)318:ص/2:ج" (ِّمعرفة الثقات"ِ ُْ َْ ُ َِّ ُ َ
َّاإلمام ابن حبان في  ْنعیم بن یعقوب،: " فقال،)219:ص/9:ج(" ِّالثقات"ِ َ  روى عنـه ، سـفیان بـن عیینـة:، یروى عن أبو المتئدُ

َالحضرمي ْ َُ فالله َأعلم-".َ ْ ُ َّ-.  
  ).4:ص/3:ج(، و)327:ص/1:ج() 4(
ّالكــــوفي، أبــــو الحــــسن األحـــول ،بـــيِلْغَّالحـــسن بــــن ثابــــت الت )5( ِ تهــــذیب الكمــــال : المـــزي: ُینظــــر. وزجــــارّ المعــــروف بـــابن الرُ
 ).1218: (، ترجمة رقم)159:ص(تقریب التهذیب : ، وابن حجر)1207: (، ترجمة رقم)64:ص/6:ج(
ّالنكــت الوفیــة بمــا فــي شــرح األلفیــة، حقــق نــصوصه وخــرج أحادیثــه وعلــق علیــه): م2007(إبـراهیم بــن عمــر البقــاعي )6( ّ ّ . د: ّ

 ).589:ص/1:ج(ُّ السعودیة، مكتبة الرشد -ْماهر یاسین الفحل، الریاض
 ). 104:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح: نظرُ ی)7(
 ).105: ص-104:ص(المصدر السابق : ُ ینظر)8(
  ).589:ص/1:ج( )9(
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َثقـة الَّ درجــات، وأنَّمـع العلـم أن التوثیـق ولــیس " :(1)"الموقظـة" فـي يالــذهبالحـافظ قـال خطــئ، ُ قـد یِ
َمن ح َّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-ِ المعـصومُمـن ذلـك غیـر ُسلمَ، فمـن الـذي یـئِخطـُ وال یُطَغلـَ ال یُهَّأن: َِثقةِّد الِ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ُ- 

َّالذي ال یقر على خط   ".أُ
ْوقد استعمل اإلمام ابن نمیر    : كما في اللفظة السابقةعلى وجهینالمصطلحات هذه َُ

َّفیــد التعــدیل التــام للــراوي والتوثیــق، ی: بــدون زیــادةاســتعمال مطلــق :  األول- َّ َِّ    افظمــا أخرجــه الحــ: مــن ذلــكْ
َْسـلیمانسـحاق بـن فـي إ (2)"التهذیب" في ابن حجر ُوثقـه: "، قـال(3)ُ ْ ابـن نمیـرََّ  (4)"التهـذیب"مـا أخرجـه فـيو ،"َُ

ْنمیربن ا  عن اإلماماًأیض   ."َِثقة" :(5)سفي إسرائیل بن یونقال، أي  ،َُ
َّ یفید التعدیل التـام للـراوي والتوثیـق، وا:استعمال مقید بزیادة:  الثاني- َّ َِّ  قـرائن ودالالت جلیـة لزیـادة قـد تحمـلْ

َتؤكــــد علــــى داللــــة المــــصطلح عنــــد اإلمــــام ابــــن نمیــــر، وتبــــین مــــدى علمــــه الــــدقیق بحــــال الــــرواة أو خفیــــة  ُّ َّ ْ َُ
ِالجـــرح والتعـــدیل"مـــا أخرجـــه اإلمـــام ابـــن أبـــي حـــاتم فـــي : ، مـــن ذلـــكمرویـــاتهمو ْ َّ ْ  بـــن ّنـــا علـــيأخبر :قـــال، )6("َ

َْالجنیــد،الحــسین بــن  ْنمیــر ابــن  ســمعت: قــالُ ــَمُموســى بــن ع":  یقــولَُ  فالــذي روى عنــه ،وفــةُ بالك)7(اثنــان رْی
َثقـــة )8(وكیـــع ِالجـــرح والتعـــدیل"ومنـــه مـــا أخرجـــه اإلمـــام ابـــن أبـــي حـــاتم فـــي  ،"ِ ْ َّ ْ    بـــن ّ علـــيأخبرنـــا: ، قـــال)9("َ

َْالجنید،الحسین بن  ْنمیر سمعت ابن : قالُ ، ومنـه مـا "َقـةِث )11(سْسـوَرَ قاضي ط)10(موسى بن داود":  یقولَُ
ِالجرح والتعدیل"أخرجه اإلمام ابن أبي حاتم في  ْ َّ ْ َْالجنید،بن  الحسین بن ّعلي أخبرنا: ، قالاً أیض(12)"َ  :قـال ُ

ْنمیر ابن سمعت ّالزهري عن حادیثهأ ،َِثقة (13)قانْرُب بن جعفر ":یقول ،َُ ِ ْ   ."مضطربة (14)ُّ
  

                                                           
  ).78:ص (:ُینظر )1(
  ).120:ص/1:ج( )2(
َْإسحاق بن سلیمان ) 3(   .من هذا البحث) 11:ص(َّتقدمت ترجمته . َّالرازيُ
 ).134:ص/1:ج( )4(
ّالكـوفي،وسـف ی أبـو ،انيَدْمـَعي الهْیِبَّإسرائیل بن یونس بن أبي إسحاق الـس )5( ِ .  وقیـل بعـدها ومائـة هجریـة، مـات سـنة سـتینُ

 ).401: (، ترجمة رقم)104:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
  . )155:ص/8:ج(، )323:ص/1:ج() 6(
َُهما موسى بن عمیر العنبري، وموسى بن عمیر القرشي، والمقصود في هذه العبارة  )7( ْ َْ َُ َ ُْ َالعنبري"َ ْ َ ."  
َّهو ابن الجراح )8(     . ُ الرؤاسيَ
  ). 141:ص/8:ج(، و)323:ص/1:ج( )9(
ِّموسى بن داود الضبي )10(   .من هذا البحث) 96:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ْطرسوس )11(   .من هذا البحث) 96:ص(َّتقدم التعریف بها : ََ
 ).475:ص/2:ج(، و)321:ص/1:ج( )12(
ّجعفر بن برقان الكالب )13( ُ ْ تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر. َّي، أبو عبد اهللا الرق، مات سنة خمسین ومائة، وقیـل بعـدهاُ
 ).932: (، ترجمة رقم)140:ص(
ِّ الزهريمحمد بن مسلمهو ) 14( ِ ْ ُّ.  
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ُثقة صدوق "-3 َ َ ِ:"  
ُثقـة صـدوق"مـصطلح  َ َ ِحات التعـدیل المطلـقمـن مـصطل" ِ ْ ُهـو مـصطلح مـشكل فـي ظـاهره، حیـث  و،َّ

َجمـع الو"َِ تردد بین الثقة الـذي َّإن في ظاهره َ ُالـصدوق"، وبـین (1)"العدالـة، وتمـام الـضبط: صـفینَ  الـذي فیـه "َ
َالنكــت" فــي  البقــاعي اإلمــامقــالنــزول عــن تمــام الــضبط،  َثقــةال: "(2)"ُّ َ مــن جمــع الوصــفینِ َ م العدالــة، وتمــا: َ

ِومن نزل عن التمام إلى أول درجات النقصان، قیل ف. الضبط ُیه صدوق، أو ال بأس به، ونحو ذلكَ َ."  
َُواألولى والله َأعلم حمل أمثال هذه المصطلحات  ْ ُ َّ َّ التعدیل التامعلىَ َِّ َّإال إذا جاءت ، اوي والتوثیقَّ للرْ
َّقرینة تصرفها عن ذلك، قـال الـشیخ عبـد الفتـاح أبـو غـدة قواعـد فـي علـوم " فـي تحقیقـه لكتـاب -رحمـه اهللا -ُ

ِّوجاء في تراجم كثیر من المحدثین الثقات وصفهم بلفظة : "(4)"(3)َّالحدیث للتهانوي ِّ َ ُصدوق"ُ مقرونـة بلفظـة " َ
ُصدوق"َّأو ما في مرتبتها مما یدل على أن لفظة " َِثقة"   ".عندهم" َِثقة"تكاد تساوي لفظة " َ

ْن نمیر هذا المصطلحقد استعمل اإلمام ابو ِ في نقد الرجـال، من ذلكَُ َ ِّ ِْ ما أخرجه اإلمام المـزي فـي : َ
َقـال محمـد بـن عبـد اهللا الحـضرمي: ، قال(5)"التهذیب" ْ ْسـمعت ابـن نمیـر، یقـول: َ  ّ أي فـي علـي بـن المنـذر-َُ

ُهو ثقة صدوق: "-(6)ّقيْیِرَّالط َ َ ِ."  
ِّحافظ كیس "-4 َ ٌ :"  

ُتــشترط العدالــة فــي : "(7)"لموقظــةا"الــذهبي فــي الحــافظ قــال    ُ ََ ِویمتــاز الثقــة بالــضبط ،  كالــشاهدَّالــراويُ َِ ُ
ُ إلى ذلك المعرفة واإلكثارُأضیففإن  ،انـــواإلتق   ."، فهو حافظُ

َالنكـــت" فـــيالعـــسقالني ابـــن حجـــر الحـــافظ وضـــع و َّ أن تجتمـــع فـــي الـــراوي لكـــي  ینبغـــياً شـــروط(8)"ُّ
ِالرجـاللطلب واألخذ من أفواه الشهرة با -: وهي ،"اًحافظ" ُیسمى َ   . ال من الصحفِّ

َالرواةالمعرفة بطبقات  -                        . ومراتبهمُّ
ْوالتعجریح َة بالتفالمعر -                        ره ــون ما یستحضـیم حتى یكـن السقمح یز الصحی، وتمیِدیلَّ

                                                           
  ).589:ص/1:ج(ّالنكت الوفیة بما في شرح األلفیة : إبراهیم بن عمر البقاعي) 1(
  ).589:ص/1:ج ()2(
َّ لطیف العثماني التهانوي، من علماء الهند المعروفین والمستغلین فـي علـم االحـدیث روایـة ودرایـة ولـد سـنة َظفر أحمد بن )3(

ِّعشرة وثالثمائة وألف هجریة، وتوفي سنة أربعة وتسعین وثالثمائة وألف هجریة ّالترجمة مـستفاد مـن مقدمـة الـشیخ أبـو غـدة . ُُ
  ). 8: ص-7:ص(على الكتاب 

ّقواعد فـي علـوم الحـدیث، حققـه واجـع نـصوصه وعلـق علیـه): م1984(َّماني التهانويَظفر أحمد العث )4( الـشیخ عبـد الفتـاح : ّ
  ).247:ص( لبنان، مكتب المطبوعات اإلسالمیة، الطبعة الخامسة - سوریا، بیروت-ّأبو غدة، حلب

  ).21/147:ج( )5(
ْعلــي بــن المنــذر الطریقــي، مــات ســنة ســت وخمــسین ومــائتین هجریــة )6( ِ ، )405:ص(تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر: ُینظــر .َ

  ). 4803: (ترجمة رقم
  ).68: ص-67:ص( )7(
  ).268:ص/1:ج: (نظرُی )8(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َمنهج اإلمام حممد بن عبد اهللا بن نمري يف تعديل الرجال : الفصل الثالث ِّْ ْ ََ ُ 

 
 

120
 

  ".      المتون مع استحضار الكثیر من،من ذلك أكثر مما ال یستحضره
َالنكـت"ّوقال اإلمام الزركـشي فـي      ث ِّدَحـُ المِّ عـن حـد(2)النـاس دِّیـــئل الـشیخ أبـو الفـتح بـن سُسـ: "(1)"ُّ
 واطلع علـى كثیـر ،ث في عصرنا هو من اشتغل بالحدیث روایة ودرایة وكتابةِّدَحُ بأن الم: فأجاب؛والحافظ

َالرواةمن   فإن انبسط في ذلك وعرف ، واشتهر فیه ضبطه، حتى حفظهوایات في عصره وتبصر بذلكِّر والُّ
 ،م شیوخه وشیوخ شیوخهم طبقة طبقة بحیـث تكـون الـسالمة مـن الـوهم فـي المـشهورین غالبـةَّقدَأحوال من ت

َالرواةویكون ما یعلمه من أحوال    ".  كل طبقة أكثر مما یجهله فهذا حافظُّ
َّما هي إال تعریفات نسبیة بحسب " الحافظ" لمصطلح َّوتجدر اإلشارة إلى أن هذه التعریفات وغیرها

ُوأما ما نقل عن المتقدمین في ذلك من سعة : "(3)ِّزمان من وضعها من العلماء، قال اإلمام ابن سید الناس
َّ یـستحق الطالـب أن یطلـق علیـه محـدث إال بـه،، والدأب في الطلب الذي الاًالحفظ فیمن یسمى حافظ ِّ َ ُُ  كمـا َْ

ُّ كنا ال نعد صاحب حدیث من لم یكتب عشرین ألف حدیث إمالء، فذلك بحسب أزمنتهم:قال بعضهم َ."  

َّوبــالنظر فــي هــذه التعریفــات یتبــین أن مــصطلح  َّوفــي كــل األحــوال إذا أطلــق فإنــه یــراد بــه " الحــافظ"ّ
ُأعلى صفات المحدثین، وأسـمى درجـات النـاقلین مـن وجـدت فیـه قبلـت أقاویلـه، وسـلم لـه تـصحیح " ِّ َ الحـدیث ُ

ِّكــیس"، فــإذا أضــیف إلیــه لفظـــة (4)"وتعلیلــه َّ فــإن فـــي    ،(5)العاقــل خــالف األحمــق: ، والتــي تعنــي فــي اللغـــة"َ ِ
َّ علــى تعدیل الراوي وتوثیذلك زیـــادة تأكـــید ِ ْ   .ـقهَ

ْوأطلق اإلمام ابن نمیر هــذا المصطلح فـي حـق فطــــر بـــن خلیفـــة ِ ْ ر أخـرج الحـافظ ابـن حجـ، فقـد (6)َُ
ْنمیرابن اإلمام عن ، (7)"التهذیب"في    ."سِّیَ كٌحافظ ُرْطِف" : قال،َُ
ٌشیخ" -5 َ:"  

ُالشیخ ْ   ره، ــین إلى آخــسیخ من خمــو شـه: لیــُیب، وقـیه الشــلر عــُّن وظهـِّه السـت فینن استباَم: ًةـ لغَّ

                                                           
َالنكـــت: "ّالزركـــشي ِّ بـــن جمـــال الــدینمحمــد )1( َّ علــى مقدمـــة ابـــن الـــصالحُّ ِّ زیـــن العابـــدین بــن محمـــد بـــال فـــریج، . د: ، تحقیــقُ

  ).53:ص/1:ج ( السعودیة، أضواء السلف-الریاض
ــدین، د النــاسِّبــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــد اهللا بــن محمــد ابــن یحیــى بــن ســی محمــد  )2(  ،     الحــافظ األدیــب فــتح ال

، مـات فـي شـعبان سـنة أربـع ّريْصِ ثـم المـ،ّ األشـبیليّ األندلـسيّبن الفقیه أبي عمرو بن الحـافظ أبـي بكـر الیعمـريا ،أبو الفتح
ِالـسبكيِّتـاج الـدین : ُینظـر. وثالثین وسبعمائة هجریـة ْ : ، ترجمـة رقـم)270: ص-268:ص/9:ج(طبقـات الـشافعیة الكبـرى  :ُّ

)1331.(  
َالنكت: "ّالزركشي )3( َّ على مقدمة ابن الصالحُّ ِّ   ).54: ص-53:ص/1:ج( ُ
َالنكت: "ّالزركشي )4( َّ على مقدمة ابن الصالحُّ ِّ   ).55:ص/1:ج( ُ
  ).كیس: ادةم(، )201:ص/6:ج(لسان العرب : ابن منظور )5(
ُفطـر بـن خلیفـة المخزومـي مـوالهم، أبـو  )6( ْ َ ْ ْبكـرِ تقریـب التهــذیب : ابـن حجـر: ُینظـر. اط، مــات بعـد سـنة خمـسین ومائـةَّنـَ الحَ
  ). 5441: (، ترجمة رقم)448:زص(
  ).403:ص/ 3:ج ()7(
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  .)1(غیر ذلك لیوق
َّوأما في اصطالح النقاد فقد ُأطلق مصطلح    :ّ وكان له دالالت عدة، منهاَشیخ،"ُّ

ِ أن الــراوي فــي أدنــى درجــات التعــدیل-1 ْ َّ َّ ، وأشــهر مــن اســتعمله علــى هــذا النحــو اإلمــام أبــو حــاتم َّ
ِالجــرح والتعــدیل"فقــال فــي ازي، َّالــر ْ َّ ْ ْالجــرحوجــدت األلفــاظ فــي ": )2("َ ِوالتعــدیل َ ْ ٕاذا قیــل ، و علــى مراتــب شــتىَّ

ٌمتقن ثبت" أو ،"َِثقة: "للواحد ُصـدوق: "ٕواذا قیل لـه، " بحدیثهُّحتجُفهو ممن ی، "َ ال " أو ،"محلـه الـصدق" أو ،"َ
یكتـب حدیثـه وینظـر ، "شـیخ: "ٕ واذا قیـل، وهـي المنزلـة الثانیـة،فهو ممن یكتـب حدیثـه وینظـر فیـه، "بأس به
ل اإلمـام الزركـشي ، قـااً أیـض)3(إلى آخر كالمه،  وهـذا مـا ذهـب إلیـه اإلمـام المـزي" ه دون الثانیةَّ أنّفیه إال

َالنكت"في  ّجمال الدین المزي الحافظ قال : ")4("ُّ َ   ."ً بحدیثه مستقالُّحتجُه ال یترك وال یَّأن:  شیخالمراد بقولهمِّ

َِ أن الراوي في مرتبة دون مرتبة األئمة والحفاظ، فقد یكون ثقة أو ما دون ذلك-2 َّ  ابن  اإلمام، قالَّ
ّرمـــذيِّشـــرح علـــل الت" فـــي لـــيَنبَرجـــب الح  دون األئمـــة َّعمـــنوالـــشیوخ فـــي اصـــطالح أهـــل العلـــم عبـــارة ": )5("ِ
  ." وغیرهَِثقةال وقد یكون فیهم ،والحفاظ

ُ الراوي مَّأن -3 ِقل في الروایة ولیس من أهل العلم، قالَّ َ َ بیان "َ الفاسي في كتابه انّطَ ابن الق اإلمامِّ
ْالوهم واإلیهام الواقعین في كتاب األحكام  فلـیس بتعریـف بـشيء مـن ،شـیخ:  فیه)7(ا قول أبي حاتمّفأم" :)6("َ

َّقل لیس من أهل العلم، وانُه مَّ أنَّإال حاله،   ".ما وقعت له روایة أخذت عنهٕ
ِالجــرح والتعــدیل"مــا أخرجــه اإلمــام ابــن أبــي حــاتم فــي  :َّ التعریــف بــالراوي، مــن ذلــك-4 ْ َّ ْ : ، قــال(8)"َ

َْالجنید،ّعلي بن الحسین بن أخبرنا  ْنمیـر ناب سمعت :قال ُ  ىرو ،اًدجـ رفیـع هـو (9)مـسلم بـن سطامِبـ": یقـول َُ

                                                           
  ).شیخ: مادة(، )31:ص/3:ج(لسان العرب : ابن منظور: ُینظر )1(
  .)37:ص/2:ج( )2(
ُین بـن الزكـي، أبـي محمـد القـضاعي الكلبـي المـزي، مِّاج، جمـال الـدَّ بـن عبـد الـرحمن بـن یوسـف، أبـو الحجـیوسف )3( ْ َ َ ث ِّدَحـُ

ِّتـوفي و،)مـن ضـواحي دمـشق(ة ّزِولد بظاهر حلب، ونشأ بالم. الدیار الشامیة في عصره ُ مهـر فـي اللغـة، ثـم فـي .  فـي دمـشقُ
ِتهـذیب الكمـال فـي أسـماء الرجــال، مـات سـنة اثنتـین وأربعـین وسـبعمائة هجریـة"  منهـا اًف كتبـَّنَوصـ. الحدیث ومعرفة رجاله َ ِّ .

  ).236:ص/8:ج(األعالم : الزركلي: ُینظر
ّالنكت على مقدمة ابن الصالح): م1998(ّمحمد بن جمال الدین الزركشي )4( زین العابدین بن محمد بالفریج، . د: تحقیق. ُّ

  ).434:ص/3:ج( السعودیة، أضواء السلف -الریاض
ّبـن رجـب الحنبلـيعبـد الـرحمن بـن أحمـد  )5( َ ّالترمـذي، شـرح علـل : َ ِ َّحققـه وكمـل فوائـده بتعلیقـات حافلـةِّ  ،نـور الـدین عتـر. د: َّ

  ).461:ص/1:ج( سوریا، دار المالح -دمشق
َعلي بن محمد المعروف بابن القطان الفاسي )6( َّ َبیان الوهم واإلیهام الواقعین فـي كتـاب : ّ ِ ِ َ َْ الحـسین : األحكـام، دراسـة وتحقیـقَ

  ).627:ص/4:ج( السعودیة، دار طیبة -آیت سعید، الریاض
  .من هذا البحث) 20:ص(َّتقدمت ترجمته . محمد بن إدریس: َّأبو حاتم الرازي )7(
  ).414:ص/2:ج(، و)324:ص/1:ج ()8(
ْالعوذي بسطام بن مسلم )9( ّالبصري َ ِ ْ   .حثمن هذا الب) 90:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
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منه ما أخرجه اإلمام ابن أبي ، و"وكیع شیوخ قدماء من كان قدیم شیخ هو ،(2)زید بن َّحمادو (1)وكیع :هنع
ِالجــرح والتعــدیل" حــاتم فــي ْ َّ ْ َْالجنیــدّ علــي بــن الحــسین بــن أخبرنــا: ، قــال(3)"َ ْمیــر یقــولُمعت ابــن نســ:  قــال،ُ َ :

        لــــیس، شــــیخ مكــــي، روى عنــــه الكبــــار القــــدماء(5)یحِجــــَ ني الــــذي روى عنــــه ابــــن أبــــ(4)موســــى الزبیــــر بــــن
ِالجـرح والتعـدیل"فـي  اًأخرجـه اإلمـام ابـن أبـي حـاتم أیـض مـا، ومنه "بقدیم الموت ْ َّ ْ  بـن علـي أخبرنـا: ، قـال(6)"َ

َْالجنیــد بــن الحــسین ْنمیــر ابــن ســمعت :قــال ،ُ  بــن العــالء عنــه ىرو ،قــدیم شــیخ (7)ُّالنعمــان بــن ىَلــْعَی": یقــول َُ
   ".(9)سفیان شیوخ قدماء من هذا ،(8)بَّسیُالم

َّومــن خــالل تتبــع أقــوال اإلمــام ابــن نمیــر وعباراتــه المختلفــة فــي نقــد الرجـــال یتبــین أنــه اســتعمل هــذا  ّ ِ َ ِّ ْ َُ
  : المصطلح على وجهین

ْى ذلك متعددة، منها مـا سـبق ذكـره مـن أقـوال اإلمـام ابـن نمیـر فـي  والنماذج عل،َّالراويالتعریف ب:  األول- َُ
ُّبسطام بن مسلم، والزبیر بن موسى، ویعلى بن النعمان َ ْ َ ِ.  

ْبیــان مرتبــة الــراوي مــن الجـرح :  والثـاني- َ ِوالتعــدیلَّ ْ ْوفــي هــذه الحالــة كـان یقــرن اإلمــام ابــن نمیــر، َّ مــصطلح  َُ
فـي داللتـه للمـصطلح " شـیخ" وعنـدها یتبـع مـصطلح ْقـد الحـدیثي،َّبمـصطلح آخـر مـن مـصطلحات الن" شیخ"

مـا أخرجـه اإلمـام ابـن أبـي حـاتم فـي : َّ، فقـد یقـصد بـه توثیـق الـراوي أو مـا دون ذلـك، ومـن ذلـكهالمقرون بـ
ِالجرح والتعدیل" ْ َّ ْ َْالجنیـدّعلـي بـن الحـسین بـن  أخبرنـا: ، قـال(10)"َ ْ سـمعت ابـن نمیـر یقـول:ُ  (11)سـفیانى رو: "َُ

ّالخثعمي رْیَمُن عع ِ َ ْ  ،"اج أشهر في العلم منهّوالحج، (13)رطأةاج بن َأّ قدیم من أصحاب الحجَِثقة شیخ  (12)َ
ِالجرح والتعدیل"ومنه مـا أخرجـــه اإلمــام ابن أبي حاتــم في  ْ َّ ْ   ن ـین بــــــنا علي بن الحسأخـــبر: ، قــالًا أیضــ(14)"َ

                                                           
ُالجراح الرواسيبن هو ا )1( َّ َ.  
ِحماد بن زید األزدي )2( َْ    .من هذا البحث) 21:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
 ).581:ص/3:ج( )3(
   .من هذا البحث) 77:ص(َّتقدمت ترجمته . ّ المكيءالزبیر بن موسى بن مینا )4(
ِعبد اهللا بن أبي نجیح )5(    .ن هذا البحثم) 77:ص(َّتقدمت ترجمته . ّیسار المكي: َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )6( ْ َّ ْ   ).326:ص/1:ج(َ
   .من هذا البحث) 90:ص(َّتقدمت ترجمته . ّالكوفيُّیعلى بن النعمان ) 7(
   .من هذا البحث) 90:ص(َّتقدمت ترجمته .  الكاهلي العالء بن المسیب)8(
 ).َّتقدم(َّهو الثوري  )9(
َّالجرح والت: ابن حاتم )10( ْ ِعدیل َ   ).325:ص/1:ج(ْ
ّقــد یكــون المقــصود الثــوري أو ابــن عیینــة، فكالهمــا روى عــن عمیــر الخثعمــي، وكالهمــا مــن تالمیــذه: ســفیان )11( ِ َ ْ َ ْ َ ُ : ُینظــر. َّ

 ).380:ص/22:ج(تهذیب الكمال : المزي
ْ عمیر بن عبد اهللا )12( َ ّالخثعميُ ِ َ ْ    .من هذا البحث) 91:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ّج بن أرطأة النخعيّ الحجا)13( َ     .من هذا البحث) 91:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
  ). 453:ص/3:ج(، و)321:ص/1:ج() 14(
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َْالجنید ْ اهللا بن نمیـر یقـولسمعت محمد بن عبد: قال ،ُ ْذواد بـن علبـة: "َُ ًصـدوق اً كـان شـیخ(1)ُ ُ  اً كوفیـاً صـالحاَ
َِقرابة لمطرف بن طریف َِّ   ".     ، لیس من أصحاب الحدیث(2)ُ

  ":ٌحالَص" -6
ِلحات التعـدیل المطلـق مـصطمـن" صالح"مصطلح  ْ ِالتعـدیل، ویـدل علـى َّ ْ ْ القریـب مـن الجـرحَّ ، اًغالبـ َ

 هـذا وشـبهه َّنِفـإ: "شـبههو" صـالح"وبعد ذكره لمـصطلح ، (3)" االعتدالمیزان " مقدمة الذهبي في الحافظقال
َّ واذا قیـــل فـــي حـــق الـــراوي،"یـــدل علـــى عـــدم الـــضعف المطلـــق فهـــو صـــالح لالعتبـــار ال " صـــالح الحـــدیث: "ٕ

ِالجـرح والتعـدیل"مـا أخرجـه اإلمـام عبـد الرحمــن بـن أبـي حاتــــم فـي : لالحتجاج، یشهد لـذلك ْ َّ ْ أبیـه،  ، عـــن(4)"َ
ِ التغلبيةـبْوُر بن رـــعمَّ أي في الراوي -قال ْ تقـوم بـه : "- أي عبد الـرحمن-ال له، فق"صالح الحدیث: "-"(5)َ
  . "ال، ولكن صالح: "، فقال"؟ُةَّجُالح

َّوبحسب سیاق الكالم قد تنصرف داللة هذا المصطلح إلـى التعـدیل التـام للـراوي، أو مـا دون ذلـك،  َّ َِّ ْ
ْ فــي اســتعمال اإلمــام ابــن نمیــر لهــذا المــصطلحاًیظهــر واضــحوهــذا مــا  فقــد اســتعمله بزیــادة، وهــذه الزیــادة   َُ

َّتحمل قرائن ودالالت جلیة تبین مراده، فقد أطلقه تـارة وأراد بـه تعـدیل الـراوي وتوثیقـه، مـن ذلـك ِ ْ َ مـا أخرجـه : ّ
ِالجـرح والتعـدیل"اإلمام ابن أبي حاتم فـي  ْ َّ ْ َْالجنیـدعلـي بـن الحـسین بـن  أخبرنـا: ، قـال(6)"َ سـمعت ابـن :  قـال،ُ

ْنمیر ْالنضر: " یقول،َُ   ."َِثقةصالح  (7) بن عربيَّ
ـــدیل الــــــراوي دون البلــــوغ بــه إلــى درجــة التوثیـــق، مــن ذلــك ـــه تــــارة أخــــــرى، وأراد بــه تعــــ مــا   : َّوأطلقــ

ـــي  ـــزي فـ ـــا(8)"تهــذیب الكمــال"أخرجــه اإلمـــام المـ ُم ابــن نمیــر سَّ أن اإلمـ ْ ـــد بــن مــسلــم بــن أبـــي َُ ـــن محمـ ـــئل عـ ــ
  ." بأس بهالصالح ": ، فقال(9)َّالوضاح

َُّّى أن بعض النقاد یطلوتجــدر اإلشارة إل   هنـدیي ـَّراوي فـى اللـاء عنـالثد به ـویری" حـصال"ح ـمصطلـق ـَّ
  

                                                           
ْذواد بن علبة الحارثي، )1( ّالكوفي أبو المنذر ُ ِ  ). 1844: (، ترجمة رقم)203:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ُ
َمطرف بن ط )2( َِّ ّالكـوفيیف ِرُ ِ : ُینظـر. ، أو بعـد ذلـك هجریـة مـات سـنة إحـدى وأربعـین ومائـةالـرحمن،كـر، أو أبـو عبـد  أبـو بُ

  ). 6705: (، ترجمة رقم)534:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
  ).4:ص-3:ص/1:ج( )3(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم: ُینظر )4( ْ َّ ْ   ).108:ص/6:ج(َ
ّعمــر بــن روبــة التغلبــي، حمــصي )5( ِ ْ َ ْ َأبــي كبــشة األنمــاري: ، روى عــنُ ْ، وعبــد الواحــد النــصري، وروى عنــهَْ إســماعیل بـــن : َ

َّعیاش     ).4052: (، ترجمة رقم)60:ص/2:ج(الكاشف : الذهبي: ُینظر. ، ومحمد بن حربَ
 ). 475:ص/8:ج(، و)321:ص/1:ج( )6(
ْالنضر) 7( َّالحراني أبو عمر : ویقال، أبو روح، موالهم،ليِاهَ بن عربي البَّ ابـن : ُینظر. هجریة  ومائة مات سنة ثمان وستین،َ

 ).7145: (، ترجمة رقم)562:ص(تقریب التهذیب : حجر
  ).454:ص/26:ج( )8(
ّالجـزرياعي َضُاح المثنـى القـَّ محمد بن مسلم بن أبـي الوضـ)9( َ ، نزیـل بغـداد، أبـو سـعید المـؤدب، مـشهور بكنیتـه، مـات بعـد َ

  ).6298: (، ترجمة رقم)507:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. الثمانین
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َالنكـت"ابن حجر فـي قال الحافظ  ال في حدیثه،      أراد بـه فـي دینـه،ه شـیخ صـالحَّإنـ: (2)لـيوقـول الخلی: "(1)"ُّ
صــالح :  بالــصالحیة فــي الحــدیث قیــدوا ذلــك، فقــالواَّالــراوي مــن عــادتهم إذا أرادوا وصــف َّال فـي حدیثــه؛ ألن

َُوالله َأعلم في الدیانة ما یریدون لهَّفإذا أطلقوا الصالح، فإن. الحدیث ْ ُ َّ َ".  
ُصدوق "-7 َ:"  

ُصدوق"مصطلح  ِالتعـدیلمن مـصطلحات " َ ْ ِ تعـدیلعلـىیـدل و،  المطلـقَّ ْ اوي دون البلـوغ بـه إلـى َّ الـرَ
َالثقة"درجة  ِالجـرح والتعـدیل" فـي  ابن أبـي حـاتم اإلمامقال ،"ِ ْ َّ ْ ْالجـرحوجـدت األلفـاظ فـي  ":)3("َ ِوالتعـدیل َ ْ  علـى َّ

ٌمـتقن ثبـت" أو ،"َِثقة: "ٕاذا قیل للواحد، وىَّمراتب شت ُصـدوق: "ٕواذا قیـل لـه، " بحدیثـهُفهـو ممـن یحـتج، "َ  أو ،"َ
 ابـن وقال اإلمام. " وهي المنزلة الثانیة،فهو ممن یكتب حدیثه وینظر فیه، "ال بأس به" أو ،"ه الصدقّمحل"

ًِّمعلقـ) 4("علوم الحدیث"الصالح في   بـشریطة ُرِعْشُ هـذه العبـارات ال تـَّنَ أل،هـذا كمـا قـال: قلـت: " علـى ذلـكاُ
  . "هُ ضبطَعرفُبر حتى یختُ فینظر في حدیثه وی،الضبط

َالنكت الوفیة" في  البقاعي اإلماموقال َ من جمع الوصفینَِّثقةال: "(5)"ُّ َ ومـن . العدالة، وتمام الضبط: َ
ِنزل عن التمام إلـى أول درجـات النقـصان، قیـل فیـه  ُصـدوقَ َثقـة، أو ال بـأس بـه، ونحـو ذلـك، وال یقـال فیـه َ ِ 

َ مع اإلرداف بما یزیل اللبسَّإال ُ".  
ُصدوقال"، و"َِّثقةال" هذه التفرقة بین َّ أنتجدر اإلشارة إلىو  ما هي مـن بـاب ضـبط المـصطلحاتَّإن" َ

هــذه : ")6("مــنهج دراســة األســانید والحكــم علیهــا" فــي كتابــه - رحمــه اهللا-، قــال الــدكتور ولیــد العــانيال أكثــر
فرقـة بـین الفاضـل واألفـضل منـه، أو مـا هـي نـوع مـن التَّالتفرقة لیست بین شیئین مختلفـین أو متـضادین، إن

ُثقــة والــصدوق كالهمــا فال،بــین الــراجح واألرجــح منــه َ ْ قــدر  مقبــول خبــره غیــر مــردود، ولكنهمــا یتفاضــالن فــيَِّ َ
ُصدوق َِّثقة فالالضبط،: فوق الصدق، وهو ُ الـصدوق الـذي ّ مـن الـضبط میـزه عـناً، وأضاف إلى صـدقه قـدرَ َ

ْفرقة في نظري لم یجمع علیها المتقدمون من علماء الحدیث، فغالبهم لم یكن  وهذه التَِّ من الثقة،اًأقل ضبط ُ
ّیفـرق بـین  ُصدوقالـ"وبـین " َِّثقـةال"ُ مـا جـاءت مـن بعـض المتــأخرین، َّ مؤداهمـا واحـد عنـدهم، والتفرقـة إنَّ، ألن"َ

  ."واستقر علیها وضعهم

                                                           
 ).680:ص/2:ج ()1(
، "ناالرشــاد فــي معرفــة المحــدثی"كتــاب لیلــي القزوینــي، أبــو یعلــى، مــصنف َالخلیــل بــن عبــد اهللا بــن أحمــد بــن الخلیــل، الخ )2(

، ترجمـة )667 -666:ص/17:ج(سـیر أعـالم النـبالء : الـذهبي: ینظـر. َْ بقزوین في آخـر سـنة سـت وأربعـین وأبعمائـةُتوفي
 ).458: (رقم

  .)37:ص/2:ج( )3(
  ).123:ص( )4(
  ).589:ص/1:ج ()5(
عمر . د: تقدیم ، منهج دراسة األسانید والحكم علیها ویلیه دراسة في تخریج الحدیث): م1999(ولید بن حسن العاني.  د)6(

ــــف، ســــلیمان األشــــقر ــــو البــــصل. د: تقــــدیم وترجمــــة المؤل ــــد الناصــــر أب ــــة -عمــــان، عب  األردن، دار النفــــائس، الطبعــــة الثانی
  ). 128: ص-127:ص(
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ِابن نمیر في نقد الرجال، یتباإلمام وبالنظر في كالم  َ ِّ ِْ َ ْ َّین أنَُ ،  علـى وجهـینه استعمل هذا المصطلحّ
  :"َِثقة"، و"أثنى"كما في المصطلحین السابقین 

ِ تعــدیلیفیــد:  بــدون زیــادةاســتعمال مطلــق:  األول- ْ َالثقــة"ون البلــوغ بــه إلــى درجــة َّ الــراوي دَ مــا : مــن ذلــك، "ِ
ْنمیـــربــن  عـــن اإلمـــام ا(1)"التهـــذیب"أخرجــه الحـــافظ ابـــن حجـــر فـــي   (2)م بـــن محمـــد بـــن بهـــراحـــسین": لاقـــ، َُ

ُصدوق َ".  
ِ تعدیلیفید: زیادةمقید باستعمال :  الثاني- ْ   ، والزیادة قد تحمل قرائن "َِّثقةال"َّ الراوي دون البلوغ به إلى درجة َ

َّ التـام للـراوي، مـن ذلـكالمصطلح إلى التوثیـقاللة  تصرف دودالالت جلیة أو خفیة ابـن  مـا أخرجـه اإلمـام: َّ
ّالطریقيعلي بن المنذر " :، قال(3)" أسماء الثقاتتاریخ" في شاهین ْثقة صدوق قاله ابن نمیر (4)َِّ َُ ُ َ َ ِ".  

َأو تؤكــد علــى داللــة هــذا المــصطلح عنــد اإلمــام ابــن نمیــر، وتــدل علــى علمــه الــدقیق بحــال الــرواة  ُّ ْ َُ
ُّالخطیب البغدادياإلمام  هـأخرج ما: ، من ذلــكمرویاتهمو ْ ْابن نمیر، اإلمام نده عن  بس(5)"تاریخ بغداد" في َ َُ
ِسئقد و ِبـشیر أحمد بـن َل عنُ ًصـدوقكـان : "فقـال، (6)َ ُ ً حـسن المعرفـة بأیـام النـاس، حـسن الفهـم، وكـان رأسـاَ َ ََ َ َْ َ َ ََّ  اِ

ِالجــرح والتعــدیل"منــه مــا أخرجــه اإلمــام ابــن أبــي حــاتم فــي ، و"(7)ُّفــي الــشعوبیة ْ َّ ْ عیــسى بــن أخبرنــا : ، قــال(8)"َ
َالــصیدبــشیر  ْ َّســألت ابــن نمیـــر عــن خــال: قـــال، (9)نانيَّ ْ ِصـــدوق إ: " فقــال،(10)د بـــن یحیــىَُ ُ  ه  فــي حدیثـــَّن َأّالَ
ِالجــرح والتعــدیل" فــي اًومنــه مــا أخرجــه اإلمــام ابــن أبــي حــاتم أیــض، "ً قلــیالاًغلطــ ْ َّ ْ  بــن يعلــ بأنــانأ :، قــال(11)"َ

َْالجنید بن الحسین ْنمیر ابن سمعت :قال ،ُ َجناب أبو": یقول َُ ُصدوق (12)ةَّیَح بىأ بن یىیح َ  صـاحب كـان ،َ
  ."یسمع لم ث بماِّدَحُی كان دلیس،َّبالت حدیثه فسدأ تدلیس،

  
  

                                                           
  ). 435:ص/1:ج(تهذیب التهذیب : ابن حجر )1(
ّالحــسین بــن محمــد بــن بهــرام التمیمــي، أبــو أحمــد، أو أبــو علــي المــروذي، نزیــل بغــداد، مــات ســنة ثــالث عــشرة )2( َ ِ ِ  ومــائتین َ

 ). 1345: (، ترجمة رقم)168:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر.  أو سنتین، أو بعدها بسنةهجریة،
  ).211:ص(تاریخ أسماء الثقات : ابن شاهین )3(
ّ علي بن المنذر الطریقي)4( ِ      .من هذا البحث) 119:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
ُّالخطیب البغدادي )5( ْ  ).79:ص/5:ج(تاریخ بغداد : َ
ُأحمد بن بشیر المخزومي )6( ْ     .من هذا البحث) 11:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 . من هذا البحث) 100:ص(عریف بها ّتقدم الت.  الشعوبیة)7(
  ).368:ص/3:ج( )8(
َعیسى بن بشیر الصیدناني )9( ْ     .من هذا البحث) 98:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
َالـسلميد بن یحیـى بـن صـفوان َّ خال)10( ّالكـوفي، أبـو محمـد ُّ ِ  سـنة سـبع: الث عـشرة ومـائتین، وقیـل، نزیـل مكـة، مـات سـنة ثـُ

 ).1766: (، ترجمة رقم)196:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. عشرة ومائتین هجریة
 ).138:ص/9:ج(، و)322:ص/1:ج( )11(
ْیحیى بن أبي حیة الكلبي )12( َ َّ    .من هذا البحث) 109:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
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َثقةكان " -8   :  " في الحدیثاًتَْب ثِ
ًكــان ثقــة ثبتــ"مــصطلح  َْ َ ِمــن مــصطلحات التعــدیل المطلــق، وفیــه تأكیــد علــى تعــدیل "  فــي الحــدیثاِ ْ َّ

َالراوي وتوثیقه، فالثقة ِ َجمـع الو" مـن -علـوم كمـا هـو م-َّ َ بـسكون "، والثبـت (1)"العدالـة، وتمـام الـضبط: صـفینَ
ِّالثابــت القلــب واللــسان والكتــاب الحجــة، وأمــا بــالفتح فمــا یثبــت فیــه المحــدث مــسموعه مــع أســماء : الموحــدة َ ُُ ِْ َّ َّ

ِالمشاركین فیه، ألنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غیره َ َ َّ َّ"(2)    .  
ْ نمیر هذا المصطلح في حق عبد الملك بن عمیروقال اإلمام ابن ْ َُ ، فقد أخرج الحافظ ابن حجر )(3َُ

ْقال ابن نمیر: ، قال(4)"التهذیب"في  ًكان ثقة ثبت: "َُ   ".   في الحدیثاَِ
ٍ رجل صدقَكان" -9 ْ ِ َ:"  

ٍكان رجل صدق"مصطلح  ْ ِ َ َّمن مصطلحات التعدیل المطلق، ویدل على تعـدیل الـراوي دون الب" َ ِ ْ لـوغ َّ
  .به درجة الثقة

ُصدوق"وهو یساوي المصطلحات  ها اإلمام ابن أبي ، التي وضع"ال بأس به"، و"محله الصدق"، و"َ
ُصدوق: ")5(ٕواذا قیل له ":قالفیل، ِدْعَّ في المرتبة الثانیة من مراتب التَّحاتم الرازي  أو ،"محلـه الـصدق" أو ،"َ

  .)6("فهو ممن یكتب حدیثه وینظر فیه، "ال بأس به"
 هـذه العبـارات ال َّ ألن،هـذا كمـا قـال: قلـت: "ًقائال )7("علوم الحدیث" ابن الصالح في اإلمام عقبو

  ."هُ ضبطَعرفُ فینظر في حدیثه ویختبر حتى ی، بشریطة الضبطُرِعْشُت
َاســتعمل اإلمــام ابــن نمیــر هــذا المــصطلح فــي أقوالــه وعباراتــه الــواردة فــي تعــدیل الــرواة، وقــد و ُّ ْ  ْنِمــَُ

ِما أخرجه اإلمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل: كذل ْ َّ ْ َْالجنید، بن الحسین بن ي علأخبرنا: ، قال(8)َ  : قالُ
ْنمیرسمعت ابن  ّاألسديبن عقبة بن اللیث قبیصة " : یقولَُ ِ َ   ." كان رجل صدق(9)َ

  

                                                           
  ).589:ص/1:ج(ّالنكت الوفیة بما في شرح األلفیة : إبراهیم بن عمر البقاعي) 1(
  ).279:ص/2:ج(فتح المغیث : السخاوي )2(
ّالكوفي، حلیف بني عدي ،ر بن سوید اللخميْیَمُعبد الملك بن ع )3( ِ  كان یقال ، نسبة إلى فرس له سابق،رسيَ الف: ویقال لهُ
 :ابـن حجـر: ُینظـر.  هجریـة مـات سـنة سـت وثالثـین ولـه مائـة وثـالث سـنین، لعبـد الملـكاًما قیل ذلك أیـضَّبُ ور،"طيْبِالق" :له

  ).4200: (، ترجمة رقم)364:ص(تقریب التهذیب 
  ).621:ص/2:ج( )4(
  .أي للراوي )5(
  .)37:ص/2:ج( )6(
  ).123:ص( )7(
  ).128:ص/7:ج() 8(
ّاألسديقبیصة بن اللیث  )9( ِ َ  . ابن أبي حاتم وغیره نسبوه هكذا أن:مالحظةمن هذا البحث، مع ) 87:ص(َّتقدمت ترجمته . َ

ْمیر ُ ذكره بالنسبة التي قالها ابن ندأحب أظفرولم   .، فاهللا أعلم"یصة بن عقبة بن لیثقب"َ
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ِّ یبجَكان" -10   ":ُلهَُ
َّبجل الرجل: التعظیم، ویقال: لغةّالتبجیل  ِّكان یبجلـه"ومصطلح . (1) أي عظمه،َ  مـن مـصطلحات" َُ
ِالتعدیل المطلق ْ َّویدل على التعدیل التام ل، َّ َِّ   .َّلراويْ

ْ وقــد قالــه اإلمــام ابــن نمیــر فــي  َ الهمــدانيهــارون بــن إســحاق "حــقَُ ْ بــن أبــي ، فقــد أخــرج االمــام ا(2)"َ
ِالجرح والتعدیل"حاتم  ْ َّ ْ َْالجنیبن الحسین بن ّعلي سمعت : ، قال(3)"َ ْنمیركان محمد بن عبد اهللا بن ":  یقولدُ َُ 

  ."لهِّجَبُی
ُكتب عنه "-11 َ َ َ:"  

ُكتــب عنــه" َ َ ِالتعــدیل مــن مــصطلحات "َ ْ ًالتعــدیل القریــب مــن الجــرح غالبــ علــىالمطلــق، والتــي تــدل  َّ َْ ِ ْ ، اَّ
 َّنِفـإ" :ههوشـب" یكتـب حدیثـه" وبعـد ذكـره لمـصطلح (4)" االعتـدالمیـزان"  كتابهالذهبي في مقدمةالحافظ قال 

، یـشهد لـذلك قـول كتب لالعتبـارُ یَّ الراوي حدیثَّنیعني َأمما ، "هذا وشبهه یدل على عدم الضعف المطلق
ِابــن عــدي فــي اإلمــام  َّبكــار"َّ فــي الــراوي (5)"الكامــل"َ ه ال بــأس بــه، وهــو مــن َّوأرجــو أنــ: "(6)" بــن عبــد العزیــزَ

  ."جملة الضعفاء الذین یكتب حدیثهم
َّا المــصطلح إلــى التعــدیل التــام للــراوي، أو مــا فــي ســیاق الكــالم قــد تنــصرف داللــة هــذولكــن بــالنظر  َّ َِّ ْ

ٍوقــد اســتعمل اإلمــام ابــن نمیــر هــذا المــصطلح علــى وجــه واحــد دون ذلــك، ٍ ْ هــذه الزیــادة   وهــو التقییــد بزیــادة،،َُ
مـا :  المـصطلح، مـن ذلـكّ تبین مراده مـن إطـالق هـذااًتحمل في ثنایاها قرائن ودالالت جلیة أو خفیة أحیان

َالحــضرمي فــي  محمــد بــن عبــد اهللا  قــال:، قــال(7)"تهــذیب الكمــال"أخرجــه اإلمــام المــزي فــي  ْ إســماعیل بــن "َ
ْنمیر ُبنا ُ عنهَبَتَ وك،َِكان ثقة" :(8)"زاّالخلیل الخز ْالعجلـي  اإلمـام، ومنه مـا أخرجـه"َُ  (9)"ِّمعرفـة الثقـات"فـي  ِ

َبكیریونس بن  بكر بن في ْ نمیـر ویقـولكتب عنه محمد بن عبد اهللا بـن": (10)ُ َّ، ثـم"َِكـان ثقـة: َُ ْالعجلـي قـال ُ ِ 

                                                           
 ).بجل: مادة(، )44:ص/11:ج(لسان العرب : ابن منظور )1(
َهــارون بــن إســحاق بــن محمــد بــن مالــك الهمــداني، أبــو القاســم ) 2( ْ ّالكــوفيَ ِ ابــن .  ومــائتین هجریــة، مــات ســنة ثمــان وخمــسینُ

  .)7221: (، ترجمة رقم)568:ص (تقریب التهذیب: حجر
 ).88:ص/9:ج( )3(
  ).4: ص-3:ص/1:ج ()4(
  ).43:ص/2:ج( )5(
: ، ترجمـة رقـم)126:ص(تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر. كنى أبـا بكـرةُ ی، بصري،ار بن عبد العزیز بن أبي بكرةَّكَب) 6(
)735.(  
  ).85:ص/3:ج( )7(
ّالكوفياز، أبو عبد اهللا ّإسماعیل بن الخلیل الخز )8( ِ تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر. ومـائتین هجریـة ، مـات سـنة خمـس وعـشرینُ

 ).441: (، ترجمة رقم)107:ص(التهذیب 
 ).253:ص/1:ج( )9(
َ بكر بن یونس بن بكیر الشیباني)10( َْ َ     .من هذا البحث) 11:ص(َّتقدمت ترجمته . ْ
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ًمعقبـــ ، قـــال أي فـــي   اً أیـــض(1)"تهـــذیب الكمـــال"مـــا أخرجـــه اإلمـــام المـــزي فـــي ، ومنـــه "ه أكثـــرُفِّعَضُومـــن یـــ: "اُ
ْنمیركتب عنه محمد بن عبد اهللا بن و ":(2)ریريَیحیى بن بشر الح   ." وهو من أقرانهَُ

  : "ال أقدم على ترك حدیثه" -12
ِمن عبارات التعدیل المطلق، والتـي تـدل علـى التعـدیل القریـب مـن " ال أقدم على ترك حدیثه"عبارة  ِْ َّْ َّ

  .واي وال یسقط وال یتركَّالجرح، بحیث یعتبر بحدیث الر
ُوقال اإلمام ابن نمیر هذه العبارة في حق عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ْ َ َْ د أخرج اإلمـام ، فق)3(ُ

ْقال ابن نمیر: ال، ق)4("الضعفاء والمتروكین"ابن الجوزي في    ". ال أقدم على ترك حدیثه: "َُ
ِال بأس به "-13 ٌلیس به بأس"، "ٌ ِ َ:"  

ِالتعدیل المطلقمن مصطلحات " ٌ بأسِ بهَلیس"، "ِ بهٌال بأس" ْ ِ تعدیلعلىدل وت ،َّ ْ  دون البلوغ َّ الراويَ
َالثق"إلى درجة  به   ".ةِ

ُصــدوق"هــي تــساوي مــصطلح و ِالجــرح والتعــدیل" فــي  ابــن أبــي حــاتم اإلمــام فــي المرتبــة، قــال"َ ْ َّ ْ َ")5(: 
ْالجـرحوجـدت األلفـاظ فـي " ِوالتعـدیل َ ْ َثقـة: "ٕاذا قیـل للواحـد، و علـى مراتـب شــتىَّ ٌتقن ثبـتمـ" أو ،"ِ فهـو ممــن ، "َ
ُصدوق: "ٕواذا قیل له، " بحدیثهُّحتجُی كتـب حدیثـه وینظـر ُفهـو ممـن ی، "ال بأس به"أو  ،"محله الصدق" أو ،"َ

   ."وهي المنزلة الثانیة، فیه
َثقـة"وتشترك مع مـصطلح   أبـو مـا أخرجـه اإلمـام:  والتوثیـق درجـات، یـشهد لـذلك،َِفـي مطلـق الثقـة" ِ

ْبكر  َ خیثمة أبيبنأحمد َ ْ  وفـالن ،"لـیس بـه بـأس" إنـك تقـول فـالن :قلـت لیحیـى بـن معـین: "(6)"تاریخـه" فـي َ
َثقــة،  فهــو "لــیس بــه بــأس"ت لــإذا ق: القــ ،"ضــعیف" َثقــة، فلــیس هــو ب"عیفضــ"ك هــو لــٕاذا قلــت وِ ــْكُی  الِ ب َت

                                                           
  ).243:ص/31:ج( )1(
ـــر الحریـــري  )2( ـــن كثی ـــشر ب ـــن ب ـــى ب ّالكـــوفيَیحی ِ ـــة ومـــائتین ه، مـــات ســـنة ســـبع وعـــشرینُ ـــن حجـــر. جری تقریـــب التهـــذیب : اب
  ).7513: (، ترجمة رقم)588:ص(
َّعیــاشعبــد الــرحمن بــن الحــارث بــن عبــد اهللا بــن  )3(    عمــرو بــن المغیــرة بــن عبــد اهللا بــن : ربیعــةيبــأ واســم ، ربیعــةيبــأ بــن َ

ّالقرشــي أبــو الحــارث ،عمــر بــن مخــزوم ِ  :البخــاري: ُینظــر. ة هجریــثــالث وأربعــین ومائــة ، مــات فــي ســنةي المــدیني المخزومــَُ
  ).878: (، ترجمة رقم)272 -271:ص/5:ج(التاریخ الكبیر 

  ).92:ص/2:ج( )4(
  .)37:ص/2:ج( )5(
َ بن أبي خیثمةأحمد )6( ْ َالتـاریخ الكبیـر المعـروف بتـاریخ ابـن أبـي خیثمـة، تحقیـق): م2004(- زهیر بن حـرب-َ ْ صـالح بـن : َ

َ بـن أبـي خیثمـةأحمـدو اعـة والنـشر، مـصر، الفـاروق الحدیثـة للطب-فتحي هلـل، القـاهرة ْ ُأخبـار ): م1997(- زهیـر بـن حـرب-َ
َالمكیین من كتاب التاریخ الكبیر البن أبي خیثمة، دراسة وتحقیق ْ َ َ ِ ّ  الـسعودیة، دار الـوطن -إسماعیل حـسن حـسین، الریـاض: ّ

  ).315:ص(
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ُوعقـــب اإلمـــام العراقـــي علـــى قـــول اإلمـــام ابـــن معـــین فـــي شـــرحه علـــى ألفتیـــه المـــسمى بــــ. "حدیثـــه التبـــصرة "َّ
ٍولم یقل ابن معین إن قولي: ُقلت: "، فقال(1)"والتذكرة ٌلیس به بأس، ك: ُ ِ َ، حتى یلزم منه التساوي َِثقة: قوليَ َّ َ  

َّبـین اللفظــین، إنمــا قــال ِ ْ َ َّ ْإن مــن قــال فیـه هــذا فهــو : َ َ َثقــةَّ َثقــة، وللِ ُفـالتعبیر عنــه بقــولهم. ُ مراتــبِ َثقــة: ُ  أرفــع مــن ِ
ُالتعبیر عنه بَأنه ال بأس  َّ ِ، وان اشتركا في مطلق الِبهِ ُ ِ َثقةٕ َُ، والله َأعلمِ ْ ُ َّ َ".  

ْدحیمام اإلموفي كالم  َ ِـو زرعــــة الدمـشقــي  مـا یوافـق كالم اإلمـام ابن معـین، فقد أخـرج اإلمــــام أبـ(2)ُ ْ َ ِّ ُ
ْدحیم"قلت لعبد الرحمن بن إبراهیم :  قال(3)"تاریخه"في  َ  یعنـي الـذي كـان فـي أهـل الـشام كـأبي حـاتم فـي -"ُ

ِمــا تقــول فــي علــي بــن حوشــب الفــزاري؟: "-َأهــل المــشرق َ َ ْ َ َولــم ال تقــول: فقلــت: "، قــال"ال بــأس بــه": ، قــال"ّ ِ :
ًثقة، وال نعلم إال خیر َّ ُ َ َإنه ثقة: قد قلت لك: "، قال"؟اِ ِ َّ".  

ِابــن نمیــر فــي نقــد اإلمــام وبــالنظر فــي كــالم  ْ َ ْ َّالرجــال، یتبــین أنــه اســتعمل هــذه المــصطلحات بزیــادة َُ ّ ِ َ ِّ
ْالجرح "ما أخرجه اإلمام ابن أبي حاتم في  :ذلكمن تارة،  ِوالتعـدیلَ ْ  بـن الحـسین بـن ي علـسـمعت :، قـال(4)"َّ
َْالجنید ْنمیـر ابن سمعت :یقول ُ ومنـه مـا أخرجـه الحـافظ ابـن حجـر ، "ال بـأس بـه (5)عقبـة بـن سـفیان": یقـول َُ
ْ عن اإلمام ابن نمیر، قال (6)"التهذیب"في  ْأي في سكین بن عبد العزیز"َُ َ   ".لیس به بأس: "(7)ُ

ْرة أخــرى، ومــن ذلــكواســتعملها بــدون زیــادة تــا َّ أن (8)"التهــذیب"مــا أخرجــه الحــافظ ابــن حجــر فــي : ِ
ْاإلمام ابن نمیر، قال ّفي الضحاك بن عثمان َُ   ".ال بأس به، جائز الحدیث: "(9)َّ

ٍما رأینا مثل فالن "-14 َ:"  
ِالتعدی اراتـعبن ــ، م"النـل فـنا مثـا رأیـم"ارة ــعب ْ ِات التعدیــى درجـ أعلدل علىـوت، قـل المطلـَّ ْ   ام ـَّل التـَّ

                                                           
َحقــق نــص، شــرح التبــصرة والتــذكرة): 2002(عبــد الــرحیم بــن الحــسین العراقــي) 1( ّوصه وخــرج أحادیثــه وعلــق علیــهَ َ   الــدكتور: ّ

 لبنان، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون لنـشر كتـب -ْعبد اللطیف الهمیم والشیخ ماهر یاسین فحل، بیروت
  ).374:ص-373:ص/1:ج(السنة والجماعة 

ِلدمـشقي، أبـو سـعید، لعبد الرحمن بن إبراهیم بن عمرو العثماني مـوالهم ا) 2( ْ َ َقبـه دحـِّ ْیم بـن الیتـیم، مـات سـنة خمـس وأربعـین ُ
  ).3793: (، ترجمة رقم)335:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ومائتین هجریة، وله خمس وسبعون سنة

ِّعبــد الــرحمن بــن عمــرو المعــروف بــأبي زرعــة الدمــشقي )3( ِْ َ ِّتــاریخ أبــي زرعــة الدمــشقي، وضــع حواشــیه): م1996(ِّ ِْ َ ِّ َ َ ْ خلیــل : ُ
  ).177:ص( لبنان، دار الكتب العلمیة -صور، بیروتالمن

  ).230:ص/4:ج(، و)322:ص/1:ج( )4(
    .من هذا البحث) 88:ص(َّتقدمت ترجمته .  سفیان بن عقبة السوائي)5(
  ).63:ص/2:ج( )6(
شـعث أ و،خالـد وحفـص بـن ي،براهیم الهجـرٕا و،بن سالمة وسیار ،بیهأ : روى عن،ارّطَن بن عبد العزیز بن قیس العْیَكُس )7(

ْالجـرح : ابـن أبـي حـاتم: ُینظر. سماعیلإموسى بن  و، وعارم، وعبد الرحمن بن المبارك، سهل بن بكار:عنه روىو ي،الحدان َ
ِوالتعدیل  ْ   ).894: (، ترجمة رقم)207:ص/4:ج(َّ

  ).223:ص/2:ج() 8(
ّ الــضحاك)9( ّالمــدني،ي مــزاِ بــن عثمــان الحَّ َ  وابــن ، ابنــه محمــد:عنــهروى  و،والمقبــري ، ونــافع، شــرحبیل بــن ســعد:عــنروى  َ

  ).2433: (، ترجمة رقم)508:ص/1:ج(الكاشف : الذهبي: ُینظر.  سنة ثالث وخمسین ومائة هجریةمات، وهب
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ْ وقــد قالهــا اإلمــام ابــن نمیــر فــي حــق ،والتوثیــق لــه َّللــراوي  جبــل -(1)"اإلمــام محمــد بــن إســماعیل البخــاري"َُ
ُّ الخطیب البغدادي أخرج ، فقد-(2)ٕ وامام الدنیا في فقه الحدیثحفظال ْ اإلمـام   بسنده عن (3)"تاریخ بغداد"في َ

ْبن نمیرعبد اهللا  محمد بن    ."ما رأینا مثل محمد بن إسماعیل: "، قالَُ
َمحدِّث من َأئمة المحدِّثین "-15 ُ ُِ َِّ ٌ:"   

ِّالمحـــدث"تعـــددت تعریفـــات العلمـــاء لمـــصطلح  َ َالنكـــت"ّ، فقـــد نقـــل اإلمـــام الزركـــشي فـــي كتابـــه "ُ ُّ"(4)- 
ث فــي ِّدَحــُبـأن الم" : فأجــاب؛ث والحــافظِّدَحـُعــن حــد المُوقــد سـئل  ،(5)د النــاسِّ الفــتح بــن سـیي أبـعــن -ًمـثال

َالرواةع على كثیر من ـــلَّ واط،ث روایة ودرایة وكتابةــل بالحدیــــــن اشتغـهو م عصرنا ره ـــوایـات فـي عـصِّ والرُّ
  ". واشتهر فیه ضبطه،ر بذلك حتى حفظهَّوتبص

ِّمعیــد الــنعم ومبیــد الــنقم"ِّوقــال اإلمــام تــاج الــدین الــسبكي فــي كتابــه  ُِّ َلمحــدث مــن عــرف َِّإنمــا ا: "(6)"ُ َِّ ُ
ِاألسانید، والعلل وأسماء الرجـال والعالي والنازل، وحفـظ مـع ذلـك جملـة مـستكثرة مـن المتـون، وسـمع الكتـب  َ ِّ
َّالـــستة، ومـــسند أحمـــد بـــن حنبـــل، وســـنن البیهقـــي، ومعجـــم الطبرانـــي، وضـــم إلـــى هـــذا القـــدر ألـــف جـــزء مـــن  َ ََ َ َّ

ََّا ذكرنــاه، وكتــب الطبــاق، ودار علــى الــشیوخ، وتكلــم فــي فــإذا ســمع مــ. هــذا أقــل درجاتــه. األجــزاء الحدیثیــة ََ َِ
ِّالعلل والوفیات واألسانید كان في أول درجات المحدثین، ثم یزید اهللا من شاء ما شاء َ ُ َِّ َ ِ ."  

ِّمعیـد الـنعم"ِّوقال اإلمام تاج الدین السبكي في موضع آخر من كتابـه  ومـن أهـل العلـم طائفـة : "(7)"ُ
َلــت دأبهــا الــسماع علــى المــشایخ، ومعرفــة العــالي مــن المــسموع والنــازل، وهــؤالء هــم طلبــت الحــدیث، وجع

ِّالمحدثون على الحقیقة َ ُ    ."  
َالبحـــر الـــذي زخـــر"ّوقـــال اإلمـــام الـــسیوطي فـــي  ُ ْ أمـــا الفقهـــاء فاســـم : (9)قـــال اإلمـــام الزركـــشي: "(8)"َ

َّالمحدث عندهم ال یطلق إال على من حفظ متون الحدیث، وعلم ع ِّ َ دالة رجاله وجرحها دون المقتـصر علـى ُ
  ". السماع

                                                           
  . اإلمام محمد بن إسماعیل البخاري )1(
  ).468:ص (تقریب التهذیب: ابن حجر )2(
  ). 339:ص/2:ج() 3(
  ).53:ص/1:ج( )4(
َ الیعمري الربعيمحمد بن محمد: د الناسِّأبو الفتح بن سی )5(     .من هذا البحث) 120:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ِّ عبــد الوهــاب بــن علــي، تــاج الــدین الــسبكي)6( ِّمعیــد الــنعم ومبیــد الــنقم): م1948(ّ ُِّ َّ، حققــه وضــبطه وعلــق علیــهُ محمــد علــي : َّ

  ). 83: ص-82:ص(لكتاب العربي  مصر، دار ا-ّالنجار، وأبو زید شلبي، ومحمد أبو العیون، القاهرة
  ). 89:ص ()7(
ّعبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسیوطي )8( ْ َالبحــر الــذي زخــر: َ ُ ْ أنــیس بــن أحمــد بــن طــاهر . د: َّ فــي شــرح ألفیــة األثــر، تحقیــقَ

  ).252:ص/1:ج(ُ السعودیة، مكتبة الغرباء األثریة -ُاألندونوسي، المدینة المنورة
ِّتـوفي سـنة أربـ" الزركـشي، ِّ، التركي األصل المصري الـشیخ، بـدر الـدینمحمد بن بهادر بن عبد اهللا )9( ُ ع وتـسعین وسـبعمائة ُ

 لبنــــان، دار الجیــــل -، بیــــروت، الــــدرر الكامنــــة فـــي أعیــــان المائــــة الثامنــــة)م1993(بــــن حجــــر العــــسقالنيا: ُینظــــر. هجریـــة
  ).1059: (، ترجمة رقم)398: ص-397:ص/3:ج(
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َّمع العلم أن هذه التعریفات وغیرهـا تعریفـات نـسبیة بحـسب زمـان اإلمـام الـذي وضـعها، وحـصیلتها 
ِّمحـــدث"َّأن لفـــظ  َ َّمـــن أســـمى ألفـــاظ التعـــدیل، وعلیـــه فـــإن عبـــارة " ُ ِ ِ ْ ُث مـــن َأئمـــة ِّدَحـــُم"َّ َّ ِّالمحـــدثینِ َ  مـــن عبـــارات" ُ
ِالتعدیل  ْ ِتمام التعدیل دل على وت، المطلقَّ ْ   . والتوثیقَّللراويَّ

ْابن نمیراإلمام  وقد قال َثقـة"وهـو  ،(1)"ديْهَّبو غسان الن أمالك بن إسماعیل، " في حق هذه العبارةَُ ِ 
ِالجرح والتعدیل" في بن أبي حاتماإلمام ا  أخرج،(2)" عابد، صحیح الكتاب،متقن ْ َّ ْ  بـن علـي أخبرنـا: ، قال(3)"َ

َْالجنیدحسین بن ال ْسمعت ابن نمیر یقول: ُ ِْ النهديبو غسان أ و،َِثقةكان  (4)تلَّمحمد بن الص": َُ َُّأحـب َّ  َّلـيإ َ
ِمن َأئمةث ِّدَحُبو غسان مأمنه، و ِّالمحدثین َِّ َ ُ".  

َنعم فالن" -16 ْ ِ:"  
َنعـم ْ ْضــد بـئس، وهـي كلمـة مــدح: فـي اللغـة" ِ ِعـدیلَّمــن عبـارات الت "نعـم فـالن"وعبـارة  .(5)ِ  ،المطلــق ْ

ِالتعدیلدل على وت ْ   .َّ للراويَّالتام َّ
ْوقد قالهـا اإلمـام ابـن نمیـر فـي حـق بـن ا أخـرج اإلمـام، فقـد (6)ُ الزبیـديعبـد اهللا بـن محمـد بـن سـالم َُ

ِالجرح والتعدیل" في أبي حاتم ْ َّ ْ َْ بن الجنید سمعت علي بن الحسین:، قال(7)"َ ْنمیـر سمعت ابـن : یقولُ :  یقـولَُ
  ." الشیخ عبد اهللا بن محمد بن سالمَمْعِن"

ِالتعـدیلمـصطلحات : المقصد الثاني ْ َتفـرد اإلمـام تـي المطلـق الَّ َّ ْ ابـن نمیـر َ َ ُ
  :في استعمالها

ْتفرد اإلمام ابن نمیر باسـتعمال  َُ َ َّ َّ وعبـارات تعـدیل خاصـة لـم یـستعملها غیـره مـن النقـاد، مـصطلحاتَ ُّ
َ واذا جاوزت ٌ فالنَّحدثنا: "هيو َالفـرات فلـیسٕ َ ُ مثلـهٌ أحـدُ ُسـبحان اهللا ومثلـه یـسَأ"، "اً جـدٌرفیـع"، "َ ُ َُ َ ْ مـا َّإن! نـه؟َ عُلُ

ُیسأل ّ هو عناُ   :، وفیما یلي تفصیل ذلك"بِّكذَ عندي ممن یَما هو"، "لبنا بالحفظ والورعَغ"، "َ
َ، واذا جاوزت الفرات فلیسٌفالن َّحدثنا" -1 َ َُ ُ مثلهٌ أحدٕ َ :"  

ُاوزت الفـٕالن، واذا جـ فاـَّحدثن"ارة ـــعب ِالتعدی اراتــن عبـم" ُهَـد مثلــس أحیـَرات فلــَ ْ   ََّرد ــَتفي ـ التقـل المطلـَّ
                                                           

ّالكــوفي، أبــو غــسان ،يِدْهــَّمالــك بــن إســماعیل الن )1( ِ .  ومــائتین هجریــة مــات ســنة ســبع عــشرة، بــن أبــي ســلیمانَّحمــاد ســبط ُ
  ).6424: (، ترجمة رقم)516:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: انظر

  ).516:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر )2(
 ). 323:ص/1:ج ()3(
ّاألسدياج َّلت بن الحجَّمحمد بن الص )4( ِ َ ّالكوفي، أبو جعفر َ ِ ابـن : ُینظـر.  ومـائتین هجریـةألصم، مات في حـدود العـشرین اُ

 ).5970: (، ترجمة رقم)484:ص(تقریب التهذیب : حجر
 ).نعم: مادة(، )586:ص/12:ج(لسان العرب :  ابن منظور)5(
ّالكـوفيبیـدي، أبـو محمـد ُسالم، أو ابن محمد بـن سـالم الز عبد اهللا بن )6( ِ ومـائتین ین  القـزاز المفلـوج، مـات سـنة خمـس وثالثـُ

  ).3336: (، ترجمة رقم)304:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. هجریة
  ).161:ص/5:ج( )7(
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ْ ابـــن نمیـــر فـــي اإلمـــام َّاســـتعمالها دون غیـــره مـــن النقـــاد، وقالهـــا فـــي حـــق َُ ْأحمـــد بـــن صـــالح المـــصري"ُّ ِ"(1)       ،
َّالجـرح والت"فـي بـن أبـي حـاتم اإلمـام افقد أخـرج  ْ ِعـدیلَ ُ علـي بـن الحـأخبرنـا: ، قـال(2)"ْ َْالجنیـدسین بـن ّ  سـمعت ُ

ْمحمد بن عبد اهللا بن نمیر یقول ُ أحمد بن صالح، واذا جاوزت الفرات فلیس أحد مثلهَّحدثنا: "َُ َ َ َُ ٕ".  
ُوأراد اإلمام ابن نمیر بهذه العبارة التعدیل التام للراوي والتوثیق واللـه َأعلـم، ویؤكـد َ ْ ْ ُُ َّ َ َّ َّ َِّ ْ  هأخرجـمـا :  ذلـكَ

ُّالخطیب البغدادي ْ َثقـةأحمـد بـن صـالح ":  قـال،ّ بسنده عـن اإلمـام البخـاري(3)"تاریخ بغداد" في َ ُصـدوق ِ ، مـا َ
ُ یتكلم فیه بحجـة؛ كـان أحمـد بـن حنبـلاًرأیت أحد ْ وابـن نمیـر،(4)ُّ وعلـي،َُّ َِّ وغیـرهم یثبتـون أحمـد بـن صـالح، ،َُ ُ ُ

َّســلوا أحمــد فإنــ: كــان یحیــى یقــول ُّ البغــداديمــا أخرجــه الخطیــبمنــه و، " أثبــتهُ ْ  اً أیــض(5)"تــاریخ بغــداد" فــي َ
ْاإلمام ابن نمیربسنده عن  ْي علم الحجاز والمغـرب، َّهو واحد الناس ف: "، فقال"أحمد بن صالح"كر َذقد ، وَُ َ

ٌفهم، ِ ِّوجعل یعظمه، و َ َ َُ   ." عنه بغیر شيءَّحدثناََ
  ":اً جدٌرفیع" -2

ْالرفعـة فــي اللغــة ُنقــیض الذلــة، والرفعــة خــالف الــضعة، رفــع یرفــع رفاعــة فهــو رفیــع إذا شــرف "ِّ َ َ ََ ِ ُ ُْ َ ّ ْ ِّ ّ ِّ"(6) ،
ِالتعدیل المطلق من مصطلحات "اًرفیع جد"ومصطلح  ْ َفردَت التي َّ ْ ابـن نمیـر فـي اإلمـامَّ  اسـتعمالها دون غیـره َُ

َّمـــــــــــــن النقاد ِالتعدیل، ویدل على ُّ ْ   . يَّ للراوَّالتام َّ
ْوقــد أطلقــه اإلمــام ابــن نمیــر فــي حــق   فــي  حــاتم بــن أبــيا  أخــرج اإلمــام فقــد،(7)"ِبــسطام بــن مــسلم"َُ

ِالجرح والتعدیل" ْ َّ ْ َْالجنیـد،ّعلـي بـن الحـسین بـن  أخبرنا: ، قال(8)"َ ْنمیـر نابـ سـمعت :قـال ُ  بـن سطامِبـ": یقـول ،َُ
  . "وكیع شیوخ قدماء من كان قدیم شیخ هو ،(10)زید بن َّحمادو (9)وكیع :نهیع ىرو ،اًجد رفیع هو مسلم
ُ اهللا ومثله یسَأَانَحْبُس" -3 ُ ُما یسألَّإن! نه؟َل عُ ّ هو عناُ َ:"  

َسبحان: تقولالعرب  َ ْ ُ اهللا ومثله یسأل عنه؟َناَحْبُس" وعبارة ،(11) من كذا، إذا تعجبت منه اهللاُ ُ ما َّإن! ُ
ّیسأل هو عنا َ ِالتعدیل المطلقمن عبارات " ُ ْ َتفرد  اإلمامي  التَّ َّ ْ ابن نمیر في استعمالها دون غیره مـن َ َّالنقـادَُ ُّ ،

َّل على التعدیل التام للراويوتد َّ َِّ ْ .  
                                                           

ّ أحمد بن صالح المصري)1( ْ    .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
   ). 56:ص/2:ج ()2(
   ). 329:ص/5:ج( )3(
   .من هذا البحث) 10:ص(َّتقدمت ترجمته . هو علي بن عبد اهللا بن جعفر المدیني )4(
   ). 326:ص/5:ج ()5(
 ).رفع: مادة(، )130:ص/8:ج(لسان العرب : ابن منظور )6(
ْالعوذيِ بسطام بن مسلم )7(     .من هذا البحث) 90:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 ).414:ص/2:ج(، و)324:ص/1:ج ()8(
ُالجراح الرؤاسيبن هو ا )9( َّ َ.  
ِحماد بن زید األزدي )10( َْ     .من هذا البحث) 21:ص(رجمته َّتقدمت ت .َّ
 ).سبح: مادة(، )471:ص/2:ج(لسان العرب : ابن منظور: ُینظر )11(
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ًقالها اإلمام ابن نمیر تعجبقد و ُّ ْ ْاإلمـام عثمـان بـن أبـي شـیبةحال  عن  من سؤال من سألهاَُ ، فقـد (1)َ
ُّأخرج الخطیب البغدادي ْ ًسـمعت رجـال: لا قـَّ الـرازي،ِ حـاتميأبـ اإلمـام نبسنده ع (2)"تاریخ بغداد"في  َ  یـسأل ُ

ْمحمد بن عبد اهللا بن نمیر، عن عثمان بن أبي شیبة ْ َُ ُ ُسـبحان اهللا ومثلـه یـسأل " :فقال محمـد بـن عبـد اهللا ؟،َ ُ ُ
ّما یسأل هو عناَّإن! عنه؟ َ ُ."  

ِغلبنا بالحفظ والورع "-4 ِ َ:"  
ً إشـارة إلـى ضـبط الـراوي، بـأن یكـون متیقظـََمن الغلبـة والعلـو، فالغلبـة بـالحفظ" غلبنا"  غیـر مغفـل، اَّ

ً إن حدث من حفظه، ضابطاًحافظ َّ َّ لكتابه إن حدث من كتابهاَ   َّ، والغلبة بالورع إشارة إلى عدالة الراوي،(3)َ
ًبأن یكون الراوي مسلم   .(4) من أسباب الفسق وخوارم المروءةاً، سالمً، عاقالاً، بالغاَّ

ِمــن عبــارات التعــدیل" غلبنــا بــالحفظ والــورع "َّوعلیــه فــإن عبــارة ْ ْتفــرد  اإلمــام ابــن نمیــر     التــي  المطلــق َّ َُ َ َّ َ
َّالنقـــادي اســـتعمالها دون غیـــره مـــن فــ َّ والتـــي تـــدل علـــى التعــدیل التـــام والتوثیـــق، وقـــد قالهـــا فـــي حـــق اإلمـــام     ،ُّ َِّ ْ

ّعبد اهللا بن عبـد الـرحمن الـدارمي ِ ُّأخـرج الخطیـب البغـداديفقـد  ،(6)"الحـافظ صـاحب المـسند "(5)َّ ْ تـاریخ " فـي َ
ْنمیر بناإلمام ا  بسنده عن(7)"بغداد   ".والورع بالحفظ نحمالر عبد بن اهللا دبع غلبنا: "لاق ،َُ
  ":كذبَما هو عندي ممن ی" -5

ِالتعــدیل المطلــقمــن عبــارات " َمــا هــو عنــدي ممــن یكــذب"عبــارة  ْ َتفــرد اإلمــام التــي َّ َّ ْ ابــن نمیــر فــي َ َُ
َتعمالها دون غیره من النقاد، وأراد بهاسا َّ ِالتعدیل ُّ ْ ْ القریب من الجرحَّ َّ وان كان غیره یرى غیر ذلك،َ ٕ.  

َِّوقد قالها في حـق جبـارة بـن المغلـس ُ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـن أبـي حـاتما ، فقـد أخـرج اإلمـام(8)ُ ْ َّ ْ َ"(9) ،
ْزرعـةكـان أبـو ": قـال  ثـم تـرك حدیثـه بعــد ،انيَّمـِ أبــو محمـد الحَّحـدثنا:  قـال،هاَّنـَكَث عنــه فـي أول أمـره وَّدَ حـُ

َّ ثـم قـال،"ذلك فلم یقرأ علینا حدیثـه ْزرعـةسـمعت أبـا :  ابـن أبـي حـاتم اإلمـامُ :  فقـال،سِّلـَغُارة بـن المَبـُ ذكـر جُ
ْقال لي ابن نمیر  :قـال ،"ث عنه؟ِّدَحُت": ، قلت"نعم":  قال،"كتبت عنه؟": قلت. "ما هو عندي ممن یكذب": َُ

ِالكذبد َّث به، وما كان عندي ممن یتعمِّدَحُكان یوضع له الحدیث فی":  قال،"ما حاله؟": قلت. "ال" َ."  

                                                           
ْ العبسيبةْیَعثمان بن محمد بن أبي ش ) 1(    .من هذا البحث) 88:ص(َّتقدمت ترجمته  .َ
 ).166:ص/13:ج( )2(
 ).105: ص-104:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح: ُینظر )3(
 ). 104:ص(علوم الحدیث : الحابن الص: ُ ینظر)4(
،  ومائـة هجریـة، مـات سـنة خمـس وخمـسینَّالدارميدي، أبو محمد ْنَقْرَمَعبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الس )5(

 ).3434: (، ترجمة رقم)311:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. وله أربع وسبعون
 .)311:ص(ریب التهذیب تق: ابن حجر )6(
 ).213:ص/11:ج( )7(
َّجبارة بن المغلس الحماني )8( ِ َِّ ُ َ    .من هذا البحث) 110:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
 ).550:ص/2:ج() 9(
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َّویالحظ من كالم اإلمام ابن نمیر دقة معرفته بحال  ِ ْ َِّجبارة بن المغلس"َُ ُ َ فقد كان یرى جواز الكتابة " ُ
  .َّعنه دون التحدیث، مع أنه نفى عنه تعمد الكذب

ْن اإلمــام ابــن نمیــر علــة حدیثــه، فقــالّوقــد بــی یقــع فــي ، أي "ث بــهِّدَحــُكــان یوضــع لــه الحــدیث فی: "َُ
ِ رسول اللهالكذب على َّ َ ُ َ صلى الله ع-َ ُ َّ َّ ََّلیه وسلمَ َ َ ِ ِّ دون تعمد منه، وال یمیز حدیثه من غیره-َْ ٍ ُّ.  

ْمــع العلــم أن اإلمــام ابــن نمیــر حكــم علــى  َُ َجبــارة"َّ ُصــدوق"َّفــي موضــع بأنــه " ُ ه أخرجــمــا : ، مــن ذلــك"َ
ِ ابــن عــدياإلمــام َ بــسنده عــن محمــد بــن عبــد اهللا الحــضرمي(1)"الكامــل" فــي َ ْ ْســألت ابــن نمیــر عــن ":  قــال،َ َُ
َجبــارة ُصــدوقهــو : " فقــال،"ُ  ً كــان رجــال:(3)قــال صــالح جــزرة: (2)"التهــذیب"وقــال الحــافظ ابــن حجــر فــي ، "َ
ْ سألت ابن نمیر عنه، فقالاًصالح ُ َّ ألن یخر من السماء إلى األرض َأكان: "َُ َّ ِ  قلـت ،" یكـذبْنُّحب إلیه من َأَ

 فـــسألني عمـــا أنكـــروا مـــن حدیثـــه، فـــذكرت لـــه خمـــسة أو ســـتة ،"مـــون فیـــهَّكـــان أصـــحاب الحـــدیث یتكل": لـــه
َّالحماني َّ فقلت لعله،"؟ه أفسد حدیثه بعض جیرانهَّلَعَل": فأنكرها، ثم قال   ". اًي أحدِّال أسم": ، قال(4)ِ

َّ حبـان فـي ابـنأخرجـه اإلمـام  مـا :، من ذلك"َِثقة "َّوحكم علیه في موضع آخر بأنه      (5)"المجـروحین"ِ
ْنمیر ابن سألت : قال،"جزرة" صالحاإلمام  بسنده عن َثقـة": الــــ؟، فقســــِّلَغُم بـن ةراـــــَبُج نـــــع َُ  هَّإنـ :تـــــفقل ،"ِ

ـــَمُح نـــــع (6)باركــــالم ابــن نــــــع َّحــدثنا ُ صــلى اللــه -النبــي رأى: (قــال ،(9)أبیــه عــن (8)ِدْرَوْالــ ابــن نــــــع (7)دْیــ َّ َّ َ
ََّعلیــه وســلم َ َ ِ َْ ْنمیــر ابــن قــال، (10))ِدْرَوْالــ ْوُبــَأ َتْنــَأ: فقــال ،َأحمــر ًرجــال -َ  عــن َّحــدثنا وقلــت :قــال منكــر، هــذا: َُ

ّالنبـي نـادى ًرجـال أن عمـر ابـن عـن (13)مـرْعَی بـن یحیـى عـن (12)سوید بن إسحاق عن (11)زید بن َّحماد ِ َّ- 
ََّصلى اللـه علیـه وسـلم َّ ََّ ََ ِ َْ َ ْنمیـر ابـن قـال ثـمر، منكـ وهـذا: قـال ،(14))لبیـك( :فقـال -ُ  وأظـن": قـال ثـم ."حـسبك": َُ

َّالحماني یحیى يتعن" :له فقلت ،"كتبه علیه أفسد جیرانه بعض   ."اًأحد ىِّسمُأ ال: "فقال ،"؟ِ

                                                           
 ).180:ص/2:ج( )1(
 ).289:ص/1:ج( )2(
ّالبغدادي صالح بن محمد هو  )3( ْ     .من هذا البحث) 110:ص(َّتقدمت ترجمته ". جزرة"َ
َّالحمانيبن عبد الحمید یحیى هو ) 4(     .من هذا البحث) 111:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
 ).221:ص/1:ج( )5(
َهو عبد اهللا بن المبارك المروزي )6( ْ َ .  
ْهو حمید ) 7( َ ّ البصريد الطویلْیَمُبن أبي حُ ِ ْ     .من هذا البحث) 110:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  .لم أظفر بترجمته )8(
  .لم أظفر بترجمته )9(
 . هذا البحثمن) 110:ص(َّتقدم تخریجه  )10(
ِحماد بن زید األزدي) 11( َْ     .من هذا البحث) 21:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
ّ إسحاق بن سوید البصري)12( ِ ْ     .من هذا البحث) 111:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ّ یحیى بن یعمر البصري)13( ِ ْ َْ     .من هذا البحث) 111:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 .من هذا البحث) 111:ص(َّتقدم تخریجه  )14(
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ِلتعدیلامصطلحات : ثانيلالمطلب ا ْ   :سبيِّ النَّ
ِّالتعـــدیل النـــسبي"یمكـــن تعریـــف  ِ ْ ً بتعـــدیل الـــراوي نـــسبیالحكـــم: َّبأنـــه" َّ  بعـــد المعارضـــة بـــین مرویاتـــه اَّ

َومرویات غیره من الرواة ِ وهذا التعریف لم یسبق أن ذكـر فـي كتـب مـصطلح الحـدیث أو الجـرح والتعـدیل، ،ُّ ْ َّ ْ َ ُ
  .ولكن اقتضته مجریات البحث

 مقابلة المرویات بعضها بـبعض، ومقارنتهـا، ومـن المالحـظ أنهـم یـشیرون إلیهـا :هيالمعارضة، "و
َ ألهمیتها، واعتمادهم علیها وكتـاب التمییـز لمـسلماً في الفحص والتنقیب، نظراًدائم ل َلـِ وغیـره مـن كتـب الع،ِ

  . صورة واضحة لهذه المعارضة
َالرواةوكما یتكشف بها كذب  هم، یتكشف بهـا كـذلك جوانـب كثیـرة مـن ، وانتحالهم ما لیس من حدیثُّ

َوهم الرواة  أو الخلـل الیـسیر أو الكثیـر مـع الـصدق ،َّكم على الراوي بالضبط واإلتقان فیح،غلطهمووسهوهم  ُّ
  . في اللسان

 ویبـرأ منهـا ،ف تارة للـشیخ وتـارة لتالمیـذهـالختا عند االــم بهـــ ویحك،هـــة حدیثـــخ باستقامـــم للشیـفیحك
ّأخرى لمجیئها عن غیرهم ویحمل نتائجها إن خالف تارة    .   (1)" وأتى بالمعضالتِّالثقاتُ

ِ المختلفــة لمعرفــة الحــدیث الــصحیح وتمییــز الــصواب مــن الخطــأ ونقــد ِّالروایــاتالمعارضــة بــین "و ْ َ
ِالرجـــال َ َّ صـــلى اللـــه علیـــه وســـلم-ٕ وانـــزالهم منـــازلهم الطبیعیـــة بـــدأت مـــن عهـــد النبـــي،ِّ َّ ََّ ََ ِ َْ َ وترعرعـــت وتفرعـــت  -ُ

َّثین النقاد كافة حتى أصبحت منهجهم العلمي في األقطار واألزمانِّدَحُواستعملت من قبل الم  هذا َّ غیر أن،ُّ
  .(2)"في ظله مناهج أخرى للمقارنات وعت طرقه وأسبابه ونشأتَّالزمن وتن بمرور اًالمنهج توسع كثیر

ْ ابـن نمیـراإلمـامكان و َقابـل بـین الـرواة فـي مـواطن عدیـدة مـي فقـد عـارض ولتـزم بهـذا المـنهج العلی َُ ُّ
، "أكثــر فــي الحــدیث وفــي اإلتقــان"، "أعلــم بالحــدیث"، "أتقــن: "، هــيتعــددةوباســتخدم مــصطلحات وعبــارات م

َُّأحب" ، وفیمـا یلـي "أوثـق"، "ًاأكثر حـدیث"، "أكبر"، "أصلح"، "أشهر في العلم منه"، "اً منه وأقدم سماعُّأسن"، "َ
  :تفصیل ذلك

  ":ِفي الحدیث وفي اإلتقان ،رَأكث"، "ِ بالحدیثُعلمَأ"، "ُتقنَأ" -1
ِبــصیغة أفعــل التفــضیل مــن مــصطلحات التعــدیل النــسبي، " أكثــر"، و"، وأعلــم"أتقــن"المــصطلحات  ْ َّ

ًمن اإلتقان، واإلتقان داللـة علـى ضـبط الـراوي، بـأن یكـون متیقظـ" أتقن"فمصطلح   إن اً غیـر مغفـل، حافظـاَّ
َّحدث من ح َّ لكتابه إن حـدث مـن كتابـهاًفظه، ضابطَ مـن العلـم، داللـة علـى " أعلـم بالحـدیث"، ومـصطلح (3)َ

ًالدرایة والمعرفة بالحدیث، هـذه الدرایـة تـؤدي إلـى اإلكثـار فـي الروایـة أحیانـ ّ ، واإلكثـار مظنـة عـدم اإلتقـان، اّ
َفإذا اجتمع اإلكثار واإلتقان كان الفضل والتمیز والله َأعلم ْ ُ َّ َ.  

                                                           
 ).85:ص/1:ج(یحیى بن معین وكتابه التاریخ : أحمد نور سیف. د )1(
ْالنقـــد عنـــد مـــنهج : )م1990(محمـــد مـــصطفى األعظمـــي. د )2( ِّالمحـــدثین، ویلیـــه كتـــاب التمییـــز لإلمـــام مـــسلم بـــن الحجـــاج، َّ َ ُ

 ).66:ص ( السعودیة، مكتبة الكوثر، الطبعة الثالثة-المربع
 ).105: ص-104:ص(حدیث علوم ال: ابن الصالح: ُ ینظر)3(
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َ نماذج مقابلة ومعارضة اإلمام ابن نمیر بین الرواة باسـتعمال هـذه األلفـاظ، مـا أخرجـه اإلمـام ومن ُّ ْ َُ
ِالجـرح والتعــدیل"ابـن أبــي حـاتم فــي  ْ َّ ْ َْالجنیـدّ علــي بـن الحــسین بــن أخبرنـا: ، قــال(1)"َ ْسـمعت ابــن نمیــر :  قــال،ُ َُ

 كــان (4) ابــن إدریــس، وابــن أبــي زائــدةكــان أعلــم بالحــدیث مــن (3)تقــن، وحفــصأ كــان (2)دریــسإابــن : "یقــول
  ."أكثر في الحدیث من ابن إدریس، وفي اإلتقان

ْویالحظ أن اإلمام ابن نمیر استعمل كـل األلفـاظ الـسابقة فـي عبـارة واحـدة، وذلـك خـالل معارضـته  َُ َّ
َبـــین الـــرواة الثالثـــة؛     َّن أن ّعبـــد اهللا بـــن إدریـــس، وحفـــص بـــن غیـــاث، ویحیـــى بـــن زكریـــا بـــن أبـــي زائـــدة، فبـــی ُّ

ً واتقانًا، وأما یحیى فأكثر حدیثًاعبد اهللا أتقن وأثبت، وحفص بن غیاث أعلم وأكثر حدیث   .إ
  نببد اهللا ــع د بنــمحم اإلمــام ىــده إلـ بسن(5)"ـقتاریخ دمش" في ن عساكرـ ابامه اإلمأخرجمــا ه ومن

ْنمیر ْالهمب ْیَرُ من أبي كًاما بالعراق أكثر حدیث" :لا ق،َُ   ."منه بلدنا  وال أعرف بحدیث،(6)َدانيَ
َُّأحب" -2 َ:"  

َُّأحـــب"مـــصطلح  ِّبـــصیغة أفعـــل التفـــضیل مـــن مـــصطلحات التعـــدیل النـــسبي،" َ ِ ْ ویـــدل علـــى توثیـــق       َّ
ُالــراوي خاصــة أن اإلمــام ابــن نمیــر اســتعمله فــي المعارضــة والمقابلــة بــین رواة ثقــات، مــن ذلــك ْ َُ َّ  ه   أخرجــمــا  :َّ

ْالخطیب البغ        وسـألت محمـد بـن :قـال، جعفر بن محمد الفریـابي اإلمام بسنده عن (7)"تاریخ بغداد"في ُّدادي َ
ْنمیرعبد اهللا بن  َُّأحبما ُّ أی: قلت له،َُ ْبكر أو أبو (8)مةَثْیَ إلیك أبو خَ  ،مـةَثْیَأبـو خ" : فقـال؟،(9)بةْیَ بن أبي شـَ

ْ ویضع من أبي بكر،مةَثْیَوجعل یطري أبا خ َ" .  
َیالحظ أن اإلمام ابن نمیر عارض وقابل بین أبي خیثمة وأبي بكر بن أبي شیبة، فقدم أبا خیثمة و َْ ْ ْ ْ َُ ََّ َ َ َّ

ْوجعــل یطــري فیــه ویــضع فــي أبــي بكــر، وهــذا بــال شــك ال یعنــي تــضعیفه ألبــي بكــر؛ فقــد  َْ أخــرج الخطیــب َ
ُّالبغدادي  ْ ْالفریـابي محمـد بـن جعفـرعـن ، بـسنده (10)"تـاریخ بغـداد"في َ  بـن اهللا عبـد بـن محمـد سـألت" :قـال ،ِ

ْنمیر ْشیبة أبي يبن عن َُ   .(12)"ُهَذكرأ نأ ُّبِحُأ لم ًقوال فیهم :فقال (11)ثالثتهم َ

                                                           
ِالجرح والتعدیل : اتمابن أبي ح )1( ْ  ).9:ص/5:ج(، )323:ص/1:ج(َّ
    .من هذا البحث) 12:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ األوديعبد اهللا بن إدریس )2(
ّ النخعيِ حفص بن غیاث)3( َ    .من هذا البحث) 11:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
ْ الهم یحیى بن زكریا بن أبي زائدة)4(     .من هذا البحث) 99:ص(َّتقدمت ترجمته . َدانيَ
 ).57:ص/55:ج(تاریخ مدینة دمشق : ابن عساكر )5(
ْكریبمحمد بن العالء بن هو  )6( َ َ الهمدانيُ ْ    .من هذا البحث) 99:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ُّلخطیب البغداديا) 7( ْ   ).509:ص/9:ج(تاریخ بغداد : َ
َأبو خیثمة )8( ْ ْزهیر بن حر :َ َ َّب بن شدادُ    .من هذا البحث) 67:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ْأبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة العبسي )9( َْ َ ْ    .من هذا البحث) 88:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ُّلخطیب البغداديا )10( ْ   ).263:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
ْبنو أبي شیبة الثالثة هم )11( ْأبو بكر عبد اهللا، وأبو الح: َ ْسن عثمان، والقاسم أبناء محمد بن أبي شیبةَ َ. 
ُّلخطیب البغدادي ا)12( ْ  ).509:ص/9:ج(تاریخ بغداد : َ
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ْبكأبـو : قلـــت ":، ثـــم قـــال(1)"مــیزان االعتــدال"وقد نقل الحافظ الـذهبي هـذا القــول فـي   زـن قفــ ممـرـــَ
   (2)"أنه ال یلتفت إلى ما قیل فیه" :یعني. "َِثقة في الىٕالقنطرة، والیه المنته

  ":اً سماعُقدم وَأ،ُنهِ مُسنَأ" -3
َمــن مــصطلحات التفــضیل النــسبي بــین الــرواة،  بــصیغة أفعــل التفــضیل،" أقــدم"، و"أســن"المــصطلح  ُّ ِّ

ِویدل على المفاضلة بین الرواة من حیث علو اإلسناد ال من حیث التوثیق أو التضعیف َ ْ ِْ َ ُّ.  
َِام ابـن نمیـر هـذه المـصطلحات فـي المعارضـة والمقابلـة بـین راویـین كالهمـا ثقــة، وقـد اسـتعمل اإلمـ ْ َُ

ُّمـا أخرجـه الخطیـب البغـدادي فـي : من ذلك ْ ْ بـسنده اإلمـام عـن ابـن نمیـر، قـال(3)"تـاریخ بغـداد"َ     أبـو أحمـد : "َُ
ُصــدوق (4)ُّالزبیـري ََّ، مــشهور بالطلــب، اً خیــرَّالُ، مـا علمــت إ(5)وريَّ، وهــو فــي الطبقـة الثالثــة مــن أصــحاب الثــَ

َثقة ْنعیمَ صحیح الكتاب، وكان صدیق أبي ِ ْنعیم، وسماعهما قریب، أبو (6)َُ   ."اً أسن منه وأقدم سماعَُ
ْوفي كالم اإلمام ابن نمیر تقدیم  ْنعیمألبي "َُ َ الفضل بن دكینَُ ُ ْ الذي قال فیه الحـافظ ابـن حجـر فـي " َ

َثقــة ثبــت: "(7)"التقریــب" ّي أحمــد الزبیــريأبــ"علــى " ِ ِ َْ َثقــة : "(8)"التقریــب"الــذي قــال فیــه الحــافظ ابــن حجــر فــي " ُّ ِ
َّثبــت، إال أنــه قــد یخطــئ فــي حــدیث الثــوري َّ ّ، مــع أن كلیهمــا مــن طبقــة واحــدة وســماعهما قریــب، ولكــن "َّ أبــا "َّ

ْنعیم ّأبي أحمد الزبیري" من اًأسن وأقدم سماع" َُ ِ َْ ْكما بین اإلمام ابن نمیر م" ُّ َُ   .  ما یدل على علو إسنادهّ
  ": منهِ في العلمُأشهر" -4

ِّبـصیغة أفعـل التفـضیل مــن مـصطلحات التعـدیل النـسبي، ویـدل علـى المفاضــلة " أشـهر"المـصطلح  ِ ْ َّ
ِبین الرواة بالشهرة في العلم خاصة، وان لم یتساویا في المرتبة من حیث الجرح والتعدیل ْ َّ ْ َ ٕ َ ُّ.  

ْوقد استعمله اإلمام ابن نمی َر فـي المعارضـة والمقابلـة بـین الـرواة، مـن ذلـكَُ مـا أخرجـه اإلمـام ابـن : ُّ
ِالجــرح والتعدیل"أبي حاتم في  ْ َّ ْ َْالجنیدّعلي بن الحسین بن  أخبرنا: ، قال(9)"َ ْ سمعت ابن نمیـر یقـول:ُ  ىرو: "َُ

ّالخثعمي رْیَمُعن ع (10)سفیان ِ َ ْ    ر فيـــــاج أشهَّوالحج، (12)ةرطأاج بن َأَّ قدیم من أصحاب الحجَِثقة شیخ  (11)َ

                                                           
  ).490:ص/2:ج( )1(
 ).579:ص(هدي الساري : ابن حجر )2(
 ).397:ص/3:ج( )3(
ّأبو أحمد الزبیري )4( ِ َْ ّاألسدي بد اهللا بن الزبیرمحمد بن ع: ُّ ِ َ    . البحثمن هذا) 17:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  . وريَّالث هو )5(
ْأبو نعیمهو ) 6( َ َ الفضل بن دكین ُ ُ ْ ّالكوفيَ ِ ُ. 
 ).446:ص( )7(
 ).487:ص( )8(
ِالجرح والتعدیل : ابن حاتم )9( ْ َّ ْ  ).325:ص/1:ج(َ
ّقد یكون المقصود الثوري، أو ابن عیینة فكالهما روى عن عمیر الخثعمي، وكالهما من تالمیذه: سفیان )10( ِ َ ْ َ َّ. 
ّ الخثعمير بن عبد اهللاْیَمُع )11( ِ َ ْ    .من هذا البحث) 91:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ّ الحجاج بن أرطأة النخعي)12( َ َّ    .من هذا البحث) 91:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
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   ".العلم منه
ْوفــي كــالم اإلمــام ابــن نمیــر تقــدیم  ّعمیــر الخثعمــي"علــى تلمیــذه " َّللحجــاج بــن أرطــأة"َُ ِ َ ْ َ ْ َ بالــشهرة فــي " ُ

ِالعلم، مع العلم أن تلمیذه مقدم علیه في الجرح والتعدیل، فقد قال الحافظ ابن حجر ْ َّ ْ َ َّ أحـد ": "َّالحجـاج" في (1)َّ
ُقهاء، صدوق، كثیر الخطأ والتدلیسالف ْعمیر" في تلمیذه (2)، وقال ابن حجر"َ َ   ".   َِثقة": "ُ
  ":ُأصلح" -5

ِّبصیغة أفعل التفضیل مـن مـصطلحات التعـدیل النـسبي، ویـدل علـى تقـدیم أحـد " أصلح"المصطلح  ِ ْ َّ
ًالرواة على اآلخر، وال یعني أبد َ َّ، ولكن أحدهما أصلح "فضعی"هما َّ أنه تعدیل له، فقد یقال في رجلین كالاُّ

  .من اآلخر
ْوقد استعمل اإلمام ابن نمیر هذا المصطلح في المعارضة والمقابلة بین راویین متقاربین في الرتبة  َُ

ِمن حیث الجرح والتعدیل، من ذلـك ْ َّ ْ ِمـا أخرجـه اإلمـام ابـن أبـي حـاتم فـي الجـرح والتعـدیل: َ ْ َّ ْ  أخبرنـا: ، قـال(3)"َ
َْالجنیــدبــن  بــن الحــسین يعلــ ْنمیــر ســمعت ابــن : قــال،ُ عــن  ثِّدَحــُ الــذي ی(4)یحیــى بــن عبــد الــرحمن: " یقــولَُ
   ."دةْیَبُصلح من الذي یحدث عنه عأ هو ، لم یكن صاحب حدیث، ال بأس به(5)سوددة بن األْیَبُع
ْوفــي كــالم اإلمــام ابــن نمیــر تقــدیم       ر فــي ابــن حجــالحــافظ  الــذي قــال فیــه ،"لیحیــى بــن عبــد الــرحمن"َُ
ُصــدوق: "(6)"التقریــب" ْشــیخ  علــى"أـــــــمــا أخطَّبُ رَ  ابــن حجــر فــي  الحــافظالــذي قــال فیــه" ودــــدة بــن األسْیَبُـــــع"ه َ
ُصدوق: "(7)"التقریب"   ".ما دلسَّبُ رَ

  ":ُأكبر "-6
ِّبـــصیغة أفعـــل التفـــضیل مـــن مـــصطلحات التعـــدیل، ویـــدل علـــى التوثیـــق النـــسبي     " أكبـــر"المـــصطلح  ِ ْ َّ

وي خاصــة إذا مــا اســتعمل فــي المعارضــة والمقابلــة بــین رواة كلهــم ثقــات، وهــذا مــا كــان مــن اإلمــام ابــن َّالــرا
ّنمیر، فقد أخرج اإلمام ابن عدي في  ِ َ ْ َالحضرمي،  بسنده عن محمد بن عبد اهللا(8)"الكامل"َُ ْ   بن ات ــ سأل:لا قَ

  
  

                                                           
 ).152:ص( تقریب التهذیب )1(
 ).152:ص(تقریب التهذیب  )2(
  ). 167:ص/9:ج(، و)322:ص/1:ج ()3(
ّالكـوفي ّيِبـَحْرَن مالــك بـن الحــارث األیحیـى بـن عبــد الـرحمن بـ )4( ِ ، ترجمــة )593:ص( تقریــب التهـذیب :ابـن حجـر: ُینظــر. ُ

  ).7593: (رقم
َدة بن األسود الهمداني ْیَبُع )5( ْ ّالكوفيَ ِ ْعثمان بن أبي شیبة، وعبـداهللا بـن عمـر بـن : مجالد، وجماعة، وروى عنه: ، روى عنُ َ

  ).3650: (، ترجمة رقم)694:ص(الكاشف : الذهبي: ُینظر. أبان، وجماعة
  .)593:ص ()6(
  ).379:ص( )7(
  ).238:ص/7:ج( )8(
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ْنمیر َّالحمـانيیحیى " عن َُ  هـو أكبـر" : قـال،صـحابنا متـوافرونأ و(3)جـابْنِ وم(2) وهـا هنـا علـي بـن حكـیم(1)"ِ
  ". همِّمن هؤالء كل

ْویالحظ أن اإلمام محمد بن عبد اهللا الحضرمي سأل اإلمام محمد بن عبد اهللا بن نمیر عن شیخه  ُ َْ َ َ َّ
َّالحمـــانيیحیـــى " ــــن شـــیوخه"ِ َثقـــة"علـــي بـــن حكـــیم :  بحـــضـــور كـــل مـــ ْ، ومنجـــاب بـــن الحـــارث (4)"ِ َثقـــة"ِ ِ"(5) ،

ُّأخـــرج الخطیـــب البغـــداديقـــد و أكبـــر مـــن هـــؤالء كلهـــم،: یرهمـــا، فقـــالوغ ْ  بـــسنده إلـــى    (6)"تـــاریخ بغـــداد" فـــي َ
َالحــضرميمحمـد بــن عبــد اهللا  ْ ْنمیــر ســألت محمــد بــن عبــد اهللا بــن : قــال،َ َّالحمــاني عــن یحیــى َُ هــو " : فقــال؟،ِ

  ".  فاكتب عنه،همِّلُ هو أكبر من هؤالء ك،َِثقة
َّیحیـى الحمـاني" أن وتجدر اإلشارة إلى التـاریخ "البخـاري فـي  َّ هـو الـراوي الـذي مـن قـال فیـه اإلمـام"ِ

ْرماه أحمد وابن نمیر: "(7)"الكبیر ُ، ولكن هذا لم یثبت عن اإلمام ابن نمیر والله َأعلـم، والـدلیل"َُ َ ْ ْ ُُ َّ َ َ مـا أخرجـه : َّ
ّاإلمــام ابــن عــدي فــي  ِ ْ بكــر أبــي شــیبةيأبــ عــن (8)"الكامــل"َ َ ْ ْنمیــربــن ا قــال :(9)دانْبــَع قــال : قــال،َ اني َّمــِالح" :َُ

ْنمیر؟بن اسمعته من " :دانْبَ قیل لع،"كذاب   ".سمعه منهألم " : قال،!َُ
َّوعلى َأیة حال فإن  ِ ِ َِّفي هذا الموضع وان ثبتت فإنها" كذاب"َّ َِّال تعني الكذب بعینه والله َأعلم، إنما  ٕ َُ ْ ُ َّ َ

ُتعني أن الحماني یخطئ، أي ال  َّ َّیضبط األسانید والمتون فربما دخلت علیهِ ُ.  
َِّیشهد لذلك رفض اإلمام ابن نمیر مجرد اتهام یحیى الحماني بإفساد كتب جبارة بن المغلـس ُ ََ ُ َّ ِ ْ  ولـو -ُ

ًحصل ذلك منه لبینه دون محاباة، فإن هذا من نهج النقاد في الكشف عن أحوال الرجال جرحـ َ ِّ َّ ُّ ، -ً وتعـدیالاّ
ْ سـألت ابـن نمیـر اً صـالحًكان رجـال" :قال صالح جزرة: ، قال(10)"التهذیب"ظ ابن حجر في  الحافأخرجفقد  ُ َُ
َّن یخــر مــن الــسماء إلــى األرض َأكــان أل: "، فقــال"عنــه َّ ِ كــان أصــحاب ":  قلــت لــه،"إلیــه مــن أن یكــذب ُّبَحــَ

                                                           
َّالحماني بن عبد الحمید بن عبد الرحمنیحیى  هو )1(     .من هذا البحث) 111:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
ّالكـوفي، َْاألوديیـان ْ علي بن حكیم بن ذب)2( ِ تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر.  هجریـة مـات سـنة إحـدى وثالثـین ومـائتینُ
  ).4723: (، ترجمة رقم)400:ص(
ِالتمیمـي،بن الحارث بن عبد الرحمن  جابْنِم )3( ِ ّالكـوفي، أبـو محمـد َ ِ : ابـن حجـر.  ومـاتین هجریـة مـات سـنة إحـدى وثالثـینُ

  ).6882: (، ترجمة رقم)545:ص(تقریب التهذیب 
  ).400:ص(تقریب التهذیب :  ابن حجر)4(
  ).545:ص(هذیب تقریب الت: ابن حجر )5(
  ).255:ص/16:ج() 6(
  ).291:ص/8:ج( )7(
  ).238:ص/7:ج() 8(
ْعبدان )9( صـاحب التـصانیف  ،"دانْبـَبع"هـوازي الجـوالیقي، أبـو محمـد، المعـروف أحمـد بـن موسـى بـن زیـاد األعبـد اهللا بـن : َ

ــــة هجریــــة ــــذهبي: ینظــــر. عــــاش تــــسعین ســــنة، ومــــات فــــي آخــــر ســــنة ســــت وثالثمائ  -688:ص/2:ج (تــــذكرة الحفــــاظ: ال
  ).709: (، ترجمة رقم)689:ص

 ).289:ص/1:ج( )10(
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ه َّعلــَل": كرهــا، ثــم قــاللــه خمــسة أو ســتة فأن ا أنكــروا مــن حدیثــه، فــذكرتَّ فــسألني عمــ،"مــون فیــهَّالحــدیث یتكل
َّالحماني َّلعله" : فقلت،"؟أفسد حدیثه بعض جیرانه   ".اًي أحدِّسمال ُأ"  :، قال"؟ِ

  ":وثقَأ "-7
َالثقة كما هو معلوم  َمن جمع الوصفین"ِ َ بـصیغة أفعـل " أوثـق"، ومـصطلح "العدالـة، وتمـام الـضبط: َ

َّالتفضیل یفید على التعدیل النسبي الراوي والتوث ِّ ِ ْ   .یقَّ
َوقــد اســتعمل اإلمــام ابــن نمیــر هــذا المــصطلح فــي المعارضــة والمقابلــة بــین الــرواة، مــن ذلــك ُّ ْ مــا    : َُ

ــــي  ــــن أبــــي حــــاتم ف ِالجــــرح والتعــــدیل"أخرجــــه اإلمــــام اب ْ َّ ْ ــــال(1)"َ ــــأخبر :، ق ــــا عل ــــن الحــــسینين ــــد،          ب ــــن الجنی َْ ب ُ
ْنمیرابن  تـــ سمع:الق َصدق: ولـــ یقَُ ِالدمشقيد ــــن خالــ بةـــَ ْ َ َصدقوثق من  أ وهوَِثقة، (2)ِّ ــ وم،(3)دـــ بن یزیةــــَ ن ـ

َصدقة    ".(4)بن عبد اهللاَ
ِّوفي كالم اإلمام ابن نمیر تقدیم لصدقة بن خالد وتوثیقه له بالنـسبة إلـى راویـین تكلـم فیهمـا، همـا ُ َ َ ْ َُ :

َالراوي صدقة بن عبد اهللا، أخرج اإلمام ابن أبي حاتم في  َ ِرح والتعدیلَالج"َّ ْ َّ ْ بسنده عن اإلمام ابن نمیر، (5)"ْ َُ  
  ".قة بن عبد اهللا ضعیفَدَص: "قال

َصدقة "َّوالراوي  َّحبانابن قال اإلمام  ،"بن یزیدَ  ِّالثقـاتث عـن ِّدَحـُكان ممـن ی: "(6)"المجروحین" في ِ
   ". به روایته، ال یجوز االشتغال بحدیثه عند االحتجاجِةّباألشیاء المعضالت على قل

  
  
  
  

                                                           
  ).430:ص/4:ج( )1(
ِّصدقة بن خالد الدمشقي )2( ِْ َ ِّ َ     .من هذا البحث) 74:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 بـن أبـي َّحمـادالعـالء بـن عبـد الـرحمن، و: راساني األصل، صـار إلـى الـشام، وسـكن الرملـة، روى عـنُقة بن یزید، خَدَ ص)3(

َســـل الولیـــد بـــن مـــسلم، ورواد بـــن الجـــراح : ٕ، واألحـــوص بـــن حكـــیم، وابـــراهیم الـــصائغ، وابنـــة واثلـــة بـــن األســـقع، روى عنـــهْیمانُ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم: ُ ینظر.العسقالني ْ َّ ْ   ).1893: (، ترجمة رقم)431:ص/4:ج(َ

ْ، أبــو معاویــة، أو أبــو محمــد الدمــش"الــسمین"قة بــن عبــد اهللا َدَصــ) 4( َ : ابــن حجــر: ُینظــر. ِقي، مــات ســنة ســت وســتین هجریــةِّ
  ). 2913: (، ترجمة رقم)275:ص(تقریب التهذیب 

  ).430:ص/4:ج( )5(
  ).374:ص/1:ج( )6(
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  المبحث الثاني
َالرواة ْالمعدلون عند اإلمام ابن نمیر ُّ َ ُُ ّ َ  

ْبن نمیردراسة مقارنة بین أحكام ا( َ َّالنقاد وأحكام غیره من ُ ُّ(  
َّالنــاظر فــي أقــوال اإلمــام ابــن نمیــر وعباراتــه فــي نقــد الرجــال یجــد أنــه تكلــم فــي تعــدیل مــا یزیــد عــن  َّ ُّ َ َ ِّ ْ َُ

َلرواة، من بلدان متعددة من بلدان العالم اإلسالمي، أو الواردین علیهاٍمائة وأربعین راو من ا ُّ .  
َُّّوال ریب في أن اسـتقراء أحكـام اإلمـام ابـن نمیـر فـي هـذا العـدد مـن الـرواة، ومقارنتهـا بأحكـام النقـاد  َ ُّ ْ َُ َّ

ٌاآلخرین، سیما من اشتهر منهم واعتمدت أقوالهم في الجرح والتعدیل، كفیل بأن ی ِ ْ َّ ْ ًعطي تصورَ  عـن اً واضحاُّ
َُّّخصائص المنهج النقدي الذي اتبعه اإلمام ابن نمیر في الرجال، ویجلي مرتبته بین النقاد ُ َ ِّ ْ َُ .  

ًمع العلم أن أحكام النقاد في الـراوي الواحـد قـد تختلـف أحیانـ َّ َّ ُّ وهـذا االخـتالف فـي الحقیقـة ظـاهرة "، اَّ
َّطبیعیة ناتجة عن سبر النقاد وتتبعهم َّ ألحوال الرواة، فقد یحكـم بعـضهم علـى الـراوي بحكـم، ثـم تنكـشف لـه ُّ َُّ

َّأمــور عــن حــال ذلــك الــراوي تجعلــه یعــدل عــن رأیــه فیــه إلــى رأي آخــر، وقــد تختلــف أقــوال الناقــد الواحــد فــي 
الخــتالف ُ مــا تجــد ااًكثیــر: "(2)"الرفــع والتكمیــل" فــي َقــال اإلمــام اللكنــوي، (1)"َّالــراوي الواحــد العتبــارات أخــرى

ْن معین وغیره من أئمة النقدعند اب َّ ِ ٍ في حق راو، وهو قد یكون لتغیر االجتهـاد، وقـد یكـون الخـتالف كیفیـة َ ّ
  ."السؤال

َوعلیه فإنه ینبغي على الباحث إن أراد التعـرف علـى أحـوال الرجـال بكـل دقـة ونزاهـة، البحـث  ِّ عـن "َّ
ِالجــرح والتعــدیلرأي كــل إمــام مــن أئمــة  ْ َّ ْ َالــرواة علــى ذلــك بتتبــع كالمــه فــي اًحه مــستعین واصــطالَ ، واخــتالف ُّ

ِالروایة عنه في بعضهم، مع مقارنة كالمه بكالم غیره َ َ ِّ"(3).   
ّلرواة المعدلینوفي هذا المبحث سیتم عرض ا   َ ُ َ ْابن نمیر بحسب المصطلحات والعبارات اإلمام عند  ُّ َُ

َّ غیــره مــن النقــاد، ثــم الوقــوف علــى  أحكامــه وأحكــامبــینمقارنــة الد فــي اجتهــ مــع اال،التــي قیلــت فــي حقهــم ُّ
  .َّة القول في الحكم على الراويخالص

  
  

                                                           
ّإكرام اهللا إمداد الحق. د )1( ِاإلمام علي بن المدیني ومنهجه في نقد الرجال، دار البشائر اإلسالمیة : ْ َ ِّ ِْ َ  ).525:ص(ّ
 ). 13:ص( )2(
محمـد : َّالتنكیل بما في تأنیـب الكـوثري مـن األباطیـل، مـع تخریجـات وتعلیقـات): م1986(َ یحیى المعلميبند الرحمن عب) 3(

ـــــدینناصـــــر  ـــــاني، زهِّال ـــــروتر األلب ـــــد الـــــرازق حمـــــزة، بی ـــــشاویش، عب ـــــر ال ـــــان، دمـــــشق-ی ـــــب اإلســـــالمي - لبن  ســـــوریا، المكت
 ).258:ص-257:ص/1:ج(
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َالــــــرواة : المطلــــــب األول ِعــــــدلون بمــــــصطلحات التعــــــدیل ُالمُّ ْ َّ ّ
  :المطلق

ِعــدل اإلمــام محمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــر عــدد مــن الــرواة باســتعمال مــصطلحات وعبــارات التعــدیل  ْ َّ َ ُّ ْ َُ َّ
       : كالتاليالمطلق، وهم

ّالرواة المعدلون ب: صد األولالمق ُ َ ِالتعـدیل المطلـق التـي وافـقمـصطلحات ُّ ْ َّ 
ُالنقاد َّ ْابن نمیر اإلمام ُّ َ   :في استعمالها ُ

َالرواة الذین قال فیهم  -1   :"ثنى علیهَأ"ُّ
ّالتغلبي الكوفي ن بن ثابت َسَ الح:َّالراوي األول ِ ُ ِ ْ   :(1)"ُّابن الروزجار"َ

َّبـن نمیـر فـي الـراوي قول ا- ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـن أبـي حـاتمأخـرج اإلمـام ا :ُ ْ َّ ْ ّعلـي بـن  أخبرنـا: ، قـال(2)"َ
َْالجنید، الحسین بن  ْنمیر سمعت ابن :قالُ   . "ثنى علیهَأ و،َِثقةل حون بن ثابت األَسَالح":  یقولَُ

َّالنقـــاد  أقـــوال - ـــراويُّ َّ اإلمـــام ابـــن حبـــانذكـــره :َّفـــي ال :   (4) بـــن حنبـــلأحمـــدقـــال اإلمـــام و، (3)"ِّثقـــاتال" فـــي ِ
ًصـــدوق أرجـــو كـــان ،الحـــسن بـــن ثابـــت" ُ ُصـــدوق: "(5) ابـــن حجـــر الحـــافظوقـــال، "اَ  ابـــن  اإلمـــام، وقـــال" یغـــربَ

ْسعد ُّقال األزدي، و" في الحدیثاًكان معروف: "(6)َ َِ   ". مون فیهَّیتكل: (8):(7)ْ
َّبن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ا- ُّ ْ َ ُ :  

ُصدوق"ابت الحسن بن ث َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  
َّأغلــب النقــادوافــق  ْ اإلمــام ابــن نمیــرُّ ََّتكلــم فیــه قــد حكمــه أعلــى مــن أحكــامهم، ولكــن  علــى تعدیلــه، وَُ

ّاإلمام األزدي، ولكنه لم یذكر السبب ِ َْ.  
  

                                                           
ِ التغلبيالحسن بن ثابت )1( ْ    .من هذا البحث) 117:ص(مت ترجمته َّتقد. َ
 ).4:ص/3:ج(، و)327:ص/1:ج() 2(
  ).162:ص/6:ج( )3(
َ سلیمان بن األشعث السجستاني)4( ْ ّ َْ َسؤاالت أبي داود بن األشـعث السجـستاني ): م1994(ُ ْ لإلمـام أحمـد بـن " صـاحب الـسنن"ّ

َحنبـــل فـــي جـــرح الـــرواة وتعـــدیلهم، دارســـة وتحقیـــق ِ الـــسعودیة، مكتبـــة العلـــوم والحكـــم -لمدینـــة المنـــورةزیـــاد محمـــد منـــصور، ا: ُّ
 ). 314:ص(
  ).159:ص( تقریب التهذیب )5(
 ).518:ص/8:ج(الطبقات  )6(
ِ محمد بن الحـسین بـن أحمـد بـن عبـد اهللا  بـن بریـدة، أبـو الفـتح األزدي الموصـلي، صـاحب كتـاب )7( ْ َ ِ َْ ْ ، مـات سـنة "الـضعفاء"َ

 ).  348: ص-347:ص/16:ج(سیر أعالم النبالء : الذهبي: ُینظر. أربع وسبعین وثالثمائة هجریة
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 8( َ  ).199:ص/1:ج(ُّ
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ّالجرميبن محمد  سعید :َّالراوي الثاني ْ ّ الكوفيَ ِ ُ(1):  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ِالجرح والتعدیل" في بن أبي حاتمأخرج اإلمام ا :ُ ْ َّ ْ ْزرعةبا أ سمعت :، قال(2)"َ ُ(3) 

ْنمیرسألت ابن : یقول ْشیبة يبأ وابن َُ ّالجرمي عن سعید (4)َ ْ حادیـث أحمـد بـن حنبـل بأ وذاكـرت ، فأثنیا علیهَ
  ".عنه فعرفه وأثنى علیه

َّالنقــاد ل  أقــوا- َّاإلمــام ابــن حبــانذكــره  :َّفــي الــراويُّ َ وقــال اإلمــام أبــو داود السجــستاني،(5)"ِّالثقــات" فــي ِ ْ ّ(6) :
ْزرعـة  سـئل أبـو :(7) ابن أبي حـاتم اإلمام وقال،"َِثقة" ّالجرمـي،عـن سـعید بـن محمـد ُ ْ حمـد بـن أسـألت :  فقـالَ

وقال ، ، ونسبه إلى التشیع"َِثقة: "(8)هبي الذ الحافظوقال ،" كان یطلب معنا الحدیث،َِثقة":  فقال،حنبل عنه
ُصــدوق: "، وقــال فــي موضــع آخــر"ال بــأس بــه: "(9)اإلمــام یحیــى بــن معــین : (10) ابــن حجــر الحــافظ وقــال،"َ

ُصدوق"   ."شیخ" :(11)َّ اإلمام أبوحاتم الرازي، وقال" رمي بالتشیعَ
ْ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمی- َ ُ َّر وأحكام غیره من النقادَّ ُّ :  

َُوالله َأعلم" َِثقة رمي بالتشیع "سعید بن محمد ْ ُ َّ َ.  
ُوافق النقاد َّ ْاإلمام ابن نمیـر  ُّ ْ ابـن نمیـرعلـى تعدیلـه والثنـاء علیـه، ولـم یتطـرقَُ  إلـى آفـة تـشیعه التـي َُ

  .ُرمي بها، ولعلها ال تضر
  

                                                           
ّالجرمــي الكــوفيســعید بــن محمــد  )1( ِّ ُ ْ ٕالبخــاري، ومــسلم، وابــراهیم : عــن شــریك، وحــاتم بــن إســماعیل، وروى عنــه: ، روى عــنَ

: ، ترجمـــة رقـــم)240:ص(تقریـــب التهـــذیب : ، ابـــن حجـــر)1951: (قـــم، ترجمـــة ر)443:ص(الكاشـــف : الـــذهبي. المخرمـــي
)2386(.  
  ).59:ص/4:ج( )2(
َْعبید اهللا بن عبد الكریمهو  )3( ْأبو زرعة  ،ُ      .من هذا البحث) 20:ص(َّتقدمت ترجمته  .َّالرازيُ
ْهو أبو بكر  )4( ْعبد اهللا بن محمد بن أبي شیبةَ ْ العبسيَ     . هذا البحثمن) 88:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ).268:ص/8:ج( )5(
ُّالخطیب البغدادي )6( ْ   ).125:ص/10:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالجرح والتعدیل  )7( ْ َّ ْ   ).59:ص/4:ج(َ
ِالمغنـي فـي الـضعفاء، كتبـه: ، محمـد بـن أحمـد الـذهبي)443:ص/1:ج(الكاشـف : الـذهبي: ُینظـر )8( َ َ ِّنـور الـدین عتـر، . د: ُّ

ـــــــشره ـــــــى بطبعـــــــه ون ـــــــ: عن ـــــــد اهللا ب ـــــــراث اإلســـــــالميعب ـــــــاء الت ـــــــصاري، قطـــــــر، إدارة إحی ـــــــراهیم األن َن إب ، )383:ص/1:ج. (َْ
ُالــرواة الثقــات المــتكلم فــیهم بمــا ال یوجــب ردهــم، تحقیــق وتعلیــق): م1992(الــذهبي َّ َ ُ ُ ِّ َ  -محمــد بــن إبــراهیم الموصــلي، بیــروت: ُّ
َّم فیه وهو موثق أو صالح الِّكلُمن ت): م2005: (، الذهبي)100:ص(لبنان  عبد اهللا بـن ضـیف اهللا الرحیلـي : حدیث، تحقیقُ

  ).299:ص). (299:ص(
ُّالخطیب البغدادي) 9( ْ   ).125: ص-124:ص/10:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).363:ص(تقریب التهذیب  )10(
ِالجرح والتعدیل  )11( ْ َّ ْ   ).59:ص/4:ج(َ
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ّ البجلي الیفِرَمحمد بن ط :َّالراوي الثالث ِ َ ّكوفيَ ِ ُ(1):  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ّأخرج اإلمام المزي في  :ُ َّزرعة الـــــــــرازي، قــال يأب عن اإلمام (2)"التهذیب"َ ْ ال ": ُ

ْبأس به، صاحب حدیث كان ابن نمیر یثني علیه َُ."  
َّالنقــاد  أقــوال - َّاإلمــام ابــن حبــانذكــره  :َّفــي الــراويُّ ُّلخطیــب البغــدادي ا، وقــال(3)"ِّالثقــات" فــي ِ ْ والحــافظ ، (4)َ

َثقـــة: "(5)الـــذهبي ِّاإلمـــام المحـــدث : "(6)وقـــال الـــذهبي فـــي موضـــع آخـــر، "صـــاحب حـــدیث" :، وزاد الـــذهبي"ِ ُ
ُالصدوق ُصـدوق: "(7) ابـن حجـر الحـافظوقـال، "َ َّ اإلمـام أبـو زرعـة الـرازي، وقـال"َ ْ  وقـال ،"محلـه الـصدق" :(8)ُ

ْان ابـــن نمیـــر یثنـــي علیـــهحـــدیث كـــال بـــأس بـــه، صـــاحب ": (9)فـــي موضـــع آخـــر   حـــاتماإلمـــام أبـــووقـــال  ،"َُ
  ."سمع منهأدركته ولم أ" :(10)َّالرازي

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
ُصدوق"َِمحمد بن طریف  َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  

َّوافــق أغلــب النقــاد  ْاإلمــام ابــن نمیــُّ  اإلمــام أبــو حــاتم ولــم یــسمع منــه دون أن علــى تعدیلــه، وأدركــهر َُ
أثبتــت الدراســة تــشدد أبــي حــاتم بــشكل كبیــر، فــال یجــوز االســتقالل برأیــه فــي جــرح مــن "یــذكر الــسبب، وقــد 

  .   )11("سكت عنه غیره
ْنعیم: َّالراوي الرابع َ ّ الكوفي بن یعقوبُ ِ ُ(12):   

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َیر المنتبه بتحریـــــتبص"رج الحافــــــظ ابن حجـــــــــر في  أخـــــ:ُ َ ْ ُ َِر المشتبهـــــُ   ، عـن (13)"ُ
  

                                                           
ّالبجلي،یف بن خلیف ِرَمحمد بن ط )1( ِ َ ّالكوفي، أبو جعفر َ ِ : ُینظـر. وقیل قبل ذلكومائتین هجریة، وأربعین مات سنة اثنتین  ُ

  ).5977: (، ترجمة رقم)485:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
  ).411:ص/25:ج( )2(
َّابن حبان )3(   ).92:ص/9:ج(الثقات : ِ
ّالمزي) 4(   ).411:ص/25:ج(تهذیب الكمال : َ
  ).183:ص/2:ج(الكاشف  )5(
  ). 637:ص/10:ج( سیر أعالم النبالء )6(
  ).485:ص(ریب التهذیب تق )7(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )8( ْ َّ ْ   ). 293:ص/7:ج(َ
ّالمزي )9(   ).411:ص/25:ج(تهذیب الكمال : َ
ِ الجرح والتعدیل )10( ْ َّ ْ   ). 293:ص/7:ج(َ
ِالنقاد المتشددون في الجـرح والتعـدیل): م2004(نزار عبد القاد ریان. د )11( ْ َّ ْ َ َّ  -لجامعـة اإلسـالمیة، مجلـة ا- دراسـة تطبیقیـة-ُّ

  ).203:ص(غزة، سلسلة الدراسات اإلسالمیة، المجلد الثاني عشر، العدد الثاني 
ْنعیم )12( َ     .من هذا البحث) 117:ص(َّتقدمت ترجمته . دِئَّ بن یعقوب بن أبي المتُ
َِتبصیر المنتبه بتحریر المشتبه، تحقیق: ّأحمد بن علي بن حجر العسقالني) 13( َ َُ ُْ ّعلـي محمـد :  النجـار، مراجعـةّمحمـد علـي: ُ

  ).1312:ص/4:ج(َّ لبنان، المكتبة العلمیة -البجاوي، بیروت
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ّمطین ْأثنى علیه ابن نمیر ":، قال(1)ُ َُ."  
َّالنقـــاد  أقـــوال - َّاإلمـــام ابـــن حبـــان فـــره  ذكـــ:َّفـــي الـــراويُّ ْالعجلـــيوذكـــره اإلمـــام ، (2)"ِّالثقـــات"ي ِ معرفـــة " فـــي ِ

ْنعــیم: "وقــال، (3)"ِّالثقــات َِّالمتئــد، بــن َُ َِّالمتئــد أبــو ُ َعیینــة،بــن أخــت ســفیان بــن ا هــو ُ َْ َثقــة، ّيوفُ كــُ   رجــل صــالحِ
  ".تعبدُم
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

ْنعیم َُوالله َأعلم" َِثقة عابد" بن یعقوب َُ ْ ُ َّ َ.  
َّالنقاوافق  ْاإلمام ابن نمیر  ُدُّ   . تعدیله والثناء علیهعلىَُ

َالرواة الذین قال فیهم  -2 َثقة"ُّ ُوثقه"، "ِ َ َّ   ":قاتِّمن الث"، "َ
َّأبان بن عبد اهللا البجلي الكوفي: َّالراوي األول ِّ ُ ِ َ َ َ(4).  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َ قال ابن نم:، قال(5)"التهذیب" الحافظ ابن حجر في أخرج: ُ   ."َِثقة: "ْیرُ
َّ أقــوال النقــاد فــي الــراوي- َّ ْالعجلــي ذكــره اإلمــام :ُّ َثقــة: "، وقــال(6)"ِّمعرفــة الثقــات" فــي ِ   ، وكــذا قــال اإلمــام "ِ

ُصـدوق : "(9)، وقـال فـي موضـع آخـر"صـالح الحـدیث: "(8)أحمـد بـن حنبـلاإلمام قال ، و(7) یحیى بن معین َ
لــه : "(11)الــذهبيالحــافظ قــال  و،"ِّ، فــي حفظــه لــینُدوقَصــ: "(10)وقــال الحــافظ ابــن حجــر، "صــالح الحــدیث

ِ ابــن عــدي اإلمــاموقــال ،"ه ابــن معــینَقــَّمنــاكیر، حــسن الحــدیث، وث ان هــذا عزیــز الحــدیث، عزیــز َبــوَأ: "(12)َ
  ."ه ال بأس بهَّتن فأذكره، وأرجو أنالم  منكرًاوایات، ولم أجد له حدیثِّالر
  
  
  

                                                           
َالحضرميبن عبد اهللا محمد هو  )1( ْ َّمطین "َ ُ."  
  ).219:ص/9:ج ()2(
 ).318:ص/2:ج ()3(
َاألحمـسي َالبجلـية َلـَْر بـن العیْخَان بن عبد اهللا بن أبي حازم بـن صـَبَأ) 4( ْ ّالكـوفي َ ِ ابـن : ُینظـر خالفـة أبـي جعفـر، ، مـات فـيُ

  ).140: (، ترجمة رقم)87:ص(تقریب التهذیب : حجر
  ).54:ص/1:ج( )5(
  ).198:ص/1:ج( )6(
َفـي تجـریح الـرواة  ) هــ233(عـن أبـي زكریـا یحیـى بـن معـین) هــ280ت(َّتاریخ عثمـان بـن سـعید الـدارمي:  یحیى بن معین)7( ُّ

  ).67:ص( لبنان، دار المأمون للتراث - سوریا، بیروت-شقأحمد محمد نور سیف، دم. د: وتعدیلهم، تحقیق
َ العلل ومعرفة الرجال )8(   ).290:ص/2:ج(ِّ
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)9( ْ َّ ْ   ).296:ص/2:ج(َ
  ).87:ص( تقریب التهذیب )10(
َ المغني في الضعفاء )11( َ   ).38:ص/1:ج(ُّ
  ).388:ص/1:ج( الكامل )12(
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َّة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي والمقارن- ُّ ْ َ ُ:  
ُصدوق "ََأبان بن عبد اهللا َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  

ْ النقاد اإلمام ابن نمیر وافق َُ ُ َّ " لـه منـاكیر" بعضهم على توثیقه، وأما ما قیل بأن هعلى تعدیله، ووافقُّ
ٕفهذا لم یثبت في حقه كما یفهم من كالم اإلمام ابن عدي، وان ِ َّ ثبت فإنـه ال یـضر فـي عدالتـه، قـال اإلمـام َ َ ََ

ِّال تضر النكارة إال عند كثرة المخالفة للثقات: "(1)"الرفع والتكمیل"اللكنوي في  َِّ َ."  
ْالعجليإبراهیم بن أدهم : َّالراوي الثاني   . (2)خيْلَالب ِ

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ْ ابن نمیرقال:  قال،(3)"التهذیب" الحافظ ابن حجر في أخرج: ُ   ."َِثقة: "َُ
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابـن حبـان فـي  :َّفي الراويُّ  ثـم انتقـل بعـد ،(5)أصـله مـن بلـخ": ، وقـال(4)"ِّالثقـات"ِ
 یــصبر علــى الجهــد الجهیــد والفقــر ،اً غازیــاً للحــالل فأقــام بهــا مرابطــاً طلبــ؛ن تــاب وتــرك اإلمــارة إلــى الــشامأ

ْالعجلـيوقـال اإلمـام ، " إلى أن ماتم والسخاء الوافرالشدید والورع الدائ َثقـة: "(7)َّ، واإلمـام النـسائي(6)ِ ، وزاد "ِ
ّ، وقال اإلمام الدارقطني"ُّمأمون، أحد الزهاد: "َّاإلمام النسائي ُ َ ، "صحیح الحـدیث َِث عنه ثقة فهوَّدَإذا ح": (8)َّ

ُصدوق: "(9)وقال الحافظ ابن حجر َ."  
َّراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خالصة القول في ال- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َُ والله َأعلم"َِثقة زاهد"إبراهیم بن أدهم  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد  وافق َّ ْابن نمیر اإلمامُّ   .  بعضهم على توثیقهه على تعدیله، ووافقَُ

َْسلیمانسحاق بن إ: ثالث الَّالراوي ّ الكوفيازيَّ الرُ ِ ُ(10).  
ْنمیر في الراوي قول ابن - َ َّ، أن اإلمام ابن نمیر وثقه(11)"التهذیب" في  ابن حجرأخرج الحافظ: ُ ْ َُ َّ.  
  

                                                           
  ).95:ص( )1(
ْالعجليبن أدهم بن منصور إبراهیم  )2( ِالتمیمي، : وقیل،ِ ِ .  ومائـة هجریـة مات سـنة اثنتـین وسـتین،خي الزاهدْلَاق الب أبو إسحَ

  ).144: (، ترجمة رقم)87:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
  ).57:ص/1:ج( )3(
  ).24:ص/6:ج( )4(
  ).480:ص/1:ج(معجم البلدان : یاقوت الحموي: ُینظر. مدینة مشهورة من أجل مدن خراسان: بلخ) 5(
  ).200:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )6(
ّ المزي)7(   ).28:ص/2:ج(تهذیب الكمال : َ
ِ محمــــد بــــن الحــــسین الــــسلمي)8( َ ِســــؤاالت الــــسلمي): م2006(ُّ َ ُّ :        فریــــق مــــن البــــاحثین، بإشــــراف وعنایــــة:  للــــدارقطني، تحقیــــقُ
  ).92:ص( السعودیة، مؤسسة الجریسي -ُرحمن الجریسي، الریاضخالد بن عبد ال. سعد بن عبد اهللا الحمید، ود. د
  ).87:ص( تقریب التهذیب )9(
َْسلیمانإسحاق بن  )10(     .من هذا البحث) 11:ص(َّتقدمت ترجمته . ازيَّ الرُ
  ).120:ص/1:ج( )11(
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َّالنقــــاد  أقــــوال - َّحبــــان ابــــن اإلمـــــام ره ـذكــــ :َّي الــــراويفــــُّ وقـــــــــــــال محمـــــــــد بــــن ســــعید بــــن ، (1)"ِّالثقــــات"فــــي ِ
ْ، واإلمام ابن سعد(3)،(2)األصبهاني ْالعجلـي، واإلمام (4)َ ، واإلمـام (7)، واإلمـام الحـاكم(6)َّ، واإلمـام النـسائي(5)ِ

َثقــة ":(9)، والحــافظ ابــن حجــر(8)الخلیلــي ْوزاد ابــن ســعد ،"ِ ْالعجلــي، وزاد "لــه فــضل فــي نفــسه وورع: "َ رجــل : "ِ
وقـــال أحمـــد بـــن األزهـــر بـــن ، "فاضـــل: "، وزاد ابـــن حجـــر"مخـــرج فـــي الـــصحیحین: "وزاد الخلیلـــي، "صـــالح
َّثنا إســحق بــن ســلیمان الــرازي، وكــان مــن خیــار المــسلمینَّحــد: "(11):(10)منیــع َْ : (12) الــذهبي الحــافظوقــال، "ُ

َّحـــدثنا  إســـحاق بـــن : "(15):(14) وقـــال إســـحاق بـــن منـــصور الكوســـج،"اً عابـــداً خاشـــع(13)دالْوكـــان مـــن األبـــ"
ُســـلیمان الـــرازي، مـــا كـــان َأهیـــَأه، مـــا كـــان َأبـــین خـــشوعه، یبكـــي كـــل ســـاعة ُ َ َْ ُْ ْ َّ َ َّبـــو أســـامة حمـــاد بـــن ، وقـــال أ"ُ

إسحاق بن سلیمان : "سمعت أبي یقول: (17)َّم الرازي حاتابن أبيوقال اإلمام ، "كنا نستسقي به: "(16)أسامة
ُصدوق   ". ال بأس بهَ

                                                           
  ).111:ص/8:ج ()1(
َْسلیمانمحمد بن سعید بن  )2( ّالكـوفي ُ ِ بـن ا: ُینظـر. مـات سـنة عـشرین ومـائتین" حمـدان"، أبـو جعفـر بـن األصـبهاني، یلقـب ُ

  ).5911:ص: (رجمة رقمت، )480:ص(تقریب التهذیب : حجر
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)3( ْ َّ ْ   ).224:ص/2:ج(َ
  ).385:ص/9:ج( الطبقات )4(
  ).218:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )5(
ّ المزي)6(   ).430:ص/2:ج: (َ
ْالـسجمسعود بن علي بن معـاذ ) 7( َسـؤاالت مـسعود بـن علـي الـسجزي مـع أسـئلة البغـدادیین عـن أحـوال الـرواة  ): م1988(زيِّ ُّ ْ َ ْ ِّ

ُْلإلمــام الحــافظ أبــي عبــد اهللا محمــد بــن عبــد اهللا الحــاكم النیــسابوري، دراســة وتحقیــق َ ق بــن عبــد اهللا بــن عبــد القــادر، َّموفــ. د: َْ
  ).188:ص ( لبنان، دار الغرب اإلسالمي-بیروت

. د: كتــاب اإلرشــاد فــي معرفــة علمــاء الحــدیث، دراســة وتحقیــق وتخــریج): م1989(بــن عبــد اهللا الخلیلــي القزوینــيالخلیــل  )8(
   ).665:ص( السعودیة، مكتبة الرشد -محمد سعید بن عمر إدریس، الریاض

  ).101:ص(تقریب التهذیب  )9(
ُالنیسابوري،  أبو األزهر العبدي ،أحمد بن األزهر بن منیع )10( َ  :ابـن حجـر: ُینظـر.  ومـائتین هجریـةنة ثـالث وسـتینمات سـَّْ

  ).5: (، ترجمة رقم)77:ص(تقریب التهذیب 
ُّالخطیب البغدادي  )11( ْ   ).335:ص/7:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).236:ص/1:ج(الكاشف  )12(
ُّهـم األولیـاء والعبـاد، الواحــد بـدل كحمـل وأحمـال، وبــدل كجمـل، سـموا بـذلك ألنهـم: ْاألبـدال )13( ُ َُ َ ْ ِ ْ ِ َّ ِ كلمــا مـات واحـد مـنهم ُأبــدل ُ ْ

  ).107:ص/1:ج (النهایة في غریب الحدیث واألثر: ابن األثیر الجزري:  ینظر.َبآخر
ِالتمیمي أبو یعقوب ،إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج) 14( ِ : ُینظـر. مات سنة إحدى وخمسین ومائتین هجریـة ، المروزيَ

  ).384: (، ترجمة رقم)103: ص( قریب التهذیبت: ابن حجر
ُّالخطیب البغدادي  )15( ْ   ).335:ص/7:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).430:ص/2:ج(تهذیب الكمال : المزي )16(
ِالجرح والتعدیل ) 17( ْ َّ ْ   ).224:ص/2:ج(َ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َمنهج اإلمام حممد بن عبد اهللا بن نمري يف تعديل الرجال : الفصل الثالث ِّْ ْ ََ ُ 

 
 

148
 

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َْبن سلیمان إسحاق  َّوالل" َِثقة عابد"ُ َُه َأعلمَ ْ ُ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیرُّ   .أغلبهم على توثیقهوافقه على تعدیله و َُ
ْإسرائیل بن یونس السبیعي:  الرابعَّالراوي ِ ّ الكوفيَّ ِ ُ(1) :  

َّ قول ابن نمیر فـي الـراوي- ْ َ  محمـد بـن عبـد اهللا بـنقـال  :، قـال(2)"التهـذیب" أخـرج الحـافظ ابـن حجـر فـي :ُ
ْنمیر   ".َقةِث" :َُ

َّالنقاد  أقوال - َّحبـانابـن اإلمـام ذكـره  :َّفي الـراويُّ ْالعجلـي واإلمـام ،(3)"ِّالثقـات" فـي ِ ، (4)"ِّمعرفـة الثقـات" فـي ِ
ْ، وقال اإلمام ابن سعد"جائز الحدیث: "، وقال مرة"َِثقة ّوفيُك: "وقال ، واإلمام (6)، واإلمام یحیى بن معین(5)َ

ْ، زاد ابن سـعد"َِثقة: "(8) ابن حجرظ، والحاف(7)َّأبو حاتم الرازي ًحـدث عنـه النـاس حـدیث: "َ َّ ، ومـنهم مـن اً كثیـراَ
ِّیضعفه َ ِّتكلـ: "، وزاد ابـن حجـر"(9)سـحاقإ يبـأصـحاب أتقـن أمـتقن مـن : "، وزاد أبـو حـاتم"ُ ، "م فیـه بـال حجـةُ

 (11)عـن شـریكئل ُ، وسـ" وجعل یعجب من حفظه-َِ ثقةاًیل كان شیخئسراإ": (10)وقال اإلمام أحمد بن حنبل
ِشـریكثبـت مـن أ مـا سـمع، كـان يیل كـان یـؤدئسراإ": قالفیل، ئسرإاو َُّأحـبمـن ُ، وسـئل "َ  أو (12)لیـك یـونسإ َ
، وقــال اإلمــام أحمــد بــن حنبــل فــي موضــع "ه صــاحب كتــابَّنــَ أل،یلئســراإ: قــالف ،ســحاق؟إ يبــأیل فــي ئســراإ

َْوقــال اإلمــام ابــن الجنیــد، " ســمع منــه بــأخرةِّلــین،ســحاق فیــه إ يبــأیل عــن ئســراإ": (13)آخــر   قلــت: (15):(14)ُ
                                                           

    .من هذا البحث) 118:ص(َّتقدمت ترجمته . عيْیِبَّالسإسرائیل بن یونس  )1(
  ).134:ص/1:ج ()2(
 ).79:ص/6:ج ()3(
 ).222:ص/1:ج( )4(
 ).495:ص/8:ج( الطبقات )5(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)6( ْ َّ ْ  ).331:ص/2:ج(َ
 ).331:ص/2:ج( المصدر السابق )7(
 ).104:ص( تقریب التهذیب )8(
ِْ أبو إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبیعي )9(    .من هذا البحث) 38:ص(َّتقدمت ترجمته ". جده"َّ
ِالجرح والتعد: ابن أبي حاتم )10( ْ َّ ْ  ).331:ص/2:ج(یل َ
ِشریك )11( ّالنخعي بن عبد اهللا َ َ ّالكوفي َّ ِ      .من هذا البحث) 112:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
ِْیونس بن أبي إسـحاق الـسبیعي، أبـو إسـرائیل  )12( ّالكـوفيَّ ِ : ُینظـر. ، مـات سـنة اثنتـین وخمـسین ومائـة هجریـة علـى الـصحیحُ

   ).7899(: ، ترجمة رقم)613:ص (تقریب التهذیب: ابن حجر
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)13( ْ َّ ْ  ).331:ص/2:ج(َ
َْإبراهیم بن عبد اهللا بن الجنید، أبو إسحاق )14( ِالرجــالتلي، سأل یحیى بن معـین عـن ُ الخ،ُ َ وكـأن وفاتـه فـي . ع وصـنف وجمـِّ

 ).610:ص(: ، ترجمة رقم)586:ص/2:ج(تذكرة الحفاظ : الذهبي: ُینظر. حدود الستین ومائتین هجریة
ُیم بن عبد اهللا بن الجنید الخإبراه )15( َْ ّسؤاالت ابن الجنید أبو إسحاق، إبـراهیم بـن عبـد اهللا الختلـي): 1998(تليُ ُ َْ ) هــ260ت(ُ

  الـــسعودیة، مكتبـــة الـــدار- المنـــورةأحمـــد محمـــد نـــور ســـیف، المدینـــة. د: ، تحقیـــق)ه233ت(ألبـــي زكریـــا یحیـــى ابـــن معـــین
 ).379:ص(
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ِشریكما أثبت ُّیألیحیى  ِشـریك ، وًاإسرائیل أقـرب حـدیث" : أو إسرائیل؟، قالَ : (1) وقـال الحـافظ الـذهبي،"أحفـظَ
وفیین وعلمائهم، وال سیما بجده أبي إسحاق، ُمن ثقات الك: "(2)، وقال في موضع آخر"ِّأحد الثقات األعالم"
، وقـال اإلمـام "لـیس بـه بـأس: "(3)َّ وقـال اإلمـام النـسائي،" به الشیخان ووثقه النـاسّ بحدیثه احتجه بصیرَّنِفإ

كنت أحفظ حدیث یونس بـن أبـي إسـحاق كمـا أحفـظ الـسورة مـن :  إسرائیل ليقال: "(5):(4)عیسى بن یونس
ْیل فـوق أبـي بكـر بـن إسـرائ: " سمعت یحیى بن سـعید القطـان یقـول(6)وقال اإلمام علي بن المدیني ،"القرآن َ

ْ، وقــال اإلمــام یعقــوب بــن شــیبة"(7)أبــي عیــاش ، وقــال فــي موضــع  "ِّصــالح الحــدیث، وفــي حدیثــه لــین: "(8)َ
َّثقــة صــدوق، ولــیس بــالقوي فــي الحــدیث وال بالــساقط: "آخــر ُ َ َ إســرائیل : "(9)، وقــال اإلمــام علــي بــن المــدیني"ِ

  ".ضعیف
َ حكم ابن نمَّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین- َّیر وأحكام غیره من النقادُ ُّ ْ:  

َُوالله َأعلم" َِثقة"إسرائیل بن یونس  ْ ُ َّ َ.  
َّأغلب النقاد وافق  َّاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقـه، وتكلـم فیـه اإلمـام علـي بـن المـدیني، ولعـل ُّ ََّ َ ْ َُ

ِّتكل: ""َّالكالم فیه كان بال حجة كما قال الحافظ ابن حجر ُ، وعلیه فال یلتفت إلیه"ةَّال حجم فیه بُ ُ .  
  :(10)ريَقْنِ المُمَلْسَأ:  الخامسَّالراوي

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّأن اإلمام ابن نمیر وثقه، (11)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في : ُ ْ َُ َّ.  
َّ أقــوال النقــاد فــي الــراوي- َّ َّحبــانذكــره اإلمــام ابــن  :ُّ عبــد اهللا بــن أحمــد بــن اإلمــام ، وقــال (12)"ِّالثقــات" فــي ِ

َ عــن َأســلم المنقــري؟، فقــالســألت یحیــى بــن معــین: (13)حنبــل ْ ِ ُ َ َثقــةكــان " :ْ ال : "، قــال"ابــن مــن هــو؟: "، قلــت"ِ

                                                           
َضعفاء  المغني في ال)1( َ  ).126:ص/1:ج(ُّ
ُالرواة المتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم  )2( َّ َ ُ ُ َ  ).66:ص(ُّ
ّ المزي)3(  ).523:ص/2:ج(تهذیب الكمال : َ
ّعیــسى بــن یــونس بــن أبــي إســحاق الــسبیعي، أخــو إســرائیل، كــوفي )4( ُ ِْ ســنة إحــدى : ، مــات ســنة ســبع وثمــانین ومائــة، وقیــلَّ

 ).5341: (، ترجمة رقم)441:ص(تقریب التهذیب:  حجرابن: ُینظر. وتسعین ومائة هجریة
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)5( ْ َّ ْ  ).330:ص/2:ج(َ
ِ ابن أبي حاتم الجرح والتعدیل )6( ْ َّ ْ َ)2/330.( 
ّ أبو بكر بن عیاش األسدي)7( ِ َ َ َّ َ   .من هذا البحث) 19:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ
ُّ الخطیب البغدادي)8( ْ  ).481:ص/7:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّ الخطیب البغدادي)9( ْ  ).481:ص/7:ج(تاریخ بغداد : َ
َ المنقُمَلْسَأ )10( ْ ، )105:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: انظر. ري، یكنى أبا سعید، مات سنة اثنتین وأربعین ومائة هجریةِ

 ).407: (ترجمة رقم
  ).136:ص/1:ج( )11(
 ).74:ص/6:ج ()12(
َ العلل ومعرفة الرجال)13( ِّ َ  ).21:ص/3:ج (ِ
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َم المنقري ابن من هـو؟، قـالَلْسئل أبي عن َأُس، (1)عبد اهللا بن أحمد وقال ،"أدري ْ و ــــــــه: "الـــــ، ق"ال أدري: "ِ
َُّأحـبهـو : له، قیل " عندناَِثقة م َّجعفـر لـیس هـو بالمـشهور، وقـد: ؟، فقـال(2)جعفـر بـن أبـي المغیـرة  إلیـك أوَ

ََأسلـــــم ــــأحم اإلمـــام ، وقـــال" علیـــهْ ــــالذهب، والحـــافظ (4)َّ، واإلمـــام النـــسائــي(3)"د بـــن حنبـــلــ ابـــن والحـــافظ ، (5)يــ
  ".صالح": (7)َّاإلمام أبو حاتم الرازي، وقال "َِثقة: "(6)جرح
َّة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خالص- ُّ ْ َ ُ َّ:  

ََأسلم المنقري  ْ ِ َ َُثقة والله َأعلم"ْ ْ ُ َّ َ َ ِ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیلهُّ   .أغلبهم على توثیقهوافقه  و،َُ

َع الحنفيْیَمُل بن سْاعیَإسم:  السادسَّالراوي ّ الكوفيَ ِ ُ(8):  
ْ قول ابن نمیر- َ ْقال ابن نمیر: ، قال(9)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في : ُ   ".  َِثقة: "َُ
َّالنقــاد  أقــوال - َّذكــره اإلمــام ابــن حبــان فــي  :َّفــي الــراويُّ ِ إنــه كــان بیهــسی: ، وقــال(10)"ِّالثقــات"ِ َ  یــرى رأي (11)اَْ

ْالعج، واإلمــــام (13)، وقــــال اإلمــــام ابــــن شــــاهین"(12)ُالــــشراه ، واإلمــــام (15)، واإلمــــام یحیــــى بــــن معــــین(14)لــــيِ
                                                           

َ العلل ومعرفة الرجال )1( ِّ َ   ).283:ص/3:ج(ِ
.  ومنــدل وحبــان ابنــا علــي،عنــه یعقــوب القمــيروى  و، وشــهر، ســعید بــن جبیــر: عــن، روىجعفــر بــن أبــي المغیــرة القمــي )2(

 ).804: (، ترجمة رقم)296:ص/1:ج(الكاشف : الذهبي: ینظر
َ سؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد ب)3( ْ   ).303:ص(ن حنبل ّ
  ).532:ص/2:ج(تهذیب الكمال :  المزي)4(
  ).242:ص/1:ج(الكاشف  )5(
  ).105:ص( تقریب التهذیب )6(
ِ الجرح والتعدیل )7( ْ َّ ْ  ).308:ص/2:ج(َ
َإسماعیل بن سمیع الحن )8( ّفي، الكوفيَ ِ  ).452(:، ترجمة رقم)108:ص (بتقریب التهذی: ابن حجر: ُینظر. يِرِبْاَ، بیاع السُ
ْمن َأجود الثیاب یرغب فیه بَأدنى عرض": "يِرِبْاَالس" َْ ُ ُْ َ  ). سبر: مادة(، )342:ص/4:ج(لسان العرب : ابن منظور: ُینظر. ْ
 ).155:ص/1:ج( )9(
 ).32: ص-31:ص/6:ج ()10(
ّ البیهسي)11( َ َّنسبة إلى البیهسیة، من الخوارج، وهم أصحاب أبي بیهس الهیصم بن جابر، وهو أحد بن: َْ ِ َ ْي سعد بن ضبیعة،  َْ َ

ُوعامة البیهسیة على أن العلم واإلقرار والعمل كله إیمان، وقال بعضهم إن واقع الرجل حراما لـم یحكـم بكفـره حتـى یرفـع أمـره  ًَ َّ ِ َ ْ
َالشهرستاني: ُینظر. إلى اإلمام والوالي، ویحده، وكل ما لیس فیه حد فهو مغفور ْ  ).123: ص-121:ص(الملل والنحل : َّ

َّحیث إن ل ،رجالخوااسم من أسماء فرقة هم : راهُالش) 12( كثیـرة، بعـضها یقبلونـه وبعـضها ال یقبلونـه، ومـن تلـك ج أسماء رلخواِ
مـة، والنواصـب، وأمــا اسـم الـشراه فهـو نــسبة إلـى الـشراء الـذي ذكــره اهللا ِّكَحُالخـوارج، الحروریـة، الــشراه، والمارقـة، والم:األسـماء

ســــورة . (اآلیــــة Mª  ©  ¨  § ±    °  ¯   ®  ¬  «  ²  ¶  µ  ´  ³  L  :تعـــالى فــــي قولــــه
  ). 230 -229:ص(فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم : غالب بن علي عواجي. د: ُ ینظر).111اآلیة  :التوبة

 ).50:ص(ِّتاریخ أسماء الثقات  )13(
 ).225:ص/1:ج(ِّ معرفة الثقات )14(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)15( ْ َّ ْ  ).172:ص/2:ج(َ
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ّمأمون كوفي: "، وزاد اإلمام ابن معین"َِثقة: "(1)الذهبي  وقال اإلمام ابن ،"فیه بدعة: "، وزاد الحافظ الذهبي"ُ
َْالجنیــد ْ ســمیعئل عــن إســماعیل بــنُ ســ(3) یحیــى بــن ســعیدَّإن: قلــت لیحیــى بــن معــین: "(2)ُ َ مــا تركــه َّإن: ، فقــالُ
ّألنــه صــفري (4)زائـدة ْ ْســمیعإســماعیل بــن : بـن معــین ىیحیــ ، فقــال لــي"، وأمــا الحــدیث فـال بــأس بــه(5)ُ َ َثقــة ُ ِ"، 

ْسمیعإسماعیل بن : "(6)ن سعید القطانحیى بیقال اإلمام و َ وقال اإلمـام ابـن ، " لم یكن به بأس في الحدیثُ
ِعــدي ُّواســماعیل بــن ســمیع هــذا حــسن الحــدیث، یعــز حدیثــه، وهــو ع: "(7)َ ِ َ ْ َ ُ ، وقــال اإلمــام "نــدي ال بــأس بــهٕ

ِّصدوق، تكلم فیه لبدعة الخوارج: "(9)، وقال الحافظ ابن حجر"لیس به بأس: "(8)َّالنسائي ُ ُ ، وقال اإلمام "(10)َ
ُصــدوق" :(11)َّأبــو حــاتم الــرازي ـــل سأ(12)وقــال اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، " صــالحَ ـــيتـــ ـــ ع أبــ ســماعیل بــن  إنـــ

ْسمیع، َ ْكتبت حدیث إسماعیل بن سمیع، فقیل : "(14):(13)وقال اإلمام جریر بن عبد الحمید ،"صالح: "الــــ فقُ َ ُ
  ".ه یرى رأي الخوارج فتركتهَّنِإ: لي

                                                           
  ).246:ص/1:ج(الكاشف  )1(
 ).345:ص(في سؤاالته لإلمام یحیى بن معین  )2(
  .هو القطان )3(
ّالكــوفي،لت َّ أبــو الــصََِّالثقفــي،زائــدة بــن قدامــة  )4( ِ تقریــب : ابــن حجــر: ُینظــر.  وقیــل بعــدها ومائــة هجریــة،مــات ســنة ســتین ُ

  ).1982: (، ترجمة رقم)213:ص(التهذیب 
ْصــفري )5( ْالــصفریةإلــى نــسبة : ُ  َّنأتبــاع زیــاد بــن األصــفر، وقــولهم فــي الجملــة كقــول األزارقــة فــي َأوهــم  الخــوارج،  فــرق، مــنُّ

ْالــصفریةأصــحاب الــذنوب مــشركون غیــر أن   َّن ال یــرون قتــل أطفــال مخــالفیهم ونــسائهم واألزارقــة یــرون ذلــك، ویمكــن القــول َأُّ
ْالــصفریة  اســم الكفــر واقــع علــى َّنوالثانیــة تــزعم َأ،  مــشرك كمــا قالــت األزارقــة صــاحب كــل ذنــبَّفرقــة تــزعم أن:  ثــالث فــرقُّ

  اسم الكفـر یقـع علـىَّن والثالثة تزعم َأ،صاحب دین لیس فیه حد والمحدود في ذنبه خارج عن االیمان وغیر داخل في الكفر
َّالبیهــسیة، كمــا تقــول ذا حــده الــوالي علــى ذنبــهإصــاحب الــذنب  ِ َ ُّر بــن محمــد البغــدادي اإلســفرائیني القــاهر بــن طــاه: ُینظــر. َْ ْ َ

ِالتمیمي ِ َالفرق بین الفرق، تحقیق: َ ِ ّ مصر، مطبعة المدني -ِّمحمد محیي الدین عبد الحمید، القاهرة: ُ َ  ).91: ص-90:ص(َ
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)6( ْ َّ ْ  ).171:ص/2:ج(َ
 ).287:ص/1:ج( الكامل )7(
ّالمزي )8(  ).109:ص/3:ج(تهذیب الكمال : َ
 ).108:ص(تقریب التهذیب  )9(
ُ رضي الله عنه-من خرج على أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب:  الخوارج)10( َ ُْ َّ َِ َّ ممـن كـان معـه فـي حـرب صـفین، وقـال -َ

، ســواء كــان الخــروج أیــام "ًخارجــا"كــل مــن خــرج علــى اإلمــام الحــق، الــذي اتفقــت الجماعــة علیــه یــسمى : "اإلمــام الــشهرستاني
َحابة علــى األئمــة الراشــدین، أو كــان بعــدهم علــى التــابعین بإحــسان، واألئمــة فــي كــل زمــانَّالــص َالــشهرستاني: ینظــر". َ ْ الملــل : َّ

 ).  106: ص-105:ص(والنحل 
ِالجرح والتعدیل  )11( ْ َّ ْ  ).172:ص/2:ج(َ
َ العلل ومعرفة الرجال )12(   ).501:ص/2:ج(ِّ
ِّالضبيُْجریر بن عبد الحمید بن قرط  )13( ّلكوفيا َ ِ ّ، نزیل الري وقاضیها، مات سنة ثمان وثمـانین ومائـة هجریـة، ولـه إحـدى ُ

 ).916: (، ترجمة رقم)139:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. وسبعون سنة
 ).78:ص/1:ج ( لبنان، دار الكتب العلمیة-، بیروتالضعفاء الكبیر: العقیليمحمد بن عمرو  )14(
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َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
ْإسماعیل بن سمیع  َ َثقة، رمي ببدعة الخوارج"ُ ِ ُ َ ُوالله َأ" ِ َّ َُعلمَ ْ.  

ْأغلب النقاد اإلمام ابن نمیروافق  َُ َّ َْ على تعدیله، وتركه اإلمام جریر لقوله بـرأيِ الخـوارج وهـذا ثابـت ُّ ِ
ََّعنه بنص غیر واحد من النقاد، ولعله ال یضر بحدیثه َ َ َّ ُّ.  

َبكار بن عبد اهللا الص:  السابعَّالراوي َّ     :(1) الیمانيانيَعْنَ
ْ قول ابن نمیر- َ َّأن اإلمام ابن نمیر وثقه (2)"تعجیل المنفعة" الحافظ ابن حجر في أخرج: ُ ْ َُ َّ.  
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ َكان من األبناء: "، وقال(3)"ِّالثقات"ِ   ، وكان ینــزل (4)َْ

َالجند   ".َقةِث: "(7)یحیى بن معین، واإلمام (6)، وقال اإلمام أحمد بن حنبل"(5)َ
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َّبكار بن عبد اهللا  َثقة"َ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ  .  

ُجعفر بن برقان الكالبي:  الثامنَّالراوي ّ الرقيُْ ِّ َّ(8)  :  
َّقول ابن نمیر فـي الـراوي - ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـن أبـي حـاتم أخـرج اإلمـام ا:ُ ْ َّ ْ  بـن ّعلـي ناأخـــبر :، قـال(9)"َ

َْالجنیــــد،بــــن  ینسالحــــ ْنمیــــر ابــــن ســــمعت :قــــال ُ َثقــــة قــــانْرُب بــــن جعفــــر ":یقــــول َُ ِّالزهــــري عــــن حادیثــــهأ ،ِ ِ ْ ُّ(10) 
  ."مضطربة

َّالنقاد  أقوال - َّام ابن حبـاناإلمذكره  :َّفي الراويُّ  ، عنـه أهـل بلـدهي یـروا یـِّمكـان ُأ: " وقـال،(11)"ِّالثقـات" فـي ِ
، وقــــال اإلمــــام "ا یِّمُأیقـــال كــان : "(13)ّ البخاري اإلمــامالــ، وق" وأهل العراق(12)وريَّوفة فكتب عنه الثُقدم الك

                                                           
َّبكــار بــن عبــد اهللا بــن و )1( ابــن المبــارك، : ابــن أبــي ملیكــة، ووهــب بــن منبــه، وروى عنــه: هــب الــصنعاني الیمــاني، روى عــنَ

تعجیـل المنفعـة بزوائـد رجـال األئمـة، ): م1996(ّأحمد بـن علـي بـن حجـر العـسقالني: ُینظر. وعبد الرزاق، وهشام بن یوسف
  ).97: (، ترجمة رقم)350:ص/1:ج(إلسالمیة  لبنان، دار البشائر ا-رام اهللا إمداد الحق، بیروتْإك. د: تحقیق ودراسة

  .)350:ص/1:ج( )2(
  ).107:ص/6:ج( )3(
ِقوم من العجم خرجوا في بدء اإلسالم وسكنوا الیمن: ََْاألبناء) 4( ْ   ).112:ص/32:ج(تاج العروس : الزبیدي: ینظر. َ
َالجند )5(   ). 169:ص/2:ج(معجم البلدان : یاقوت الحموي: ُینظر. مدینة مشهورة من مدن الیمن: َ
َالعلل ومعرفة الرجال  )6(   ).146:ص/3:ج(ِّ
ِالجرح والتعدیل ) 7( ْ َّ ْ   ).409:ص/2:ج(َ
 .  من هذا البحث) 118:ص(َّتقدمت ترجمته . بيّالُقان الكْرُجعفر بن ب )8(
 ).475:ص/2:ج(، و)321:ص/1:ج( )9(
ِّهو محمد بن مسلم الزهري )10( ِ ْ ُّ. 
 ).136:ص/6:ج( )11(
 .هو سفیان )12(
  ).187:ص/2:ج(التاریخ الكبیر  )13(
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ْالعجلي، واإلمام (1)یحیى بن معین ما رأیت أفضل من جعفر بـن : "(3)َّان الثوري وقال اإلمام سفی،"َِثقة: "(2)ِ
ّ، وقــال اإلمــام مــروان بــن محمــد بــن حــسان األســدي"ُْبرقــان ِ َ ُجعفــر بــن برقــان واهللا الثقــة العــدل "(5):(4)َ ْ َ َ ِ ، وقــال "ُْ

َاإلمــام ســـفیان بــن عیینـــة َْ ًحــدثنا جعفـــر بــن برقـــان، وكـــان ثقــة بقیـــة مــن بقایـــا المــسلمین: "(6)ُ َِ ُْ    إلمـــاما قـــالو ،"َّ
َثقــة": (7)یحیــى بــن معــین ِّالزهــري، فیمــا روى عــن غیــر ِ ِ ْ ِّالزهــري وأمــا مــا روى عــن ُّ ِ ْ    ا یــِّمُأوكــان ،  فهــو ضــعیفُّ

ِّالزهــري،  ولــیس هــو مــستقیم الحــدیث عــن ،ال یكتــب ِ ْ ِّالزهــريوهــو فــي غیــر ُّ ِ ْ  فــي موضــع قــال، و"ًا حــدیثّصــحأ ُّ
ِّالزهـريدیث هو في حـ ولیس ،ذكر بخیرُ یا یِّمُأكان  ":(8)آخر ِ ْ إذا : "(9)قـال اإلمـام أحمـد بـن حنبـل، و"يء بـشُّ

ِّ الزهــريغیــر ث عــنَّدَحــ ِ ْ ِّالزهــريفــي حدیثــه عــن ": ، ثــم قــال" فــال بــأسُّ ِ ْ : (10)َّ، وقــال اإلمــام النــسائي"خطــىءُ یُّ
ّلیس بالقوي في الزهري، وفي غیـره ال بـأس بـه" ِ ْ َصـدوق یهـم: "(11)ابـن حجـرالحـافظ وقـال ، "ُّ ُ  اإلمـام     ، وقـال"َ

ِ، وقــال اإلمــام ابــن عــدي"كتــب حدیثــهُ ی،محلــه الــصدق: "(12)َّأبــو حــاتم الــرازي  هــذا ُْبرقــانوجعفــر بــن : "(13)َ
 ولــه نــسخ یرویهــا عــن میمــون بــن ،وري فمــن دونَّ الثــ: وقــد روى عنــه النــاسِّالثقــات،مــن  مــشهور معــروف

ِّالزهري،و، (14)مهران ِ ْ ِّالزهري وهو ضعیف في ، وغیرهماُّ ِ ْ ِّالزهري، ویقیم روایته عن غیر ،اًیّ وكان أم، خاصةُّ ِ ْ ُّ 
ـــََّبوث َّوأحادیثـــه مـــستقیمة حـــسنة، وان ،میمـــون بـــن مهـــران وغیـــره وه فـــيُت ٕ ٌ َّضـــعیف فـــي الزهـــري؛ ألن: مـــا قیـــلٌ ِّ ِ ْ ُّ      

ّغیــــره عــــن الزهــــري أثبــــت منــــه، بأصــــحاب الزهــــري المعــــروفین ِ ِْ ُّْ َعیینــــة ، وابــــن(15)مالــــك: ُِّّ َْ ، (17)ُ، ویــــونس(16)ُ
                                                           

ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)1( ْ َّ ْ   ).474:ص/2:ج(َ
 ).268:ص/1:ج(ِّ معرفة الثقات )2(
ّالمزي )3(  ).16:ص/5:ج(تهذیب الكمال : َ
ّاألســديمــروان بــن محمــد بــن حــسان  )4( ِ َ ِالدمــشقي َ ْ َ .  ســنةولــه ثــالث وســتونومــائتین هجریــة، مــات ســنة عــشر ، ريَاطَ الطــِّ

 ).6573: (، ترجمة رقم)526:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ینظر
ّ المزي)5(  ).16:ص/5:ج(تهذیب الكمال : َ
ّ المزي)6(  ).16:ص/5:ج(تهذیب الكمال : َ
َْسؤاالت ابن الجنید لإلمام ابن معین  )7(  ).385:ص(ُ
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)8( ْ َّ ْ  ).474:ص/2:ج(َ
َة الرجال العلل ومعرف )9(  ).103:ص/3:ج(ِّ
ّ المزي)10(  ).15:ص/5:ج(تهذیب الكمال : َ
 ).140:ص( تقریب التهذیب )11(
ِالجرح والتعدیل  )12( ْ َّ ْ  ).475:ص/2:ج(َ
  ).141:ص/2:ج(الكامل ) 13(
ّالجزري،میمون بن مهران  )14( َ  سبع عشرة مات سنة ،ولي الجزیرة لعمر بن عبد العزیز،  نزل الرقة،ّوفيُ أصله ك، أبو أیوبَ

  ). 7049: (، ترجمة رقم)556:ص( تقریب التهذیب :ُینظر. ومائة هجریة
  .هو اإلمام مالك بن أنس األصبحي) 15(
 . هو سفیان) 16(
 علــى  ومائــة هجریــة مــات ســنة تــسع وخمــسین، مــولى آل أبــي ســفیان، أبــو یزیــد،لــيْیَجــاد األِّیــونس بــن یزیــد بــن أبــي الن )17(

 ).7919: (، ترجمة رقم)614:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: رُینظ.  وقیل سنة ستین،الصحیح
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َوشعیب َْ، وعقیل(1)ُ َ، ومعمر(2)ُ َّما أرادوا أن هؤالء أخـص بـالزهري، وهـم أثبـت مـن جعفـر، ألنَّ، فإن(3)َْ َّّ ِ ْ  جعفـر ُّ
ّضعیف في الزهري ال غیر ِ ْ َداود السجـستانيأبو وقال اإلمام ، "ُّ ْ َّلمـا قـدم جعفـر بـن ": (4)"ّ ُ الكوفـة جـاءه ُْبرقـانَ

 فـي كـذا؟ وأیـش قـال عمـر فـي (6)یـش كتـب إلـیكم عمـر بـن عبـد العزیـزأ:  فقـال،لـى جنبـه إ فجلـس(5)سفیان
  ."؟، وكیف قال كذا؟، یجعلها أحادیث(8) أبوكَّجَكیف ح:  فقال(7)عبد الرحمن بن القاسم كذا؟، ولقي

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
ّفي غیر الزهريَِثقة "ُْجعفر بن برقان  ِ ْ َُوالله َأعلم" ُّ ْ ُ َّ َ  .  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ ّ أغلبهم على توثیقه، وضعف في اإلمام الزهريهَُ ِ ْ ُّ ِّ ُ.  
ّ الحارث بن حصیرة األزدي الكوفي: التاسعَّالراوي ِ ُ ِ َ(9) :  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(10)"التهذیب"ي أخرج الحافظ ابن حجر ف :ُ ْ َُ َّ.  
َّالنقــاد  أقــوال - َّذكــره اإلمـــام ابــن حبــان فــي  :َّفـــي الــراويُّ ْالعجلــي، وقــال اإلمــام (11)"ِّالثقـــات"ِ ، واإلمـــام (12)ِ

َثقــــة: "(13)َّالنــــسائي ِخــــشبي: "(14)، وقــــال اإلمــــام یحیــــى بــــن معــــین"ِ َ َ ثقــــة، ینــــسبون إلــــى خــــشبة زیــــد بــــن   (15)َ َ ُْ َُ َ ِ 

                                                           
ّاألمـويشعیب بن أبي حمـزة  )1( ُ  أو  ومائـة هجریـة، مـات سـنة اثنتـین وسـتین، أبـو بـشر الحمـصي، دینـار: واسـم أبیـه، مـوالهمْ

 ).2798: (، ترجمة رقم)267:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. بعدها
ّاألمـوي أبو خالد ،ليْیَألبن خالد بن عقیل اُعقیل ) 2( ُ : ُینظـر.  علـى الـصحیح ومائـة هجریـةمـات سـنة أربـع وأربعـین ، مـوالهمْ

 ).4665: (، ترجمة رقم)296:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
ِر بن راشد األزدي، موالهم، أبو عروة  َمْعَم )3( ّالبصريَْ ِ ْ ن ، نزیل الیمن، مات سنة أربع وخمسین ومائة هجریة، وهـو ابـن ثمـاَ

  ).6809: (، ترجمة رقم)541:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. وخمسین سنة
ّأبو عبید اآلجري) 4( َْ ْسؤاالت أبي عبید اآلجـري أبـا داود السجـستاني فـي الجـرح ): م1979(ُ َ َ ُّ ّ ِوالتعـدیلْ ْ محمـد : ، دراسـة وتحقیـقَّ

 ).202:ص (إحیاء التراث اإلسالمي - السعودیة، المجلس العلمي-ُعلي قاسم العمري، المدینة المنورة
 .َّهو الثوري )5(
ّهو الخلیفة عمر بن عبد العزیز األموي )6( ُ ْ. 
ِالتیمــي،عبــد الــرحمن بــن القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر الــصدیق  )7( ّالمــدني، أبــو محمــد َّْ َ  ومائــة  مــات ســنة ســت وعــشرینَ

 ).3981: ( ترجمة رقم،)348:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر.  وقیل بعدهاهجریة،
ِالقاسم بن محمد بـن أبـي بكـر الـصدیق التیمـي، مـات سـنة سـت ومائـة هجریـة علـى الـصحیح) 8( تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر. َّْ

 ).5489: (، ترجمة رقم)451:ص(التهذیب 
ِحصیرةالحارث بن ) 9( ِاألزدي، َ ّالكوفي ُّالنعمان أبو َْ ِ  ).1018:(، ترجمة رقم)145:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ُ
 ).329:ص/1:ج() 10(
 ).173:ص/6:ج( )11(
 ).227:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )12(
ّالمزي )13(  ).226:ص/5:ج(تهذیب الكمال : َ
ّالمزي )14(  ).225:ص/5:ج(تهذیب الكمال : َ
َخــشبي )15( یة، وهــم طائفــة مــن بَشَ، هــذه النــسبة إلــى جماعــة مــن الخــ- بفــتح الخــاء والــشین المعجمتــین، وفــي آخرهــا البــاء-:َ

 ).368:ص/2:ج(األنساب : السمعاني: ینظر. الرافضة یقال لكل واحد منهم الخشبي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َمنهج اإلمام حممد بن عبد اهللا بن نمري يف تعديل الرجال : الفصل الثالث ِّْ ْ ََ ُ 

 
 

155
 

ُ لما صلب علیها(1)علي َّ ُصـدوق : "(3)، وقال الحافظ ابن حجر"لیس به بأس: "(2)وقال في موضع اآلخر ،"َ َ
َ داود السجستانيقال اإلمام أبو، و"یخطئ، ورمي بالرفض ْ  (6)اً سـمعت جریـر: قـال(5) أبـو غـسانَّحدثنا: "(4)"ّ

ِحــصیرة بــن  كــان الحــارث :یقــول ُّالتــشیععظــیم مــن  علــى أمــر صرُ طویــل الــصمت، یــاًشــیخ َ ، وقــال اإلمــام "َّ
ّالــدارقطني ُ َ ِ، وقــال اإلمــام ابــن عــدي"یغلــو فــي التــشیع: "(7)َّ وفیــون فهــو ُوالحــارث هــذا إذا روى عنــه الك": (8)َ

 والبـــصریون (9)ٕ واذا روى عنــه عبـــد الواحــد بــن زیــاد،وفیین عنــه فـــي فــضائل أهــل البیــتُعامــة روایــات الكــ
ُّالتـشیع،وفـة فـي ُقین بالكِرَتـَحُ مـن المُّعــدُوهـو أحـد مـن ی ،فروایـاتهم عنـه أحادیـث متفرقـة  ُبَكتــُ وعلـى ضـعفه یَّ

ِحصیرةبن وري روى عن الحارث َّ الثَّنَألوال " :(10)َّ، وقال اإلمام أبو حاتم الرازي"حدیثه وقـال  ،"رك حدیثهُ لتَ
  ".مراأل  یغلو في هذا وكان ممن،ر بینهموله غیر حدیث منكر في الفضائل مما شج: "(11)يالعقیلاإلمام 

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
ِالحارث بن حصیرة  َصدوق رمي بالتشیع"َ ِ ُ ُ َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ .  

َّأغلب النقاد وافق  ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وُّ ر ما رمـي بعضهم على توثیقه، ولكنه لم یذكوافقه َُ
َّبه من تشیع، رغم َأن له أحادیث منكرة في فضائل أهل البیت لعلها تكون راجعة لهذه اآلفة َّ.  

ّاَألسدي الكوفيحبیب بن أبي ثابت : عاشر الَّالراوي ِ ُ ّ ِ َ(12) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ِالتعدیل والتجریح"أخــرج اإلمــام الباجـي في كتابـه  :ُ ْ ْــام ابـن نمیر، عـن اإلم(13)"َّ َُ  

                                                           
ّالمـدني، أبـو الحـسین ،زید بن علي بن الحـسین بـن علـي بـن أبـي طالـب )1( َ  خـرج فـي خالفـة ، وهـو الـذي ینـسب إلیـه الزیدیـةَ

تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر.  وكـان مولـده سـنة ثمـانینریـة، ومائـة هجوفـة سـنة اثنتـین وعـشرینُ فقتـل بالك،هشام بـن عبـد الملـك
 ).2149: (، ترجمة رقم)224:ص(التهذیب 

ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )2( ْ َّ ْ  ).73:ص/3:ج(َ
 ).145:ص(تقریب التهذیب  )3(
َسؤاالت أبو عبید اآلجري لإلمام أبي داود السجستاني  )4( ْ ّ ِّ ُ َ  ).122:ص(ُْ
. ل التـي بعــدهاَّو هجریـة، أو َأ ومــائتین، مـات فــي آخـر سـنة أربعـین"زنـیج"َّكـر الـرازي، أبـو غــسان، محمـد بـن عمـرو بــن ب) 5(

 ).6180: (، ترجمة رقم)499:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
ّالكوفيُْجریر بن عبد الحمید بن قرط الضبي  هو )6( ِ   .من هذا البحث) 151:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
َكتاب الضعف )7( َ  ).179:ص(اء والمتروكین ُّ
 ).188:ص/2:ج(الكامل ) 8(
ّ البـصري، موالهم ، عبد الواحد بن زیاد العبدي)9( ِ ْ تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر. وقیـل بعـدهاهجریـة،  مـات سـنة سـت وسـبعین َ

  ).4240: (، ترجمة رقم)367:ص(التهذیب 
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )10( ْ َّ ْ  ).73:ص/3:ج(َ
َالضع )11(   ).217:ص/1:ج(َفاء الكبیر ُّ
ّاألســديبــن دینــار   هنــد: قــیس ویقــال:بیــب بــن أبــي ثابــتح )12( ِ َ ّالكــوفي، أبــو یحیــى ، مــوالهمَ ِ . مــات ســنة تــسع عــشرة ومائــة ُ

 ).1084: (، ترجمة رقم)150:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
  ).518:ص/1:ج( )13(
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  ".َِهو ثقة: " قال
َّالنقاد  أقوال - َّاإلمام ابن حبانذكره  :َّفي الراويُّ ْالعجلي ذكره اإلمام، و"اًسِّدلُكان م: " وقال،(1)"ِّالثقات" في ِ ِ 

َثقــة" :، وقــال(2)"ِّمعرفــة الثقــات"فــي  َّ، ثــم قــال"ُ، وكــان مفتــي الكوفــة تــابعيِ قــال ، و" فــي الحــدیثاًوكــان ثبتــ: "ُ
َثقـــةكـــان : "(3)الـــذهبيالحـــافظ  َثقـــة: "(4)ابـــن حجـــرالحـــافظ ، وقـــال "اً فقیهـــاً مجتهـــدِ  فقیـــه جلیـــل، وكـــان كثیـــر ِ

َثقــة: "(5)، وقــال اإلمـام یحیــى بــن معـین"دلیسَّاإلرسـال والتــ وقـال اإلمــام ابــن ، (6)َّ، وكــذا قـال اإلمــام النــسائي"ِ
ّعــدي ِ َثقــةوهــو : "(7)َ ٍ لــیس فــي الكــوفیین كبیــر أحــدَّعــلَلة كمــا قالــه ابــن معــین، وَّجــُ حِ  مثلــه لــشهرته وصــحة ُ

ـــه، وهـــو فـــي أئمـــتهم ی ـــهُحدیث ـــ ،"جمـــع حدیث ـــرازي حـــاتمووقـــال اإلمـــام أب ُصـــدوق: "(8)َّ ال َثقـــة َ ، وقـــال اإلمـــام       "ِ
َسـلمةسـألت أبـي عــن : (9)عبـد اهللا بـن أحمـد بــن حنبـل َْكهیــل بـن َ َُّأحـبهمـا ُّ أی، وحبیـب بـن أبـي ثابــتُ  ، إلیــكَ

َســـلمة" : فقـــال؟،ًاثبـــت حـــدیثوأ َْكهیـــلبـــن  َ  أبـــو داود  اإلمـــاموقـــال، " مـــن حبیـــب بـــن أبـــي ثابـــتًا أثبـــت حـــدیثُ
َالسجــستاني ْ   هــو مثـــل : "، قلــت لــه"مــا یــدفع مــن كـــل خیــر: "قلــت ألحمــد حبیــب بــن أبـــي ثابــت؟، قــال: (10)ّ

َسلمة َ یعني سلمة-كان: ، فقال"؟(11)لْیَهُ بن كَ   ".َِثقة أحفظ، وحبیب -َ
َّصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خال- ُّ ْ َ ُ َّ :  

َُوالله َأعلم" َِثقة"حیبب بن أبي ثابت  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقادوافق  َّ ْابن نمیر على تعدیله وتوثیقهاإلمام  ُّ َُ .  

ّالحسن بن سعد بن معبد القرشي الكوفي: َّالراوي الحادي عشر ِّ ُ ِ َُ َ ْ َْ َ(12):  
َّول ابن نمیر في الراوي ق- ْ َ َّأن اإلمام ابن نمیر وثقه (13)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ.  
َّالنقاد  أقوال - َّذكـــره اإلمـــام ابـــن حبـــان فـــي  :َّفي الراويُّ ْالعجلي، وقــــال اإلمــــام (14)"ِّالثقـــات"ِ   معرفـــــة" فــــي ِ

                                                           
  ).137:ص/4:ج( )1(
 )282: ص-281:ص/1:ج( )2(
 ).307:ص/1:ج(اشف الك )3(
 ).150:ص( تقریب التهذیب )4(
َتاریخ ابن أبي خیثمة  )5( ْ  ).225:ص/1:ج(َ
 ).362:ص/5:ج(تهذیب الكمال : المزي )6(
َ الكامل في الضعفاء )7( َ  ).408:ص/2:ج(ُّ
ِ الجرح والتعدیل )8( ْ َّ ْ  ).108:ص/3:ج(َ
َالعلل ومعرفة الرجال  )9(  ).67:ص/2:ج(ِّ
  ).300: ص-299:ص(ام أحمد بن حنبل  في سؤاالته لإلم)10(
َسلمة )11( َ بن كهیل الحضرمي، مات سنة إحدى وعشرین ومائةَ َْ َْ  ).74:ص/4:ج(التاریخ الكبیر : البخاري: ُ ینظر.ُ
ْســـعدالحـــسن بـــن  )12( ّالكـــوفي بـــن معبـــد َ ِ    المـــسعودي، : أبیـــه، روى عنـــه: ، مـــولى علـــي بـــن ابـــى طالـــب الهاشـــمي، روى عـــنُ

 ).2519: (، ترجمة رقم)295:ص/2:ج(التاریخ الكبیر : البخاري: ُینظر. وعتبة بن عبد اهللا
 ).396:ص/1:ج ()13(
  ).124:ص/4:ج ()14(
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  ".َِثقة: "(3)، والحافظ ابن حجر(2)َّم النسائي، واإلما(1)"ِّالثقات
َ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نم- ُ َّیر وأحكام غیره من النقادَّ ُّ ْ:  

ْالحسن بن سعد  َثقة"َ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقادوافق  َّ ْابن نمیر على تعدیله وتوثیقهاإلمام  ُّ َُ .  

  : (4)ُّيِنَدَان العَب بن َأمَكَالح:  عشرثاني الَّالراوي
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّأن اإلمام ابن نمیر وثقه، (5)"التهذیب:أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ.  
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان فـي  :َّفي الراويُّ َّ وان،مـا أخطـأَّبُور: "، وقـال(6)"ِّالثقـات"ِ مـا وقـع المنـاكیر ٕ

، (8) وقــال اإلمــام یحیــى بــن معــین،"ٕ وابــراهیم ضــعیف، عنــه(7)ن روایــة ابنــه إبــراهیم بــن الحكــمفــي روایتــه مــ
ْالعجلـيواإلمـام  َثقــة: "(10)، والحــافظ الـذهبي(9)ِ ْالعجلـي، وزاد "ِ َّســنةصـاحب ": ِ  وقــف ، كـان إذا هــدأت العیـونُ

: وزاد الـــذهبي، "ر ودوابـــهذكر اهللا مـــع حیتـــان البحـــَ نـــ: قـــال،بحْصُفـــي البحـــر إلـــى ركبتیـــه یـــذكر اهللا حتـــى یـــ
، وقـال اإلمـام "د أهل الیمنِّ وكان سی، وقف في البحر إلى ركبتیه یذكر اهللا، إذا هدأت العیونَُّسنةصاحب "

ن یكــون القــوم كلهــم أ إمــا : فقلــت،نَدَتیــت عــأ: "ســمعت ســفیان بــن عیینــة، قــال: قــال: (11)علــي بــن المــدیني
ُصـدوق عابـد، : "(12)، وقـال الحـافظ ابـن حجـر"انَبـَأثـل الحكـم بـن  مَرَأفلم  !؟الءَهُ أو یكون كلهم ج،علماء َ

ْ، قال اإلمام أبو زرعة"وله أوهام   ".صالح" :(13)ُ
َ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نم- ُ َّیر وأحكام غیره من النقادَّ ُّ ْ :  

َالحكم بن َأبان  َُوالله َأعلم" َِثقة عابد"ََ ْ ُ َّ َ .  
ُالنقادوافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافق ُّ   . بعضهم على توثیقه، وكان له ابن ضعیفهَُ

                                                           
 ).294:ص/1:ج ()1(
 ).164:ص/6:ج(تهذیب الكمال :  المزي)2(
 ).161:ص(تقریب التهذیب  )3(
ابـن : ُینظـر.  هجریـةان مولده سـنة ثمـانین وك ومائة هجریة، مات سنة أربع وخمسین، أبو عیسى،نيَدَان العَب الحكم بن َأ)4(

 ). 1438: (، ترجمة رقم)174:ص(تقریب التهذیب : حجر
 ).462:ص/1:ج( )5(
 ).186: ص-185:ص/6:ج ()6(
ــإبــراهیم بــن الحكــم بــن َأ )7( َ العــدنيانَب َســلمة بــن شــبیب، والحــسن بــن أبــي الربیــع الجرجــاني: أبیــه، روى عنــه: ، روى عــنَ َ .

ْالجرح : مابن أبي حات: ُینظر ِوالتعدیلَ ْ  ).252: (، ترجمة رقم)252:ص (َّ
ِالعلل ومعرفة الرجـال : أحمد بن حنبل )8( َ ِالجرح والتعدیل : ، ابن أبي حاتم)10:ص/3:ج(ِّ ْ َّ ْ  ).113:ص/3:ج(َ
 ).311:ص/1:ج(ِّ معرفة الثقات )9(
 ).343:ص/1:ج(الكاشف  )10(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )11( ْ َّ ْ  ).113:ص/3:ج(َ
 ). 174:ص(تقریب التهذیب  )12(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )13( ْ َّ ْ  ).113:ص/3:ج(َ
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ّ الكوفيهبيْرُرارة المُن عبد اهللا بن زب ُّرَذ:  عشرلث الثاَّالراوي ِ ُ(1) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّأن اإلمام ابن نمیر وثقه، (2)"التهذیب"أخرج الحافظ في  :ُ ْ َُ َّ.  
َّالنق أقوال - َّحبــانن ــــم ابمـاره اإلــــذك :َّفي الـراوياد ُّ  بادهـا،ُوفـة مـن عُمـن أهـل الك: "قـال، و(3)"تاِّالثقـ"ي ــــ فِ

َ، واإلمام عبد الرحمن بـن یوسـف بـن خـراش(5)وقال اإلمام یحیى بن معین، "(4)وكان یقص ، واإلمـام (7)،(6)ِ
َثقـــة: "(9)، والحـــافظ ابـــن حجـــر(8)َّالنــسائي َعابـــد، رمـــي باإلرجـــاء: "بــن حجـــر، وزاد الحـــافظ ا"ِ ِ ، وقـــال اإلمـــام  "ُ

  ."ما بحدیثه بأس": (10)أحمد بن حنبل
َ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نم- ُ َّیر وأحكام غیره من النقادَّ ُّ ْ :  

ُّذر بن عبد اهللا  َُوالله َأعلم" َِثقة عابد"َ ْ ُ َّ َ .  
ُوافق النقاد َّ ْاإلمام ابن نمیر  ُّ   . بعضهم على توثیقههتعدیله، ووافقعلى َُ

َّربیعة بن عثمان الت: َّالراوي الرابع عشر ّ المدنيْیميَ َ َ(11):  
ــراوي- ــي ال ــر ف ــن نمی ــول اب َّ ق ْ َ َّوضــقــال ابــن : ، قــال(12)"التهــذیب"أخــرج الحــافظ ابــن حجــر فــي  :ُ  :(13)احـَ

ْنمیرابن  سمعت   ."َِثقةبیعة بن عثمان َر" : یقولَُ
ــوال - ــاد  أق َّالنق ــُّ ــراويف َّبــن حبــانااإلمــام ه ذكــر :َّي ال :  (15) وقــال اإلمــام یحیــى بــن معــین،(14)"ِّالثقــات" فــي ِ
َثقـــــة" ـــــا، "ِ ـــــسابوريا لوق ُْلحـــــاكم النی َ ـــــة ممـــــن ی: "(16)"َْ ـــــات أهـــــل المدین ـــــْجُمـــــن ثق ـــــهُعَم ـــــال الحـــــافظ    ،" حدیث  وق

                                                           
ـــن عبـــد اهللا المرهبـــي، مـــات قبـــل المائـــة هجریـــةُّرَذ )1( ْ ب : ، ترجمـــة رقـــم)203:ص(تقریـــب التهـــذیب : ابـــن حجـــر: ُینظـــر. ُ
)1840.( 
 ).579:ص/1:ج( )2(
 )295: ص-294:ص/6:ج( )3(
 .من هذا البحث) 103:ص(یان معناها َّتقدم ب. یقص )4(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )5( ْ َّ ْ  ).453:ص/3:ج(َ
ُّالبغــدادي أبــو محمــد ،اشَرِعبــد الــرحمن بــن یوســف بــن ســعید بــن خــ )6( ْ . ، مــات ســنة ثــالث وثمــانین ومــائتین هجریــة الحــافظَ

 .)111: ص-107:ص/36(تاریخ دمشق : ابن عساكر: ینظر
 ).512:ص/8:ج( الكمال تهذیب: المزي )7(
 ).512:ص/8:ج(المصدر السابق  )8(
 ).203:ص(تقریب التهذیب  )9(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)10( ْ َّ ْ  ).453:ص/3:ج(َ
 .من هذا البحث) 98:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ التیميربیعة بن عثمان )11(
  ).599:ص/1:ج() 12(
َّ محمد بن وضاح القرطبي)13(   .من هذا البحث) 20:ص (َّتقدمت ترجمته. َ
  ).301:ص/6:ج() 14(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 15( ْ َّ ْ   ).447:ص/3:ج(َ
ُسؤاالت السجزي لإلمام الحاكم النیسابوري  )16( َ َّْ   ).169:ص(ِّ
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ِّوثق: "(1)الذهبي ُصـدوق: "(3)ابن حجر  الحافظوقال، "لیس به بأس: "(2)َّوقال اإلمام النسائي ،"ُ ، " لـه أوهـامَ
َّزرعــة الــرازي وبــأ وقــال اإلمــام ْ ّالمــدنيبیعــة بــن عثمــان َر": (4)ُ َ ، "ي هــو إلــى الــصدق مــا هــو، ولــیس بــذاك القــوَ

  ."كتب حدیثهُ ی،منكر الحدیثهو ": (5)َّوقال أبو حاتم الرازي
ْ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیر- َ ُ َّه من النقادَّ ُّ:  

َُوالله َأعلم" صدوق"َربیعة بن عثمان  ْ ُ َّ َ .  
َّأغلب النقاد وافق  َّاإلمام ابن نمیر على تعدیله، وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم الرازیانُّ ْ ُ َّ َ ْ َُ.  

ّزیاد بن الجراح الجزري:  عشرَّالراوي الخامس َ َ ََّ(6) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(7)"التهذیب"حجر في أخرج الحافظ ابن  :ُ ْ َُ َّ.  
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ، واإلمـام (9)، وقـال اإلمـام یحیـى بـن معـین(8)"ِّالثقـات"ِ

  ".َِثقة: "(12)، والحافظ ابن حجر(11)، والحافظ الذهبي(10)َّالنسائي
َّارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي والمق- ُّ ْ َ ُ :  

َّزیاد بن الجراح  َثقة"َ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ .  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ.  

ّزیاد بن فیاض الخزاعي الكوفي: َّالراوي السادس عشر ِ ُ ُِ َ ََّ(13) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّأن اإلمام ابن نمیر وثقه (14)"التهذیب"لحافظ ابن حجر في أخرج ا :ُ ْ َُ َّ.  

                                                           
َّذكر من تكلم فیه وهو موثق  )1( َ ُ ِّ   ).205:ص(ُ
  ).133:ص/9:ج(تهذیب الكمال : المزي )2(
  ).207:ص(تقریب التهذیب  )3(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )4( ْ َّ ْ   ).447:ص/3:ج(َ
  ).447:ص/3:ج( المصدر السابق )5(
َالجراح الجزريزیاد بن  )6( َ  جعفـر بـن : عمرو بن میمون، روى عنـه:عنروى   وهو غیر زیاد بن أبي مریم على الصحیح،،ََّ

  ).643:ص(تهذیب التهذیب : ، ابن حجر)1173: (، ترجمة رقم)346:ص/3:ج(التاریخ الكبیر : البخاري:  ینظر.ُْبرقان
  ).644:ص( )7(
  ).323:ص/6:ج ()8(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )9( ْ َّ ْ   ).527:ص/3:ج(َ
  ).443:ص/9:ج(تهذیب الكمال :  المزي)10(
  ).409:ص/1:ج( الكاشف )11(
  ).218:ص(تقریب التهذیب  )12(
ِزیــاد بـــن فیـــاض الخزاعـــي، أبـــو الحـــسن  )13( َ ّفيُالكـــوُ تقریـــب : ابـــن حجـــر: ُینظـــر. هجریـــةومائـــة ، مـــات ســـنة تـــسع وعـــشرین ِ

  ).2093: (، ترجمة رقم)220:ص(التهذیب 
  ).652:ص( )14(
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َّالنقاد  أقوال - َّذكـره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ، واإلمـام (2)، وقال اإلمام یحیى بـن معــــین(1)"ِّالثقات"ِ
ْالعجلي َثقـة: "(6)ر، والحافظ ابـن حجـ(5)َّ، واإلمام النسائي(4)َّ، واإلمام أبو حاتم الرازي(3)ِ اإلمـام أبـو  ، وقـــــال"ِ

َُّأحب ََّفیاضزیاد بن ": (7)َّحاتم الرازي   ."(8)القةِ من زیاد بن عَّي إلَ
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

َثقة"ََّزیاد بن فیاض  َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهاإلمُّ َُ.  

ّزید بن أبي أُنیسة الجزري الكوفي: َّالراوي السابع عشر ِ ُ ّ َ َ َ ْ َ(9) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّأن اإلمام ابن نمیر وثقه (10)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ.  
َّالنقــــاد ال قــــو أ- َّذكــــره اإلمــــام ابــــن حبــــان :َّراويالـــــي فــــُّ              ،اً ورعـــــاًوكــــان فقیهــــ: "وقــــال، (11)"ِّالثقــــات" فـــــي ِ

ْ وقال اإلمام ابـن سـعد،"َِثقة وهو ، یحیى ضعیف،(12)َُْأنیسة بين أبیحیى  أخو وهو َِوكـان ثقـة، كثیـر : "(13)َ
، (15)، وقـال اإلمـام یحیـى بـن معـین"َِحافظ إمام ثقة: "(14)، وقال الحافظ الذهبي"ً، راویة للعلماًالحدیث، فقیه

ْالعجليواإلمام  حدیثه في األصول، : "، وزاد الذهبي"َِثقة: "(18)، والحافظ ابن حجر(17)، والحافظ الذهبي(16)ِ
                                                           

  ).328:ص/6:ج( )1(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )2( ْ َّ ْ   ).542:ص/3:ج(َ
  ).374:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )3(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )4( ْ َّ ْ   ).542:ص/3:ج(َ
  ).500:ص/9:ج(تهذیب الكمال : المزي )5(
  ).220:ص(تقریب التهذیب  )6(
ِالجرح والتعدیل  )7( ْ َّ ْ   ).542:ص/3:ج(َ
ِالثعلبي، القةِزیاد بن ع )8( ْ ّالكـوفي، أبو مالك َ ِ : ابـن حجـر: ُینظـر.  وقـد جـاز المائـة ومائـة هجریـة، مـات سـنة خمـس وثالثـینُ

  ).2092: (، ترجمة رقم)220:ص(تقریب التهذیب 
َالجزري، َُْأنیسةزید بن أبي  )9(  سـنة أربـع : وقیـل ومائـة،مـات سـنة تـسع عـشرة ،هاَّ ثم سكن الر،وفةُ أصله من الك، أبو أسامةَ

  .)2118: (، ترجمة رقم)222:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. وثالثون سنة وله ست  ومائة هجریة،وعشرین
  ).659:ص/1:ج( )10(
  ).315:ص/6:ج( )11(
َیحیــى بــن أبــي ُأنیــسة، أبــو زیــد الجــزري، مــات ســنة ســت وأربعــین ومائــة هجریــة )12( َ تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر: ُینظــر. َْ
  ).7508: (، ترجمة رقم)588:ص(
  ).486:ص/9:ج(الطبقات  )13(
  ).415:ص/1:ج(الكاشف  )14(
  ).318:ص/2:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین )15(
  ).376:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )16(
ُالرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم  )17( َّ َ َّ ُ ِّ َ   ).96:ص(ُّ
  ).222:ص(تقریب التهذیب  )18(
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لـیس بـه : "(2)، وقال اإلمام أحمد بـن حنبـل"له أفراد: "، وزاد ابن حجر" في حدیثه بعض النكارة(1)قال أحمد
ْ، وقـال اإلمــام الجوز(3)َّ، وكــذا قــال اإلمــام النــسائي"بـأس َِیحیــى بــن أبـي ُأنیــسة، غیــر ثقــة، ســمعت : "(4)َجــانيُ َ َْ

َابن حنبل یذكره بالذم، ویثبت أخاه زید بن أبي ُأنیسة َْ َِّ ُ."  
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

َزید بن أبي ُأنیسة  َثقة"َْ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ .  
َّالنق وافق ْ اإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُادُّ َُ.  

ّسالم بن أبي ُأمیة التیمي المدني: َّالراوي الثامن عشر َ َ َّْ َّ(5):  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّأن اإلمام ابن نمیر وثقه (6)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ.  
َّالنقاد  أقوال - َّحبـان فـي ذكـره اإلمـام ابـن  :َّفي الراويُّ  واإلمـام (8)وقـال اإلمـام یحیـى بـن معـین ،(7)"ِّالثقـات"ِ

ْالعجلي، واإلمام (9)أحمد بن حنبل : (13)، والحـافظ ابـن حجـر(12)، والحافظ الذهبي(11)َّ، واإلمام النسائي(10)ِ
ْالعجلي، وزاد "َِثقة" ٌرجل صالح: "ِ ال اإلمـام ، وقـ"َْثبـت، وكـان یرسـل: "، وزاد ابـن حجـر"نبیل: "، وزاد الذهبي"ٌ

 قلت لیحیى بـن :(15)ي بن المدیني عل، وقال اإلمام" الحدیثُنَسَ حَِثقة، ،ٌ صالحٌرجل": (14)َّأبو حاتم الرازي
َسمير عندك فوق ْضَّسالم أبو الن": سعید القطان   ."نعم" : قال"، ؟(16)ُ

                                                           
أبــو الفــداء عبــد اهللا القاضــي، : َّكتــاب الــضعفاء والمتــروكین، حققــه): 1986(عبــد الــرحمن بــن علــي بــن الجــوزي: ُ ینظــر)1(

  ).303:ص/1:ج( لبنان، دار الكتب العلمیة -بیروت
َسؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد بن حنبل  )2( ْ   ).279:ص(ّ
  ).21:ص/10:ج(تهذیب الكمال : المزي )3(
َإبــراهیم بــن یعقــوب الــسعدي الجوزجــاني، أحــوال الرجــال، دراســة وتحقیــق )4( َ ُِّ ــیم عبــد العظــیم البــستوي، باكــستان: ْ  -عبــد العل

  ).303:ص(حدیث أكادمي : فیصل أباد، الناشر
ْالنــضر، أبــو َُّأمیــة بــن أبــي ســالم )5( ّ مــولى عمــر بــن عبیــد اهللا التیمــي المــدني، مــات ســنة تــسع وعــشرین هجریــةَّ َ َ ِ ابــن : ُینظــر. َّْ

  ).2169: (، ترجمة رقم)226:ص(تقریب التهذیب : حجر
  ).674:ص/1:ج( )6(
  ).407:ص/6:ج( )7(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )8( ْ َّ ْ   ).179:ص/4:ج(َ
  ).179:ص/4:ج(صدر السابق الم )9(
  ).384:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )10(
  ).129:ص/10:ج(تهذیب الكمال : المزي )11(
  ).421:ص/1:ج(الكاشف  )12(
  ).226:ص(تقریب التهذیب  )13(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )14( ْ َّ ْ   ).179:ص/4:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )15( ْ َّ ْ   ).179:ص/4:ج(َ
َسم )16( تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر.  بقدیـدً مـات سـنة ثالثـین مقتـوال، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحـارث بـن هـشاميُ

  ).2635: (، ترجمة رقم)256:ص(التهذیب 
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َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النق- ُّ ْ َ ُ   : ادَّ
َُوالله َأعلم" َِثقة"َّسالم بن أبي ُأمیة  ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ .  
ّسعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة البلوي المدني: َّالراوي التاسع عشر َ َ ّ ْ ْ َْ َ ُْ َ ِ َ(1) :  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(2)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ.  
َّالنقـــاد  أقـــوال - َّذكـــره اإلمـــام ابـــن حبـــان فـــي  :َّفـــي الـــراويُّ ،    (4)، وقـــال اإلمـــام یحیـــى بـــن معـــین(3)"ِّالثقـــات"ِ

ْالعجلــيواإلمــام  ّ، واإلمــام الــدارقطني(6)َّ، واإلمــام النــسائي(5)ِ ُ َ َثقــة: "(8)، والحــافظ ابــن حجــر(7)َّ ، وقــال اإلمــام "ِ
َِشیخ ثقة: "(9)د بن حنبلأحم ْ ُصدوق: "(10)، وقال الحافظ الذهبي"َ  هـو: "(11)َّ، وقـال اإلمـام أبـو حـاتم الـرازي"َ

  ."صالح
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

ْسعد بن إسحاق  ِْ َثقة"َ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقاإلُّ   . أغلبهم على توثیقههَُ

ّسعد بن طارق اَألشجعي الكوفي: َّالراوي العشرون ِّ ُ ِْ َ ْ َ(12) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(13)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ.  
َّالنقوال ــ أق- َّــره اإلمــام ابـــن حبــان فــي ذكـ :َّراويــي الــفاد ــُّ   ،(15)، وقــال اإلمــام یحیى بن معـین(14)"ِّالثقــات"ِ

                                                           
ْســعد )1( ْكعــب بــن إســحاق بــن َ ّالمــدني، بــن عجــرة البلــوي َ َ ابــن : ُینظــر.  مــات بعــد األربعــین ومائــة هجریــة، حلیــف األنــصارَ

  ).2229: (، ترجمة رقم)230:ص ( التهذیبتقریب: حجر
  ).690:ص/1:ج( )2(
  ).375:ص/6:ج( )3(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )4( ْ َّ ْ   ).81:ص/4:ج(َ
  ).389:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )5(
  ).294:ص/10:ج(تهذیب الكمال : المزي )6(
  ).294:ص/10:ج(المصدر السابق  )7(
  .)230:ص(تقریب التهذیب  )8(
َؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد بن حنبل س )9( ْ   ).211:ص(ّ
  ).427:ص/1:ج(الكاشف  )10(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )11( ْ   ).81:ص/4:ج(َّ
ْسعد )12( ّ بن طارق، أبو مالك األشجعي َ ِ َ ْ ّالكوفيَ ِ تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظر.  هجریة ومائة، مات في حدود األربعینُ
  ).2240: (رجمة رقم، ت)231:ص(
  ).693:ص/1:ج ()13(
  ).294:ص/4:ج( )14(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )15( ْ َّ ْ   ).87:ص/4:ج(َ
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ْالعجلي، واإلمام (1)واإلمام أحمد بن حنبل ْالعجلي، وزاد اإلمام "َِثقة: "(3)، والحافظ ابن حجر(2)ِ وكان أبوه : "ِ
ََّ صــلى اللــه علیــه وســلم-مــن أصــحاب النبــي َّ ََّ ََ ِ َْ َ ، "لــیس بــه بــأس: "(4)َّوقــال اإلمــام النــسائي ،"یــه، روى عــن أب-ُ

  ."هُكتب حدیثُ ی،صالح الحدیث" :(5)َّوقال اإلمام أبو حاتم الرازي
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

ْسعد بن َُوالله َأعلم" ثفة" طارق َ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْبن نمیراإلمام اُّ   . أغلبهم على توثیقهه على تعدیله، ووافقَُ

ّالجمحي المدنيسعید بن عبد الرحمن : نالحادي والعشرو َّالراوي َّ َ َ ُ(6):  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(7)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ.  
َّالنقاد  أقوال - ْالعجلـيمـام ذكـره اإل :َّفـي الـراويُّ َثقـة: "، وقـال(8)"ِّمعرفـة الثقـات" فـي ِ ، وكـذا قـال اإلمـام ابـن "ِ

، وقــــال اإلمــــام أبــــو حــــاتم "لــــیس بــــه بــــأس، حدیثــــه مقــــارب ":(10)"أحمــــد بــــن حنبــــلام مــــاإلال قــــ، و(9)معــــین
ِ، وقال اإلمام ابن عدي"صالح" :(11)َّالرازي َّوان، ها مستقیمةَّسان وأرجو أنِله أحادیث غرائب ح: "(12)َ  مِمـا یهـٕ

وثقـه : "(13)، وقـال اإلمـام الـذهبي"دّ ال عـن تعمـً ویوصـل مرسـالاً یرفـع موقوفـ،يء بعد الـشيءَّعندي في الش
ُصـــدوق: "(15)، وقـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر"(14)َّابـــن معـــین، ولینـــه الفـــسوي َّحبـــان بـــن ا   وأفـــرط، لـــه أوهـــامَ  فـــيِ

َّحبانابن اإلمام قال ، و"تضعیفه  ه كـان المعتمـدَّتخایـل مـن یـسمعها أنـوعات ی موضـِّالثقـات یـروي عـن :(16)ِ
  ".لها

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )1( ْ َّ ْ   ).87:ص/4:ج(َ
  ).391:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )2(
  ).231:ص(تقریب التهذیب  )3(
  ).270:ص/10:ج(تهذیب الكمال : المزي )4(
ِلجرح والتعدیل ا )5( ْ َّ ْ   ).87:ص/4:ج(َ
ّالجمحي،سعید بن عبد الرحمن  )6( َ ّالمـدني، أبـو عبـد اهللا ، مـن ولـد عـامر بـن حـذیمُ َ   مـات سـنة سـت وسـبعین، قاضـي بغـدادَ

  ).2350: (، ترجمة رقم)238:ص (تقریب التهذیب: ابن حجر: ُینظر.  وله اثنتان وسبعونومائة هجریة،
  ).30:ص/2:ج( )7(
  ).403:ص/1:ج( )8(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )9( ْ َّ ْ   ).42:ص/4:ج(َ
َسؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد بن حنبل  )10( ْ   ).235: ص-234:ص(ّ
ِالجرح والتعدیل  )11( ْ َّ ْ   ).42:ص/4:ج(َ
  ).400:ص/3:ج(الكامل  )12(
  ).440:ص/1:ج(الكاشف  )13(
  .من هذا البحث) 20:ص(ه َّتقدمت ترجمت. هو یعقوب بن سفیان الفسوي )14(
  ).238:ص(تقریب التهذیب  )15(
  ).323:ص/1:ج(كتاب المجروحین  )16(
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َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
ُصدوق"سعید بن عبد الرحمن  َُ والله َأعلم"َ ْ ُ َّ َ.  

َّأغلب النقاد وافق  ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ َّكلـم فیـه اإلمـام ابـن َ بعـضهم علـى توثیقـه، وتهَُ
َّحبان، وأنكر ذلك الحافظ ابن حجر، فقال َّوأفرط ابن حبان في تضعیفه: "ِ ِ ."  

ّ سعید بن عبید الطائي الكوفي:نالثاني والعشرو َّالراوي ِّ ُ َّ ْ َ ُ(1) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي-  ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وث(2)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ   .قهَّ
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ، واإلمـام (4)، وقـال اإلمـام یحیـى بـن معـین(3)"ِّالثقـات"ِ

ْالعجلـــي، واإلمــام (5)أحمــد بـــن حنبـــل : (9)، والحــافظ ابـــن حجـــر(8)، والحـــافظ الـــذهبي(7)َّواإلمـــام النــسائي، (6)ِ
َثقــة" وقــال اإلمــام یحیــى بــن ســعید  ،"صــالح الحــدیث: "(10)ع آخــر، وقــال اإلمــام أحمــد بــن حنبــل فــي موضــ"ِ

ُیكتب حدیثه: "(12)َّ وقال اإلمام أبو حاتم الرازي،"لیس به بأس: "(11)القطان ُ."   
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َثقة"ْید َبُسعید بن ع َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد ق واف َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ   . أغلبهم على توثیقههَُ

ّفیروز الطائي الكوفيعید بن َس: َّالراوي الثالث والعشرون ِّ ُ َّ َْ(13) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(14)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ.  

                                                           
: عبــداهللا بـــن شــقیق، وروى عنـــهَعـــة، وَســـعید بــن جبیـــر، وعلــي بــن ربی: َّد الطــائي، أبـــو الهــذیل، روى عــنْیـــَبُســعید بــن ع )1(

ْنعیمالقطان، وأبو  َ   ).1929: (م، ترجمة رق)441:ص/1:ج(الكاشف : الذهبي: ُینظر. ُ
  ).33:ص/2:ج( )2(
  ).366:ص/6:ج( )3(
ْالجرح : ابن أبي حاتم )4( ِوالتعدیلَ ْ   ).46:ص/4:ج (َّ
  ).46:ص/4:ج (المصدر السابق )5(
  ).403:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )6(
  ).550:ص/10:ج(تهذیب الكمال : المزي )7(
  ).441:ص/1:ج(الكاشف  )8(
  ).239:ص(تقریب التهذیب  )9(
َومعرفة الرجال العلل  )10(   ).494:ص/2:ج(ِّ
  ).497:ص/3:ج(التاریخ الكبیر : البخاري )11(
ِالجرح والتعدیل  )12( ْ َّ ْ   ).46:ص/4:ج(َ
َّسعید بن فیروز، أبو البختري، ابن أبي عمران الطائي، مـوالهم  )13( َ ْ َ ّالكـوفيَْ ِ ، )240:ص ( هجریـة، مـات سـنة ثـالث وثمـانینُ

  ).2380: (ترجمة رقم
  .)38:ص/2:ج( )14(
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َّالنقاد أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراوي ُّ ، واإلمـام (2)، وقـال اإلمـام یحیـى بـن معـین(1)"ِّالثقـات"ِ
َّأبــو زرعــة الــرازي ْ َثقــة: "(3)ُ َثقــة: "(4)، وقــال الحــافظ ابــن حجــر"ِ  ، وقــال" كثیــر اإلرســال، فیــه تــشیع قلیــلَْثبــت، ِ

َأبـو البختـريسـعید  و،(7) وسعید بـن جبیـر،ناأاجتمعت " :(6)،(5) ثابتيبأحبیب بن  ْ  َّالطـائي وكـان ،َّ الطـائيَ
َّ، وقـــال هـــالل بـــن خبـــاب"هنـــاَفقأعلمنـــا وأ ، وقـــال اإلمـــام أبـــو حـــاتم "ُكـــان مـــن أفاضـــل أهـــل الكوفـــة: "(9):(8)َ

ُصدوق: "(10)َّالرازي َ".  
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َُوالله َأعلم" َِثقة"ْیروز َفسعید بن  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ   . أغلبهم على توثیقههَُ

ّسعید بن منصور الخراساني: نَّالراوي الرابع والعشرو َ ُ(11) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بن أبـي حـاتماإلمام اقال  :ُ ْ َّ ْ ا عیـسى بـن بـشیر نـأخبر: (12)"َ

ْسألت محمد بن عبد اهللا بن نمیر عن سعید بن منصور:  قال،(13)َّ الرازييالصیدنان   ."َِثقة": فقال ؟،َُ
َّالنقاد  أقوال - َّاإلمـام ابـن حبـانذكره  :َّفي الراويُّ َّوكـان ممـن جمـع وصـنف، مـن : "وقـال ،(14)"ِّالثقـات" فـي ِ َ

ْبــن سعــــدوقــــال اإلمــــام ا، "اتــــین األثبـــــالمتق َ، واإلمـــام عبــد الــرحمن بــن یوســــــف بــن خــراش(15)َ ، واإلمـــــام  (16)ِ
ْ، وزاد ابــن سعــــــــد"َِثقة: "(18)رــــابن حجالحافـــظ و، (17)َّأبو حاتــم الــرازي  :، وزاد ابـن حجــــر"كثیـــر الحـدیــــث: "َ

                                                           
  ).286:ص/4:ج() 1(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )2( ْ َّ ْ   ).55:ص/4:ج(َ
  ).55:ص/4:ج(المصدر السابق ) 3(
  .)240:ص(تقریب التهذیب ) 4(
ّاألسديقیس : حبیب بن أبي ثابت )5( ِ َ   .من هذا البحث) 155:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )6( ْ َّ ْ   ).55:ص/4:ج(َ
ّسعید بن جبیر األسدي )7( ِ َ   .من هذا البحث) 36:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
َّخباب هالل بن  )8( ّالبـصري، أبـو العـالء ،العبـدي مـوالهمَ ِ ْ ابـن : ُینظـر.  ومائـة هجریـةمـات سـنة أربـع وأربعـین،  نزیـل المـدائنَ

  ). 7334: (، ترجمة رقم)575:ص(تقریب التهذیب : حجر
  ).34:ص/11:ج(تهذیب الكمال : المزي) 9(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )10( ْ   ).55:ص/4:ج(َّ
  .من هذا البحث) 98:ص(َّتقدمت ترجمته . اسانيَرُسعید بن منصور الخ) 11(
  ).68:ص/4:ج( )12(
َعیسى بن بشیر الصیدناني) 13( ْ   .من هذا البحث) 98:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
  ).269: ص-268:ص/8:ج( )14(
  ).308:ص/21:ج(ق تاریخ دمش:  ابن عساكر)15(
  ).308:ص/21:ج( المصدر السابق  )16(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )17( ْ َّ ْ   ).68:ص/4:ج(َ
  ).241:ص( تقریب التهذیب )18(
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ّمصن" َ وكان سعید بن    ":(1)إلمام یعقوب بن سفیانوقال ا، "ف، وكان ال یرجع عما في كتابه لشدة وثوقه بهُ
ّالحـافظ، مـصنف الـس: "(2)يـ الذهبـ الحافـظوقال، "منصور إذا رأى في كتابه خطأ لم یرجع عنه َ ، "ةـــــَّنن بمكــُ

ْوقال سلمة بن شبیب َ َ  سـعید بـن منـصور فأحـسن الثنـاء علیـه - یعنـي ألحمـد بـن حنبـل-وذكرت لـه ":(4):(3)َ
  ".وفخم أمره

َّة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خالص- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َُوالله َأعلم" َِثقة"سعید بن منصور  ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ .  
َالهمدانيب ْهَسعید بن و: نَّالراوي الخامس والعشرو ْ ّالكوفي  َ ِ   : (5)"ُالقراد"ُ

َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(6)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ.  
َّالنقـــاد  أقـــوال - َّذكـــره اإلمـــام ابـــن حبـــان فـــي  :َّفـــي الـــراويُّ ْ، وقـــال اإلمـــام ابـــن ســـعد(7)"ِّالثقـــات"ِ  واإلمـــام     (8)َ

ْالعجلي، واإلمام (9)یحیى بن معین ْ، وزاد ابن سعد"َِثقة: "(12)، والحافظ ابن حجر(11)ذهبي، والحافظ ال(10)ِ َ :
  ". ُمخضرم: "، وزاد ابن حجر"وله أحادیث"

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
َُوالله َأعلم" َِثقة"سعید بن وهب  ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على ُّ   .تعدیله وتوثیقهَُ
  
  
  

                                                           
  ).222:ص/2:ج( المعرفة والتاریخ )1(
  ).445:ص/1:ج( الكاشف )2(
َسـلمة )3( ُالنیــسابوري، ّعيَمْب المــسْبیَ بــن شــَ َ تقریــب : ابــن حجــر: ینظــر.  ومــائتین هجریــةع وأربعــینمــات ســنة بــض، ةَّ نزیــل مكــَّْ

  ).2494: (، ترجمة رقم)247: ص(التهذیب 
  ).306:ص/21:ج(تاریخ دمشق : ، ابن عساكر)178:ص/2:ج(المعرفة والتاریخ : یعقوب بن سفیان )4(
َالهمدانيسعید بن وهب  )5( ْ ْ الخیوانيَ ّ الكوفيَ ِ ابـن : ینظـر.  هجریـةأو ست وسـبعین ،، مات سنة خمس"ُالقراد: "، كان یقال لهُ

  ).2411: (، ترجمة رقم)242:ص(تقریب التهذیب : حجر
  ).49:ص/2:ج( )6(
  ).291:ص/4:ج( )7(
  ).290:ص/8:ج(الطبقات  )8(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )9( ْ َّ ْ   ).70:ص/4:ج(َ
  ).406:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )10(
  ).446:ص/1:ج(الكاشف ) 11(
  ).242:ص(ذیب تقریب الته) 12(
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ّسالم بن سلیم الحنفي الكوفي: َّالراوي السادس والعشرون ِ ُ َ َ ْ َ ُ ََّ(1)  :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّأن اإلمام ابن نمیر وثقه (2)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقــــــاد  أقــــــوال - َّذكــــــره اإلمــــــام ابــــــن حبــــــان فــــــي  :َّفــــــي الــــــراويُّ ، وقــــــال اإلمــــــام یحیــــــى بــــــن           (3)"تِّالثقــــــا"ِ

َّ، واإلمام أبو زرعة الرازي(4)معین ْ ْالعجلي، واإلمام (5)ُ َثقـة: "(8)، والحافظ ابن حجر(7)َّ، واإلمام النسائي(6)ِ ِ" ،
ْالعجلــيوزاد اإلمــام  ،"مـتقن: "وزاد اإلمـام ابــن معــین َّســنةوكـان صــاحب : "ِ مــن  لئــت دارهُ وكــان إذا م،تبـاعأ وُ

 - أصـحاب رسـول اهللان مـاًم أحـدُ قم فمن رأیت في داري یـشت،یا بني:  قال البنه أحوص، الحدیثأصحاب
َّصلى الله علیه وسلم َّ ََّ ََ ِ َْ َ  وكان خـال ،آالف حدیث  من أربعةاً وكان حدیثه نحو،ناْیَجيء بكم إلَ ما ی،رجهْخَأَ ف-ُ
ــ(9)ئقــرُســلیم بــن عیــسى الم مــتقن، : "، وزاد الحــافظ ابــن حجــر"ة وقــرأ علــى حمــز(10)اتَّ صــاحب حمــزة الزی

َُّأحبحوص أبو األ: لیحیى بن معین  قلت:قال (12)،(11)َّالدارميعثمان ، وقال اإلمام "صاحب حدیث لیك إ َ
َّعیاشأو أبو بكر بن   يبـأ عـن يبـأ سـألت :(14)َّ، وقال اإلمام ابن أبـي حـاتم الـرازي"قربهماأما " : قال،؟(13)َ

ُصــدوق دون زا":  فقــال؟،حــوصاأل  ُّبَحــَأاش َّیــَبــو بكــر بــن ع أ:بــي، قلــت أل"تقــان فــي اإل(16)وزهیــر (15)ئــدةَ

                                                           
َم بن سلیم الحنفي، موالهم، أبو األحوص َّالَس )1( ّالكوفيَ ِ تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر.  هجریـة ومائـة، مات سنة تسع وسبعینُ

  ).2703: (، ترجمة رقم)261:ص(التهذیب 
  ).138:ص/2:ج() 2(
  ).417:ص/6:ج( )3(
ِالجرح والتعدیل ) 4( ْ َّ ْ   ).149:ص(ِّء الثقات تاریخ أسما: ، ابن شاهین)260:ص/4:ج(َ
ِالجرح والتعدیل ) 5( ْ َّ ْ   ).260:ص/4:ج(َ
  ).444:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )6(
  ).285:ص/12:ج(تهذیب الكمال : المزي) 7(
  ).261:ص(تقریب التهذیب  )8(
َّسلیم بن عیسى الحنفي المقرئ، تلمیذ حمزة بن حبي الزیات القارئ) 9( ْ ُ َ َ َْ ّالمزي: ُینظر. ُ   ). 315:ص/7:ج(ل تهذیب الكما: َ
ّالكــوفية َّعمــارَّحمــزة بــن حبیــب الزیــات القــارئ، أبــو  )10( ِ ِ التیمــي مــوالهم، مــات ســنة ســت، أو ثمــان وخمــسین ومائــة هجریــة، ُ َّْ

  ).1518: (، ترجمة رقم)179:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. وكان مولده سنة ثمانین هجریة
َسجستانيال َّالدارميعثمان بن سعید بن خالد  )11( ْ ِّ وتلـك الـبالد، تـوفي فـي ذي الحجـة سـنة ثمـانین ث هـراةِّدَحـُ م،، أبـو سـعیدّ ُ ُ

  ).648: (ترجمة رقم). 622: ص-621:ص/2:ج(تذكرة الحفاظ : الذهبي: ُینظر. ومائتین هجریة
ِالجرح والتعدیل  )12( ْ َّ ْ   ).260:ص/4:ج(َ
ّأبو بكر بن عیاش األسدي) 13( ِ َ َ َّ َ   .من هذا البحث) 19:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ
ِالجرح والتعدیل  )14( ْ َّ ْ   ).260:ص/4:ج(َ
  .من هذا البحث) 151:ص(َّتقدمت ترجمته . ََِّالثقفيزائدة بن قدامة هو  )15(
َخیثمــة أبــو ،زهیــر بــن معاویــة بــن حــدیج) 16( ْ ِالجعفــي َ ْ ّالكــوفي، ُ ِ   أو أربــع وســبعین، أو ثــالث، مــات ســنة اثنتــین، نزیــل الجزیــرةُ

  ).2051: (، ترجمة رقم)218:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. كان مولده سنة مائة وومائة هجریة،
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 يبـأت عـــ سم:، وقــال اإلمـام ابـن أبـي حاتـــم"دأتبـا همِّي بأیالال تب قربها، أما": قال؟، حوصاأل لیك أو أبوإ
َُّأحب كلهم (3) وجریر بن عبد الحمید(2)ةـعوان وبأ و(1)ریكــــــش": ولـیق   ."حوصاأل يبأ من َّي إلَ
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َْسالم بن سلیم  ُ َثقة"ََّ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ  .  

َسالم بن مسكین اَألزدي الب: َّالراوي السابع والعشرون ّ ِْ ْ ِ َّ ّصريَ ِْ(4):  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(5)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ.  
َّ أقوال النقاد في الراوي- َّ َّذكره اإلمام ابن حبان في : ُّ ، والحـافظ (7)، وقال اإلمام یحیى بـن معـین(6)"ِّالثقات"ِ

َثقــــة: (8)ابــــن حجــــر َرمــــي بالقــــدر: "، وزاد ابــــن حجــــر"صــــالح ":، وزاد ابــــن معــــین"ِ ِ ، وقــــال اإلمــــام أبــــو داود "ُ
َالسجستاني ْ  ل أبـي وأنـا أسـمعِئُسـ: (10)، وقال اإلمام عبـد اهللا بـن أحمـد بـن حنبـل"كان یذهب إلى القدر: "(9)ّ

َّسالمعن  ْ مسكین  بنَ َّسالموِ َّســالم  َّ أنَّالِ إَِثقة، اًجمیع" : فقال،(11) بن أبي مطیعَ ْمــس بــن َ ، ًا أكثــر حــدیثكینِ
َّ ســالموكــان َّســنة،أبــي مطیــع صــاحب   بــنَ ، وقــال اإلمــام    "ث عنــهِّدَحــُ ی(12) وكــان عبــد الــرحمن بــن مهــديُ

َّسالم": (13)أحمد بن حنبل في موضع آخر ْمسكین بن َ  ههنـا َرَألـم ": (14)سـفیان الثـوري، وقـال "ِّالثقـات مـن ِ
ـــه مثــل اًشــیخ ـــيذا یعنـ ـــالم ـ َّسـ ْمــسكــینبــن  َ ـــام "ِ ـــال اإلمـ ّالــدارميعثمــان ، وقـ ِ ـــ سأل:(15)َّ ـــت یحیــ ـــى بــن معـ ، ینـ

                                                           
ّالنخعيیك بن عبد اهللا ِرَشهو  )1( َ ّالكوفي َّ ِ   .من هذا البحث) 112:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
َّوضـاح  )2( ُالیــشكريَ ْ  خمــس أو ســت وســبعین ثبــت مـن الــسابعة مــات سـنة َِثقــة الواســطي البـزاز، أبــو عوانــة، مـشهور بكنیتــه، َ

  ).7407: (، ترجمة رقم)580:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ومائة هجریة
ِّالضبيُْجریر بن عبد الحمید بن قرط  هو )3( ّالكوفي َ ِ    .من هذا البحث) 151:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
ِســالم بــن مــسكین بــن ربیعــة األزدي  )4( َْ َ ََ ّالبــصريَّ ِ ْ . لیمان، مــات ســنة ســبع وســتین ومائــة هجریــةاســمه ســ: ، أبــو روح، یقــالَ

  ).2710: (، ترجمة رقم)261:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
  ).140:ص/2:ج( )5(
  ).416:ص/6:ج( )6(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )7( ْ َّ ْ   ).258:ص/4:ج(َ
  ).261:ص(تقریب التهذیب  )8(
ِّسؤاالت أبي عبید اآلجري لإلمام أبي داو )9( ُ َ َد السجستاني ُْ ْ   ).310:ص(ّ
َالعلل ومعرفة الرجال  )10(   ).42:ص/2:ج(ِّ
َّسالم بن أبي مط )11( ِیع، أبو سعید الخزاعي، موالهمَ َ ّالبـصري ُ ِ ْ : ُ ینظـر.هجریـة، وقیـل بعـدهاومائـة ، مـات سـنة أربـع وسـتین َ

  ).2711: (، ترجمة رقم)261:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
   .من هذا البحث) 26:ص(َّتقدمت ترجمته . ََْن مهدي العنبريهو اإلمام عبد الرحمن ب )12(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )13( ْ َّ ْ   ).258:ص/4:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )14( ْ َّ ْ   ).258:ص/4:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )15( ْ َّ ْ   ).258:ص/4:ج(َ
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َّســـالم ":تـــقل ْ مسكــــــین بنَ َُّأحـــــــب ِ َّسـالم": الــــ فق،؟(2)اركــــ أو المب(1)نـــــي الحـســـك فــــــلیإ َ وقـال موسـى بـن   ،"َ
  ". الحدیثصالح: "(5)َّ حاتم الرازيوقال اإلمام أبو ،"كان من أعبد أهل زمانه": (4):(3)لإسماعی

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
ْسالم بن مسكین  ِ َّ َُ والله َأعلم"َِثقة رمي بالقدر"َ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافق أغلبهم على توثیقهُّ َُ.  
ّسلمة بن تمام الشقري :  الثامن والعشرونَّالراوي َ ََّ ّ َ ّالكوفيَ ِ ُ(6):  

َّ قول ابن نمیر في الراوي-  ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(7)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ.  
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ْالعجلي، وقال اإلمام (8)"ِّالثقات"ِ ، واإلمام یحیى بن (9)ِ

َثقــــة: "(11)َّ، واإلمــــام أبــــو حــــاتم الــــرازي(10)معــــین ُصــــدوق، ال بــــأس بــــه: "، وزاد أبــــو حــــاتم"ِ ، وقــــال الحــــافظ "َ
ُصــدوق: "(13)، والحــافظ ابـــن حجــر(12)الــذهبي لــیس هـــو بــالقوي فـــي : "(14)قـــال اإلمــام أحمــد بـــن حنبــل، و"َ

َالحدیث، إال أن الناس قد رووا عنه َ َّ ّ   ".لیس بالقوي: "(15)َّالنسائي، وقال اإلمام "ِ
  
  
   

                                                           
ّالبـــصري،الحـــسن بـــن أبـــي الحـــسن  )1( ِ ْ وقـــد قـــارب هجریـــة، مـــات ســـنة عـــشر ومائـــة ،  مـــوالهم،األنـــصاري یـــسار : واســـم أبیـــهَ

  ).1227: (، ترجمة رقم)160:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. التسعین
َالــــسلمي،مبــــارك بــــن حــــسان  )2( ّالبــــصري، أو أبــــو عبــــد اهللا ، أبــــو یــــونسُّ ِ ْ  تقریــــب التهــــذیب :ابــــن حجــــر: ُینظــــر. ةَّ نزیــــل مكــــَ
  ).6460: (، ترجمة رقم)518:ص(
َالمنقــري،موســى بــن إســماعیل  )3( ْ َســلمة أبــو  ِ .  ومــائتین هجریــة مــات ســنة ثــالث وعــشرین، مــشهور بكنیتــه وباســمه،كيَذْوُبــَالتَ

  ).6943:ص(، )549:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
  ).296:ص/12:ج(تهذیب الكمال : المزي )4(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )5( ْ َّ ْ   ).258:ص/4:ج(َ
َســلمة )6( ّتمــام بــن َ ّالــشقري َ َ ّالكــوفي، روى َّ ِ الكاشــف : الــذهبي: ُینظــر.  عبــد الــوارث وابــن علیــة: وعنــه،ٕ وابــراهیم، الــشعبي: عــنُ
  ).2027: (، ترجمة رقم)452:ص(
  ).71:ص/2:ج() 7(
  ).318:ص/4:ج( )8(
  ).420:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات ) 9(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 10( ْ َّ ْ   ).158:ص/4:ج(َ
  ).158:ص/4:ج(المصدر السابق  )11(
  ).452:ص/1:ج(الكاشف  ) 12(
  ).247:ص(تقریب التهذیب  )13(
َالعلل ومعرفة الرجال  )14(   ).319:ص/2:ج(، )418:ص/1:ج(ِّ
  ).10:ص/2:ج(كتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 15(
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َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
ّسلمة بن تمام  َ َ َثقة"َ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ   .  

َّأغلـب النقـاد وافق  ْاإلمـام ابـن نمیـر علـى تعدیلـه، ووافقـُّ امـان َّ بعـضهم علـى توثیقـه، وتكلـم فیـه اإلمهَُ
َإال أن الناس قد رووا عنه: "َّأحمد والنسائي، وقال أحمد َ َّ َّ ِ."  

ّ اَألشجعي یطَبُمة بن نَلَ س: التاسع والعشرونَّالراوي ِ َ ّالكوفيْ ِ ُ(1):  
َّ قول ابن نمیر في الراوي-  ْ َ ِالجرح والتعدیل" في مــبن أبي حاتاإلمام ا أخرج :ُ ْ َّ ْ  بـني ـــنا علأخبــــر :، قـــال(2)"َ

َْالجنیــد،بــن  ینــــسُالحــ ْنمیــر ســمعت ابــن :قــال ُ ــُلمة بــن نَســ":  یقــولَُ     ر بــهـان یفتخــكــ، ّوفيُ كــ،ِّالثقــاتمــن  یطَب
ْنعیمأبو  َُ(3)."  
َّالنقاد  أقوال - َّ اإلمام ابن حبانذكره :َّفي الراويُّ ، واإلمـام (5)َوقال اإلمام وكیـع بـن الجـراح، (4)"ِّالثقات" في ِ

ْالعجلـــي ، واإلمـــام(7)إلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، وا(6)یحیـــى بـــن معـــین ابـــن  والحـــافظ، (9)الـــذهبي، والحـــافظ (8)ِ
َُحدثنا سلمة بن نبیط، أبو فراس: "، وزاد وكیع"َِثقة": (10)حجر َ َ ََحـدثنا : كان وكیع یقـول: "، وزاد اإلمام أحمد"َّ َّ

َِســلمة بــن نبــیط، أبــو فــراس، وكــان ثقــة َُ َ ْالعجلــي وزاد، "َ ّصــحاب النبــيوكــان أبــوه مــن أ: "ِ ِ صــلى اللــه علیــه -َِّ َْ َ ُ َّ َّ َ
ََّوسلم َ ، "مـا بـه بـأس، هـو صـالح" :(11)، وقال اإلمـام أبـو حـاتم"یقال اختلط: "التقریب" في ابن حجر، وزاد "-َ

ِّالكواكب النیرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات"ّوذكره اإلمام ابن الكیال في  َ ُّ َِّّ"(12) .  
َّاوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الر- ُّ ْ َ ُ :  

َُسلمة بن نبیط  َ َثقة"َ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ   .  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ   . بعضهم على توثیقههَُ

                                                           
ّاألشجعيیط َبُلمة بن نَس )1( ِ َ ْ   .ن هذا البحثم) 82:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ).174:ص/4:ج(، و)325:ص/1:ج ()2(
ــــو نعــــیم)3( ْ هــــو أب َ َ الفــــضل بــــن دكــــین ُ ُ ْ ّالكــــوفيَ ِ ــــیطُ ــــذ ســــلمة بــــن نب ــــو نعــــیم مــــن تالمی َُ، وأب َُ تهــــذیب الكمــــال : المــــزي: ُینظــــر. َْ
  ).199:ص/23:ج(
  ).4/317:ج ()4(
ِالعلل ومعرفة الرجـال :  أحمد بن حنبل)5( َ   ).157:ص/3:ج(، )78:ص/2:ج(ِّ
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)6( ْ َّ ْ   ). 174:ص/4:ج(َ
َسؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد بن حنبل  )7( ْ   ). 305: ص-304:ص(ّ
  ).422:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )8(
  ).454:ص/1:ج(الكاشف ) 9(
  ).248:ص( تقریب التهذیب )10(
ِالجرح والتعدیل :  ابن ابي حاتم)11( ْ َّ ْ   . )174:ص/4:ج(َ
  ).235:ص( )12(
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َسحیممان بن ْیَلُس: َّالراوي الثالثون ّالمدني ُ َ َ(1) :  
ْ قول ابن نمیر - َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(2)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :َّفي الراويُ ْ َُ َّ.  
َّالنقوال ــ أق- َّذكــره اإلمـــام ابـن حبـان فـــي  :َّراويــي الــفاد ــُّ ْ، وقـــال اإلمـــام ابـن سعـــد(3)"ِّالثقـــات"ِ ، واإلمـام (4)َ

ْد ابن سعد، وزا"َِثقة: "(6)، والحافظ الذهبي(5)َّالنسائي ُصـدوق: "(7)، وقـال الحـافظ ابـن حجـر"له أحادیث: "َ َ" ،
 ،(10)ســمعت ســفیان: "(9)، وقــال اإلمــام أحمــد فــي موضــع"لــیس بــه بــأس: "(8)وقــال اإلمــام أحمــد بــن حنبــل

َْسلیمان حدثني :یقول َسحیم، بن ُ  براهیم بن عبد اهللا بن معبد بن لم أحفظ عنه غیره سمعه من إ: قال سفیانُ
َكـــشف " :(13)اسَّبـــَبـــن عا عـــن (12) عـــن أبیـــه(11)اسَّبـــَع َ ّالنبـــيَ ِ ََّ صـــلى اللـــه علیـــه وســـلم-َّ َّ ََّ ََ ِ َْ َ َ الـــستارة-ُ َ َ ُ والنـــاس،ِّ َّ َ 

ٍصفوف خلف َأبي بكر ْ َ ِ َ َْ ٌ ُ ُ"(14).  

                                                           
َْســلیمان )1( ّ بــن ســحیم المــدني، روى عــنُ َ َ َ َّابــن المــسیب، وجماعــة، وروى عنــه: ُ ََْإســماعیل بــن جعفــر، وابــن عیینــة: ُ : ُینظــر. ُ

  ).2091: (، ترجمة رقم)591:ص/1:ج(الكاشف : الذهبي
  ).95:ص/2:ج( )2(
  ).383:ص/6:ج(، )310:ص/4:ج ()3(
ْســعدمحمــد بــن  )4(  - القــسم المــتمم لتــابعي أهــل المدینــة ومــن بعــدهم-الطبقــات الكبــرى): م1987( الواقــدي المعــروف بكاتــبَ
 الـسعودیة، -زیـاد محمـد منـصور، المدینـة المنـورة. د: ، دراسـة وتحقیـق)من ربع الطبقة الثالثة إلى منتصف الطبقة السادسة(

  ).331:ص (مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانیة
  ).434:ص/11:ج(تهذیب الكمال :  المزي)5(
  ).459:ص/1:ج( الكاشف )6(
  ).251:ص( تقریب التهذیب )7(
َ العلل ومعرفة الرجال )8(   ).398:ص/1:ج(ِّ
َ العلل ومعرفة الرجال )9(   ).196:ص/1:ج(ِّ
ََْ هو ابن عیینة)10( ُ.  
 :سـمع منـهو ،ونـةمیمبیـه وأ :عـنروى  ،خـو عبـاس الهاشـميأ ، بن العباس بن عبد المطلببراهیم بن عبد اهللا بن معبدإ )11(

َسحیمسلیمان بن  ّالمدني ُ َ   ).958: (، ترجمة رقم)302:ص/1:ج(التاریخ الكبیر : البخاري: ُینظر. َ
ّعبد اهللا بن معبد بن العباس بن عبد المطلب العباسي المدني )12( َ ، ترجمة )324:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. َ

  ).3632: (رقم
 ولـد قبـل ،كنـى أبـا العبـاسُ ی، الهاشـميَُالقرشـيعبد المطلب بن هاشـم بـن عبـد منـاف بـن قـصي عبد اهللا بن العباس بن ) 13(

َتـوفيالهجـرة بـثالث سـنین، وكـان ابـن ثـالث عـشرة سـنة إذ  ِّ ُ َّ صـلى اللـه علیـه وسـلم- رسـول اهللاُ ِ َّ ََّ ََ َْ َ  ومـات بالطـائف سـنة ثمــان ،-ُ
االسـتیعاب : ابن عبد البـر: ُ ینظر.اً األمة، وضرب على قبره فسطاطالیوم مات رباني هذه:  وقال،وستین في أیام ابن الزبیر

   ).1447: (، ترجمة رقم)423:ص(
ُحدثنا سعید بن منصور، وَأبو بكر بن َأبي شیبة، وزهیر بن حرب، قـالوا:  قال،أخرجه اإلمام مسلم في صحیحه) 14( َ ٍ ْ َ َ َ ُ َُ ُ ُْ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َ ََ َْ ِ ِ ٍ ُ َْ َُ ِ ََ ََحـدثنا : َّ َّ َ

ُســفیان بــن ُْ َْ َ عیینــة، َأخبرنــي ســلیمان بــن ســحیم، عــن إبــراهیم بــن عبــد اللــه بــن معبــد، عــن َأبیــه، عــن ابــن عبــاس، قــالُ َ ٍ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ِْ ٍ ِ َّ ِ ِِ ِ ِْ ُ َُ ََ َ ٍَ ُ َُ ْ َ َكــشف : َ َ َ
ِرسول الله َّ ُ ُ ََّ صلى الله علیه وسلم-َ ِ َّ ََّ ََ َْ َ ْ الستارة والناس صفوف خلف َأبي بك-ُ َ ِ َ ْ َ ٌَ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َر، فقالِّ ََ َِأیها الناس إنه لم یبق من مبشرات النبـوة : (ٍ َِّ ُ َ َ ُُّ َّ َِّ َِ ْ َِّ ُ ْ َ ْ َ ُ ُّ

ِإال الرؤیا الصالحة یراها المسلم َأو ترى له َأال وانـي نهیـت َأن َأقـرَأ القـرآن راكعـا َأو سـاجدا، فَأمـا الركـوع فعظمـوا ف ِ ِ ُِ ْ ْ ُِّ َ َ ًَ َُ ًُ ُّ َُّّ ِ َ َ َ ََ ْ ْْ ُ ْ ِ ْْ ْ َُ ُِ ِِّ ٕ َ َ ُ َ َ ََ ُ ُ ُ َّ َّیـه الـربَّ َّ ِ  = 
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َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
َسلیمان بن سحیم  ُ َُوالله َأعلم" ختلظَِثقة ا"َُْ ْ ُ َّ َ   .  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ   . بعضهم على توثیقههَُ
ّسلیمان بن المغیرة القیسي البصري: َّالراوي الحادي والثالثون ِْ َ ّ ْ َْ َ ُ(1) :  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّبن نمیر وثقهَّ أن اإلمام ا(2)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ .  
َّالنقـــاد ال قـــو أ- َّذكـــره اإلمـــام ابـــن حبـــان فـــي  :َّي الـــراويفـــُّ ،    (4)، وقـــال اإلمـــام یحیـــى بـــن معـــین(3)"ِّالثقـــات"ِ

ْالعجليواإلمام  ، وقال الحافظ ابن "َْثبتت ْبَث": (7)، وقال اإلمام أحمد بن حنبل"َِثقة: "(6)َّ، واإلمام النسائي(5)ِ
َثقة ثق: "(8)حجر َِ ْ، وقال اإلمام ابن سعد"ةِ ًوكان ثقة ثبت◌: "(9)َ َ َْ َ د ِّسـی ":(10)اجَّشعبة بـن الحجـ، وقال اإلمام "اِ

ِمــن الرجـــال اًوكــان خیــار": (12)،(11)سيِلــاَیَّ داود الطو أبــ، وقــال اإلمــام"هــل البــصرةأ َ ، وقــال اإلمــام أحمــد بــن "ِّ
ْأثبت في حمید بن هالل: "(13)حنبل َ َْمام ابن الجنیاإلوقال ، "(15) من أیوب(14)ُ :  بن معینلیحیى قیل: (16)دُ

                                                                                                                                                                                     
ْ عز وجل، وَأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمـن َأن یـستجاب لكـم= ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ َْ ْ ٌ ِ ِ ََِ َُّ ُ ُِ ْ ُّ َّ َ ََّ النهـي : الـصالة، بـاب: صـحیح مـسلم، كتـاب: مـسلم). َّ

  ).199:ص(، )479:ح(عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، 
َْسلیمان )1( ّ بن المغیرة القیسي، موالهم ُ ّالبصريَْ ِ ْ تقریب : ابن حجر: ُینظر. ، أبو سعید، مات سنة خمس وستین ومائة هجریةَ

  ).2612: (، ترجمة رقم)254:ص(التهذیب 
  ).109:ص/2:ج( )2(
  ).390:ص/6:ج ()3(
ِالجــرح والتعــدیل :  ابــن أبــي حــاتم)4( ْ َّ ْ َثقــة ثقــة: "، ونقــل اإلمــام المــزي قــول اإلمــام یحیــى بــن معــین)145:ص/4:ج(َ َِ هــذیب ت". ِ

  ).72:ص/12:ج(الكمال 
  ).431:ص/1:ج(ِّ معرفة الثقات )5(
  ).72:ص/12:ج(تهذیب الكمال :  المزي)6(
ِ الجرح والتعدیل )7( ْ َّ ْ   ).145:ص/ 4:ج(َ
  ).254:ص( تقریب التهذیب )8(
  ).280:ص/9:ج( الطبقات )9(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)10( ْ َّ ْ   ).145: ص-144:ص/4:ج(َ
َْسلیما )11( ّن بن داود بن الجارود، مولى قریش، أبو داود الطیالسي، من كبار حفاظ الحدیث، فارسي األصل، سكن البـصرة ُ ِ ِ ََّ

  ). 125:ص/3:ج(األعالم : الرزركلي: ُینظر. وتوفي یها سنة أربع ومائتین هجریة
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )12( ْ َّ ْ   ).145:ص/4:ج(َ
َالعلل ومعرفة الرجال  )13(   ).537:ص/2:ج(، )490:ص/1:ج(ِّ
ّالبــصري ّد بــن هــالل العــدويْیــَمُ ح)14( ِ ْ شــعبة وجریــر بــن : عبــداهللا بــن مغفــل، ومطــرف بــن الــشخیر، وروى عنــه: ، روى عــنَ

  ).1216: (، ترجمة رقم)355:ص/1:ج(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. حازم
ْبكر َكیسان السختیاني، أبو : یمةأیوب بن أبي تم) 15( ْالبصَ ّريَ . ، مات سنة إحدى وثالثین ومائة هجریة، وله خمـس وسـتونِ

  ).605: (، ترجمة رقم)117:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
  ).316:ص( في سؤاالته لإلمام یحیى بن معین )16(
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َُّأحبما ُّأی َْسلیمان ،(1)في ثابت  إلیكَ َ سلمة بنَّحماد بن المغیرة أو ُ َثقـةكالهما ":  قال،؟(2)َ  بـن َّحمـادو ت،ْبـَ ثِ
َســلمة َْســلیمان أعــرف بحــدیث ثابــت مــن َ َْســلیمان، وُ َثقــة ُ ــ اإلمــامقــال، و"ِ لــم یكــن فــي ": (3)يبــن المــدیني  عل

َســلمة، بــن َّحمــادثبــت مــن أصــحاب ثابــت أ َْســلیمانبعــده  ثــم َ ، وكــان "(4) بــن زیــدَّحمــاد بــن المغیــرة، ثــم بعــده ُ
َْخذوا عن سلیمان بن المغیرة: " یقول(5)َالسختیانيأیوب  ُ."  

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
َْسلیمان بن المغی َُوالله َأعلم" َِثقة"رة ُ ْ ُ َّ َ   .  

ُالنقاد وافق َّ ْ اإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ.  
َسماك بن الفضل الصنعاني: َّالراوي الثاني والثالثون َْ ْ َ ِ(6) :  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(7)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ.  
َّالنقـــاد ل  أقـــوا- َّذكـــره اإلمـــام ابـــن حبـــان فـــي  :َّفـــي الـــراويُّ ، والحـــافظ      (9)َّ، وقـــال اإلمـــام النـــسائي(8)"ِّالثقـــات"ِ

َثقــة: "(10)ابــن حجــر ِّوثــق: "(11)، وقــال الحــافظ الــذهبي"ِ ُال یكــاد یــسقط : "(12)، وقــال اإلمــام ســفیان الثــوري"ُ
ًسماك بن الفضل حدیث ْ َ ِیعني لصحة حدیثه: "اًم معلق؛ قال اإلمام ابن أبي حات"(13)اِ ِ َِّ."  

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
ْسماك بن الفضل  َ َثقة"ِ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ   .  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ.  

                                                           
ّ البصري، أبو محمد ،نانيُثابت بن أسلم الب )1( ِ ْ ابـن : ُ ینظر. سنة وله ست وثمانون ومائة هجریة، مات سنة بضع وعشرینَ

  ).810: (، ترجمة رقم)132:ص(تقریب التهذیب : حجر
ّ البـصري،َّحماد بن سلمة بن دینار )2( ِ ْ َسـلمة، أبـو َ تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر.  ومائـة هجریـة مـات سـنة سـبع وسـتینَ
  ).1499: (، ترجمة رقم)178:ص(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 3( ْ َّ ْ   ).145:ص/4:ج(َ
ِماد بن زید األزديح) 4( َْ   .من هذا البحث) 21:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )5( ْ َّ ْ   ).144:ص/4:ج(َ
ْالفـــــضلماك بـــــن ِســـــ )6( َالـــــصنعاني، َ الكاشـــــف : الـــــذهبي: ُینظـــــر.  شـــــعبة ومعمـــــر:عنـــــهروى  و، وهـــــب ومجاهـــــد:عـــــنروى  َْ
  ).2143: (، ترجمة رقم)446:ص/1:ج(
  ).116:ص/2:ج() 7(
  ).426:ص/6:ج() 8(
  ).126:ص/12:ج(تهذیب الكمال : المزي) 9(
  ).225:ص(تقریب التهذیب  )10(
  ).446:ص/1:ج(الكاشف ) 11(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 12( ْ َّ ْ    ).281:ص/4:ج(َ
َّال یكـاد یـسقظ لـسماك بـن الفـضل حـدیث لـصح: "َّأورد اإلمام المزي عبـارة سـفیان الثـوري بلفـظ )13( ِ ِ ْ َ ُ ْ : المـزي: ُینظـر". ِة حدیثـهَ

  ). 126:ص/12:ج(تهذیب الكمال 
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ّ غرقدة السلمي الكوفيَشبیب بن: َّالراوي الثالث والثالثون ِّ ُ ِ َ ُّ َ ْ َ(1) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّأن اإلمام ابن نمیر وثقه (2)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
ـــ أق- َّالنقوال ـ ـــُّ ـــفاد ـ ـــي الـ َّذكـــره اإلمــام ابــن حبــان فــي  :َّراويـ ـــات"ِ ، (4)، وقــال اإلمــام یحیــى بــن معــین(3)"ِّالثقـ

ـــي، واإلمـــام (5)ام أحمـــد بـــن حنبـــلواإلمـــ ْالعجل ، والحـــافظ ابـــن (8)، والحـــافظ الـــذهبي(7)َّ، واإلمـــام النـــسائي(6)ِ
ْالعجلي، وزاد اإلمام "(10)روى عنه منصور: "، وزاد اإلمام أحمد"َِثقة: "(9)حجر   ". في عداد الشیوخ: "ِ

ْ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیر- َ ُ َّه من النقادَّ ُّ:  
َشبیب بن غرقدة  ْ َ َثقة"َ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ   .  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ.  
ّشجاع بن الولید السكوني الكوفي: َّالراوي الرابع والثالثون ِّ ُ ُْ َّ ُ :  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(11)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
ــوال - ــاد  أق َّالنق ــراويُّ ــي ال َّذكــره اإلمــام ابــن حبــان فــي  :َّف ، (13)، وقــال اإلمــام یحیــى بــن معــین(12)"ِّالثقــات"ِ

َثقـــة: "(14)والحـــافظ الـــذهبي : ، فقـــال(15)، وقـــال الـــذهبي فـــي مـــوطن آخـــر"مـــشهور: "، وزاد الحـــافظ الـــذهبي"ِ
َاإلمــام المحــدث العابــد الــصا" ً ربانیــاًدق، وكـــان إمامــُ ، مــن العلمــاء العـــاملین وحدیثــه فــي دواویــن اإلســـالم،   اَّ

ــــن عوالیـــه، قـــد قفـــز القنظـــرة ــــة مـ ــــة صالحــ ــــا جملــ ــــع لنـ ٌوقــ ـــاب الـــصحاح(16)ٌ ، وقـــال ســـفیان "ِّ، واحـــتج بـــه أرب

                                                           
ّشبیب بن غرقدة السلمي  )1( ِ َ ُّ َ ْ َ ّالكوفيَ ِ َالثـوري، وابـن عیینـة، وشـعبة: عـروة البـارقي، وعبـد اهللا بـن شـهاب، وروى عنـه: ، سمعُ َْ ُ. 

  ).2622: (، ترجمة رقم)231:ص/4:ج(التاریخ الكبیر : البخاري: ُینظر
  .)151:ص/2:ج( )2(
  ).359:ص/4:ج( )3(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )4( ْ َّ ْ   ).357:ص/4:ج(َ
ِالعلل ومعرفة الرجـال : أحمد بن حنبل )5( َ   ).524:ص/2:ج(ِّ
  ).448:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )6(
  ).371:ص/12:ج(تهذیب الكمال : المزي )7(
  ).480:ص/1:ج(الكاشف  )8(
  ).263:ص(تقریب التهذیب  )9(
َالــسلمي،ر بــن المعتمــر بــن عبــد اهللا منــصو )10( ّالكــوفي،اب َّ أبــو عتــُّ ِ ابــن : ُینظــر.  هجریــة مــات ســنة اثنتــین وثالثــین ومائــةُ

  ).6908: (، ترجمة رقم)547:ص( تقریب التهذیب :حجر
  ).154:ص/2:ج( )11(
  ).451:ص/6:ج( )12(
  ). 199:ص/1:ج(ُّ روایة الدوري - تاریخ ابن معین)13(
ُِّمن تكلم فیه و )14( َّهو موثقُ َ   ).259:ص (ُ
  ).354: ص-353:ص/9:ج(سیر أعالم النبالء : ُ ینظر)15(
  ).579:ص(هدي الساري مقدمة فتح الباري : ابن حجر: ُینظر. ه ال یلتفت إلى ما قیل فیهَّأن: یعني) 16(
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ُلیس بالكوفة َأعبد من شجاع بن الولید: "(1)َّالثوري ْوقال اإلمام أبو زرعـة الـ"، "ُ ْالعجلـي، واإلمـام (2)َّرازيُ ِ(3) :
ُصــدوق ورع، لــه أوهــام: "(4)، وقــال الحــافظ ابــن حجــر"ال بــأس بــه" كــان " :(5)، وقــال اإلمــام أحمــد بــن حنبــل"َ

َسلمةمحمد بن  َّالحراني َ جاع بـن الولیـد ُ وكـذا كـان أبـو بـدر شـَّحـدثنا، : ال یكاد یقول في شيء من حدیثـه(6)َ
َْســلیمان  ذكــره :كــان یقـول ، وال أخبرنــاَّحــدثناال یقـول    مــا أقــل مــا كــان: قــال أبـي، وذكــره فــالن،(7)بــن مهـرانُ

ًأرجــو َأن یكـون صــدوق: "(8)، وقــال اإلمـام أحمــد فـي موضــع آخـر"َّحـدثنایقـول  ُ َ ، " صــالحیناً، قـد جــالس قومـاْ
ًصــدوق اً صــالحاً شــیخ-بــن الولیـدا يیعنــ -جاعُوكــان أبــو بـدر شــ" :(9)"اًوقـال أیــض ُ  : قــال،"اً قــدیم عنــهاً كتبنـاَ

  أبــو   قــال،"ك اهللاَكــَتَ فهاًن كنــت كــذابإ" : فقــال لــه الــشیخ،"ابَّذَیــا كــ" :فقــال لــه، اًولقیــه یحیــى بــن معــین یومــ
ا عنــد حفــص بــن غیــاث َّنــُك: "(11)، وقــال اإلمــام أحمــد بــن حنبــل(10)" أدركتــهالــشیخ ظن دعــوةأفــ" :عبــد اهللا
ّالنخعــي، َ  وعطــاء بــن ،(12)ث عــن مغیــرةّدَحــ" : فقلــت لحفــص،الولیــدجاع بــن ُأبــو بــدر شــ عنــده  فــذكر: قــالَّ

 فــسكت ،"ث عــن مغیــرة بكــذا وكــذاّدَحــ" : قلــت،"؟ث عــن مغیــرةّدَإیــش حــ" :حفــص لــي فقــال، "؟(13)ائبَّالــس
ًوالى جانب حفص رجل كان یجالس حفـص، م بشيءَّلَكَت حفص فما   فجعـل یقـع فـي أبـي بـدر(14)ةَدْنـِ مـن كإ

َُّأحــــب: یدـــــجاع بـن الولُ بـدر شــيبــ أ عـنيبــأسـألت " :(15)بــن أبـي حــاتم، وقــال اإلمـام ا"فیـه مَّویـتكل  أوك ــــلیإ َ

                                                           
ُّ الخطیب البغدادي )1( ْ   ).344:ص/10:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )2( ْ َّ ْ   ).379:ص/4:ج(َ
  ).450:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )3(
  ).264:ص( تقریب التهذیب )4(
َالعلل ومعرفة الرجال  )5(   ).439: ص-438:ص/3:ج(ِّ
َسلمةمحمد بن  )6( ِالباهلي بن عبد اهللا َ َّالحراني، موالهم َ : ابـن حجـر: ُینظـر. على الـصحیح  إحدى وتسعین ومائة مات سنةَ

  ).5922: (رجمة رقم، ت)481:ص(تقریب التهذیب 
َْ هو سلیمان)7(   .األعمش بن مهران ُ
ُّالخطیب البغدادي )8( ْ   ).345:ص/10:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالخطیب البغدادي )9( ْ   ).345:ص/10:ج(تاریخ بغداد : َ
ًِّقال الحافظ ابن حجر معلقا على هذه الحادثة )10( ِّلـساري مقدمـة هـدي ا: ابن حجـر". َّفكأنه كان مازحه فما احتمل المزاح: "ُ

  ). 614:ص(فتح الباري 
َ العلل ومعرفة الرجال )11(   ).545: ص-544:ص/2:ج(ِّ
ِّالــضبي،قــسم ِالمغیــرة بــن م )12( ّالكــوفي أبــو هــشام ، مــوالهمَ ِ ابــن : ُینظــر.  مــات ســنة ســت وثالثــین علــى الــصحیح، األعمــىُ

  ).6851: (، ترجمة رقم)543:ص(تقریب التهذیب : حجر
ّالكـوفي، ََِّالثقفـي أبـو الـسائب : ویقـال، أبـو محمـد،عطاء بـن الـسائب )13( ِ ابـن : ُینظـر.  ومائـة هجریـة مـات سـنة سـت وثالثـینُ

  ).4592: (، ترجمة رقم)391:ص(تقریب التهذیب : حجر
َكندة )14( ْ َابن األثیر الجزري: ُینظر. قبیلة كبیرة مشهورة من الیمن: ِ   ).  115:ص/3:ج(تهذیب األنساب : َ
َّالجرح والت )15( ْ ِعدیل َ   ).379:ص/4:ج(ْ
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َُّأحــــــبد اهللا ــــــعب: الــــــ فق،؟(1)ــيمر الــــسهـــــــبك عبـــد اهللا بــــن  فــــي" (2)بــــا بــــدر روى حــــدیث قــــابوسأ َّنَألَّي،  إلــــَ
ث، شــیخ لــیس بــالمتین، ال هــو لــین الحــدی: "(4)َّ، وقــال اإلمــام أبــو حــاتم الــرازي"هــو حــدیث منكــر (3)"العــرب

  ".احَحِحادیث صأ (5)عن محمد بن عمرو بن علقمة عنده َّنَأ َّالِإحتج به، ُی
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

ُصدوق عابد، له أوهام"ُشجاع بن الولید  َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ   .  
ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقـَّقاد ُّأغلب النوافق  ََّ بعـضهم علـى توثیقـه، وتكلـم فیـه اإلمـام أبـو هَُ َ

َّحاتم، إال أنه قال َّ َعنده عن محمد بن عمرو بن علقمة أحادیث صحاح: "ِ ِ ."  
ّشرحبیل بن مسلم الخوالني الشامي: َّالراوي الخامس والثالثون َّّ ْ َ ْ َ ُ(6):  

َّ قول ابن نمیر في الر- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(7)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :اويُ ْ َُ َّ .  
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ، واإلمـام (9)، وقـال اإلمـام یحیـى بـن معـین(8)"ِّالثقـات"ِ

ْالعجلــي َثقــة: "(10)ِ َّعیــ روى ابــن مــا" :(11)، وقــــال اإلمــام أحمــــد بــن حنبــل"ِ  ن شــیخ عــ(12)لیاعـــــو إسمــــــ وهاشَ

                                                           
ّالبــصري، أبــو وهــب ،عبــد اهللا بــن بكــر بــن حبیــب الــسهمي البــاهلي )1( ِ ْ   مــات فــي المحــرم ســنة ثمــان ومــائتین، نزیــل بغــدادَ

  ).3234: (، ترجمة رقم)297:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. هجریة
ّلكـوفي، روى عـن أبیـه، وروى عنـه ابـيْنَالج ، وهو قـابوس بـن حـصین بـن جنـدبیانْبَقابوس بن أبي ظ )2( ِ : ُینظـر. الثـوري: ُ

  ). 861: (، ترجمة رقم)193:ص/7:ج(التاریخ الكبیر : البخاري
ّ أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، قال)3( ِ ٍحدثنا محمد بن یحیـى األزدي وَأحمـد بـن منیـع وغیـر واحـد: ِّ ِ َِ َ َُ ْ ْ ْ ْ َْ ٍ َ َ ُُ ُُ ُُّ َِ ْ ْ َ َ َ ََّ ََ ُ قـالوا،َّ ََ حـدثنا :َ َّ ٍَأبـو بـدر َ ْ َ ُ

ِشجاع بن الولید ِ َ ْ ُ ْ ُ َ َ عن قابوس بن َأبي ظبیان،ُ َ ُ َْ َْ ِ ِ َ َ ِ عن َأبیه،ْ ِ ْ َ عن سلمان،َ َ ْ َ ْ َ قال،َ ِ قال لي رسول اللـه:َ َّ ُِ َُ َ ََّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-َ ِ َّ ََّ ََ َْ َ َیـا ( ،-ُ
َســلمان ال تبغــضني فتفــارق دینــك َ ِ َِ ِ َُ ََ ْ َْ َ ُ َ ْ ُ قلــت،)َ َ یــا رســول اللــه ك:ُْ ِ َّ َ ُ َ ُیــف َأبغــضك وبــك هــدانا اللــهَ َُّ َ َ ََ َ َِ َ َ ْ َ قــال،!ْ ِتــبغض العــرب فتبغــضني( :َ ُ َ َُ َْ َْ ََ َ َ ْ .(

ّالترمذي ِ ّسنن الترمذي : ِّ ِ َ قال ،)3927:ح(، )881: ص-880:ص(ِّ ّاإلمـام الترمـذيَ ِ َِّهـذا حـدیث حـسن غریـب ال نعرفـه إال " :ِّ ُ َ َُ ِ ِْ َ َ ٌ َ ٌ ََ ٌ ِ َ
ِمن حدیث َأبي بدر شجاع بن ٍْ ِ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِ الولیدِْ ِ َ ُسمعت محمد بن إسمعیل یقول و،ْ َُ َ َِ َِ ُْ َ ِْ ْ َ َّ ٍّ َأبو ظبیان لـم یـدرك سـلمان مـات سـلمان قبـل علـي:َ ِ َ ُ َ َُ ْ َْ ُ َ ََ َ َْ َْ ََ ْ ِ ْ ْ َ َ" ،

ـــدین األلبـــاني: ینظـــر". ضـــعیف: "وقـــال الـــشیخ األلبـــاني ّضـــعیف ســـنن الترمـــذي لإلمـــام الحـــافظ): م2000(محمـــد ناصـــر ال ِ ِّ    
ّرة الترمذيمحمد بن عیسى بن سو ِ   ).448:ص( السعودیة، مكتبة المعارف -، ریاض)هـ279ت(ِّ

ِ الجرح والتعدیل )4( ْ َّ ْ   ).379:ص/4:ج(َ
ّ المدني، مات سنة خمس وأربعین ومائة هجریة على الصحیحَْاللیثيمحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص  )5( َ ابـن : ُینظـر. َ

  ).6188: (، ترجمة رقم)499:ص(تقریب التهذیب : حجر
ّشــرحبیل بــن مــسلم الخــوالني  )6( ْ ْالحمــصيَ . ٕ واســماعیل بــن عیــاش، حریــز بــن عثمــان:اري، وروى عنــهَّ تمــیم الــد:، روى عــنِ

  ).2263: (، ترجمة رقم)483:ص/1:ج(الكاشف : الذهبي: ُینظر
  ).160:ص/2:ج( )7(
  ).363:ص/4:ج( )8(
  ).330:ص/2:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین )9(
َرجال معرفة ال )10(   ).451:ص/1:ج(ِّ
َسؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد بن حنبل  )11( ْ   ).262:ص(ّ
  .من هذا البحث) 56:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ إسماعیل بن عیاش العنسي)12(
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ْشرحبیلن ــ مُقـَثْوَأ َ ، وقـال الحافــــظ ابـن "َّمـن ثقـات الـشامیین: "(1)، وقـــال اإلمــام أحمـد في مـوطن"مـــن مسلـ بُ
ِّصدوق، فیه لین: "(2)حجر ُ   ".ضعیف: "(3)، وقال اإلمام یحیى بن معین في موضع آخر"َ

َّقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي والم- ُّ ْ َ ُ:  
ْشرحبیل بن مسلم  َ َثقة"ُ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ َّاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقه، وضعفه اإلمام ابن معین في أحد أقوالهُّ َ ُ ْ َُ .  
ّالكوفيشعبة بن دینار :  والثالثونَّالراوي السادس ِ ُ(4) :  

َّول ابـن نمیـر فـي الـراوي ق- ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي  أبـي حـاتماإلمـام ابـن أخـرج :ُ ْ َّ ْ بـن  علـي  أخبرنـا:، قـال(5)"َ
َْالجنیــــد،الحــــسین بــــن  ْنمیــــر  ســــمعت ابــــن :قــــال ُ َثقــــةشــــعبة بــــن دینــــار ": یقــــولَُ   وابــــن (6)وريَّ روى عنــــه الثــــ،ِ

  ."(7)عیینة
َّالنقـــاد  أقـــوال - َّن حبـــاناإلمـــام ابـــذكـــره  :َّفـــي الـــراويُّ ْالعجلـــي وذكـــره اإلمـــام ،(8)"الثقـــات" فـــي ِ معرفـــة " فـــي ِ

ُصـــدوق: "(10) الـــذهبي الحـــافظ وقـــال،"جـــائز الحـــدیث: "، وقـــال(9)"ِّالثقـــات     : (11)ابـــن حجـــرالحـــافظ ، وقـــال "َ
ّ عـــن شـــعبة بـــن دینـــار شـــیخ كـــوفي،      (13)َّحـــدثنا ســـفیان: "(12)، وقـــال اإلمـــام یعقـــوب بـــن ســـفیان"ال بـــأس بـــه" ُ

  ."وريَّ روى عنه الث، لیس به بأسّي،وفُشعبة بن دینار ك: "(14)، وقال اإلمام یحیى بن معین" بهال بأس
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

ُصدوق"شعبة بن دینار  َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ .  
ُالنقاد وافق  َّ ُاإلمام ابن نمیر ُّ ْ   .م دون حكمهمهاحكأ  تعدیله، ولكنعلىَُ

                                                           
  ).431:ص/12:ج(تهذیب الكمال : المزي )1(
  ).265:ص(تقریب التهذیب  )2(
ِالجرح والتعدیل : ابن ابي حاتم )3( ْ َّ ْ   ).340:ص/4:ج(َ
ّالكوفي شعبة بن دینار )4( ِ   .من هذا البحث) 90:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ).368:ص/4:ج(، و)325:ص/1:ج(، و)324:ص/1:ج ()5(
  .سفیان هو )6(
  . سفیان هو )7(
  ).447:ص/6:ج ()8(
  ).457:ص/1:ج ()9(
  ).486:ص/1:ج( الكاشف )10(
  ).266:ص(تقریب التهذیب  )11(
  ).105:ص/3:ج( المعرفة والتاریخ )12(
  .َّهو الثوري )13(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)14( ْ َّ ْ   ).368:ص/4:ج(َ
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ّشمر بن عطیة اَألسدي الكوفي: َّالراوي السابع والثالثون ِ ُ ّ ِ َِ َّ ْ(1) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(2)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقــوال ـ أقــ- َّحبـــان فــي ذكــــره اإلمـام ابـــن  :َّراويـي الـــفــاد ـُّ ْ، وقـــال اإلمـــام ابــــن سعـــد(3)"ِّالثقــــات"ِ ، واإلمــام (4)َ

ْالعجلـــي، واإلمـــام (5)یحیـــى بـــن معـــین َثقـــة: "، وقـــال(7)َّ، واإلمـــام النـــسائي(6)ِ ْ، وزاد ابـــن ســـعد"ِ ولـــه أحادیـــث : "َ
ُصدوق: "(8)، وقال الحافظ ابن حجر"صالحة َ."  

َّم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حك- ُّ ْ َ ُ:  
َّشمر بن عطیة ْ َُوالله َأعلم" َِثقة "ِ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ   .  أغلبهم على توثیقههَُ
ّشیبة بن نصاح القارئ المدني: َّالراوي الثامن والثالثون َ َ ِ ْ َ(9) :  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(10)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقــاد  أقــوال - َّذكــره اإلمــام ابـــن حبــان فــي  :َّفـــي الــراويُّ ْالعجلــي، وذكـــره اإلمــام (11)"ِّالثقــات"ِ معرفـــة " فــي ِ

  ". َِثقة: "(14)، والحافظ ابن حجر(13)َّ، وقال اإلمام النسائي(12)"ِّالثقات
َّول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خالصة الق- ُّ ْ َ ُ َّ:  

ِشیبة بن نصاح  ْ َثقة"َ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ.  

   
                                                           

ْ شمر بن عطیة )1( ّاألسديِ ِ َ ّالكوفي الكاهلي َ ِ ْالمغیرة بن سعد، وشهر بن حوشب، روى عنه: ، سمعُ : ُینظـر. األعمش وفطر: َ
  ).2722: (، ترجمة رقم)256:ص/4:ج(التاریخ الكبیر : البخاري

  ).180:ص/2:ج( )2(
  ).450:ص/6:ج( )3(
  ).427:ص/8:ج(الطبقات  )4(
  ).131:ص(َّ روایة الدارمي -تاریخ ابن معین )5(
  ).461:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )6(
  ).561:ص/12:ج(تهذیب الكمال : المزي )7(
  ).268:ص(تقریب التهذیب  )8(
ّشــــیبة بــــن نــــصاح القــــارىء المــــدني القاضــــي، مــــات ســــنة ثالثــــین )9( َ َ ِ ْ تقریــــب التهــــذیب : ابــــن حجــــر: ُینظــــر.  ومائــــة هجریــــةَ
  ).2839: (، ترجمة رقم)270:ص(
  ).186:ص/2:ج( )10(
  ).368:ص/4:ج( )11(
  ).462:ص/1:ج( )12(
  ).609:ص/12:ج(تهذیب الكمال : المزي )13(
  ).270:ص(تقریب التهذیب  )14(
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ّصالح بن صالح الهمداني الكوفي: َّالراوي التاسع والثالثون ِ ُ َ ْ َ(1):  
ْ قول ابن نمی- َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(2)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :َّر في الراويُ ْ َُ َّ .  
َّالنقوال ـ أق- َّذكــره اإلمــام ابن حبــان فـي  :َّراويـي الـفاد ـُّ   َِثقة : "(4)، وقال اإلمام أحمد بن حنبل(3)"ِّالثقات"ِ
ْالعج، واإلمام (5)، وقال اإلمام یحیى بن معین"َِثقة َثقـة: "(8)، والحافظ ابـن حجـر(7)َّ، واإلمام النسائي(6)ليِ ِ"، 

ْالعجلــيوزاد اإلمــام  ، وقــال "اً خیــرَّالِعــرف عنــه فــي المــذهب إُ ومــا ی، أحادیــث یــسیرة(9)روى عــن الــشعبي: "ِ
  ".َْثبت: "(10)الحافظ الذهبي

ْ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من ا- َ ُ َّلنقادَّ ُّ:  
َُوالله َأعلم" َِثقة"صالح بن صالح  ْ ُ َّ َ .  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ .  
  : (11)صالح بن عمر الواسطي: َّالراوي األربعون

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(12)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقاد أقوال  - ْالعجليقــــال اإلمــام  :َّفي الراويُّ َّ، واإلمــام أبو زرعــة الـــــرازي(13)ِ ْ   ، (15)، والحافـــظ الذهبـــي(14)ُ
  

                                                           
 وقـد ینـسب إلـى جـد ، لقـب حیـان: وحـي،ن ویقـال حیـا، مـسلم":حـي" و"بن صالحا" بین : ویقال،صالح بن صالح بن حي )1(

تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر.  ومائـة هجریـة مات سـنة ثـالث وخمـسین، وصالح بن حیان، صالح بن حي: فیقال،أبیه
  ).2865: (، ترجمة رقم)272:ص(
  ).195:ص/2:ج( )2(
  ).461:ص/6:ج( )3(
ِالجرح والتعدیل  )4( ْ َّ ْ   ).406:ص/4:ج(َ
  ).56:ص/13:ج(كمال تهذیب ال: المزي )5(
  ).464:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )6(
  ).56:ص/13:ج(تهذیب الكمال : المزي )7(
  ).402:ص(تقریب التهذیب  )8(
تقریــب : ابـن حجـر: ُینظــر. َعـامر بـن شـراحیل الــشعبي، أبـو عمـرو، مـات بعــد المائـة هجریـة، ولـه نحــو مـن ثمـانین سـنة )9(

  ).3092: (، ترجمة رقم)287:ص(التهذیب 
  ).495:ص/1:ج(الكاشف  )10(
: ابـن حجـر: ُینظـر.  ومائـة هجریـة أو خمس وثمـانین، أو سبع، مات سنة ست، نزیل حلوان،صالح بن عمر الواسطي )11(

  ).2881: (، ترجمة رقم)273:ص(تقریب التهذیب 
  ).198:ص/2:ج( )12(
  ).464:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )13(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )14( ْ َّ ْ   ).409:ص/4:ج(َ
  ).497:ص/1:ج(الكاشف  )15(
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  ." ال بأس به،(3)يَّ بالرَ ثم صاري،واسط": (2)، وقال اإلمام أحمد بن حنبل"َِثقة: "(1)والحافـــظ ابن حجر
َّالمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي و- ُّ ْ َ ُ:  

َُوالله َأعلم" َِثقة"صالح بن عمر  ْ ُ َّ َ .  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ   .على توثیقههم  أغلبهَُ

ّصالح الفزاري: َّالراوي الحادي واألربعون ََ(4) :  
َّ قول ابن نمیر فـي الـراوي- ْ َ ْمـام محمـد بـن عثمـان بـن أبـي شـیبةقـال اإل :ُ َ َ ْ  :(6)"فـي مـسائله عـن شـیوخه" (5)ُ

ْنمیــرســمعت ابــن  َثقــة،كــان " : فقــال،اريَزَئل عــن صــالح الفــُ وســ، یقــولَُ  ، عنــه(7)بــي معاویــةأقــد كتبنــا عــن  وِ
  ".حسن الذكرأبو معاویة یذكره بأوكان 

َّالنقاد  أقوال - َّلم یتكلم فیه النقاد جر :َّفي الراويُّ   .ً وتعدیالاًحُّ
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َُوالله َأعلم" َِثقة"ََصالح الفزاري  ْ ُ َّ َ.  
ّتفرد  اإلمام ابن نمیر بتعدیل صالح الفزاري وتوثیقه، ونقل ثناء أبي معاویة الضریر علیه َ ََ ْ َُ َّ َ.  

  
  
  

                                                           
  ).273:ص(تقریب التهذیب  )1(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )2( ْ َّ ْ   .)409:ص/4:ج(َ
ٕمدینــة مـــشهورة مــن أمهـــات الــبالد وأعــالم المـــدن، بینهــا وبـــین نیــسابور مائــة وســـتون فرســخا، والـــى قــزوین ســـبعة : َّ الــري)3( ً

. اً كلیـــو متـــر5.544=  الفرســـخ مـــع العلـــم أن. )116:ص/3:ج(معجـــم البلـــدان : يیـــاقوت الحمـــو: ُینظـــر. ًوعـــشرون فرســـخا
ـــن حـــسن حـــالق: ُینظـــر ـــشرعیة، اإل): م2007(محمـــد صـــبحي ب ـــود ال ـــل واألوزان والنق یـــضاحات العـــصریة للمقـــاییس والمكایی

  ).64:ص( الیمن، مكتبة الجیل الجدید -صنعاء
ْجـال، ولكن ذكر في مصنف ابن أبي شیبة، روى عنِّلم أظفر بترجمته في كتب الر: ََصالح الفزاري )4( َ َّ َ ُ ُ ِ إبراهیم بن میمـون، : َ

َْعبید اهللا بن موسى، وأبـو معاویـة الـضریر محمـد بـن خـازم: وعكرمة بن خالد، ورى عنه عبـد اهللا بـن محمـد بـن أبـي : ُینظـر. ُ
ّشــیبة العبــسي الكــوفي ِّ ُ ْ َْ ْ، أبــو بكــر)م2006(َ َّحققــه وقــوم نــصوصه وخــرج: َ َّ  لبنــان، دار قرطبــة -َّمحمــد عوامــة، بیــروت:  أحادیثــهَّ

  ).36320: (، أثر رقم)362:ص/19:ج(، و)14992: (، أثر رقم)546:ص/8ج(
ّشـیبة العبـسيمد بن عثمـان بـن محمـد بـن أبـي  مح)5( ْ َْ ّالكـوفي،، مـن عـبس غطفـان، أبـو جعفـر َ ِ ، مـات  مـؤرخ لرجـال الحـدیثُ

  ).260:ص/6:ج(األعالم : الزركلي: ُینظر. سنة سبع وتسعین ومائتین هجریة
ْمحمـد بــن عثمــان بـن أبــي شــیبة )6( َ َ ْ ْمــسائل أبـي جعفــر محمــد بــن عثمـان بــن أبــي شــیبة عـن شــیوخه، مطبــوع مــع ): م2004(ُ َ َ ْ ُ

ِرسالتین في علم الجرح والتعدیل، األولى ْ َّ ْ ْمن سؤاالت أبي بكر أحمد بن هانئ األثرم أبا عبد اهللا أحمد بن محمـد بـن حنبـل: َ َ ،
ِمن تكلم فیه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء والمتروكین، تقدیم وتحقیق: والثانیة َ َ  -عامر حـسن صـبري، بیـروت. د: ُّ

  ).99:ص(لبنان، دار البشائر اإلسالمیة 
ّهو أبو معاویة محمد بن خازم الضریر الكوفي )7( ِ   .من هذا البحث) 5:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
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ْالعجليصالح بن مسلم  :ألربعونثاني وا الَّالراوي ّ البكري الكوفيِ ِ ُ ّ ِ ْ َ(1).  
َن نمـول ابـ ق- ِالجـرح والتعدیل" فـي مـي حاتـن أبـبأخـرج اإلمـام ا :َّراويـي الـْیر فـُ ْ َّ ْ  نا علي بنأخـبر: ، قــال(2)"َ

َْالجنید،بن الحسین  ْنمیر سمعت ابن :قال ُ ْالعجليصالح بن مسلم ":  یقولَُ   ".َِثقة ِ
َّالنقاد  أقوال - َّ اإلمـــام ابــن حبانرهذكـــ :َّفي الراويُّ ْالعجلي، وقــال اإلمــام (3)"ِّالثقات" فــي ِ ــالقــی كان: "(4)ِ  م ل

ْالعجلــيم ــــ وصــالح بــن مــسل،(6) مــن ســعید بــن مــسروق(5)وفــة أحــسبُیكــن بالك ـــام یحیــى بــن "ِ ـــال اإلمـــــ ، وقـــــ
 ،َِصـالح بـن مـسلم عنـدك ثقـة: "(9) قلـت لیحیـى بـن سـعید:(8)ي بـن المـدیناإلمـام علـي، وقـال "َِثقة: "(7)معین
  ".َِثقةلیس به بأس، : "(10)وقال اإلمام أحمد بن حنبل ،"نعم، من الطبقة العلیا": قال
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

َُوالله َأعلم" ةَِثق"صالح بن مسلم  ْ ُ َّ َ .  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ.  

ّاُألموي الدمشقيقة بن خالد َدَص: الثالث واألربعون َّالراوي ِ ْ َ ِّ ّ ْ(11):   
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" أخـرج اإلمـام ابـن أبـي حـاتم فـي :ُ ْ َّ ْ  بـن ينـا علـأخبر :، قـال(12)"َ

َْ بن الجنید،الحسین ْنمیر سمعت ابن : قالُ َصـدقة:  یقولَُ ِالدمـشقي بـن خالـد َ ْ َ َثقـة، ِّ َصـدقةوثـق مـن أ وهـو ِ  بـن َ
َصدقة ومن ،(13)یزید   ".(14) بن عبد اهللاَ
  
  

                                                           
َّابن حبان: ُینظر ، عن الشعبي: یروىْجلي،ِالعصالح بن مسلم  )1(   ). 8598: (، ترجمة رقم)463:ص/6:ج(ِّالثقات : ِ
  ).413:ص/4:ج(، و)326:ص/1:ج ()2(
  ).464: ص-463:ص/6:ج( )3(
  ).465:ص/1:ج(ِّ معرفة الثقات )4(
ْالحــسمــن : أحــسب )5( ُالعــد واإلحــصاء، والحــسب ، وهــوُبَ ََ َّمــا عــد: َُّ ، )310:ص/1:ج(لــسان العــرب : ابــن منظــور: ینظــر. ُ
ًلم یكن بالكرفة أكثر علما منه بالحساب: ، وعلیه فالمعنى)حسب: مادة( ُ .  
تقریــب : ابــن حجـر: ُینظـر. وقیــل بعـدهاومائــة هجریـة، مـات ســنة سـت وعـشرین  ، والـد ســفیانَّالثـوري،سـعید بـن مــسروق  )6(

  .  )241: ص(التهذیب 
ِالجرح والتعدیل:  ابن أبي حاتم)7( ْ َّ ْ   ).413:ص/4:ج (َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )8( ْ َّ ْ   ).413:ص/4:ج(َ
  . هو القطان )9(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )10( ْ َّ ْ   ).413:ص/4:ج(َ
ّالدمشقيصدقة بن خالد  )11( ِ ْ َ   .من هذا البحث) 74:ص(َّتقدمت ترجمته . ِّ
  ).430:ص/4:ج( )12(
ّ الخراساني صدقة بن یزید)13(   .من هذا البحث) 140:ص( ترجمته َّتقدمت. ُ
ّ الدمشقي  صدقة بن عبد اهللا)14( ِ ْ َ   .من هذا البحث) 140:ص(َّتقدمت ترجمته ". السمین"ِّ
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َّالنقاد  أقوال - َّاإلمــام ابن حبانره ــذك :َّفي الراويُّ ْقال اإلمام ابن سعــدو ،(1)"ِّالثقـــات" في ِ   إلمام ابن  وا،(2)َ
ْدحیم"، واإلمام عبد الرحمن بن إبراهیم (3)معین َ ْالعجلي، واإلمام 4)(ُ ، واإلمـام (6)َّواإلمام أبو حاتم الـرازي، (5)ِ

َّأبو زرعة الرازي ْ َوهو أوثق مـن صـدقة بـن : "تم، وزاد أبو حا"َِثقة: "(8)ابن حجروالحافظ  ،(7)ُ عبـد اهللا، ومـن َ
َصدقة بن یزید َصـدقة؟، عن (10) ألبي وكیع:قلت": (9)عبد اهللا بن أحمد بن حنبلقال اإلمام ، و"َ  : قـال أبـيَ

َصــدقةهــو   فهــو (11) ومــا كــان مــن حدیثــه مرســل عــن مكحــول، مــا كــان مــن حدیثــه مرفــوع منكــر، الــسمینَ
َ صــدقة وهــو،اً وهــو ضــعیف جــد: قــال،أســهل َصــدقة و، بــن عبــد اهللا الــسمینَ َثقــة بــن خالــد َ َثقــة، ِ   أثبــت مــن ِ

َصـدقة ، صـالح الحـدیث،(12)ن مسلمالولید ب َصـدقة: "(13)أحمـد بـن حنبـلقـال اإلمـام ، و" بـن خالـدَ  بـن خالـد َ
َصـدقة": (14)یحیـى بـن معـین، وقـال اإلمـام "اً وكـان كاتبـ،الولید بـن مـسلم  وهو فوقَِثقة، ِالدمـشقي بـن خالـد َ ْ َ ِّ 
َ صـدقة، وهـوَِثقة َصـدقة" :(16)، وقـال فـي مـوطن آخـر"(15) البنـینِّم مـولى ُأ بـن خالـدَ ِالدمـشقي بـن عبـد اهللا َ ْ َ ِّ ،
َصدقةو ِالدمشقي بن یزید َ ْ َ َصدقة ضعیفان، لیسا بشيء، وأرفعهم ِّ   ." بن خالدَ
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

َصدقة بن خالد  َُوالله َأعلم" َِثقة"َ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْمـام ابـن نمیـر علـى تعدیلـه وتوثیقـه، ووافقـاإلُّ َِّ األئمـة یحیـى بـن معـین وأحمـد بـن حنبـل هَُ

َقدیم صدقة بن خالد على صدقة بن عبد اهللا وصدقة بن یزیدتوابن أبي حاتم في  ََ َ .  
                                                           

َّابن حبان )1(   ). 466:ص/6:ج(الثقات : ِ
  ).473:ص/9:ج(الطبقات  )2(
  ). 321:ص/2:ج(ُّ روایة الدوري -، تاریخ ابن معین)133:ص(َّ روایة الدارمي - تاریخ ابن معین)3(
  ).130:ص/13:ج(تهذیب الكمال : المزي )4(
  ).466:ص/1:ج(ِّ معرفة الثقات )5(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )6( ْ َّ ْ   ).431:ص/4:ج(َ
  ).431:ص/4:ج(المصدر السابق  )7(
  .)275:ص(تقریب التهذیب  )8(
َالعلل ومعرفة الرجال  )9(   ).300:ص/1:ج(ِّ
َّ هو وكیع بن الجراح ال)10(   .ُرؤاسيَ
ّ مكحول الـشامي، أبـو عبـد اهللا، مـات سـنة بـضع عـشرة ومائـة)11( ، ترجمـة )545:ص(تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر. َّ

  ).66875: (رقم
ِالدمشقي، أبو العباس ، موالهمَُالقرشي، الولید بن مسلم )12( ْ َ .  ومائة هجریةل سنة خمس وتسعینَّو أو َأ، مات آخر سنة أربعِّ

  ).7456: (، ترجمة رقم)584:ص(تقریب التهذیب : جرابن ح: ُینظر
َسؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد بن حنبل  )13( ْ   ).259:ص(ّ
َْسؤاالت ابن الجنید لإلمام یحیى بن معین  )14(   ).359:ص(ُ
ّالمـــــزي: ُینظـــــر.  أخـــــت عمـــــر بـــــن عبـــــد العزیـــــز:وقیـــــل، بـــــي ســـــفیان أخـــــت معاویـــــة بـــــن أ:یننـــــ البُّمُأ )15( الكمـــــال تهـــــذیب : َ
  ).129:ص/13:ج(
َْ سؤاالت ابن الجنید لإلمام یحیى بن معین )16(   ).359:ص(ُ
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َ الكوفي الشیبانيةَّرُار بن مَرِض: الرابع واألربعون َّالراوي ْ َ ّ ِ ُ(1) :  
َّ قول ابن نمیر في الرا- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(2)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ويُ ْ َُ َّ .  
َّالنقــاد  أقــوال - َّذكــره اإلمــام ابــن حبــان فــي  :َّفــي الــراويُّ ، وقــال الحــافظ ابــن "اًكــان عابــد: ، وقــال(3)"ِّالثقــات"ِ

َْثقــة ثبــت: "(4)حجــر َ ْالعجلــي، وذكــره اإلمــام "ِ َثقــة، ":، وقــال(5)"ِّمعرفــة الثقــات" فــي ِ  صــالح ، فــي الحــدیثَْثبــت ِ
ٍســـنة، ُ صـــاحبٌزَرْبـــُم َّ   َّالِ ال یجـــدون المـــاء إاً یـــسقي قومـــ، یـــستقي علیـــه المـــاء بنفـــسهٌمـــلَ كـــان لـــه ج: ویقـــالُ
 لـیس تـدرون ، أسـكتوا: فیقـول؟، رأیـت فینـا سـقاء قـط، فـضحتنا: وكان قومه یقولون لـه، منهاً احتساب،(6)ا بِغ

ّ، وقـال اإلمـام ابـن عـدي" لیس بكثیر الحـدیث،یوخ وهو في عداد الش!؟ما هذا ِ َّضـرار بـن مـرةوكـان : "(7)َ ُ َ  قـد ِ
َثقــة وكــان ، وكــان یأتیــه فیخــتم فیــه القــرآن،حفــر قبــره قبــل موتــه بخمــس عــشرة ســنة ــِ ، وقــال اإلمــام   "اً مأمون

َثقـة ثقـة: "(8)أحمد بن حنبل َِ َّثبـت كـوفي، روى عنـه الثـوري: "(9)، وقـال فـي موضـع آخـر"ِ ، وقـال اإلمـام "(10)َْ
َثقــــة: "(13)َّ، واإلمــــام النــــسائي(12)، واإلمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل(11)یحیــــى بــــن ســــعید القطــــان ، وقــــال الحــــافظ "ِ

ِّمــــــن العبــــــاد الثقــــــات: "(14)الــــــذهبي ، وقــــــال أبــــــو بكــــــر بــــــن "ال بــــــأس بــــــه: "(15)، وقــــــال اإلمــــــام أبــــــو حــــــاتم"َُّ
َّحدثنا أبو سنان ضرار بن مرة، وكان : "(17):(16)َّعیاش ُ َ ِ كنـت إذا رأیـت عطـاء بـن : "، وقال"من خیار الناسَّ
َ، وضرار بن مرة، رأیت َأثر البكاء على خدودهما(18)السائب َّ ُ َ ِ   ."  

                                                           
َّ ضـرار بــن مــرة)1( ُ َ ّالكــوفي، ِ ِ َالـشیباني أبــو ســنان ُ ْ تقریــب : ابــن حجــر: ُینظــر.  ومائـة هجریــةمــات ســنة اثنتــین وثالثــین ، األكبــرَ

  ).2983: (، ترجمة رقم)280:ص(التهذیب 
  ).228:ص/2:ج ()2(
  ).484:ص/6:ج( )3(
  ).280:ص( تقریب التهذیب )4(
  ).473:ص/1:ج ()5(
ُّ الغب)6( ُغب األمر ومغبته: ِ َّ َُّ َ ًعاقبته وآخره، والغب من ورد الماء فهو أن تشرب یوما ویومـا ال: ِ ً َّ ُّ لـسان : ابـن منظـور: ُینظـر. ِ

  ).غبب: مادة(، )635:ص/1:ج(العرب 
  ).457:ص/8:ج(الكامل  )7(
  ).503:ص/2:ج(َجال ِّ العلل ومعرفة الر)8(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )9( ْ َّ ْ   ).465:ص/4:ج(َ
  . هو سفیان)10(
ِالجرح والتعدیل : ، ابن أبي حاتم)339:ص/4:ج(التاریخ الكبیر :  البخاري)11( ْ َّ ْ   ).465:ص/4:ج(َ
َالعلل ومعرفة الرجال  )12(   ).520:ص/1:ج(ِّ
  ).308:ص/13:ج(تهذیب الكمال :  المزي)13(
  ).509:ص/1:ج( الكاشف )14(
ِالجرح والتعدیل  )15( ْ َّ ْ   ).465:ص/4:ج(َ
ِأبو بكر بن عیاش األسدي )16( َ َ َّ   .من هذا البحث) 19:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ).308:ص/13:ج(تهذیب الكمال : المزي )17(
  .من هذا البحث) 175:ص(َّتقدمت ترجمته . ََِّعطاء بن السائب الثقفي )18(
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َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
َّضرار بن مرة  ُ َ َُوالله َأعلم" َِثقة عابد"ِ ْ ُ َّ َ.  

َّالنقاوافق  َّاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقه، وقد أثنى علیه النقاد في دینه وصالحهُد ُّ ُّ ْ َُ  .       
ّیب بن نفیر القیسي البصريَرُض: األربعونَّالراوي الخامس و ِْ َ ّ ْ َ َ ُ(1) :  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثق(2)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ   . هَّ
َّالنقاد  أقوال - َّذكـــره اإلمـــام ابن حبــان فــي  :َّفي الراويُّ   ،   (4)، وقـــال اإلمــــام یحیـــى بــن معــــــین(3)"ِّالثقـــات"ِ

َثقـة: "(5)والحـافظ ابـن حجـر ْ، وقـال اإلمـام ابــن سـعد"ِ : (7)، وقـال الحـافظ الــذهبي"َِوكـان ثقـة إن شـاء اهللا: "(6)َ
َُّوثقوه" َ".  

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
َُضریب بن نفیر َ َُوالله َأعلم" َِثقة "ُ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ .   
ّضمضم بن زرعة الحضرمي الحمصي: َّالراوي السادس واألربعون ِّ َ ْ َ ْ ُ َ َْ(8) :  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(9)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ، "َِثقة: "(11)"، وقال اإلمام یحیى بن معین(10)"ِّالثقات"ِ

ُصدوق یهم: "(12)وقال الحافظ ابن حجر   ".ضعیف: "(13)َّال اإلمام أبو حاتم الرازي، وق"َ
  
  

                                                           
َُضــریب بــن نفیــر )1( َ َنفیــر بفــاء، وابــن نفیــل، أبــو الــسلیل الجر:  ویقــال،ُ ُ ِ َ َ َُ ّالبــصري ّیــريُ ِ ْ عــوف، : صــلة بــن أشــیم، وعنــه: ، ســمعَ

  ).2441 (:، ترجمة رقم)509:ص/1:ج(الكاشف : الذهبي: ُینظر: ُوالجریري
  ).228:ص/2:ج( )2(
  ).390:ص/4:ج( )3(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )4( ْ َّ ْ   ).470:ص/4:ج(َ
  ).280:ص(ریب التهذیب تق )5(
  ).221:ص/9:ج(الطبقات  )6(
  ).509:ص/1:ج(الكاشف  )7(
ّضمضم بن زرعة بن ثوب الحضرمي )8( َ ْ َ َُ ْ َشریح بن عبید الحضرمي، روى عنه: ، روى عنّمصيِ الحُ َْ َْ َّإسماعیل بن عیاش، : ُ َ

َویحیى بن حمزة الحضرمي ْ   ).2942: (ة رقم، ترجم)372:ص/13:ج(تهذیب الكمال : المزي: ُ ینظر.َ
  ).230:ص/2:ج( )9(
  ).485:ص/6:ج( )10(
  ).136:ص(َّ روایة الدارمي -تاریخ ابن معین )11(
  ).280:ص(تقریب التهذیب  )12(
ِالجرح والتعدیل  )13( ْ َّ ْ   ).468:ص/4:ج(َ
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َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:       
َضمضم ْزرعة  بن َْ َُوالله َأعلم" َِثقة"ُ ْ ُ َّ َ.  

َّأغلــب النقـاد وافـق  ْاإلمــام ابــن نمیـر علــى تعدیلـه، ُّ َّعفه اإلمــام أبــو َ بعــضهم علـى توثیقــه، وضـهوافقــوَُ
َحاتم الرازي دون ذكر السبب، واإلمام أبو حاتم من المتشددین في الرجال ِّ َّ َّ.  

ّطارق بن عبد الرحمن البجلي الكوفي: َّالراوي السابع واألربعون ِّ ُ ِ َ َ(1) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ْ أن اإلمام ابن نمیر و(2)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ َُ   . َّثقهَّ
َّالنقاد  أقوال - َّذكـره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ، واإلمـام (4)، وقال اإلمـام یحیـى بـن معــین(3)"ِّالثقات"ِ

ْالعجلــي َثقــة: "(6)، والحــافظ الــذهبي(5)ِ ّ، وقــال اإلمــام ابــن عــدي"مــشهور: "(7)، وزاد الــذهبي"ِ ِ لــه أحادیــث : "(8)َ
    بـــذاك، هـــو دونُهُحدیثـــ لـــیس: "(9)حمـــد بـــن حنبـــلأ ، وقـــال اإلمـــام"س بـــهه ال بـــأَّ وأرجـــو أنـــ،ولـــیس بـــالكثیر

َثقــة" : فقــال،"؟لــرحمنبــن عبــد اطــارق ": ، فقلــت لیحیــى بــن معــین"(10)یفــةِلَخــارق بــن خُم  أبــووقــال اإلمــام ، "ِ
َخـارق األُطارق حدیث م حدیث ُهِشبُه، یُ حدیثُبَكتُ ال بأس به، یبن عبد الرحمنطارق ": (11)حاتم  ،"ّسيَمـْحْ

  ".لیس بالقوي: "(13)، وقال في موضع آخر"لیس به بأس: "(12)َّوقال اإلمام النسائي
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َُوالله َأعلم" َِثقة"طارق بن عبد الرحمن  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابـن نمیـر علـى تعدیلـُّ َّعلـى توثیقـه، وضـعفه اإلمـام النـسائي فـي هم  أغلـبهه، ووافقـَُ َّ َ

  .أحد اقواله

                                                           
ّ طارق بن عبد الرحمن البجلي، سـمع)1( ِ َ . ة، وأبـو األحـوصوري، وشـعبَّالثـ:  سـمع منـه،بَّسیُابـن أبـي أوفـى، وسـعید بـن المـ: َ

  .)3115: (، ترجمة رقم)353:ص/4:ج(التاریخ الكبیر : البخاري: ُینظر
  ).233:ص/2:ج( )2(
  ).395:ص/4:ج( )3(
ِالعلل ومعرفة الرجـال : أحمد بن حنبل )4( َ   ).30:ص/3:ج(ِّ
  ).476:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )5(
ِّذكر من تكلم فیه وهو موثق  )6( ِعفاء ُّ، المغني في الض)271:ص(ُ َ   ).448:ص/1:ج(َ
ِالمغني في الضعفاء  )7( َ َ   ).448:ص/1:ج(ُّ
  ).115:ص/4:ج(الكامل  )8(
ِالجرح والتعدیل  )9( ْ َّ ْ   ).485:ص/4:ج(َ
ّاألحمــسي،مخــارق بــن عبــد اهللا بــن جــابر  )10( ِ َ ْ َ  : روى عنــه، طــارق بــن شــهاب: روى عــنّي،وفُ كــ، مخــارق بــن خلیفــة: ویقــالْ

ِالتعدیل الجرح و:بن أبي حاتما: ُینظر. غیرهم و،وريَّالث ْ   ).1624: (، ترجمة رقم)352:ص/8:ج (َّ
ِالجرح والتعدیل  )11( ْ َّ ْ   ).486: ص-485:ص/4:ج(َ
  ).346:ص/13:ج(تهذیب الكمال : المزي )12(
ِكتــاب الــضعفاء والمتــروكین، تحقیــق): م1985(َّأحمــد بــن شــعیب النــسائي )13( َ َ  مركــز الخــدمات واألبحــاث الثقافیــة، بــوران: ُّ

  ).143:ص( لبنان، مؤسسة الكتب الثقافیة -الضناوي، وكمال یوسف الحوت، بیروت
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ّطریف بن مجالد الهجیمي البصري : َّالراوي الثامن واألربعون ِْ َ َّ ِ ْ ُ ُ ِأبو تمیمة"َ َ"(1) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(2)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقاد  أقوال - َّذكـــــره اإلمـــــــام ابـن حبــــــان فـي  :َّفي الراويُّ ، (4)، وقـال اإلمـــــام یحیـى بـن معــــــــین(3)"ِّالثقـــــات"ِ

َثقة" :(5)والحافـــظ ابن حجـــــر ْ، وقــــــال اإلمـــام ابـــن سـعد"ِ ــــال ، وق"َِوكـــان ثقـة إن شــــاء اهللا، ولـــه أحادیــــث: "(6)َ
ِّوثق: "(7)الحافظ الذهبي ُ."  

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
ُطریف بن مجالد  َُوالله َأعلم" َِثقة"َ ْ ُ َّ َ .  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ .  
ّ الشاميُّديْنِ الكّيَسُن نادة بَّبُع: َّالراوي التاسع واألربعون َّ(8) :  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(9)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقـاد  أقـوال - َّذكـره اإلمـام ابـن حبـان فـي  :َّفـي الـراويُّ معرفـة "، وذكـره اإلمـام ابـن شـاهین فـي (10)"ِّالثقـات"ِ

ْوقــــال اإلمــــام ابــــن ســــعد، (11)"ِّالثقــــات ، والحــــافظ (14)َّ، واإلمــــام النــــسائي(13)، واإلمــــام یحیــــى بــــن معــــین(12)َ
، "كبیر القدر، وأظن روایاته عن الكبار منقطعة: "، وزاد الذهبي"َِثقة: "(16)، والحافــــظ ابن حجـــر(15)الذهبــي

                                                           
ّالهجیمــي، ُمجالـد بــن َ طریـف)1( ِ ْ َ ّ البـصري،یمــةِمَ أبـو تُ ِ ْ .  أو بعــدها، أو قبلهـا هجریــة، مــات سـنة ســبع وتـسعین، مــشهور بكنیتـهَ

  ).3014: (، ترجمة رقم)282:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
  ).237:ص/2:ج( )2(
  ).395:ص/4:ج( )3(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )4( ْ َّ ْ   ).492:ص/4:ج(َ
  ).282:ص(تقریب التهذیب  )5(
  ).152:ص/9:ج(الطبقات  )6(
  ).513:ص/1:ج(الكاشف  )7(
ّالــشامي، أبــو عمــر ،ُّديْنــِ الكّيَسُادة بــن نــَّبــُع )8( : ابــن حجــر: رُینظــ.  ومائــة هجریــةمــات ســنة ثمــاني عــشرة ، قاضــي طبریــةَّ

  ).3160: (، ترجمة رقم)292:ص(تقریب التهذیب 
  ).287:ص/2:ج( )9(
  ).162:ص/7:ج( )10(
  ).251:ص( )11(
  ). 459:ص/9:ج(الطبقات  )12(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )13( ْ َّ ْ   ).96:ص/6:ج(َ
ّالمزي )14(   ).196:ص/14:ج(تهذیب الكمال : َ
  ).534:ص/1:ج(الكاشف  )15(
  ).292:ص(ذیبتقریب الته )16(
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ُعبادة بن نسي الشامي الكندي األ: (1)وقال اإلمام البخاري ْ ّ ْ ِ ّ َّّ َ ُ َّ ّردني سیدهمُ ، وقال اإلمام عبد اهللا بن أحمد بن "ّ
 یعنـي (3) عنـه حـاتم بـن أبـي نـصرُثِّحدُ ی: قیل،"َِثقة ّيِشام" : فقال،ّيَسُادة بن نَّبُعن عأبي ئل ُس: (2)حنبل

َّ، عبـادة!؟بـي نـصرمن حاتم بن أ" : فقال،أحادیث مناكیر َثقـة ّيَسُ بـن نـُ : (4)"، وقـال اإلمـام أحمـد بـن حنبـل"ِ
ّمي قدیمشا" َ، وقال اإلمام عبد الرحمن بن یوسف بن خـراش"لیس به بأس: "(5)، وقال في موضع آخر"ِ ِ(6) ،

  ".ال بأس به: "(7)َّواإلمام أبو حاتم الرازي
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

ّعبادة بن نسي  َ ُ َّ َثقة"ُ ُوالله َأ" ِ َّ َُعلمَ ْ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وُّ   .على توثیقههم أغلبوافق َُ

ُّعبثر بن القاسم الز: الخمسون َّالراوي َ ْ ّ الكوفيُّیديَبَ ِ ُ(8):   
َّ قـول ابــن نمیــر فــي الـراوي- ْ َ ُّأخــرج الخطیـب البغــدادي فـي  :ُ ْ   محمـد بــن اإلمــام  بــسنده عـن(9)"تــاریخ بغـداد"َ

ْنمیرن عبد اهللا ب   ".َِثقة" : فقال،رَثْبَ عن عُ، وقد سئلَُ
َّالنقــاد  أقــوال - ــراويُّ َّاإلمــام ابــن حبــانذكــره  :َّفــي ال الحــافظ : "(11) وقــال الحــافظ الــذهبي،(10)"ِّالثقــات" فــي ِ

َالثقــة ، والحــافظ ابــن (14)َّواإلمــام النــسائي ،(13)، واإلمــام یحیــى بــن معــین(12) اإلمــام أحمــد بــن حنبــل وقــال،"ِ
ُصدوق: "، وزاد أحمد"َِثقة: "(15)حجر ُصدوق: "(16)، وقال اإلمام أبو حاتم"ُِّسني: "، وزاد ابن معین"َ َ."  

                                                           
  ).95:ص/6:ج(التاریخ الكبیر  )1(
َالعلل ومعرفة الرجال  )2(   ).286:ص/3:ج(ِّ
ـــي نـــصر)3( ـــن أب ْ القنـــسریني حـــاتم ب ـــادة، روى عـــن َ ـــهَُّعب ـــن نـــسي، وروى عن ّ ب َ ـــن ســـعد: ُ ْهـــشام ب ـــذهبي: ینظـــر. َ  الكاشـــف: ال
  ).1000: (م، ترجمة رق)144:ص(تقریب التهذیب : ، ابن حجر)838: (، ترجمة رقم)301:ص(
َسؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد بن حنبل  )4( ْ   ).254:ص(ّ
  ).218:ص/26:ج(تاریخ بغداد : ابن عساكر )5(
  ).219:ص/26:ج(تاریخ بغداد : ابن عساكر )6(
ِالجرح والتعدیل  )7( ْ َّ ْ   ).96:ص/6:ج(َ
ُعبثــر بــن القاســم الزبیــدي )8( َ ْ ّ، أبــو زبیــد، كــذلك الكــوفي، َ ِ تقریــب : ابــن حجــر: ُینظــر. هجریــةومائــة ة تــسع وســبعین مــات ســنُ

  ).3197: (، ترجمة رقم)294:ج(التهذیب 
  ). 259:ص/14:ج( )9(
  ). 307:ص/7:ج( )10(
  ).259:ص/1:ج(تذكرة الحفاظ  )11(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )12( ْ َّ ْ   ).44: ص-43:ص/7:ج(َ
  ).   201:ص/1:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ یحیى بن معین )13(
ّ المزي)14(   ).   271:ص/14:ج(تهذیب الكمال : َ
  .)294:ج( تقریب التهذیب )15(
ِ الجرح والتعدیل )16( ْ َّ ْ   ).44:ص/7:ج(َ
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َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َعبثر بن القاسم  ْ َثقة"َ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیُّ   .أغلبهم على توثیقهوافقه ر على تعدیله وَُ
ّ اَألنصاري المدنيعبد الحمید بن جعفر:  والخمسونَّالراوي الحادي ِ َ َ َ ْ(1) :  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(2)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقاد  أقوال - َّم ابـن حبـان فـــي ذكـره اإلمـــا :َّفي الـراويُّ ْ، وقـــال اإلمــــام ابـن سـعد(3)"ِّالثقـات"ِ َكـــان ثقـة، : "(4)َ ِ

َثقـة: "(5)، وقال اإلمام یحیى بن معین"كثیر الحدیث َوكـان یرمـى بالقـدر: "(6)، وزاد فـي موضـع"ِ ، وقـال فـي "ُْ
ِ، وقال اإلمام ابن عدي"اًلیس به بأس، وكان قدری: "(7)موضع آخر ه ال بـأس بـه، وهـو ممـن َّوأرجـو أنـ: "(8)َ

ُیكتـــب حدیثـــه ُ َُ َّصـــدوق رمـــي بالقـــدر، وربمـــا وهـــم: "(9)، وقـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر"َ ُ َُ ِ ُ ، وقـــال اإلمـــام أحمـــد بـــن "َ
وقـال اإلمـام  ،"ف عبـد الحمیـد بـن جعفـرَّعَضُ یـ(12)كـان سـفیان: ، یقـول(11)سمعت اإلمـام یحیـى: "(10)حنبل

َثقـةعبد الحمید عنـدنا : "(13)أحمد بن حنبل في موطن َثقـة، ِ وقـال فـي مـوطن  ،" یعنـي أظنـه مـن أجـل القـدرِ
َّیـضعفوري َّ كـان سـفیان الثـ:(15)قـال یحیـى: "، ثـم قـال" قـد احتملـه النـاس،لـیس بـه بـأس" :(14)آخر َ   حـدیثُ

ُكــــان ســــفیان الثــــوري یحمــــل علــــى       : "(16)وقــــال اإلمــــام یحیــــى بــــن ســــعید القطــــان ،"عبــــد الحمیــــد بــــن جعفــــر ِ ْ َ َّ

                                                           
َعبد الحمید بن جعفـر بـن عبـد اهللا بـن الحكـم بـن رافـع األنـصاري، مـات سـنة ثـالث وخمـسین  )1( ابـن : ُینظـر. هجریـةومائـة َْ

  ).3756: ( رقم، ترجمة)333:ص(تقریب التهذیب : حجر
  ).474:ص/2:ج() 2(
  ).122:ص/7:ج( )3(
  ).552:ص/7:ج(الطبقات  )4(
  ).122:ص/1:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین ،)170:ص(، )97:ص(َّ روایة الدارمي - تاریخ ابن معین)5(
  ).122:ص/1:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین: یحیى بن معین )6(
َْ، سـؤاالت ابـن الجنیـد لإلمـام ابـن معـین )141:ص/1:ج( الـدووي -تـاریخ ابـن معـین: ینظـر )7( ســؤاالت "وفـي ). 308:ص(ُ

َْابن الجنید   ".یرى رأي أهل القدر: "إضافة جملة" ُ
  ).319:ص/5:ج(الكامل  )8(
  ).333:ص(تقریب التهذیب  )9(
َالعلل ومعرفة الرجال : أحمد بن حنبل )10(   ).153:ص/3:ج(ِّ
  .هو ابن سعید القطان )11(
  .َّهو الثوري )12(
َالعلل ومعرفة الرجال  )13(   ). 153:ص/3:ج(ِّ
َسؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد بن حنبل  )14( ْ   ).230:ص(ّ
  .هو ابن سعید القطان )15(
ْابن سعد )16(   ).552:ص/7:ج(الطبقات : َ
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، "ه الــصدقّمحلــ" :(1)َّ، وقــال اإلمــام أبــو حــاتم الــرازي"عفــر وال أدري مــا كــان شــأنه وشــأنهعبــد الحمیــد بــن ج
  ". لیس بالقوي: "(3)، وقال في موضع آخر"لیس به بأس: "(2)َّوقال اإلمام النسائي

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
َُوالله َأعلم" َِثقة"عفر عبد الحمید بن ج ْ ُ َّ َ.  

َّأغلــب النقــاد وافــق  َّاإلمــام ابــن نمیــر علــى تعدیلــه وتوثیقــه، وضــعفه اإلمــام النــسائي فــي أحــد أقوالــه، ُّ َّ َ ْ َُ
َّمــع أن یحیــى "َّوحمــل علیــه اإلمــام ســفیان الثــوري دون ســبب، لــذا أنكــر علیــه اإلمــام یحیــى القطــان ذلــك، 

ًمتعنت جد ِّ َ َ في الرجالاُ ِّ"(4).  
ّ الكوفيُّديْوْوان اَألْرَعبد الرحمن بن ث:  والخمسونَّالراوي الثاني ِ ُ(5) :  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(6)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ، واإلمـام (8) اإلمـام یحیـى بـن معـین، وقـال(7)"ِّالثقـات"ِ

ـــي ْالعجل َثقـــة: "(9)ِ ـــي، وزاد "ِ ْالعجل ـــسائي"َْثبـــت: "ِ ـــأس: "(10)َّ، وقـــال اإلمـــام الن ـــه ب ـــیس ب ـــن "ل ـــال الحـــافظ اب ، وق
َّصدوق، ربما خالف: "(11)حجر ُ ُ عـن أبـي قـیس  أبـي سـألت: (12)، وقال اإلمـام عبـد اهللا بـن أحمـد بـن حنبـل"َ

ْثـــروان،عبــد الـــرحمن بـــن   وهـــو ،(15) وســـفیان،(14) وشـــعبة،(13) األعمـــش: روى عنـــه،هـــو كــذا وكـــذا" : فقـــالَ
ُّال یحتج به: "(16)، وقال اإلمام أحمد بن حنبل في موطن آخر"یخالف في أحادیث َ ، وقال اإلمام أبو حـاتم "ُ

                                                           
ِالجرح والتعدیل  )1( ْ َّ ْ   ).10:ص/6:ج(َ
  ).419:ص/16:ج(تهذیب الكمال : المزي )2(
  ).169:ص(كتاب الضعفاء والمتروكین  )3(
  ).171:ص/2:ج(میزان االعتدال : الذهبي )4(
ْعبـــد الـــرحمن بـــن ثــــروان، أبـــو قـــیس  )5( ّالكــــوفي َْاألوديَ ِ تقریـــب التهــــذیب : ابــــن حجـــر: ُینظـــر. ، مـــات ســـنة عــــشرین ومائـــةُ
  ).3823: (، ترجمة رقم)337:ص(
  ).495:ص/2:ج( )6(
  ).65:ص/7:ج(، )96:ص/5:ج( )7(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )8( ْ َّ ْ   ).218:ص/5:ج(َ
  ).74:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات  )9(
  ).21:ص/17:ج(تهذیب الكمال : المزي) 10(
  ).337:ص(تقریب التهذیب  )11(
َالعلل ومعرفة الرجال ) 12(   ).412:ص/1:ج(ِّ
َْهو سلیمان بن مهران األعمش )13( ُ.  
  .َّهو شعبة بن الحجاج العتكي )14(
  .َّهو الثوري )15(
ِكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 16( َ َ   ). 91:ص/2:ج(ُّ
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 هــو لــین ،صــالح": ؟ قــال كیــف حدیثــه:قیــل لــه، "قــوى، هــو قلیــل الحــدیث، ولــیس بحــافظلــیس ب": (1)َّالــرازي
  ."الحدیث

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
ُصدوق"َْعبد الرحمن بن ثروان  َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  

َّأغلب النقاد وافق  ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ َّ بعضهم على توثیقه، وتكلم فیه اإلمام أحمد هَُ
ِة المخالفة، وأبو حاتم بعلة عدم الحفظوأبو حاتم؛ أحمد بعل َِّ ِ.  

ّعبد الرحمن بن حرملة اَألسلمي المدني: َّالراوي الثالث والخمسون َّ َ َ ْ(2) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(3)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقــاد  أقــوال - َّمــام ابــن حبـــان فــي ذكـــره اإل :َّفـــي الــراويُّ ، وقــال اإلمـــام "كـــان یخطــئ: "، وقــال(4)"ِّالثقــات"ِ

ُصــدوق، ربمــا أخطــأ: "(6)، وقــال الحــافظ ابــن حجــر"لــیس بــه بــأس: "(5)َّالنــسائي ، وقــال اإلمــام یحیــى بــن "َ
 یقولـون سـمع : قیـل لیحیـى،"عبـدالرحمن بـن حرملـة لـیس بـه بـأس ":(8)، وقال في موضـع"صالح: "(7)معین

ََحـدثنا : اً أیـض(9)، وقال اإلمام یحیى بـن معـین"ال" : فقال؟، المسیب وهو صغیرمن سعید بن : قـال ،یحیـىَّ
 : قـال،حفـظأ أو كنـت ال ، الحفـظّیئكنـت سـ":  قـال، عن عبد الرحمن بن حرملـة،(10)سعید یحیى بن َّحدثنا

ت یحیــى بــن ســعید ســمع" :(11)يعلــي بــن المــدیناإلمــام  وقــال ،"ب فــي الكتــابَّسیُص لــي ســعید بــن المــَّخَرَفــ
َُّأحــبمحمــد بــن عمــرو ": یقــول ،القطــان ه َنــّلقُأن أ ولــو شــئت ،نَّقــَلُ مــن ابــن حرملــة، وكــان ابــن حرملــة یَّي إلــَ

عنــدي مثــل یحیــى بــن   لــیس هــو: یحیــى فــي ابــن حرملــة، فقــالراددت: "ثــم قــال علــي بــن المــدیني ،"شــیاءأ

                                                           
ِالجرح والتعدیل  )1( ْ َّ ْ   ).218:ص/5:ج(َ
ّالمـدني، أبـو حرملـة ، األسـلميةّنَعبد الرحمن بن حرملـة بـن عمـرو بـن سـ )2( َ ابـن : ُینظـر.  هجریـة مـات سـنة خمـس وأربعـینَ

  ).3840: (، ترجمة رقم)339:ص(تقریب التهذیب : حجر
  ).501:ص/2:ج( )3(
  ).68:ص/7:ج( )4(
ّالمزي )5(   ).60:ص/17:ج(تهذیب الكمال : َ
  ).339:ص(تقریب التهذیب  )6(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )7( ْ َّ ْ   ).223:ص/5:ج(َ
ِفـي الرجــال) هـ233ت(من كالم أبي زكریا یحیى بن معین): م1979(یحیى بن معین )8( َ الـدقاق یزیـد بـن  روایـة أبـي خالـد -ِّ

 لبنــان، دار المــأمون - ســوریا، بیــروت-أحمــد محمــد نــور ســیف، دمــشق.د: ، تحقیــق-)هـــ284ت(الهیــثم بــن طهمــان البــادي
  ).109: ص-108:ص (للتراث

  ).153:ص/1:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین) 9(
  .هو القطان) 10(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )11( ْ َّ ْ   ).223:ص/5:ج(َ
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َاألنصاري یعنى -یدــسع ، وقـال (2)"ه ولـم یدفعـهَفَّ فـضع:عـن ابـن حرملـةن یحیى بـن سـعید القطـاسئل ، و"(1)َْ
  ." بهُّحتجُ وال ی،هُ حدیثُبَكتُی": (3)َّاإلمام أبو حاتم الرازي

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
ُصدوق"عبد الرحمن بن حرملة  َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ .  

َّاإلمـــام ابـــن نمیـــر علـــى تعدیلـــه، وتكلـــم فیـــه اإلمامـــان یحیـــى القطـــان وأبـــو حـــاتم َّقـــاد ُّأغلـــب النوافـــق  ْ َُ
َّالرازي، وكالهما متشدد فـي الرجـال، وبـین القطـان علـة الـراوي وهـي الخطـأ والتلقـین، ممـا یعنـي الطعـن فـي  َّّ َ ِّ

  . ضبطه
ّعبد الرحمن بن عابس النخعي الكوفي: َّالراوي الرابع والخمسون ِّ ُ َ َّ ِ(4) :  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(5)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ، واإلمـام (7)، وقـال اإلمـام یحیـى بـن معـین(6)"ِّالثقـات"ِ

ْالعجلــــي ْ، واإلمــــام أبــــو زرعــــة(8)ِ َّ الرازیــــان، واإلمــــام النــــسائي(10)مــــام أبــــو حــــاتم، واإل(9)ُ ، والحــــافظ ابــــن (11)َّ
  ".  َِثقة:  "(12)حجر

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
َُوالله َأعلم" َِثقة"ِعبد الرحمن بن عابس  ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدُّ   . یله وتوثیقهَُ
ّالمسعودي الكوفيعبد الرحمن بن عبد اهللا  :الخامس والخمسون َّالراوي ِ ُ ّ ُْ َ(13):   

َّول ابن نمیر في الراويـــق - ْ َ ِرح والتعدیلــَالج" في مــبن أبي حاتام اـــرج اإلمــأخ :ُ ْ َّ    بن يــعل اــأخبرن: الــق (14)"ْ
                                                           

ّاألنصاريحیى بن سعید بن قیس ی  )1( َ   .من هذا البحث) 88:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )2( ْ َّ ْ   ).223:ص/5:ج(َ
ْالجرح : ابن أبي حاتم )3( ِوالتعدیلَ ْ   ).223:ص/5:ج( َّ
َعبد الرحمن بن عابس بن ربیعة ) 4( ّالنخعيَ َ ّالكوفي َّ ِ تقریـب التهـذیب : ابن حجر: ُینظر. حریة ومائة ه، مات سنة تسع عشرةُ
  ).3907: (، ترجمة رقم)343:ص(
  ).519:ص/2:ج() 5(
  ).98:ص/5:ج( )6(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 7( ْ َّ ْ   ).269:ص/5:ج(َ
  ).80:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات ) 8(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 9( ْ َّ ْ   ).270:ص/5:ج(َ
ْالجر: ابن أبي حاتم) 10( ِح والتعدیل َ ْ   ).269:ص/5:ج(َّ
ّالمزي )11(   ).194:ص/17:ج(تهذیب الكمال : َ
  ).343:ص(تقریب التهذیب  )12(
ّالكوفي هللاعبد الرحمن بن عبد ا )13( ِ   .من هذا البحث) 105:ص(َّتقدمت ترجمته .  المسعوديُ
  ). 251:ص/5:ج(، )322:ص/1:ج ()14(
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َْالجنید بن الحسین ْمیرُن ابن تـــسمع :الـــق ،ُ ّالمسعودي: ولـــیق َ ُ ْ     منه سمع ط،ــاختل بأخرة كان اــفلم ،َِثقة كان َ
   ."مستقیم فهو الشیوخ عنه روى وما مختلطة، حادیثأ (2)هارون بن ویزید (1)يمهد بن الرحمن عبد
َّالنقـــاد  أقـــوال - ْقـــال اإلمـــام یعقـــوب بـــن شـــیبة :َّفـــي الـــراويُّ ـــ: "(3)َ ََّثقـــة صـــدوق، وقـــد تغیـــر ب َُ َ َ ، وقـــال      "ََأخرةِ

ّاإلمــام عثمــان الــدارمي ِ ّالمــسعودي ف:- أي البــن معــین-قلــت: (4)َّ ُ ْ َثقــةهــو " : فقــال؟، كیــف حدیثــه:َ    : قلــت،"ِ
َُّأحــبهـو  َثقــة،" : فقـال؟،(5)رَعْسِ إلیـك أو مــَ َثقــة وِ َعثمــان : قـال،"ِ ْ َمـسعر " :ُ ْ ّالمــسعودي،أتقــن مـن ِ ُ ْ ّالمــسعودي وَ ُ ْ َ 
ـــة َثق ّالمـــسعودي": (6) فـــي مـــوطن آخـــرحیـــى بـــن معـــینیوقـــال اإلمـــام ، "ِ ُ ْ ـــة َ َثق ـــط إذا حـــِ ـــه كـــان یغل        ثَّدَ، ولكن
َســلمةو ،(7)عاصــم عــن َْ بــن كهیــلَ ،  "(10)ن بــن عبــد الــرحمنْعــَ، وم(9)، وكــان حدیثــه صــحیح عــن القاســم(8)ُ

ْثقـة، وقـد كـان یغلـط فیمـا روى عـن عاصـم بـن بهدلـة و: "(11)وقال اإلمام علي بن المـدیني َ ُ َ َ َّسـلمة، ویـصحح ِ َ َُ َ
ْفیما روى عن القاسم ومعن ْ، وسئل اإلمام أحمد بن حنبل عن المـسعودي َأحـب إلیـك أو أبـو عمـیس"َ َ َُ َُّ ّ ُ ؟، (12)ُْ

َِمـا فیهمـا إال ثقــة: "(13)فقـال َّ ّكـان المــسعودي : "َُّأیهمـا أكثـر عنــدك؟، فقـال: "(14)، فقـال لـه الهیـثم بــن خارجـة"ِ ُ ْ َ
ْم ابن سعد، وقال اإلما"ًاأكثرهما حدیث ِوكان ثقة كثیر الحدیث، إ: "(15)َ َّال َأنـه اخـتلط فـي آخـر عمـره،َِ  وروایـة َّ

                                                           
  .ََْهو اإلمام عبد الرحمن بن مهدي العنبري )1(
َیزید بن هارون السلمي )2(   .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . ُّ
ُّالخطیب البغدادي) 3( ْ   ). 486:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).186: ص-185:ص(َّ روایة الدارمي -تاریخ اإلمام ابن معین )4(
َســلمة أبــو ،دام بــن ظهیــر الهاللــيِمــسعر بــن كــ) 5( ّالكــوفي، َ ِ ابــن : ینظــر.  ومائــة هجریــةین مــات ســنة ثــالث أو خمــس وخمــسُ

  ).6605: (، ترجمة رقم)528:ص(تقریب التهذیب : حجر
  ).245:ص/1:ج(ُّ روایة الدوري-تاریخ ابن معین )6(
ّاألســدي،بــن أبــي النجــود ا وهــو ،دلــةْهَعاصــم بــن ب) 7( ِ َ ّالكــوفي، ، مــوالهمَ ِ  ومائــة  مــات ســنة ثمــان وعــشرین،قــرىءُ أبــو بكــر المُ

  ).3054: (، ترجمة رقم)285:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر. هجریة
َسلمة بن كهیل الحضرمي )8( َْ َْ ُ َ   .من هذا البحث) 156:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ّالمسعودي،القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود  )9( ُ ْ ّالكوفي، أبو عبد الرحمن َ ِ  أو  ومائة هجریـة، مات سنة عشرینُ

  ).4569: (، ترجمة رقم)450:ص(ریب التهذیب تق: ابن حجر: ُینظر .قبلها
تقریـب : ابـن حجـر :ُینظـر.  أبو القاسم القاضي،وفيُ الكّوديُعْسَمعن بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود الهذلي الم )10(

  ).6819: (، ترجمة رقم)542:ص(التهذیب 
ُّ الخطیب البغدادي)11( ْ   ).484:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
ْالعمـیس أبـو ،اهللا بن عتبة بـن عبـد اهللا بـن مـسعود الهـذليعتبة بن عبد  )12( َ ّالمـسعودي ُ ُ ْ ّالكـوفي َ ِ تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر. ُ

  ).4432: (، ترجمة رقم)381:ص(التهذیب 
ّ الخطیب البغدادي)13( ْ   ).483:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
ّالمروذي،الهیثم بن خارجة  )14( ِ ُّ  في آخـر یـوم  ومائتین هجریة مات سنة سبع وعشرین، نزیل بغداد، أو أبو یحیى، أبو أحمدَ

  ).7364: (، ترجمة رقم)577:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. منها
ْابن سعد) 15( ُّ، الخطیب البغدادي )486:ص/8:ج(الطبقات : َ ْ   ).486:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
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َْ، وقـال اإلمـام أبـو داود سـلیمان بـن"لـیس بـه بـأس: "(1)َّ، وقال اإلمام النـسائي"المتقدمـین عنه صحیحة داود  ُ
ِالطیالــــــسي ّوقــــــع رجــــــل فــــــي المــــــسعودي عنــــــد شــــــعبة، فقــــــال: "2)(ََّ ُ ْ َ َاســــــكت فإنــــــه صــــــ: ٌ ، وقــــــال اإلمــــــام            "ُدوقَّ

َعبد الرحمن بن یوسف بن خراش ُصدوق، اختلط بأخرة: "3)(ِ ُصـدوق: "(4)ابن حجرالحافظ  ، وقال"َ  اخـتلط ،َ
َِّّالكواكب النیرات "َّ، وذكره اإلمام ابن الكیال في " من سمع منه ببغداد فبعد االختالطَّ وضابطه أن،قبل موته

ِّواة الثقاتُّفي معرفة من اختلط من الر َ"(5) .  
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

َُاختلط والله َأعلم" َِثقة"عبد الرحمن بن عبد اهللا  ْ ُ َّ َ .  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ   .  أغلبهم على توثیقههَُ

ْ عبد الرحمن بن غزوان:لخمسونَّالراوي السادس وا ِّ الضبيَ   :(6)"رادُق" َّ
َّ قـول ابــن نمیــر فــي الـراوي- ْ َ ُّ أخــرج الخطیـب البغــدادي :ُ ْ   بــن محمـدعـن اإلمــام بــسنده  (7)"تــاریخ بغـداد"فـي َ

ْنمیر، وقد سئل بن اهللا عبد   ."أحد ُكبیر عنه بُیكت لم هَّأن َّالِإ َِثقة: "فقال ،نوح أبي رادُق عن َُ
َّالنقاد ال  أقو- َّاإلمام ابن حبانذكره  :َّفي الراويُّ  فـي القلـب كـان یخطـىء یتخـالج ": ثم قال،(8)"ِّالثقات" في ِ
ْ، وقـــال اإلمـــام ابـــن ســـعد"هنـــم ْ، واإلمـــام یعقـــوب بـــن شـــیبة(10)، واإلمـــام علـــي بـــن المـــدیني(9)َ ، واإلمـــام (11)َ

ـــدارقطني ّال ُ َ َثقـــة: "(13)، والحـــافظ ابـــن حجـــر(12)َّ ـــن "ِ ْســـعد، وزاد اب ـــرة(14)روى عـــن شـــعبة ":َ ـــة كثی ، وزاد     " روای
ْیعقـــوب بـــن شـــیبة ّ، وزاد الـــدارقطني وابـــن حجـــر"وكـــان شـــعبة ینـــزل علیـــه: "َ ُ َ ، وقـــال اإلمـــام ابـــن "ولـــه أفـــراد: "َّ

                                                           
ّ المزي)1(   ).226:ص/17:ج(تهذیب الكمال : َ
ُّ الخطیب البغدادي)2( ْ   ).483:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّ الخطیب البغدادي)3( ْ   ).486:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).344:ص( تقریب التهذیب )4(
  ).35: (، ترجمة رقم)282:ص ()5(
ِّالضبي، وانْزَعبد الرحمن بن غ )6( ابن : ُینظر.  ومائة هجریةمن التاسعة مات سنة سبع وثمانین، رادُ المعروف بق، أبو نوحَّ

  ).3977: (، ترجمة رقم)348:ص(تقریب التهذیب : حجر
  ). 531:ص/11:ج( )7(
  ).375:ص/8:ج ()8(
  ).337:ص/9:ج(الطبقات  )9(
ُّالخطیب البغدادي ) 10( ْ   ).531:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).531:ص/11:ج(المصدر السابق ) 11(
ُْمحمد بن عبد اهللا المعروف بالحاكم النیسابوري) 12( َ ِ الحـاكم النیـسابوري للـدارقطني فـي الجـرح والتعـدیل،  سـؤاالت:)م1984(َْ ْ َّ ْ َ ُْ َ َْ

  ).237:ص( السعودیة، مكتبة المعارف -موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، الریاض: دراسة وتحقیق
  ).348:ص(تقریب التهذیب ) 13(
  .َّهو شعبة بن الحجاح العتكي )14(
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َْالجنید َِقراد أبو نـوح ثقـة؟: "قلت لیحیى بن معین: (1)ُ فـي ، وقـال اإلمـام ابـن معـین "ن بـه بـأسلـم یكـ: "، قـال"ُ
ُصــدوق": (3)َّ، وقــال اإلمــام أبــو حــاتم الــرازي"لــیس بــه بــأس، هــو صــالح: "(2)موضــع آخــر   الحــافظوقــال ،"َ

  ". وكان یحفظ وله مناكیر: "(5) وقال الذهبي في موضع آخر،"بغدادي یحفظ، له ما ینكر: "(4)الذهبي
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

ْعبد الرحمن بن غزوان  َثقة"َ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ .  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ   .    أغلبهم على توثیقههَُ

ّعبد الصمد بن عبد الوارث العنبري البصري: َّالراوي السابع والخمسون ِْ َ َ ْ َ(6) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(7)"التهذیب"جر في أخرج الحافظ ابن ح :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقـــاد  أقـــوال - َّذكـــره اإلمـــام ابـــن حبـــان فـــي  :َّفـــي الـــراويُّ ْالعجلـــي، وذكـــره اإلمـــام (8)"ِّالثقـــات"ِ معرفـــة " فـــي ِ

ًبصري ثقة، وكان أبوه قدری: ، وقال(9)"ِّالثقات ََ ِ ْ، وقـال اإلمـام ابـن سـعد"َِ، ثقـة فـي حدیثـهاّ َِان ثقـة إن وكـ: "(10)َ
َّحجــة: "(11)، وقــال الحــافظ الــذهبي"شــاء اهللا َْصــدوق ثبـــت فــي شعـــبة: "(12)، وقــال الحافـــظ ابــن حجــر"ُ ُ َ(13)" ،

ُصدوق صالح الحدیث: "(14)وقال اإلمـام أبو حاتــم َ."  
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َُوالله َأعلم" َِثقة"عبد الوارث عبد الصمد بن  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق َّ ْابن نمیر على تعدیله، ووافقاإلمام  ُّ   .   أغلبهم على توثیقههَُ

                                                           
  ).450:ص(في سؤاالته لإلمام یحیى بن معین  )1(
ِالجرح والتعدیل :  أبي حاتمابن )2( ْ َّ ْ   ).275:ص/5:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )3( ْ َّ ْ   ).275:ص/5:ج(َ
  ).639:ص/1:ج(الكاشف ) 4(
َالمغني في الضعفاء ) 5( َ   ).543:ص/1:ج(ُّ
َالعنبــري عبــد الــصمد بــن عبــد الــوارث بــن ســعید )6( ْ ّ البــصري، أبــو ســهل ،وريُّنــَ مــوالهم التَ ِ ْ . بع ومــائتین هجریــة مــات ســنة ســَ

  ).4080: (، ترجمة رقم)356:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
  ).580:ص/2:ج() 7(
  ).414:ص/8:ج() 8(
  ).95:ص/2:ج() 9(
  ).301:ص/9:ج(الطبقات ) 10(
  ).653:ص/1:ج(الكاشف ) 11(
  .)356:ص(تقریب التهذیب  )12(
  .هو شعبة بن الحجاح العتكي )13(
ِالجــرح والتعــدیل"َّوقــال اإلمــام ابــن أبــي حــاتم الــرازي فــي ). 108:ص/18:ج(تهــذیب الكمــال : المــزي )14( ْ َّ ْ ): 51:ص/6:ج" (َ

َّوعلق محقق الكتاب على قول أبي حاتم بقوله". شیخ مجهول: "سألت أبي عنه؟، فقال ن  عبد الصمد بَّنِإلعله ههنا سقط ف: "َ
َُ والله َأعلمعبد الوارث مشهور معروف ْ ُ َّ َ  ."  
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ّسلمة المحاربي المدني: عبد العزیز بن أبي حازم: َّالراوي الثامن والخمسون ِ َ َ َ َ(1) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ْ عن اإلمام ابن نمیر قال(2)"ذیبالته"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ   ". َِثقة: "َُ
َّالنقاد  أقوال - ْالعجليذكره اإلمام  :َّفي الراويُّ َثقـة: "، وقـــال(3)"ِّمعرفة الثقات" في ِ ، وقـال اإلمـام یحیـى بـن "ِ

ُصدوقبي حازم أعبد العزیز بن : "(4)معین ، "سلـیس بـه بـأ: "(5)َّ، وقال اإلمام النسائي" لیس به بأسَِثقة، ،َ
َثقــــة: "(6)وقــــال فــــي موضــــع آخــــر ُصــــدوق فقیــــه: "(7)، وقــــال الحــــافظ ابــــن حجــــر"ِ ، وقــــال اإلمــــام أبــــو داود "َ

َالسجستاني ْ ه ال َّأرجـو أنـ" : قـال،"؟عبـد العزیـز بـن أبـي حـازم" : وقیل له،- أي ابن حنبل-سمعت أحمد: (8)ّ
ي ِدْرَاوَرَّ ولكـن الـد،ّلـيإ ُّ بـل هـو أحـب؛ال" :ل فقـا،"؟(9)يِدْرَاوَرَّ إلیـك أو الـدُّهـو أحـب" :ألحمـد  فقیـل".بأس بـه

 ،بیهأ ُبُتُ كَّالإطلب الحدیث ب ُفَرْعُلم یكن ی: "(10) في موطن آخرحمد بن حنبل، وقال اإلمام أ"أعرف منه
َْسلیمان  تبُك َّنأ :فقه منه، ویقالأ (11) لم یكن بالمدینة بعد مالكه سمعها، وكان یفقهَّنإ :هم یقولونَّنِإف  بـن ُ

وقـال اإلمـام ابـن أبـي  ،"نـه سـمع مـنهمأ لم یكن یعـرف قوامأیسمعها، وقد روى عن م  وقعت إلیه ول(12)بالل
  وعبــد الــرحمن بــن، (14)ي الزنــادبــأوعبــد الــرحمن بــن  ،بــي حــازمأبــي عــن عبــد العزیــز بــن أ ســألت :(13)حــاتم

ََأسلمزید بن    ، ازمــــبي حأز بن ـــفعبد العزی بي ألقیل: (16)مـ، وقال اإلمام ابن أبي حات"متقاربون":  فقال؟،(15)ْ
                                                           

َسلمة :زیز بن أبي حازم عبد الع)1( ّالمـدني،  بن دینـار َ ِ َ ابـن : ُینظـر.  قبـل ذلـك: وقیـل ومائـة هجریـة،مـات سـنة أربـع وثمـانینَ
  ).4088: (، ترجمة رقم)356:ص(تقریب التهذیب : حجر

  ).583:ص/2:ج( )2(
  ).96:ص/2:ج( )3(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 4( ْ َّ ْ   ).383:ص/5:ج(َ
  ).124:ص/18:ج(كمال تهذیب ال: المزي) 5(
  ).124:ص/18:ج(المصدر السابق  )6(
  ).356:ص(تقریب التهذیب  )7(
  ).221:ص(في سؤاالته لإلمام أحمد بن حنبل  )8(
ِعبد العزیـز بـن محمـد بـن عبیـد الـدراوردي، أبـو محمـد الجهنـي، مـوالهم المـدن )9( َ َ ِ ْ َ َ ّي، مـات سـنة سـت، أو سـبع وثمـانین ومائـة َّ

   ).4119: (، ترجمة رقم)358:ص(تقریب التهذیب :  حجرابن: ُینظر. هجریة
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 10( ْ َّ ْ   ).383 -382:ص/5:ج(َ
  .هو اإلمام مالك بن أنس األصبحي) 11(
َْسلیمان) 12( ِ بن بالل التیمي موالهم، أبو محمد، وأبو أیوب المدنُ َ َ ذیب تقریـب التهـ: ُینظـر.  هجریـةّي، مات سنة سبع وسبعینَّْ
  ).2539: (، ترجمة رقم)250:ص(
ِالجرح والتعدیل ) 13( ْ َّ ْ   ).383:ص/5:ج(َ
 ولـه أربـع  ومائـة هجریـة،مـات سـنة أربـع وسـبعین،  عبـد اهللا بـن ذكـوان المـدني مـولى قـریش:عبد الرحمن بـن أبـي الزنـاد) 14(

  ).3861: (، ترجمة رقم)340:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر . سنةوسبعون
ََأسـلم،الرحمن بن زید بن عبد ) 15(  :البخـاري: ُینظـر.  حـازميبیـه وأبـَأ :عـنروى  ي، المـدینيلقرشـ مـولى عمـر بـن الخطـاب اْ

  ).922: (، ترجمة رقم)284/ 5(التاریخ الكبیر 
ِالجرح والتعدیل ) 16( ْ َّ ْ   ).383:ص/5:ج(َ
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  ". ًاحدیث وسعأ يِدْرَاوَرَّالد، ويِدْرَاوَرَّالدفقه من أبي حازم أابن ": بو زرعةأبي وأوقال ، "صالح الحدیث": قال
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َُوالله َأعلم" َِثقة"عبد العزیز بن أبي حازم  ْ ُ َّ َ.  
ُ النقاد اإلماموافق َّ ْ ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ   .   بعضهم على توثیقههَُ

ّعبد العزیز بن مسلم القسملي البصري: َّالراوي التاسع والخمسون ْ ِْ َ ّ ِ َ َ(1) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ْن نمیر قال عن اإلمام اب(2)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ   ". َِثقة: "َُ
َّالنقاد  أقوال - ْالعجلي، واإلمام (3)قال اإلمام یحیى بن معین :َّفي الراويُّ ، والحـافظ (5)، والحـافظ الـذهبي(4)ِ

َثقــة: "(6)ابــن حجــر ُّعابــد، یعــد مــن األبــدال: "، وزاد الــذهبي"ِ َّعابــد، ربمــا وهــم: "، وزاد ابــن حجــر"(7)ُ ، وقــال "ُ
َثقـة ،صـالح الحـدیث": (8)ازيَّاإلمام أبو حـاتم الـر عبـد العزیـز بـن مـسلم : "(9)"، وقـال اإلمـام أحمـد بـن حنبـل"ِ

ّالقسملي ِ َ ْ   ".  لیس به بأس،(10)راجَّالس  أخو المغیرة بن مسلمَ
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َُ والله َأعلم"َِثقة عابد"عبد العزیز بن مسلم  ْ ُ َّ َ .  
ُالنقادوافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر  ُّ   .على تعدیله وتوثیقهَُ

ّعبد الكریم بن رشید البصري: َّالراوي الستون ِْ َ ْ َ ُ(11) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(12)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  

                                                           
َ عبد العزیز بن مسلم القسملي، أبو زید المروزي، ثم  )1( ْ َ َّ ِ ْ ّالبصريَ ِ ْ : ابـن حجـر: ُینظـر.  ومائـة هجریـةمات سنة سبع وسـتین، َ

  ).4122: (، ترجمة رقم)359:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
  ).594:ص/2:ج() 2(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )3( ْ َّ ْ   ).395:ص/5:ج(َ
  ).99:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات  )4(
  ).658:ص/1:ج(الكاشف ) 5(
  ).359:ص(تقریب التهذیب  )6(
  .من هذا البحث) 147:ص: (ینظر. َّتقدم بیان معناها. َُّاألولیاء والعباد: بدالاأل) 7(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 8( ْ َّ ْ   ).395:ص/5:ج(َ
َسؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد بن حنبل ) 9( ْ   ).340:ص(ّ
ّالقــــسملي،المغیــــرة بــــن مــــسلم ) 10( ِ َ ْ  تقریــــب التهــــذیب :ابــــن حجــــر: ُینظــــر.  مــــن مــــرو أصــــله،دائنيَالمــــ ،راجّ أبــــو ســــلمة الــــسَ
  ).6850(، ترجمة رقم )543:ص(
ّالبــصريد، أو ابــن راشــد  ْیَشــُعبــد الكــریم بــن ر) 11( ِ ْ الــسري بــن یحیــى، : أنــس، ومطــرف بــن الــشخیر، وروى عنــه: ، روى عــنَ

ب التهـــــذیب تقریـــــ: ، ابـــــن حجـــــر)3426: (، ترجمــــة رقـــــم)661:ص/1:ج(الكاشـــــف : الـــــذهبي: ُینظـــــر. ٕواســــحاق بـــــن أســـــید
  ).4149: (، ترجمة رقم)360:ص(
  ).602:ص/2:ج() 12(
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َّالنقاد  أقوال - َّذكـره اإلمـام ابـن حبـان فـي  :َّلراويفي اُّ َثقـة: "(2)، وقـال اإلمـام یحیـى بـن معـین(1)"ِّالثقـات"ِ ِ" ،
ُصدوق: "(3)وقال الحافظ ابن حجر َ."  

َ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نم- ُ َّیر وأحكام غیره من النقادَّ ُّ ْ:  
ْعبد الكریم بن رشید  َ َثقة"ُ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ   . اإلمام ابن معین على توثیقههَُ
ِ عبد الكریم بن مالك الجزر: الحادي والستونَّالراوي َ   :(4)ّيَ

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(5)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقــ أقــوال - ، (8)،(7)َّ، واإلمــام محمــد بــن عبــد اهللا بــن عمــار(6)قــال اإلمــام یحیــى بــن معــین :َّفــي الــراوياد ُّ

َّواإلمـــام أبـــو زرعـــة الـــرازي ْ َثقـــة: "(10)َّ، واإلمـــام النـــسائي(9)ُ ْ، وقـــال اإلمـــام ابـــن ســـعد"ِ َِوكـــان ثقـــة كثیـــر : "(11)َ
َثقــة مــتقن: "(12)، وقــال الحــافظ ابــن حجــر"الحــدیث ــَرَألــم : "(13)عیینــةبــن  ، وقــال ســفیان"ِ  ، شــئتإن ه، مثل

ّالجـزرينـا عبـد الكـریم أخبر: "(14)َّ، وقـال الثـوري فـي مـوطن آخـر"سـألتو سـمعت،: مـا یقـولَّنإ ي عراقـ:قلت َ َ 
ْشیبة یعقوب بن  اإلماموقال، "َِثقةوكان  ُصـدوق وهـو ،إلـى الـضعف مـا هـو" :(15)َ َثقـة، َ  (16) وقـد روى مالـكِ

َالرجال وكان ممن ینتقي ،عنه َثقـة: "(18)، وقـال فـي موضـع آخـر"حافظ مكثـر: "(17)، وقال الحافظ الذهبي"ِّ ِ 
                                                           

  ).129:ص/5:ج() 1(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )2( ْ َّ ْ   ).58:ص/6:ج(َ
  ).360:ص(تقریب التهذیب ) 3(
ّالجـزري،عبد الكریم بن مالـك ) 4( َ  سـنة سـبع  مـات، نـسبة إلـى قریـة مـن الیمامـة،ُّضرميَ وهـو الخـَُّأمیـة، أبـو سـعید مـولى بنـي َ

  ).4154: (، ترجمة رقم)361:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر.  ومائة هجریةوعشرین
  ).603:ص/2:ج( )5(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )6( ْ َّ ْ   ).59:ص/6:ج(َ
ِاألزدي، ّيِمـِّرَخُار المَّمـَمحمـد بـن عبـد اهللا بـن ع )7( ّالبغـدادي، أبـو جعفـر َْ ْ  ومـائتین ثنتـین وأربعـینمـات سـنة ا، نزیـل الموصـل َ

  ).6036: (، ترجمة رقم)489: ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر.  وله ثمانون سنةهجریة،
  ).255:ص/18:ج(تهذیب الكمال : المزي )8(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )9( ْ َّ ْ   ).59:ص/6:ج(َ
  ).255:ص/18:ج(تهذیب الكمال :  المزي)10(
  ).486:ص/9:ج( الطبقات )11(
  ).361:ص( تقریب التهذیب )12(
  ).88:ص/6:ج(التاریخ الكبیر :  البخاري)13(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)14( ْ َّ ْ   ).58:ص/6:ج(َ
  ).256:ص/18:ج(تهذیب الكمال :  المزي)15(
  .هو اإلمام مالك بن أنس األصبحي )16(
  ).661:ص/1:ج( الكاشف )17(
َ المغني في الضعفاء )18( َ   ).569:ص/1:ج(ُّ
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َّحبان توقف فیه ابن ،مشهور  قلـت : قـال، عـن آخـر(2) أخبرنا إبـراهیم بـن یعقـوب:(1)سائيَّالناإلمام وقال  ،"ِ
ّالجــزريعبــد الكـریم  (3)لعلـي َ  ،"(4)یحِجــَبــن أبـي ناهــو مثـل " : قلـت،"َْثبــتت ْبـَذاك ث" : قــال؟، إلـى مــن تـضمهَ
َثقـةت ْبـَ وهـو ث، وهـو أعلـم بالمـشایخ،یح أعلـم بمجاهـدِجَبن أبي نا" :قال  :(5)َّ اإلمـام أبـو حـاتم الـرازيقـال، و"ِ

َُّأحب وهو َِثقة،هو " ْخصیف من َّي إلَ َ ْخـصیف يخـأ (7) ومـن خـصاف(6)ُ َ : (8)وقـال اإلمـام أحمـد بـن حنبـل، "ُ
ْثقــة ثبــت، وهــو أثبــت مــن خــصیف فــي الحــدی" َْ ُ َ َ ّالــدارميعثمــان ، وقــال اإلمــام "ثِ ِ :  قلــت لیحیــى بــن معــین:(9)َّ
َُّأحبعبد الكریم " ْخـصیفلیـك أو إ َ َ َُّأحـبعبـد الكـریم " : فقـال،"؟ُ ْخـصیف وَّي إلـَ َ ، وقـال اإلمـام " لـیس بـه بـأسُ

ّابن عدي ِ دیثـه  فحِّالثقـاتٕ واذا روى عنه ،ولعبد الكریم أحادیث صالحة مستقیمة یرویها عن قوم ثقات" :(10)َ
َّ، وقــال اإلمــام ابــن حبــان"مــستقیم ًصــدوقكــان  ":(11)ِ ُ شــیاء المنــاكیر فــال  باألِّالثقــات ولكنــه كــان ینفــرد عــن ،اَ
 مــن حدیثــه فــال ضــیر، وهــو ِّالثقــاتٕخبــار، وان اعتبــر معتبــر بمــا وافــق مــا انفــرد مــن األ االحتجــاج بيیعجبنـ

  ."ممن استخیر اهللا فیه
َنة بین حكم ابن نمَّ خالصة القول في الراوي والمقار- َّیر وأحكام غیره من النقادُ ُّ ْ:  

َُوالله َأعلم" َِثقة"عبد الكریم بن مالك  ْ ُ َّ َ .  
ُالنقاد وافق  َّ َاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقه، وتوقف فیه ابن حبان لما تفرد  به من األخبارُّ َّ َ ِ َِّ ْ َُ.  

ْ الكنعبد اهللا بن السائب: الثاني والستون َّالراوي ّدي الكوفيِ ِ ُ ّ(12):  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ْ عن ابن نمیر توثیقه(13)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ َُ .  

                                                           
  ).257:ص/18:ج(تهذیب الكمال : المزي )1(
َهو اإلمام إبراهیم بن یعقوب الجوزجاني )2(   .من هذا البحث) 50:ص(َّتقدمت ترجمته . ُْ
  .من هذا البحث) 10:ص(َّتقدمت ترجمته . ّهو اإلمام علي بن عبد اهللا بن جعفر المدیني )3(
ِعبد اهللا بن أبي نجیحهو  )4( ّیسار المكي: َ   .من هذا البحث) 77:ص(رجمته َّتقدمت ت. ِّ
ِ الجرح والتعدیل )5( ْ َّ ْ   ).59:ص/6:ج(َ
ْخصیف )6( َ ّالجزري، بن عبد الرحمن ُ َ : ابـن حجـر :ُینظـر. وقیـل غیـر ذلـكومائـة هجریـة، مات سنة سبع وثالثین ،  أبو عونَ

  ).1718: (، ترجمة رقم)193:ص( تقریب التهذیب
ّالجـزري،خصاف بن عبـد الـرحمن  )7( َ  مـات فـي والیـة ، روى عنـه أهـل بلـده، یـروى عـن جماعـة مـن التـابعین،ف أخـو خـصیَ

َّحبانابن : ُینظر. أبى العباس   ). 7724: (، ترجمة رقم)277:ص/6:ج (ِّالثقات: ِ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )8( ْ َّ ْ   ).59: ص-58:ص/6:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )9( ْ َّ ْ   ).59:ص/6:ج(َ
  ).342:ص/5:ج( الكامل )10(
  ).146:ص/2:ج( كتاب المجروحین )11(
ّعبـد اهللا بــن الــسائب الكنــدي، ویقـال )12( ْ َالــشیباني : ِ ْ ّالكــوفيَ ِ ّزاذان الكنـدي،: ، روى عــنُ ْ  :هنــ وأبیــه الــسائب، وغیــرهم، وروى عِ

ّالمزي :ُینظر. َّالثوري، وغیرهم وسفیان ،حسین الخلقاني   ).3289: (، ترجمة رقم)558:ص/14:ج(تهذیب الكمال : َ
  ).342:ص/2:ج ()13(
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َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ، واإلمـام (2)، وقـال اإلمـام یحیـى بـن معـین(1)"ِّالثقـات"ِ
ْالعجلي : (7)، والحافـــظ ابـن حجـر(6)، والحافـــظ الـذهبي(5)َّ، واإلمــام النـسائي(4)َّــــرازي، واإلمام أبـــو حاتــم ال(3)ِ

  ". (8)الذي یروي عنه زاذان: "، وزاد اإلمام أبو حاتم"َِثقة"
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

ُوالله" َِثقة"عبد اهللا بن السائب  َّ َُ َأعلمَ ْ .  
ُالنقاد وافق َّ ْ اإلمام ابن نمیر في تعدیله وتوثیقهُّ َُ .  

ّ البلخييِراسانُ الخبَذْوَعبد اهللا بن ش: َّالراوي الثالث والستون ِ ْ َ(9) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ْ عن ابن نمیر توثیقه(10)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ َُ .  
ــوال - ــاد  أق َّالنق ــي اُّ ــراويف َّذكــره اإلمــام ابــن حبــان فــي  :َّل ، (12)، وقــال اإلمــام یحیــى بــن معــین(11)"ِّالثقــات"ِ

ْواإلمام محمد بن عبد اهللا بـن عمـار الموصـلي َ ْالعجلـي، واإلمـام )13(َّ َثقـة: "(15)َّ، واإلمـام النـسائي(14)ِ ، وقـال "ِ
 نــزل ،(18)لــخَهـل بأب مــن َذْوَابــن شـ": (17)حمـد بــن حنبـل، وقـال اإلمــام أ"اإلمـام العــالم: "(16)الحـافظ الــذهبي

                                                           
  ).32:ص/5:ج ()1(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)2( ْ َّ ْ   ).65:ص/5:ج(َ
  ).31:ص/2:ج(ِّ معرفة الثقات )3(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)4( ْ َّ ْ   ).65:ص/5:ج(َ
ّ المزي)5(   ).558:ص/14:ج(تهذیب الكمال : َ
  ).556:ص/1:ج( الكاشف )6(
  ).304:ص(ب  تقریب التهذی)7(
ّالكندي أبو عمر ،زاذان )8( ْ تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر.  هجریـة مات سنة اثنتـین وثمـانین،اً أبا عبد اهللا أیض:كنىُ وی، البزازِ
  ).1976: (، ترجمة رقم)213: ص(
ُ عبــد اهللا بــن شــوذب الخ)9( َ ْ مــسین ومائــة رة، ثــم الــشام، مــات ســنة ســت، أو ســبع وخْصَي، أبــو عبــد الــرحمن، ســكن البــِراســانَ

  ).3387: (، ترجمة رقم)308:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. هجریة
  ).354:ص/2:ج ()10(
  ).10:ص/7:ج ()11(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)12( ْ َّ ْ   ).83:ص/5:ج(َ
ّ المزي)13(   ).96:ص/15:ج(تهذیب الكمال : َ
  ).37:ص/2:ج(ِّ معرفة الثقات )14(
ّالمزي )15(   ).96:ص/15:ج(تهذیب الكمال : َ
  ).92:ص/7:ج( سیر أعالم النبالء )16(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)17( ْ َّ ْ   ).83: ص-82:ص/5:ج(َ
  .من هذا البحث) 146:ص(َّتقدم التعریف بها .  بلخ)18(
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ْالبصرة، ، وقـال اإلمـام أبـو حـاتم "ِّالثقـات وكـان مـن ، ثم انتقل إلى الـشام فأقـام بهـا، فسمع بها الحدیث وتفقهَ
ُصدوق عابد: "(2)، وقال الحافظ ابن حجر"ال بأس به: "(1)َّالرازي َ."  

ْ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكا- َ ُ َّم غیره من النقادَّ ُّ:  
َعبد اهللا بن شوذب  ْ َثقة"َ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ   .  أغلبهم على توثیقههَُ
ّالمخزومي المكي لِّمَؤُاهللا بن الم عبد: رابع والستون الَّالراوي ِّ ِ ُ ْ َ(3):  

َّ قــول ابـــن نمیـــر فـــي الـــراوي- ْ َ ْابــن نمیـــر عــن اإلمـــام (4)"التهـــذیب"لحـــافظ ابــن حجـــر فــي أخــرج ا :ُ      :لا قـــ،َُ
  ."َِثقةل ِّمَؤُاهللا بن الم عبد"

َّالنقـــاد  أقـــوال - ْقـــال اإلمـــام ابـــن ســـعد :َّفـــي الـــراويُّ َكـــان ثقـــة قلیـــل الحـــدیث": (5)َ یحیـــى بـــن ، وقـــال اإلمـــام "ِ
، وقـال اإلمـام ابـن "صـالح الحـدیث ":(7)، وقال في موضع آخر"لیس به بأس ینكر علیه الحدیث" :(6)معین
َّحبان َلروایة، ال یجوز االحتجـاج بخنكر اُكان قلیل الحدیث م: "(8)ِ َ َّره إذا انفـرد ألنـه لـم یتبـین عنـدنا عدالتـه بـِّ

ه قلیـل الحـدیث لـم یتهیـأ اعتبـار حدیثـه بحـدیث غیـره لقلتـه فـیحكم لـه بالعدالـة أو َّفیقبل ما انفرد به، وذاك أنـ
ْالجــرح ، وقــال "ضــعیف: "(11) ابــن حجــر، والحــافظ(10)َّ، واإلمــام النــسائي(9)ال اإلمــام یحیــى بــن معــین، وقــ"َ

ّاإلمام ابن عدي ِ ّوعامة ما یرویه الضعف علیه بـین: "(12)َ عبـد اهللا بـن ": (13)، وقـال اإلمـام أحمـد بـن حنبـل"َّ

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )1( ْ َّ ْ   ).83:ص/5:ج(َ
  ).308:ص(تقریب التهذیب  )2(
ِّعبد اهللا بن المؤم )3( َ ّالمخزوميل بن وهب اهللا ُ ُ ْ ، )325:ص(تقریـب التهـذیب : ُینظـر.  هجریة مات سنة ستین ومائة،ّيِ المكَ

  ).3648: (ترجمة
  ).440:ص/2:ج ()4(
  ).56:ص/8:ج(الطبقات  )5(
  ).138:ص/4:ج(الكامل  )6(
  ).138:ص/4:ج(الكامل ) 7(
َّابن حبـان ذكـره فـي كتابـه َّمع العلم أن اإلمام ). 28: ص-27:ص/ 2:ج( كتاب المجروحین )8( ، )28:ص/7:ج( "ِّالثقـات"ِ

عنـه ابـن منصور بن سـفیان، ولـیس هـذا بـصاحب أبـي الزبیـر الـذي روى : عطاء بن أبي رباح، روى عنه: یروى عن: "وقال
  ."المبارك

 وهـذا مـا ،دهمـا واحـَّه غیـر الـذي ذكـره فـي المجـروحین، والـصواب أنَّ لظنـه أنـ"ِّالثقـات" قد ذكره فـي یكونویحتمل أن 
َّحبانفهذا ابن : "  فقال)440:ص/2:ج ("التهذیب" في ّبینه الحافظ ابن حجر     ".ه ظنه غیرهَّنَق هذا ألَّما وثَّ إنِ

ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 9( ْ َّ ْ   ).175:ص/5:ج(َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین  )10( َ   ).148:ص(ُّ
  ).325:ص(تقریب التهذیب  )11(
  ).138:ص/4:ج(الكامل  )12(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )13( ْ َّ ْ   ).175:ص/5:ج(َ
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ِّالمؤمل َ ِّالمؤمـلعبـد اهللا بـن حادیـث أ" :(1)، وقـال فـي موضـع آخـر"بـذاك ولـیس ،ة مخزوميّ مكيقاض كان ُ َ ُ 
ــــو داود السجــــستاني"منــــاكیر ــــال اإلمــــام أب َ، وق ْ ــــو زرعــــة "منكــــر الحــــدیث: "(2)ّ ــــو حــــاتم وأب ــــال اإلمــــام أب ْ، وق ُ
  ."يلیس بقو" :(3)َّالرازیان

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
ِّعبد اهللا بن المؤمل  َ َُوالله َأعلم" ضعیف"ُ ْ ُ َّ َ.  

َّالنقاد  أغلب خالف ْاإلمام ابن نمیر في تعدیله، ووافقُّ ْ اإلمام ابن سعد، واإلمام ابن معـین فـي أحـد هَُ َ
َّأقواله، ولعل اإلمام ابن نمیر ومن معه كان عندهم زیادة علم بحال عبد اهللا وحال حدیثه ال سیما وأنه كان  ْ َُ َّ

َّ اإلمـام ابـن حبـانَّقلیل الحدیث، وقد تقدم كـالم َّلـم یتبـین عنـدنا عدالتـه فیقبـل مـا انفـرد بـه، وذاك أنـه قلیـل : "ِ
ْالحدیث لم یتهیأ اعتبار حدیثه بحدیث غیره لقلته فیحكم له بالعدالة أو الجرح َ ."  

ْنعیمعبد اهللا بن : نالخامس والستو َّالراوي َ ّ الشاميّيِنْیَ القُ ِ َّ(4) :  
َّ قول ابن نمیر في الرا- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(5)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ويُ ْ َُ َّ .  
َّالنقاد  أقوال - َّذكـره اإلمـام ابـن حبـان فـي  :َّفـي الـراويُّ ِّعابـد لـین : "(7)، وقـال الحـافظ ابـن حجـر(6)"ِّالثقـات"ِ

ِّتكلم فیه: "(8)، وقال الحافظ الذهبي"الحدیث ِْمظلم: "(9)، وقال اإلمام یحیى بن معین"ُ ُ(10) ."  
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

ْنعیمعبد اهللا بن  َُوالله َأعلم" لین "َُ ْ ُ َّ َ.  
َّبعض النقاد وافق  ْاإلمام ابن نمیر في تعدیله، وكان أحكامهمُّ   . دون حكمهَُ

                                                           
َالعلل ومعرفة الرجال  )1(   ).567:ص/1:ج(ِّ
ّالمزي )2(   ).190:ص/16:ج(تهذیب الكمال : َ
  ).175:ص/5:ج( )3(
ّعبــد اهللا بــن نعــیم بــن همــام القینــي الــشامي األردنــي، ویقــال )4( ُْ ّ َّّ ِ ْ َْ َ ِالدمــشقي، والــد عاصــم وعبــ: ُ ْ َ ْد الغنــي ابنــي عبــد اهللا بــن نعــیمِّ َ ُ .

  ). 3617: (، ترجمة رقم)223:ص/16:ج(تهذیب الكمال : المزي: ینظر
  ).446:ص/2:ج( )5(
  ).9:ص/7:ج( )6(
َْعبد اهللا بن نعیم"وقد وقع تصحیف في نسبة ). 327:ص(تقریب التهذیب  )7( ّالقیسي"فقیل " ُ ّالقیني"بدل " َْ ِ َُوالله َأعلم" َْ ْ ُ َّ َ.  
َلمغني في الضعفاء ا )8( َ   ).514:ص/1:ج(ُّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )9( ْ َّ ْ   ).185:ص/5:ج(َ
ِْمظلم )10( ُیكـون بمعنـى أن الـراوي مجهـول، َأي أن أمـره مظلـم ال یعـرف، فینظـر فـي هـذه : ًهذا اللفظ على وجهین، فأحیانـا: ُ َّ ََّّ

ُالحالة عدد الـرواة عنـه، ثـم یحكـم علیـه مجهـول عـین أو َ َّیكـون بمعنـى أن الـراوي منكـر الحـدیث، وَأن : ً مجهـول حـال، وأحیانـاُّ ََّّ
ُهـذه المنـاكیر أظلمــت بحدیثـه، فــسلبته النـور الــذي یكـون علــى حـدیث الثقــات، وفـي هــذه الحالـة ینظــر إلـى بقیــة كـالم األئمــة؛  ِّ

ّلیعــرف كــم ونــوع هــذه المنــاكیر، فــإن كانــت خفیفــة صــلح فــي الــشواهد والمتابعــات واال تــ ٕ مــصطفى بــن إســماعیل : ُینظــر. ركُ
َّ، إتحاف النبیل بأجوبة أسـئلة علـوم الحـدیث والعلـل والجـرح والتعـدیل، حققـه)م2000(ّالسلیماني ِ ْ َّ َّ َّأبـو إسـحاق الـدمیاطي، قـدم : ُ ّ ْ ِ

  ).     302: ص-301:ص/1:ج( اإلمارات، مكتبة الوفاء، الطبعة الثانیة -مقبل بن هادي الوادعي، عجمان: له
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ّن میسرة الهاللي الكوفيعبد الملك ب:  السادس والستونَّالراوي ِ ُ ْ َ(1) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ْ قول اإلمام ابن نمیر(2)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ َِكوفي ثقة: "َُ ِ ُ ."  
َّالنقاد  أقوال - َّذكـــــره اإلمام ابن حبان فـي  :َّفي الراويُّ مام ، واإل(4)، وقال اإلمام یحیى بن معـــین(3)"ِّالثقات"ِ

ْالعجلــي، واإلمــام (5)أحمــد بــن حنبــل ، واإلمــام عبــد الــرحمن بــن یوســف بــن (7)َّ، واإلمــام أبــو حــاتم الــرازي(6)ِ
َخراش ُصدوق: "، وزاد اإلمام أبو حاتم"َِثقة: "(10)، والحافظ ابن حجر(9)َّ، واإلمام النسائي(8) ِ َ ."  

ْ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر و- َ ُ َّأحكام غیره من النقادَّ ُّ:  
ْعبد الملك بن میسرة َُوالله َأعلم" َِثقة "َ ْ ُ َّ َ .  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ.  
ّعبد الوارث بن سعید التمیمي البصري: َّالراوي السابع والستون ِْ َ ِ ِ َ(11):  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(12)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقاد  أقوال - َّذكــره اإلمـــام ابن حبــان في  :َّفي الراويُّ   ،في الحدیث اًــتقنُ ماًــان قدریــك: "، وقــال(13)"ِّالثقــات"ِ
ـــاهُ ی: یقـــول،(14)ان شـــعبةكـــ ْ، وقـــال اإلمـــام ابـــن ســـعد"عـــرف اإلتقـــان فـــي قف َّثقـــة حجـــة: (15)َ ُ َ ، وقـــال اإلمـــام  "ِ

َثقـــة: "(17)الحـــافظ ابـــن حجـــر، و(16)َّالنـــسائي ، وقـــال  "مـــي بالقـــدر ولـــم یثبـــت عنـــهُر: "وزاد ابـــن حجـــر، "َْ ثبـــتِ

                                                           
ُّد الملك بن میسرة، أبو زید الزراد، یعد في الكوفیین، الهاللي، سمععب) 1( ُ ْ منـصور، : ابن عمر والنـزال بـن سـبرة، روى عنـه: َ

  ).1400: (، ترجمة رقم)431: ص-430:ص/5:ج(التاریخ الكبیر : البخاري: ُینظر. وشعبة
  ).627:ص/2:ج() 2(
  ).118:ص/5:ج() 3(
ْالجرح والتع: ابن أبي حاتم )4( َّ ْ   ).366:ص/5:ج(ِدیل َ
َسؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد بن حنبل ) 5( ْ   ).303:ص(ّ
  ).107:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات ) 6(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 7( ْ َّ ْ   ).366:ص/5:ج(َ
  ).423:ص/18:ج(تهذیب الكمال : المزي )8(
  ).423:ص/18:ج(المصدر السابق  )9(
  ).365:ص(تقریب التهذیب ) 10(
َّ عبــد الــوارث بــن ســعید بــن ذكــوان العنبــري، مــوالهم، أبــو عبیــدة التنــوري )11( َ ْ ّالبــصريَ ِ ْ  ، مــن الثامنــة مــات ســنة ثمــانین ومائــةَ

  ).4251: (، ترجمة رقم)367:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. هجریة
  ).635:ص/2:ج ()12(
  ).140:ص/7:ج ()13(
  .ّهو شعبة بن الحجاج العتكي) 14(
  ).290:ص/9:ج(لطبقات ا )15(
  ).483:ص/18:ج(تهذیب الكمال : المزي )16(
  ).367:ص(تقریب التهذیب ) 17(
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، "َّإنــه لمكــذوب علــى أبــي، ومــا ســمعت منــه یقـــــــول قــط فــي القــدر: (2)قــال عبــد الــصمد: "(1)اإلمــام البخــاري
َّوقال اإلمام أبو زرعة الرازي ْ َّهو أثبـت مـن حمـاد بـن : "، وزاد أبو حاتم"َِثقة: "(4)َّ حاتم الرازي، واإلمام أبو(3)ُ

َســلمة ُصــدوقعبــد الــوارث " :(6)، وقــال اإلمــام أبــو حــاتم فــي مــوطن آخــر"(5)َ َّابــن علیــة مــع ُّدَعــُ ممــن ی،َ ُ(7)   ،
 یــى بــننــا ویحأســألت " :(11)،(10)معــاذ بــن معــاذ، وقــال "ِّالثقــات مــن ُّعــدُ ی،(9) ووهیــب،(8)وبــشر بــن المفــضل

       ي یعنــــ-مــــا یمــــنعكم مــــن ذاك الــــشاب" :فقــــال ،"؟(13)احَّ التیــــيبــــأ مــــن حــــدیث يء شــــعبة عــــن شــــ(12)ســــعید
 فجعــل یمرهــا ، فقمنــا فجلــسنا إلیــه فــسألناه، منــهاحَّ التیــيبــأحفــظ لحــدیث أ اًحــدأ فمــا رأیــت ،!؟-عبــد الــوارث

 عـن حـسین ًاصـح النـاس حـدیثأارث كـان عبـد الـو" :(14)حمد بن حنبـلأ ، وقال اإلمام"كأنها مكتوبة في قلبه
 -سـعید كـان یحیـى بـن" :(17)،(16)ي بن عمـر القـواریر، وقال عبید اهللا" في الحدیثاً وكان صالح،(15)المعلم

ه كـان یثبتـه َّنـإ ف، عـن عبـد الـوارثَّالِإصـحابه أ و(18)َّدركنا مثل حمـادأحد ممن أث عن ِّدحُ ال ی-هو القطان
                                                           

محمــود : َّالــضعفاء الــصغیر، ویلیــه كتــاب الــضعفاء والمتــركین للنــسائي، تحقیــق): م1986(محمــد بــن إســماعیل البخــاري )1(
ً، وینظر أیضا)82:ص( لبنان، دار المعرفة -إبراهیم زاید، بیروت   ).118:ص/6:ج(التاریخ الكبیر : اريالبخ: ُ

َالعنبري عبد الصمد بن عبد الوارث )2( ْ   .من هذا البحث) 194:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )3( ْ َّ ْ   ).76:ص/6:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 4( ْ َّ ْ   ).76:ص/6:ج(َ
ّحماد بن سلمة البصري )5( ِ ْ َ َ َ   .من هذا البحث) 173:ص(مته َّتقدمت ترج. َّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )6( ْ َّ ْ   ).76:ص/6:ج(َ
َّعلیةابن ) 7( ّإسماعیل بن إبراهیم األسدي: ُ ِ َ    .من هذا البحث) 11:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ّالبصري،أبو إسماعیل ، بشر بن المفضل بن الحق الرقاشي )8( ِ ْ ابـن : ُینظـر. یـة ومائـة هجر مات سنة ست أو سـبع وثمـانینَ

  ).  703: (، ترجمة رقم)124:ص(تقریب التهذیب : حجر
ّالبــصري، أبــو بكــر ، مــوالهم، بــن خالــد بــن عجــالن البــاهليوهیــب )9( ِ ْ .  وقیــل بعــدها ومائــة هجریــة، مــات ســنة خمــس وســتینَ

  ).7487: (، ترجمة رقم)586:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
َالعنبــري،ان معــاذ بــن معــاذ بــن نــصر بــن حــس) 10( ْ ّالبــصري أبــو المثنــى َ ِ ْ .  مــات ســنة ســت وتــسعین ومائــة هجریــة، القاضــيَ

   ).6740: (، ترجمة رقم)536:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ینظر
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )11( ْ َّ ْ   ).75:ص/6:ج(َ
  .هو القطان) 12(
: ابـن حجـر: ُینظـر.  ومائـة هجریـةمات سنة ثمان وعـشرین ، بكنیته مشهورّيِبصر، احَّ أبو التی،عيَبُد الضْیَمُیزید بن ح )13(

   ).7704: (، ترجمة رقم)600:ص(تقریب التهذیب 
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 14( ْ َّ ْ   ).75:ص/6:ج(َ
ّالبصري، ذيْوَالحسین بن ذكوان المعلم المكتب الع )15( ِ ْ تقریـب  :ابـن حجـر: ُینظـر.  ومائـة هجریـة مات سـنة خمـس وأربعـینَ

  ).166: (، ترجمة رقم)166:ص(التهذیب 
ّالبصري، أبو سعید ،یريعبید اهللا بن عمر بن میسرة القوار )16( ِ ْ علـى هجریـة   ومـائتینمات سنة خمـس وثالثـین،  نزیل بغدادَ

  ).4325: (، ترجمة رقم)373: ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر.  وله خمس وثمانون سنة،األصح
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )17( ْ َّ ْ   ).75:ص/6:ج(َ
ِحماد بن زید األزدي )18( َْ   .من هذا البحث) 21:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
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ّ الـدارميعثمـان، وقـال اإلمـام "ا قـال عبـد الـوارثمـ:  قـال،صـحابهأحـد مـن أذا خالفـه إف ِ قلـت لیحیـى بـن : (1)َّ
َُّأحب (3)ََِّالثقفيقلت ف" : قال،"(2)یوبأ في - ابن زیدي یعن-َّهو مثل حماد" : قال،"عبد الوارث" :معین لیك إ َ

َُّأحــب (4) فــابن عیینــة:عبــد الــوارث، قلــت" : فقــال،"أو عبــد الــوارث : ل فقــا،"وارثیــوب أو عبــد الــألیــك فــي إ َ
ِالدمـشقيداهللا ْیـَبُ عيبـأمعاویـة بـن صـالح بـن  ، وقـال"عبد الوارث" ْ َ ثبـت أمـن " : قلـت لیحیـى بـن معـین:(6)،(5)ِّ

  ".اهمَّمع جماعة سمعبد الوارث بن سعید " : قال،"؟شیوخ البصریین
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقا- ُّ ْ َ ُ   :دَّ

َُوالله َأعلم" َِثقة"عبد الوارث بن سعید  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ.  

ّعبید اهللا بن عمرو الرقي اَألسدي: َّالراوي الثامن والستون ِ َ ّ ِّ َّ(7):  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّن نمیر وثقهَّ أن اإلمام اب(8)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ .  
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ، واإلمـام (10)، وقال اإلمام یحیى بن معـین(9)"ِّالثقات"ِ

ْالعجلـي َثقــة: "(13)، والحـافظ ابــن حجـر(12)َّ، واإلمـام النــسائي(11)ِ َفقیـه، ربمــا وهـم: "، وزاد ابـن حجــر"ِ َّ ، وقــال "ُ
عبیـد اهللا بـن عمـرو صـالح : "(15)َّ، وقال اإلمام أبـو حـاتم الـرازي"لیس به بأس: "(14)"اإلمام یحیى بن معین

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 1( ْ َّ ْ   ).76: ص-75:ص/6:ج(َ
  .من هذا البحث) 172:ص(َّتقدمت ترجمته . َكیسان السختیاني: أیوب بن أبي تمیمةهو  )2(
ّالبصري، أبو محمد ََِّالثقفي،لت َّعبد المجید بن الصعبد الوهاب بن ) 3( ِ ْ  عن نحـو مـن . ومائة هجریةمات سنة أربع وتسعین َ

  ).4261: (، ترجمة رقم)368: ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر. ثمانین سنة
  .هو سفیان )4(
ِالدمـشقي،  أبـو عبیـد اهللا ،معاویة بن صـالح بـن أبـي عبیـد اهللا األشـعري )5( ْ َ : ُینظـر.  ومـائتین هجریـةمـات سـنة ثـالث وسـتینِّ

  ). 6763: (، ترجمة رقم)538:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )6( ْ َّ ْ   ).76:ص/ 6:ج(َ
ّالرقيعبید اهللا بن عمرو بن أبي الولید  )7( ِّ ّ، أبو وهب األسـديَّ ِ َ ابـن . نةعـن ثمـانین إال سـهجریـة،   ومائـةمـات سـنة ثمـانین ،َ

  ).4327: (، ترجمة رقم)373:ص(تقریب التهذیب : حجر
  ).24:ص/3:ج() 8(
  ).149:ص/7:ج( )9(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )10( ْ َّ ْ   ).329:ص/5:ج(َ
  ).113:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات  )11(
  ).138:ص/19:ج(تهذیب الكمال : المزي )12(
  ).373:ص(تقریب التهذیب  )13(
  ).331:ص(َْنید لإلمام یحیى بن معین ُسؤاالت ابن الج )14(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )15( ْ َّ ْ   ).329:ص/5:ج(َ
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َثقـةالحـدیث  ُصـدوق ِ َُّأحـب، وهـو اً منكـرًاعـرف لـه حـدیثأ ال ،َ وقـال اإلمـام ابــن  ،"(1) مـن زهیـر بـن محمـدَّي إلـَ
ْسعد ًصدوق َِثقةوكان : "(2)َ ُ ّالجـزرين عبـد الكـریم  وكان أحفظ من روى ع،أطما أخَّبُ ور، كثیر الحدیث،اَ َ َ(3)، 

ْالمـصريد َبـْعَ بـن م علـي، وقـال " ینازعه في الفتوى في دهـرهٌولم یكن أحد بـن عمـرو د اهللا ْیـَبُلع قیـل" :(5)،(4)ِ
َُّأحـبلقیـه أ َّنأل" :قـال؟ لقیتـهأم ِث عنه، لِّدَحُ لم تاً كثیر(6)لْیَقُ عندك من حدیث ابن عَّنأبلغني  ن أ مـن َّي إلـَ

  ."ثق بهُه سمع بعض ذلك الكتاب مع رجل لم یَّنأ وزعم ،-ّلَجَو َزَ ع-لقیني اهللاُی
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َُوالله َأعلم" َِثقة"عبید اهللا بن عمرو  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ.  

ِعب : والستونتاسعال اويَّالر َدة بن حمْیَ ّ التیمي الكوفيدْیُ ِ ُ َّالحذ" َّْ   :(7)"اءَ
َّ قـول ابــن نمیــر فــي الـراوي- ْ َ ُّ أخــرج الخطیـب البغــدادي:ُ ْ   محمـد بــناإلمــام  عـن بــسنده (8)"تــاریخ بغـداد" فـي َ

ْنمیرعبد اهللا بن  ْنمیـر، اهللا بـن  عـن محمـد بـن عبـدَيِكُوح ،"َِثقة دْیَمُدة بن حْیِبَوع" :، قالَُ قـرأت علیـه " : قـالَُ
 ُیك یـستعینِرَ وكان شـ، منذ خمسین سنة(9)يهنُّ الدَّعمار عن ً عنه صحیفةُ وكتبت،القرآن منذ خمسین سنة

   .(10)"به في المسائل
َّالنقاد  أقوال - َّذكــره اإلمــام ابن حبــان في  :َّفي الراويُّ ْ، وقــال اإلمــام ابن سع(11)"ِّالثقــات"ِ    َِثقةان ــوك: "(12)دَ

                                                           
ِالتمیمي،زهیر بن محمد  )1( ِ : ُینظـر.  ومائـة هجریـة مـات سـنة اثنتـین وسـتین، سكن الشام ثـم الحجـاز، أبو المنذر الخراسانيَ

  ).2049: (، ترجمة رقم)217:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
  ).490:ص/9:ج(لطبقات ا) 2(
ّالجزريعبد الكریم بن مالك ) 3( َ   .من هذا البحث) 197:ص(َّتقدمت ترجمته  .َ
ّالرقي،علي بن معبد بن شداد  )4( ِّ  تقریـب التهـذیب :ابـن حجـر: ُینظـر.  ومـائتین هجریـةمات سـنة ثمـاني عـشرة،  نزیل مصرَّ
  ). 4801: (، ترجمة رقم)405:ص(
ْالجرح : ابن أبي حاتم )5( ِوالتعدیل َ ْ   ).329:ص/5:ج(َّ
َْعبد اهللا بن محمد بن عقیل بن أبي طالب الهاشمي )6(   .من هذا البحث) 36:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
ّالكوفيد ْیَمُدة بن حْیِبَع) 7( ِ   .من هذا البحث) 16:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
ُّالخطیب البغدادي )8( ْ   ). 429: ص-428ص/12:ج(تاریخ بغداد : َ
ّالبجلي أبو معاویة ،نيْهُن معاویة الد بَّعمار )9( ِ َ ّالكوفي، َ ِ تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر.  ومائـة هجریـة مات سنة ثالث وثالثـینُ

  ).4833: (، ترجمة رقم)408:ص(التهذیب 
ُّالخطیب البغدادي )10( ْ   ). 429:ص/12:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).163:ص/7:ج( )11(
  ).331:ص/9:ج(الطبقات  )12(
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 أمیـر (1) بغداد أیـام هـارونَمِدقَ ف، صاحب نحو وعربیة وقراءة للقرآنُالكوفة، وكان من أهل ،صالح الحدیث
، وقــال اإلمــام یحیــى بــن " فلــم یــزل معــه حتــى مــات ببغــداد(2)ره مــع ابنــه محمــد بــن هــارونَّیَصَ فــ،المــؤمنین

َثقـة: "(4)رَّ، واإلمام محمد بن عبد اهللا بن عمـا(3)معین : (5)، وقـال اإلمـام یحیـى بـن معـین فـي مـوطن آخـر"ِ
ٌمـــا بـــه المـــسكین بـــأس، لـــیس لـــه بخـــت" ْ ْالعجلـــي اإلمـــام ، وقـــال"َ وقـــال اإلمـــام أحمـــد بـــن ، "ال بـــأس بـــه: "(6)ِ

د أصــح ْیــَمُدة بــن حْیــِبَع" :(9)مــوطنفــي ، وقــال اإلمــام أحمــد "لــیس بــه بــأس: "(8)َّواإلمــام النــسائي ،(7)"حنبــل
د صــالح ْیــَمُدة بــن حْیــِبَع" :(12)، وقــال فــي مــوطن آخــر"(11)اًائي یعنــي زیــادّكــَمــن الب (10) عــن منــصورًاحــدیث

ُعبیدة بن حمید أحادیثه صحاح وما رویـت عنـه : "(13)، وقال اإلمام علي بن المدیني"الحدیث عن منصور ْ َْ ُ ُ َِ َ ِ
َّ، وضعفهاًشیئ َّ مـن عبیـدة الحـذاء، وال أصـح ًاحـدیثَّما رأیت أصـح : "(14)ّ، وقال اإلمام علي في موطن آخر"َ َّ َ َِْ

ْسألت أبي عــن عـبیدة َأحـب إلیك أم محمــد بـن فـضیل: (15)، وقــال اإلمــام ابن أبي حاتـم"ًرجاال َْ َ َُ ُّ : ؟، قـال(16)ِ
َّابـن فضــیل َأحب إلي" ُّ َ َْ ُصدوق: "(17) ابن حجر الحافظقالو ،"ُ   ."ما أخطأَّبُ نحوي، رَ

َّاوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الر- ُّ ْ َ ُ :  
ِعب َدة بن حمْیَ َُوالله َأعلم" َِثقة "دْیُ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ    .  بعضهم على توثیقههَُ
                                                           

، مــات ســنة ثــالث  خــامس خلفــاء الدولــة العباســیة،، أبــو جعفــرالمنــصور عبــد اهللا ن محمــد المهــدي بــنالرشــید بــ هــارون) 1(
  ).7299: (ترجمة رقم) 18: ص-9:ص/16:ج(تاریخ بغداد : الخطیب البغدادي: ُینظر. وتسعین ومائة هجریة

مـات سـنة سـبع وعـشرین  ، إسـحاقوبـ، أ بـن محمـد المهـدي بـن عبـد اهللا المنـصور بـن هـارون الرشـید المعتصم باهللامحمد) 2(
  ).1718: (، ترجمة رقم)553: ص-547:ص/4:ج(تاریخ بغداد : ُینظر. ومائتین هجریة

ُّالخطیب البغدادي) 3( ْ   ).427:ص/12:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).260:ص/19:ج(تهذیب الكمال :  المزي)4(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 5( ْ َّ ْ ْ، والخطیب البغدا)92:ص/6:ج(َ   ).427:ص/12:ج(تاریخ بغداد : ُّديَ
  )123:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات ) 6(
َسؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد بن حنبل ) 7( ْ   ).367:ص(ّ
  ).261:ص/19:ج(تهذیب الكمال : المزي )8(
َالعلل ومعرفة الرجال ) 9(   .)248:ص/1:ج(ِّ
َمنصور بن المعتمر السلمي )10( ُّ َ ْ   .من هذا البحث) 174:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
ّالكـوفي، أبـو محمـد ،ائيّكـَزیاد بن عبـد اهللا بـن الطفیـل العـامري الب )11( ِ ابـن : ُینظـر.  ومائـة هجریـة مـات سـنة ثـالث وثمـانینُ

  ).2085: (، ترجمة رقم)220:ص(تقریب التهذیب : حجر
َ العلل ومعرفة الرجال )12(     .)413:ص/2:ج(ِّ
ُّ الخطیب البغدادي )13( ْ   ).425:ص/12:ج(غداد تاریخ ب: َ
  ).425:ص/12:ج( المصدر السابق )14(
ِ الجرح والتعدیل )15( ْ َّ ْ   ).93:ص/6:ج(َ
ِّمحمد بن فضیل بن غزوان الضبي )16( َّ ْ َ ْ َ   .من هذا البحث) 13:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ).379:ص( تقریب التهذیب )17(
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ّعثمان بن األسود المكي: َّالراوي السبعون ِّ(1):  
ْ نمیر في ا قول ابن- َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(2)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :َّلراويُ ْ َُ َّ .  
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ، واإلمـام (4)، وقـال اإلمـام یحیـى بـن معـین(3)"ِّالثقـات"ِ

ْالعجلـي، واإلمـام (5)أحمد بن حنبـل َثقـة: "(8) والحـافظ ابـن حجـر،(7)َّ، واإلمـام أبـو حـاتم الـرازي(6)ِ ، وزاد أبـو "ِ
، وقـــال اإلمـــام    "َِ ثقـــةاًكـــان ثبتـــ: "(9)، وقـــال اإلمـــام ابـــن شـــاهین"َْثبـــت: "، وزاد ابـــن حجـــر"ال بـــأس بـــه: "حـــاتم

َثقــةكــان " : فقــال،ســود عــن عثمــان بــن األ- ابــن ســعید القطــانيیعنــ -یــى ســألت یح:(10)يبــن المــدیني علــ ِ 
ُّذرعمــــر بــــن " :، قلــــت"اًثبتــــ َُّأحــــب (11)َ      :، قلــــت"ســــودن بــــن األعثمــــا" : قــــال،"؟ســــودم عثمــــان بــــن األألیــــك إ َ

َُّأحبسود عثمان بن األ" َْسلیمانم سیف بن ألیك إ َ   ".م عثمانَّدَق" : قال،"؟(12)ُ
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َُوالله َأعلم" َِثقة"عثمان بن األسود  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ  .  

ِاد اَألنصارّبَیم بن عِكَ عثمان بن ح: الحادي والسبعونَّالراوي َ ّ المدنيّيْ َ َ(13) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(14)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  

                                                           
: ابــن حجــر: ُینظــر.  أو قبلهــا ومائــة هجریــة،ین، مــولى بنــي جمــح، مــات ســنة خمــسّيِّعثمــان بــن األســود بــن موســى المكــ )1(

  ).4451: (، ترجمة رقم)282:ص(تقریب التهذیب 
  ).56:ص/3:ج() 2(
  ).189:ص/7:ج( )3(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )4( ْ َّ ْ   ).144:ص/6:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )5( ْ َّ ْ   ).144:ص/6:ج(َ
  ).127:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات  )6(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )7( ْ َّ ْ   ).144:ص/6:ج(َ
  ).382:ص(تقریب التهذیب  )8(
  ).204:ص(ِّتاریخ أسماء الثقات  )9(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )10( ْ َّ ْ   ).144:ص/6:ج(َ
ُّذر عمر بن  )11( َالهمداني بن عبد اهللا بن زرارة َ ْ ُّذر أبو ،ّهبيْرُالم َ ّالكـوفي، َ ِ وقیـل ومائـة هجریـة، ث وخمـسین  مـات سـنة ثـالُ

  ).4893: (، ترجمة رقم)412:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. غیر ذلك
َْسـلیمان،سیف بن ) 12( َْسـلیمان أو بـن أبـي ُ ُالمخزومـي ُ ْ .  ومائـة هجریـة ومـات بعـد سـنة خمـسین،اًسـكن البـصرة أخیـر ،ّيِّ المكـَ

  ).2722: (قم، ترجمة ر)262:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
ــَیم بــن عِكــَعثمــان بــن ح) 13( ــَنُاد بــن حّب َف األنــصاري األْی ََ ّ، أبــو ســهل المــدني، ثــم ّســيْوْ َ ّالكــوفيَ ِ ، مــات قبــل األربعــین ومائــة ُ

  ).4461: (، ترجمة رقم)383:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. هجریة
  ).58:ص/3:ج( )14(
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َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابـن حبــان فـي  :َّفي الراويُّ ْ، وقـال اإلمـــام ابـن سعـــد(1)"ِّالثقـات"ِ ، واإلمــــام ابـن (2)َ
ْالعجلــي، واإلمــام (4)، واإلمــام أحمــد بــن حنبــل(3)معـین ، (7)َّ، واإلمــام النــسائي(6)َّ، واإلمــام أبــو حــاتم الــرازي(5)ِ

َثق: "(8)والحافظ ابن حجر ْ، وزاد اإلمام ابن سعد"ةِ ، وزاد اإلمـام أحمـد فـي مـوطن "وقد روى عنـه الكوفیـون: "َ
َْ سـلیمان بـن حمـر أبـو خالـد األوقـال ،"(10)هو أخـو  حكـیم بـن حكـیم: "، وزاد اإلمام أبو حاتم"َْثبت: "(9)آخر ُ
ّحیان ، وقـال "وثقـوه: "(12)، وقـال الحـافظ الـذهبي"عبـدهم عثمـان بـن حكـیمَأ وُالكوفـةهـل أ َقَوثـَأسمعت : "(11)َ

َّاإلمام أبو زرعة الرازي ْ   ."صالح" :(13)ُ
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

ِعثمان بن حكیم  َُوالله َأعلم" َِثقة"َ ْ ُ َّ َ.  
ُوافق النقاد َّ ْاإلمام ابن نمیر  ُّ   . أغلبهم على توثیقههعلى تعدیله ووافقَُ

ّالكوفيَّْالعالء بن صالح التیمي :  الثاني والسبعونَّالراوي ِ ُ(14) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(15)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقاد  أقوال - َّذكــــره اإلمــــام ابن حبــــان فــي  :َّفي الراويُّ   ، (17)، وقـــال اإلمـــام یحیـــى بن معـــــین(16)"ِّالثقـــات"ِ
  

                                                           
  ).190:ص/7:ج() 1(
  ).501:ص/7:ج(الطبقات ) 2(
  ).38:ص/2:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین) 3(
ِالعلل ومعرفة الرجـال ) 4( َ   ).476:ص/2:ج(ِّ
  ).127:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات ) 5(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 6( ْ َّ ْ   ).147:ص/6:ج(َ
  ).357:ص/19:ج(تهذیب الكمال : المزي) 7(
  ).383:ص(تقریب التهذیب ) 8(
ِلجرح والتعدیل ا: ابن أبي حاتم) 9( ْ َّ ْ   ).147:ص/6:ج(َ
َبــن عبــاد بـن حنیــف األنــصاري األحكـیم بــن حكـیم ) 10( ََ : ، ترجمــة رقــم)176:ص(تقریــب التهـذیب : ابـن حجــر: ُینظــر. ّسـيْوْ
)1471.(   
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 11( ْ َّ ْ   ).146:ص/6:ج(َ
  ).6:ص/2:ج(الكاشف ) 12(
ِالجرح والتعدیل ) 13( ْ َّ ْ   ).147:ص/6:ج(َ
ِالتیميالعالء بن صالح  )14( ّالكوفي المنهال بن عمرو :، روى عنَّْ ِ التـاریخ : البخـاري: ُینظـر.  الزبیـريأبـو أحمـد: ، سمع منهُ

   ).3163: (، ترجمة رقم)415:ص/6:ج(الكبیر 
  ).345:ص/3:ج() 15(
  ).502:ص/8:ج() 16(
  ).198:ص/1:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین) 17(
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ْالعجليواإلمام  العـالء بـن : "(3)، وقـال اإلمـام یحیـى بـن معـین فـي مـوطن آخـر"َِثقة: "(2)، واإلمام الذهبي(1)ِ
ْ وأبو زرعة(4)، وقال اإلمام أبو حاتم" لیس به بأس،وفیونُث عنه الكِّدَحُصالح الذي ی ال بـأس " :َّ الرازیـان(5)ُ

ُصــدوق، لــه أوهــام: "(6)، وقــال الحــافظ ابــن حجــر"هبــ ْ، وقــال اإلمــام یعقــوب بــن شــیبة"َ ، وقــال "مــشهور: "(7)َ
  ". روى أحادیث مناكیر: "(8)اإلمام علي بن المدیني

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
ُوالله" َِثقة"العالء بن صالح  َّ َُ َأعلمَ ْ.  

َّأغلـــب النقـــادوافـــق  ْاإلمـــام ابـــن نمیـــر  ُّ َّولـــم یـــتكلم فیـــه ســـوى اإلمـــام علـــي بـــن  علـــى تعدیلـــه وتوثیقـــه،َُ
ُّ، وهذا ال یضر في عدالته إال إذا كثر"روى أحادیث مناكیر: "المدیني، قال َ ُ.  

ّالعالء بن عصیم الجعفي الكوفي: َّالراوي الثالث والسبعون ِّ ُ ِ ْ ُ ُْ َ(9):  
َّبن نمیر في الراوي قول ا- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(10)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ُصدوق: "(12)، وقال الحافظ ابن حجر(11)"ِّالثقات"ِ َ."  
ْ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر- َ ُ َّ وأحكام غیره من النقادَّ ُّ:  

ْالعالء بن عصیم َ َُوالله َأعلم" َِثقة "ُ ْ ُ َّ َ.  
ْعدله اإلمام ابن نمیر والحافظ ابن حجر وكان حكم ابن نمیر أعلى ُ ْ َُ َ َّ .  

  
  
  
  
  

                                                           
  ).149:ص/2:ج(قات ِّمعرفة الث )1(
  ).104:ص/2:ج(الكاشف ) 2(
  ).16:ص/2:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین) 3(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 4( ْ َّ ْ   .)357:ص/6:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 5( ْ َّ ْ   .)357:ص/6:ج(َ
  ).435:ص(تقریب التهذیب ) 6(
  ).512:ص/22:ج(تهذیب الكمال : المزي) 7(
  ).512:ص/22:ج(تهذیب الكمال : المزي) 8(
ِالجعفيم ْیَصُالعالء بن ع )9( ْ ّالكوفي، أبو عبد اهللا ُ ِ : ابـن حجـر: ُینظـر. ، المؤذن، مات سنة خمـس، أو ثمـان ومـائتین هجریـةُ

  ).5251: (، ترجمة رقم)435:ص(تقریب التهذیب 
  ).347:ص/3:ج() 10(
  ).503:ص/8:ج() 11(
  ).435:ص(تقریب التهذیب ) 12(
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ِ الجزرثابت بن علي: الرابع والسبعون َّالراوي َ      :(1)ّيَ
َّ قـول ابــن نمیــر فــي الـراوي- ْ َ ْأخــرج الخطیـب البغــدا :ُ   بــن محمـد اإلمــام بــسنده عـن (2)"تــاریخ بغـداد" فـي ُّديَ

ْنمیر بن اهللا عبد  ،ریینَزَالجـ عـن روایتـه ولكـن .َِثقة وهو ،خراسان أهل من وكان ،ببغداد یكون كان" :قال، َُ
  ."اًشیئ عنه كتبأ ولم
َّالنقــاد  أقــوال - َّذكــره اإلمــام ابــن حبــان :َّفــي الــراويُّ وقــال اإلمــام ابــن ، "مــا أخطــأَّبُر: "، وقــال(3)"ِّالثقــات" فــي ِ

ْســـعد ًوكـــان ثقـــة صـــدوق: "(4)َ ُ َ َ ْالعجلـــيواإلمـــام  ،(5) اإلمـــام یحیـــى بـــن معـــینوقـــال، "اِ ، (7)، واإلمـــام أبوزرعـــة(6)ِ
َواإلمــام أبــو داود السجــستاني ْ َثقــة" :(8)ّ ْ وزاد اإلمــام أبــو زرعــة،"ِ َّحــدث : "وزاد اإلمــام أبــو داود ،"ال بــأس بــه: "ُ

َمسعر، و(9)عنه سفیان ْ ، "ُثنـا عتیـق أو ابـن عتیـق: ، فقـال(11)َّعلي األرقط، وحدث عنـه شـعبة: ، قیل له(10)ِ
ابــن الحــافظ وقــال ، "ِّث عــن الثقــاتَّدَلــیس بــه بــأس، إذا حــ: "(12)یحیــى بــن معــین فــي مــوطنقــال اإلمــام و

ُصـدوق": (13)حجـر  ،هُ حدیثــُكتـبُی" :(14)، وقــال اإلمـام أبـو حــاتم"ةَّجـُ وقـد ضــعفه األزدي بـال ح، ربمــا أخطـأَ
َُّأحــبو وهــ  ؛(17)كــان أخــف النــاس" :(16)"، وقــال اإلمــام أحمــد بــن حنبــل"(15) مــن ســوید بــن عبــد العزیــزَّي إلــَ

                                                           
ّالجزري بن ثابت يعل )1( َ التـاریخ : البخـاري: ُینظـر. ُّالنعمـانلـرحمن بـن  وعبـد ا، عبـد الحمیـد بـن جعفـر: سـمع أبو الحـسن،،َ

  ).2358: (، رقم الترجمة)264:ص/6:ج(الكبیر 
  ).278:ص/13:ج() 2(
  ).456:ص/8:ج( )3(
  ).332:ص/9:ج(الطبقات  )4(
  ).176:ص(َّ روایة الدارمي -تاریخ ابن معین )5(
  ).152:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات  )6(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )7( ْ َّ ْ   ).177:ص/6:ج(َ
َسؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني  )8( ْ ّ ِّ ُ َ   ).346:ص(ُْ
  .َّهو الثوري )9(
َمسعر) 10( ْ ّالكوفي الهاللي دامِ بن كِ ِ   .من هذا البحث) 192:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  .َّ شعبة بن الحجاج العتكيهو) 11(
َالعلل ومعرفة الرجال :  أحمد بن حنبل)12(   ).24:ص/3:ج(ِّ
  ).398:ص(تقریب التهذیب  )13(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )14( ْ َّ ْ   ).177:ص/6:ج(َ
ْنمیرسوید بن عبد العزیز بن  )15( َ َالسلمي ُ ِالدمشقي، موالهم ُّ ْ َ  أربع وتسعین ت سنةما،  وقیل غیر ذلك، أصله حمصي: وقیلِّ

   ).2692: (، ترجمة رقم)260:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ومائة هجریة
َسؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد بن حنبل  )16( ْ   ).275:ص(ّ
  ". صاحب نوادر): "116:ص/3:ج(أضاف اإلمام الذهبي في میزان االعتدال  )17(
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 عنــده (1)ةَّعمــاریــئ بــآخر كــان الحــسن بــن ج وی، ثــم یقطعــه،ث بــبعض الحــدیثِّدَحــُ ی،ضحك اإلنــسانُكــان یــ
ّ، وقال اإلمام األزدي"(3) خلیل(2)أنجب ِ   ".ضعیف الحدیث: "(4)َْ

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َُوالله َأعلم" َِثقة"علي بن ثابت  ْ ُ َّ َ.  

َّأغلب النقاد وافق  ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ ّ بعضهم على توثیقه، وضعفه اإلمام األزدي هَُ ِ َْ َّ َ
  . ن حجربال حجة كما قال الحافظ اب

ّعلي بن الحكم البناني البصري: َّالراوي الخامس والسبعون ِْ َ َُّ(5)     :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(6)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقاد  أقوال - َّذكـره اإلمـام ابـن حبـان فـي  :َّفي الراويُّ ْ اإلمـام ابـن سـعد، وقـال(7)"ِّالثقـات"ِ مـن أنفـسهم، : "(8)َ

َِویكنـــى أبـــا الحكـــم، وكـــان ثقـــة، لـــه أحادیـــث َ، وقـــال اإلمـــام أبـــو داود السجـــستاني"ُ ْ ، (10)َّ، واإلمـــام النـــسائي(9)ّ
َثقــة: "(12)، والحــافظ ابــن حجــر(11)والحــافظ الــذهبي ّقــال األزدي: "، وزاد الــذهبي"ِ ِ ، وزاد ابــن "وحــده فیــه لــین: َْ

َضعفه األ: "حجر َُّ َّزدي بـال حجـةََ ُ ِ ْالعجلـي، واإلمـام (13)، وقـال اإلمـام ابـن أبـي حـاتم"ْ ، وزاد "ال بـأس بـه: "(14)ِ
وى عـــن  ري الــذ، بــن الحكــميعلــ" :(15)بــن حنبــلحمـــد اإلمــام أقــال و ،"صــالح الحــدیث: "اإلمــام أبــو حــاتم

                                                           
ّالبجلية َّعمارالحسن بن  )1( ِ َ ّالكوفي، أبو محمد ،هم موالَ ِ ابـن : ُینظـر.  ومائـة هجریـةمات سـنة ثـالث وخمـسین ، قاضي بغدادُ

  ).1264: (، ترجمة رقم)162:ص(تقریب التهذیب : حجر
  ).نجب: مادة(، )748:ص/1:ج(لسان العرب : ابن منظور: ُینظر. أفضل وأنفس: أنجب )2(
  ).خلل: مادة(، )217:ص/11:ج(لسان العرب : ابن منظور: ُینظر. صدیق: خلیل )3(
  ).191:ص/2:ج(كتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي )4(
ّالبصري، أبو الحكم  َُّالبنانيعلي بن الحكم  )5( ِ ْ تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُ ینظـر.، مات سنة إحدى وثالثین ومائة هجریةَ
   ).4722: (، ترجمة رقم)400:ص(
   ).157:ص/3:ج() 6(
  ).205:ص/7:ج() 7(
  ).255:ص/9:ج(الطبقات ) 8(
َسؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني ) 9( ْ ّ ِّ ُ َ   ).326:ص(ُْ
  ).414:ص/20:ج(تهذیب الكمال : المزي) 10(
َالمغني في الضعفاء ) 11( َ   ).13:ص/2:ج(ُّ
  ).400:ص(تقریب التهذیب  )12(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 13( ْ َّ ْ   ).181:ص/6:ج(َ
  ).153:ص/2:ج(قات ِّمعرفة الث )14(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 15( ْ َّ ْ   ).181:ص/6:ج(َ
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ّالـــضحاك ُصـــدوق: "(3)، وقـــال الحـــافظ الـــذهبي" لـــیس بـــه بـــأس(2) وعطـــاء(1)َّ :   (4)" بـــن معـــین، وقـــال اإلمـــام"َ
َ، ومعمر بن راشد(5)َُّعلي بن الحكم البناني، یروي عنه أیوب السختیاني" َْ(6)."  

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
َُوالله َأعلم" َِثقة"علي بن الحكم  ْ ُ َّ َ.  

َّوافق أغلب النقاد  ْاإلمام ابن نمیر ُّ َّ، وضـعفه اإلمـام األزدي بـال حجـة كمـا قـال الحـافظ علـى تعدیلـهَُ ُ َّ ِ َْ َّ
  . ابن حجر

ُعلي بن ربیعة الوالبي الكوفي: َّالراوي السادس والسبعون ِ َ َ(7):  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ْ عن ابن نمیر توثیقه(8)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ َُ .  
َّالنقـــاد  أقـــوال - َّذكـــره اإلمــام ابـــن حبـــان فـــي  :ويَّفـــي الـــراُّ ، (10)، وقــال اإلمـــام یحیـــى بـــن معـــین(9)"ِّالثقـــات"ِ
ْالعجلــيو َثقــة: "(13)، والحــافظ ابــن حجــر(12)َّ، واإلمــام النــسائي(11)ِ هــو " :(14)َّ اإلمــام أبــو حــاتم الــرازيقــال، و"ِ

  ."الحدیث صالح
ْ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غ- َ ُ َّیره من النقادَّ ُّ:  

َعلي بن ربیعة َُوالله َأعلم" َِثقة "َ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقادوافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله ووافق ُّ   .   أغلبهم على توثیقههَُ

  

                                                           
ّالــضحاك) 1( تقریــب : ابــن حجــر: ُینظــر.  هجریــة مــات بعــد المائــة،انيراســُ أو أبــو محمــد الخ، أبــو القاســم، بــن مــزاحم الهاللــيَّ

  ).2978: (، ترجمة رقم)280:ص(التهذیب 
ّالقرشـي،أسلم  : واسم أبي رباح،باحَعطاء بن أبي ر) 2( ِ . علـى المـشهورومائـة هجریـة  مـات سـنة أربـع عـشرة ،ّيِّ مـوالهم المكـَُ

  ).4591: (، ترجمة رقم)391:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر
  ).30:ص/2:ج(الكاشف ) 3(
  ).83:ص/2:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین) 4(
  .من هذا البحث) 172:ص( ترجمته َّتقدمت. َالسختیانيكیسان : أیوب بن أبي تمیمةهو ) 5(
ِر بن راشد األزديَمْعَم) 6(   .من هذا البحث) 154:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ
َربیعةعلي بن ) 7( ْ ّالكوفي، أبو المغیرة ،بيِ بن نضلة الوالَ ِ  فقـال حـدثنا علـي بـن ربیعـة ،هو الذي روى عنـه العـالء بـن صـالح ُ

ّالبجلي، ِ َ   ).4733: (، ترجمة رقم)401:ص(تقریب التهذیب : بن حجرا: ُینظر.  وفرق بینهما البخاريَ
  ).162:ص/3:ج() 8(
  ).160:ص/5:ج() 9(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 10( ْ َّ ْ   ).185:ص/6:ج(َ
  ).154:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات ) 11(
  ).432:ص/20:ج(تهذیب الكمال : المزي) 12(
   ).401:ص(تقریب التهذیب  )13(
ِرح والتعدیل َالج: ابن أبي حاتم )14( ْ َّ   ).185:ص/6:ج(ْ
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ّ علي بن المبارك الهنائي البصري: السابع والسبعونَّالراوي ِْ َ ُ(1):  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(2)"التهذیب "أخرج الحافظ ابن حجر في :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ، وقـال اإلمـام "اً ضـابطاًكـان متقنـ: "، وقـال(3)"ِّالثقـات"ِ

ْالعجلي، واإلمام (4)یحیى بن معین َ، وقال اإلمام أبـو داود السجـستاني(5)ِ ْ َثقـة": (7)، والحـافظ ابـن حجـر(6)ّ ِ" ،
 ، واآلخــر إرســـال، أحــدهما ســماع، كتابــان(8)یحیــى بــن أبــي كثیـــر كــان لـــه عــن  ":وزاد الحــافظ ابــن حجــر

 :قال بعـض البـصریین: "(9)في موضع آخر" بن معین، وقال اإلمام یحیى "وفیین عنه فیه شيءُفحدیث الك
 فـي یحیـى بـن ٌلیس أحـد" :قال یحیى، و"َِثقة وهو ،اً بن المبارك عرض على یحیى بن أبي كثیر عرضيعل

ْالعجلــي، وقــال اإلمــام " بــن المبــارك بعــد هــؤالءّ وعلــي،(11)وزاعــي واأل،(10)وائيَتْســَّأبــي كثیــر مثــل هــشام الد ِ 
، وقـــال اإلمـــام عبـــد اهللا بـــن أحمـــد بـــن "لـــیس بـــه بـــأس: "(13)َّ، وقـــال اإلمـــام النـــسائي"ال بـــأس بـــه: "(12)مـــرة

َثقـــة" : قـــال،"؟ بـــن المبــاركُّكیـــف علــي" :قلـــت ألبــي: (14)حنبــل كیـــف ســماعه مـــن یحیــى بـــن أبـــي " : قلــت،"ِ
      (15) یحیــــىَّحــــدثنا" : ثــــم قــــال أبــــي؛"ٌضْرَ بعــــضها ســــمعها وبعــــضها عــــ،كانــــت عنــــده كتــــب" : قــــال،"؟كثیــــر
     ،جـــاءني یحیـــى بـــن ســـعید" : قـــال علـــي بـــن المبـــارك: ثـــم قـــال،" حـــدثني یحیـــى بـــن أبـــي كثیـــر: قـــال،عنـــه

ـــال أبـــي،"جـــاءني یحیـــى بـــن ســـعید ـــه مـــن وكیـــعى أرواًمـــا رأیـــت أحـــد" : ق ـــو داود "(16) عن ، وقـــال اإلمـــام أب
                                                           

ّالبـصريُ علي بن المبارك الهنـائي )1( ِ ْ التـاریخ : البخـاري: ینظـر. وكیـع، ومـسلم: یحیـى بـن أبـي كثیـر، سـمع منـه: ، سـمع مـنَ
  ).2452: (، ترجمة رقم)295:ص/6:ج(الكبیر 

  ).189:ص/3:ج( )2(
  ).213:ص/7:ج() 3(
  ).146:ص(َّ روایة الدارمي -تاریخ ابن معین )4(
  ).157:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات  )5(
َسؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني ) 6( ْ ّ ِّ ُ َ   ).307:ص(ُْ
  ).404:ص(تقریب التهذیب  )7(
ّالطائي،یحیى بن أبي كثیر  )8( : ُینظـر.  وقیـل قبـل ذلـك. ومائة هجریةمات سنة اثنتین وثالثین ، أبو نصر الیمامي، موالهمَّ

  ).7632: (، ترجمة رقم)530:ص(التهذیب تقرییب : ابن حجر
  ).142:ص/2:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین )9(
ّالبصري ، أبو بكر،رَبْنَ س:هشام بن أبي عبد اهللا )10( ِ ْ  وله ثمـان وسـبعون  ومائة هجریة،مات سنة أربع وخمسین، يوائَتْسَّ الدَ

  ).7299: (، ترجمة رقم)573:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. سنة
: ابـن حجـر: ُینظـر.  ومائة هجریـة مات سنة سبع وخمسین، أبو عمرو،عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو األوزاعي) 11(

  ). 3967: (، ترجمة رقم)347:ص(تقریب التهذیب 
  ).157:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات ) 12(
  ).114:ص/21:ج(تهذیب الكمال : المزي )13(
َالعلل ومعرفة الرجال ) 14(   ).530: ص-529:ص/1:ج(ِّ
  .هو ابن سعید القطان) 15(
ُهو وكیع بن الجراح الرؤاسي )16( َّ َ.  
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َالسجستاني ْ  ، أروى عنـه مـن وكیـعاً ما رأیـت أحـد،لیس به بأس" : قال،"؟علي بن المبارك" :قلت ألحمد: (1)ّ
َْ، وقـــال اإلمـــام أبـــو عبیـــد "جـــاءني یحیـــى جــاءني یحیـــى:  قـــال، وزعمـــوا حـــین ذهــب إلیـــه، عنـــه یحیـــىَّحــدثنا ُ
ِّاآلجر َّحـدث عنـه یحیـى بـن سـعید القطـان: "ِّسألت أبا داود عن علي بن المبارك، فقال: (2)يُ ، وقـال اإلمـام "َ

َأبو داود السجستاني ْ َّزعموا لما جاءه یحیى: " سمعت أحمد بن حنبل یقول:(3)ّ :  جعل یقول- یعني القطان-َ
  ".-ّ یعني علي بن المبارك-جاءني یحیى

َّلمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي وا- ُّ ْ َ ُ:  
َُوالله َأعلم" َِثقة"علي بن المبارك  ْ ُ َّ َ.  

ُالنقادوافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر  ُّ   . بعضهم على توثیقههعلى تعدیله، ووافقَُ
ّعمران بن حدیر السدوسي البصري: َّالراوي الثامن والسبعون ِْ َ ُُ ََّ ْ ِ(4):  

ْ قول ابن نمی- َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(5)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :َّر في الراويُ ْ َُ َّ .  
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ، واإلمـام (7)، وقال اإلمام علي بن المـدیني(6)"ِّالثقات"ِ

َثقــة: "(8)َّالنــسائي َ ثقــة ثقــة:(9)، وقــال الحــافظ ابــن حجــر"ِ َِ مــران بــن ِكــان ع" :(11)،(10)یزیــد بــن هــارون، وقــال "ِ
ًكان متعبد: "(12) وقال الحافظ الذهبي،"ر أصدق الناسْیَدُح ِّ : (13)قال اإلمام عبد اهللا بن أحمد بن حنبل، و"اُ

ْحدیرِعمران بن : "قیل ألبي وأنا أسمع َ : (15) أحمـد فـي موضـعالـ، وقـ"مـران فوقـهِع: "، قـال"؟(14) وأبو خلـدةُ

                                                           
َسؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد بن حنبل ) 1( ْ   ).338: ص-337:ص(ّ
َفي سؤاالته ألبي داود السجستاني ) 2( ْ   ).287:ص(ّ
َسواالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني ) 3( ْ ّ َْ   ).308: ص-307:ص(ُ
َعمــران بــن حــد )4( ُ ّالبــصريُر  الــسدوسي، أبــو عبیــدة  ْیِ ِ ْ تقریــب : ابــن حجــر: ُینظــر. مــات ســنة تــسع وأربعــین ومائــة هجریــة ،َ

  ).5148: (، ترجمة رقم)429:ص(التهذیب 
  ).316:ص/3:ج() 5(
  ).238:ص/7:ج() 6(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 7( ْ َّ ْ   ).297:ص/6:ج(َ
  ).317:ص/21:ج(كمال تهذیب ال: المزي) 8(
  ).429:ص(تقریب التهذیب ) 9(
َیزید بن هارون السلمي) 10(   .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . ُّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 11( ْ َّ ْ   ).297:ص/6:ج(َ
  ).92:ص/2:ج(الكاشف ) 12(
َالعلل ومعرفة الرجال ) 13(   ).42:ص/2:ج(ِّ
ِخالـــد بـــن دینـــار التمیمـــي الـــ) 14( ِ ْسعدي، أبـــو خلـــدة، مـــشهور بكنیتـــه، َ ّالبـــصريَ ِ ْ تقریـــب التهـــذیب : ابـــن حجـــر: ُینظـــر.  الخیـــاطَ
  ).1627: (، ترجمة رقم)187:ص(
ِالعلل ومعرفة الرجـال : أحمد بن حنبل) 15( َ   ).474:ص/2:ج(ِّ
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ْحـدیر بــن رانــــمِع" َ َثقــة بــخ ُ مــران بــن ِفــي جنـازة ع (3)وكـان شــعبة: "قــال أبــي: (2)فــي موضــع آخـر، وقـال "(1)ِ
ْحدیر، َ ًصدوقرحمك اهللا ما علمتك :  وهو یقولُ ُ  (5)قلت لیحیى: اً أیض(4) بن أحمد بن حنبل، وقال عبد اهللا"اَ

ْحدیرمران بن ِع ما كان من القراءات عن َ   ".(6)َِثقةلیس ب" : فقال؟، وعن الشیوخُ
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

ْعمران بن حدیر  َ ُ َثقة"ِ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ .  
َّأغلــب النقــاد وافــق  َّاإلمــام ابــن نمیــر علــى تعدیلــه، وتكلــم فیــه كــل مــن اإلمــامین شــعبة وابــن معــین، ُّ ْ َُ

َّعین في القراءات الواردة عنه أنها لیست بعمدة، ولعل هذا ممن روى عنهَّوتكلم اإلمام ابن م َ َّ.  
ّعمران بن أبي عطاء القصاب اَألسدي الواسطي: َّالراوي التاسع والسبعون ِ َ(7):  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(8)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّنقاد ال أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ، واإلمـام (10)، وقال اإلمام یحیى بن معـین(9)"ِّالثقات"ِ

وقـال الحـافظ ابـن ، " صـالح الحـدیث،لیس به بأس: "(12)، وقال اإلمام أحمد بن حنبل"َِثقة: "(11)ابن شاهین
ُصدوق، له أوهام: "(13)حجر  قـالو ،"يلـیس بقـو: "(15)َّ، واإلمـام النـسائي(14)َّ، وقال اإلمـام أبـو حـاتم الـرازي"َ

َّاإلمام أبو زرعة الرازي ْ َ، وقال اإلمام أبو داود السجستاني"ِّلین" :(16)ُ ْ   ".لیس بذاك وهو ضعیف: "(17)ّ

                                                           
ِوردت في الجرح والتعدیل ) 1( ْ َّ ْ   ". َِبخ بخ ثقة: "بلفظ) 297:ص:6:ج(َ
َالعلل ومعرفة الرج) 2(   ).538: ص-537:ص/2:ج(ال ِّ
  .َّهو شعبة بن الحجاج العتكي )3(
ِالعلل ومعرفة الرجـال : أحمد بن حنبل) 4( َ   ).8: ص-7:ص/3:ج(ِّ
  .هو ابن معین) 5(
َالعلــل ومعرفــة الرجــال"قـال الــدكتور وصــي بــن محمــد عبــاس فــي تحقیقــه لكتــاب ) 6( َِعمــران بــن حــدیر ثقــة، ): "8:ص/3:ج" (ِّ ُ

َّالقراءات الواردة عنه أنها لیست بعمدة فلعلها من قبل من روى عنهوقول ابن معین في  َّ ."  
شـعبة، وهـشیم، : اس، وابـن الحنفیـة، وروى عنـهَّابـن عبـ: عمران بـن أبـي عطـاء الواسـطي، أبـو حمـزة القـصاب، روى عـن )7(

  ).4271: (، ترجمة رقم)94:ص/2:ج(الكاشف : الذهبي: ُینظر. وعدة
  ).321:ص/3:ج() 8(
  ).218:ص/5:ج() 9(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 10( ْ َّ ْ   ).302:ص/6:ج(َ
  ).255:ص(ِّتاریخ أسماء الثقات ) 11(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 12( ْ َّ ْ   ).302:ص/6:ج(َ
  ).430:ص(تقریب التهذیب ) 13(
ْالجرح : ابن أبي حاتم) 14( ِوالتعدیلَ ْ   ).302:ص/6:ج (َّ
  ).343:ص/22:ج(تهذیب الكمال : المزي) 15(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 16( ْ َّ ْ   ).302:ص/6:ج(َ
  ).343:ص/22:ج(تهذیب الكمال : المزي) 17(
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َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َّوالل" َِثقة"عمران بن أبي عطاء  َُه َأعلمَ ْ ُ.  
َّبعــض النقــاد وافــق  ْاإلمــام ابــن نمیــر علــى تعدیلــه ووافقــُّ ََّ بعــضهم علــى توثیقــه، وتكلــم فیــه األئمــةهَُ َ       :

َّأبو حاتم، وأبو زرعة، وأبو داود، والنسائي ْ ُ.  
ّعمرو بن عمران النهدي الكوفي: َّالراوي الثمانون ِ ُ ّ ِ ْ َّ(1):  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ْ عن ابن نمیر توثیقه(2)"التهذیب"ج الحافظ ابن حجر في أخر :ُ َُ .  
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ، واإلمـام (4)، وقـال اإلمـام یحیـى بـن معــین(3)"ِّالثقات"ِ

ن، وقـال اسمه عمرو بـن عمـرا: "، وأضاف اإلمام ابن معین"َِثقة: "(6)، والحافظ ابن حجر(5)أحمد بن حنبل
  ."ما بحدیثه بأس" :(7)َّاإلمام أبو حاتم الرازي

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
َُوالله َأعلم" َِثقة"عمرو بن عمران  ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ   .  أغلبهم على توثیقههَُ
ّالكوفيُعمرو بن قیس المالئي :  الحادي والثمانونَّراويال ِ ُ(8) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(9)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقاد  أقوال - َّ ذكره اإلمام ابن حبـان فـي :َّفي الراويُّ ومتقنـیهم وفـة ُكمـن ثقـات أهـل ال: "، وقـال(10)"ِّالثقـات"ِ
ْالعجلي، واإلمــام (12)، واإلمــام أحمد بن حنبل(11)وقال اإلمـام یحیى بن معین" رائهمُباد أهل بلده وقُوع ِ(13) ،  
  

                                                           
ْالنهديأبو السوداء  ،عمرو بن عمران) 1( ّ الكوفيَّ ِ   .من هذا البحث) 65:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  )295:ص/3:ج() 2(
  ).225:ص/7:ج() 3(
ِالجرح والتعد: ابن أبي حاتم) 4( ْ َّ ْ   ).251:ص/6:ج(یل َ
  ).251:ص/6:ج(المصدر السابق ) 5(
  ).425:ص(تقریب التهذیب ) 6(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 7( ْ َّ ْ   ).251:ص/6:ج(َ
ّالكوفي، أبو عبد اهللا ،ئيالُعمرو بن قیس الم) 8( ِ تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر.  ومائة هجریة مات سنة بضع وأربعینُ
  ).5100: (قم، ترجمة ر)426:ص(
  ).300:ص/3:ج() 9(
  ).222: ص-221:ص/7:ج() 10(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 11( ْ َّ ْ   ).255:ص/6:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 12( ْ َّ ْ   ).255:ص/6:ج(َ
  ).182:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات ) 13(
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ْواإلمام أبو زرعة َثقـة: "(3)َّ الرازیـان، والحـافظ ابـن حجـر(2)، واإلمام أبو حـاتم(1)ُ ْالعجلـي، وزاد اإلمـام "ِ مـن : "ِ
ْ، وزاد أبـــو زرعــة"م علیــه یتبــرك بــهِّ یأتیــه یـــسل(4) وكـــان ســفیان،اًدِّكبــار الكــوفیین متعبــ ، وزاد ابـــن "مــأمون: "ُ

ّ، وقال اإلمام ابن عدي"متقن عابد: "حجر ِ   ". وثقاتهمُالكوفةمن أفاضل أهل : "(5)َ
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َُوالله َأعلم" ة عابدَِثق"عمرو بن قیس  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ.  

ّعمرو بن مرة بن عبد اهللا الجملي:  الثاني والثمانونَّالراوي َ َُ ّالكوفي َّ ِ ُ(6) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ْ أن اإلمام ابن نمیر و(7)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ َُ   . َّثقهَّ
َّالنقـــاد  أقــوال - َّذكــره اإلمــام ابـــن حبــان فــي  :َّفــي الـــراويُّ ، وذكــره اإلمـــام "اًكــان مرجئـــ: "، وقــال(8)"ِّالثقـــات"ِ

ْالعجلي  نظرت في هـذه اآلراء فلـم : قال،(10)ة یرى اإلرجاءَّرُوكان عمرو بن م" :، وقال"َْثبت َِثقة: "، وقال(9)ِ
َْســلیمان فقــال لــه ئ، مــن المرجئــة فأنــا مرجــاً خیــراً قومــَرَأ  أنــا : قــال؟، باســم غیــر اإلســالمَّسمُ لــم تــ: األعمــشُ

وقــال اإلمــام  ،"اًكثــرهم علمــأكــان " : قــال،ةَّرُ قلــت لــشعبة عمــرو بــن مــ:(12)،(11) بــن الولیــدبقیــة، وقــال "كــذلك
َثقــــة: "(14)، والحـــــافظ ابــــن حجـــــر(13)یحیــــى بـــــن معــــین َمـــــي  ُان ال یـــــدلس وركــــ ،عابـــــد: "، وزاد ابـــــن حجــــر"ِ ِ 

َمسعر بن كـدام ، وقال"إلرجاءبا ْ بـن  وقـال سـفیان ،"دق عنـدناِّة مـن معـادن الـصَّرُ كـان عمـرو بـن مـ:(16)،(15)ِ

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 1( ْ َّ ْ   ).255:ص/6:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : مابن أبي حات) 2( ْ َّ ْ   ).255:ص/6:ج(َ
  ).426:ص(تقریب التهذیب ) 3(
  .َّهو الثوري) 4(
  ).130:ص/5:ج(الكامل ) 5(
  .من هذا البحث) 79:ص(َّتقدمت ترجمته . اديَرُلي المَمَالجة َّرُعمرو بن م) 6(
  ).304:ص/3:ج() 7(
  ).183:ص/5:ج() 8(
  ).186: ص-185:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات ) 9(
  .من هذا البحث) 102:ص(َّتقدم التعریف به . اإلرجاء )10(
ِبقیــة بــن الولیــد بــن صــائد بــن كعــب الكالعــي، أبــو یحمــد، مــات ســنة ســبع وتــسعین ) 11( ْ ُ . هجریــة، ولــه ســبع وثمــانونومائــة َ

  ).734: (، ترجمة رقم)126:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 12( ْ َّ ْ   ).257:ص/6:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 13( ْ َّ ْ   ).258:ص/6:ج(َ
  ).426:ص(تقریب التهذیب ) 14(
ّمسعر بن كدام الكوفي) 15( ِ ُ َ ْ   .من هذا البحث) 192:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 16( ْ َّ ْ   ).257:ص/6:ج(َ
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َمسعرقلت ل: (1)عیینة ْ  ،"ةَّرُفـضل مـن عمـرو بـن مـأدركـت أ ينأ ّيما یخیل إل":  قال؟،فضل من رأیتأمن : ِ
 مـنهم ئفمن اختلف علیهم فهـو یخطـ حدیثهم ختلف فيُوفة ال یُربعة بالكأ" :(2)يعبد الرحمن بن مهدوقال 

ه َّنـإة فَّرُمـ  علـى عمـرو بـنَّالِإ ٍحـدأ علـى يعمش یثنـما رأیت األ: "(3)حفص بن غیاثوقال ، "ةَّرُعمرو بن م
ُصدوق" :(4) اإلمام أبو حاتمقال، و" على ما عندهاً كان مأمون:كان یقول َثقـة، َ ، وسـئل "اءجـر وكـان یـرى اإلِ

  .  (5)اهَّكَزَحمد بن حنبل فعنه اإلمام أ
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َّعمرو بن مرة  َثقة رمي باإلرجاء"ُ ِ ُ َ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ.  

ّجزري الرقيعمرو بن میمون ال:  الثالث والثمانونَّالراوي ِّ َّ ّ َ َ(6) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(7)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقـــاد  أقـــوال - َّ ذكـــره اإلمـــام ابـــن حبـــان فـــي :َّفـــي الـــراويُّ ، (9)، وقـــال اإلمـــام یحیـــى بـــن معـــین(8)"ِّالثقـــات"ِ

ُّوالخطیب البغدادي ْ ْ، وقال اإلمام ابن سعد"فاضل: "، وزاد ابن حجر"َِثقة: "(11)افظ ابن حجر، والح(10)َ َ(12) :
، وقــال اإلمــام عبــد الــرحمن بــن "لــیس بــه بــأس: "(13)، وقــال اإلمــام أحمــد بــن حنبــل"َِكــان ثقــة إن شــاء اهللا"

َیوسف بن خراش ُشیخ صدوق ":(14) ِ   ". والورعةَّنُّ في الساًكان رأس ":(15)، وقال الحافظ الذهبي"َ
  
  

                                                           
  ).368:ص/6:ج(التاریخ الكبیر : البخاري) 1(
ِالجرح والتعدیل :  أبي حاتمابن) 2( ْ َّ ْ   ).257:ص/6:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 3( ْ َّ ْ   ).258: ص-257:ص/6:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 4( ْ َّ ْ   ).258:ص/6:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 5( ْ َّ ْ   ).258:ص/6:ج(َ
ّالجــزري،عمــرو بــن میمــون بــن مهــران ) 6( َ  مــات ســنة ســبع وأربعــین ، ســبط ســعید بــن جبیــر، وأبــو عبــد الــرحمن، أبــو عبــد اهللاَ

  ).5121 (:، ترجمة رقم)427:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر. وقیل غیر ذلكومائة هجریة، 
  ).307:ص/3:ج() 7(
  ).224:ص/7:ج() 8(
  ).145:ص(َّ روایة الدارمي -تاریخ ابن معین) 9(
  ).89:ص/14:ج(تاریخ بغداد ) 10(
  ).427:ص(تقریب التهذیب ) 11(
  ).256:ص/22:ج(الطبقات ) 12(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 13( ْ َّ ْ   ).258:ص/6:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي) 14( ْ   ). 91: ص-89:ص/14:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).89:ص/2:ج(الكاشف  )15(
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َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
َُوالله َأعلم" َِثقة"عمرو بن میمون  ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ   . أغلبهم على توثیقههَُ
ِازني المدنة المَّعمارعمرو بن یحیى بن :  الرابع والثمانونَّالراوي َ   : (1)ّيَ

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(2)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقــاد  أقــوال - َّ ذكــره اإلمـــام ابــن حبـــان فــي :َّفــي الــراويُّ ْ، وقـــال اإلمــام ابــن ســعد(3)"ِّالثقــات"ِ ، واإلمــام (4)َ

ْالعجلــي َثقــة: "(8)، والحــافظ ابــن حجــر(7)َّ، واإلمــام النــسائي(6)َّ حــاتم الــرازي، واإلمــام أبــو(5)ِ ْ، وزاد ابــن ســعد"ِ َ :
، (10)، وكـذا قـال اإلمـام یحیـى بـن معـین"صـالح: "(9)، وقال اإلمام أبو حاتم في مـوطن آخـر"كثیر الحدیث"

  ". ولیس بالقوي،صویلح" :(11)وقال اإلمام ابن معین في موطن آخر
َّلراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خالصة القول في ا- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َُوالله َأعلم" َِثقة"عمرو بن یحیى  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ   . أغلبهم على توثیقههَُ

ّعمیر بن یزید بن عمیر اَألنصاري المدني: َّالراوي الخامس والثمانون ِ َ َ َ ََ ْ ْ ُْ ُ(12):  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّ أن اإلمام ابن نمیر وثقه(13)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
  
  

                                                           
ّالمــدني،ة بــن أبــي حــسن المــازني َّعمــارعمــرو بــن یحیــى بــن ) 1( ِ َ تقریــب التهــذیب : ُینظــر.  ومائــة هجریــة مــات بعــد الثالثــینَ
  ).5139: (، ترجمة رقم)428:ص(
  ).313:ص/3:ج() 2(
  ).215:ص/7:ج() 3(
  ).292:ص( القسم المتمم -الطبقات الكبرى) 4(
  ).188:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات ) 5(
ِالجرح والتعدیل ) 6( ْ َّ ْ   ).269:ص/6:ج(َ
  ).297:ص/22:ج(تهذیب الكمال : المزي) 7(
  ).428:ص( التهذیب تقریب) 8(
ِالجرح والتعدیل ) 9( ْ َّ ْ   ).269:ص/6:ج(َ
ِالجرح والتعدیل ) 10( ْ َّ ْ   ).269:ص/6:ج(َ
  ).138:ص(َّ روایة الدارمي -تاریخ ابن معین) 11(
ِر بـن حبیـب األنـصاري، أبـو جعفـر الخطمـي، المـدنْیـَمُر بن یزید بن عْیَمُع) 12( َ َْ ْ َ َ ابـن المـسیب، وأبـي أمامـة بـن : ّي، روى عـنَ

: ، ابــن حجــر)4290: (، ترجمــة رقــم)98:ص/2:ج(الكاشــف : الــذهبي: ُینظــر. شــعبة، والقطــان، وعــدة: ســهل، وروى عنــه
  ).5190: (، ترجمة رقم)432:ص(تقریب التهذیب 

  ).329:ص/3:ج() 13(
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َّالنقـــاد  أقــوال - َّذكــــره اإلمــام ابـــن حبــان فـــي  :َّفـــي الــراويُّ ،  (2)، وقـــال اإلمــام یحیــــى بــــن معـــــین(1)"ِّالثقــات"ِ
ْالعجلــيواإلمــام  َثقــة: "(5)، والحــافظ الــذهبي(4)َّ، واإلمــام النــسائي(3)ِ ُصــدوق: "(6)، وقــال الحــافظ ابــن حجــر"ِ َ"       ،

ًكــان أبــو جعفــر وأبــوه وجــده قومــ: "(7)وقــال اإلمــام عبــد الــرحمن بــن مهــدي ْ ِّ یتوارثــون الــصدق بعــضهم عــن اَ
   ".بعض

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
َعم َُوالله َأعلم" َِثقة"ر بن یزید ْیُ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ   . أغلبهم على توثیقههَُ
ّعیسى بن عمر اَألسدي الكوفي: َّالراوي السادس والثمانون ِ ُ ّ ِ َ(8):  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّمام ابن نمیر وثقهَّ أن اإل(9)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ .  
َّالنقــاد  أقــوال - ــراويُّ َّذكـــره اإلمــام ابــن حبـــان فــي  :َّفــي ال ، (11)، وقــال اإلمــام یحیــى بــن معـــین(10)"ِّالثقــات"ِ

ْالعجلـــيواإلمـــام  ُّ، والخطیـــب البغـــدادي(13)َّ، والنـــسائي(12)ِ ْ َثقـــة: "(15)، والحـــافط ابـــن حجـــر(14)َ ، وزاد اإلمـــام "ِ
ْالعجلــي ٌرجــل صــالح،: "ِ ً كــان أحــد قــراء الكوفــة، رأســٌ ُ َّ لــیس " :(16)َّ، وقــال اإلمــام أبــو حــاتم الــرازي" فــي القــرآناُ

  ". لیس به بأس: "(17)، وقال اإلمام أحمد بن حنبل"بحدیثه بأس
  

                                                           
  ).272:ص/7:ج() 1(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 2( ْ َّ ْ   ).379:ص/6:ج(َ
  .)193:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات ) 3(
  ).392:ص/22:ج(تهذیب الكمال : المزي) 4(
  .)98:ص/2:ج(الكاشف ) 5(
  .)432:ص(تقریب التهذیب ) 6(
  ).393:ص/22:ج(تهذیب الكمال : المزي) 7(
ّاألسديعیسى بن عمر  )8( ِ َ َ الهمداني، أبو عمر َ ْ ّالكوفيَ ِ : ابـن حجـر: ُینظـر.  ومائـة هجریـة، مـات سـنة سـت وخمـسینئ القارُ

   ).5314: (، ترجمة رقم)440:ص(تقریب التهذیب 
  ).363:ص/3:ج() 9(
  ).233:ص/7:ج() 10(
  ).400:ص/1:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین) 11(
  ).200:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات ) 12(
  ).12:ص/23:ج(تهذیب الكمال : المزي) 13(
  ).13:ص/23:ج(المصدر السابق ) 14(
  ).440:ص(تقریب التهذیب ) 15(
ِلجرح والتعدیل ا: ابن أبي حاتم) 16( ْ َّ ْ   ).282:ص/6:ج(َ
  ).13:ص/23:ج(تهذیب الكمال : المزي) 17(
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َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
ُوالله َأ" َِثقة"عیسى بن عمر  َّ َُعلمَ ْ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ   .  أغلبهم على توثیقههَُ
ّ الكوفيَُالقاسم بن الحكم العرني :السابع والثمانون َّالراوي ِ ُ(1) :  

َّ قــول ابــن نمیــر فــي الــراوي- ْ َ ْ عــن اإلمــام ابـن نمیــر، وقــد(2)"التهــذیب"أخــرج اإلمــام المـزي فــي  :ُ ُ ســئل عــن َُ
  ."َِثقة: "، فقال بن الحكمالقاسم

َّالنقـاد  أقـوال - َّ اإلمـام ابــن حبـان فـذكـره :َّفـي الـراويُّ ، وقـال اإلمــام "مـستقیم الحــدیث: "وقـال، (3)"ِّالثقـات"ي ِ
ّخلــف بــن ســالم المخرمــي َ َ، واإلمــام أبــو خیثمــة(6)، واإلمــام یحیــى بــن معــین(5)،(4)ُ ْ ، واإلمــام أحمــد بــن (8)،(7)َ

َثقـــة: "(10)َّنـــسائي، واإلمـــام ال(9)حنبـــل فـــي مـــوطن حمـــد أ وقـــال اإلمـــام، "قـــوهَّثَو: "(11)الـــذهبيالحـــافظ وقـــال ، "ِ
، وقــال "َحــالِ إلیــه الرَّدُشَریــد أن نــُ ونحــن ن،-بــن الحكــم القاســم ي یعنــ-نیكمَرُ أو عــينــَرُمــات الع" :(12)آخــر

َّزرعة الرازي أبو اإلمام ْ ُصدوقهو " :(13)ُ ُصدو: "(14) ابن حجر الحافظوقال، "َ ، وقال اإلمـام أبـو " فیه لینقَ
  ". بهُجَحتُه وال یُدیثَ حُكتبُ یِّالصدق،محله " :(15)َّحاتم الرازي

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
َثقة"القاسم بن الحكم  َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر ُّ   .   أغلبهم على توثیقههعلى تعدیله، ووافقَُ

                                                           
ّالكوفيَُ بن كثیر العرني، أبو أحمد القاسم بن الحكم) 1( ِ : ابن حجر: ُینظر.  هجریة، قاضي همذان، مات سنة ثمان ومائتینُ

  ).5455: (، ترجمة رقم)449:ص(تقریب التهذیب 
  ). 345:ص/23:ج( )2(
  ). 16:ص/9:ج() 3(
 ولــه نحــو مــن  ومــائتین هجریــة،مــات ســنة إحــدى وثالثــین، هلبــي مــوالهم الــسندي أبــو محمــد الم،مــيّرَخُخلــف بــن ســالم الم) 4(

  ).1732: (، ترجمة رقم)194:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. سبعین
  ).345:ص/23:ج(تهذیب الكمال : المزي) 5(
  ).345:ص/23:ج(المصدر السابق ) 6(
َبو خیثمة زهیر بن هو أ) 7( ْ   .من هذا البحث) 67:ص(َّتقدمت ترجمته . حربَ
  ).345:ص/23:ج(تهذیب الكمال : المزي) 8(
  ).345:ص/23:ج(المصدر السابق ) 9(
  ). 345:ص/23:ج(المصدر السابق  )10(
  ). 127:ص/2:ج(الكاشف  )11(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )12( ْ َّ ْ   ). 109:ص/7:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : تمابن أبي حا) 13( ْ َّ ْ   ). 109:ص/7:ج(َ
  .)449:ص(تقریب التهذیب ) 14(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )15( ْ َّ ْ   ). 109:ص/7:ج(َ
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ّ محمد بن الحسن اَألسدي الكوفي :الثامن والثمانون َّالراوي ِ ُ ّ ِ ّالتل"َ َ"(1) :  
َّ قــول ابــن نمیــر فــي الــراوي- ْ َ ِالتعــدیل والتجــریح"أخــرج اإلمــام البــاجي فــي  :ُ ْ ْقــال ابــن نمیــر: ، قــال(2)"َّ هــو : "َُ
  ". َِثقة
َّالنقاد  أقوال - ِقال اإلمام ابـن عـدي :اويَّفي الرُّ ِّولـه غیـر مـا ذكـرت إفـرادات، وحـدث عنـه الثقـات مـن : "(3)َ َّ َ

ًالنـــاس، ولـــم َأر بحدیثـــه بأســـ ِّصـــدوق، فیـــه لـــین: "(4)، وقـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر"اَ ُ ، وقـــال اإلمـــام أبـــو حـــاتم "َ
: (7) فـي موضـع آخـر، وقـال اإلمـام یحیـى بـن معـین(6)، وكـذا قـال اإلمـام یحیـى بـن معـین"شـیخ: "(5)َّالرازي

ال یتــابع علــى : "(9)ُوقــال اإلمــام العقیلــي ،"أدركتــه، ولــیس بــشيء: "(8)، وقــال فــي موضــع آخــر"لــیس بــشيء"
ِّضـــعف: "(10)، وقـــال الحــــافظ الـــذهبي"حدیثـــه محمــــد بـــن الحــــسن : "(11)، وقــــال اإلمـــام یعقــــوب بـــن ســـفیان"ُ

َالهمداني ْ ّ، ومحمد بن الحسن األسدي ضعیفان(12)َ ِ َ َّمـام ابـن حبـان، وقـال اإل"َ كـان فـاحش الخطـأ ممـن : "(13)ِ
ُیرفع المراسیل ویقلب األسانید، لیس ممن یحتج به ُ ََّ ْ."  

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
ُصدوق"محمد بن الحسن  َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ .  

َّبعــض النقــاد وافــق  َاإلمــام ابــن نمُّ ََّ، وتكلــم فیــه األئمــة  دون حكمــه أحكــامهمتعلــى تعدیلــه، وكانــْیــر ُ َ
َّیعقــوب بــن ســفیان، والعقیلــي، وابــن حبــان، والــذهبي، ویحیــى بــن معــین فــي أحــد أقوالــه، وبــین العقیلــي وابــن  َّ ِ ُ

َّحبان سبب الجرح؛ فقـال العقیلـي َّ، وقـال ابـن حبـان"ال یتـابع علـى حدیثـه: "ِ ع كـان فـاحش الخطـأ ممـن یرفـ: "ِ
ُالمراسیل ویقلب األسانید، لیس ممن یحتج به ُ ََّ ّ ْ."  

                                                           
ّاألسـديمحمد بـن الحـسن بـن الزبیـر  )1( ِ َ ّالكـوفي َ ِ ّالتـل"، لقبـه ُ تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر. ، مـات سـنة مـائتین هجریـة"َ
  ).5816(: ، ترجمة رقم)474:ص(
  ).681:ص/2:ج() 2(
  ).174:ص/6:ج(الكامل ) 3(
  ).474:ص/6:ج(تقریب التهذیب ) 4(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 5( ْ َّ ْ   ).226: ص-225:ص/7:ج(َ
  ).69:ص/25:ج(تهذیب الكمال : المزي) 6(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 7( ْ َّ ْ   ).225:ص/7:ج(َ
َّابن حبان) 8(   ).277:ص/2:ج(حین كتاب المجرو: ِ
َالضعفاء الكبیر ) 9( َ   ).50:ص/4:ج(ُّ
  ).164:ص/2:ج(الكاشف ) 10(
  ).56:ص/3:ج(المعرفة والتاریخ ) 11(
ـــي یزیـــد ) 12( َالهمـــداني،محمـــد بـــن الحـــسن بـــن أب ْ ّالكـــوفي،أبـــو الحـــسن  َ ِ ـــل وُ تقریـــب التهـــذیب : ابـــن حجـــر: ُینظـــر. اســـطَ نزی
  ).5820: (، ترجمة رقم)474:ص(
  ).277:ص/2:ج(روحین كتاب المج) 13(
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ّمحمد بن الصلت اَألسدي الكوفي: َّالراوي التاسع والثمانون ِ ُ ّ ِ َ ْ َّ(1)  
ْ قول ابـن نمیـر فـي - َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـن أبـي حـاتماإلمـام ا  أخـرج:َّالـراويُ ْ َّ ْ  بـن علـي أخبرنـا: ، قـال(2)"َ

َْالجنیدالحسین بن  ْمیر یقولُسمعت ابن ن: ُ َثقـةكـان  تْلَّمحمد بن الص": َ َُّأحـب (3)ديْهـَان النَّسَبـو غـأ و،ِ  َّلـيإ َ
ِّالمحدثینئمة أث من ِّدَحُان مَّسَبو غأمنه، و َ ُ".  

َّالنقــاد  أقــوال - َّذكــره اإلمــام ابــن حبــان فــي  :َّفــي الــراويُّ ْزرعــة أبــو ، وقــال اإلمــام(4)"ِّالثقــات"ِ ، واإلمــام      (5)ُ
  ".ّيِوفُك" :وزاد أبو حاتم، "َِثقة" :َّ الرازیان(6)أبو حاتم

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
ْمحمد بن الصلت  َُوالله َأعلم" َِثقة"َّ ْ ُ َّ َ .  

ُوافق النقاد َّ ْاإلمام ابن نمیر  ُّ   .على تعدیله وتوثیقهَُ
ّبن عبد اهللا بن أبي یعقوب الضبي البصري محمد :التسعون َّالراوي ِْ َ ِّ َّ(7) :  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ْ قول اإلمام ابن نمیر)8("التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ   ". َِثقة: "َُ
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ اإلمـام ، و)10(، وقال اإلمام یحیى بن معـین)9("ِّالثقات"ِ

ْالعجلي   ". َِثقة: "(14)، والحافظ ابن حجر)13(َّ، واإلمام النسائي)12(َّ، واإلمام أبو حاتم الرازي)11(ِ
ُ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن ن- َّمیر وأحكام غیره من النقادَّ ُّ ْ َ:  

َُوالله َأعلم" َِثقة"محمد بن عبد اهللا  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقادوافق  َّ ْن نمیر اإلمام اب ُّ   . على تعدیله وتوثیقهَُ

  
                                                           

ّ األسديلتَّمحمد بن الص )1( ِ َ   .من هذا البحث) 131:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 ). 323:ص/1:ج( )2(
ْأبو غسان النهدي )3( َ َّ   .من هذا البحث) 131:ص(َّتقدمت ترجمته . إسماعیل مالك بن :َ
  ). 77:ص/9:ج() 4(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )5( ْ َّ ْ   ).289:ص/7:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )6( ْ َّ ْ   ).289:ص/7:ج(َ
ّالبصريي ّبَمحمد بن عبد اهللا بن أبي یعقوب الض) 7( ِ ْ ْعمه، والحسن بن سعد، وابن أبي نعم، سـمع منـه:  من، سمعَ شـعبة، : َ

  ).377: (، ترجمة رقم)127:ص/1:ج(التاریخ الكبیر : البخاري: ُینظر. ومهدي بن میمون، وجریر بن حازم
  ).619:ص/3:ج() 8(
  ).401:ص/7:ج() 9(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 10( ْ َّ ْ   ).308:ص/7:ج(َ
  ).243:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات ) 11(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)12( ْ َّ ْ   ).308:ص/7:ج(َ
  ).574:ص/25:ج(تهذیب الكمال : المزي) 13(
  ).490:ص(تقریب التهذیب ) 14(
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ّ الكوفييِّبَّ الضموسى بن داود: الحادي والتسعون َّالراوي ِ ُ)1(:   
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ِالجرح والتعدیل" في بن أبي حاتما اإلمام أخرج :ُ ْ َّ ْ    بن ّنا عليأخبر: ، قال)2("َ

َْالجنیدالحسین بن  ْنمیر سمعت ابن : قالُ   ."َِثقة )3(سْسوَرَقاضي ط  بن داودموسى":  یقولَُ
َّالنقـــاد أقـــوال - َّاإلمـــام ابـــن حبـــانره كـــذ :َّفـــي الـــراوي ُّ ْ اإلمـــام ابـــن ســـعد، وقـــال)4("ِّالثقـــات" فـــي ِ واإلمـــام     ،)5(َ

ْالعجلـي، واإلمـام )6(َّمحمد بن عبد اهللا بن عمـار ّ، واإلمـام الـدارقطني)7(ِ ُ َ َثقـة: ")9( الـذهبي، والحـافظ)8(َّ  ، وزاد"ِ
ْابــن ســعد ْوكــان قاضــي المصیــصة: "َّ، وزاد ابــن عمــار"صــاحب حــدیث: "َ ِّ ، وكــان صــاحب اً، وكــان زاهــد)10(َ

ِّوثــق: ")11(وقــال الحــافظ الــذهبي، "زاهــد" :، وزاد الــذهبي"حــدیث ّ، وقــال اإلمــام الــدارقطني"ُ ُ َ ًوكــان مكثــر: ")12(َّ  اُ
ًمــصنف◌ َُ ُ، ولــي قــضاء الثغــور فحمــد فــیهااً مأمونــاِّ َ َ ِ ُصــدوق: ")13(ابــن حجــرالحــافظ وقــال ، "َ  فقیــه زاهــد لــه َ

 قــال، و" نعیــهَّي فــورد علــ، وطــال مقــامي بدمــشق،دركتــهأ ٌشــیخ": )14(َّ، وقــال اإلمــام أبــو حــاتم الــرازي"أوهــام
  ."ٌفي حدیثه اضطراب" :)15(اإلمام ابن أبي حاتم في موضع آخر

ْ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام - َ ُ َّغیره من النقادَّ ُّ:  
َُوالله َأعلم" َِثقة"موسى بن داود  ْ ُ َّ َ .  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ   .  بعضهم على توثیقههَُ
  
  

                                                           
  .من هذا البحث) 96:ص(َّتقدمت ترجمته . يّبَموسى بن داود الض) 1(
  ). 141:ص/8:ج(، و)323:ص/1:ج() 2(
ْطرسوس) 3(   .من هذا البحث) 96:ص(َّتقدم التعریف بها : ََ
  ).160:ص/9:ج() 4(
  ).348:ص/9:ج(الطبقات ) 5(
ُّالخطیب البغدادي) 6( ْ   ).23:ص/15(تاریخ بغداد : َ
  ). 309:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات ) 7(
ُّلخطیب البغداديا) 8( ْ   ).23:ص/15:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).303:ص/2:ج(الكاشف ) 9(
ْالمصیــصة) 10( ِّ یــاقوت : ُینظــر. مدینــة علــى شــاطىء جیحــان مــن ثغــور الــشام بــین أنطاكیــة وبــالد الــروم تقــارب طرســوس: َ

  ).145:ص/5:ج(معجم البلدان : الحموي
َالمغني في الضعفاء ) 11( َ   ).332:ص/2:ج(ُّ
ُّالبغداديالخطیب ) 12( ْ   ).23:ص/15(تاریخ بغداد : َ
  ).550:ص(تقریب التهذیب  )13(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 14( ْ َّ ْ   ).141:ص/8:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 15( ْ َّ ْ   ).141:ص/8:ج(َ
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ِ التمیميرْیَمُموسى بن ع: الثاني والتسعون َّالراوي ِ ّ الكوفيَ ِ ُ)1(:  
َّ قول ابـن نمیـر فـي الـراوي- ْ َ ِالجـرح والتعـدیل"حـاتم فـي أخـرج اإلمـام ابـن أبـي  :ُ ْ َّ ْ  بـن ّ علـيأخبرنـا: قـال، )2("َ

َْالجنید،الحسین بن  ْنمیر سمعت ابن : قالُ ْعمیرموسى بن ": ولـ یقَُ َ   ع ـه وكیــذي روى عنــــ فال،ةـــوفُان بالكــاثن ُ
   ".َِثقة
َّالنقــاد  أقــوال - ــراويُّ : )5(حجــر ابــنالحــافظ ، و)4(بي الــذه، والحــافظ)3(َّقــال اإلمــام أبــو حــاتم الــرازي :َّفــي ال
َثقـــة" ْعمیـــرموســـى بـــن : ")6(بـــن معـــین  وقـــال اإلمـــام یحیـــى،"ِ َ َثقـــة،  وهـــو ،)7( یـــروي عنـــه وكیـــعُ وموســـى بـــن ِ

ْعمیر َ ْعمیـرموسـى بـن  لـیس هـو) 9(الذي یروي عنـه إسـحاق بـن كعـب )8(ُ َ  :(10)قـال اإلمـام البرذعـي، و" هـذاُ
َّ أي أبو زرعة الرازي-ئلُس ْ ْمیر،ُعموسى بن  عن -ُ تقـول هـذا ":  لـه  فقلـت،"ال بـأس بـه":  فقـال، وأنـا شـاهدَ

ْعمیرفي موسى بن  َ ما أعني الـذي روى َّنِلیس ذاك أعني، إ: "، قال"؟ ما روى(12)، وقد روى عن الحكم(11)ُ
  ". ه، أما الذي ذهبت إلیه فضعیفأس ب، وهو ال ب(13)ث عن علقمة بن وائلِّدَحُعنه وكیع، وی

َّراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خالصة القول في ال- ُّ ْ َ ُ َّ :  
ْموسى بن عمیر  َ َثقة"ُ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ.  
  

                                                           
ِري التمیميَبْنَموسى بن عمیر الع) 1( ِ   .من هذا البحث) 79:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  . )155:ص/8:ج(، )323:ص/1:ج() 2(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 3( ْ َّ ْ   ).155:ص/8:ج(َ
  ).307:ص/2:ج(الكاشف ) 4(
  ). 553:ص(تقریب التهذیب  )5(
  ).12:ص/2:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین) 6(
ُهو ابن الجراح الرؤاسي) 7( َّ َ.  
ّالكوفيَُر القرشي ْیَمُموسى بن ع) 8( ِ   .من هذا البحث) 80:ص( ترجمته َّ تقدمت. المكفوفُ
ْكعــب،ســحاق بــن إ) 9( ــَبُ وع،اً شــریك: ســمع،أبــو یعقــوب،  بغــدادي، مــولى بنــى هاشــمَ التــاریخ : البخــاري: ُینظــر. دة بــن حمیــدْی

  ).1277: (، ترجمة رقم)400:ص/1:ج(الكبیر 
َّأسئلة البرذعي لإلمام أبي زرعة الرازي ) 10( ْ   ).532: ص-531:ص/2:ج(ُ
ّالكوفيَُر القرشي ْیَمُن عموسى بهو ) 11( ِ   .من هذا البحث) 80:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
ّالكنديأبو محمد ، عتیبةالحكم بن ) 12( ْ ّالكوفي،  ِ ِ : ُینظـر.  ولـه نیـف وسـتون، أو بعـدها ومائـة هجریـة،مات سنة ثالث عـشرةُ

  ).1453: (، ترجمة رقم)175:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
َلحــضرمي اعلقمــة بــن وائــل بــن حجــر ) 13( ْ ّالكنــدي َ ْ ّالكــوفي، ِ ِ : البخــاري: ُ ینظــر. ســمع ابــاه، روى عنــه عبــد الملــك بــن عمیــرُ

  ).178: (، ترجمة رقم)41:ص/7:ج(التاریخ الكبیر 
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ّموسى بن قیس الحضرمي الكوفي : َّالراوي الثالث والتسعون ِ ُ َ ْ ّعصفور الجنة"َ َ ُُ ْ"(1) :  
َّبن نمیر في الـراوي قول ا- ْ َ ْ عـن اإلمـام ابـن نمیـر، قـال(2)"التهـذیب"أخـرج الحـافظ ابـن حجـر فـي  :ُ كـان : "َُ

  ".َِثقة، روى عنه الناس
َّالنقوال ـ أق- َثقـة: "(4)، والحافــــــظ الذهـــبي(3)قــــال اإلمـــــام یحیـــى بـن معــــــین :َّفـي الـراوياد ـُّ : ، وزاد الذهبــــي"ِ
  سـمعت أبـي ذكـر: (6)وقـال اإلمـام أحمـد بـن حنبـل ،"ال بـأس بـه": (5)َّاإلمـام أبـو حـاتم الـرازي، وقال "شیعي"

َصـــدوق رمـــي بالتـــشیع: "(7)، وقـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر"اً خیـــرَّالِمـــا أعلـــم إ" : فقـــال،موســـى بـــن قـــیس ِ ُ ُ ، وقـــال "َ
ث ِّدَحــُ وهــو ی،ورُفْصُن أحــسن مــا یــروي عــ مـــثیــحادذه األهــ: "، وقــال"مــن الغــالة فــي الــرفض: "(8)ُالعقیلــي

  ". بأحادیث ردیئة بواطیل
ُ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن ن- َّمیر وأحكام غیره من النقادَّ ُّ ْ َ:  

َثقة رمي بالتشیع"موسى بن قیس  ِ ُ َ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  
َّأغلــب النقـــاد وافــق  ْاإلمــام ابـــن نمیــر علـــى تعدیلــه ووافقـــُّ َّه، وتكلـــم فیــه اإلمـــام  بعــضهم علـــى توثیقــهَُ

ِّالعقیلي وبین أنه من الغالة في الرفض، ویحدث بأحادیث ردیئة بواطیل َ ُ َّ َّ .  
َّنوح بن دراج : الرابع والتسعون َّالراوي َ ّالنخعي الكوفيُ ِّ ُ َ َّ)9(:  

َّ قول ابن نمیر فـي الـراوي- ْ َ ُّ أخـرج الخطیـب البغـدادي :ُ ْ  محمـد بـن جعفـر  عـن بـسنده)10("تـاریخ بغـداد"فـي َ
ْنمیر  بن اهللا عبد بن محمد یعني وسألته قال ،یابيْرِالف   ."َِثقة" :فقال ،اجَّرَد بن وحُن عنَُ
َّالنقـاد  أقـوال - َّ اإلمـام أبـو زرعـة الـرازيقـال :َّفـي الـراويُّ ْ رجـو أن ال یكـون بـه أة، ووفـُ الكيكـان قاضـ": )11(ُ

ْالعجليقال ، و"بأس  قـضاء َيِلـَوح وُ وكـان نـ،وفـةُ بالكًاالَّقـَن أبـوه ب وكـا، وكان له فقـه،ضعیف الحدیث: ")12(ِ

                                                           
ـــة، روى عـــن) 1( ـــن قـــیس الحـــضرمي، عـــصفور الجن َموســـى ب ْ ـــل، وعطیـــة: َ َْســـلمة بـــن كهی ُ َ ـــو نعـــیم،:  العـــوفي، وروى عنـــهَ ْأب َ ُ      

  ).5726: (، ترجمة رقم)307:ص/2:ج(الكاشف :  الذهبي.د بن یحیىَّوخال
  ).307:ص/2:ج() 2(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 3( ْ َّ ْ   ).158:ص/8:ج(َ
  ).307:ص/2:ج(الكاشف ) 4(
ِالجرح والتعدیل ) 5( ْ َّ ْ   ).158:ص/8:ج(َ
َالعلل ومعرفة الرجال ) 6(   ).78:ص/2:ج(، )391:ص/1:ج(ِّ
  .)553:ص(تقریب التهذیب ) 7(
َالضعفاء الكبیر  )8( َ   ).165: ص-164:ص/4:ج(ُّ
ّالكوفي، موالهم أبو محمد َالنخعي،اج َّرَوح بن دُن) 9( ِ : ابن حجر: ُینظر . ومائتین هجریة مات سنة اثنتین وثمانین، القاضيُ

  ).7205: (، ترجمة رقم)567:ص(تقریب التهذیب 
  ).433:ص/15:ج() 10(
ْالجرح والتع:  ابن أبي حاتم)11( َّ ْ   ).485:ص/8:ج(ِدیل َ
  ).320:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات  )12(
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ّوقــال اإلمــام الــدارقطني، "ُالكوفــة ُ َ وقــال ، "وفــةُلــیس بــذاك، هــو قاضــي الك: )2(ّوقــال البخــاري، "ضــعیف: ")1(َّ
مـسك النـاس أس، فیعتبـر بحدیثـه،  النـايیـدأفـي  رى حدیثـهأ ولـیس ي،لیس بـالقو" :)3(َّاإلمام أبو حاتم الرازي

، وقـال اإلمـام " وهو أعمـى، قضى سنتین،اب خبیثَّذَك" :)4(بن معینیحیى اإلمام  ، وقال"حدیثهعن روایة 
َثقـة، ولـم یكـن ،اًلـم یكـن یـدري مـا الحـدیث وال یحـسن شـیئ" :)5( فـي مـوطن آخـربن معـینا  أسـد بـن    وكـانِ

، وقـال "َهِثـْبُه أعمى من خَّن الناس َأُرِبْخُ وكان الی، وكان یقضي وهو أعمى ثالث سنین،ق منهَثْوَأ) 6(عمرو
، وقــال "بــن معــینابــه َّذَ وقــد ك،متــروك: ")8(ابــن حجــرالحــافظ وقــال ، "متــروك الحــدیث: ")7(َّاإلمــام النــسائي

َّاإلمام ابن حبان مـا یـسبق إلـى القلـب َّبُ، حتـى رِّالثقـات الموضـوعات عـن يوكان أعمى، وهو ممن یرو: ")9(ِ
َ، وقال الجوزجاني"تي بهه كان یتعمد لذلك من كثرة ما یأَّأن   ". زائغ: ")10(ُْ
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

َّنوح بن در َُوالله َأعلم" متروك"اج َ ْ ُ َّ َ.  
َّخالف أغلب النقاد ْاإلمام ابن نمیر ُّ   . في تعدیله وتوثیقه، ولم یذكر السببَُ

ّ یحیى بن عبد الحمید الحماني : والتسعون الخامسَّالراوي ّالكوفيِ ِ ُ(11):  
ْ قول ابن نمیر - َ ُّأخرج الخطیب البغدادي :َّفي الراويُ ْ  محمـد بـن عبـد اهللا عـن بـسنده (12)"تاریخ بغداد" في َ

َالحضرمي ْ ْنمیر سألت محمد بن عبد اهللا بن : قالَ َّالحماني عن یحیى َُ ء  هو أكبر من هؤال،َِثقةهو " : فقال،ِ
ّ وأخــرج اإلمــام ابــن عــدي فــي ،" فاكتــب عنــه،هــمِّلُك ِ َالحــضرمي،  بــسنده عــن محمــد بــن عبــد اهللا(13)"الكامــل"َ ْ َ 
ْنمیربن ا سألت :لاق َّالحمـانيیحیـى " عـن َُ  ،صـحابنا متـوافرونأ و(15)جـابْنِوم (14) بـن حكـیمّ وهـا هنـا علـي"ِ

                                                           
  ).167:ص/3:ج(كتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي )1(
  ).112:ص/8:ج(التاریخ الكبیر ) 2(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 3( ْ َّ ْ   ).485: ص-484:ص/8:ج(َ
  ).267:ص/1:ج(ُّ روایة الدوري - تاریخ ابن معین) 4(
  ).25:ص/2:ج(ُّ روایة الدوري -  معینتاریخ ابن) 5(
ّالبجلي،أسد بن عمرو ) 6( ِ َ : ُ ینظر. هجریةمات سنة تسعین ومائة  من أصحاب الرأى،، كنیته أبو المنذرُالكوفة، من أهل َ

َّابن حبان   ).180:ص/1:ج(المجروحین : ِ
  ).167:ص/3:ج(كتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 7(
  ).567:ص(تقریب التهذیب ) 8(
  ).46:ص/3:ج(كتاب المجروحین ) 9(
َأحوال الرجال ) 10(   ).75:ص(ِّ
  .من هذا البحث) 111:ص(َّتقدمت ترجمته . انيّمِالحیحیى بن عبد الحمید ) 11(
  ).255:ص/16:ج() 12(
  ).238:ص/7:ج() 13(
  .من هذا البحث) 139:ص(َّتقدمت ترجمته . َْاألوديعلي بن حكیم ) 14(
ِالتمیمي  بن الحارثجابْنِم )15( ِ   ..من هذا البحث) 139:ص(َّ تقدمت ترجمته َ
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ْ وابـن نمیـر(2)رمـاه أحمـد: "(1)"تـاریخ الكبیـرال"، وقـال اإلمـام البخـاري فـي "هـمّهو أكبر من هـؤالء كل" :قال َُ" ،
ِوأخــرج ابــن عــدي فــي  ْ بكــر أبــي شــیبة قــاليأبــ عــن (3)"الكامــل"َ َ ْ ْنمیــربــن ا قــال :(4)دانْبــَع قــال :َ اني َّمــِالح" :َُ

ْنمیر؟بن اسمعته من " :دانْبَ قیل لع،"كذاب   ".سمعه منهألم " : قال،!َُ
َّ أقوال النقاد - َّاإلمـام ابـن حبـان فـي  ذكـره :َّفي الراويُّ َثقـة: "(6)، وقـال اإلمـام یحیـى بـن معـین(5)"ِّالثقـات"ِ ِ" ،

َّأبـــو محمـــد یحیـــى الحمـــاني: "ســـمعت یحیـــى بـــن معـــین، یقـــول: (8):(7)ُّوقـــال اإلمـــام عبـــاس الـــدوري َِ ثقـــة،  (9)ِ
ل فـي موضـع ، وقـا"لـم یـزل یحیـى یقـول هـذا حتـى مـات: "َّ، وقـال اإلمـام الـدوري"َِویحیى بن عبد الحمید ثقـة

َّناظرنــاه فــي هــذا غیــر مــرة: "آخــر ُصــاحب حــدیث صــدوق: "(10)، وقــال اإلمــام یحیــى بــن معــین"َ َ ، وقــال فــي "ٍ
َِصدوق ثقة: "(11)موضع ُ ُثقـة، ومـا كـان بالكوفـة فـي أیامـه رجـل یحفـظ معـه، : "(12)، وقال في موضـع آخـر"َ َ ِ

ُوهـــؤالء یحـــسدونه َ ّالـــدارميعثمـــان ، وقـــال اإلمـــام "ُ ِ َّالحمـــاني" :حیـــى بـــن معـــین یقـــول ســـمعت ی:(13)َّ ُصـــدوق ِ َ 
 لـم یكـن ، فیـه غفلـةاًكـان شـیخ" :عثمـاناإلمـام  قـال ،" مـن حـسدَّالِإ مـا یقـال فیـه ،وفة مثلهُ وما بالك،مشهور

بـــن ا ي یعنـــ-مـــا یلطمـــهَّبُ ور،مـــا یجـــيء رجـــل فیـــشتمهَّبُ ور، نفـــسه كمـــا یفعـــل أصـــحاب الحـــدیثُیقـــدر یـــصون
َّالحمــاني َّ، وقـــال یحیــى الحمـــ"-ِ : ، فــأخبروه ببلـــدهم، فقـــال"مــن أیـــن أنـــتم؟: " لقـــوم غربــاء فـــي مجلـــسه(14)انيِ

َّ یــتكلم فــي، ویقــولاًســمعتم ببلــدكم أحــد" َّإنــي ضــعیف فــي الحــدیث؟، ال تــسمعوا كــالم أهــل الكوفــة، فــإنهم : ََُّ ُ ٌ
َّیحسدوني، ألني أول من جمع المسند، وقد تقدمتهم في غیر شيء َ ْ ّ، وقال اإلمام ابن عدي"ُ ِ م فیه َّلَكَوت: "(15)َ

م َّلـَكَ الـذي تَّنأ وذكـر ،حـسن الثنـاء علیـه وعلـى أبیـه ویحیى بـن معـین ، بن المدینيّ وعلي،حمد كما ذكرتأ
، وقــال "س بــهَأه ال بــَّنــأ وأرجــو ، فــي مــسنده وأحادیثــه أحادیــث منــاكیر فاذكرهــاَرَأ ولــم ،م مــن حــسدَّلــَكَفیــه ت

                                                           
  ).291:ص/8:ج( )1(
ُهو اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني، صاحب المسند )2( َْ َ.  
  ).238:ص/7:ج() 3(
ْعبدان )4(    .من هذا البحث) 139:ص(َّ تقدمت ترجمته . العسكريأحمدعبد اهللا بن هو : َ
  ).467:ص/7:ج() 5(
ّ ابن عدي)6( ِ   ).239:، ص238:ص/7:ج( في الضعفاء الكامل: َ
 ،صـم واأل،ربعـة األ:عنـهروى  و، وأبـي داود، أبـو الفـضل مـولى بنـي هاشـم عـن حـسین الجعفـي،وريُّعباس بـن محمـد الـد )7(

 .)2609: (، ترجمة رقم)536:ص/1:ج(الكاشف : الذهبي: ُینظر .مات سنة إحدى وسبعین ومائتین هجریة ،وابن البختري
ْالخطیب البغ) 8(   ).253:ص/16:ج(تاریخ بغداد : ُّداديَ
َّعبد الحمید بن عبد الرحمن الحماني) 9(   .من هذا البحث) 16:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
ُّالخطیب البغدادي ) 10( ْ   ).254:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالخطیب البغدادي ) 11( ْ   ).254:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالخطیب البغدادي ) 12( ْ   ).253:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).239:ص/7:ج(الكامل :  ابن عدي)13(
ُّالخطیب البغدادي) 14( ْ   ).254:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).239:ص/7:ج( الكامل )15(
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حـــافظ، منكـــر : "(2)، وقـــال الحــافظ الـــذهبي" اتهمـــوه بــسرقة الحـــدیثهـــمَّ أنَّالِ إ،حــافظ ":(1)الحــافظ ابـــن حجـــر
َكنـا إذا قعـدنا إلـى الحمـاني تبـین لنـا منـه بالیـا: "(4):(3)، وقال اإلمام محمد بن عبد الرحیم البـزاز"الحدیث َ َّ َّ ِ َّ ُ" ،

ْ وابـن نمیـر(6)رماه أحمـد: "(5)وقال اإلمام البخاري  ،"مـان فیـهَّیتكل يكـان أحمـد وعلـ: "(7)، وقـال فـي موضـع"َُ
، وقـــال محمـــد بـــن عبـــد اهللا " ســـكتوا عنـــه، وغیـــره(9)مـــون فیـــه عـــن شـــریكَّیتكل: "(8)وقـــال فـــي موضـــع آخـــر

َالحضرمي ْ َّالحماني،حمد بن حنبل عن یحیى أ سألت :(10)َ  : قلت،!"؟عرفهأوكیف ال " : قال،"؟تعرفه" : قلتِ
َثقــةهــو "   مــا زلنــا ،اًكــان یكــذب جهــار" :(11) فــي موضــعأحمــد اإلمــام وقــال، "علــم بمــشایخكمأأنــتم " : قــال،"ِ

َّالحمــانينعــرف ابــن  ْبكــر أحمــد بــن محمــد بــن هــانئ األثــرم ، وقــال أبــو" یــسرق األحادیــثِ    قلــت ألبــي : (12)َ
َّالحماني؟بن اما تقول في " :عبد اهللا  ثـم ،"لیس هو واحد وال اثنین وال ثالثة وال أربعـة یحكـون عنـه" : فقال،"ِ

یعقـــوب بـــن وقـــال اإلمـــام  ،" فـــي أمـــر الحـــدیثاً شـــدیدً وحمـــل علیـــه حمـــال،عظـــم مـــن ذاكاألمـــر فیـــه أ" :قـــال
َّالحمــانيا َّمــأو" :(13)ســفیان ُ، مذهبــههبــهْذَ فــي مٍّحــرَتُ وأبــو عبــد اهللا م،ء الــرأي فیــهّحمــد بــن حنبــل ســيأ َّنِإ فــِ َُ ْ َ 

ـــال" غیـــرهِهبْذَمـــن مـــحمـــد أ ـــاإلمـــام  ، وق ـــُ ثالثـــة یُأدركـــت" :(14) بـــن المـــدینيّيعل     :ظـــونَفْحَثون بمـــا ال یِّدَح
َْسـلیمانمـر بـن َتْعُ والم،(15)اميَّ وعبد األعلـى الـس،یحیى بن عبد الحمید َوقـال اإلمـام الجوزجـاني ،"(16)ُ ُْ(17) :

                                                           
  ).593:ص(تقریب التهذیب  )1(
َالمغني في الضعفاء ) 2( َ   ).407:ص/2:ج(ُّ
ُّالبغداديمحمد بن عبد الرحیم بن أبي زهیر ) 3( ْ ومـائتین  مات سـنة خمـس وخمـسین ،"بصاعقة"روف  المع، أبو یحیى، البزازَ

  ).6091: (، ترجمة رقم)493:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر. وله سبعون سنةهجریة، 
  ).429:ص/31:ج(تهذیب الكمال : المزي) 4(
  ).291:ص/8:ج(التاریخ الكبیر  )5(
ُهو اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني، صاحب المسند )6( َْ َ.  
  ).328:ص/2:ج( الصغیر التاریخ )7(
َالضعفاء الصغیر  )8( َ   ).124:ص(ُّ
ّهو شریك بن عبد اهللا النخعي )9( َ َّ ِ   .من هذا البحث) 112:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ّابن عدي) 10( ِ   ).238:ص/7:ج(الكامل : َ
  ).198:ص/3:ج(كتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 11(
ُّالخطیب البغدادي) 12( ْ   ).259:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالخطیب البغدادي) 13( ْ   ).259:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالخطیب البغدادي) 14( ْ   ).255: ص-254:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
ّالبصريعبد األعلى بن عبد األعلى ) 15( ِ ْ   مـات سـنة تـسع وثمـانین، وكان یغضب إذا قیـل لـه أبـو همـام، أبو محمدمي،اَّ السَ

  ).3734: (، ترجمة رقم)331:ص(تقریب التهذیب : حجرابن  :ُینظر. ومائة هجریة
ُالمعتمــر بــن ســلیمان التیمــي، ویكنــى أبــا محمــد، وتــوفي ســنة ســبع وثمــانین ومائــة هجریــة یالبــصرة فــي خالفــة هــارون) 16( ْ َّْ َ ُ َ ْ ُ .

ْابن سعد: ُینظر   ). 4147: (، ترجمة رقم)292: ص-291:ص/9:ج(الطبقات الكبیر : َ
  ).238:ص/7:ج(الكامل :  ابن عدي)17(
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َّســاقط ملــون" َ َّالحمــانيویحیــى بــن عبــد الحمیــد : "(1)رَّعمــابــن ، وقــال اإلمــام محمــد بــن عبــد اهللا "ُ  قــد ســقط ِ
 وال ألهـل بلـد ، وال ألهـل المدینـة،لم یكـن ألهـل الكوفـة حـدیث جیـد غریـب" : قال،"؟فما علیه" : قیل،"حدیثه

ّضـعیف كـوفي: "(2)َّ، وقال اإلمـام النـسائي" فهذا یكون هكذا، رواهَّالِإید غریب حدیث ج ِ ، وقـال فـي موضـع "ُ
  ". َِلیس بثقة: "(3)آخر

ْ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام- َ ُ َّ غیره من النقادَّ ُّ :  
َّیحیى الحماني ُصدوق "ِ َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  

َّأغلـب النقـاد خالف  َّ نمیـر وابـن معـین فـي تعـدیلهما للـراويابـنُّ ْ َّتكلمـقـد ، وَُ لكـن بـأمور كثیـرة، ووا فیـه َ
َّابن معین أن هذا راجع إلى الحسد، وهذا ما أكده الحماني نفـسه، فقـالَّبین  ِ ُالم أهـل الكوفـة، ال تـسمعوا كـ: "َّ

َّفإنهم یحسدوني، ألني أول من جمع المسند، وقد تقدمتهم في غیر شيء َ ْ ُ."  
ّیزید بن إبراهیم التستري البصري: َّالراوي السادس والتسعون ْ ِْ َ َ ُ(4):    

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّأن اإلمام ابن نمیر وثقه) 5("التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ ْ َُ َّ .  
َّالنقــاد  أقــوال - َّذكــره اإلمــام ابــن حبــان فــي  :َّفــي الــراويُّ ْالعجلــي، وقــال اإلمــام )6("ِّالثقــات"ِ ، واإلمــام أبــو )7(ِ

ْزرعــة َثقــة: ")12(، والحــافظ ابــن حجــر)11(، والحــافظ الــذهبي)10(َّ، واإلمــام النــسائي)9(، واإلمــام أبــو حــاتم)8(ُ ِ" ،
َّوقال وكیع بن الجراح ْوقال اإلمام ابن سعد، "َِثقة َِثقة" :)13("َ ًوكان ثقة ثبت: ")14(َ َْ َ ، وقـال اإلمـام عبـد اهللا بـن  "اِ

َُّأحـبهـو " : قلت،"َِثقة" : قال،"َِثقة؟یزید بن إبراهیم " :- أي لإلمام أحمد-قلت :)15(أحمد بن حنبل  إلیـك أو َ

                                                           
ُّالخطیب البغدادي ) 1( ْ   ).260:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 2( َ   ).248:ص/1:ج(ُّ
  ).431:ص/31:ج(تهذیب الكمال : المزي) 3(
ْالبــصرة، نزیــل ،ريَتْسُیزیــد بــن إبــراهیم التــ) 4(  ابــن: ُینظــر. علــى الــصحیحومائــة هجریــة مــات ســنة ثــالث وســتین  ، أبــو ســعیدَ

  ).7684: (، ترجمة رقم)599:ص(تقریب التهذیب : حجر
  ).405:ص/4:ج() 5(
  ).631:ص/7:ج() 6(
  ).360:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات ) 7(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 8( ْ َّ ْ   ).253:ص/9:ج(َ
  ).253:ص/9:ج(المصدر السابق ) 9(
  ).80:ص/32:ج(تهذیب الكمال : المزي) 10(
  .)253:ص/9:ج(الكاشف ) 11(
  ).602:ص(تقریب التهذیب ) 12(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 13( ْ َّ ْ   ).253:ص/9:ج(َ
  ).277:ص/9:ج(الطبقات ) 14(
َالعلل ومعرفة الرجال ) 15(   ).330:ص/1:ج(ِّ
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َُّأحـبیزیـد " : قـال،")1( الرفـاعيّلـي بن عّعلي بـراهیم إیزیـد بـن ": )2(َّلـرازي، وقـال اإلمـام أبـو حـاتم ا" منـهَّ إلـيَ
براهیم إیزید بن ": )5(ي بن المدینّيعل، وقال اإلمام "َْثبت وهو )4( وابن سیرین)3(صحاب الحسنأوسط أمن 

  ثبــت مــنأصــحاب الحــسن ألــیس فــي " :)7(،)6(بــد الــرحمن بــن الحكــمع، وقــال "ت فــي الحــسن وابــن ســیرینْبــَث
، وقـال اإلمـام "یزید بن إبراهیم أثبـت مـن جریـر بـن حـازم: ")8(عین، وقال اإلمام یحیى بن م"براهیمإیزید بن 

یزیـد ":  قـال،؟ثبـتأهمـا ُّ أی)10( بـن یحیـىيرَّهیم والـسبـراإئل عن یزیـد بـن ُ وس:)9( في موضعیحیى بن معین
ِ، وقـال اإلمـام عثمـان الـدارمي"كثـر منـهأَِ ثقة، ولكن یزید بـن ابـراهیم يرَّ، والسال شك فیه  :ىقلـت لیحیـ: )11(َّ

َُّأحـب )12(فهشام بن حسان"  ، وقـال اإلمـام"كالهمـا ثقتـان" : فقـال، أو یزیـد بـن إبـراهیم،بـن سـیرینا إلیـك فـي َ
  ." لیس بذاك)14(ادةَتَبراهیم عن قإیزید بن " :)13( القطانیحیى بن سعید

ُ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن ن- َّمیر وأحكام غیره من النقادَّ ُّ ْ َ:  
َُوالله َأعلم" َِثقة"بن إبراهیم یزید  ْ ُ َّ َ.  

ُوافـــق النقـــاد َّ ْ اإلمـــام ابـــن نمیـــرُّ     یتـــه عـــنَّ علـــى تعدیلـــه وتوثیقـــه، وتكلـــم اإلمـــام یحیـــى القطـــان فـــي رواَُ
ِقتادة بن دعامة فقط َ َ .  

                                                           
ّالبــصري، أبــو إســماعیل ،كريْشَالیــي بــن علــي بــن نجــاد الرفــاعي علـ) 1( ِ ْ َْ صــلى اللــه علیــ- ویقــال كــان یــشبه النبــي َ َ ُ َّ َّ ََّه وســلمَ َِ َ- .

  ).4773: (، ترجمة رقم)404:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 2( ْ َّ ْ   ).253:ص/9:ج(َ
ّیسار البصري: هو التابعي الحسن بن أبي الحسن) 3( ِ ْ َ.  
َهو التابعي محمد بن سیرین األنصاري) 4( َْ.  
ِالجرح والتعدی: ابن أبي حاتم) 5( ْ َّ ْ   ).253:ص/9:ج(ل َ
ِ  النهـدي،عبد الرحمن بـن الحكـم بـن بـشیر بـن سـلمان) 6( ْ         ،نَعـیَأاب بـن َّ وعتـ،بیـهأ : وروى عـن، رأى زكریـا بـن سـالم العتبـىَّ

 وعبــد الــسالم بــن عاصــم ،بــن مهــران الجمــال ومحمــد ،بــراهیم بــن موســىإ :روى عنــهو غیــرهم،عثمــان وبــي أوعبــد العزیــز بــن 
ِالتعدیلالجرح و:  ابن أبي حاتم:ُینظر .يالهسنجان ْ   ).1072: (، ترجمة رقم)227:ص/5:ج (َّ

ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 7( ْ َّ ْ   ).253:ص/9:ج(َ
  ).253:ص/9:ج(المصدر السابق ) 8(
  ).253:ص/9:ج(المصدر السابق ) 9(
َالشیبانين إیاس بن حرملة ري بن یحیى بَّالس) 10( ْ ّالبصري،  َ ِ ْ تقریـب : ابن حجـر: ُینظر.  ومائة هجریةینمات سنة سبع وستَ

  ).2223: (، ترجمة رقم)230:ص(التهذیب 
  ).224:ص(َّ روایة الدارمي -تاریخ ابن معین) 11(
ّاألزديهشام بن حسان ) 12( ِ ّالبصري،  أبو عبد اهللا ،وسيُ القردَْ ِ ْ ابـن : ینظـر.  ومائـة هجریـة أو ثمـان وأربعـین،مات سـنة سـبعَ

  ).7289: (، ترجمة رقم)572:ص(تقریب التهذیب : حجر
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 13( ْ َّ ْ   ).253:ص/9:ج(َ
ّالبــصري، أبـو الخطـاب ،عامـة بـن قتـادة الـسدوسيِقتـادة بـن د) 14( ِ ْ : ابـن حجــر: ینظـر.  ومائـة هجریـةمـات سـنة بـضع عـشرة َ

  ).5518: (، ترجمة رقم)453:ص(تقریب التهذیب 
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َ الشیبانيرْیَكُیونس بن ب: تسعونالالسابع و َّالراوي ْ ّ الكوفيَ ِ ُ)1(:  
َّ قول ابن نمیر في الر- ْ َ ِن عديــاباإلمــام رج ــأخ :اويُ ْاإلمـــام ابـن نمـــیر، وقـــد ن ـــنده عــــ بـس)2("الكامــل" في َ َُ

  .طنبأ و"ضي رَِثقة" : فقال،رْیَكُعن یونس بن بُسئل 
ــاد  أقــوال - َّالنق ــراويُّ َّ اإلمــام ابــن حبــانذكــره :َّفــي ال ــَنُ ابــن الج وقــال اإلمــام،)3("ِّالثقــات" فــي ِ   ســمعت :(4)دْی
َثقــةكــان " :فقــال ر،ْیــَكُ عــن یــونس بــن باًئل أیــضُ وســ،حیــى بــن معــینی ًصــدوق ِ ُ ن ه كــان مــع جعفــر بــَّ أنــَّالِ، إاَ

، ثــم قــال "كــذب: ، فقــال؟مونــه بالزندقــة بكــذا وكــذاهــم یرَّإن: ، فقــال لــه رجــلاً، وكــان موســر(5)یحیــى البرمكــي
   قـــال،" فلــم یعطهمـــا؛ فــذهبا یتكلمـــان فیــهاً أتیــاه، فأقـــصاهما، وســأاله كتابـــ(6)رأیــت ابنـــي أبــي شـــیبة": یحیــى

َخیثمــة، قــال أبــو "قــد كتبــت عنــه": یحیــى بــن معــین ْ : )8(َّ، وقــال اإلمــام أبــو حــاتم الــرازي"قــد كتبــت عنــه": (7)َ
َّ، وقال اإلمام أبو زرعة الرازي"ِّالصدقه َّمحل" ْ  وعبدة بن ،فیونس" : فقیل له،"علمهأفي الحدیث فال ما أ": )9(ُ

َْسلیمان َسلمة و،)10(ُ ْالفضل بن َ َُّأحبهم ُّیَأ )12(سحاقإ في ابن ،)11(َ  ،"َّيحـبهم إلـأدریس إابن ":  فقال،"؟لیكإ َ
ْزرعةبي قیل أل َُّأحبمن هؤالء الثالثة من " :ُ َْسلیمانعبدة بن ":  قال،"؟لیكإ َ : )13( ابن حجر الحافظوقال، "ُ

ُصـــدوق" وقــــال ، "ضـــعیف: "قـــال فـــي موضـــع آخـــر، و"لـــیس بــــالقوي: ")14(َّوقـــال اإلمـــام النـــسائي، " یخطـــئَ
ْالعجلي َ، وقـال اإلمـام أبـو داود السجـستاني"ضعیف الحدیث: ")15(ِ ْ َّلـیس هـو عنـدي حجـة، یأخـذ كـالم : ")16(ّ ُ

                                                           
َالشیبان رْیَكُیونس بن ب) 1( ْ   .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته  .يَ
ّابن عدي) 2( ِ ِالكامل في ضعفاء الرجال : َ َ   ).176:ص/7:ج(ِّ
  ).651:ص/7:ج() 3(
َْسؤاالت ابن الجنید لإلمام یحیى بن معین ) 4(   ).298:ص(ُ
ُّجعفر بن یحیى بن خالد، أبو الفضل البرمكي، وزیـر هـارون الرشـید وكانـت لـه منزلـة عنـده لـ) 5( ْ ّ ْ م یـشاركه بهـا أحـد، غـضب َ

ُّالخطیــــب البغــــدادي: ُعلیــــه الرشــــید فقتلــــه وصــــلبه ســــنة ســــبع وثمــــانین ومائــــة هجریــــة ینظــــر ْ  -30:ص/8:ج(تــــاریخ بغــــداد : َ
  ).3009: (، ترجمة رقم)39:ص

ْهما أبو بكر عبد اهللا، وعثمان ابنا محمد بن أبي شیبة) 6( َ.  
َهو أبو خیثمة زهیر بن حرب) 7( ْ    .من هذا البحث) 67:ص (َّتقدمت ترجمته. َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 8( ْ َّ ْ   ). 236:ص/9:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 9( ْ َّ ْ   ). 236:ص/9:ج(َ
ّعبدة بن سلیمان الكالبي )10( ّ َُ ْ   .من هذا البحث) 12:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
َســلمة) 11( : ُینظــر. وقــد جــاز المائــة ومائــة هجریــة، ات بعــد التــسعین مــي،َّي الــرِ قاضــ،لى األنــصارمــو،  بــن الفــضل األبــرشَ
  ).2505: (، ترجمة رقم)248:ص(
ّمحمد بن إسحاق بن یسار المطلبي) 12( ْ   .من هذا البحث) 104:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
  ). 613:ص(تقریب التهذیب ) 13(
  ).497:ص/32:ج(تهذیب الكمال :  المزي)14(
  ). 377:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات  )15(
  ).497:ص/32:ج(تهذیب الكمال :  المزي)16(
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َّابن إسحاق فیوصله باألحادیث، سمع من محمد بن إسحاق بالري ْ ِْ َ، وقـال اإلمـام الجوزجـاني")1(ِ ینبغـي : ")2(ُْ
َأن یتثبت في أمره لم َََّ ُ   ".  یله عن الطریقَّ

ُ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن ن- َّمیر وأحكام غیره من النقادَّ ُّ ْ َ:  
َبكیر یونس بن  َثقة"ُ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  

َّأغلــب النقــاد وافــق  َاإلمــام ابــن نمیــر علــى تعدیلــه وتوثیقــه، وتكلــم فیــه األئمــة الجوزجــاني، وُّ ُْ َّ ْ ْالعجلــيَُ ِ ،
ْیأخذ كالم ابن إسحاق فیوصله باألحادیث"د و، وقال اإلمام أبو داود وأبو داو ِ."  

َالرواة الذین قال فیهم  -3 َثقة"ُّ ُصدوق ِ َ":  
َّ الكوفي، أبو شهاب الحناطُّنانيِعبد ربه بن نافع الك:  األولَّالراوي َ ّ ِ ُ(3):  

َّ قـــول ابـــن نمیـــر فـــي الـــراوي- ْ َ ْقـــال ابـــن نمیـــر:  قـــال،(4)"التهـــذیب"أخـــرج الحـــافظ ابـــن حجـــر فـــي  :ُ َثقـــة  : "َُ ِ
ُصدوق َ."  

َّالنقـــاد  أقـــوال - َّذكـــره اإلمـــام ابـــن حبـــان فـــي  :َّفـــي الـــراويُّ :     (6)، وقـــال اإلمـــام یحیـــى بـــن معـــین(5)"الثقـــات"ِ
َثقـــة" ّالـــدارميعثمـــان ، وقـــال اإلمـــام "ِ ِ َُّأحـــب بو شـــهابأ قلـــت لیحیـــى بـــن معـــین فـــ:(7)َّ  لیـــك أو أبـــو بكـــر بـــن إ َ

َّعیاش َُّأحبأبو شهاب " : فقال،؟(8)َ اط َّالحن أبو شهاب" : یقوليبأ، سمعت "يء بكر في كل شيبأ من َّي إلَ
ْ، وقـــال اإلمـــام یعقـــوب بـــن شـــیبة"عبـــد ربـــه بـــن نـــافع صـــالح الحـــدیث ًوكـــان ثقـــة، كثیـــر الحـــدیث رجـــال: "(9)َ َِ  

ََّ، لم یكن بالمتین، وقد تكلموا في حفظـهاًصالح ْالعجلـي، وقـال اإلمـام "َ ، وقـال فـي موضـع "ال بـأس بـه": (10)ِ
ْأبو شهـــــاب ثقة، روى عنـه سـعدویه: "(11)آخــــر َ َ ، 13)(ِ، وقـال اإلمـام عبـد الـرحمن بـن یوسـف بـن خـراش"(12)ِ

                                                           
  .من هذا البحث) 180:ص(ّتقدم التعریف بها : َّ الري)1(
َ أحوال الرجال )2(   ).138:ص(ِّ
. اط، نزیل المدائن، أبو شهاب األصغر، مات سنة إحدى أو اثنتین وسبعین ومائـة هجریـةَّعبد ربه بن نافع الكناني الحن )3(

  ).3790: (، ترجمة رقم)335:ص(ب تقریب التهذی: ابن حجر: ُینظر
  ).482:ص/2:ج() 4(
  ).154:ص/7:ج() 5(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 6( ْ َّ ْ   ).42:ص/6:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 7( ْ َّ ْ   ).42:ص/6:ج(َ
ّأبو بكر بن عیاش األسدي) 8( ِ َ َ َّ   .من هذا البحث ) 19:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ْالخطیب البغد) 9(   ).438:ص/12:ج(تاریخ بغداد : ُّادي َ
  ).71:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات  )10(
ُّالخطیب البغدادي  )11( ْ   ).440:ص/12:ج(تاریخ بغداد : َ
َْسـلیمانسعید بن  )12( ِّالـضبي، ُ  ومـائتین  مـات سـنة خمـس وعـشرین،"دویهْعَسـ" نزیـل بغـداد البـزاز لقبـه ، أبـو عثمـان الواسـطيَّ

  ).2329: (، ترجمة رقم)237:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: رُینظ.  وله مائة سنةهجریة،
ُّالخطیب البغدادي ) 13( ْ   ).440:ص/12:ج(تاریخ بغداد : َ
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ُصــدوق: "(2)، والحــافظ ابــن حجــر(1)والحــافظ الــذهبي ، "ولــیس بــذاك الحــافظ: "(3)، وزاد الــذهبي فــي موضــع"َ
 :(5)ي بــن المـــدینّيعلــ، وقـــال اإلمــام "یهــم: "زاد ابــن حجــر، و"فــي حفظـــه شــيء: "(4)وزاد فــي موضــع آخــر

، وقــال "مـرهأاط بالحـافظ، ولــم یـرض یحیــى َّلـم یكــن أبـو شـهاب الحنــ" : یقــول- القطـاني یعنــ-سـمعت یحیـى
 فقلـت ،"مـا بحدیثـه بـأس" : فقـال،اطَّ شـهاب الحنـيبـأعـن  يبـأ سـألت :(6)اإلمام عبد اهللا بن أحمد بن حنبـل

: (7)َّ وقـال اإلمـام النـسائي،" بـهَّ فلـم یـرض بـذلك ولـم یقـر،"لـیس هـو بالحـافظ" : یقـولن یحیى بـن سـعیدأ :له
  ".لیس بالقوي"

َة بین حكم ابن نمَّخالصة القول في الراوي والمقارن - َّیر وأحكام غیره من النقادُ ُّ ْ :  
َُوالله َأعلم" َِثقة "عبد ربه بن نافع ْ ُ َّ َ.  

َاإلمـام ابـن نماد َّقـُّأغلـب النوافق  َّ بعـضهم علـى توثیقـه، وتكلـم فیـه اإلمامـان ه ووافقـ،ْیـر علـى تعدیلـهُ
َیحیــى القطــان، والنــسائي وكالهمــا متعنــت فــي الرجــال، وقــال یحیــى ِّ ، وهــذا مــا لــم یقــره "لــیس هــو بالحــافظ: "َّ

  .علیه اإلمام أحمد بن حنبل
ّر اَألسدي علي بن المنذ: الثانيَّالراوي ِ ّالكوفي  َ ِ   :(8) "قيْیِرَّالط"ُ

َّ قول ابن نمیـر فـي الـراوي- ْ َ  بـن ّعلـي" :، قـال(9)"تـاریخ أسـماء الثقـات" فـي ابـن شـاهین مـا أخرجـه اإلمـام :ُ
ُصدوق َِثقة المنذر الطریقي ْ قاله ابن نمیرَ َُ".   

َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ حـض  مُّشیعي: (11)سائيَّ الن اإلمامقالو ،(10)"ِّالثقات"ِ
ُصدوق َِثقة وهو ي،بأسمعت منه مع " :(12)َّ، وقال اإلمام ابن أبي حاتم الرازي"َِثقة وقال اإلمـام أبـو حـاتم ، "َ

ُصـدوق: "(14) ابـن حجـر الحـافظوقـال، "ِّالـصدقة ومحله َّجُ وخمسین حاً أو خمس،حج خمسین" :(13)َّالرازي َ 
  . "یتشیع

                                                           
َّ، ذكر من تكلم فیه وهو موثق )529:ص/1:ج(، المغني في الضعفاء )619:ص/1:ج(الكاشف ) 1( َ ُ ِّ   ).323:ص(ُ
  ).335:ص(تقریب التهذیب ) 2(
َالمغني في الضعفاء  )3( َ   ).529:ص/1:ج(ُّ
َّذكر من تكلم فیه وهو موثق  )4( َ ُ ِّ   ).323:ص(ُ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 5( ْ َّ ْ   ).42:ص/6:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 6( ْ َّ ْ   ).42:ص/6:ج(َ
  ).488:ص/16:ج() 7(
ّاألسديعلي بن المنذر ) 8( ِ َ   .من هذا البحث) 119:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
   ).211:ص() 9(
  ).474:ص/8:ج( )10(
  ).147:ص/21:ج(تهذیب الكمال : المزي )11(
ِالجرح والتعدیل ) 12( ْ َّ ْ   ).206:ص/6:ج(َ
ِالجرح والتعدیل ) 13( ْ َّ ْ   ).206:ص/6:ج(َ
  ).405:ص(تقریب التهذیب ) 14(
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َّبن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ا- ُّ ْ َ ُ:  
َُوالله َأعلم" َِثقة"ّعلي بن المنذر  ْ ُ َّ َ.  

ُوافق النقاد َّ ْاإلمام ابن نمیر  ُّ    .  بعضهم على توثیقههعلى تعدیله، ووافقَُ
ّمحمد بن عبد اهللا بن الزبیر، أبو أحمد الزبیري : َّالراوي الثالث ِ ْ َ ّالكوفيُّ ِ ُ(1):  

ْ قول ابن نمیر - َ ُّأخرجه الخطیـب البغـدادي فـي  :َّفي الراويُ ْ ْ بـسنده عـن اإلمـام ابـن نمیـر، (2)"تـاریخ بغـداد"َ َُ
ُصـــدوق ُّأبـــو أحمـــد الزبیـــري: "قـــال ِ، مـــا علمـــت إ(3)َّالثـــوري، وهـــو فـــي الطبقـــة الثالثـــة مـــن أصـــحاب َ ، اً خیـــرَّالُ

َثقــةََّمــشهور بالطلــب،  ْنعــیمَ صــحیح الكتــاب، وكــان صــدیق أبــي ِ ْنعــیمهما قریــب، أبــو ، وســماع(4)َُ  منــه ّنَ أســَُ
  ."اًوأقدم سماع

َّالنقاد  أقوال - َّذكـره اإلمـام ابـن حبـان فـي  :َّفي الراويُّ َثقـة: "(6)، وقـال اإلمـام یحیـى بـن معـین(5)"ِّالثقـات"ِ ِ" ،
ْالعجلــيوقــال اإلمــام  َِكــوفي ثقــة، وكــان یتــشیع: "(7)ِ ّ ِ ًمــا رأیــت رجــال: "(9):(8)ُْ، وقــال بنــدار"ُ ظ مــن أبــي  قــط أحفــُ
ّأحمد الزبیري ِ َْ َثقـة: "(11)، وقـال الحـافظ ابـن حجـر"َْالحافظ الثبـت": "(10)، وقال الحافظ الذهبي"ُّ ه َّنـ َأَّالِ إَْثبـت، ِ

، "وهـامأ لـه ،د مجتهـدبـاع، حـافظ للحـدیث" :(12)َّوقال اإلمـام أبـو حـاتم الـرازي ،"َّالثوري في حدیث ئقد یخط
ّ أحمــد الزبیــري یقــولســمعت أبــا: "(14):(13)ّوقــال نــصر بــن علــي ِ َْ ، (15)ال أبــالي إن ســرق منــي كتــاب ســفیان: ُّ

ـــرازي"ّإنـــي أحفـــظ كلـــه ـــو زرعـــة ال َّ، وقـــال اإلمـــام أب ْ ـــد الـــرحمن بـــن یوســـف بـــن خـــراش(16)ُ َ، واإلمـــام عب ِ(17) :
                                                           

  .من هذا البحث) 17:ص(َّتقدمت ترجمته . ُّ، أبو أحمد الزبیريد بن عبد اهللا بن الزبیرمحم )1(
 ).397:ص/3:ج() 2(
  . وريَّ الثهو )3(
َ الفضل بن دكین هو) 4( ُ ْ ّالكوفيَ ِ ُ. 
  ).58:ص/9:ج( )5(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )6( ْ َّ ْ  ).297:ص/7:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي  )7( ْ  ).398:ص/3:ج(تاریخ بغداد : َ
ّالبــصري،محمــد بــن بــشار بــن عثمــان العبــدي  )8( ِ ْ  ولــه بــضع  ومــائتین هجریــة،ین وخمــسینمــات ســنة اثنتــ، "بنــدار" أبــو بكــر َ

 ).5754: (، ترجمة رقم)469:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. وثمانون سنة
  ). 479:ص/25:ج(تهذیب الكمال : المزي )9(
 ).357:ص/1:ج(تذكرة الحفاظ  )10(
 ).487:ص(تقریب التهذیب  )11(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )12( ْ َّ ْ  ).297:ص/7:ج(َ
ابــن : ُینظــر. أو بعــدهاومــائتین هجریــة  مــات ســنة خمــسین ، الجهــضميّعلــي بــن صــهبان بــن نــصر بــن ّنــصر بــن علــي )13(

 ).7120: (، ترجمة رقم)561:ص(تقریب التهذیب : حجر
 ).479:ص/25:ج(تهذیب الكمال : المزي )14(
 . َّهو الثوري )15(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )16( ْ َّ ْ  ).297:ص/7:ج(َ
ُّطیب البغدادي الخ )17( ْ  ).398:ص/3:ج(تاریخ بغداد : َ
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ُصــدوق" ْ، وقــال اإلمـــام ابــن ســـعد"َ ًوكــان صـــدوق: "(1)َ ُ لــیس بـــه : "(2)َّ، وقـــال اإلمــام النـــسائي"، كثیــر الحــدیثاَ
ـــأ ـــ، وقـــال "سب ـــأ بكـــر بـــن وأب ـــَ عيب ـــلأســـمعت " :(4)،(3)نَعـــیَاب األّت صـــحاب أ وســـألته عـــن ،حمـــد بـــن حنب

ّالزبیــريقلــت لــه  ،(5)ســفیان ِ َْ َُّأحــب همــا ُّیأ (6) ومعاویــة بــن هــشامُّ ّالزبیــري" : قــال،"؟لیــكإ َ ِ َْ زیــد بــن " :، قلــت لــه"ُّ
ّالزبیري أو (7)الحباب ِ َْ ّالزبیري" : قال،"؟ُّ ِ َْ ُّ ."  

َّة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خالص- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َُوالله َأعلم" َِثقة"محمد بن عبد اهللا  ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیلهُّ   . بعضهم على توثیقهه ووافق،َُ
َالرواة الذین قال فیهم  -4 ِّحافظ كیس"ُّ َ":  

ْفطر ب: َّالراوي ُة المخزوميَیفِلَن خِ ْ ّ الكوفيَ ِ ُ(8) :   
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ْنمیـر ابـن  اإلمـامعـن، (9)"التهـذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ  ُرْطـِف" : قـال،َُ

  ."سِّیَ كٌحافظ
ــوال - ــاد  أق َّالنق ــراويُّ ــي ال َّاإلمــام ابــن حبــانذكــره  :َّف ، (11) وقــال اإلمــام یحیــى بــن معــین،(10)"ِّالثقــات" فــي ِ

ْالعجلــيواإلمــام  َثقــة" :(12)ِ ْالعجلــي ، وزاد"وهــو شــیعي: "(13)، وزاد ابــن معــین فــي موضــع"ِ  الحــدیث، ُنَسَحــ" :ِ
َثقـة: "(14)أحمد بـن حنبـلوقال اإلمام  ،"وكان فیه تشیع قلیل  َّالِس إّیَ صـالح الحـدیث، حدیثـه حـدیث رجـل كـِ

ْفطـرن كـا: "(15)، وقال اإلمـام أحمـد بـن حنبـل فـي موضـع"ه یتشیعَّأن َثقـة - ابـن سـعیدي یعنـ- عنـد یحیـىِ ِ"، 

                                                           
  ).526:ص/8:ج(الطبقات  )1(
ُّالخطیب البغدادي  )2( ْ  ).398:ص/3:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالبغدادي ،اب َّمحمد بن أبي عت )3( ْ : ُینظـر. مـات سـنة أربعـین،  حسن بـن طریـف: وقیل،واسم أبیه طریف ، أبو بكر األعینَ

  ).6126: (، ترجمة رقم)495:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )4( ْ َّ ْ  ).297:ص/7:ج(َ
 . َّهو الثوري )5(
 .من هذا البحث) 13:ص(َّتقدمت ترجمته . ُمعاوبة بن هشام الكوفي )6(
 .من هذا البحث) 12:ص(َّتقدمت ترجمته . ليْكُ العبابُزید بن الح )7(
ُفطر بن خلیفة المخزومي )8( ْ َ ْ   .من هذا البحث) 120:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
  ).403:ص/ 3:ج( )9(
  ).300:ص/5:ج( )10(
َْ، سؤاالت اإلمام ابن الجنید لإلمام یحیى بن معین)196:ص/1:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین )11(   ).379:ص(ُ
  ).208:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات  )12(
  .)246:ص/1:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین )13(
َالعلل ومعرفة الرجال ) 14(   ).443:ص/1:ج(ِّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 15( ْ َّ ْ   ).90:ص/7:ج(َ
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ٌثقــة، حــافظ، كــیس: "، وقــال فــي موضــع آخــر"لــیس بــه بــأس: "(1)َّوقــال اإلمــام النــسائي ّ َ ٌ َ  ابــن  الحــافظوقــال، "ِ
َصــدوق رمــي بالتــشیع: "(2)حجــر ِ ُ ُ ُشــیعي جلــد صــدوق: "(3)، وقــال الحــافظ الــذهبي"َ ، وقــال اإلمــام أبــو حــاتم "َ
  داودوأبـــ، وقـــال اإلمـــام "ث عنـــهِّدَحـــُحـــسن القـــول فیـــه ویُان یحیـــى القطـــان یرضـــاه وی كـــ،صـــالح" :(4)َّالـــرازي

َالسجــستاني ْ ْفطــر علــى ُا نمــرَّنــُك" : قــال،(6) ســمعت أحمــد بــن عبــد اهللا بــن یــونس:(5)ّ  وهــو مطــروح ال نكتــب ِ
َ، وقال اإلمام الجوزجاني"عنه ّ، وقال اإلمام الدارقطني"َِزائغ غیر ثقة: "(7)ُْ ُ َ ُّزائغ ال یحتج بحدیثه": (8)َّ َ ُ."  
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

ْفطر بن خلیفة  َُوالله َأعلم" َِثقة شیعي"ِ ْ ُ َّ َ .   
َّأغلب النقاد وافق  ْاإلمـام ابـن نمیـر علـى تعدیلـهُّ      َّ بعـضهم علـى توثیقـه، وتكلـم فیـه أحمـد بـنه ووافقـ،َُ

ّعبد اهللا بن یونس والجوزجاني، والدارقطني دون ذكر سبب ُ َ َّ َ ُْ.  
َالرواة الذین قال فیهم  -5   :"شیخ"ُّ

ّ الكوفي الحارثيةَبْلُاد بن عّوَذ : األولَّالراوي ِ ُ(9):  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ِالجـرح والتعـدیل"أخـرج اإلمـام ابـن أبـي حـاتم فـي  :ُ ْ َّ ْ  بـن ُّلـي عأخبرنـا: ، قـال(10)"َ

َْالجنیــدالحــسین بــن  ْمحمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــر یقــول ســمعت : قــال،ُ ًصــدوق اًكــان شــیخ  بــةْلُذواد بــن ع: "َُ ُ  اَ
َِّلمطرف بن طریف  قرابةا یِوفُ كاًصالح   ".، لیس من أصحاب الحدیث(11)ُ

َّالنقاد  أقوال - ْالعجلـيذكـره اإلمـام  :َّفـي الـراويُّ ، وقـال اإلمـام "ال بـأس بـه: "ل، وقـا(12)"ِّمعرفـة الثقـات" فـي ِ
ّ، وقــال اإلمــام ابــن عــدي"ُیخــالف فــي بعــض حدیثــه: "(13)البخـاري ِ وكــأن أحادیثــه غرائــب عــن كــل مــن : "(14)َ

                                                           
  ).315:ص/23:ج(تهذیب الكمال : المزي )1(
  ).448:ص(تقریب التهذیب  )2(
َالمغني في الضعفاء  )3( َ   ).109:ص/2:ج(ُّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 4( ْ َّ ْ   ).90:ص/7:ج(َ
  ).315:ص/23:ج(تهذیب الكمال : يالمز )5(
ِالتمیمـيأحمد بـن عبـد اهللا بـن یـونس بـن عبـد اهللا بـن قـیس  )6( ِ ّالكـوفي، الیربـوعي َ ِ ومـائتین هجریـة،  مـات سـنة سـبع وعـشرین ُ

  ).63: (، ترجمة رقم)81:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. بن أربع وتسعین سنةاوهو 
َأحوال الرجال  )7(   ).95:ص(ِّ
  ).109:ص/2:ج(المغني في الضعفاء : لذهبيا )8(
َذواد بن علبة الحارثي )9( ُْ ّ   .من هذا البحث) 122:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 ). 453:ص/3:ج(، و)321:ص/1:ج() 10(
َِّمطرف بن طریف  )11( ّالكوفيُ ِ  .من هذا البحث) 123:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ).345:ص/1:ج( )12(
َالضعفاء الصغیر  )13( َ   ).46:ص(ُّ
  ).123:ص/3:ج(الكامل  )14(
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ُ، وهو في جملة الضعفاء عندي، ممن یكتب حدیثه(1)یرویه ُ ، وقال "َلیس بالقوي: "(2)َّ، وقال اإلمام النسائي"ُ
ّ، وقـال اإلمـام عثمـان الـدارمي"ضعیف عابـد: "(3)افظ ابن حجر، وقال الح"َِلیس بثقة: "في موضع آخر ِ َّ(4) :

لــیس : "(6)، وقــال فــي موضــع آخــر"(5)ضــعیف" : فقــال،بــة مــا حالــهْلُاد بــن عّوَ ذســألت یحیــى بــن معــین عــن
َّ، وقال اإلمام ابن حبـان"(8)هُ حدیثُكتبُلیس بالمتین، ی": (7)َّاإلمام أبو حاتم الرازي ، وقال"بشيء منكـر : "(9)ِ

ُ، یروي عن الثقات ما ال أصل له، وعن الضعفاء ما ال یعرفاًالحدیث جد ِّ".  
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

َذواد بن علبة  ُْ ّ َُوالله َأعلم" ضعیف"َ ْ ُ َّ َ.  
َّأغلب النقاد خالف  ْاإلمام ابن نمیر في تعدیلهُّ َُ.  

ًعبــارة اإلمــام ابــن نمیــر تــدل علــى درایتــه الدقیقــة بحــال الــراوي، وتبــین شــیئو َّ َّ ُّ ْ  مــن منهجــه فــي نقــد اَُ
َّالرجـــال، فقــــد حكــــم علــــى الــــراوي بقولــــه َ ُشــــیخ صــــدوق صـــالح: "ِّ َّ، وبــــین أنــــه مــــن أهــــل الكوفــــة، وأنــــه قرابــــة"َ َُّ َّ    

َِّلمطرف َِ بن طریف الثقة الفاضلُ ِ َ(10).  
ُّعنــد اإلمــام ابــن نمیــر ال تعــد ونحوهمــا ، وهــذه العبــارة "حــدیثالب احصــمــن ألــیس : "ثــم قــال ُ ْ  اًغمــزَُ

َّ بخــالف غیــره مــن األئمــة النقــاد كمــا ســیأتيرة إلــى تــضعیفه أو إشــاَّللــراوي ، ویؤكــد ذلــك قــول اإلمــام ابــن (11)ُّ
ْنمیــر ِالرجــال قولــه فــي (13)ٌمــا أحــد قــاس: "(12)َُ َ َ غیــر مالــك بــن أنــس كــان ال یحــِّ  لــم یكــن عنــده، وال َّعمــنث ِّدُ

 روى ٕ أهلــه، وانمــن اً، وال معــدودالحــدیث باًلــیس معتنیــ: ، أي" لــیس هــو عنــده صــاحب حــدیثَّعمــنث ِّدَحــُی
  .أحادیث

  
                                                           

َعن كل من یروي عنه: "بلفظ) 521:ص/8:ج(وردت العبارة في تهذیب الكمال  )1( َ ِّ."  
  ).521:ص/8:ج(تهذیب الكمال : المزي )2(
  ).203:ص(تقریب التهذیب  )3(
  ).109:ص(َّ روایة الدارمي -تاریخ ابن معین )4(
ُال یكتب حدیثه: " بزیادة)520:ص/8:ج(وردت هذه العبارة في تهذیب الكمال  )5( ُ َُ ."  
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 6( ْ َّ ْ  ). 453:ص/3:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 7( ْ َّ ْ  ). 453:ص/3:ج(َ
َُ فالله َأعلم-"یكتب حدیثه"بدل " ذهب حدیثه"بلفظ ) 520:ص/8:ج(وردت هذه العبارة في تهذیب الكمال  ) 8( ْ ُ َّ- . 
 ).296:ص/1:ج(روحین كتاب المج) 9(
 ).534:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر )10(
 .من هذا البحث) 322:ص: (ینظر) 11(
َالرجـالمعرفة : )م1985( بن معینیحیى )12( ْوفیـه عـن علـي بـن المـدیني، وأبـي بكـر بـن أبـي شـیبة، بـن معـین،  عـن یحیـى ِّ َ ّ

ْومحمـد بـن عبـد اهللا بـن نمیـر وغیـرهم،  َ  -محمـد كامـل القـصار، دمـشق: ، تحقیـق بـن القاسـم بـن محـرزروایـة أحمـد بـن محمـدُ
 .)227:ص/2:ج (سوریا، مجمع اللغة العربیة

َأي اختبر قوله في الرجال )13( ِّ. 
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ّبن عبد اهللا الخثعمي الكوفير ْیَمُع: ني الثاَّالراوي ِّ ُ َِ َ ْ(1):              
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ِالجرح والتعدیل"ــم في  أخــرج اإلمــام ابن أبــي حات:ُ ْ َّ ْ  ّي بـنـــعل أخـــبرنا: ، قـــال(2)"َ

َْالجنیدالحسین بن  ْ سمعت ابن نمیر یقول:ُ ّالخثعمي رْیَمُعن ع (3) سفیانىرو: "َُ ِ َ ْ  قدیم من أصحاب َِثقةشیخ  َ
  ".اج أشهر في العلم منهَّوالحج، (4)رطأةاج بن َأَّالحج

َّالنقاد  أقوال - َّاإلمام ابن حبان في ذكره  :َّفي الراويُّ   ".َِثقة: (6)، وقال الحافظ ابن حجر(5)"ِّالثقات"ِ
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

ْعمیر بن عبد اهللا  َ َثقة"ُ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ.  

ّ البكائي الكوفيعبد الملك بن عطاء: ثالث الَّالراوي ِ ُ ّ َ(7):                 
َّ قول ابن نمیر في الـراوي-  ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـن أبـي حـاتمأخـرج اإلمـام ا :ُ ْ َّ ْ  بـن علـينـا أخبر: ، قـال(8)"َ

َْالجنید بن الحسین ْنمیـر ابـن سـمعت :قال ُ  ، عنـه شـیوخناىَِ ثقـة رواًكـان شـیخ عبـد الملـك بـن عطـاء": یقـول َُ
  ." له حدیث أو حدیثانّيِوفُهو ك

َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ   ".َِثقة: "(10)، وقال اإلمام یحیى بن معین(9)"ِّالثقات"ِ
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

َُوالله َأعلم" َِثقة"لملك بن عطاء عبد ا ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ.  

َالرواة الذین قال فیهم  -6   ":ٌالحَص"ُّ
َ الباهلي الجزريبيَرَر بن عْضَّالن:  األولَّالراوي َ َِ(11) :  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ِالجرح والتعدیل"ــي  فمـــي حاتـن أبـباإلمام ا أخرج :ُ ْ َّ ْ        نــب علي أخبرنــا :، قـــال(12)"َ
                                                           

ّالخثعمير بن عبد اهللا ْیَمُع )1( ِ َ ْ   .من هذا البحث) 91:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ِالجرح والتعدیل : ابن حاتم )2( ْ َّ ْ   ).325:ص/1:ج(َ
ّد یكون المقصود الثوري أو ابن عیینة فكالهما روى عن عمیر الخثعمي، وكالهما من تالمیذهق: سفیان )3( ِ َ ْ َ ْ َ ُ َّ. 
ّالنخعيرطاة اج بن َأَّحجال )4( َ  .من هذا البحث) 91:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
  ).272:ص/7:ج( )5(
 ).431:ص(تقریب التهذیب  )6(
َّعبد الملك بن عطاء البكائي )7(  .من هذا البحث) 99:ص(ه َّتقدمت ترجمت. َ
 ).361:ص/5:ج(، و)324:ص/1:ج( )8(
  ).106:ص/7:ج() 9(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 10( ْ َّ ْ   ).361:ص/5:ج(َ
ِالنضر بن عربي الباهلي )11( َ ْ  .من هذا البحث) 123:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
 ). 475:ص/8:ج(، و)321:ص/1:ج( )12(
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َْالجنید بن الحسین ْنمیر ابن سمعت :قال ،ُ ْالنضر": یقول َُ   ."َِثقة بن عربي صالح َّ
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ، واإلمـام (2)، وقـال اإلمـام یحیـى بـن معـین(1)"ِّالثقـات"ِ

َّ زرعــة الــرازيأبــو ْ َثقــة: "(4)، والحــافظ الــذهبي(3)ُ ًكــان حرانــي◌: "(5)، وزاد ابــن معــین فــي موضــع"ِ َّ َّ ، وزاد أبــو "اَ
ْزرعــة َّحرانــي: "ُ ّ، وقــال اإلمــام عثمــان الــدارمي"إن شــاء اهللا: "، وزاد الــذهبي"َ ِ قلــت النــضر بــن عربــي مــا : (6)َّ
َثقـة" :- أي یحیـى بــن معـین- فقـال؟،حالـه  ،" ولـیس بــذاك،النـضر بــن عربـي لـیس بــه بـأس" : قــال عثمـان،"ِ

ســألت : (8)، وقــال اإلمــام عبــد اهللا بــن أحمــد بــن حنبــل"مــا أرى بــه بــأس: "(7)وقــال اإلمــام أحمــد بــن حنبــل
ْ عن النضر بن عربي، فقال(9)یحیى ، "، لـیس بـه بـأس(10)اًلیس به بأس، عامة حدیث رؤیـا رأیـت طاوسـ: "َّ

ال : "(13)، والحــافظ ابــن حجــر(12)َّ، وقــال اإلمــام أبــو حــاتم الــرازي"بــه بــأسلــیس : "(11)َّوقــال اإلمــام النــسائي
، وقــال "صــالح الحــدیث: "(14)، وقــال فــي موضــع آخــر"اً واحــدًاســند حــدیثأ: "، وزاد اإلمــام أبــو حــاتم"بــأس بــه

ّاإلمام ابن عدي ِ  ابـن ، وقال اإلمـام"س بهأن ال بأ وأرجو ، یرویه عنهَّعمنرأیت له أحادیث مستقیمة  ":(15)َ
ْسعد   ".وكان ضعیف الحدیث: "(16)َ

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
ْالنضر بن عربي  َثقة"َّ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  

َّأغلب النقاد وافق  ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، ووافقُّ مـام ابـن َّ بعـضهم علـى توثیقـه، وتكلـم فیـه اإلهَُ
ْسعد  ولم یذكر سبب َ.  

                                                           
 ).534:ص/7:ج( )1(
َْ، سـؤاالت اإلمـام ابـن الجنیـد لإلمـام یحیـى بـن معـین )338:ص/2:ج(، )318:ص/2:ج(ُّعین روایة الـدوري تاریخ ابن م )2( ُ
 ).364:ص(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )3( ْ َّ ْ  ).475:ص/8:ج(َ
 ).321:ص/2:ج(الكاشف  )4(
 ).338:ص/2:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین )5(
 ).219:ص(ارمي َّ روایة الد-تاریخ ابن معین )6(
َالعلل ومعرفة الرجال  )7(  ).484:ص/2:ج(ِّ
َالعلل ومعرفة الرجال  )8(  ).25:ص/3:ج(ِّ
 . أي ابن معین )9(
َالحمیـري أبـو عبـد الـرحمن ،طاوس بن كیسان الیماني )10( ْ  مـات سـنة ، وطـاوس لقـب، اسـمه ذكـوان: یقـال، مـوالهم الفارسـي،ِ

 ). 3009: (، ترجمة رقم)281:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر.  وقیل بعد ذلك هجریة،ست ومائة
 ).399:ص/29:ج(تهذیب الكمال : المزي )11(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )12( ْ َّ ْ  ).475:ص/8:ج(َ
  ).562:ص(تقریب التهذیب  )13(
  ).399:ص/29:ج(تهذیب الكمال : المزي )14(
 ).25:ص/7:ج(الكامل  )15(
 ).488:ص/9:ج(الطبقات  )16(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َمنهج اإلمام حممد بن عبد اهللا بن نمري يف تعديل الرجال : الفصل الثالث ِّْ ْ ََ ُ 

 
 

241
 

َالجزري ِّ المؤدبيِاعَضُ القاحَّضَمحمد بن مسلم بن أبي الو:  الثانيَّالراوي َ(1):  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ْ عن اإلمام ابن نمیـر، قـال(2)"التهذیب"أخرجه اإلمـــام المزي في  :ُ   الصـالح": َُ

  . "بأس به
َّالنقاد  أقوال - َّذكـره اإلمـام ابـن حبـان فـي  :َّفـي الـراويُّ ، وذكـره اإلمـام "مـستقیم الحـدیث: "، وقـال(3)"ِّالثقـات"ِ

َثقــة ثقــة، قالهــا مــرتین: "(5)قــال أحمــد بــن صــالح: "، وقــال(4)"ِّتــاریخ أســماء الثقــات"ابــن شــاهین فــي  َِ ، وقــال "ِ
ْاإلمــام ابــن ســعد َّام أبــو زرعــة الــرازي، واإلمــ(8)، واإلمــام أحمــد بــن حنبــل(7)، واإلمــام یحیــى بــن معــین(6)َ ْ ُ(9) ،

َثقـة: "(12)َّ، واإلمـام النـسائي(11)َّ، واإلمـام أبـو حـاتم الـرازي(10)واإلمام یعقوب بن سـفیان ، وقـال الحـافظ ابـن "ِ
َصــدوق یهــم: "(13)حجــر ُ ، وقــال "تــركُم فیــه البخــاري ولــم یَّلــَكَ وت،قــه جماعــةَّوث ":(14)، وقــال الحــافظ الــذهبي"َ

  ".ظرفیه ن: "(15)اإلمام البخاري
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

َُوالله َأعلم" َِثقة"محمد بن مسلم  ْ ُ َّ َ .  
َّأغلب النقاد وافق  َّاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقه، وتكلم فیه اإلمام البخاري دون ذكر سببُّ ْ َُ.  

  
  
  
  
  

                                                           
َمحمد بن مسلم المؤدب الجزري )1(   .من هذا البحث) 123:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ).454:ص/26:ج( )2(
  ).56:ص/9:ج(، )40:ص/9:ج( )3(
  ).279:ص( )4(
ْهو المصري )5(   .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
  ).329:ص/9:ج(الطبقات  )6(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )7( ْ َّ ْ   .)77:ص/8:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي  )8( ْ   ).416:ص/4:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )9( ْ َّ ْ   ).77:ص/8:ج(َ
  ).454:ص/2:ج(المعرفة والتاریخ  )10(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )11( ْ َّ ْ   ).77:ص/8:ج(َ
  ).454:ص/26:ج(تهذیب الكمال : المزي )12(
  ).507:ص(تقریب التهذیب  )13(
  ).221:ص/2:ج(الكاشف  )14(
  ).454:ص/26:ج(تهذیب الكمال : المزي )15(
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َالرواة الذین ق -7 ُصدوق"ال فیهم ُّ َ" :  
ِأحمد بن بشیر:  األولَّالراوي ّ المخزومي الكوفيَ ِ ُ ُ ْ َ(1):  

َّ قول ابن نمیـر فـي الـراوي- ْ َ ُّالخطیـب البغـدادياإلمـام أخـرج  :ُ ْ  ابـن  اإلمـام بـسنده عـن(2)"تـاریخ بغـداد" فـي َ
ْنمیـر، و ِســئقـد َُ ِبـشیر َل عـن أحمــد بـنُ ًصــدوقكـان : "فقــال ،َ ُ َ حـسن المعرفـة بأیــاَ َ َام النـاس، حــسن الفهـم، وكــان َ َْ َ َ َ َّ ِ

  ".(3)ُّ في الشعوبیةاًرأس
َّالنقاد  أقوال -   َِكان ثقة، كثیر الحدیث، ذهب حدیثه : "(5):(4)قال اإلمام أبو بكر بن أبي داود :َّفي الراويُّ

ُفكان ال یحدث ِّ َ ُ ُّ، وقال اإلمام عباس الدوري"َ َّ ولى عمـرو بـن أحمد بن بشیر، هو مـ: "سمعت یحیى یقول: (6)َ
ْحریـث َ ِّ، وكــان یقـین(7)ُ َّ، وقــال اإلمــام أبـو زرعــة الــرازي"، ولــیس بحدیثــه بـأس(8)ُ ْ : (10)، والحـافظ ابــن حجــر(9)ُ

ُصدوق" ُّوقال الخطیب البغدادي ،"له أوهام: "، وزاد ابن حجر"َ ْ َفلیست حاله الترك، وانما أحادیث تفرد  : "(11)َ َّ َ َّ ٕ َّ
، وقــال اإلمـــام "ِّالــصدقه ّمحلــ" :(12)َّ اإلمـــام أبــو حــاتم الــرازيقــال، و"دق بالــصاًبروایتهــا، وقــد كــان موصــوف

ّالدارقطني ُ َ َضعیف یعتبر بحدیثه: "(13)َّ   ".لیس بذاك القوي: (14)َّ، وقال اإلمام النسائي"َُ
َّخالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد - ُّ ْ َ ُ َّ:   

ُصد"أحمد بن بشیر  َُوالله َأعلم" وقَ ْ ُ َّ َ .  
َّأغلــب النقــاد وافــق  ّاإلمــام ابــن نمیــر علــى تعدیلــه، وتكلــم فیــه اإلمــام النــسائي والــدارقطني دون ذكــر ُّ ُ َ َّ َّ َّ ْ َُ

  .  سبب

                                                           
ُأحمد بن بشیر المخزومي )1( ْ َ ِ  .من هذا البحث) 11:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ُّالخطیب البغدادي )2( ْ  ).79:ص/5:ج(تاریخ بغداد : َ
  . من هذا البحث) 100:ص(ّتقدم التعریف بها : ُّالشعوبیة )3(
ــأبــو بكــر  )4( َْســلیمانن عبــد اهللا ب ــ ُ َاألزدي السجــستانيشــعث ن األب ْ ّ ّ ِ  ســنة ســت عــشرة وثالثمائــة وتــوفي ببغــدادشــیخ بغــداد، ، َْ

 ). 118: (ترجمة رقم) 231: ص-221:ص/13:ج(سیر أعالم النبالء : الذهبي:  ینظر.هجریة
 ).275:ص/1:ج(تهذیب الكمال : المزي )5(
 ).355:ص/1:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین )6(
ّالقرشـيبن عثمان بن عبد اهللا بن عمـرو بـن مخـزوم  ث بن عمروْیَرُعمرو بن حالصحابي  )7( ِ ُالمخزومـي، َُ ْ  كنـى أبـا سـعید،ُ یَ

 ).1768(، )499:ص(االستیعاب : ابن عبد البر: ُینظر. مات سنة خمس وثمانین هجریة
َِّّیقین )8( ، )274:ص/1:ج(بشار معروف . كمال، كالم المحقق دتهذیب ال: المزي: ُینظر. أي یبیع القینات، وهن الجواري: ُ

 ). قین: مادة(، )351:ص/13:ج(لسان العرب : ابن منظور
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )9( ْ َّ ْ  ).42:ص/2:ج(َ
 ).78:ص(تقریب التهذیب  )10(
  ).77: ص-76:ص/5:ج(تاریخ بغداد  )11(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )12( ْ َّ ْ  ).42:ص/2:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي  )13( ْ  ).79:ص/5:ج(تاریخ بغداد : َ
 ).275:ص/1:ج(تهذیب الكمال : المزي )14(
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ّ الشیباني الكوفيراسةَإبراهیم بن ه:  الثانيَّالراوي ِ ُ َ ْ َ(1):  
َّ قول ابن نمیر فـي الـراوي- ْ َ قـال محمـد بـن : ، قـال(2)"ِّاریخ أسـماء الثقـاتتـ"أخـرج اإلمـام ابـن شـاهین فـي  :ُ

ْ بن نمیرعبد اهللا ُصدوق: "َُ    ."ث عن ضعفاءِّدَحُ، یَ
َّالنقـاد  أقوال - َّذكـره اإلمـام ابـن حبـان فـي  :َّفـي الـراويُّ وهـو مـن َُّكـان مـن العبـاد، : "، وقـال(3)"المجـروحین"ِ

، "ه یكذبَّتعاهد حفظ الحدیث حتى صار كأن عن  غلب علیه التقشف والعبادة، وغفلهَّ ذكرت أنيالنوع الذ
ِوقال اإلمام ابن عدي عـرف عـن ُ وی،(5)َّالثـوريراسـة حـدیث صـالح یرویـه وبخاصـة عـن َوإلبراهیم بـن ه ":(4)َ

، "نَّ على روایاته بیُفْعَّ والض،فه الناسَّعَ وقد ض، بأحادیث صالحة وروى عن غیره ما ال یتابع علیهَّالثوري
ّارقطنيَّوقــال اإلمــام الــد ُ َّزرعــة الــرازي وأبــ، وقــال اإلمــام "َّیــروي عــن الثــوري مــا ال یتــابع علیــه: "(6)َ ْ شــیخ : "(7)ُ

َ، واإلمام أبو داود السجستاني(9)َّ، واإلمام أبو حاتم الرازي(8)وقال اإلمام البخاري ،" ولیس بقوي،ّيِوفُك ْ ّ(10) ،
، وقـــال اإلمـــام  "ّيِوفُكــ : "َّ، وزاد النـــسائي"عیفضـــ: "، وزاد أبـــو حــاتم"متــروك الحـــدیث: "(11)َّواإلمــام النـــسائي
  ". َّكذاب: "(12)یحیى بن معین

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َُوالله َأعلم" ضعیف"إبراهیم بن هراسة  ْ ُ َّ َ.  

ُالنقــاد خــالف  َّ َّاإلمــام ابــن نمیــر فــي تعــدیل الــراويُّ ْ ْ ابــن نمیــر، وكــانَُ :  علــى درایــة دقیقــة بحالــه، فقــالَُ
ُصدوق" َّ، مما یعني أن الضعف لیس منه، إنما من شیوخ ضعفاء حدث عنهم"ث عن ضعفاءِّدَحُ، یَ َّ َّ َّ .  
  
  

                                                           
ّالكــوفيراسـة َإبـراهیم بــن ه) 1( ِ َْ، أبـو إســحاق الـشیباني األعــور، روى عــنُ الثـوري، ومغیــرة بـن زیــاد، وجبلـة بــن ســلیمان، روى : َ

َعلي بن هاشم بن مرزوق، واسحاق بـن موسـى األنـصار: عنه َْ ْالجـرح : ابـن أبـي حـاتم: ُینظـر. يٕ ِوالتعـدیلَ ْ ، )143:ص/2:ج (َّ
 ).470: (ترجمة رقم

  ).  61:ص( )2(
  ). 111:ص/1:ج( )3(
  ). 244:ص/1:ج(الكامل  )4(
  .هو سفیان )5(
َكتاب الضعفاء والمتروكین  )6( َ  ).102:ص(ُّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )7( ْ َّ ْ  ). 143:ص/2:ج(َ
 ). 333:ص/1:ج(، التاریخ الكبیر )18:ص(صغیر الضعفاء ال )8(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )9( ْ َّ ْ  ). 143:ص/2:ج(َ
 ).58:ص/1:ج(كتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي )10(
َكتاب الضعفاء والمتروكین  )11( َ  ).38:ص(ُّ
 ).69:ص/1:ج(الضعفاء الكبیر : العقیلي )12(
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ّ التمیمي المروذي البصريحسین بن محمد بن بهرامال:  الثالثَّالراوي ِْ َ ّ َ ِ ِ َ(1):    
َّ قــول ابـــن نمیـــر فـــي الـــراوي- ْ َ ْنمیـــرابــن  عــن اإلمـــام (2)"التهـــذیب"رج الحـــافظ ابــن حجـــر فــي أخــ :ُ   : لقـــا ،َُ
ُصدوقم حسین بن محمد بن بهرا" َ".  

َّالنقاد  أقوال - ْقال اإلمام ابن سعد :َّفي الراويُّ ْالعجلـي، واإلمام (3)َ َثقـة: "(5)، والحـافظ ابـن حجـر(4)ِ ، وقـال "ِ
، وقـــال "هــو مجهــول: "(7)َّال اإلمــام أبــو حــاتم الــرازي، وقـــ"لــیس بــه بــأس، ســكن بغــداد: "(6)َّاإلمــام النــسائي
ـــ وأظ،مجهـــول كـــذا قـــال أبـــو حـــاتم ":(8)الحـــافظ الـــذهبي ـــ آخـــر غیـــر أاًه شـــیخن ي أحمـــد المـــروزي الحـــافظ ب

  ".المشهور
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

َُلله َأعلمَوا" َِثقة"الحسین بن محمد  ْ ُ َّ .  
َّأغلب النقاد وافق  ْاإلمام ابن نمیر علـى تعدیلـه، وقـال اإلمـام أبـو حـاتمُّ ، ولـم یقـره اإلمـام "مجهـول: "َُ

  .الذهبي على ذلك
ّ بن صفوان السلمي الكوفيد بن یحیىَّالَخ:  الرابعَّالراوي ِّ ُ ِ َ ُّ ْ َ(9):  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ِالجرح والتعدیل"تم في أخرج اإلمام ابن أبي حا :ُ ْ َّ ْ  عیـسى بـن أخــبرنا: ، قال(10)"َ
َالصیدنانيبشیر  ْ ْسـألت ابـن نمیـر عـن :  قـال،(11)َّ َّخـالدَُ ُصـدوق: " فقـال، بـن یحیـىَ  اً غلطـه فـي حدیثـَّ أنَّالِ إَ
  ."ًقلیال

َّالنقـــــاد  أقـــــوال - َّذكـــــره اإلمـــــام ابـــــن حبـــــان فـــــي  :َّفـــــي الـــــراويُّ ْالعجلـــــي، وقـــــال اإلمـــــام (12)"ِّالثقـــــات"ِ ِ(13)        ،
َثقــــة: "(14)والحــــافظ الــــذهبي ِیهــــم: "(15)، وزاد الحــــافظ الــــذهبي فــــي موضــــع آخــــر"ِ ، وقــــال اإلمــــام أبــــو داود "َ

                                                           
ِلتمیميالحسین بن محمد بن بهرام ا )1( ِ  .من هذا البحث) 125:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ). 435:ص/1:ج(تهذیب التهذیب : ابن حجر )2(
  ). 340:ص/9:ج(الطبقات  )3(
  ). 303:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )4(
  ).168:ص(تقریب التهذیب  )5(
ُّالخطیب البغدادي )6( ْ   ).652:ص/8:ج(تاریخ بغداد : َ
َّالجرح والت: ابن أبي حاتم )7( ْ ِعدیل َ   ). 64:ص/3:ج(ْ
َالمغني في الضعفاء  )8( َ   ).168:ص(ُّ
 .من هذا البحث) 125:ص(َّتقدمت ترجمته  .ّد بن یحیى بن صفوان السلميَّالَخ )9(
  ).368:ص/3:ج( )10(
َالصیدناني بشیر عیسى بن) 11( ْ   .من هذا البحث) 98:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
 ).229:ص/8:ج( )12(
  ).337:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )13(
 ).308:ص/1:ج(، المغني في الضعفاء )377:ص/1:ج(الكاشف : الذهبي )14(
 ).377:ص/1:ج(الكاشف  )15(
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َالسجستاني ْ ًثقـة أو صـدوق، ولكـن كـان یـرى شـیئ: "(2)، وقال اإلمام أحمد بـن حنبـل"لیس به بأس: "(1)ّ ُ َ َ  مـن اِ
ُصدوق: "(3)، وقال الحافظ ابن حجر"اإلرجاء  اإلمـام قـال، و" وهـو مـن كبـار شـیوخ البخـاري، باإلرجـاءَيِمـُ رَ

د بــن یحیــى َّالَخــ" :قلــت، "ِّالــصدقه ُّمحلــ":  فقــال،د بــن یحیــىَّالَ عــن خــيبــأ ســألت :(4)َّابــن أبــي حــاتم الــرازي
َُّأحب   ". لیس بذاك المعروفیناًجمیع" : قال،(5)َُالعرنيم القاسم بن الحكم ألیك إ َ

َّاوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الر- ُّ ْ َ ُ :  
َّخالد بن یحیى  َصدوق رمي باإلرجاء"َ ِ ُ ُ َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، وقالُّ ْ ابن نمیـرَُ ُصـدوق": َُ ، "ً قلـیالاً غلطـه فـي حدیثـَّ أنَّالِ إَ
َّمما یعني أن الراوي ّ نزل عن تمام الضبطَّ َ .  
َِّ بن یسار المطلبيإسحاق محمد بن: َّالراوي الخامس ّالمدني ُ ِ َ َ(6):  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ّ ابن عدي اإلمامأخرج :ُ ِ ْنمیر بن اهللا عبد بن محمد بسنده عن (7)"الكامل"في  َ َُ 
ْإســحاق، بــنا وذكــر ُصــدوق الحــدیث ُنَسَحــ وفهــ المعــروفین مــن ســمع َّعمــن ثَّدَحــ إذا" :فقــال ِ  أن أتــي مــاَّإن ،َ

  ".باطلة بأحادیث المجهولین عن ثَّدَحُی
َّالنقـــاد  أقـــوال - َّذكـــره اإلمـــام ابـــن حبـــان فـــي  :يَّفـــي الـــراوُّ ْالعجلـــي، وذكـــره اإلمـــام (8)"ِّالثقـــات"ِ معرفـــة " فـــي ِ

 مـا عـاش هـذا الغـالم، یعنـي ابـن ال یزال بالمدینة علـم: "(10)، وقال سفیان بن عیینة"َِثقة: "، وقال(9)"ِّالثقات
ْإسحاق حـد أ وسـبعین سـنة ومـا یتهمـه اًسـحاق بـضعإت ابن جالس" :(11)، وقال سفیان بن عیینة في موضع"ِ

ّ، وقال اإلمام ابن عدي"اً وال یقول فیه شیئ،هل المدینةأمن  ِ ْإسـحاقولو لم یكن البن : "(12)َ ْالفـضل مـن ِ  َّالِ إَ
 -شــغالهم حتــى اشــتغلوا بمغــازي رســول اهللاأل منهــا شــيء فــصرف ك عــن كتــب ال یحــصه صــرف الملــوَّأنــ

ََّصــلى اللــه علیــه وســلم َّ ََّ ََ ِ َْ َ ََّ صــلى اللــه علیــه وســلم-ومبتــدأ الخلــق ومبعــث النبــي -ُ َّ ََّ ََ ِ َْ َ  فهــذه فــضیلة البــن إســحاق -ُ
الكثیـرة فلـم أجـد  وقـد فتـشت أحادیثـه ،بـن إسـحاق فیـهاه قوم آخرون ولم یبلغـوا مبلـغ َفَّنَ ثم بعده ص،سبق بها

خطــئ ُمــا أخطــأ أو وهــم فــي الــشيء بعــد الــشيء كمــا یَّبُ ور،فــي أحادیثــه مــا یتهیــأ أن یقطــع علیــه بالــضعف
                                                           

  ).361:ص/8:ج(تهذیب الكمال : المزي )1(
 ).361:ص/8:ج(تهذیب الكمال : المزي )2(
  ).196:ص(تقریب التهذیب  )3(
ِالجرح والتعدیل  )4( ْ َّ ْ   ).368:ص/3:ج(َ
 .من هذا البحث) 221:ص(َّتقدمت ترجمته . َُلعرنيالقاسم بن الحكم ا )5(
َِّالمطلبي محمد بن إسحاق بن یسار )6(  .من هذا البحث) 104:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
 ).106:ص/6:ج( )7(
  ). 380:ص/7:ج( )8(
 ).232:ص/2:ج( )9(
ُّالخطیب البغدادي  )10( ْ  ).25:ص/2:ج(تاریخ بغداد : َ
َّالجرح والت: ابن أبي حاتم )11( ْ ِعدیل َ  ).192:ص/7:ج(ْ
 ).112:ص/6:ج(الكامل  )12(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َمنهج اإلمام حممد بن عبد اهللا بن نمري يف تعديل الرجال : الفصل الثالث ِّْ ْ ََ ُ 

 
 

246
 

ـــم یتخلـــف عنـــه فـــي الر،غیـــره ـــه ِّ ول ـــأس بـــه، واألئمـــة(1)ِّالثقـــاتوایـــة عن     :(2)شـــعبة، وقـــال اإلمـــام " وهـــو ال ب
ُصدوق" ِّالمحدثینمیر أ" :لقاو ،" في الحدیثَ َ ِّابن إسحاق سید المحـدثین : "(3) شعبة في موضع آخر وقال،"ُ َ ُ ْ ِ

َّاإلمــام أبــو زرعــة الــرازي قــال، و"لحــال حفظــه ْ ُصــدوق" :(4)ُ ْإســحاقمــد بــن م فــي محَّلــَكَ مــن ت،َ  محمــد بــن ،!؟ِ
ْإسحاق ُصدوق ِ ُصـدوق ،إمـام المغـازي: "(5)وقال الحـافظ ابـن حجـر ،"َ ، وقـال " بالتـشیع والقـدرَيِمـُ ور، یـدلسَ
ًصـــدوقكـــان : "(6) الـــذهبيالحـــافظ ُ  واختلـــف فـــي ، ولـــه غرائـــب فـــي ســـعة مـــا روى تـــستنكر، مـــن بحـــور العلـــماَ

وكــان أحـد أوعیــة " :(7)وقـال الــذهبي فـي موضــع آخـر ،"حه جماعــةَّ وقــد صـح، وحدیثــه حـسن،االحتجـاج بـه
ًالعلم حبر ُصـدوق ولیس بذاك المتقن فانحط حدیثه عـن رتبـة الـصحة وهـو ، في معرفة المغازي والسیراَ  فـي َ

َ، وقـــال اإلمـــام الجوزجـــاني"صـــالح وســـط: "(8)ّ، وقـــال اإلمـــام علـــي بـــن المـــدیني"نفـــسه مرضـــي ـــاس : "(9)ُْ الن
َیــشتهون حدیثــه، وكــان یرمــى بغیــر نــوع مــن البــدع ُْ ُ َ ََ ُ َ ْ، وقــال اإلمــام ابــن ســعد"ْ وكــان كثیــر الحــدیث، وقــد : "(10)َ

ْكتــب عنــه العلمــاء، ومــنهم مــن یستــضعفه َ َْ َ َ شــباهه أ ويمــا فــي المغــازأ" :(11)حمــد بــن حنبــلمــام أوقــال اإل ،"َ
هـو كثیـر التـدلیس " :قـالو، "صـابعهأ َّ یـده وضـمَّومـد ،حالل والحرام فیحتاج إلى مثـل هـذاما في الأ و،كتبُفی

، وقـــال اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل فـــي موضـــع "خبرنـــي وســـمعتأ :حـــسن حدیثـــه عنـــدي مـــا قـــالأ فكـــان ،اًجـــد
َّلیس بحجة: "(12)آخر  :(14) وقال اإلمام یحیى بن معـین،"هُحدیث ُبَكتُی" :(13)َّإلمام أبو حاتم الرازي، وقال ا"ُ

ُصدوق" َّثقة، ولكنه لـیس بحجـة: "(15) وقال في موضع،"ةَّجُ ولكنه لیس بح،َ ُ َ ، وقـال "لـیس بـه بـأس: "، وقـال"ِ
ْإسـحاقمحمد بـن ُ، وقد سئل عن (16)اإلمام یحیى بن معین َُّأحـبمـا " :ِ  :ُوسـئل، "الفـرائض بـه فـي َّحـتجَأن أ َ

                                                           
ِّولــم یتخلــف عنــه فــي الروایــة الثقــات: "، ولعــل فیهــا خطــأ، والــصحیح)112:ص/6:ج(هكــذا وردت العبــارة فــي الكامــل  )1( ِّ "

 .األولى" عنه"بحذف 
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )2( ْ َّ ْ   ).192:ص/7:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي )3( ْ   ).27:ص/2:ج(اد تاریخ بغد: َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )4( ْ َّ ْ   ).192:ص/7:ج(َ
 ).467:ص(تقریب التهذیب  )5(
 ).156:ص/2:ج(الكاشف  )6(
 ).173:ص/1:ج(تذكرة الحفاظ  )7(
ُّالخطیب البغدادي  )8( ْ  ).31:ص/2:ج(تاریخ بغداد : َ
َأحوال الرجال  )9(  ).232:ص(ِّ
  ).553:ص/7:ج(الطبقات  )10(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )11( ْ َّ ْ  ).194: ص-193:ص/7:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي  )12( ْ  ).29:ص/2:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )13( ْ َّ ْ   ).192:ص/7:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )14( ْ َّ ْ  ).192:ص/7:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي  )15( ْ  ).31:ص/2:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )16( ْ َّ ْ   ).194:ص/7:ج(َ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َمنهج اإلمام حممد بن عبد اهللا بن نمري يف تعديل الرجال : الفصل الثالث ِّْ ْ ََ ُ 

 
 

247
 

َُّأحبما ُّیأ ْإسـحاق أو محمـد بـن (1)يبذَلیك موسى بن عبیدة الرإ َ ْإسـحاقمـد بـن مح" :فقـال ،؟ِ  اإلمـام قـالو، "ِ
ْإسحاقمحمد بن  لم یزل الناس یتقون حدیث: "(2)یحیى بن معین في موضع آخر  ،لـیس بـذاك" :(3)قال، و"ِ

ْمحمـــد بـــن إســـحاق عنـــدي ســـقی: "(4)، وقـــال"هـــو ضـــعیف لـــیس : "(5)َّ، وقـــال اإلمـــام النـــسائي"م، لـــیس بـــالقويِ
ْإســحاقمحمــد بــن " :(6)، وقــال اإلمــام أبــو حــاتم"بــالقوي  ، ضــعیف الحــدیثي،فــي الحــدیث بــالقو لــیس عنــدي ِ
َُّأحــبوهــو  ْمحمــد بــن إســحاق : "(8)، وقــال اإلمــام مالــك بــن أنــس"هُ حدیثــُبَكتــُ ی(7)فلــح بــن ســعیدأ مــن ِّي إلــَ ِ
َّدجال من الدجاجلة: "(9) آخر، وقال في موضع"كذاب َ."  

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
ْمحمد بن إسحاق  ُصدوق"ِ َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  

َّأغلــب النقــاد وافــق  ْاإلمــام ابــن نمیــر علــى تعدیلــه،ُّ ْ ابــن نمیــروكــان َُ ً منــصفَُ ،  فــي حكمــه علیــهاً دقیقــاُ
ُصدوق الحدیث ُنَسَح فهو المعروفین من سمع َّعمن ثَّدَح إذا: "فقال  المجهـولین عـن ثَّدَحُی أن تيُأ ماَّإن ،َ

َّ، وقد ضعفه بعض النقاد دون ذكر سبب"باطلة بأحادیث ُّ َّ .  
ْ الكلبيةَّیَح يبأ بن یحیى: سساد الَّالراوي ّالكوفي  َ ِ   :(10)"ابَنَج أبو"ُ

ْ قول ابن نمیر في ا- َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـن أبـي حـاتمأخـرج اإلمـام ا :َّلراويُ ْ َّ ْ  بـن يعلـأخبرنـا : ، قـال(11)"َ
َْالجنیــد بــن الحــسین ْنمیــر ابــن ســمعت :قــال ،ُ َجنــاب أبــو": یقــول َُ ُصــدوق ةَّیــَح يبــأ بــن یحیــى َ  صــاحب كــان ،َ
  ."یسمع لم ث بماِّدَحُی كان بالتدلیس، حدیثه فسدأ تدلیس،

َّالنقاد  أقوال - َّ ذكره اإلمام ابن حبان في  :َّ الراويفيُّ ْالعجليوقـــال اإلمــام  ،(12)"ِّالثقـات"ِ   كان : "، وقـــال(13)ِ
  

                                                           
ّالمدني،  أبو عبد العزیز ،بذيَالرط ْیِشَبیدة بن نُموسى بن ع )1( ِ َ : ابـن حجـر: ُینظـر.  ومائـة هجریـةمات سـنة ثـالث وخمـسینَ

 ). 6989: (، ترجمة رقم)552:ص(تقریب التهذیب 
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )2( ْ َّ ْ  ).194:ص/7:ج(َ
 ).194:ص/7:ج(المصدر السابق  )3(
ُّالخطیب البغدادي  )4( ْ  ).32:ص/2:ج(تاریخ بغداد : َ
 ).32:ص/2:ج(المصدر السابق  )5(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )6( ْ َّ ْ  ).194:ص/7:ج(َ
َاألنصاريأفلح بن سعید  )7( ّالمـدني، بائيُ القَْ َ تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر. جریـة ومائـة همـات سـنة سـت وخمـسیند،  أبـو محمـَ

 ).548: (، ترجمة رقم)114:ص(التهذیب 
ُّالخطیب البغدادي  )8( ْ  ).19:ص/2:ج(تاریخ بغداد : َ
 ).20:ص/2:ج(المصدر السابق  )9(
َأبو جناب )10( ْیحیى بن أبي حیة الكلبي: َ َ َّ   .من هذا البحث) 109:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 ).138:ص/9:ج(، و)322:ص/1:ج( )11(
  ).597:ص/7:ج( )12(
 ).351:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات  )13(
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َِّیدلس، ال بأس به ْنعـیم، وقال اإلمام أبـو "ُ َ الفـضل بـن دكـینَُ ُ ْ س، ومـا ِّلَدُه كـان یـَّنـأ َّالِإمـا كـان بـه بـأس، " :1)(َ
ْنعیم، وقال أبو "ثناَّحد قال فیه اً شیئَّالِإ اًسمعت منه شیئ َّلم یكـن بـأبي جنـاب بـأس إال : "(2) في موطن آخرَُ ِ َ َ
َِّأنه كان یدلس ُ ْنعیم أبو ة، وقالَّیَیحیى بن أبي ح اسمه: ابَنَأبو ج: "(3)قال اإلمام أحمد بن حنبل، و"َّ كان : َُ

ْزرعـةبـا أ سـألت :(4)ي حـاتم، وقال اإلمام ابن أب"أحادیثه مناكیر": حمد أ اإلمام، قال"سِّلَدُ، وكان یَِثقة  عـن ُ
َجنــاب يبــأ ُصــدوق" : فقــال،"ي؟ الكلبــَ ه ّكــان محلــ" : قــال،"؟(5)بیــهأفمــا حــال " :قلــت، "سِّلَدُه كــان یــَّ غیــر أنــ،َ

َ، وقال اإلمام عبد الرحمن بن یوسف بن خراش"ِّالصدق ًكان صدوق: "(6)ِ ُ ْ، وكان یدلس، وفـي حدیثـه نكـرةاَ ُ ََّ ُ" ،
ًكــان صــدوق:"(8):(7)وقــال یزیــد بــن هــارون ُ َِّ، ولكــن كــان یــدلساَ كــان أبــو ": (9)یزیــد فــي موضــع آخــروقــال ، "ُ

َجنـــاب ّالـــضحاك و(10)عطــــاء  عـــنَّحـــدثناُ یَ  ســــمعت مـــن فـــالن هــــذا : فـــإذا وقفنـــاه نقـــول(12) وابـــن بریــــدة(11)َّ
ت مــا ســمع" :(14)،(13)محمــد بــن المثنــى، وقــال "صــحابناأخــذت مــن أمــا َّنإســمعه منــه ألــم :  فیقــول؟،الحــدیث

َجنـاب يبـأ عـن (17)ثان عـن سـفیانِّدَحـُ ی(16)وعبد الرحمن (15)یحیى : (18)، وقـال الحـافظ ابـن حجـر"ي الكلبـَ
ُضـــعفوه لكثـــرة تدلیـــسه" َّ ُكـــان یحیـــى القطـــان یـــضعفه: "(19)وقـــال اإلمـــام البخـــاري ،"َ ِّ َ ، وقـــال اإلمـــام أبـــو حـــاتم "ُ

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )1( ْ َّ ْ  ).138:ص/9:ج(َ
 ).287:ص/31:ج(تهذیب الكمال : المزي )2(
َالعلل ومعرفة الرجال  )3(  ).114:ص/3:ج(ِّ
ِالجرح والتعدیل  )4( ْ َّ ْ   ).139:ص/9:ج(َ
َّحیةحي أبو  )5( ّالكوفي، َ ِ  ). 1604: (، ترجمة رقم)185:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. َنابَج والد أبي ُ
 ).286:ص/31:ج(تهذیب الكمال : المزي )6(
 ).286:ص/31:ج(تهذیب الكمال : المزي )7(
َیزید بن هارون السلمي )8(  .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . ُّ
  ).139:ص/9:ج( )9(
 .من هذا البحث) 212:ص(َّقدمت ترجمته ت. َُعطاء بن أبي رباح القرشي) 10(
 .من هذا البحث) 212:ص(َّتقدمت ترجمته  .الضحاك بن مزاحم الهاللي) 11(
ّاألسلمي،عبد اهللا بن بریدة بن الخصیب  )12( َ ْ  ، بـل خمـس عـشرة: وقیـل هجریـة، مـات سـنة خمـس ومائـة، أبو سهل المـروزيَ

 ). 3227: (، ترجمة رقم)297:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ةوله مائة سن
ّالبـصري، أبـو موســى ،يَزَمحمـد بــن المثنـى بــن عبیـد العنــ )13( ِ ْ  وكـان هــو وبنــدار ، مــشهور بكنیتـه وباســمه، المعــروف بـالزمنَ

 ).6264: (، ترجمة رقم)505:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر. فرسي رهان وماتا في سنة واحدة
ْالجرح والتع: ابن أبي حاتم )14( َّ ْ  ).138:ص/9:ج(ِدیل َ
 .هو ابن سعید القطان )15(
 .ََْهو ابن مهدي العنبري )16(
 .َّهو الثوري )17(
 ).589:ص(تقریب التهذیب  )18(
 ).267:ص/8:ج(التاریخ الكبیر  )19(
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َجنـابا أبـف ِّعَضُكان یحیى القطان یـ": (1)َّالرازي -كـان یحیـى: "(2)ّقـال اإلمـام علـي بـن المـدینيو، "ي الكلبـَ
َّ یـتكلم فـي أبـي جنـاب، وفـي أبیـه أبـي حیـة-یعني القطان َ ََ َّ َ  عـن يبـأسـألت : (3)، وقـال اإلمـام ابـن أبـي حـاتم"َ

َجناب يبأ َُّأحبهو " : فقلتي، الكلبَ فإذا لم یكن " : قلت،" وال هذا،ال هذا":  فقال،"؟(4)اءَّلیك أو یحیى البكإ َ
َُّأحــب (5)وعــون بــن ذكــوان ،ي، لــیس بــالقواًال تكتــب منــه شــیئ":  قــال،"؟بُكتــَأهمــا ُّیأاب غیرهمــا البــ فــي  َّي إلــَ
َِّلــیس بثقـــة، یــدلس: "، وقـــال فــي موضـــع آخـــر"لـــیس بــالقوي: (6)َّ، وقـــال اإلمــام النـــسائي"منــه ُ َ ، وقـــال اإلمـــام "ِ

َالجوزجــــاني ُیــــضعف حدیثــــه: "(7)ُْ ُ َّ َ َْ، وقــــال اإلمــــام ابــــن الجنیــــ"ُ َجنــــاب    بــــي أاســــم " :ســــمعت یحیــــى یقــــول: (8)دُ َ 
ْالكلبي َّحیـةبـي أیحیى بـن  َ ، وقـال اإلمـام "ضـعیف الحـدیث" : قـال،"؟كیـف حدیثـه" :قلـت لیحیـى بـن معـین، "َ

َِّضعیف، كان یدلس: "(9)یعقوب بن سفیان ْ، وقال اإلمام ابـن سـعد"ُ ، وقـال " فـي الحـدیثاًوكـان ضـعیف: "(10)َ
  ".متروك الحدیث: "(12) :(11)فالسّاإلمام عمرو بن علي ال

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َّیحیى بن أبي حیة  َِّصدوق یدلس"َ ُُ َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ .  

َّبعض النقاد وافق  ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، وقد كان ُّ ْابن نمیـر َُ : قـة بحالـه، فقـالعلـى درایـة دقیَُ
ُصدوق"   ."یسمع لم ث بماِّدَحُی كان دلیس،َّبالت حدیثه فسدأ تدلیس، صاحب كان: "، ثم أردف بقوله"َ
  
  
  
  

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )1( ْ َّ ْ   ).139:ص/9:ج(َ
  ).286:ص/31:ج(تهذیب الكمال : المزي )2(
َّالجرح والت )3( ْ ِعدیل َ   ).139:ص/9:ج(ْ
ّالبـصري،وهـو بـن أبـي خلیـد ، لیمُبـن سـا أو ،یحیى بـن مـسلم )4( ِ ْ  مـات سـنة ثالثـین ، مـوالهمانيّدُالحـاء َّ المعـروف بیحیـى البكـَ

 ).7645: (، ترجمة رقم)597:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر.  هجریةومائة
التــاریخ : البخــاري: ُینظــر. بــراهیمإ مــسلم بــن :روى عنــه، و هــرم حبیــب بــن: مــن ســمع،ابَّ القــصيعــون بــن ذكــوان الحرشــ )5(

 ).78: (، ترجمة رقم)17:ص/7:ج(الكبیر 
 ).289:ص/31:ج(تهذیب الكمال : المزي )6(
َأحوال الرجال  )7(  ).140:ص(ِّ
 ).432:ص(في سؤاالته لإلمام یحیى بن معین  )8(
 ).108:ص/3:ج(المعرفة والتاریخ  )9(
  ).480:ص/8:ج(الطبقات  )10(
ّالبــصري،أبــو حفــص الفــالس الــصیرفي البــاهلي ، عمــرو بــن علــي بــن بحــر بــن كنیــز )11( ِ ْ ومــائتین  مــات ســنة تــسع وأربعــین َ

  ). 5081: (، ترجمة رقم)424:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ینظر. هجریة
 ).213:ص/7:ج(الكامل : ّابن عدي )12(
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َثقة كان -8   :   في الحدیثاًتَْب ثِ
ّالكوفي ّخميَّد اللْیَوُر بن سْیَمُعبد الملك بن ع*  ِ ُ(1):  
َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ ْقال ابن نمیر: ، قال(2)"التهذیب"في  أخرجه الحافظ ابن حجر :ُ   َِكان ثقة : "َُ
ًثبت   ".   في الحدیثاَْ
ـــوال - ـــاد  أق َّالنق ـــراويُّ ـــي ال َّذكـــره اإلمـــام ابـــن حبـــان فـــي   :َّف ْالعجلـــي، وقـــال اإلمـــام (3)"ِّالثقـــات"ِ َثقـــة: "(4)ِ ِ"      ،

، وقـــال الحـــافظ "دیثَِوهـــو صـــالح الحـــدیث، روى أكثـــر مـــن مائـــة حـــدیث، وهـــو ثقـــة فـــي الحـــ: "اًوقـــال أیـــض
َثقــــة مــــشهور: "(5)الــــذهبي َوثقــــوه، وقــــد تغیــــر بــــَأخرة ومــــا اخــــتلط: "(6)، وقــــال فــــي موضــــع"ِ ، وقــــال الحــــافظ        "َّ

ـــة فـــصیح عـــالم تغیـــر حفظـــه وربمـــا دلـــس: "(7)ابـــن حجـــر َثق َّ َ َّ ُ َ ـــأس: "(8)َّ، وقـــال اإلمـــام النـــسائي"ِ ـــیس بـــه ب ،      "ل
 المـدینى بـنعلـي  نـاأخبر :، قـال(10)حمـد بـن حنبـلأ حدثنى صالح بـن :(9)َّوقال اإلمام ابن أبي حاتم الرازي

   ،" صــالح: یعجــب مــن حفــظ عبــد الملــك قــالَّالثــوريكــان ســفیان ":  یقــولي،ســمعت عبــد الــرحمن بــن مهــد
ْعمیــرفهــو عبــد الملــك بــن " :بــيقلــت ألف َ  هــذا : بــي فقــالفــذكرت ذلــك أل: "ابــن أبــي حــاتمقــال  ."نعــم":  قــال،"ُ

َْســلیمانبــي أ هــو عبــد الملــك بــن مــاَّنإوهــم،  ، وقــال اإلمــام "، وعبــد الملــك بــن عمیــر لــم یوصــف بــالحفظ(11)ُ
ســـحاق بـــن إ ، وذكـــر" فـــي حدیثـــه، اختلـــف عنـــه الحفـــاظ، یعنـــي فیمـــا رووا عنـــهاًمـــضطرب جـــد: "(12)أحمـــد

ك بـن اّسـم ":(14)، وقـال اإلمـام أحمـداً عبـد الملـك بـن عمیـر جـدَفَّعَ ضَّأنهحمد بن حنبل أ عن (13)منصور

                                                           
  .من هذا البحث) 126:ص(ت ترجمته َّتقدم. ر بن سوید اللخميْیَمُعبد الملك بن ع )1(
  ).621:ص/2:ج() 2(
  ).116:ص/5:ج() 3(
  ).104:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات ) 4(
َالمغني في الضعفاء ) 5( َ   ).576:ص/1:ج(ُّ
ُالرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم )6( َّ َ ُ ُ ِّ َ   ).28: (، ترجمة رقم)486:ص (ُّ
  )364:ص(تقریب التهذیب ) 7(
  ).375:ص/18:ج(تهذیب الكمال : المزي) 8(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )9( ْ َّ ْ  ).360:ص/5:ج(َ
َ الـشیباني،حمـد بـن محمـد بـن حنبـلأصالح بـن  )10( ْ ْالفـضل، أبـو َّ  يبـأبـراهیم بـن ٕا و، الولیـديبـأ : روى عـن،صـبهانأ ي قاضـَ

ِلجــرح والتعــدیلا: ابــن حجــر: ُینظــر. بیــهأ : روى عــني، بكــر العتكــيبــأ بــن  وعبــد اهللا،ســوید ْ َّ ْ : ، ترجمــة رقــم)394:ص/4:ج (َ
)1724.( 
َْســلیمانعبــد الملــك بــن أبــي  )11( ِالعرزمــي، میــسرة :ُ َ ْ تقریــب التهــذیب : ابــن حجــر: ُینظــر.  هجریــة مــات ســنة خمــس وأربعــینَ
 ).4184: (، ترجمة رقم)363:ص(
َسؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد بن حنبل ) 12( ْ   ).295:ص(ّ
ْ إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسجهو )13(  .من هذا البحث) 147:ص(َّتقدمت ترجمته  .ِ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )14( ْ َّ ْ  ).361: ص-360:ص/5:ج(َ
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، وقـال اإلمــام "یختلـف علیـه الحفـاظ  عبـد الملـكَّنأ مـن عبـد الملـك بـن عمیــر، وذلـك ًایثصـلح حـدأ (1)حـرب
: (3)یحیــى بــن معــینوقــال اإلمــام  ،"لــیس بحــافظ هــو صــالح، تغیــر حفظــه قبــل موتــه": (2)َّأبــو حــاتم الــرازي

ِّعرفة من اختلط من الرواة الثقاتَِّّالكواكب النیرات في م"َّ، وذكره اإلمام ابن الكیال في "طِّلَخُم" َ ُّ"(4).  
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

ْعبد الملك بن عمیر َ َُوالله َأعلم" َِثقة اختلط" ُ ْ ُ َّ َ .  
َّوافــق أغلــب النقــاد  ْاإلمــام ابــن نمیــر ُّ  وأحمــد، وأبــو حــاتم فــي َّعلــى تعدیلــه، وتكلــم األئمــة ابــن معــین،َُ

  .ُحفظه، وذكر في المختلطین
َالرواة الذین قال فیهم  -9 ْكان رجل صدق"ُّ ِ َ:"  

ّ اللیث اَألسدي الكوفيبن یصةِبَق:  األولَّالراوي ِ ُ ّ ِ َ(5):  
َّ قــول ابــن نمیــر فــي الــراوي- ْ َ ِأخــرج اإلمــام ابــن أبــي حــاتم فــي الجــرح والتعــدیل :ُ ْ َّ ْ  بــن ُّي علــأخبرنــا: ، قــال(6)َ

َْالجنید،الحسین بن  ْنمیـر سـمعت ابـن : قالُ ّاألسـديبـن عقبـة بـن اللیـث قبیـصة " : یقـولَُ ِ َ  ،" كـان رجـل صـدقَ
ِالجرح والتعدیل"وقال اإلمام ابن أبي حاتم في  ْ َّ ْ َْالجنیـد،ّعلي بن الحسین بـن  ناأخبر :اً أیض(7)"َ  سـمعت :قـال ُ

ْنمیــر ابــن ّاألســدي لیــث بــن عقبــة بــن قبیــصة": یقــول َُ ِ َ  ،بــه أسبــ ال (8)عقبــة بــن وســفیان صــدق، رجــل كــان َ
ُّ الخطیب البغـدادي، وأخرج"منه كبرأ وقبیصة ْ ، (10) بـسنده عـن أحمـد بـن أبـي الحـواري(9)"تـاریخ بغـداد" فـي َ

  بـن لمحمـد فذكرتـه .اًصـغیر یتـهأر ،نعـم" :قـال ؟،(12)سـفیان عنـد یـصةِبَق رأیـت" :، قـال(11)يیابْرِلفقلت ل: قال
ْنمی بن اهللا عبد   ."منه لقبلنا عيَخَّالن عن یصةِبَق َّحدثنا لو : ليفقال ر،َُ

                                                           
 :عنــهروى  و، والنعمــان بــن بــشیر، جــابر بــن ســمرة:عــنروى  ُالكوفــة، أحــد علمــاء ،ّيِلْهُّاك بــن حــرب أبــو المغیــرة الــذّســم )1(

 ).2141: (، ترجمة رقم)465:ص/1:ج(الكاشف : الذهبي: ُینظر. له نحو مائتي حدیث ، وزائدة،شعبة
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )2( ْ َّ ْ  ).361:ص/5:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )3( ْ َّ ْ  ).361:ص/5:ج(َ
 ).28: (، ترجمة رقم)486:ص( )4(
ّاألسديقبیصة بن اللیث  )5( ِ َ ابن أبي حاتم وغیره نسبوه اإلمام  َّأن: مالحظة مع .من هذا البحث) 87:ص(َّتقدمت ترجمته . َ

ْ نمیر ابناإلمام  ذكره بالنسبة التي قالها ٍدأحب ظفرهكذا، ولم أ َ َُالله َأعلم ف."قبیصة بن عقبة بن لیث"ُ ْ ُ َّ. 
  ).128:ص/7:ج() 6(
  .)322:ص/1:ج() 7(
ّ السوائيسفیان بن عقبة) 8(  .من هذا البحث) 88:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
ُّالخطیب البغدادي) 9( ْ   ). 495:ص/14:ج(تاریخ بغداد : َ
ّالتغلبي،اس بن الحارث َّأحمد بن عبد اهللا بن میمون بن العب) 10( ِ ْ   مات سنة ست وأربعـین،يِوارَكنى أبا الحسن بن أبي الحُ یَ

   ).61: (، ترجمة رقم)81:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ومائتین هجریة
ِّالضبي،محمد بن یوسف بن واقد بن عثمان ) 11(   مـات سـنة اثنتـي عـشرة،ام نزیل قیـساریة مـن سـاحل الـش،یابيْرِ الف، موالهمَ

  ).6415: (، ترجمة رقم)515:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر. ومائتین هجریة
  .َّهو الثوري) 12(
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َّالنقــاد  أقــوال - َّذكــره اإلمــام ابــن حبــان فــي  :َّفــي الــراويُّ ، والحــافظ ابــن (2)، قــال الحــافظ الــذهبي(1)"ِّالثقــات"ِ
ُصدوق: "(3)حجر   ."قْدِّ محله الصٌشیخ" :(4)َّ، وقال اإلمام أبو حاتم الرازي"َ

َّ الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خالصة القول في- ُّ ْ َ ُ َّ:  
ُصدوق"َِقبیصة بن اللیث  َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ .  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیرُّ   . على تعدیلهَُ
ّ الكوفييِمَزْرَاهللا الع محمد بن عبید: ني الثاَّالراوي ِ ُ(5):  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ َّاإلمام ابن حبانرج أخ :ُ ْاإلمام ابن نمیر، بسنده عن  (6)"المجروحین"في  ِ : قالَُ
ُصــدوقرجـل " فــي  العقیلــي  اإلمـام وأخــرج،"هُكــرت أحادیثـِن الحفـظ ومــن ثـم ُأيءتبـه وكــان ردُ ولكـن ذهبــت ك،َ
 ،(9)يأب، سمعت یحیى بن معین، وأصحابنا عنده:  قال(8) محمد بن عثمانبسنده عن (7)"الضعفاء الكبیر"

ْنمیـــر، وابـــن ،(10)ي القاســـمّوعمـــ   وذكـــروا محمـــد بـــن ، (12)ارون بـــن إســـحاقهـــو ،(11) وعبـــد اهللا بـــن أبـــي زیـــادَُ
َبكیــر و،يِمــَزْرَعبیــد اهللا الع َمطیــر وموســى بــن ،(13) بــن عــامرُ فــسمعت أبــي ، (15)یــفِرَ وموســى بــن ط،(14)ُ

  ."، فما رد علیه أحد منهم" هؤالء ضعفاءّكل": یقول

                                                           
  ).20:ص/9:ج() 1(
  ). 133:ص/2:ج(الكاشف ) 2(
  ).453:ص(هذیب تقریب الت) 3(
ِالجرح والتعدیل ) 4( ْ َّ ْ   ). 126:ص/7:ج(َ
َْسلیمان اهللا بن أبي محمد بن عبید)  5( ِالعرزمي ُ َ ْ ّالفزاري، َ ّالكوفي، أبو عبد الرحمن ََ ِ .  ومائـة هجریـةمات سنة بـضع وخمـسین ُ

 ).6108: (، ترجمة رقم)494:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
 ). 247:ص/2:ج() 6(
 ).106:ص/4:ج( )7(
ْشیبة العبسيمد بن عثمان بن محمد بن أبي محهو  )8( َْ   .من هذا البحث) 180:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ْشیبة العبسيعثمان بن محمد بن أبي هو  )9( َْ   .من هذا البحث) 88:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ْشیبة العبسيبن محمد بن أبي هو القاسم  )10( َْ   .ا البحثمن هذ) 88:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
.  ومـائتین هجریـةمات سنة خمس وخمسین،  الدهقانّيِوفُ أبو عبد الرحمن الك،طوانيَعبد اهللا بن الحكم بن أبي زیاد الق )11(

  ).3280: (، ترجمة رقم)300:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
َهارون بن إسحاق الهمداني )12( ْ   .من هذا البحث) 127:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ّالبجلير بن عامر ْیَكُب) 13( ِ َ ِ، أبو إسماعیل الكوفَ  ). 759: (، ترجمة رقم)127:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ّيُ
ّمطیر الكوفي،موسى بن ) 14( ِ ُ َ بو أ و، وخلف بن تمیم، أبو داود الطیالسي: روى عنه، هریرة وعائشةيبأبیه عن أ : روى عنُ

ِالتعدیللجرح وا: ابن أبي حاتم: ُ ینظر.یوسف صاحب الرأى ْ  .)162:ص/8:ج (َّ
ّاألسـدي َِطریفموسى بن ) 15( ِ َ األعمـش، وعبـد العزیـز بـن رفیـع، وفطـر بـن : أبیـه، وعبایـة بـن ربعـى، روى عنـه: ، روى عـنَ

ّاألسديخلیفة، وسفیان بن زیاد  ِ َ ْالجرح : ابن أبي حاتم: ُینظر. َ ِوالتعدیلَ ْ  ).668: (، ترجمة رقم)148:ص/8:ج (َّ
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َّالنق أقوال - َّ ذكـره اإلمـام ابـن حبـان:َّفي الراوياد ُّ ًصـدوقوكـان : "، وقـال"المجـروحین" فـي (1)ِ ُ تبـه ُ كَّ أنَّالِ إ،اَ
، وقــــال اإلمــــام "م فكثــــر المنــــاكیر فــــي روایتــــهَهــــَث مــــن حفظــــه ویِّدَحــــُ فجعــــل ی، الحفــــظئ وكــــان رد،ْتَبــــَهَذ

ْالعجلــي َْضــعیف، وهــو عــم عبــد الملــك بــن أبــي ســلیمان: "(2)ِ ْ اإلمــام ابــن ســعد، وقــال"(3)ُ كــان قــد ســمع : "(4)َ
ّ وكتـــب ودفــع كتبـــه، فمــا كـــان بعــد ذلـــك حــدث، وقـــد ذهبــت كتبـــه فــضعف النـــاس حدیثــه لهـــذا اً كثیــراًســماع ِّ َ ّ ُ ُ

َّزرعـــة الـــرازي وبـــأ  اإلمـــامقـــالو ،"اًضـــعیف الحـــدیث جـــد" :(5)َّوقـــال اإلمـــام أبـــو حـــاتم الـــرازي ،"المعنـــى ْ ُ(6):       
، وقـــال فـــي "لـــیس بـــشيء: "(7)وقـــال اإلمـــام یحیـــى بـــن معـــین ،" علینـــا قـــراءة حدیثـــه وتـــرك،هُ حدیثـــُكتـــبُال ی"

َْ، وقال اإلمام ابن الجنید"ال یكتب حدیثه: "(8)موضع آخر     محمد بن  ،ما أمثلُّیَأ: قیل لیحیى بن معین: "(9)ُ
ــَبُع ِالعرزمــي أو (10)د اهللا بــن أبــي رافــعْی َ ْ تركــه ابــن : "(11) البخــاري، وقــال اإلمــام"مــا فیهمــا ماثــل":  فقــال،"؟َ

َلــیس بثقـة: "(14)َّ، وقــال اإلمــام النــسائي"(13) ویحیــى(12)المبـارك ، "متــروك الحــدیث: "(15)، وقــال فــي موضــع"ِ
، وقـال "تـرك النـاس حدیثـه: "(17)وقـال اإلمـام أحمـد بـن حبنـل ،(16)ّوكذا قال اإلمـام عمـرو بـن علـي الفـالس

َزجانيُ، وقال اإلمام الجو"متروك: "(18)الحافظ ابن حجر   ".ساقط: "(19)ْ
  
  

                                                           
 ).246:ص/2:ج(مجروحین كتاب ال )1(
 ).247:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات  )2(
َْسلیمانعبد الملك بن أبي  )3( ِالعرزمي ُ َ ْ  .من هذا البحث) 250:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 ).488:ص/8:ج(الطبقات  )4(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )5( ْ َّ ْ   ).2:ص/8:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )6( ْ َّ ْ   ).2:ص/8:ج(َ
 ).209:ص/1:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین )7(
 ).334:ص/1:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین )8(
 ).283:ص(في سؤاالته لإلمام یحیى بن معین  )9(
: الـذهبي: ُینظـر. اش وجماعـةَّ إسـماعیل بـن عیـ:عنـهروى  و، أبیـه وجماعـة:عـنروى  ،محمد بن عبید اهللا بن أبي رافع )10(

 ).5022: (، ترجمة رقم)197:ص/2:ج (الكاشف
 ).171:ص/1:ج(التاریخ الكبیر  )11(
َالمروزي  هو عبد اهللا بن المبارك)12( ْ َ. 
 .هو ابن معین )13(
 ).44:ص/26:ج(تهذیب الكمال : المزي )14(
َكتاب الضعفاء والمتروكین  )15( َ  ).213:ص/1:ج(ُّ
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)16( ْ َّ ْ  ).2:ص/8:ج(َ
َالعلل ومعرفة الرجال  )17(  ).313:ص/1:ج(ِّ
 ).494:ص(تقریب التهذیب  )18(
َأحوال الرجال  )19(  ).77:ص(ِّ
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َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َْمحمد بن عبید اهللا  َُوالله َأعلم" ضعیف"ُ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقـاد خـالف  َّ ْاإلمــام ابـن نمیـر فــي تعدیلـه، وكــان ُّ ْابـن نمیـر َُ رجــل ":  فـي حكمــه، فقـالاً ودقیقـاًمنــصفَُ
ُصد وهـذا  ،"كـرت أحادیثـهِن ومـن ثـم ُأ، الحفـظيءتبه وكان ردُولكن ذهبت ك: "َّ، ثم بین علة حدیثه، فقال"وقَ

َّما دفع النقاد للكالم فیه ْوقال اإلمامان ابن سعد وابن حبان نحو قول ابن نمیر. ُّ َُ َّ ِ ْ َ.  
َالرواة الذین قال فیهم  -10    :"لهِّجَبُكان ی"ُّ

َالهمداني هارون بن إسحاق: َّالراوي ْ ّ الكوفيَ ِ ُ(1):  
ــراوي- ــر فــي ال ــن نمی َّ قــول اب ْ َ ِالجــرح والتعــدیل"بــن أبــي حــاتم أخــرج االمــام ا :ُ ْ َّ ْ بــن ّعلــي ســمعت : ، قــال(2)"َ

َْالجنیدالحسین بن  ْنمیركان محمد بن عبد اهللا بن ":  یقولُ   ."لهِّجَبُ یَُ
ــاد  أقــوال - َّالنق ــراويُّ َّذكــره اإلمــام ابــن حبــان فــي :َّفــي ال ـــات "ِ ّ، وقــال اإلمــام الــدارقطني(3)"ِّالثقـــ ُ َ ، واإلمــام (4)َّ

َثقـــة: "(6)، واإلمـــام الـــذهبي(5)َّالنـــسائي ، (7)َّ، وقـــال اإلمـــام أبـــو حـــاتم الـــرازي"ّمتعبـــد: "، وزاد الحـــافظ الـــذهبي"ِ
ُصدوق: "(8)والحافظ ابن حجر ْ، وقال اإلمام أبو بكر بن خزیمة"َ َ ِكان من خیار عباد ا: "(10):(9)ُ   ".هللاِ

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
ْهارون بن إسحاق  َُوالله َأعلم" َِثقة عابد"ِ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، والثناء علیهُّ َُ.  
َالرواة الذین قال فیهم  -11 ُكتب عنه"ُّ َ َ َ:"  

ّ الكوفيازّإسماعیل بن الخلیل الخز: ألول اَّالراوي ِ ُ(11):     
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ   بد اهللا ـــد بن عـــ محم قـــال: قـــال(12)"تهذیــب الكمـــال"ـام المـــزي في أخـــرج اإلمـ :ُ

                                                           
َهارون بن إسحاق الهمدان) 1( ْ  .من هذا البحث) 127:ص(َّتقدمت ترجمته . يَ
 ).88:ص/9:ج( )2(
  ).241:ص/9:ج( )3(
ّسؤاالت السلمي لإلمام الدارقطني  )4( ُ َ َّ َ  ).322:ص(ُّ
 ).77:ص/30:ج( تهذیب الكمال :المزي )5(
 ).329:ص/2:ج(الكاشف  )6(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )7( ْ َّ ْ  ).88:ص/9:ج(َ
 ).568:ص(تقریب التهذیب  )8(
َالـسلمي بـن صـالح بـن بكـر   بن المغیرةمحمد بن إسحاق بن خزیمةأبو بكر  )9( ّالنیـسابوريُّ ُ َ صـاحب التـصانیف، مـات سـنة ، َّْ

 ).214: (، ترجمة رقم)382:ص-365:ص/14:ج(سیر أعالم النبالء : الذهبي: ُینظر. مائة هجریةإحدى عشرة وثالث
 ).77:ص/30:ج(تهذیب الكمال : المزي )10(
 .من هذا البحث) 127:ص(َّتقدمت ترجمته . ازّإسماعیل بن الخلیل الخز )11(
  ).85:ص/3:ج() 12(
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َالحضرمي في  ْ ْنمیر ُبنا ُ عنهَبَتَ وك،َِثقةكان " :"زاّإسماعیل بن الخلیل الخز"َ َُ".  
َّالنقـاد أقـوال  - َّذكـره اإلمـام ابـن حبـان فـي  :َّفـي الـراويُّ ، والحـافظ ابــن (2)، وقـال الحـافظ الـذهبي(1)"ِّالثقـات"ِ

  ". ِّكان من الثقات: "(4)، وقال اإلمام أبو حاتم"َِثقة: "(3)حجر
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

َُوالله َأعلم" َِثقة"اعیل بن الخلیل إسم ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ .  

ّ الشیباني الكوفيیرَكُبكر بن یونس بن ب:  الثانيَّالراوي ِ ُ َ ْ َّ(5):  
َّ قــول ابــن نمیــر فــي الــراوي-  ْ َ ْالعجلــياإلمــام  أخــرج :ُ   حمــد بــن كتــب عنــه م: "ل، قــا(6)"معرفــة الثقــات"فــي  ِ

ْعبد اهللا بن نمیر ْالعجلي عقبَُّ، ثم "َِثقةكان :  ویقول،َُ   ."فه أكثرِّعَضُومن ی: "فقال ِ
َّالنقــاد  أقــوال - َّذكــره اإلمــام ابــن حبــان فــي  :َّفــي الــراويُّ ِ، وقــال اإلمــام ابــن عــدي(7)"ِّالثقــات"ِ ة مــا ّعامــ: "(8)َ

: (10)، وقــــال الحــــافظ الــــذهبي"ضــــعیف: "(9)حجــــر، وقــــال الحــــافظ ابــــن " بعــــضه علیــــهُعَتــــابُیرویــــه ممــــا ال ی
َُّضعفوه" : (12)، وقـال اإلمـام البخـاري"منكـر الحـدیث، ضـعیف الحـدیث: "(11)َّ، وقال اإلمـام أبـو حـاتم الـرازي"َ
َّ زرعة الرازيبوإلمام أاقال ، و"منكر الحدیث" ْ  بحـدیثین (14)ث عن موسى بن علـيَّدَواهي الحدیث ح": (13)"ُ

  ". من حدیث موسىًصالمنكرین لم أجد لهما أ
  
  

                                                           
 ).99:ص/8:ج( )1(
 ).245:ص/1:ج(الكاشف  )2(
 ).107:ص(تهذیب تقریب ال )3(
ِالجرح والتعدیل  )4( ْ َّ ْ  ).167:ص/2:ج(َ
ّبكر بن یونس بن بكیر الشیباني الكوفي )5( ِ ُ ََ ُْ  .من هذا البحث) 11:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ
  ).253:ص/1:ج( )6(
  ).8/147:ج() 7(
  ).31:ص/2:ج(الكامل ) 8(
  ).127:ص(تقریب التهذیب ) 9(
  ).275:ص/1:ج(الكاشف ) 10(
ْالجرح) 11( ِ والتعدیل َ ْ   ).394:ص/2:ج(َّ
  ).264:ص/2:ج(التاریخ الكبیر ) 12(
َّأسئلة البرذعي لإلمام أبي زرعة الرازي ) 13( ْ   ).684:ص/2:ج(ُ
 ، والزهـري، أبیـه:عـنروى  ، ولي نیابـة مـصر للمنـصور سـت سـنین، أبو عبد الرحمن اللخمي، بن رباحّموسى بن علي )14(
: الــذهبي: ُینظــر.  ثــالث وســتین ومائــة هجریــة ومــات هجریــة،بإفریقیــة عــام تــسعین ولــد ،بــن المبــارك وابــن وهــبا :عنــهروى و

  ).5719: (، ترجمة رقم)306:ص/2:ج(الكاشف 
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ْن حكم ابن نمیر وأحكام غیره منَّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بی- َ َّ النقادُ ُّ :  
َُوالله َأعلم" ضعیف"بكر بن یونس  ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد خالف  َّ ْاإلمام ابن نمیر ُّ ْالعجلي تعدیله وتوثیقه، وقال فيَُ ِّومن یضعفه أكثر: "ِ َ ُ."  
ّ الحریري اَألسدي الكوفيرْشِیى بن بیح: ثالث الَّالراوي ِ ُ ّ ِّ َ ِ َ(1):      

َّ قــول ابــن نمیــر فــي الــراوي- ْ َ  :"ریــريَیحیــى بــن بــشر الح" قــال فــي (2)"تهــذیب الكمــال"أخــرج المــزي فــي : ُ
ْنمیركتب عنه محمد بن عبد اهللا بن و"   ." وهو من أقرانهَُ

َّالنقـاد  أقوال - َّذكـره اإلمـام ابـن حبـان  :َّفـي الـراويُّ ُصـدوق: "(4)، وقـال الحـافظ ابـن حجـر(3)"ِّالثقـات"فـي ِ َ" ،
َوقال اإلمام محمـد بـن عبـد اهللا الحـضرمي ْ ّ، واإلمـام الـدارقطني(5)َ ُ َ َثقـة: "(6)َّ َ، وزاد الحـضرمي"ِ ْ ، "كتبـت عنـه: "َ

ّوقال صالح بن محمد األسدي ِ َ ُصدوق: "(8):(7)َ َ  ."  
َّن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم اب- ُّ ْ َ ُ :  

ْیحیى بن بشر  َثقة"ِ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیلهُّ َُ.  

َالرواة الذین قال فیهم  -12   : "ال أقدم على ترك حدیثه"ُّ
ّالقرشيعبد الرحمن بن الحارث بن عبد اهللا : َّالراوي ِ َالمخزومي المدین َُ َُ   :)9(يْ

َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ ْقال ابن نمیر: ال، ق)10("الضعفاء والمتروكین" أخرج اإلمام ابن الجوزي في :ُ َُ :
  ". ال أقدم على ترك حدیثه"

َّالنقاد  أقوال - ْقـال اإلمــام ابن سعــــد :َّفي الراويُّ   : )12(ـر، وقـــال الحافــــظ ابــن حجـــ"َِثقة، ولــه أحادیـــث: ")11(َ
  
  

                                                           
  .من هذا البحث) 128:ص(َّتقدمت ترجمته . َ الحریريربن بشیحیى  )1(
  ).243:ص/31:ج( )2(
  ).259:ص/9:ج() 3(
  ).588:ص(تقریب التهذیب  )4(
  ).243:ص/31:ج(ل تهذیب الكما: المزي) 5(
  ).243:ص/31:ج(المصدر السابق ) 6(
ّصالح بن محمد األسدي المعروف بجزرة) 7( ِ َ   .من هذا البحث) 110:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ).243:ص/31:ج(تهذیب الكمال : المزي) 8(
ّالقرشيحمن بن الحارث عبد الر) 9( ِ ُالمخزومي َُ ْ   .من هذا البحث) 128:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ).92:ص/2:ج() 10(
  ).483:ص/7:ج(الطبقات ) 11(
  ).338:ص(تقریب التهذیب ) 12(
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ُصدوق" ، وقـال "شیخ": )2(َّ اإلمام أبو حاتم الرازيقال، و"صالح": )1( یحیى بن معین، وقال اإلمام" له أوهامَ
  ". لیس بالقوي: ")3(َّالنسائي

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
ُصدوق"عبد الرحمن بن الحارث  ُالله َأعلمَو" َ َ ْ ُ َّ.  

َّأغلب النقاد خالف  ْاإلمام ابن نمیـر ُّ  قریبـة مـن الجـرح، هم أغلـب، وكانـت أحكـام جرحـه وتـضعیفهفـيَُ
َّولم یضعفه سوى اإلمام النسائي ِّ ُ.  

َالرواة الذین قال فیهم  -13   :"لیس به بأس"، "ال بأس به"ُّ
ّ السوائي الكوفيبةْقُع بن فیانُس:  األولَّالراوي ِ ُ ُّ(4):    

َّ قول ابـن نمیـر فـي الـراوي- ْ َ ِالجـرح والتعـدیل"أخـرج اإلمـام ابـن أبـي حـاتم فـي  :ُ ْ َّ ْ  بـن ي علـسـمعت : قـال(5)"َ
َْالجنید بن الحسین ْنمیر ابن سمعت :یقول ُ   ."ال بأس به عقبة بن سفیان": یقول َُ

َّالنقـــاد  أقـــوال - َّذكـــره اإلمـــام ابـــن حــــبان فـــي  :َّفـــي الـــراويُّ ْالعجلـــي، وذكـــره اإلمــــام (6)"ِّالثقـــات"ِ معرفـــة " فـــي ِ
َثقـــة: "، وقـــال(7)"ِّالثقـــات ُصـــدوق: "(9)، والحـــافظ ابـــن حجـــر(8)، وقـــال الحـــافظ الــــذهبي"ِ ، وزاد الـــذهبي فــــي "َ
، "(12)ال أعرفـه: "(11)، وقـال اإلمـام یحیـى بـن معـین"له أحادیث تستنكر قاله ابن معـین وغیـره: "(10)موضع

ْیان بن عقبـة أحادیـث لیـست بـالكثیرة، وهـو أخـو قبیـصة بـن عقبـة، وأقـدم ولسف: " (13)ّوقال اإلمام ابن عدي ُْ ُ
 ،ه لم یره ولم یكتب عنه فلم یخبـر أمـرهَّما یعني أنَّ إن، ال أعرفه: وقول یحیى بن معین،(14) من قبیصةاًموت

ْعقبةوهو عندي سفیان بن    ".  ال بأس به وبروایاتهُ
  

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 1( ْ َّ ْ   ).224:ص/5:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 2( ْ َّ ْ   ).224:ص/5:ج(َ
  ).38:ص/17:ج(تهذیب الكمال : المزي) 3(
ِسفیان بن عقبة السوائي الكوفي) 4( ُ   .من هذا البحث) 88:ص(ه َّتقدمت ترجمت. ُّ
  ).230:ص/4:ج(، و)322:ص/1:ج() 5(
  ).288:ص/8:ج() 6(
  ).416:ص() 7(
َ، والمغني في الضعفاء )499:ص/1:ج(الكاشف ) 8( َ   ).386:ص(ُّ
  ).244:ص(تقریب التهذیب ) 9(
  ).386:ص(المغني ) 10(
  ).119:ص(َّ روایة الدارمي -تاریخ ابن معین) 11(
  ". ال بأس به: "َّأن اإلمام ابن معین، قال) 175:ص/11:ج(تهذیب الكمال  أورد اإلمام المزي في) 12(
  ).414:ص/3:ج(الكامل  )13(
علـــى ومـــائتین هجریـــة مـــات ســـنة خمـــس عـــشرة  ،يِوفُ أبـــو عـــامر الكـــ،وائيُّقبیـــصة بـــن عقبـــة بـــن محمـــد بـــن ســـفیان الـــس )14(

  .)5513: (، ترجمة رقم)453:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر. الصحیح
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َّ حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین- ُّ ْ َ ُ :  
ْسفیان بن عقبة  ُصدوق"ُ َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ َّاإلمام ابن نمیر على تعدیله، وأما قول اإلمام ابـن معـینُّ ْ فـال یعنـي الجـرح؛ " ال أعرفـه: "َُ
ّم ابن عديَّكما بین اإلما رهم یره ولم یكتب عنه فلم یخبر أمه لَّني أنبل یع ِ َ.  

ْسكین بن عبد العزیز: الثاني َّالراوي َ ّ العطار البصريُ ِْ َ ّ(1) :  
َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ْ عن اإلمام ابن نمیر قـال(2)"التهذیب" أخرج الحافظ ابن حجر في :ُ لـیس بـه : "َُ

  ".بأس
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ َّ، وقال اإلمام وكیـع بـن الجـراح(3)"ِّالثقات"ِ ، واإلمـام (4)َ

ْالعجلـي، واإلمـام (5)یحیى بن معـین َثقـة: "(6)ِ ، وقـال اإلمـام "ال بـأس بـه": (7)َّ، وقـال اإلمـام أبـو حـاتم الـرازي"ِ
ِابن عدي ، " ولعـل الـبالء مـنهم لـیس منـه،ه یروي عن قوم ضعفاء ولیس هم بمعـروفینَّ ألن،ال بأس به: "(8)َ
ّبــصري، ولــیس بـالقوي: "(9)َّام النـسائيوقـال اإلمــ َّ ِّ، وقــال اإلمــام أبـو عبیــد اآلجــري"ِ ُ َ سـألت أبــا داود عنــه : (10)ُْ

  ".َّفضعفه
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

ْسكین بن عبد العزیز  َ َثقة"ُ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  
َّاإلمــام ابــن نمیــر علــى تعدیلــه، وضــعفه اإلمامــان النــسائي وأبــو داود دون ذكــر َّقــاد ُّأغلــب النوافــق  َّ َ ْ َُ

ّسـبب، ولعـل الـسبب مـا قالـه اإلمــام ابـن عـدي ِ َ َّ  الــبالء َّعـلَولـیس هـم بمعـروفین ول یـروي عـن قـوم ضــعفاء،: "َ
  ".منهم لیس منه

  
  
  

                                                           
ْ سكین)1( َ   .من هذا البحث) 129:ص(َّتقدمت ترجمته . ارَّ بن عبد العزیز العطُ
  ).63:ص/2:ج( )2(
  ).432:ص/6:ج( )3(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)4( ْ َّ ْ   ).207:ص/4:ج(َ
  ).116:ص/1:ج(َّ روایة الدارمي - تاریخ ابن معین-یحیى بن معین )5(
  ).419:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات ) 6(
ِالجرح والتعدیل ) 7( ْ َّ ْ   ).207:ص/4:ج(َ
  ).463:ص/3:ج(الكامل ) 8(
َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 9( َ   ).131:ص(ُّ
  ). 211:ص/11:ج(تهذیب الكمال : المزي )10(
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ّي المدنيِحزامل ا بن عبد اهللاعثماناك بن َّحَّالض:  الثالثَّالراوي ِّ َ َ(1):   
َّالنقاد  أقوال - ْ عـن اإلمـام ابـن نمیـر، قـال(2)"التهـذیب"ما أخرجه ابن حجر في  :َّفي الراويُّ ال بـأس بـه، : "َُ

  ".جائز الحدیث
َّالنقاد  أقوال - َّذكــره اإلمــام ابن حبــان فـي  :َّفي الراويُّ ْ، وقـال اإلمـام ابـن سـعد(3)"ِّالثقـات"ِ ًوكـان ثبتـ: "(4)َ ، "اَْ

َ، واإلمام أبو داود السجستاني(6)، واإلمام أحمد بن حنبل(5)وقال اإلمام یحیى بن معین ْ َثقـة: "(7)ّ ، وزاد أبـو "ِ
َّوابنـــه عثمـــان بـــن الـــضحاك ضـــعیف: "داود ْالعجلـــي، وذكـــره "َّ مـــدني جـــائز : "، وقـــال(8)"معرفـــة الثقـــات" فـــي ِ

َصــدوق یهــم: "(9)، وقــال الحــافظ ابــن حجــر"الحــدیث ُ ه وال ُ حدیثــُبَكتــُی" :(10)َّاإلمــام أبــو حــاتم الــرازيوقــال  ،"َ
َّزرعة الرازي وباإلمام أ ، وقال"(11) بهُّجَحتُی ْ   ."يلیس بقو" :(12)ُ

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َّالضحاك بن عثمان  َثقة"َّ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  

ُقاد ُّالنوافق  ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، وتكلم فیه أبو حاتم وأبو زرعة دون ذكر سببَّ ُ َّ ْ َُ.  
ْالعجلي افَّفَعبد الوهاب بن عطاء الخ: َّالراوي الرابع ّ البصريِ ِْ َ(13):    

َّ قــول ابــن نمیــر فــي الــراوي- ْ َ ِالجــرح والتعــدیل"أخــرج اإلمــام ابــن أبــي حــاتم فــي  :ُ ْ َّ ْ بــن ّعلــي أخبرنــا : ، قــال"َ
َْالحسین بن الجنید، قـال ْسـمعت ابـن نمیـر : ُ َّعبـد الوهـاب بـن عطـاء الخفـاف لـیس بـه بـأس": قـولیَُ ، وأخـرج "َ

ِالجــرح والتعــدیل"اإلمــام ابــن أبــي حــاتم فــي  ْ َّ ْ َْبــن الحــسین بــن الجنیــد، قــالّ علــي أخبرنــا: ، قــال-اً أیــض-(14)"َ ُ :
ْسمعت ابن نمیر   :ث عنـه أصـحابنا، وكـان أصـحاب الحـدیث یقولـونَّدَقـد حـ عبـد الوهـاب بـن عطـاء: "قـولیَُ

                                                           
َّالضحاك) 1(   .من هذا البحث) 129:ص(َّتقدمت ترجمته . زاميِ بن عثمان الحَّ
  ).223:ص/2:ج() 2(
  ).482:ص/6:ج() 3(
  ).397:ص(القسم المتمم التابعي أهل المدینة ومن بعدهم  -تالطبقا) 4(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 5( ْ َّ ْ   ).460:ص/4:ج(َ
  ).460:ص/4:ج(المصدر السابق ) 6(
  ).274:ص/13:ج(تهذیب الكمال : المزي) 7(
  ).471:ص/1:ج() 8(
  ).279:ص(تقریب التهذیب ) 9(
ِالجرح والتعد: ابن أبي حاتم) 10( ْ َّ ْ   ).460:ص/4:ج(یل َ
ُوهو صدوق"بزیادة ) 274:ص/13:ج(في تهذیب الكمال  وردت العبارة )11( َ ."  
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 12( ْ َّ ْ   ).460:ص/4:ج(َ
َّعبد الوهاب بن عطاء الخفاف) 13(   .من هذا البحث) 107:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
   ).324:ص/1:ج( )14(
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ْنعیم، وأبو - یعني من سعید- سمع منه بأخرة(2)رة، كان شبه المتروك، ووكیعَخبَأ (1)ه سمع من سعیدَّنَأ َُ(3) 

  ."رةَخسمع من سعید بَأ
َّالنقاد  أقوال - َّذكره اإلمام ابن حبان في  :َّفي الراويُّ ، واإلمـام (5)"بـن معـین ، وقال اإلمام یحیـى(4)"ِّالثقات"ِ

ّالدارقطني ُ َ : (8) وقال في موضع آخر،"لیس به بأس" :(7)، وقال اإلمام یحیى بن معین في موضع"َِثقة" :(6)َّ
ُیكتب حدیثه ُ َُ ْالبـصرة،عبـد الوهـاب  دم َقـ" :(9)، وقـال"ْ ومـوا بنـا إلـى عبـد الوهـاب  ق(10)بـن سـعید یحیـى : فقـالَ

كـان یحیــى بـن سـعید حــسن : "(11) وقـال اإلمـام أحمــد بـن حنبـل،"روبــةَع يبـأه كـان معنـا عنــد سـعید بـن َّنـإف
ُالــرأي فــي عبــد الوهــاب الخفــاف، وكــان یعرفــه معرفــة قدیمــة َُ ِ َّ َ ُصــدوق: "(12)، وقــال الحــافظ ابــن حجــر"َّ مــا َّبُ رَ

 طبقــات"، وذكــره الحــافظ ابــن حجــر فــي "(13)سه عــن ثــورَّلــَ د: یقــال،اسَّ فــي العبــًا أنكــروا علیــه حــدیث،أخطــأ
ُصـــدوق معـــروف، : "، وقـــال(14)"ِّالمدلـــسین  وأقـــوام أحادیـــث يس عـــن ثـــور الحمـــصِّدلُ كـــان یـــ:قـــال البخـــاريَ

  ،هُ حدیثــُبَكتــُی" : فقــال، عــن عبــد الوهــاب بــن عطــاءيبــأســألت : (15)، وقــال اإلمــام ابــن أبــي حــاتم"منــاكیر
َُّأحـبهـو " : قلـت،"ِّالصدقه ّمحل  ،عبـد الوهـاب" : فقـال،"؟روبـةَبـي عأ فـي ابـن (16)لیـك أو أبـو زیـد النحـويإ َ

، وقـــال أبــــو بكــــر " بــــسعیداًكــــان عالمـــ: "(17)وقـــال اإلمــــام أحمـــد بــــن حنبـــل ،" الحــــدیثيولـــیس عنــــدهم بقـــو

                                                           
ُعروبةسعید بن أبي  )1( ُالیشكري ، مهران:َ ْ   .من هذا البحث) 107:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ُهو وكیع بن الجراح الرؤاسي )2( َّ َ . 
َْهو أبو نعیم )3( َ الفضل بن دكینُ ُ ْ َ . 
  ).133:ص/7:ج() 4(
ُّ، الخطیب البغدادي )65:ص/2:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین) 5( ْ   ).281:ص/12:ج(تاریخ بغداد : َ
ْالخطیب البغدا) 6(   ).281:ص/12:ج(تاریخ بغداد : ُّدي َ
  ).133:ص/7:ج(َّ روایة الدارمي -تاریخ یحیى بن معین) 7(
ُّالخطیب البغدادي ) 8( ْ   ).281:ص/12:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 9( ْ َّ ْ   ).72:ص/6:ج(َ
  .هو القطان) 10(
ُّالخطیب البغدادي) 11( ْ   ).278:ص/12:ج(تاریخ بغداد : َ
  .)368:ص(تقریب التهذیب  )12(
: ابن حجـر: ُینظر.  ومائة هجریة ثالث أو خمس وخمسین: وقیل،مات سنة خمسین ، أبو خالد الحمصي،دثور بن یزی) 13(

  ).861: (، ترجمة رقم)135:ص(تقریب التهذیب 
َّطبقات المدلسین، أو تعریـف أهـل التقـدیس بمراتـب ال: ّأحمد بن علي بن حجر العسقالني) 14( ِّ : َّموصـوفین بالتـدلیس، تحقیـقُ
  ).41:ص( األردن، جمیعیة عمال المطابع التعاونیة -عاصم بن عبد اهللا القریوتي، عمان. د
ِالجرح والتعدیل ) 15( ْ َّ ْ   ).72:ص/6:ج(َ
ّالبصري،حوي َّ أبو زید األنصاري الن،سعید بن أوس بن ثابت) 16( ِ ْ   ولـه،على الصحیحومائتین هجریة  مات سنة أربع عشرة َ

  ).2272: (، ترجمة رقم)233:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ثالث وتسعون
ُّالخطیب البغدادي) 17( ْ   ).279: ص-278:ص/12:ج(تاریخ بغداد : َ
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ّالمروذي ِ ُّ َِتدري ما تقول، إنما الثقة یحیى القطان: "، قال"َِعبد الوهاب ثقة: "لإلمام أحمد بن حنبل،(1)َ  قال، و"َّ
، "ضـعیف الحـدیث مـضطرب: "(3)، وقـال فـي موضـع آخـر" عنـهينا فأروأأما " :(2)اإلمام أحمد في موضع

َّزرعـة الــرازيأبــو وقـال اإلمــام  ْ روى عــن ثـور بــن یزیــد حــدیثین لیـسا مــن حــدیث ثـور، وذكــر لیحیــى بــن " :(4)ُ
لـیس بـالقوي عنـدهم، وهـو : "(5)، وقـال اإلمـام البخـاري"لـم یـذكر فیهمـا الخبـر" : فقـال،معـین هـذین الحـدیثین

  ". لیس بالقوي: "(6)َّوقال اإلمام النسائي، "محتمل
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

ِّصدوق یدلس"عبد الوهاب بن عطاء  ُ ُ َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  
َّبعــض النقــاد وافــق  َّاإلمــام ابــن نمیــر علــى تعدیلــه، وضــعفه األئمــة أحمــد، والبُّ ْ ْخــاري، وأبــو زرعــة، َُ ُ
  . مضطرب الحدیث: والنسائي، وقیل

ّ الكوفي یحیى بن عبد الرحمن األرحبي: الخامسَّالراوي ِ ُ(7):  
َّ قــول ابــن نمیــر فــي الــراوي- ْ َ ِ أخــرج اإلمــام ابـن أبــي حــاتم فـي الجــرح والتعــدیل:ُ ْ َّ ْ  بــن ُّي علــأخبرنــا: ، قـال(8)"َ

َْالجنیـــدالحـــسین بـــن  ْنمیـــر ســـمعت ابـــن : قـــالُ  عـــن عبیـــدة بـــن ُثِّحـــدُالـــذي ی یحیـــى بـــن عبـــد الـــرحمن: "یقـــول َُ
   ."صلح من الذي یحدث عنه عبیدةأ هو ، لم یكن صاحب حدیث، ال بأس به(9)سوداأل
َّأقــوال النقــاد فــي الــراوي - َّ َّذكــره اإلمــام ابــن حبــان فــي : ُّ َّربمــا خــالف: "، وقــال(10)"ِّالثقــات"ِ ، وقــال الحــافظ "ُ

ُصــــدوق: "(12)حجــــر، والحــــافظ ابــــن (11)الــــذهبي َّربمــــا خطــــأ: "، زاد ابــــن حجــــر"َ ، وقــــال اإلمــــام أبــــو حــــاتم "ُ
، وقــال اإلمــام "حادیــث غرائــبأســود  عــن عبیــدة بــن األي یــرو،اًنكــارإال أرى فــي حدیثــه ، شــیخ": (13)َّالــرازي

ّالدارقطني ُ َ   ". ُصالح یعتبر به: "(14)َّ
                                                           

ّالمـروذي، نزیـل بغـداد،اج، أبـو بكـر َّحمد بن محمد بن الحجأ) 1( ِ ُّ ، مـات سـنة خمـس وسـبعین ومـائتین  اإلمـام أحمـدوصـاحب َ
  ).103: (، ترجمة رقم)176: ص-173:ص/13:ج(سیر أعالم النبالء : ذهبيال: ُینظر. هجریة

ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 2( ْ َّ ْ   ).72:ص/6:ج(َ
  ).77:ص/3:ج(الضعفاء الكبیر : العقیلي) 3(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 4( ْ َّ ْ   ).72:ص/6:ج(َ
َالضعفاء الصغیر ) 5( َ   ).80:ص(ُّ
َكتاب الضعفاء )6( َ   ).150:ص( والمتروكین ُّ
ّیحیى بن عبد الرحمن األرحبي) 7( ِ َ   .من هذا البحث) 138:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ
  ). 167:ص/9:ج(، و)322:ص/1:ج() 8(
َدة بن األسود الهمداني ْیَبُع) 9( ْ ّالكوفيَ ِ   .من هذا البحث) 138:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ). 254:ص/9:ج() 10(
  ).370:ص/2:ج(الكاشف ) 11(
  ).593:ص(تقریب التهذیب ) 12(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 13( ْ َّ ْ   ). 167:ص/9:ج(َ
  ).             439:ص/31:ج(تهذیب الكمال ) 14(
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ْ والمقارنة بین حكم ابن نمیر  خالصة القول في الراویین- َ َّوأحكام غیره من النقادُ ُّ:  
َّصدوق، ربما أخطأ"یحیى بن عبد الرحمن  ُ ُ َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله، وقال ابـن نمیـر ُّ ُ ْ َُ ، أي لـیس ممـن "لـم یكـن صـاحب حـدیث"َ
ًیعرف باالعتناء به، وكان ابن نمیر ال یرى ذلك طعن ْ َُ   .َّ في الراوياُ

َالرواة الذین قال فیهم  -14   ":ما رأینا مثل فالن"ُّ
  .(1)"ّد بن إسماعیل البخاريَّاإلمام محم: َّالراوي

َّ قول ابن نمیر فـي الـراوي- ْ َ ُّ الخطیـب البغـدادي أخـرج  :ُ ْ محمـد بـن اإلمـام  بـسنده عـن (2)"تـاریخ بغـداد"فـي َ
ْبن نمیرعبد اهللا     ."ما رأینا مثل محمد بن إسماعیل: "لا ق،َُ

َّالنقاد  أقوال - َّحبانابن اإلمام ذكره  :َّفي الراويُّ وكان من خیار الناس ممـن جمـع : "، وقال(3)"ِّالثقات" في ِ
 مـــع علمـــه بالتـــاریخ ، وكثـــرت عنایتـــه باألخبـــار وحفظـــه لآلثـــار، علیـــهَّ ورحـــل وحفـــظ وذاكـــر وحـــث،َفَّنَوصـــ

حمـــد بــــن ، وقـــال أ"- رحمــــه اهللا-ن مـــات والعبــــادة الدائمـــة إلـــى أيومعرفـــة أیـــام النـــاس ولــــزوم الـــورع الخفـــ
 وكـان حـسن المعرفـة حـسن ،طلب العلم وجالس الناس ورحل في الحدیث ومهر فیـه وأبـصر" : (5):(4)ارَّیَس

 من اً مجتهد، في الفقه والحدیثاً رأس،ًةَّجُ حاً حافظاًوكان إمام: (6)، وقال اإلمام الذهبي" وكان یتفقه،الحفظ
، "ٕجبل الحفظ وامام الدنیا في فقه الحـدیث: "(7)، وقال الحافظ ابن حجر"هّالورع والتألین وِّأفراد العالم مع الد

 رحـل فـي طلـب ، صـاحب الجـامع الـصحیح والتـاریخ،اإلمـام فـي علـم الحـدیث: "(8)وقال اإلمام ابـن عـساكر
 ،" وبمصر،لشام وا،ها وبالحجازّراسان والجبال ومدن العراق كلُ وكتب بخ،ثي األمصارِّدَحُالعلم إلى سائر م
 والمعـول علـى كتابـه ، إمـام هـذا الـشأن والمقتـدى بـه فیـه، صاحب الـصحیح،الحافظ ":(9)وقال اإلمام المزي

       راســــان والجبــــالُ وكتــــب بخ،ثي األمــــصارِّدَحــــُ رحــــل فــــي طلــــب الحــــدیث إلــــى ســــائر م،بــــین أهــــل اإلســــالم
حـدیث ال یعرفـه : "(10)ّرو بـن علـي الفـالسوقـال اإلمـام عمـ ،" ومصر، والشام،ها وبالحجازّومدن العراق كل

                                                           
  .ّهو اإلمام محمد بن إسماعیل البخاري، صاحب الصحیح )1(
  ). 339:ص/2:ج() 2(
  ).114: ص-133:ص/9:ج() 3(
َّأحمــد بــن ســیار) 4( : ابــن حجــر: ُینظــر. ولــه ســبعون ســنةومائــة،  مــات ســنة ثمــان وســتین ،مــروزي أبــو الحــسن ال، بــن أیــوبَ

  ).45: (، ترجمة رقم)80:ص(تقریب التهذیب 
ُّالخطیب البغدادي) 5( ْ   ). 324:ص/2:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).157:ص/2:ج(الكاشف ) 6(
  ).468:ص(تقریب التهذیب ) 7(
  ).54:ص/52:ج(تاریخ دمشق ) 8(
  ).431:ص/24:ج(تهذیب الكمال ) 9(
ُّالخطیب البغدادي )10( ْ   ).338:ص/2:ج(تاریخ بغداد : َ
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ْالنــضر،محمــود بــن ، وقــال "ّمحمــد بــن إســماعیل البخــاري لــیس بحــدیث دخلــت " :(2)،(1)ل الــشافعيْهَســو  أبــَّ
ْالبصرة ، "همِسُفْنوه على َأُلَّضَ فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعیل ف،هاَلماءُوفة ورأیت عُ والشام والحجاز والكَ

ُّحفاظ الدنیا أربعة ":(4):(3)ُوقال بندار ْأبو زرعة: ُ َِْ، ومسلم بن الحجاج بنیسابور(6)َّ بالري(5)ُ ، وعبد اهللا بن  (7)َّ
َْعبــد الــرحمن الــدارمي بــسمرقند ْ َ َ ّ، ولمــا دخــل اإلمــام البخــاري "(9)ُ، ومحمــد بــن إســماعیل البخــاري ببخــارى(8)َّ

ُالبصرة، قال بندار ّدخل الیوم سید الفقهاء: "(10)َْ َ."  
َّصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خال- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َُوالله َأعلم" َِإمام ثقة حافظ"ّمحمد بن إسماعیل البخاري  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق َّ ْ اإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقه وتبجیلهُّ َُ.  

َالرواة الذین قال فیهم  -15 ِمحدِّث من َأئمة"ُّ َِّ َ َ المحدِّثینُ ُ:"   
ّ الكوفيديْهَّان النَّسَبو غمالك بن إسماعیل، أ: َّالراوي ِ ُ"(11):  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـن أبـي حـاتماإلمـام ا أخـرج :ُ ْ َّ ْ  بـن علـي أخبرنـا: ، قـال(12)"َ
َْالجنیدالحسین بن  ْسمعت ابن نمیر یقول: ُ َُّأحـبدي ْهَان النَّبو غسأ و،َقةِثكان  (13)تلَّمحمد بن الص": َُ  َّلـيإ َ

ِّالمحدثین ِةَّمِئَأث من ِّدَحُان مَّبو غسأمنه، و َ ُ".  

                                                           
ْالنــضرمحمــود بــن  )1( ِّتــوفيو، أبــو ســهل الــشافعي البخــاري، بــن جعفــر بــن كنانــة البــاهلي بــن واصــل َّ ُ  ســنة خمــسین ومــائتین ُ

مختلـف فـي األسـماء والكنـى اإلكمال في رفع االرتیاب عـن المؤتلـف وال: ّعلي بن هبة اهللا الشهیر بابن ماكوال: ُینظر. هجریة
    ).354:ص/7:ج( مصر -َّنایف العباس، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة: واألنساب، اعتنى بتصحیحه والتعلیق علیه

ُّالخطیب البغدادي) 2( ْ   ).340:ص/2:ج(تاریخ بغداد : َ
ّمحمد بن بشار البصري: ُبندار) 3( ِ ْ   .من هذا البحث) 235:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ُّلخطیب البغدادي ا) 4( ْ   ).336:ص/2:ج(تاریخ بغداد : َ
َّأبو زرعة الرازي هو عبید اهللا بن عبد الكریم، )5( ْ   .من هذا البحث) 20:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ).180:ص(َّتقدم التعریف بها : َّالري) 6(
زكریــا : ُینظــر. ن الفــضالءَّمدینــة مــن مــدن خراســان، ذات فــضائل حــسنة وعمــارة، كنــت مجمــع العلمــاء ومعــد: َنیــسابور) 7(

  ).473:ص(آثار البالد وأخبار العباد : القزویني
َْسمرقند) 8( ْ َ   .من هذا البحث) 4:ص(َّتقدم التعریف بها : َ
  ).353:ص/1:ج(معجم البلدان . یاقوت الحموي: ینظر. من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها: بخارى )9(
ُّالخطیب البغدادي ) 10( ْ   ).336:ص/2:ج(تاریخ بغداد : َ
ّمالك بن إسماعیل النهدي الكوفي )11( ِ ُ ِْ   .من هذا البحث) 131:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
 ). 323:ص/1:ج ()12(
ّاألسدي لتَّمحمد بن الص )13( ِ َ   .من هذا البحث) 131:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
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َّالنقاد  أقوال - َّذكـره اإلمـام ابـن حبـان فـي  :َّفـي الـراويُّ َثقـة: "(2)، وقـال الحـافظ ابـن حجـر(1)"ِّالثقـات"ِ  مـتقن ِ
َّغـسان يبـأمـن  تقـنأ ،وفـةُ بالكلـیس" :(3) یحیـى بـن معـین، وقال اإلمام"صحیح الكتاب عابد ، وقـال اإلمـام "َ

ٍإن سرك أن تكتب عن رجل لیس في قلبـك منـه شـيء، فاكتـــــــب : "(4)یحیى بن معین لإلمام أحمد بن حنبل َّ َّ َ ْ ِ
َّعــن أبــي غــسان ًوهــو أجــود كتابــ: "(5)، وقــال اإلمــام ابــن معــین فــي موضــع آخــر"َ ْنعــیم مــن أبــي اِ ، وقــال "(6)َُ
ْبـن شـیبةاإلمام یعقـوب  ْالعجلـي، واإلمـام (7)َ َثقـة: "(9)َّ، واإلمـام النـسائي(8)ِ ْ، وزاد یعقـوب بـن شـیبة"ِ صـحیح : "َ

ًكان ثقة متثبت: "، وقال یعقوب في موضع آخر"الكتاب، وكان من العابدین ََّ ُ ً َ ْالعجلي، وزاد "اِ  ،اًوكـان متعبـد: "ِ
، وقــــــال اإلمــــــام أبــــــو داود "قانــــــت هللاة عابــــــد َّجــــــُح: "(10)، وقــــــال الحــــــافظ الــــــذهبي"وكــــــان صــــــحیح الكتــــــاب

َالسجــستاني ْ َ، وقــال اإلمــام الجوزجــاني"ِّكــان صــحیح الكتــاب، جیــد األخــذ: "(11)ّ أبــو غــسان مالــك بــن : "(12)ُْ
، وقــال اإلمــام أبــو حـــاتم " علـــى عبادتــه وســوء مذهبــه(13) أعنــي الحــسن بــن صــالح،اًإســماعیل كــان حــسنی

َّغسانكان أبو  ":(14)َّالرازي وفـة ُ بالكَر ولـم َأ، حتـى یقـرأه، وكـان ینحـوًاحدیثي ملُصله وال یأ من  علینايملُ یَ
َّغسانأتقن من أبي  ْنعـیم ال أبو َ ُْالـسلوليسـحاق بـن منـصور إوثـق مـن أان ّ وأبـو غـس،غیـره  والَُ ، وهـو مـتقن َّ

لیـه ادتان، كنـت إذا نظـرت إَّجِسـ یث واستقامة، وكانت علیهدوكان له فضل وصالح وعبادة وصحة ح، َِثقة
  ". ه خرج من قبرَّكأن
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َُوالله َأعلم" َِثقة عابد"مالك بن إسماعیل  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتوثیقهُّ َُ  .  

  
  

                                                           
  ).164:ص/9:ج() 1(
  ).516:ص(تقریب التهذیب  )2(
ِالجرح والتعد: ابن أبي حاتم )3( ْ َّ ْ   ).206:ص/8:ج(یل َ
  ).89:ص/27:ج(تهذیب الكمال : المزي )4(
  ).89:ص/27:ج(تهذیب الكمال : المزي )5(
ّهو أبو نعیم الفضل بن دكین الكوفي )6( ِ ُ َ ُ ْ َْ َ ُ .  
  ).90: ص-89:ص/27:ج(تهذیب الكمال : المزي )7(
  .)259:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات  )8(
  ).90:ص/27:ج(تهذیب الكمال : المزي )9(
  ).233:ص/2:ج(الكاشف  )10(
  ).90:ص/27:ج(تهذیب الكمال : المزي )11(
َأحوال الرجال  )12(   ).133:ص(ِّ
َالحسن بن صالح الهمداني )13( ْ   .من هذا البحث) 113:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )14( ْ َّ ْ   ).207: ص-206:ص/8:ج(َ
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َالرواة الذین قال فیهم  -16 َنعم فال"ُّ ْ   :"نِ
ّ الكوفي ُالزبیديعبد اهللا بن محمد بن سالم : َّالراوي ِ                :(1)لمفلوجا"ُ

َّ قول ابن نمیر في الراوي-  ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـن أبـي حـاتمأخرج اإلمام ا :ُ ْ َّ ْ  بـن ّ سـمعت علـي:، قـال(2)"َ
َْ بن الجنیدالحسین ْنمیر سمعت ابن : یقولُ   ." اهللا بن محمد بن سالم الشیخ عبدَمْعِن":  یقولَُ

َّالنقاد  أقوال - َّذكــره اإلمــام ابــن حبان في  :َّفي الراويُّ َّربما خالف: "، وقـال(3)"ِّالثقــات"ِ   ، وقال الحافظ ابن "ُ
َّثقــة، ربمــا خــالف: "(4)حجــر ُ َ َ، وقــال اإلمــام أبــو داود السجــستاني"ِ ْ ، وقــال "َِشــیخ ثقــة، كتبنــا عنــه أحادیــث: "(5)ّ
  ".اًكان خیار": (8):(7)بكر بن أبي عاصمأبو وقال ، "َِثقة عابد: "(6)ظ الذهبيالحاف

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َُوالله َأعلم" َِثقة عابد"عبد اهللا بن محمد  ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وُّ   .توثیقهَُ

ُالرواة الم: المقصد الثاني َ ِالتعـدیللون بمـصطلحات َّعـدُّ ْ َّالتـي تفـرد  المطلـق َّ َ َ
ْاإلمام ابن نمیر في استعمالها َ ُ:  

َالرواة الذین قال فیهم  -1 ُ، واذا جاوزت الفرات فلیس أحد مثلهفالن َّدثناَح"ُّ َ َ َُ ٕ:"  
ِّالمصريأحمد بن صالح : "َّالراوي ْ ِ(9) :  

َقول ابن نم - َّیر في الراويُ ِالجـرح والتعـدیل"فـي بـن أبـي حـاتم  أخـرج اإلمـام ا:ْ ْ َّ ْ  بـن ُّ علـيأخبرنـا: ، قـال(10)"َ
َْالجنیدسین بن ُالح ْ سمعت محمد بن عبد اهللا بن نمیرُ َحدث: " یقول،َُ َ أحمـد بـن صـالح، واذا جـاوزت الفـرات ناَّ َُ ٕ

ُفلــیس أحــد مثلــه ُّأخــرج الخطیــب البغــداديو ،"َ ْ ْابــن نمیــر  اإلمــام بــسنده عــن(11)"دادتــاریخ بغــ" فــي َ كــر َذقــد ، وَُ
ِّهو واحد الناس في علم الحجاز والمغرب، فهم، وجعل یعظمه، و: "، فقال"أحمد بن صالح" َ َُ ََ ٌ ِ َ ْ َ َحدثَّ  عنه بغیر ناَّ

                                                           
  .من هذا البحث) 131:ص(مت ترجمته َّتقد. ُ الزبیديلم سا محمد بنعبد اهللا بن )1(
  ).161:ص/5:ج( )2(
  ).358:ص/8:ج( )3(
  ).304:ص(تقریب التهذیب  )4(
  ).552:ص/14:ج(تهذیب الكمال : المزي )5(
  ).556:ص/1:ج(الكاشف  )6(
َّالــضحاكحمــد بــن عمــرو بــن أبــي عاصــم أ) 7( َالــشیباني ابــن مخلــد َّ ْ عــالم  ،"لنبیــلابــن ا" :، أبــو بكــر بــن أبــي عاصــم، ویقــال لــهَّ

  ).189:ص/1:ج(األعالم : الزركلي: ُینظر.  مات سنة ست ومائتین هجریة.، من أهل البصرةبالحدیث
  ).552:ص/14:ج(تهذیب الكمال : المزي) 8(
ّأحمد بن صالح المصري) 9( ْ   .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
   ). 56:ص/2:ج( )10(
   ). 326:ص/5:ج( )11(
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ُّوأخــرج الخطیــب البغــدادي ،"شــيء ْ أحمــد بــن ": ّ بــسنده عــن اإلمــام البخــاري قــالاً أیــض(1)"تــاریخ بغــداد" فــي َ
ُصدوق َِثقةح صال ُ یتكلم فیه بحاً، ما رأیت أحدَ ْ وابن نمیر،ُّ وعلي،ُ كان أحمد بن حنبل،ةَّجَُّ َِّ وغیرهم یثبتون ،َُ ُ ُ  

َّ سلوا أحمد فإن:أحمد بن صالح، كان یحیى یقول ، عن (2)"تهذیب الكمال"وأخرج اإلمام المزي في ، "ه أثبتُ
ْنمیر، قالمحمد بن عبد اهللا بن  ْالفضل َْعیمُن سمعت أبا :َُ َدكین بن َ  أعلـم بحـدیث ٌم علینـا أحـدِّدَمـا قـ" : یقـولُ

  ".- یرید أحمد بن صالح-أهل الحجاز من هذا الفتى
َّالنقــاد  أقــوال - َّذكــره اإلمــام ابــن حبــان فــي  :َّفــي الــراويُّ وكــان أحمــد هــذا فــي الحــدیث : "، وقــال(3)"ِّالثقــات"ِ

 ولكنـه ،عنـد أهـل مـصر كأحمـد بـن حنبـل عنـد أصـحابنا بـالعراقثین ِّدَحـُوحفظه ومعرفـة التـاریخ وأسـباب الم
ْالعجلي، وقال اإلمام "حسد على ذلكُ ال یكاد یعرف أقدار من یختلف إلیه فكان ی(5)اً تیاه(4)اًفَكان صل ِ(6) ،

َثقـة: "(8)، وقــال اإلمـام الخلیلــي(7)َّواإلمـام أبـو حــاتم الـرازي ْالعجلـي، وزاد "ِ ُّیكنــى أبـا جعفــر، صـاحب ســ "ِ ، "َّنةُ
 بــن أحمــدو ،بمــصر  صــالحبــنأحمــد ":(10):(9)هَراو مــسلم بــن بــنمحمــد اإلمــام قــال ، و"حــافظ: "وزاد الخلیلــي

ُوابــن نمیــر بالك ببغــداد، حنبــل ْ ْوالنفیلــي وفــة،َُ وقــال اإلمــام یعقــوب بــن  ،"ِّ، هــؤالء أركــان الــدین(12)انَّبحــر (11)َُ
ِكتبت عن ألف شیخ وكسر كلهم ثقات مـا : "(13)سفیان َّأحـد مـنهم َأتخـذه حجـة إال رجلـینُُّ ِ َّ ُ ُ ُ ِ َّ أحمـد بـن صـالح : ٌ

  لـم، جبـلَِثقة ،المصریة وعالمها حافظ الدیار: "(14)، وقال الحافظ الذهبي"بمصر، وأحمد بن حنبل بالعراق
َثقـة لـیس ب:سائيَّ وال قـول النـ،اب یتفلـسفَّذَ كـ:لـى قـول یحیـى بـن معـین فیـهإیلتفـت   ، بـه البخــاريَّ قـد احـتج،ِ

َالسجـستاني داود وأبـاإلمـام  ، وقـال"اً فـي العلـم متفننـاً وكـان شـیخ،س وجفاء عفا اهللا عنهُّكنه فیه تیبول ْ ّ(15): 

                                                           
   ). 329:ص/5:ج( )1(
   ). 342:ص/1:ج( )2(
  ).25:ص/8:ج() 3(
ًالــــصلف مجـــاورة القــــدر فــــي الظـــرف والبراعــــة واالدعــــاء فـــوق ذلــــك تكبـــرا: َصـــلف) 4( ُ ّ ْ َّ ُ َ لــــسان العــــرب : ابــــن منظـــور: ُینظــــر. َّ
  ).صلف: مادة(، )196:ص/9:ج(
ُالتیه، الصلف والكبر: تیاه) 5( َ َّ   ).تیه: ةماد(، )482:ص/13:ج(لسان العرب : ابن منظور: ینظر. َّ
  ).192:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات ) 6(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 7( ْ َّ ْ   ).56:ص/2:ج(َ
  ).424:ص(اإلرشاد ) 8(
 .من هذا البحث) 23:ص(َّتقدمت ترجمته ". َابن واره "ازيَّ الرلم بن عثمانمحمد بن مس ) 9(
ُّالخطیب البغدادي )10( ْ  ).326:ص/5:ج(تاریخ بغداد : َ
َْمحمد بن علي بن نفیلبد اهللا بن عهو  )11( َْ النفیليُ   .من هذا البحث) 23:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
 .من هذا البحث) 23:ص(َّتقدم التعریف بها . َّحران )12(
  ).343:ص/1:ج(تهذیب الكمال : المزي )13(
ُ الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم )14( َّ َ ُ ِّ َ   ).46:ص(ُّ
ّابن عدي )15( ِ   ).180:ص/1:ج(كامل ال: َ
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لـیس : "(1)َّوقـال اإلمـام النـسائي ،" یعني لیس بـذلك فـي الجاللـة،یتوهم الناس حمد بن صالح لیس هو كماأ"
َبثقة ّ وقــال اإلمــام الدارقطني،"(2)ِ ُ َ ًرأیتـه كـذاب: "(4)وقـــال اإلمـــام یحیـى بـن معـــین، "ضعیــف: "(3)َّ : (5)وقـــال، "اَّ

  ".(6)َّكـــذاب یتفلسف"
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َُوالله َأعلم" َِثقة"أحمد بن صالح  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد أغلب وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على ُّ ّتوثیقه، وضعفه النسائي، والـدارقطني، واتهمـه ابـن تعدیله وَُ ُ َ َّ َّ َّ َ َ

 وال قـــول ،اب یتفلـــسفَّذَ كـــ:لـــى قـــول یحیـــى بـــن معـــین فیـــهإلـــم یلتفـــت : "معـــین بالكـــذب، ولكـــن قـــال الـــذهبي
َثقــة لــیس ب:سائيَّالنــ  فــي العلــم اً وكــان شــیخ، ولكنــه فیــه تیــبس وجفــاء عفــا اهللا عنــه، بــه البخــاريَّجَ قــد احــت،ِ

  ".اًمتفنن
َالرواة الذین قال فیهم  -2   ":اًرفیع جد"ُّ

ْ العوذيملمس بن سطامِب: َّالراوي ّ البصريَ ِْ َ(7):   
َّ قول ابـن نمیـر فـي الـراوي- ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـن أبـي حـاتماإلمـام ا  أخـرج:ُ ْ َّ ْ ّعلـي بـن  أخبرنـا: ، قـال(8)"َ

َْالجنیــد،الحــسین بــن  ْنمیــر نابــ ســمعت :قــال ُ  (9)وكیــع :عنــه ىرو ،اًجــد رفیــع هــو مــسلم بــن سطامِبــ": یقــول َُ
  . "وكیع شیوخ قدماء من كان قدیم شیخ هو ،(10)زید بن َّحمادو
َّالنقاد  أقوال - َّذكـــره اإلمــام ابن حبـان في  :َّفي الراويُّ   ، واإلمام أبو (12)، وقال اإلمام ابن معین(11)"ِّالثقات"ِ
  

                                                           
َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 1( َ   ).59:ص(ُّ
 كالمـه فیــه َّنأتفـق الحفـاظ علـى ا و،سائيَّبـو عبـد الـرحمن النـأم فیـه َّوتكلـ): "424:ص( "اإلرشـاد"قـال اإلمـام الخلیلـي فـي ) 2(

  ."مثاله فیهأ وال یقدح كالم ،تحامل
 ).72:ص/1:ج(كتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي )3(
 ).73:ص/1:ج(كتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي )4(
  ).1/346:ج(تهذیب الكمال : المزي) 5(
َّزعــم اإلمــام ابــن حبــان فــي ) 6( ْم فیــه ابــن معــین لــیس أحمــد بــن صــالح المــصريَّ الــذي تكلــَّبــأن) 26:ص/8:ج" (ِّالثقــات"ِ  بــل ؛ِ

 یضع الحدیث، سأل معاویة بن صالح َةَّالشمومي، شیخ كان بمك ذاك أحمد بن صالح َّنِفإ: أحمد بن صالح الشمومي، فقال
یحیى بن معین عنه، فأما هذا فإنه مقارن یحیى بن معین في الحفظ واإلتقان كـان أحفـظ بحـدیث المـصریین والحجـازیین مـن 

  ".یحیى بن معین
ْبسطام بن مسلم العوذي) 7( َ   .من هذا البحث) 90:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
 ).414:ص/2:ج( ،)324:ص/1:ج( )8(
ُهو ابن الجراح الرؤاسي )9( َّ َ.  
ِ األزدي بن زیدَّحماد) 10(   .من هذا البحث) 21:ص(َّتقدمت ترجمته  .َْ
 ).111:ص/6:ج( )11(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )12( ْ َّ ْ  ).414:ص/2:ج(َ
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َّزرعة الرازي ْ ْالعج، واإلمام (1)ُ ، "الحـدیث ح صـال،بأس لیس به": (3)لحمد بن حنبأ ، وقال اإلمام"َِثقة: "(2)ليِ
َُّأحـب وهـو ،حــــال بـأس بـه صال": (5)َّ اإلمـــام أبو حاتـــم الـرازيالـق، و"لیس به بأس: "(4)َّوقال اإلمام النسائي َ 

ْالفضل يب، أ من كثیر بن یسارَّيإل َ(6)".     
َّلمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي وا- ُّ ْ َ ُ:  

َُوالله َأعلم" َِثقة"ِبسطام بن مسلم  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیلهُّ َُ.  

َالرواة الذین قال فیهم  -3 ُ اهللا ومثله یسأل عنه؟َانَحْبُس"ُّ ُ ّما یسأل هو عناَّإن! ُ َ ُ:"  
ْبن أبي شیبةد بن محمعثمان : َّالراوي ّ الكوفيَ ِ ُ(7):  

َّقــول ابــن نمیــر فــي الــراوي - ْ َ ُّ أخــرج الخطیـب البغــدادي:ُ ْ  ِ حــاتميأبــعـن اإلمــام بــسنده  (8)"تـاریخ بغــداد"فــي  َ
ًســـمعت رجـــال: لا قـــَّالـــرازي، ْ یـــسأل محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن نمیـــر، عـــن عثمـــان بـــن أبـــي شـــیبةُ ْ َُ ُ     فقـــال: قـــال، َ

ُاهللا ومثله یسأل عنه؟سبحان ": عبد اهللا محمد بن ُ ّإنما یسأل هو عنا! ُ َ ُ."  
َّالنقـاد  أقوال - َّذكـره اإلمـام ابـن حبـان فـي  :َّفـي الـراويُّ ْالعجلـي، وقـال اإلمـام (9)"ِّالثقـات"ِ عبـد اهللا بـن : "(10)ِ

َمحمد بن أبي شیبة كوفي ثقة، وأخوه عثمان كوفي ثقة َِ ِّ ِّ ُِ ُ ْ ْأبـي شـیبة ابني : "(11)، وقال اإلمام یحیى بن معین"َ َ
ُثقتــین صــدوقین عثمــان وعبــد اهللا َثقــة" :، وقــال فــي موضــع"(12)َ ْبكــر أحمــد بــن محمــد بــن  وأبــقــال اإلمــام  و،"ِ َ

ْشـــیبةبـــن أبـــي ا" :- أي أحمـــد بـــن حنبـــل-قلـــت ألبـــي عبـــد اهللا: (13)م األثـــرهـــانئ     أعنـــي أبـــا- مـــا تقـــول فیـــهَ
 : فقـال،"خوه عثمـانأفـ" : قلـت ألبـي عبـد اهللا،"لة عنـهه أنكـر المـسأَّ وكأن،اً خیرَّالِما علمت إ" : فقال،"؟-بكر

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )1( ْ َّ ْ   ).414:ص/2:ج(َ
 ).246:ص/1:ج(ِّمعرفة الثقات  )2(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )3( ْ َّ ْ  )414: ص-413:ص/2:ج(َ
 ).80:ص/4:ج(تهذیب الكمال : المزي )4(
ِالجرح والتعدیل  )5( ْ َّ ْ  )414:ص/2:ج(َ
ّالبصري،  أبو الفضل ،كثیر بن یسار الطفاوي )6( ِ ْ َّسـالم، یوسف بن عبـداهللا بـن :روى عنَ ّالبـصري،  والحـسن َ ِ ْ اني َُّالبنـوثابـت َ

 ).467:ص/3:ج(تهذیب التهذیب : ابن حجر:  ینظر. بن زید وآخرونَّحماد وَّالثوري، سفیان :روى عنهوغیرهم، و
ْعثمان بن محمد بن أبي شیبة العبسي) 7( َْ   .من هذا البحث) 88:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 ).166:ص/13:ج( )8(
 ).454:ص/8:ج( )9(
ُّالخطیب البغدادي )10( ْ  ).167:ص/13:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالخطیب البغدادي )11( ْ  ).166:ص/13:ج(تاریخ بغداد : َ
ُابنــا أبــي شــیبة عثمــان وعبــد اهللا ثقتــان صــدوقان: "، والــصواب)454:ص/8:ج(هكــذا وردت العبــارة فــي تــاریخ بغــداد  )12( َ ْ َ"- 

َُفالله َأعلم ْ ُ َّ-   . 
ُّالخطیب البغدادي )13( ْ  ).167: ص-166:ص/13:ج(تاریخ بغداد : َ
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َْسلیمعثمان رجل " : وقال،" وأثنى علیهاً خیرَّالِوأخوه عثمان ما علمت إ"  :(1)َّ، وقال اإلمـام أبـو حـاتم الـرازي"ُ
ُصدوقهو " : وقال،"فِّنَصُ وعثمان لم ی،ف ما كان یطلبَّنَبا بكر صأ َّنأ َّالِإ بكر يبأكبر من أكان " َ".  

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
ْعثمان بن أبي شیبة  َثقة"َ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق َّ ْ اإلمام ابن نمیر على تعدیله والثناء علیهُّ َُ .  
َالرواة الذین قال فیهم  -4 َغلبنا بالحفظ والورع"ُّ َ ْ ِ َ َ:"  

ّ السمرقنديّميِارَّعبد اهللا بن عبد الرحمن الد: اويَّالر َ ْ َ َّ(2):   
َّ قـول ابــن نمیــر فــي الـراوي- ْ َ ُّأخــرج الخطیـب البغــدادي: ُ ْ   بــن محمـداإلمــام   بــسنده عـن(3)"تــاریخ بغـداد" فـي َ

ْنمیر بن اهللا عبد   ".عَرَوالو ظْفِبالح نــــــــالرحم عبد بن اهللا عبد غلبنا: "لاق َُ
َّنقاد ال أقوال - َّحبانذكره اإلمام ابن  :َّفي الراويُّ وكـان مـن الحفـاظ المتقنـین وأهـل : "، وقـال(4)"ِّالثقـات" فـي ِ

 ، ودعــا النــاس إلیهــا،ة فــي بلــدهَّنُّ وأظهــر الــس،ثَّ وحــد،فَّ وصــن، وتفقــه، وجمــع،ین ممــن حفــظِّالــورع فــي الــد
ُّ، وقــــال الخطیــــب البغــــدادي" عــــن حریمهــــا وقمــــع مــــن خالفهــــاَّوذب ْ  ،الین فــــي الحــــدیثَّحــــَّكــــان أحــــد الر: "(5)َ

ــــــه،والموصــــــوفین بجمعــــــه وحفظــــــه ــــــان ل ــــــة مــــــع ال، واإلتق َثق ــــــصِ ــــــوِّ وال ــــــُ واست،هــــــدُّع والزَرَدق وال        علــــــى يِضْق
َْســمرقند ْ َ ــَقَلطان حتــى تُّلح علیــه الــسأ فــ، فــأبى(6)َ ــُأَ ثــم اســتعف،ده وقــضى قــضیة واحــدةَّل    وكــان علــى ي،ِعفى ف

ْالفـــــضل،یـــــة  وفـــــي نها،غایـــــة العقـــــل       زانـــــة واالجتهـــــاد والعبـــــادة َّم والرْلـــــِیانـــــة والحِّ بـــــه المثـــــل فـــــي الدُبَضرُ یـــــَ
ـــــــَقَّوالت ـــــــسیر والجـــــــامعُ المـــــــَفَّنَ وصـــــــ،هـــــــادةَّل والزُّل ـــــــدار"سند والتف ـــــــدنیا أربعـــــــة: "(8):(7)ُ، وقـــــــال بن ُّحفـــــــاظ ال ُ             :

ـــو زرعــة ْأبـ َِْ، ومــسلم بــن الحجــاج بنیــ(10)َّ بالـــري(9)ُ َْ، وعبــد اهللا بــن عبــد الــرحمن الــدارمي بــسمرقند، (11)سابورَّ ْ َ َ َّ
َثقــة: "(13)َّ الـــرازي حــاتمومــام أبــ، وقــال اإل"(12)ُومحمــد بــن إســماعیل البخــاري ببخـــارى ُصــدوق ِ ، وقــال فـــي "َ

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )1( ْ َّ ْ  ).167:ص/6:ج(َ
 .، صاحب السننَّالدارميعبد اهللا بن عبد الرحمن اإلمام  )2(
  ).213:ص/11:ج() 3(
 ).364:ص/8:ج( )4(
 ).209:ص/11:ج(تاریخ بغداد  )5(
َْسمرقند) 6( ْ َ   .من هذا البحث) 4:ص(َّتقدم التعریف بها : َ
ّصريَمحمد بن بشار الب: ُبندار) 7( ِ   .من هذا البحث) 235:ص(َّتقدمت ترجمته . ْ
ُّالخطیب البغدادي ) 8( ْ   ).336:ص/2:ج(تاریخ بغداد : َ
َّهو عبید اهللا بن عبد الكریم، أبو زرعة الرازي )9( ْ   .من هذا البحث) 20:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
َّتقدم التعریف بها . َّالري) 10(   .من هذا البحث) 180:ص(َّ
َّدم التعریف بها تق. َنیسابور) 11(   .من هذا البحث) 263:ص(َّ
َّتقدم التعریف بها . بخارى) 12(   .من هذا البحث) 263:ص(َّ
ِالجرح والتعدیل  )13( ْ َّ ْ   ).99:ص/5:ج(َ
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ْ، وقــال اإلمــام عثمــان بــن أبــي شــیبة"إمــام أهــل زمانــه: "(1)موضــع آخــر أمــر عبــد اهللا بــن عبــد الــرحمن : "(2)َ
ّ، وقـال أبـو سـعید األشـج"َّن ذاك فیمـا یقولـون مـن البـصر، والحفـظ وصـیانة الـنفس عافـاه اهللاُأعظم م َ(3):(4) :

  ".عبد اهللا بن عبد الرحمن إمامنا"
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

ّعبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي ِ َُوالله َأعلم"  حافظَِإمام ثقة: "َّ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على تعدیله وتبجیلهُّ َُ.  

َالرواة الذین قال فیهم  -5   ":ما هو عندي ممن یكذب"ُّ
َِّجبارة بن المغلس: َّالراوي ُ َ ّ الحماني، أبو محمد الكوفيُ ِ ُ َّ ِ(5):  

َّ قول ابن نمیر في الراوي- ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بن أبي حاتماإلمام ا أخرج :ُ ْ َّ ْ ْزرعـةكـان أبـو ": ، قـال(6)"َ ُ(7) 
ــم یقــرأ علینــا ،انيَّمــِ أبــو محمــد الحَّحــدثنا: اه قــالَّنــَث عنــه فــي أول أمــره وكَّدَحــ  ثــم تــرك حدیثــه بعــد ذلــك فل

ْزرعةسمعت أبا : َُّ ثم قال ابن أبي حاتم،"حدیثه ْقـال لـي ابـن نمیـر:  فقـال،سِّلـَغُارة بـن المَبُ ذكر جُ مـا هـو ": َُ
 ،"مــا حالــه؟": قلــت. "ال" : قــال،"ث عنــه؟ِّدَحــُت": ، قلــت"نعــم":  قــال،"كتبــت عنــه": قلــت. "عنــدي ممــن یكــذب

ِالكذبد َّث به، وما كان عندي ممن یتعمِّدَحُكان یوضع له الحدیث فی": قال َ."  
ّ ابن عدي اإلمامأخرجو ِ ّ بسنده عن محمد بن عبد اهللا الحضرمي(8)"الكامل" في َ َ ْ سـألت ابـن ": قـال ،َ

َنمیر عن جبارة ُ ْ ُصدوقهو : " فقال،"َُ  كان :(10)قال صالح جزرة: (9)"التهذیب"وقال الحافظ ابن حجر في ، "َ
ْ ســـألت ابـــن نمیـــر عنـــه، فقـــالاً صـــالحًرجـــال ُ َّكـــان ألن یخـــر مـــن الـــسماء إلـــى األرض َأ: "َُ َّ ِ َّحـــب إلیـــه مـــن أنَ ُّ 
   فـسألني عمـا أنكـروا مـن حدیثـه، فـذكرت لـه خمـسة ،"ن فیـهمـوَّكـان أصـحاب الحـدیث یتكل":  قلت لـه،"یكذب

َّالحماني َّ فقلت لعله،"؟ه أفسد حدیثه بعض جیرانهَّعلَل": أو ستة فأنكرها، ثم قال   ". اًي أحدِّسمال ُأ": ، قال(11)ِ

                                                           
ُّالخطیب البغدادي ) 1( ْ   ).213:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالخطیب البغدادي ) 2( ْ   ).213: ص-212:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
ّالكنـدي،بـن سـعید بـن حـصین عبد اهللا  )3( ْ ّالكـوفي، ّجَاألشـ أبـو سـعید ِ ِ ابـن : ُینظـر.  ومـائتین هجریـة مـات سـنة سـبع وخمـسینُ

  ).3354: (، ترجمة رقم)305:ص(تقریب التهذیب : حجر
ُّالخطیب البغدادي ) 4( ْ   ).213:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
َّ الحمانيسِّلَغُارة بن المَبُج )5(  .من هذا البحث) 110:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
 ).550:ص/2:ج( )6(
َّأبو زرعة عبید اهللا بن عبد الكریم الرازي )7( َْ ُ ْ  . من هذا البحث) 20:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
 ).180:ص/2:ج( )8(
 ).289:ص/1:ج( )9(
ّالبغدادي صالح بن محمد هو ) 10( ْ   .من هذا البحث) 110:ص(َّتقدمت ترجمته . "جزرة"َ
َّالحمانيحمید بن عبد الیحیى هو ) 11(   .من هذا البحث) 111:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
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َّ حبان فيابنوأخرج اإلمام  ْنمیـر ابـن سـألت : قـال،"جزرة" صالحاإلمام  بسنده عن (1)"المجروحین"ِ َُ 
ـــع ـــَبُج نـــ ـــِّلَغُم بــن ةراـــ ـــ، فقســ َثقــة": الــ ـــفقل ،"ِ ـــع َّحــدثنا هَّإنــ :تـــ ـــالم ابــن نـــ ـــع (2)باركـ ـــَمُح نــ ـــع (3)دْیــ  ابــن نـــ
ََّ صلى الله علیه وسلم-النبي رأى: (قال ،(5)أبیه عن (4)ِدْرَوْال َّ ََّ ََ ِ َْ َ  قـال ،(6))ِدْرَوْالـ ْوُبَأ َتْنَأ: فقال ،َأحمر ًرجال -ُ

ْنمیــر ابــن  بــن یحیــى عــن (8)ســوید بــن إســحاق عــن (7)زیــد بــن َّحمــاد عــن َّحــدثنا وقلــت :قــال منكــر، هــذا: َُ
ّالنبي نادى ًرجال أن عمر ابن عن (9)مرْعَی ِ ََّ صلى الله علیه وسلم-َّ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ر، منكـ وهـذا: قـال ،(10))لبیـك( :فقـال -ُ

ْنمیـــر ابـــن قـــال ثـــم  یحیـــى يتعنـــ" :لـــه فقلـــت ،"كتبـــه علیـــه أفـــسد جیرانـــه بعـــض وأظـــن": قـــال ثـــم ."حـــسبك": َُ
َّالحماني   ."اًأحد ىِّسمُأ ال: "فقال ،"؟ِ

َّالنقـــاد  أقـــوال - ـــراويُّ َّ زرعـــة الـــرازيوإلمـــام أبـــاقـــال  :َّفـــي ال ْ         ولكـــن،ه كـــان ال یتعمـــد الكـــذبَّا أنـــمـــَأ" :(11)"ُ
ِ، وقـــال اإلمـــام ابـــن عـــدي"كـــان یوضـــع لـــه الحـــدیث فیقـــرؤه      ،ارة أحادیـــث یرویهـــا عـــن قـــوم ثقـــاتَبـــُولج ":(12)َ

      ،مــــا كانــــت غفلــــة فیــــهَّ إن،ه كــــان ال یعتمــــد الكــــذبَّ غیــــر أنــــ، علیــــهٌوفــــي بعــــض حدیثــــه مــــا ال یتابعــــه أحــــد
، وقـــــال اإلمـــــام         "حدیثـــــه مـــــضطرب: "(13)، وقـــــال اإلمـــــام البخـــــاري"وحدیثـــــه مـــــضطرب كمـــــا ذكـــــره البخـــــاري

ــــن ســــعد ْاب ــــضعف: "(14)َ َّوهــــو ی ــــال "ُ ــــذهبي، وق ــــن حجــــر(15)الحــــافظ ال ــــال      "ضــــعیف: "(16)، والحــــافظ اب ، وق
ْزرعــةكــان أبــو : "(17)َّاإلمــام ابــن أبــي حــاتم الــرازي  أبــو محمــد َّحــدثنا : قــال،اهَّ وكنــمــرهأول أث عنــه فــي َّدَ حــُ

َّالحماني،   يدَ یـعلـىهـو ": (18)َّ، وقـال اإلمـام أبـو حـاتم الـرازي"ثم ترك حدیثه بعد ذلك فلـم یقـرأ علینـا حدیثـهِ

                                                           
  ).221:ص/1:ج( )1(
َهو عبد اهللا بن المبارك المروزي) 2( ْ َ.  
ْحمید ) 3( َ ّ البصريد الطویلْیَمُبن أبي حُ ِ ْ   .من هذا البحث) 111:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  .لم أظفر بترجمته) 4(
  .لم أظفر بترجمته) 5(
 .من هذا البحث) 110:ص(َّتقدم تخریجه  ) 6(
ِحماد بن زید األزدي) 7( َْ   .من هذا البحث) 21:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
ّإسحاق بن سوید البصري) 8( ِ ْ   .من هذا البحث) 111:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ّیحیى بن یعمر البصري) 9( ِ ْ َْ   .من هذا البحث) 111:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 .حثمن هذا الب) 111:ص(َّتقدم تخریجه  )10(
َّأسئلة اإلمام البرذعي لإلمام أبي زرعة الرازي ) 11( ْ   ).462:ص/2:ج(ُ
  ).182:ص/2:ج(الكامل ) 12(
  ).491:ص/4:ج(تهذیب الكمال : المزي )13(
  ).540:ص/8:ج(الطبقات ) 14(
  ).289:ص/1:ج(الكاشف ) 15(
  ).137:ص(تقریب التهذیب ) 16(
ِالجرح والتعدیل ) 17( ْ َّ ْ   ).550:ص/2:ج(َ
ْالجرح ) 18( ِوالتعدیل َ ْ   ).550:ص/2:ج(َّ
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ْشــیبةبــي أ مثــل القاســم بــن (1)لْدَعــ َجبــارة": (3)وقــال اإلمــام یحیــى بــن معــین ،"(2)َ وقــال اإلمــام ابــن ، "ابَّذَ كــُ
عرضت على أبي أحادیـث سـمعتها مـن جبـارة فـأنكر، : - هو ابن حنبل-قال عبد اهللا بن أحمد: (4)الجوزي

   ."هذه موضوعة، أو هي كذب: "وقال
َّ والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي- ُّ ْ َ ُ:  

َِّجبارة بن المغلس  ُ َ َُوالله َأعلم" ضعیف"ُ ْ ُ َّ َ .  
ْ النقــاد اإلمــام ابــن نمیـر خـالف َُ ُ َّ ُّفــي تعدیلــه، وكانــت عبـارة اإلمــام ابــن نمیــر تـدل علــى درایتــه الدقیقــة ُّ ْ َُ

َبالراوي وحاله، فقد كتب عنه ولم یحتج به، و ُ ث بـه، ِّدَحـُكان یوضع له الحدیث فی: "ُلما سئل عن حاله، قالَّ
ِالكذبد َّوما كان عندي ممن یتعم ُّكـان ألن یخـر مـن الـسماء إلـى األرض أحـب : "، وقال فـي موضـع آخـر"َ َّ َّ ِ َ

ََّ، ورد على من تكلم فیه، فقال"إلیه من أن یكذب وفـي ، "َِثقة"، وحكم علیه "ه أفسد حدیثه بعض جیرانهَّعلَل: "َ
ُصدوق: "موضع َ."  

َّالـــــرواة المعــــدلون ب: ثــــانيالمطلــــب ال ُ َ ِالتعـــــدیل مــــصطلحات ُّ ْ َّ
   :ِّالنسبي

ِعــدل اإلمــام محمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــر عــدد مــن الــرواة باســتعمال مــصطلحات وعبــارات التعــدیل  ْ َّ َ ُّ ْ َُ َّ
      -:ِّالنسبي، وهم كالتالي

ــال فــیهم . 1 ــذین ق ــرواة ال َال ــم با"، "أتقــن"ُّ فــي الحــدیث وفــي  ،أكثــر"، "لحــدیثأعل
  ":اإلتقان

  :(7)وابن أبي زائدة ،(6)، وحفص بن غیاث(5)بن إدریسالمفاضلة بین ا: األول
ْقـول ابـن نمیـر - َ َ فـي الـرواةُ ِالجـرح والتعـدیل" أخـرج اإلمـام ابـن أبـي حـاتم فـي :ُّ ْ َّ ْ ّ علـي بـن أخبرنـا: ، قـال(8)"َ

َْالجنیدالحسین بن  ْسمعت ابن نمیـ:  قال،ُ كـان أعلـم بالحـدیث مـن  تقـن، وحفـصأدریـس كـان إابـن : "ر یقـولَُ

                                                           
ْعلى یدي عدل) 1( َ ْمعنـاه قـرب مـن الهـالك، وهـذا مثـل للعـرب، كـان لـبعض الملـوك شـرطي اسـمه عـدل، فـإذا دفـع إلیـه مـن : َ َ ُ ْ َ ٌ ُ َ

ُجنـــى جنایـــة جزمـــوا بهالكـــه غالبـــا، وظـــن بعـــضهم َأنهـــا مـــن ألفـــاظ التوثیـــق فلـــم یـــصب ً تهـــذیب التهـــذیب : ابـــن حجـــر: ُینظـــر. ََّ
  ).553:ص/3:ج(
ْالقاسم بن محمد بن أبي شیبة العبسي )2( َْ   .من هذا البحث) 88:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )3( ْ َّ ْ   ).550:ص/2:ج(َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین  )4( َ   ).165:ص/1:ج(ُّ
  .من هذا البحث) 12:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ األوديعبد اهللا بن إدریس )5(
ّ النخعيِن غیاثحفص ب )6( َ  .من هذا البحث) 11:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
َ الهمدانيیحیى بن زكریا بن أبي زائدة )7( ْ  .من هذا البحث) 99:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ِالجرح والتعدیل : اتمابن أبي ح) 8( ْ  ).9:ص/5:ج(، )323:ص/1:ج(َّ
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ُّ، وأخرج الخطیب البغدادي  "ابن إدریس، وابن أبي زائدة كان أكثر في الحدیث من ابن إدریس، وفي اإلتقان ْ َ
ْ بــسنده عــن جعفــر الفریــابي(1)"تــاریخ بغــداد"فــي  ْنمیــر یعنــى محمــد بــن عبــد اهللا بــن - وســألته:قــال، ِ    عــن -َُ
  بــن إدریــس مــاا ولكــن ،ًاكــان حفــص أكثــر حــدیث" : فقــال،-بــن غیــاثا یعنــي - اهللا بــن إدریــس وحفــصعبــد

همــا فــي بمــا أقر" : فقــال،!"؟ةَّنُّ فــي الــسُ ألــیس عبــد اهللا آخــذ،ةَّنُّفالــس" : فقلــت،"ه فیــه أثبــت وأتقــنَّخــرج عنــه فإنــ
َّالسنة ُّ."  

َّ أقــوال النقــاد فــي عبــد اهللا بــن إدریــس- ُّ اَألودي ُّ ْ ّالكــوفيْ ِ َّذكــره اإلمــام ابــن حبــان فــي  :ُ : ، وقــال(2)"ِّالثقــات"ِ
ًوكـــان صـــلب" َّ فـــي الـــسنةاُ ْالعجلـــي، واإلمـــام (3)َّ، وقـــال اإلمـــام النـــسائي"ُّ َثقـــة: "(4)ِ ْالعجلـــي، زاد اإلمـــام "َْثبـــت ِ ِ :
، (6)َراشِ، واإلمام عبد الـرحمن بـن یوسـف بـن خـ(5)، وقال اإلمام یحیى بن معین"ة زاهد صالحَّنُّصاحب س"

، "ِّمـن الثقـات: "(8)ّ، وقـال اإلمـام علـي بـن المـدیني"فقیه عابـد: "، وزاد ابن حجر"َِثقة: "(7)والحافظ ابن حجر
ّمحمد بن عبد اهللا بن عمار الموصـلياإلمام قال ، و"دهْحَیج وِسَكان ن": (9)بن حنبلحمد أ وقال اإلمام ِ ْ َ َّ(10): 

ُوكنیتــه أبـو محمــد ،هـادُّالزصالحین مـن كـان عبـد اهللا بــن إدریـس مــن عبـاد اهللا الــ" َ عبــد  َأُهُوكــان ابنـ: "، وقـال"ُ
َْســلیمانبــن ا یعنـي -بـن إدریــس وعبــدةا أفــضل مــن اًوفــة أحـدُ بالكَر لــم َأ،منـه : (12)وقـال فــي موضــع ،"-(11)ُ

عبــد اهللا بــن : "(13)، وقــال فــي موضــع آخــر"ثــهِّدَحُه لــم یمــن إدریــس إذا لحــن رجــل عنــده فــي كالبــاوكــان "
، "ُمـا رأیـت بالكوفـة أفـضل مـن ابـن إدریـس: "(15):(14)، وقـال الحـسن بـن عرفـة"س فوق أبیه في الحدیثإدری

َثقـة ،ئمـة المـسلمینأمـام مـن إ وهـو ، بهـاُّجَحـتُ یةَّجُح دریسإبن احدیث ": (16)َّوقال اإلمام أبو حاتم الرازي ِ" ،

                                                           
  ).72:ص/11:ج( )1(
  ).60: ص-59:ص/7:ج( )2(
 ).299:ص/14:ج(لكمال تهذیب ا: المزي )3(
  ).21:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات  )4(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )5( ْ َّ ْ    ).9:ص/5:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي) 6( ْ  ).74:ص/ 11:ج(تاریخ بغداد : َ
 ).295:ص(تقریب التهذیب  )7(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )8( ْ َّ ْ   ).9:ص/5:ج(َ
ْالجر: ابن أبي حاتم )9( ِح والتعدیل َ ْ   ).9:ص/5:ج(َّ
ُّالخطیب البغدادي )10( ْ  ).72:ص/ 11:ج(تاریخ بغداد : َ
ُعبدة بن سلیمان الكالبي )11( َْ  .من هذا البحث) 12:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
ُّالخطیب البغدادي )12( ْ   ).73:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالخطیب البغدادي )13( ْ   ). 73:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالعبدي،ن بن عرفة بن یزید الحس )14( ْ ُّالبغدادي، أبو علي َ ْ : ُینظر.  وقد جاز المائة ومائتین هجریة، مات سنة سبع وخمسینَ

 ).1255: (، ترجمة رقم)162:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
 ).297:ص/14:ج(تهذیب الكمال : المزي )15(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )16( ْ َّ ْ   ).9:ص/5:ج(َ
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ْزرعــةبــو أبــي وأئل ُ ســ:(1)َّ اإلمــام ابــن أبــي حــاتم الــرازيقــالو َْســلیمان،   ن وعبــدة بــ، (2)یــونس بــن بكیــر عــن ُ ُ 
َسلمةو ْالفضل بن َ َُّأحبهم َّیأسحاق إ في ابن ،(3)َ   ".لیناإ حبهمأدریس إابن ":  قاال،؟لیكماإ َ
َّ أقوال النقاد في حفص بن غیاث- ّ النخعـي الكـوفيُّ ِّ ُ َ َّذكـره اإلمـام ابـن حبـان فـي  :َّ وقـال اإلمـام  ،(4)"ِّالثقـات"ِ

ْالعجلي، واإلمام (5)یحیى بن معین ، (8)َّ، واإلمـام النـسائي(7)ِ، واإلمـام عبـد الـرحمن بـن یوسـف بـن خـراش(6)ِ
ْالعجلي، وزاد اإلمام "َِثقة" :(9)والحافظ ابن حجر مـا َّبُ وكان وكیع ر،وفةُ وكان على قضاء الك،مأمون فقیه: "ِ

، وزاد الحــافظ ابــن "اً مــسلماًفیفــ ع(10)اً◌َّيِســخ وكــان ، اذهبــوا إلــى قاضــینا فــسلوه: فیقــول،سأل عــن الــشيءُیــ
ْ، وقـال اإلمـام یعقـوب بـن شـیبة" تغیر حفظه قلیل في اآلخر،فقیه: "حجر َْحفـص بـن غیـاث ثقـة ثبـت : "(11)َ َ ِ

ِإذا حـــدث مـــن كتابـــه، ویتقـــى بعـــض حفظـــه ِ ِْ ُ ُ ََّ ُّ، وقـــال الخطیـــب البغـــدادي"َّ ْ وكـــان حفـــص كثیـــر الحـــدیث، : "(12)َ
ً مقــدماً فیــه، وكــان أیــضاً لــه ثبیتــاًحافظــ ، وســئل اإلمــام یحیــى بــن " عنــد المــشایخ الــذین ســمع مــنهم الحــدیثاَُّ
 وكـان حفـص بـن ،اًبـن إدریـس حافظـاكـان " : فقـال،بـن إدریـس أو حفـص بـن غیـاثاهما أحفـظ ُّ أی(13)معین

ْفضیلفابن " : فقیل له،"غیاث صاحب حدیث له معرفة َ ، وقـال اإلمـام "بـن إدریـس أحفـظاكـان " : فقـال،"(14)ُ
، "ُأوثق أصحاب األعمش، حفص بـن غیـاث: "سمعت یحیى بن سعید القطان، یقول: (15) المدینيّعلي بن

َّفأنكرت ذلك، ثم قدمت الكوفة بأخرة، ثم قـدمت الكوفـة بـأخرة، فـأخرج إلـي عمـر بـن حفـص كتـاب أبیـه عـن  ُ ُِّ َّ
ُاألعمــش، فجعلــت أتــرحم علــى یحیــى َّ َّتنظــر كتــاب أبــي وتتــرحم علــى یحیــى: "فقــال. َ ََ : ســمعته یقــول: ُقلــت، "ُ

ُحفص أوثق أصحاب األعمش ولم أعلم حتى رأیت كتابه" َّزرعـة الـرازي وبـ اإلمام أقال، و"ٌ ْ حفـص بـن ": (16)ُ
َّاالفمـن كتـب عنـه مـن كتابـه فهـو صـالح و ،غیاث ساء حفظـه بعـد مـا استقـضى حمـد بـن ، وقـال أ" فهـو كـذإِ

                                                           
ِالجرح والتعدیل : أبي حاتمابن  )1( ْ َّ ْ   ).9:ص/5:ج(َ
َیونس بن بكیر الشیباني )2( ُْ َّ  .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
َّسلمة بن الفضل الرازي )3( َ   .من هذا البحث) 232:ص(َّتقدمت ترجمته  .َ
 ).200:ص/6:ج( )4(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )5( ْ َّ ْ  ).185:ص/3:ج(َ
  ).310:ص/1:ج(ِّفة الثقات معر )6(
ُّالخطیب البغدادي  )7( ْ  ).82:ص/9:ج(تاریخ بغداد : َ
  )62:ص/7:ج(تهذیب الكمال : المزي )8(
  ).173:ص( تقریب التهذیب )9(
َُ فالله َأعلم-"ِ سخیا"بدل " ًشیخا"، وفیها )60:ص/7:ج(وردت هذه العبارة في تهذیب الكمال  )10( ْ ُ َّ-  . 
ْ الخطیب البغ)11(   ).81:ص/9:ج(تاریخ بغداد : ُّداديَ
  ).75:ص/9:ج(تاریخ بغداد  )12(
ّالخطیب البغدادي )13( ْ   ).81:ص/9:ج(تاریخ بغداد : َ
ِّمحمد بن فضیل بن غزوان الضبي )14( َّ ْ َ ْ َ  .من هذا البحث) 13:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
ُّالخطیب البغدادي )15( ْ   ).80:ص/9:ج(تاریخ بغداد : َ
ِرح والتعدیل َالج: ابن أبي حاتم )16( ْ َّ   ).186:ص/3:ج(ْ
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حفـــص بـــن " : قلـــت،"؟مـــن جـــاء بـــه" : فقـــال،جـــب بحـــدیث فتعاًثت وكیعـــَّدَحـــ: "(1)ي الحـــواريبـــعبـــد اهللا بـــن أ
حفـص ": (2)َّ، وقال اإلمام ابن أبي حـاتم الـرازي!"؟ نقول نحنشيء ّأيفإذا جاء به أبو عمر " :قال، "غیاث

َ، وقـال اإلمـام أبـو داود السجـستاني"(3) خالـديبـأحفظ من أتقن وأ ْ ِّكـان عبـد الـرحمن بـن مهـدي ال یقـدم : "(4)ّ ُ
حفص أثبت من : (5)، وقال اإلمام یحیى بن معین"ألعمش غیر حفص بن غیاثبعد الكبار من أصحاب ا

  ".عبد الواحد بن زیاد، وهو أثبت من عبد اهللا بن إدریس
َّ أقوال النقاد في یحیى بن زكریا بن أبي زائدة- ّ الهمداني الكوفيُّ ِ ُ َ ْ َّذكره اإلمام ابن حبـان فـي : َ ، (6)"ِّالثقـات"ِ

ـــــال اإلمـــــام عیـــــسى بـــــن یـــــونس ـــــى بـــــن معـــــین(8):(7)وق ،         (10)، واإلمـــــام أحمـــــد بـــــن حنبـــــل(9)، واإلمـــــام یحی
ْالعجلـــيواإلمـــام  َثقـــة: "(13)، والحـــافظ ابـــن حجـــر(12)َّ، واإلمـــام النـــسائي(11)ِ وقـــد   : "، وزاد عیـــسى بـــن یـــونس"ِ

ّیــا بنــي احفــظ: ، فیقــول لــه(14)ُرأیــت زكریــا یجــيء إلــى مجالــد بــن ســعید ْالعجلــي، وزاد "ُ      َمــعُوكــان ممــن ج: "ِ
      اًتـــــَْب ثاً مفتیـــــ،فـــــاظ الكـــــوفیین للحـــــدیثُ مـــــن حُّعـــــدَ وی،(15) وكـــــان علـــــى قـــــضاء المـــــدائن،لـــــه الفقـــــه والحـــــدیث

ـــع إن،ةَّنُّصـــاحب ســـ ـــدةَفَّنَمـــا صـــَّ ووكی ـــا بـــن أبـــي زائ ـــه علـــى كتـــب یحیـــى بـــن زكری :    ، وزاد ابـــن حجـــر" كتب
َْثقــــة ثبــــ: "(16)َّوقــــال اإلمــــام النــــسائي فــــي موضــــع آخــــر ،"مــــتقن" َ ــــرازي"تِ :     (17)َّ، وقــــال اإلمــــام أبــــو حــــاتم ال
ُصــدوق ،مــستقیم الحــدیث" َثقــة َ ّالــدارمين  عثمــا، وقــال اإلمــام"ِ ِ ســماعیل بــن إ" : قلــت لیحیــى بــن معــین:(18)َّ

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )1( ْ َّ ْ   ).186:ص/3:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )2( ْ َّ ْ   ).186:ص/3:ج(َ
ّسلیمان بن حیان: أبو خالد األحمر )3( َ َْ   .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
ُّالخطیب البغدادي )4( ْ  ).80:ص/9:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالخطیب البغدادي )5( ْ   ). 81:ص/9:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).615:ص/7:ج( )6(
ّعیسى بن یونس بن أبي إسحاق السبیعي )7( ِْ َِّ  .من هذا البحث) 149:ص(َّتقدمت ترجمته . ْ
ُّالخطیب البغدادي  )8( ْ  ).178:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )9( ْ َّ ْ   ).145:ص/9:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )10( ْ َّ ْ   ).145:ص/9:ج(َ
   ).352:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات  )11(
ُّالخطیب البغدادي  )12( ْ    ).179:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).520:ص(تقریب التهذیب  )13(
ــَمُ بــن ســعید بــن عجالــدُم )14( َالهمــداني،ر ْی ْ ّالكــوفي، أبــو عمــرو َ ِ  :ابــن حجــر: ُینظــر. ومائــة هجریــة  مــات ســنة أربــع وأربعــینُ

  ).6478: (، ترجمة رقم)520:ص(تقریب التهذیب 
َالمـــدائن )15( آثـــار الـــبالد وأخبـــار العبـــاد : زكریـــا القزوینـــي: ینظـــر. كانـــت ســـبع مـــدن مـــن بنـــاء األكاســـرة علـــى طـــرف دجلـــة: َ
 ).453:ص(
 ).309:ص/31:ج(تهذیب الكمال : المزي )16(
َّالجرح والت: ابن أبي حاتم )17( ْ ِعدیل َ  ).145:ص/9:ج(ْ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )18( ْ َّ ْ  ).145:ص/9:ج(َ
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ُّ َأحــب(1)زكریــا َُّأحــبیحیــى " : قــال،"؟م یحیــى بــن زكریــاألیــك إ َ ، "ال":  قــال،"عنــدك خــوانإهمــا " : قلــت،"َّي إلــَ
ًكـان یحیـى بـن زكریـا كیـس: "(2)ن معـین فـي موضـعوقال اإلمام اب ِّ ، "َِّ، وال أعلمـه أخطـأ إال فـي حـدیث واحـداَ

َثقــة" :(3)وقــال اإلمــام أحمــد بــن حنبــل ِّ، وقــال اإلمــام أبــو عبیــد اآلجــري" ال بــأس بــهِ ُ َ  قلــت :قــال أبــو داود: "(4)ُْ
، وقال "َِثقةهم ّ كل،ال" : قال؟،(5)فِّرَطُ مثل م: قلت،"ال بأس به" : فقال،زائدة ألحمد بن حنبل زكریا بن أبي

ُلــم یكــن بالكوفــة بعــد : "(7)، وقــال فــي موضــع"ِّالثقــات زائــدة مــن يبــأیحیــى بــن  ":(6)يبــن المــدینّعلــي  اإلمــام
ُانتهـى العلـم إلـى ابــن : "(8)، وقـال فـي موضـع آخـر"َّسـفیان الثـوري أثبـت مـن یحیـى بـن زكریـا مـن أبـي زائـدة

َّ في زمانه، ثم إلى سفیان الثوري في زمانه، ثم إلى یحیى بن أبي زائدة (9)الشعبيَّعباس في زمانه، ثم إلى 
ُیحیى بن أبي زائدة في الحدیث مثل العـروس  ":(11):(10)َّ، وقال إسماعیل بن حماد بن أبي حنیفة"في زمانه َ

ِالعطرة َ، وقــال اإلمــام أبــو داود السجستاني"َ ْ وفة ُدة بالكــبن أبي زائى ـیحی  علىدمــقُ ال ی(13)ىــان یحیــك: "(12)ّ
ٌمــــا قــــدم علینــــا مــــن أصــــحابنا أحــــد یــــشبه هــــذین الــــرجلین، عبــــد اهللا بــــن : "، وقــــال ســــفیان بــــن عیینــــة"اًأحــــد

 َّيشـد علـأ ٌحـدأوفـة ُما خـالفني بالك": (15) یحیى بن سعید القطان، وقال اإلمام" ویحیى بن زكریا(14)المبارك
ّ ســلیمان بــن حیــانحمــر األ خالــدوبــ، وقــال أ" زائــدةيبــأمــن ابــن  َ َْ خــذ جیــد األ واهللا  زائــدةيبــأكــان ابــن  ":(16)ُ
ِ التغلبيثابتالحسن بن ، وقال "للحدیث ْ   ".- یعني یحیى بن أبي زائدة-ُالكوفةهل أفقه أنزلتم ب": (17)َ

  
                                                           

ّالكوفي، أبو زیاد ،قانيْلُإسماعیل بن زكریا بن مرة الخ )1( ِ . وقیل قبلهاومائة هجریة،  مات سنة أربع وتسعین ،"وصاُقَش" لقبه ُ
 ).445: (، ترجمة رقم)107:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر

ُّلخطیب البغدادي ا )2( ْ  ).178:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
َسؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد بن حنبل  )3( ْ   ).310:ص/1:ج(ّ
َسؤاالته ألبي داود السجستاني  )4( ْ   ).185:ص(ّ
ّالكوفي َِطریفبن ف ِّرَطُم )5( ِ   .من هذا البحث) 123:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
ْالجرح : ابن أبي حاتم )6( ِوالتعدیل َ ْ  ).144:ص/9:ج(َّ
ُّالخطیب البغدادي  )7( ْ  ).176:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالخطیب البغدادي  )8( ْ  ).176:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
 .هو عامر بن شراحیل الشعبي )9(
ّالكــــوفي بــــن أبــــي حنیفــــة َّحمــــادإســــماعیل بــــن  )10( ِ ــــد اإلمــــام، القاضــــيُ تهــــذیب تقریــــب ال.  مــــات فــــي خالفــــة المــــأمون، حفی
 ).437: (، ترجمة رقم)107:ص(
ُّالخطیب البغدادي  )11( ْ  ).178:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
َسؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني  )12( ْ ّ ِّ ُ َ   ).207:ص(ُْ
 .هو یحیى بن سعید القطان )13(
َالمروزياهللا بن المبارك هو عبد  )14( ْ َ. 
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )15( ْ َّ ْ  ).144:ص/9:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )16( ْ َّ ْ  ).144:ص/9:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )17( ْ َّ ْ  ).145: ص-144:ص/9:ج(َ
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َ خالصة القول في الرواة- َّ والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادُّ ُّ ْ َ ُ:  
َُوالله َأعلم" َِثقة"بن إدریس، وحفص بن غیاث، وزكریا بن أبي زائدة ثالثتهم عبد اهللا  ْ ُ َّ َ.  

َّوقد فاضل اإلمام ابن نمیر بین عبد اهللا، وحفص، ویحیى، فبین أن عبد اهللا أتقـن وأثبـت، وحفـص   ّ ْ َُ
ً واتقانًا، أما یحیى فأكثر حدیثًاأعلم وأكثر حدیث َّ، وهذا ال یتعارض مع أقوال النقإ تعـدیل  اد الذین اتفقـوا علـىُّ

َالرواة الثالثة وتوثیقهم ُّ  .  
  : (1)المفاضلة بین عبد اهللا بن إدریس، ووكیع بن الجراح: الثاني

ْ قول ابن نمیر في الراویین- َ ِالجـرح والتعـدیل"أخرج اإلمام ابـن أبـي حـاتم فـي : ُ ْ َّ ْ ّ علـي بـن أخبرنـا: ، قـال(2)"َ
َْالجنیدالحسین بن  ْن نمیر یقولسمعت اب:  قال،ُ  ولكن لیس مثل ابن ،وكیع أعلم بالحدیث من ابن إدریس: "َُ

ِ، وقــال اإلمــام أبــو زرعــة الدمــشقي فــي "- یعنــي فــي الحفــظ واإلجــالل- ســكتوااًإدریــس، وكــانوا إذا رأوا وكیعــ ْ َ ِّ ْ ُ
ْفحــدثني محمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــر، قــال: (3)"تاریخــه" َُ َّ َ ٍكــان وكیــع یحــدث عــن مــشیخة ال: "َ ِّ َ  نعــرفهم، فكنــا ُ

ْنعیمنسأل عنهم أبا  َُ."  
َّ أقوال النقاد في -  ّعبد اهللا بن إدریس اَألودي الكوفيُّ ِ ُ ُّ ْ َّتقدمت أقوال النقاد في الراوي :ْ َّ ُّ َّ(4).  
َّ أقوال النقاد - ّفي وكیع بن الجراح الرؤاسي الكوفيُّ ِ ُ َّ َّذكـره اإلمـام ابـن حبـان فـي : َ  وقـال اإلمـام ،(5)"ِّالثقـات"ِ

ِمحمد بن عبد اهللا بن عمار الموصلي ْ َ َّما كان بالكوفة فـي زمـان وكیـع بـن الجـراح أفقـه وال أعلـم بالحـدیث " :َّ َ ُ
ًِمن وكیع، وكان وكیع جهبذ ْ  - وال أحفـظ  أوعـى للعلـم منـهاًما رأیت أحد: "(6)ل اإلمام أحمد بن حنبلوقا، "اِ

بـن أبـي ا أیـن : فقـال،اً واحـداً یومـَّالِ في حـدیث إَّكَش قط اًما رأیت وكیع" :أحمد قال ،یعني وكیع بن الجراح
ْشیبة ، وقـال اإلمـام " وال رقعـةاًوما رأیت مع وكیع قط كتاب" :حمد قال أ،"ه أراد أن یسأله أو یستثبتهَّ كأن؟،(7)َ

ًمــا رأیــت رجــال: "(8)أحمــد فــي موضــع َ قــط مثــل وكیــع فــي العلــم، والحفــظ، واإلســناد واألبــواب، مــع خــشوع ُ
ًما رأت عیني مثله قط، یحفظ الحدیث جید: "(9)، وقال"وورع ُ، ویذاكر بالفقـه فیحـسن، مـع ورع واجتهـاد وال اّ ُ

ٍیــتكلم فــي أحــد ، اً حافظــاًكــان وكیــع مطبــوع الحفــظ، كــان حافظــ": (10)، وقــال اإلمــام أحمــد فــي موضــع آخــر"َّ

                                                           
ُالجراح الرؤاسيوكیع بن  )1( َّ َ. 
ِالجرح والتعدیل : اتمابن أبي ح )2( ْ  ).38:ص/9:ج(، )323:ص/1:ج(َّ
 ).219:ص( )3(
َّأقوال النقا: ینظر )4(  .من هذا البحث) 274: ص-273:ص(د فیه ُّ
 ).562:ص/7:ج( )5(
َالعلل ومعرفة الرجال  )6(  ).152:ص/10:ج(ِّ
ِهو أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة العبسي )7( ْ َْ  .من هذا البحث) 88:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 ).657:ص/15:ج(تاریخ بغداد : الخطیب البغداد )8(
ُّالخطیب البغدادي  )9( ْ  ).658:ص/15:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )10( ْ َّ ْ  ).38:ص/9:ج(َ
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ثبـت  أمـاُّأی: "(2) أحمـد بـن حنبـلُ، وسـئل اإلمـام"اً كثیـراً كثیـر(1)يعبد الرحمن مـن مهـد حفظ منأوكان وكیع 
صـلح أهمـا ُّفأی: "قلـت، "َْثبـت َّالِإمـا منهمـا بحمـد اهللا ":  فقـال،"-(3)بـن هـارونا يیعنـ - وكیـع أو یزیـد،عندك

 اًحـدأ لم یتلطخ بالسلطان، ومـا رأیـت اً وكیعَّنأ َّالِ، إ(4)كل َّالِإمنهما بحمد اهللا  ما": قال، "بدانعندك في األ
ِ، وقــال أحمــد بــن عبــد اهللا بــن أبــي الحــواري"(5)كْسُّهــل النــأشــبه بأ وال ، وكیــعوعــى للعلــم مــنأ ســمعت   : 6)(َ

فــذكرت ذلــك لیحیــى بــن : ، قــال"، ووكیــع(8)، وعبــد الــرحمن(7)َّْالثبــت بــالعراق یحیــى: "أحمــد بــن حنبــل، یقــول
ّن الـدارمي عثمـا، وقـال اإلمـام"َّالثبت بالعراق وكیع: "معین، فقال ِ  عبـد الـرحمن: "حیـى بـن معـین قلـت لی:(9)َّ

َُّأحـــب ُّ َأحـــب إفوكیـــع" :، قلـــت"وكیـــع":  قـــال،" أو وكیـــع(10)لیـــك فـــي ســـفیانإ َ ْنعـــیملیـــك أو أبـــو َ :   فقـــال،"(11)َُ
 ،"؟وكیـع لیـك أوإعجـب أ (12)فـابن المبـارك" :قلت، "ثبت من وكیعأعبد الرحمن كأنه " :قال عثمان، "وكیع"

: (14)ُّ، وقــال اإلمــام عبــاس الــدوري"َْوكیــع عنــدنا ثبــت: "(13)، وقــال یحیــى بــن معــین فــي موضــعفلــم یفــضل
ِّتقدمون عبد الرحمن بـن مهـدي، : "، فقال له رجل-ُ وذكر له عبد الرحمن بن مهدي، ووكیع-سمعت یحیى

َّمـــن قـــدم عبـــد الـــرحمن بـــن مهـــدي علـــى وكیـــع فعلیـــه لعنـــة اهللا والمالئكـــة والنـــاس أجمعـــین: "فقـــال :  ، وقیـــل"َ
ًإن قوم: "لیحیى ّ یقولون إن الفضل بن دكین َأقـل خطـأ مـن وكیـعاَّ َ ُ ْ َ ، وقـال اإلمـام "، فـدعا علـى مـن قـال هـذا"َّ

 قــــط أحفــــظ مــــن وكیــــع، ووكیــــع فــــي زمانــــه ًواهللا مــــا رأیــــت رجــــال: "(15)یحیــــى بــــن معــــین فــــي موضــــع آخــــر
َْوكیــع، ویعلــى بــن عبیــ: ثقــات النــاس أو أصــحاب الحــدیث، أربعــة: "، وقــال" فــي زمانــه(16)كــاألوزاعي ُ ، (17)دََ

                                                           
 .ََْهو اإلمام عبد الرحمن بن مهدي العنبري )1(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )2( ْ َّ ْ  ).38:ص/9:ج(َ
َیزید بن هارون السلمي )3(  .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . ُّ
  .بدان وغیرهاأي ثبت في األ )4(
ُالنـــسك والنـــسك )5( ُّ ـــه إلـــى اهللا: ُّْ ـــادة والطاعـــة وكـــل مـــا تقـــرب ب ّالعب / 10:ج(لـــسان العـــرب : ابـــن منظـــور: ُینظـــر. - تعـــالى-ُُ

 ).  نسك: مادة(، )498:ص
ُّالخطیب البغدادي )6( ْ  ).661:ص/15:ج(تاریخ بغداد : َ
 .هو ابن سعید القطان )7(
 .ََْهو ابن مهدي العنبري )8(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )9( ْ َّ ْ  ).38:ص/9:ج(َ
 .َّهو الثوري )10(
ْهو أبو نعیم الفضل بن دكین )11( َْ ُ َ ُ. 
َالمروزياهللا بن المبارك هو عبد  )12( ْ َ. 
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)13( ْ َّ ْ   ).38:ص/9:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي )14( ْ   ).663: ص-662:ص/15:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّطیب البغداديالخ )15( ْ   ).657:ص/15:ج(تاریخ بغداد : َ
 .من هذا البحث) 213:ص(َّتقدمت ترجمته . األوزاعيعبد الرحمن بن عمرو هو  )16(
ّیعلى بن عبید الطنافسي )17( ِ ِ ََّ َْ ُ  .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . ََ
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َوالقعنبــي ْ ، (3)يمــن ابــن داود الخریبــ حفــظأوكیــع " :(2)َّ، وقــال اإلمــام أبــو حــاتم الــرازي"، وأحمــد بــن حنبــل(1)َ
 حیــى بــنقــال ی" : وقیــل لــه، یقــولي،بــأســمعت : (5)، وقــال اإلمــام ابــن أبــي حــاتم"(4)حفـظ مــن ابــن المبــاركأو

َُّأحــب وكیــع :معــین ــَ َُّأحــبهمــا ُّیأبــي  قلــت ألي،د مــن عبــد الــرحمن بــن مهــ(6) فــي ســفیانَّي إل   :  قــال،؟ الیــكَ
َثقـةت، ووكیع َْبعبد الرحمن ث" : ي بـن المـدینيعلـ  سـألت: قـالي،بـأنـا  أخبر(7)، وقـال اإلمـام ابـن أبـي حـاتم"ِ
َّالجــراح، ووكیــع بــن ي، وعبــد الــرحمن بــن مهــد،یحیــى القطــان":  قــال،"؟َّالثــوريصــحاب أ وثــقأمــن "   هــؤالءَ

   ".ِّالثقات
َّ والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادلقول في الراویین خالصة ا- ُّ ْ َ ُ:  

َّعبد اهللا بن إدریس، ووكیع بن الجراح كالهما  َُوالله َأعلم" َِثقة"َ ْ ُ َّ َ.  
َّوقد فاضل اإلمام ابن نمیر بین عبد اهللا، ووكیع، فبین أن وكیع أعلم وأتقن، وهـذا ال یتعـارض مـع  ّ ْ َُ

َّأقوال النق   .ًكثیرااد الذین أثنوا على وكیع ُّ
ْكریبالمفاضلة بین محمد بن العالء بن : الثالث َ َ الهمداني ُ ْ ّالكوفيَ ِ   .     وأهل العراق(8)ُ

ْ قول ابن نمیر في - َ  محمـد بـن  بـسنده عـن اإلمـام(9)"تـاریخ دمـشق" فـي  ابـن عـساكر اإلمـامأخـرج :َّالراويُ
ْنمیرعبد اهللا بن  َالهمداني،ب ْیَرُ من أبي كًاكثر حدیثما بالعراق أ" :لا ق،َُ ْ   ."منه  وال أعرف بحدیث بلدناَ

َّ أقوال النقاد في محمد بن العالء- ّ، أبو كریب الهمداني الكوفيُّ ِ ُ َُ ْ َ ْ َّذكره اإلمام ابن حبان فـي  :َ ، (10)"ِّالثقـات"ِ
َثق: "(11)رــظ ابن حجــال الحافــوق ُصدوق": (12)اتمـو حـام أبـال اإلمـ، وق"ظـة حافـِ    :(13)َّام النسائيـال اإلمـ، وق"َ
  
  

                                                           
َالقعنبيعبد اهللا بن مسلمة بن قعنب  )1( ْ ّالبصري، أبو عبد الرحمن ، الحارثيَ ِ ْ مـات فـي سـنة  ،ةَّدُ أصله من المدینـة وسـكنها مـَ

 ).3620: (، ترجمة رقم)323:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر. إحدى وعشرین بمكة
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )2( ْ َّ ْ  ).39: ص-38:ص/9:ج(َ
َالهمداني،عبد اهللا بن داود بن عامر  )3( ْ   ومـائتین هجریـة،مـات سـنة ثـالث عـشرة ،ي األصـل كـوف، أبو عبد الرحمن الخریبيَ

 ).3297: (، ترجمة رقم)301:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر.  وثمانون سنةوله سبع
َالمروزيهو عبد اهللا بن المبارك  )4( ْ َ. 
ِالجرح والتعدیل  )5( ْ َّ ْ  ).39: ص-38:ص/9:ج(َ
 ).َّتقدم(َّهو الثوري  )6(
ِالجرح والتعدیل  )7( ْ َّ ْ  ).38:ص/9:ج(َ

َمحمد بن العالء بن كریب الهمداني  )8 ( ْ  .من هذا البحث) 99:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 ).57:ص/55:ج(تاریخ دمشق : ابن عساكر )9(
 ).105:ص/9:ج( )10(
  ).500:ص(تقریب التهذیب  )11(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )12( ْ َّ ْ  ).52:ص/8:ج(َ
 ).247:ص/26:ج(تهذیب الكمال : المزي )13(
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َثقــــة: "، وقــــال فــــي موضــــع آخــــر"بــــأس بــــه ال" ُ، وقــــال الحــــسین بــــن علــــي النیــــسابوري"ِ َ َّْ     ســــمعت أبــــا : "(2)،(1)ّ
ْ یقــدم أبــا كریــب فــي الحفــظ والكثــرة علــى جمیــع مــشایخهم، ویقــول(3)دةْقــُالعبــاس بــن ع ِ ْ َ ُ ْظهــر ألبــي كریــب : "ِّ َ َ َُ َ

  ".ثمائة ألف حدیثُبالكوفة بثال
َّ والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي- ُّ ْ َ ُ:  

َُوالله َأعلم" َِثقة"محمد بن العالء  ْ ُ َّ َ.  
ّفاضل اإلمام ابن نمیر بین محمد بن العالء ومشایخ العراق كلهم وقدمـه علـیهم، ووافقـ ْ  علـى ذلـك هَُ

َّما من النقاد فقد عدلوا الراويمع أحكام غیرهتناقض حكمهما اإلمام ابن عقدة، وال ی َّ   . ووثقوهُّ
َالرواة الذین قال فیهم  .2   ":ُّبَحَأ"ُّ

ْالمفاضلة بین محمد بن الصلت  ّاَألسديَّ ِ ْ، ومالك بن إسماعیل النهدي(4)َ َّ(5):  
ْ قول ابن نمیر في الراویین- َ ْالجـرح وال" أخرج اإلمام ابـن أبـي حـاتم فـي :ُ ِتعـدیلَ ْ  بـن ّ علـيأخبرنـا: ، قـال(6)"َّ

َْالجنیدالحسین بن  ْت ابن نمیر یقـــسمع: ُ    َّليإ ُّبَحَأدي ــْهَان النَّســــبو غأ و،َِثقةان ــك تــْلَّد بن الصــمحم": ولــَُ
ِّالمحدثینئمة أث من ِّدَحُان مَّبو غسأ، و(7)منه َ ُ".    
َّ أقوال النقاد في محمد بن - ْالصلتُّ ّسدي الكوفياَأل َّ ِ ُ ّ ِ َّتقدمت أقوال النقاد في الراوي: َ َّ ُّ َّ(8).  
ْ أقوال النقاد في مالك بن إسماعیل النهدي- َ َّ َّتقدمت أقوال النقاد في الراوي :ُ الكوفيُّ َّ ُّ َّ(9).  
َّ والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خالصة القول في الراویین- ُّ ْ َ ُ:  

ْمحمد بن الصلت َُوالله َأعلم" َِثقة" ومالك بن إسماعیل كالهما َّ ْ ُ َّ َ.  
ْقــدم اإلمــام ابــن نمیــر مالــك بــن إســماعیل علــى محمــد بــن الــصلت مــع أن كلیهمــا ممــن اتفــق علــى  ْ َُّ ْ َّ َ َّ

ُتعدیله وتوثیقه عند النقاد، وح َّ ّكم اإلمام ابن نمیر ال یعني الطعن في أي منهما وال یتناقض مع أحكام غیره ُّ ْ َُ
َّلنقادمن ا ُّ .  

  
                                                           

ُالنیسابوري بن یزید بن داود ّالحسین بن عليأبو علي  )1( َ . سنة تسع وأربعـین وثالثمائـة هجریـةوفي ُ ت أحد جهابذة الحدیث،،َّْ
 ).869: (، ترجمة رقم)905: ص-902:ص/3:ج(تذكرة الحفاظ : الذهبي: ُینظر

 ).247:ص/26:ج(تهذیب الكمال : المزي )2(
ِّحــدث ُ م،اسّ، أبــو العبــالحــافظدة ْقــُبــن عأحمــد بــن محمــد بــن ســعید  )3( : ُینظــر.  مــات ســنة اثنتــین وثالثــین وثالثمائــة.الكوفــةَ

 ).548: (، ترجمة رقم)138: ص-136:ص/1:ج(میزان االعتدال : الذهبي
ّاألسدي لتَّمحمد بن الص )4( ِ َ  .من هذا البحث) 131:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ْأبو غسان النهدي) 5( َ   .من هذا البحث) 131:ص(َّقدمت ترجمته ت.  مالك بن إسماعیل:ّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )6( ْ َّ ْ  ). 323:ص/1:ج(َ
ِالجرح و التعدیل : ابن أبي حاتم )7( ْ َّ ْ   ).289:ص/7:ج(، و)323:ص/1:ج(َ
َّأقوال النقاد فیه : ینظر )8(  .من هذا البحث) 223:ص(ُّ
َّأقوال النقاد فیه : ینظر )9(  .لبحثمن هذا ا) 263:ص(ُّ
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َالمفاضلة بین أبي خیثمة*  ْ ْ بكر بن أبي شیبةي، وأب(1)َ َ(2):  
ْ قول ابن نمیر في الراویین- َ ْیب البغــرج الخطــأخ :ُ   دمحم جعفر بننده عن ــبس (3)"تاریخ بغداد"في ُّدادي ــَ

ْنمیر وسألت محمد بن عبد اهللا بن :قال، الفریابي َُّأحبما ُّأی" : قلت لهَُ ْبكر أو أبو ،مةَثْیَأبو خ إلیك َ  بن أبي َ
ْ ویـضع مـن أبـي بكـر،مـةَثْیَ وجعـل یطـري أبـا خ،مـةَثْیَأبو خ" : فقال،"؟بةْیَش ُّالخطیـب البغـدادي  أخـرج، و"َ ْ فـي َ
ْالفریابي، محمد بن جعفر عن اًبسنده أیض، (4)"تاریخ بغداد" ْنمیـر بـن اهللا عبـد بـن محمـد سـألت" :قال ِ  عـن َُ
مــیزان " ونقـل الحـافظ الـذهبي هـذا القــول فـي ،(6)"ُهَذكـرأ نأ أحـب لـم ًقوال فیهم فقال (5)ثتهمثال بةْیَش أبي يبن

ْبكأبـو : قلــت ":، ثــم قــال(7)"االعتـدال َثقـة فـي الىٕالقنطـرة، والیـه المنتهـ زـن قفــ ممـرـــَ ه ال یلتفـت َّنـَأ": یعنـي. "ِ
   (8)"إلى ما قیل فیه

َّ أقــوال النقــاد فــي - َأبــي خیثُّ ْ َّمــة زهیــر بــن حــرب النــسائيَ ْ َ ْ َ َّحـــبانام ابــن مــره اإلكـــذ :ُ  وقــال ،(9)"ِّالثقــات"ي ـــــ فِ
َثقـة مـأمون: "(10)َّاإلمـام النـسائي ُّ، وقـال الخطیـب البغـدادي"ِ ْ ًَكـان أبـو خیثمـــة ثقـة ثبتـــ: "(11)َ ْ َْ ََ ِ ً متقنــًا حافظــــاَ ِْ ، "اُ

ْوقال اإلمام الحسین بن فهم َْثقة ثبت: "(14) حجر، والحافظ ابن(13):(12)َ َ : (15)، وقال اإلمام یحیى بـن معـین"ِ
َثقــة" َخیثمــةأبــو ": (16)، وقــال اإلمــام یحیــى بــن معــین"ِ ْ َْزهیــر َ ْحــرب بــن ُ  اإلمــام أبــو حــاتم قــالو ،" قبیلــةي یكفــَ

ُصــدوق": (17)َّالــرازي ْ، وقــال اإلمــام یعقــوب بــن شــیبة"َ ُزهیــر بــن حــرب َأثبــت مــن عبــد اهللا بــن محمــد،: "(18)َ َْْ َ ُ 
ْابن أبي شیبة، وكان في عبد اهللا تهاون بالحدیث، لم یكن یفصل هذه األشیاء، یعني األلفاظ: یعني َ ِ ٌ َْ ، وقال "َ

                                                           
َأبو خیثمة )1( ْ َّزهیر بن حرب بن شداد :َ َ ْ َ  .من هذا البحث) 67:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
ْعبد اهللا بن محمد بن أبي شیبةأبو بكر  )2(   .من هذا البحث) 88:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ُّلخطیب البغداديا) 3( ْ   ).509:ص/9:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّلخطیب البغداديا )4( ْ   ).263:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
ْبنو أبي شیبة الثالثة هم )5( ْأبو بكر عبد اهللا، وأبو الحسن عثمان، والقاسم أبناء محمد بن أبي شیبة: َ َ ْ َ. 
ُّلخطیب البغداديا )6( ْ  ).509:ص/9:ج(تاریخ بغداد : َ
 ).490:ص/2:ج() 7(
 ).579:ص(هدي الساري : ابن حجر) 8(
 ).256:ص/8:ج( )9(
 ).510:ص/9:ج(تاریخ بغداد  )10(
  ).509:ص/9:ج(تاریخ بغداد  )11(
ُّالبغــدادي،م بــن محـرز ْهــَالــرحمن بــن ف بــن محمــد بــن عبــدالحـسین  )12( ْ  . هجریــةئتینا ســنة تــسع وثمــانین ومــمــات ،ّأبــو علــي َ

 ).211: (، ترجمة)427:ص/13:ج(سیر أعالم النبالء : الذهبي: ُینظر
 ).510:ص/9:ج(تاریخ بغداد  )13(
 ).217:ص(تقریب التهذیب  )14(
ُّالخطیب البغدادي  )15( ْ  ).509:ص/9:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )16( ْ َّ ْ   ).591:ص/3:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )17( ْ َّ ْ   ).591:ص/3:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي )18( ْ  ).510:ص/9:ج(تاریخ بغداد : َ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َمنهج اإلمام حممد بن عبد اهللا بن نمري يف تعديل الرجال : الفصل الثالث ِّْ ْ ََ ُ 

 
 

282
 

ِّاإلمام أبو عبید اآلجري ُ َ َْقلت ألبي داود سلیمان بـن األشـعث: (1)ُْ َأبـو خیثمـة حجـة فـي الرجـال: "ُ ُِّ َّ َ ْ مـا : "، قـال"َ
ِكان َأحسن علمه َ َ  ."  

ــوال النقــ- َّ أق ــي بكــر ُّ ــن أبــي شــیبةاد فــي أب ــن محمــد ب ــد اهللا ب ْعب ــوفي َ ّالك ِ َّذكــره اإلمــام ابــن حبــان فــي  :ُ ِ
ْالعجلي، وقال اإلمام (2)"ِّالثقات" ُّوقال الخطیب البغـدادي ،" للحدیثاًوكان حافظَِثقة،  ّيِوفُك ":(3)ِ ْ وكـان : "(4)َ
 (5)أخـــو عثمـــان وهـــو ،ث بهـــاَّدَ وحـــ،َم بغـــدادِّدَقـــ و،حكـــام والتفـــسیرسند واألُ المـــَفَّنَ صـــ،اً مكثـــر،اً حافظـــ،اًتقنـــُم

ْشیبة أبي ي ابن(6)والقاسم ،  "َِثقة: "(8)، والحافظ ابن حجر(7)ِ، وقال اإلمام عبد الرحمن بن یوسف بن خراش"َ
، وقــال اإلمــام "الحــافظ، صــاحب التــصانیف: "(9)، وقــال اإلمــام الــذهبي"صــاحب تــصانیف: "وزاد ابــن حجــر
َِصـدوق ثقـة: "(11)، وقال في موضع آخـر"ُدوقَص: "(10)أحمد بن حنبل ُ َْ، وقـال اإلمـام أبـو عبیـد القاسـم بـن "َ ُ

َّسالم ْشـیبة بـن معـین، وأبـو بكـر بـن أبـي ، ویحیـىأحمد بن حنبل:  الناس إلى أربعة انتهى علم: "(13)،(12)َ َ ،
 أمـا أبـو بكـر بـن أبـي، وان أجمعهـم لـها یحیـى فكـَّمـ، وَأ بن المدیني، فأما أحمد بن حنبـل فكـان أفقههـمّوعلي
ْشــیبة ُّربــانیو الحــدیث أربعــة، : "(14)، وقــال فــي موضــع آخــر" فكــان أعــرفهم بــهّ فكــان أحفظهــم لــه، وأمــا علــيَ َّ َ

ُفــأعلمهم بــالحالل والحــرام أحمــد بــن حنبــل، وَأحــسنهم ســیاقة للحــدیث وأداء لــه علــي بــن المــدیني، وأحــسنهم  َُ ً َّ َ ًُ َُ
َ لكتاب ابن أبي شـیبة، وأعلماًوضع َ ْ َهـم بـصحیح الحـدیث وسـقیمه یحیـى بـن معـینَ صـالح بـن ، وقـال اإلمـام "ُ
ّ البغـــداديمحمـــد ْ    علمهـــم بتـــصحیف المـــشایخأ و، بـــن المـــدینيّي بالحـــدیث وعللـــه علـــعلـــم مـــن أدركـــتأ" :(15)َ

ْشـیبةنـد المـذاكرة أبـو بكـر بـن أبـي  وأحفظهـم ع،یحیى بن معـین َوذكـر  ،(16) یحیـى بـن معـین، وقـال اإلمـام"َ

                                                           
ُّالخطیب البغدادي )1( ْ  ).510:ص/9:ج(تاریخ بغداد : َ
 ).358:ص/8:ج( )2(
 ).57:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات  )3(
 ).260:ص/11:ج(تاریخ بغداد  )4(
ّعثمان بن محمد بن أبي شیبة العبسي )5( ِ ْ َْ  .من هذا البحث) 88:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ّالقاسم ین محمد بن أبي شیبة العبسي )6( ِ ْ َْ  .من هذا البحث) 88:ص(َّتقدمت ترجمته  .َ
ُّبغدادي الخطیب ال )7( ْ  ).266:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
 ).320:ص(تقریب التهذیب  )8(
 ).592:ص/1:ج(الكاشف  )9(
َالعلل ومعرفة الرجال  )10(  ).383:ص/1:ج(ِّ
َالعلل ومعرفة الرجال : أحمد بن حنبل )11(   ).91:ص/2:ج(ِّ
ُّالبغـدادي ، مّالقاسم بـن سـال )12( ْ ، )450:ص(تقریـب التهـذیب : ُینظـر. ن هجریـة ومـائتیمـات سـنة أربـع وعـشرین ،یـدْبُ أبـو عَ

 ).5462: (ترجمة رقم
َسؤاالت السلمي لإلمام الدارقطني  )13(  ). 336:ص(ُّ
ُّالخطیب البغدادي )14( ْ  ). 264: ص-263:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالخطیب البغدادي )15( ْ  ).265:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالخطیب البغدادي )16( ْ  ). 266: ص-265:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
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ْشیبةبن أبي اعن " : قال،"؟ نكتب بهاَّعمنَف" : قیل له".ٌ خراب،ٌلیس بها أحد" : فقال،وفةُ الكاًیوم  : قیل لـه،"َ
ْشـــیبة؟ أبـــي يأي بنـــ" ، وقـــال یحیـــى "اكتـــب عنهمـــا" : قـــال،"؟فقاســـم" : قیـــل لـــه،"أبـــو بكـــر وعثمـــان" : قـــال،"َ

َّالحماني ِأوالد ابن أبي شیبة من أهل العلم، كانوا یزاح: "(2):(1)ِ ُ ْ ِّموننا عند كل محدثَ َ ُ ِّ ُ ."  
َّ والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خالصة القول في الراویین- ُّ ْ َ ُ:  

ْأبو خیثمة وأبو بكر بن أبي شیبة كالهما  َْ َ َثقة"َ َُوالله َأعلم" ِ ْ ُ َّ َ.  
ْقدم اإلمام ابـن نمیـر أبـا خیثمـة علـى أبـي بكـر بـن أبـي شـیبة، وهـذا التقـ ْ ْ َُ َ َ َ دیم ال یتعـارض مـع أحكـام َّ

َّغیره من النقاد الذین اتفقوا على تعدیلهم وتوثیقهم ُّ .  
َالرواة الذین قال فیهم  -3   ":اً منه وأقدم سماعنَُّسَأ"ُّ

ّ أحمد الزبیريالمفاضلة بین أبي ِ ْ َ ْنعیم وأبي، (3)ُّ َ َ الفضل بن دكینُ ُ ْ َ(4):  
ْ قول ابن نمیر في الراویین- َ ُّغدادي فـي َ أخرج الخطیب الب:ُ ْ بـسنده عـن اإلمـام ابـن نمیـر،                                 (5)"تـاریخ بغـداد"ْ َُ

ُصـــدوق ُّأحمـــد الزبیـــري أبـــو: "قـــال ِ، مـــا علمـــت إ(6)وريَّ، وهـــو فـــي الطبقـــة الثالثـــة مـــن أصـــحاب الثـــَ ، اًخیـــر َّالُ
ْنعـیمَ صحیح الكتاب، وكان صـدیق أبـي َِثقةََّمشهور بالطلب،  ْنعـیمما قریـب، أبـو ، وسـماعهَُ  منـه وأقـدم ُّنَسـ َأَُ

  ."اًسماع
ّالنقــاد فــي محمــد بــن عبــد اهللا بــن الزبیــر، أبــو أحمــد الزبیــري  أقــوال - ِ ْ َ ُّ َّ ّالكــوفيُّ ِ َّتقــدمت أقــوال النقــاد فــي  :ُ ُّ َّ

  .(7)َّالراوي
َّ أقــوال النقــاد فــي - َالفــضل بــن دكــین، أبــو  ُّ ْنعــیمُ َ ّ الكــوفيُ ِ َّذكــره اإلمــام ابــن حبــ :ُ : ، وقــال(8)"ِّالثقــات"ان فــي ِ
ْالعجلـي، وذكـره اإلمـام " ولـم یـدرك مـن روى عنـه، وكـان أتقـن أهـل زمانـه، بـسنة(9)وكان أصـغر مـن وكیـع" ِ 

َثقــة يِوفُكــ ":، وقــال(10)"ِّالثقــاتمعرفــة "فــي  أجمــع : "(11)، وقــال اإلمــام یعقــوب بــن ســفیان" فــي الحــدیثَْثبــت ِ
ْنعــیمَّأصــحابنا أن أبــا  َّتقــان والحفــظ وأنــه حجــة غایــة فــي اإلَُ ِّ، وقــال اإلمــام أبــو داود اآلجــري"ُ قیــل ألبــي : (12)ُ

                                                           
َّیحیى بن عبد الحمید الحماني )1(    .من هذا البحث) 111:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
ُّالخطیب البغدادي )2( ْ  ). 263:ص/11:ج(تاریخ بغداد : َ
ّأبو أحمد الزبیري) 3( ِ َْ ّ األسديبد اهللا بن الزبیرمحمد بن ع: ُّ ِ َ  .من هذا البحث) 17:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ّعیم الفضل بن دكین الكوفيُأبو ن) 4( ِ ُ َ ُ ْ َْ  .من هذا البحث) 13:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 ).397:ص/3:ج() 5(
  . نسفیاهو  )6(
َّأقوال النقاد فیه : ینظر )7(  .من هذا البحث) 236: ص-235:ص(ُّ
 ).319:ص/7:ج() 8(
َّهو ابن الجراح) 9( َ. 
 ).205:ص/2:ج() 10(
 ).633:ص/2:ج(المعرفة والتاریخ ) 11(
ُّالخطیب البغدادي  )12( ْ   ).317:ص/14:ج(تاریخ بغداد : َ
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َداود السجستاني ْ ْنعیمأكان أبو : "ّ ً الفضل حافظَُ ْ ُّ، وقال الخطیب البغـدادي"اًجد: "، قال"؟اَ ْ ْنعـیمكـان أبـو : "(1)َ َُ 
ــــُّیَدَ مــــع ت،عابــــةُذا د اًمزاحــــ       وكیــــع " :بــــي قلــــت أل:(2)بــــلحمــــد بــــن حنأصــــالح بــــن ، وقــــال "مانتــــهأ وثقتــــه وِهِن

ْنعیمبو أ و،(3)يوعبد الرحمن بن مهد ْنعیمین یقع أبو أ ،(4)هارون ویزید بن ،َُ ْنعـیمأبـو " : قـال،"؟ مـن هـؤالءَُ َُ 
ْنعــیمفــأبو  : "، قلــت"ِّالــصدقه كــیس یتحــرى َّنــأ َّالِإیجــئ حدیثــه علــى النــصف مــن هــؤالء   ، "؟م وكیــعأثبــت أ َُ

ْنعیمأبو " :قال َُّأحبما ُّیأف" :، قلت" خطأقلأ َُ ْنعـیمعبد الرحمن أو أبو  لیك،إ َ ال إال ثبـت إمـا فیهمـا " : قـال،"؟َُ
، فناظره رجل فیه وفـي "یزاحم ابن عیینة: "(5)، وقال أحمد بن حنبل في موطن" عبد الرحمن كان له فهمَّنأ

ْنعیمَّوكیع، فجعل یمیل إلى أن أبا  ْنعیأبو : " أثبت من وكیع، وقالَُ فوكیـع : "، وقیل لـه" أقل خطأ من وكیعمَُ
ْنعیموأبو  ْنعیمأبو : ، قال"َُ َ أعلم بالشیوخ وأنسابهم وبالرجال، ووكیع أفقهَُ ِّ َّزرعـة الـرازي أبـو ، وقـال اإلمـام"ُ ْ ُ(6) ،

ْنعــیم يبــأعــن وقــد ســئل  ْنعــیمأبــو " :(7) وقبیــصةَُ   ســألت " :(8)َّوقــال اإلمــام أبــو حــاتم الــرازي ،"تقــن الــرجلینأ َُ
بـو أو  ، ووكیـعي،یحیـى القطـان وعبـد الـرحمن بـن مهـد" : قـال،"َّالثـوريصحاب أق َّوثأ من يین بن المدّيعل

ْنعیم ْنعیمبو أ، وَُ هـم " :؟ثبـتأهـم ُّیَأ َّالثـوريصحاب أئل عن ُ وس،(9)یحیى بن معینوقال اإلمام ، "ِّالثقات من َُ
ْنعــیمبــو أ و،(10) المبــارك وابــن، ووكیــعي،د وعبــد الــرحمن بــن مهــ، یحیــى بــن ســعید:خمــسة ، وقــال اإلمــام    "َُ

َمسعر و(12)َّالثوري كان یحفظ حدیث َِثقة،" :(11)َّأبو حاتم الرازي ْ وري َّ كان یحزر حدیث الثـ،اً جیداً حفظ(13)ِ
َمــسعرثالثــة آالف وخمــسمائة حــدیث، وحــدیث  ْ  عــن لفــظ َّالثــوري كــان یــأتي بحــدیث ، نحــو خمــسمائة حــدیثِ

  ".اً متقناً وكان حافظ،ال یلقن وكان ،واحد ال یغیره
َّ والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خالصة القول في الراویین- ُّ ْ َ ُ:  

ّأبو أحمد الزبیري، وأبو  ِ َْ ْنعیمُّ َُوالله َأعلم" َِثقة" كالهما َُ ْ ُ َّ َ.  
ْقــدم اإلمــام ابــن نمیــر أبــا  َُ ْنعــیمَّ ْ علــى أبــي أحمــد الزبیــري مــع أن كلیهَُ مــا مــن طبقــة واحــدة وســماعهما ُّ

ًقریب، كما والسبب علو إسناده، فهو أسن من أبي أحمد وأقدم سماع َّ وهذا ال یتعارض مع أقوال النقاداَّ ُّ .  
                                                           

ُّالخطیب البغدادي )1( ْ   ).308:ص/14:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )2( ْ   ).62: ص-61:ص/7:ج(َّ
 .ََْهو عبد الرحمن بن مهدي العنبري) 3(
َیزید بن هارون السلمي) 4(  .ثمن هذا البح) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . ُّ
ُّالخطیب البغدادي :ُینظر )5( ْ   ).314:ص/14:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )6( ْ َّ ْ  ).62:ص/7:ج(َ
 .من هذا البحث) 257:ص(َّتقدمت ترجمته . ُّقبیصة بن عقبة السوائي )7(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )8( ْ َّ ْ  ).62:ص/7:ج(َ
ْالجرح و: ابن أبي حاتم )9( ِالتعدیل َ ْ  ).62:ص/7:ج(َّ
َهو عبد اهللا بن المبارك المروزي) 10( ْ َ. 
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )11( ْ َّ ْ  ).62:ص/7:ج(َ
 .هو سفیان) 12(
ّمسعر بن كدام الهاللي الكوفي) 13( ِّ ُِ ِ َِ   .من هذا البحث) 192:ص(َّتقدمت ترجمته . ْ
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َالرواة الذین قال فیهم  -4   ":أشهر في العلم منه"ُّ
ّر بن عبد اهللا الخثعمي ْیَمُ، و ع(1)اج بن أرطأةَّالمفاضلة بین الحج ِ َ ْ ّالكوفيَ ِ ُ(2):  

ْ قول ابن نمیر في الراویین- َ ِالجـرح والتعـدیل"أخرج اإلمام ابـن أبـي حـاتم فـي  :ُ ْ َّ ْ  بـن ُّعلـي أخبرنـا: ، قـال(3)"َ
َْالجنیدالحسین بن  ْ سمعت ابن نمیر یقول:ُ ّالخثعمي رْیَمُعن ع (4) سفیانىرو: "َُ ِ َ ْ  قدیم من أصحاب َِثقة شیخ َ

   ".لعلم منهاج أشهر في اَّوالحج، رطأةاج بن َأَّالحج
ّأقوال النقاد في الحجاج بن أرطـأة النخعـي الكـوفي - ِّ ُ َ َّ َُّّ ْالعجلـيذكـره اإلمـام : َّ : ، وقـال(5)"ِّمعرفـة الثقـات" فـي ِ
ْالبصرة، وكان على ، وكان له فقه، جائز الحدیثّيِوفُك"  وكـان أحـد مفتـي ،اً وكـان فقیهـ، وكان علـى الـشرطَ

ْالبـصرة، قضاء ي وول، حب الشرفي قتلن: یقول وكان،(6) وكان فیه تیهُالكوفة،أهل   ، وكـان جـائز الحـدیثَ
ُّ، وقـــال الخطیـــب البغـــدادي"ه صـــاحب إرســـالَّ أنـــَّالِإ ْ ، وقـــال اإلمـــام    "أحـــد العلمـــاء بالحـــدیث والحفـــاظ لـــه: "(7)َ

َعبد الرحمن بن یوسف بن خراش ًكان مدلس" :(8)ِ َِّ ْزرأبو اإلمام وقال  ،" للحدیثاً، وكان حافظاُ  :(9)َّعة الرازيُ
ُصدوق" ُصدوق: "(10)َّ الرازي أبو حاتم اإلمام وقال،" مدلسَ  : فـإذا قـال،هُ حدیثـُبَكتـُ ی،س عـن الـضعفاءِّدلُ ی،َ

ّالزهـري، لـم یـسمع مـن ، بحدیثهُّحتجُ ال ی،ن السماعَّرتاب في صدقه وحفظه إذا بیُ فهو صالح ال یَّحدثنا ِ ْ  وال ُّ
ُصــدوق ،أحــد الفقهــاء" :(13)، وقــال الحــافظ ابــن حجــر"(12)مــة وال مــن عكر،(11)مــن هــشام بــن عــروة  كثیــر ،َ

 اً وكـان أیـض، العلم، لكنه لیس بالمتقن لحدیثهوكان من أوعیة: "(14)، وقال الحافظ الذهبي"دلیسَّالخطأ والت
 ،"أهلكنـي حـب الـشرف:  فكـان یقـول، وكان فیـه تیـه وسـؤدد، وقرنه مسلم بآخر،س، لم یخرج له البخاريِّلَدُی

                                                           
ّالنخعيرطاة اج بن َأَّحج ال)1( َ  .من هذا البحث) 91:ص (َّتقدمت ترجمته. َّ
ّالخثعمير بن عبد اهللا ْیَمُع )2( ِ َ ْ  .من هذا البحث) 91:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ِالجرح والتعدیل : ابن حاتم )3( ْ َّ ْ  ).325:ص/1:ج(َ
ّقد یكون المقصود الثوري أو ابن عیینة فكالهما روى عن عمیر الخثعمي، وكالهما من تالمیذه: سفیان )4( ِ َ ْ َ ْ َ ُ َّ. 
 ).284:ص/1:ج( )5(
ُالتیه، الصلف والكبر: تیه )6( َ َّ   .من هذا البحث) 266:ص(َّتقدم بیان معناها . َّ
  ).427:ص/5:ج(تهذیب الكمال : المزي) 7(
  ).426:ص/5:ج(تهذیب الكمال : المزي) 8(
  ).425:ص/5:ج(تهذیب الكمال : المزي) 9(
  ).425:ص/5:ج(تهذیب الكمال : المزي) 10(
ّاألسدي، الزبیر بن العوام هشام بن عروة بن  )11( ِ َ .  وله سبع وثمانون سنة ومائة هجریة، وأربعین، أو ست،مات سنة خمسَ

 )7302: (، ترجمة رقم)573: ص(قریب التهذیب ت :ابن حجر: ُینظر
 :ابـن حجـر: ینظـر. وقیـل بعـد ذلـكهجریـة، مات سنة أربع ومائة ،  أصله بربري،اسَّبن عبا أبو عبد اهللا مولى ،عكرمة )12(

 ).4673: (، ترجمة رقم)397: ص(تقریب التهذیب 
  ).152:ص(تقریب التهذیب ) 13(
  ).187: ص-186:ص/1:ج(تذكرة الحفاظ ) 14(
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ّقـــال اإلمـــام ابـــن عـــديو ِ ـــه تدلیـــسه عـــن َّإن ":(1)َ ـــاس علی ّالزهـــريمـــا عـــاب الن ِ ْ ـــرهُّ     مـــا أخطـــأ فـــي َّبُور،  وعـــن غی
ــْكُن یتعمــد الكــذب فــال وهــو ممــن یأا َّمــأ ف،وایــاتِّبعــص الر : (2)َّوقــال اإلمــام شــعبة بــن الحجــاج ،"ُهُ حدیثــُبَت

ْعلیــــك بالحجــــاج بــــن أرطــــأة ومحمــــد بــــن إســــحاق" ِ ــــي عنــــد البــــصریین واكــــتم ع(3)َّ :       ، وفــــي موضــــع آخــــر"َّل
ْ، وقـــال اإلمـــام ابـــن ســـعد"(5) وخالـــد الحـــذاء(4)ّواكـــتم علـــي فـــي البـــصریین فـــي هـــشام بـــن حـــسان" وكـــان  : "(6)َ

ْ، وقـــال اإلمـــام یعقـــوب بـــن شـــیبة" فـــي الحـــدیثاًضـــعیف ٌواهـــي الحـــدیث، فـــي حدیثـــه اضـــطراب كثیـــر،      : "(7)َ
ُوهـو صـدوق، وكـان أحـد الفقهـاء  فلـم لــیس " : لـهقیـل، ف"كـان مـن الحفـاظ" :(8)أحمـد بـن حنبـل، وقـال اإلمـام "َ

 ،" فیـه زیـادةَّالِ في حدیثه زیادة علـى حـدیث النـاس لـیس یكـاد لـه حـدیث إَّنَأل" : قال،"؟عند الناس بذاك هو
    ،"َّیزیـــد فـــي األحادیـــث، ویـــروي عمـــن لـــم یلقـــه، ال یحـــتج بـــه: "(9)وقـــال اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل فـــي موضـــع

ُصـــدوق: "(10)حیـــى بـــن معـــینوقـــال اإلمـــام ی ـــَبُس عـــن محمـــد بـــن عِّلَدُ یـــ، لـــیس بـــالقويَ ِالعرزمـــيد اهللا ْی َ ْ َ(11)      
ال یحـــتج : "، وقـــال"ضـــعیف: "(13)، وقـــال اإلمـــام یحیـــى بـــن معـــین فـــي موضـــع"(12)عـــن عمـــرو بـــن شـــعیب

 ، بــن إســحاق عنــدي ســواءاج بــن أرطــاة ومحمــدَّالحجــ: "(14) القطــانیحیــى بــن ســعیداإلمــام  وقــال ،"بحدیثــه
 ،سِّلَدُاج یــَّكــان الحجــ": (15)بــن المبــاركعبــد اهللا قــال ، و" قــطًا ولــم أكتــب عنــه حــدیث،اًاج عمــدَّحجــوتركــت ال

ِالعرزمــــيث محمــــد ِّدَحــــُا ی عــــن عمــــرو بــــن شــــعیب بمــــَّحــــدثناُی َ ْ ِالعرزمــــي ، وَ َ ْ ، وقــــال اإلمــــام "متــــروك ال نقربــــهَ
ُ النیــــسابوريلحــــاكمامــــام قـــــال اإل، و"لــــیس بــــالقوي: "(16)َّالنــــسائي َ ، وقــــال اإلمـــــام " بــــهُّجَحــــتُن ال یّممـــــ: "(17)َّْ

                                                           
  .)229:ص/2:ج(الكامل ) 1(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 2( ْ َّ ْ   ).141: ص-140:ص/1:ج(َ
َِّمحمد بن إسحاق المطلبي) 3( ُ ْ   .بحثمن هذا ال) 104:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
ّاألزديهشام بن حسان ) 4( ِ   .من هذا البحث) 231:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ
ّالبـصري - بفتح المیم وقیل بضمها-لِ أبو المناز،خالد بن مهران) 5( ِ ْ  : وقیـل،ه كـان یجلـس عنـدهمَّنـَ أل: قیـل لـه ذلـك،اءَّذَ الحـَ

  ).1680: (، ترجمة رقم)191:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. ه كان یقول أحذ على هذا النحوَّألن
  ).479:ص/8:ج(الطبقات ) 6(
  ).427:ص/5:ج(تهذیب الكمال : المزي) 7(
  ).424:ص/5:ج(تهذیب الكمال : المزي) 8(
  ).191:ص/1:ج(كتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 9(
  )425:ص/5:ج(تهذیب الكمال : المزي) 10(
ِمحمد بن عبید اهللا العرزمي) 11( َ ْ   .من هذا البحث) 252:ص(مت ترجمته َّتقد .َ
ّ القرشي،عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص) 12( ِ  :ابن حجر: ُینظر.  مات سنة ثماني عشرة ومائةَُ

  ).5050: (، ترجمة رقم)423:ص(تقریب التهذیب 
  ).191:ص/1:ج(كتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 13(
  )425:ص/5:ج(ال تهذیب الكم:  المزي)14(
  ).36:ص(، الضعفاء الصغیر )378:ص/2:ج(التاریخ الكبیر : البخاري) 15(
  ).426:ص/5:ج(تهذیب الكمال : المزي) 16(
ُسؤاالت السجزي للحاكم النیسابوري ) 17( َ َّْ   ).90:ص(ِّ
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ّالــدارقطني ُ َ ُّال یحـــتج بحدیثــه: "(1)َّ َ َّ، وقـــال اإلمـــام ابــن حبـــان"ُ  وابـــن ، ویحیــى القطـــان،تركــه ابـــن المبـــارك ":(2)ِ
: (3)، وقــال اإلمــام ســبط ابــن العجمــي"- رحمهــم اهللا أجمعــین- وأحمــد بــن حنبــل، ویحیــى بــن معــیني،مهــد

  ".مشهور به عن الضعفاء"
ّأقوال النقاد في عمیر بن عبد اهللا الخثعمي الكوفي - ِّ ُ َِ َ ْ ْ َ ُ َّ َّتقدمت أقوال النقاد في الراوي : ُّ َّ ُّ َّ(4).  
َّ والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خالصة القول في الراویین- ُّ ْ َ ُ:  

ْعمیر بن عبد اهللا  َ َثقة"ُ ُوالله" ِ َّ َُ َأعلمَ ْ.  
َِّصدوق یدلس"َّالحجاج بن أرطأة  ُُ َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  

ّقدم اإلمام ابن نمیر الحجاج بن أرطأة المختلف في تعدیله على عمیر النخعي المتفق على تعدیله  َ َّ ْ ْ َُ َُ َّ ّ
َّوتوثیقه عند النقاد، وذلك بالشهرة في العلم، وهذا ال یتعارض مع أقوال غیره من النقا َُّّ   .  دُّ

َالرواة الذین قال فیهم  -5   ": أصلح"ُّ
ّاَألرحبيالمفاضلة بین یحیى بن عبد الرحمن  ِ َ ّدة بن األسود الكوفيْیَبُ، وع(5)ْ ِ ُ(6):  

ــراویین- ــي ال ــر ف ــن نمی ــول اب ْ ق َ ِمــا أخرجــه اإلمــام ابــن أبــي حــاتم فــي الجــرح والتعــدیلو :ُ ْ َّ ْ أخبرنــا    :  قــال(7)"َ
َْالجنیـــد بـــن الحـــسین بـــن يعلـــ ْنمیـــر ســـمعت ابـــن :قـــال ُ      ث عـــنَّدَحـــُالـــذي ی یحیـــى بـــن عبـــد الـــرحمن: " یقـــولَُ

   ."ث عنه عبیدةِّدَحُصلح من الذي یأ هو ،سود لم یكن صاحب حدیث، ال بأس بهعبیدة بن األ
ّأقوال النقاد في یحیى بن عبد الرحمن اَألرحبي الكوفي - ِّ ُ ِ َ ْ َّ َّتقدمت أقوال النقاد في الراوي: ُّ َّ ُّ َّ(8).  
ّأقوال النقاد في عبیدة بن األسود الهمداني الكوفي - ِ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َّذكـــره اإلمـــام ابــن حبــــان فـــي : ُّ : ، وقـــــال(9)"ِّالثقـــــات"ِ
َّ، وقال اإلمـام أبـو زرعـة الـرازي" وكان فوقه ودونه ثقات،یعتبر حدیثه إذا روى بین السماع في روایته" ْ ُ(10): 
َصدوق، ربما دلس: "(12)، وقال الحافظ ابن حجر"ما بحدیثه بأس" :(11)م أبو حاتم، وقال اإلما"َِثقة" َََّ َُّ ُ."  

                                                           
  ).191:ص/1:ج(كتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 1(
  ).225:ص/1:ج() 2(
َِّالتبیین ألسماء المدلـسین، تحقیـق): م1986(، سبط ابن العجمي الحلبيإبراهیم بن محمد) 3(  لبنـان، -یحیـى شـفیق، بیـروت: ُ

  ).20:ص(دار الكتب العلمیة 
َّأقوال النقاد فیه : ینظر )4(  .من هذا البحث) 239:ص(ُّ
ّاألرحبي  بن عبد الرحمنیحیى) 5( ِ َ   .من هذا البحث) 138:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ
َدة بن األسود الهمدانيْیَبُع) 6( ْ   .من هذا البحث) 138:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ). 167:ص/9:ج(، و)322:ص/1:ج() 7(
َّأقوال النقاد فیه :  ینظر)8(  .من هذا البحث) 262 -261:ص(ُّ
  ).437:ص/8:ج() 9(
َّأسئلة البرذعي لإلمام أبي زرعة الرازي ) 10( ْ   ).382:ص/2:ج(ُ
ْالجرح وا: ابن أبي حاتم) 11( ِلتعدیل َ ْ   ).95:ص/6:ج(َّ
  ).379:ص(تقریب التهذیب ) 12(
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َّ والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خالصة القول في الراویین- ُّ ْ َ ُ:  
َّصدوق ربما أخطأ"یحیى بن عبد الرحمن  ُ ُ َِّصدوق یدلس"وعبیدة بن األسود  ،"َ ُُ ْوالله َأع" َ ُ َّ   .َُلمَ

ْقدم اإلمام ابن نمیر یحیى بن عبد الرحمن على ْشیخــــــ َُ َّ مع أنهما متقاربین في "ودــبیدة بن األســـعه َ
َّالرتبة من حیث الجرح والتعدیل، وهذا ال یتعارض مع أقوال غیره من النقاد ُّ ِ ْ َّ ْ َ.  

َالرواة الذین قال فیهم  -6   ":أكبر"ُّ
ّیحیى الحمانيلمفاضلة بین ا َ وغیره من شیوخ محمد بن عبد اهللا الحضرمي، أمثال(1)ِ ْ  (2)ّعلي بن حكیم: َ

ْومنجاب ِ(3) :  
ْ قول ابن نمیر - َ َفي الـرواةُ ُّأخـرج الخطیـب البغـدادي :ُّ ْ محمـد بـن عبـد اهللا  بـسنده إلـى (4)"تـاریخ بغـداد" فـي َ

َالحــضرمي ْ ْنمیــر ســألت محمــد بــن عبــد اهللا بــن : قــال،َ َّالحمــاني عــن یحیــى َُ َثقــةهــو " :فقــال ،ِ  هــو أكبــر مــن ،ِ
ّ وأخــــرج اإلمــــام ابــــن عــــدي فــــي ،" فاكتــــب عنــــه،هــــمِّلُهــــؤالء ك ِ   بــــسنده عــــن محمــــد بــــن عبــــد اهللا(5)"الكامــــل"َ

َالحـــضرمي، ْ ْنمیـــربـــن ا ســـألت :لا قـــَ َّالحمـــانيیحیـــى " عـــن َُ صـــحابنا أجـــاب وْنِوم  وهـــا هنـــا علـــي بـــن حكـــیم"ِ
   ".همِّهو أكبر من هؤالء كل" : قال،متوافرون

ْرمـاه أحمـد وابـن نمیـر: "(6)"التاریخ الكبیـر"وقال اإلمام البخاري في  ّ، وأخـرج اإلمـام ابـن عـدي فـي "َُ ِ َ
ْ بكــر أبــي شــیبةيأبــ عــن (7)"الكامــل" َ ْ ْنمیــربــن ا قــال :(8)دانْبــَع قــال : قــال،َ  :دانْبــَ قیــل لع،"ابَّاني كــذَّمــِالح" :َُ
ْنمیر؟بن اسمعته من "   ".سمعه منهألم " : قال،!َُ

َّقوال النقاد في یحیى بن عبد الحمید الحماني أ- ِ َّ ّ الكوفيُّ ِ َّتقدمت أقوال النقاد في الراوي .ُ َّ ُّ َّ(9).  
َّ أقوال النقـاد فـي - ّعلـي بـن حكـیم اَألودي الكـوفيُّ ِ ُ ُّ ْ َّذكـره اإلمـام ابـن حبـان فـي : ْ اإلمـام   ، وقـال(10)"ِّالثقـات"ِ

َثقــــةلــــیس بــــه بــــأس، ": (11)یحیــــى بــــن معــــین َاإلمــــام محمــــد بــــن عبــــد اهللا الحــــضرمي، وقــــال "ِ ْ ، واإلمــــام (12)َ

                                                           
  .من هذا البحث) 111:ص(َّتقدمت ترجمته . انيّمِالحبن عبد الحمید یحیى ) 1(
  .من هذا البحث) 139:ص(َّتقدمت ترجمته . َْاألودي بن حكیم ُّعلي) 2(
ِالتمیمي بن الحارث جابْنِم )3( ِ   .من هذا البحث) 139:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ).255:ص/16:ج() 4(
  ).238:ص/7:ج() 5(
  ).291:ص/8:ج( )6(
  ).238:ص/7:ج() 7(
ْعبدان )8(   .من هذا البحث) 139:ص(َّتقدمت ترجمته  . العسكريأحمدعبد اهللا بن : َ
َّأقوال النقاد فیه : ینظر )9(  .من هذا البحث) 228: ص-227:ص(ُّ
  ).467:ص/8:ج() 10(
َْسؤاالت ابن الجنید لإلمام ی) 11(   ).275:ص(حیى بن معین ُ
  ).416:ص/20:ج(تهذیب الكمال : المزي) 12(
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َثقـــة: "(2)، والحـــافظ ابـــن حجـــر(1)َّالنـــسائي َ، وزاد الحـــضرمي"ِ ْ ِوكـــان ال یخـــضب: "َ ْ ، وقـــال اإلمـــام أبـــو حـــاتم "َ
ُصدوق ّيِوفُك" :(3)َّالرازي َ، وقال اإلمام أبو داود السجستاني"َ ْ ُصدوق: "(4)ّ َ."  

َّ أقــوال النقــاد - ْفــي منجــاب ُّ ّبــن الحــارث التمیمــي الكــوفيِ ِ ُ ِ ِ َّذكــره اإلمــام ابــن حبــان فــي : َ ، وقــال (5)"ِّالثقــات"ِ
  ".  َِثقة: "(7)، والحافظ ابن حجر(6)الحافظ الذهبي

َ خالصة القول في الرواة- َّ والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادُّ ُّ ْ َ ُ:  
ُصدوق "یحیى بن عبد الحمید ْحكیم ومنجاب بن الحارث كالهما ا علي بن َّم، وَأ"َ َُوالله َأعلم" َِثقة"ِ ْ ُ َّ َ.  
َّخالف معظم النقاد  ْاإلمام ابن نمیر ُّ ْفي تعدیله وتوثیقـه، وتقدیمـه علـى علـي ومنَُ ِ جـاب وغیرهمـا مـن ّ

ْأقرانه، ولعل ابن نمیر َُ َّ   . كان عنده زیادة بحالهَ
َالرواة الذین قال فیهم  -7   ":قَّوثَأ"ُّ

  :(10)، وصدقة بن عبد اهللا(9)، وصدقة بن یزید(8)صدقة بن خالد المفاضلة بین
ْ قول ابن نمیر - َ َفي الـرواةُ ِالجـرح والتعـدیل" أخـرج اإلمـام ابـن أبـي حـاتم فـي :ُّ ْ َّ ْ  بـن ُّينـا علـأخبر :، قـال(11)"َ

َْ بن الجنید،الحسین ْنمیر سمعت ابن : قالُ ِالدمـشقيصـدقة بـن خالـد :  یقولَُ ْ َ َثقـة، ِّ ق مـن صـدقة بـن َّوثـَأ وهـو ِ
ِالجرح والتعدیل"، وأخرج اإلمام ابن أبي حاتم في " ومن صدقة بن عبد اهللا،یزید ْ َّ ْ  بسنده عن اإلمام ابـن (12)"َ

ْنمیر، قال   ".صدقة بن عبد اهللا ضعیف : "َُ
َّ أقوال النقاد في - ِصدقة بن خالد الدمشقيُّ ْ َ َّتقدمت أقوال النقاد في الراوي :ِّ َّ ُّ َّ(13).  
َّ النقــاد  أقــوال- َّقــال اإلمــام ابــن حبــان فــي : فــي صــدقة بــن یزیــد الخراســانيُّ كــان ممــن  ":(14)"المجــروحین"ِ
، " ال یجــوز االشــتغال بحدیثــه عنــد االحتجــاج بــه،عــضالت علــى قلــة روایتــهُشــیاء الم باألِّالثقــاتث عــن ِّدَحــُی

                                                           
  ).416:ص/20:ج(تهذیب الكمال : المزي) 1(
  ).400:ص(تقریب التهذیب ) 2(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 3( ْ َّ ْ   ).183:ص/6:ج(َ
  ).416:ص/20:ج(تهذیب الكمال : المزي) 4(
  ).206:ص/9:ج() 5(
  ).294:ص/2:ج(الكاشف  )6(
  ).545:ص(تقریب التهذیب ) 7(
ِّصدقة بن خالد الدمشقي )8( ِْ َ   .من هذا البحث) 74:ص(َّتقدمت ترجمته . ِّ
  .من هذا البحث) 140:ص(َّتقدمت ترجمته  .راسانيُخالصدقة بن یزید ) 9(
ِّعبد اهللا الدمشقي صدقة بن ) 10( ِْ َ   .من هذا البحث) 140:ص(َّتقدمت ترجمته  ".ّالسمین"ِّ
  ).430:ص/4:ج( )11(
  ).430:ص/4:ج( )12(
َّأقوال النقاد فیه : ینظر )13(   .من هذا البحث) 182: ص-181:ص(ُّ
  ).374:ص/1:ج(كتاب المجروحین  )14(
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، وقـال "قـدس، حدیثـه ضـعیفصدقة بن یزید كان یكون في ناحیـة بیـت الم: "(1)بن حنبل حمدأ وقال اإلمام
صالح، وصدقة بـن خالـد " :(3)َّ، وقال اإلمام أبو حاتم الرازي"ُضعیف، خراساني األصل: "(2)َّاإلمام النسائي

َُّأحب ّ، وقال اإلمام ابن عدي" منهَّي إلَ ِ  وصـدقة بـن ، بـن عبـد اهللاصدقةوما أقرب أحادیثه من أحادیث  ":(4)َ
 ىلـإى الـضعف أقـرب مـنهم إلـ وثالثـتهم ،قبل ذكـره یقـرب بعـضهم مـن بعـضم ذكرهما َّقدَ اللذین ت،(5)موسى

  ". وأحادیثهم بعضها مما یتابعونه علیهم وبعضها ال یتابعهم أحد علیهاِّالصدق،
ِ أقــوال النقــاد فــي صــدقة بــن عبــد اهللا الدمــشقي - ْ َ ِّ َّ تــاریخ أســماء " ذكــره اإلمــام ابــن شــاهین فــي ":ّالــسمین"ُّ

ّصــدقة بــن عبــد اهللا الــسمین، الــذي روى عنــه عمــرو بــن أبــي : (7)قــال أحمــد بــن صــالح": ، وقــال(6)"ِّالثقــات َ َ
َسلمة ، وقال "، وكنیته أبو معاویة(10) بحضرة األوزاعي(9)ََّ ما به بأس عندي، ووثقه سعید بن عبد العزیز(8)َ

 اتَفَّنَصُ فــي مــ نظــرت:(12)، وقــالعلیــه رأى القــدر فقــط نكــرأ وِّالــصدق،ه َّمحلــ": (11)َّاإلمــام أبــو حــاتم الــرازي
ِالدمــشقي ئبــد اهللا بــن یزیــد بــن راشــد المقــر عنــد عّالــسمینصــدقة بــن عبــد اهللا  ْ َ  صــدقة :(14)مْیَحُ لــد قلــت،(13)ِّ

وسـعید بـن  (15)َّحـدثنا بكتبـه عـن ابـن جـریجوقد  ه كان یشوبه القدر،َّأن دق، غیرِّه الصَّمحل":  قال،؟ّالسمین
وزاعي في إلیه األ  وكان صاحب حدیث كتب،ف وخمسمائة حدیثل أوزاعي وكتب عن األ،(16)روبةُ عيبأ

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )1( ْ َّ ْ   ).431:ص/4:ج(َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین  )2( َ   ).139:ص(ُّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )3( ْ َّ ْ   ).431:ص/4:ج(َ
  ).79: ص-78:ص/4:ج(الكامل  )4(
َالـسلمي أو أبو محمد ، أبو المغیرة،صدقة بن موسى الدقیقي) 5( ّالبـصري ُّ ِ ْ ، )275:ص(تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر. َ

  ). 2921: (ترجمة رقم
  ).175:ص( )6(
ْهو المصري )7(   .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
َسلمةعمرو بن أبي ) 8( ِالدمشقي، أبو حفص ،یسيّتن الَ ْ َ  :ابـن حجـر: ُینظر. أو بعدهاومائتین هجریة،  مات سنة ثالث عشرة ِّ

  ). 5043: (، ترجمة رقم)422:ص(تقریب التهذیب 
ِالدمشقي،سعید بن عبد العزیز التنوخي ) 9( ْ َ : ُینظـر.  ولـه بـضع وسـبعون، بعـدها:وقیـلومائة هجریـة،  مات سنة سبع وستین ِّ

  ).2358: (، ترجمة رقم)238:ص(یب التهذیب  تقر:ابن حجر
  .هو اإلمام عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي )10(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )11( ْ َّ ْ   ).430:ص/4:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )12( ْ َّ ْ   ).429:ص/4:ج(َ
ّالقرشي أبو بكر ،عبد اهللا بن یزید بن راشد) 13( ِ . مات سنة إحدى وثالثـین ومـائتین هجریـة ،"اءَّرُالق بحمار" المقرئ المعروف َُ

  ).3629: (، ترجمة رقم)381: ص-377:ص/33:ج(تاریخ دمشق : ابن عساكر: ُینظر
ِهو عبد الرحمن بن إبراهیم الدمشقي ) 14( ْ َ ْدحیم"ِّ َ   .من هذا البحث) 129:ص(َّتقدمت ترجمته ". ُ
ّاألمويعبد الملك بن عبد العزیز بن جریج ) 15( ُ   .من هذا البحث) 78:ص(َّقدمت ترجمته ت. ْ
ُسعید بن أبي عروبة الیشكري) 16( ْ َ   .من هذا البحث) 107:ص(َّتقدمت ترجمته . َُ
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ُّلــین یكتــب حدیثــه، وال یحــتج : "(1)َّ، وقــال اإلمــام أبــو حــاتم الــرازي فــي موضــع آخــر"رســالة القــدر یعظــه فیهــا َ َُ ُ ُُ ِّ َ
ْ، وقال اإلمام دحیم"به َ َّ، وقال اإلمام أبو زرعة الرازي"َِثقة: "(2)ُ ْ وقـال اإلمـام ابـن  ،"اًینـ لاً قـدریا یِشام كان": (3)ُ

ّعدي ِ لـى إعف أقـرب منـه لـى الـضإوهو ،  وأكثره مما ال یتابع علیه،وأحادیث صدقة منها ما توبع علیه ":(4)َ
ْالصدق  ومـا كـان مـن حدیثـه مرسـل ،فهو منكر ما كان من حدیثه مرفوع" :(5)، وقال اإلمام أحمد بن حنبل"ِّ

َثقـة وصـدقة بـن خالـد ّالـسمین،صـدقة بـن عبـد اهللا  وهـو ،اً وهو ضعیف جـد، فهو أسهل(6)عن مكحول َثقـة ِ ِ 
 ،لـیس بـشيء: "(8)، وقـال اإلمـام أحمـد فـي موضـع" وهـو صـالح الحـدیث(7) أثبـت مـن الولیـد بـن مـسلمَْثبـت،

وصـــدقة بـــن خالـــد الـــذي روى عنـــه أبـــو ، اًشـــیئ  أحادیثـــه منـــاكیر لـــیس یـــسوي حدیثـــه،هـــو ضـــعیف الحـــدیث
َثقـة؛بـأس هـذا  َِا صدقة ثقة لیس له هذ،(10) والحكم بن موسى(9)مسهر  وصـدقة بـن یزیـد كـان یكـون ناحیـة ِ

َْســـلیمان بـــن أبـــي َّحمـــادث عـــن ِّدَحـــُبیـــت المقـــدس حدیثـــه حـــدیث ضـــعیف ی  وصـــدقة بـــن ، وهـــو ضـــعیف(11)ُ
، والحـافظ (14)َّ، واإلمـام النـسائي(13)وقال اإلمام یحیى بن معـین ،"َِثقة روى عنه شعبة ِّالثقات من (12)یسار

ْزرعة وأب، وقال اإلمام "ضعیف: "(15)ابن حجر ِالدمشقي ُ ْ َ ما تقـول " :(17) لعبد الرحمن بن إبراهیم  قیل:(16)ِّ
، "ضــعیف" : قــال،"؟ضــعیف" : وقلــت لــه،"مــضطرب الحــدیث" : قــال،"؟فــي أبــي معاویــة صــدقة بــن عبــد اهللا

                                                           
  ).136:ص/13:ج(تهذیب الكمال : المزي )1(
  ).135:ص/13:ج(تهذیب الكمال : المزي) 2(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )3( ْ َّ ْ   ).430: ص-429:ص/4:ج(َ
  ).76:ص/4:ج(الكامل  )4(
َالعلل ومعرفة الرجال  )5(   ).20:ص/2:ج(ِّ
ّمكحول الشامي )6(   .من هذا البحث) 182:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
  .من هذا البحث) 182:ص(َّتقدمت ترجمته . الولید بن مسلم القرشي )7(
َالعلل ومعرفة الرجال : أحمد بن العلل )8(   ).551:ص/1:ج(ِّ
ِالدمشقي، أبو مسهر ،نياَّعبد األعلى بن مسهر الغس )9( ْ َ .  ولـه ثمـان وسـبعون سـنة ومـائتین هجریـة، مـات سـنة ثمـاني عـشرةِّ

  ).3738: (، ترجمة رقم)332:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
ُّالبغـدادي،الحكم بن موسـى بـن أبـي زهیـر ) 10( ْ ابـن : ُینظـر.  ومـائتین هجریـة مـات سـنة اثنتـین وثالثـین،ّ أبـو صـالح القنطـريَ

    ).1462: (، ترجمة رقم)176:ص(تقریب التهذیب  :حجر
َْحماد بن أبي سلیمان )11( ُ ِمسلم األشعري: َّ َ ْ   .من هذا البحث) 77:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
َصدقة) 12( ّالجزري، بن یسار َ َ . هجریـة  ومائـة وكـان ذلـك سـنة اثنتـین وثالثـین،اسَّ العبـيمـات فـي أول خالفـة بنـ،  نزیل مكةَ

  ).2922: (، ترجمة رقم)276:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
ْالجرح : ابن أبي حاتم )13( ِوالتعدیلَ ْ   ).429:ص/4:ج( َّ
َكتاب الضعفاء والمتروكین  )14( َ   ).138:ص(ُّ
  ).275:ص(تقریب التهذیب  )15(
ّابن عدي )16( ِ   ).74:ص/4:ج(الكامل : َ
ِهو عبد الرحمن بن إبراهیم الدمشقي ) 17( ْ َ ْدحیم"ِّ َ   .من هذا البحث) 129:ص(ت ترجمته َّتقدم". ُ
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َّوقـــــال اإلمـــــام ابـــــن حبـــــان ،"منكـــــر الحـــــدیث: (1)َّوقـــــال اإلمـــــام مـــــسلم بـــــن الحجـــــاج  ن یـــــروىمـــــان مكـــــ": (2)ِ
  ". عند التعجبَّالِ إهات ال یشتغل بروایتبثات عن األــــــوعالموض

َ خالصة القول في الرواة- َّ والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادُّ ُّ ْ َ ُ:  
َصدقة بن خالد  َُوالله َأعلم" ضعیف"، وأما صدقة بن یزید وصدقة بن عبد اهللا فكالهما "َِثقة"َ ْ ُ َّ َ.  

َقدم اإلمام ابـن نمیـر صـدقة بـن خالـد علـى صـدقة بـن یزیـد وصـدقة بـن عبـد اهللا، وهـذا ال یتنـاقض  ََ َ ْ َُ َّ
َّمع أقوال غیره من النقاد؛ بل صرح بهذا التقدیم كل من األئمة یحیى بن معین، وأحمد بن حنبل، وابن أبي  ُّ

َّحاتم الرازي كما تقدم َّ(3).  
  

َوبعد هذه الجولـة مـع الـرواة ُبـن نمیـر، والتـي عنیـت َّعـدلین عنـد اإلمـام الناقـد محمـد بـن عبـد اهللا ُ المُّ ْ َُ
ْفیهـا بــالرجوع إلــى أقـوال األئمــة النقــاد فـي جمیــع هــؤالء الــرواة، والمقارنـة بــین حكــم اإلمـام ابــن نمیــر وأحكــام  َُ َ ُّ َّ ُّ

 ثـم أسـطر أهـم مـا ، وذلـك مـن خـالل الجـدول التـالياد، أعرض أهم ما توصلت إلیه مـن نتـائجَّقُّغیره من الن
  :  وقفت علیه من مالحظات

ِمصطلحات التعدیل المطلق ال ْ ُ النقاد وافقتيَّ َّ ْ اإلمام ابن نمیر في استعمالهاُّ َ ُ  
ِّالمجرحون  لونِّعدُالم  البلد  َّالراوي  م   مالحظات   ُ
َ عدد الرواة                                                              ":      أثنى علیه "-1 ُّ) :4(  
َّأغلب النقاد  ُالكوفة  الحسن بن ثابت - 1 ّاألزدي  ُّ ِ   لم یذكر سبب الجرح  َْ
َّكل النقاد  ُالكوفة  سعید بن محمد - 2 َرمي بالتشیع  -  ُّ ِ ُ  
َّأغلب النقاد  ُالكوفة  َِمحمد بن طریف - 3   لم یذكر سبب   تركه أبو حاتم  ُّ
ْنعیم - 4 َّكل النقاد  ُالكوفة   بن یعقوبَُ ُّ  -  -  
َثقة "-2 ُوثقه"، "ِ َ َ                                    عدد الرواة               ":  ِّمن الثقات"، "َّ ُّ) :97(  
َّكل النقاد  ُالكوفة  أبان بن عبد اهللا - 5   قیل له مناكیر  -  ُّ
َّكل النقاد  بلخ  إبراهیم بن أدهم - 6 ُّ  -  -  
َْإسحاق بن سلیمان - 7 ُ ْ َّكل النقاد  ُالكوفة  ِ ُّ  -  -  
َّأغلب النقاد  ُالكوفة  إسرائیل بن یونس - 8 َّتكلم فیه بال حجة  ابن المدیني  ُّ ُ َّ ُ  
ََأسلم المنقري - 9 ْ ِ َ َّكل النقاد  نیسابور  ْ ُّ  -    

ْإسماعیل بن سمیع -10 َ َّأغلب النقاد  ُالكوفة  ُ   تركه جریر  ُّ
ــــــــرأي  ــــــــه ب تركــــــــه لقول

  الخوارج
                                                           

  ).135:ص/13:ج(تهذیب الكمال : المزي )1(
  ).374:ص/1:ج(كتاب المجروحین  )2(
  .من هذا البحث) 182:ص: (ُ ینظر)3(
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ِّالمجرحون  لونِّعدُالم  البلد  َّالراوي  م   مالحظات   ُ
َّبكار بن عبد اهللا -11 َّكل النقاد   صنعاء  َ ُّ  -  -  
َّكل النقاد   الرقة  ُْجعفر بن برقان  -12 ّضعف في الزهري  -  ُّ ِ ْ ُّ ِّ ُ  

َّأغلب النقاد  ُالكوفة  الحارث بن حصیرة -13 ُّ  
ّابن عـدي، وأبـو  ِ َ
ـــي،  داود، والعقیل

  والدارقطني

َرمــي بالتــشیع، وروى  ِ ُ
ـــــي  ـــــث منكـــــرة ف أحادی

  فضائل أهل البیت
َّكل النقاد   ُالكوفة  بن أبي ثابتحبیب  -14 ُّ  -  -  
ْالحسن بن سعد -15 َّكل النقاد   ُالكوفة  َ ُّ  -  -  
َّكل النقاد   عدن  الحكم بن أبان -16 ُّ  -  -  
ُّذر بن عبد اهللا -17 َّكل النقاد   ُالكوفة  َ ُّ  -  -  

َربیعة بن عثمان -18 ْ َّأغلب النقاد  المدینة  َ ُّ  
ْأبـــو زرعـــة، أبـــو  ُ

  حاتم
  لم یذكر سبب الجرح

َّكل النقاد   الجزیرة  اد بن الجرح زی -19 ُّ  -  -  
َّكل النقاد   ُالكوفة  ََّزیاد بن فیاض  -20 ُّ  -  -  

َزید بن أبي ُأنیسة -21 َّكل النقاد  ُالكوفة  َْ ُّ  -  
له أفـراد، وفـي بعـض 

  حدیثه نكارة
َّكل النقاد   المدینة  َّسالم بن أبي ُأمیة -22 ُّ  -  -  
ْسعد بن إسحاق  -23 ِْ َّكل النقاد  المدینة  َ ُّ  -    
ْسعد بن طارق -24 َّكل النقاد   ُالكوفة  َ ُّ  -    

َّأغلب النقاد  المدینة  سعید بن عبد الرحمن -25 َّابن حبان  ُّ َّأفرط ابن حبـان ": قیل  ِ ِ
  "في  تضعیفه

َّكل النقاد   ُالكوفة  سعید بن عبید  -26 ُّ  -    
َّكل النقاد   ُالكوفة  سعید بن فیروز -27 ُّ  -    
َّكل النقاد   خراسان  سعید بن منصور -28 ُّ  -    
ْسعید بن وهب -29 َّكل النقاد   ُالكوفة  َ ُّ  -    
َْسالم بن سلیم  -30 ُ َّكل النقاد   ُالكوفة  ََّ ُّ  -    
ْسالم بن مسكین  -31 ِ َّ ْالبصرة  َ َّكل النقاد   َ َرمي بالقدر  -  ُّ ِ ُ  

ّسلمة بن تمام -32 َ َ َّأغلب النقاد  ُالكوفة  َ   َّأحمد والنسائي  ُّ
َّإال َأن : "قـــــــال أحمـــــــد َّ ِ

  "الناس قد رووا عنه
َُسلمة بن نبیط  -33 َ َّكل النقاد   ُالكوفة  َ   اختلط  -  ُّ
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ِّالمجرحون  لونِّعدُالم  البلد  َّالراوي  م   مالحظات   ُ
َسلیمان بن سحیم -34 ُ َّكل النقاد  المدینة  َُْ ُّ  -    
َْسلیمان بن المغیرة -35 ْالبصرة  ُ َّكل النقاد  َ ُّ  -    
ْسماك بن الفضل -36 َ َّكل النقاد  صنعاء  ِ ُّ  -    
ْشبیب بن غر -37 َ َّكل النقاد  ُالكوفة  َقدةَ ُّ  -    

َّأغلب النقاد  ُالكوفة  ُشجاع بن الولید -38   أبو حاتم  ُّ
َّبــین أبــو حــاتم أن لــه  ّ

  أحادیث صحاح

ْشرحبیل بن مسلم -39 َ َّكل النقاد  الشام  ُ ُّ  
ابــــن معــــین فــــي 

  أحد أقواله
  

َّكل النقاد  ُالكوفة  شعبة بن دینار -40 ُّ  -    

ْشمر بن عطیة -41 َّكل النق  ُالكوفة  ِ     -  ادُّ

ِشیبة بن نصاح -42 ْ َّكل النقاد  المدینة  َ ُّ  -    

َّكل النقاد  ُالكوفة  صالح بن صالح -43 ُّ  -    

َّكل النقاد  واسط  صالح بن عمر -44 ُّ  -    

ّصالح الفزاري  -45   -  -  ُالكوفة  ََ
لـــم یـــرد فیـــه جـــرح وال 

  تعدیل
َّكل النقاد  ُالكوفة  صالح بن مسلم -46 ُّ  -    
َصدقة بن خالد -47 َّكل النقا  الشام  َ     -  دُّ
َّضرار بن مرة -48 ُ َ َّكل النقاد  ُالكوفة  ِ ُّ  -    
َُضریب بن نفیر -49 َ ْالبصرة  ُ َّكل النقاد  َ ُّ  -    
ْضمضم بن زرعة -50 ُ َ َّأغلب النقاد  َّالشام  َْ   لم یذكر سبب الجرح  أبو حاتم  ُّ

َّكل النقاد  ُالكوفة  طارق بن عبد الرحمن -51 ُّ  
ــــــــــسائي فــــــــــي  َّالن

    أحد أقواله

ُطریف بن مجالد -52 ْالبص  َ َّكل النقاد  رةَ ُّ  -    

ّعبادة بن نسي -53 َ ُ َّ َّكل النقاد  الشام  ُ ُّ  -    

َعبثر بن القاسم -54 ْ َّكل النقاد  ُالكوفة  َ ُّ  -    
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ِّالمجرحون  لونِّعدُالم  البلد  َّالراوي  م   مالحظات  ُ

َّأغلب النقاد  المدینة  عبد الحمید بن جعفر -55 ُّ  
َّســــــفیان الثــــــوري 
ــــــــي  ــــــــسائي ف َّوالن

  أحد أقواله

ـــــه ال ـــــوري حمـــــل علی َّث
دون ذكـــــــــــــر ســـــــــــــبب 
َّوعدلــــه النــــسائي فــــي  َّ

  أحد أقواله
َّأغلب النقاد   ُالكوفة  َْعبد الرحمن بن ثروان  -56   یخالف في حدیثه   أحمد وأبو حاتم  ُّ

َّأغلب النقاد  المدینة  عبد الرحمن بن حرملة -57 ُّ  
یحیـــــــى القطـــــــان 

  وأبو حاتم 
ـــــة  ـــــى لعل َّضـــــعفه یحی ِ

  الخطأ والتلقین
َّكل النقاد   ُالكوفة  عبد الرحمن بن عابس  -58 ُّ  -    
َّكل النقاد   ُالكوفة  عبد الرحمن بن عبد اهللا -59   اختلط  -  ُّ
َّكل النقاد   بغداد  عبد الرحمن بن غزوان  -60 ُّ  -    
ْالبصرة  عبد الصمد بن عبد الوارث -61 َّكل النقاد   َ ُّ  -    
َّكل النقاد   المدینة  عبد العزیز بن أبي حازم -62 ُّ  -    
ْبصرةال  عبد العزیز بن مسلم -63 َّكل النقاد  َ ُّ  -    
ْعبد الكریم بن رشید -64 َ ْالبصرة  ُ َّكل النقاد  َ ُّ  -    

  -  كل النقاد  الجزیرة  عبد الكریم بن مالك -65
َّفیـه ابـن حبـان توقـف  ِ

َلمــــــا تفــــــرد  بــــــه مــــــن  َّ َ ِ
  .أخبار

َّكل النقاد  ُالكوفة  عبد اهللا بن السائب -66 ُّ  -    

َعبد اهللا بن شوذب  -67 ْ َّكل النقاد  بلخ  َ ُّ  -    

ِّعبد اهللا بن المؤمل  -68 َ   مكة  ُ
ْابــــن ســــعد وابــــن  َ

ّعدي ِ َ  
َّأغلب النقاد   كان قلیل الحدیث  ُّ

ْنعیمعبد اهللا بن  -69 َّأغلب النقاد  َّالشام  َُ ُّ  
یحیــــــــــــــــى بــــــــــــــــن 

  معین، الذهبي
  

َّكل النقاد  ُالكوفة  عبد الملك بن میسرة -70 ُّ  -    
ْالبصرة  عبد الوارث بن سعید -71 َّكل النقاد  َ ُّ  -    
َّكل النقاد  َّالرقة  ن عمروعبید اهللا ب -72 ُّ  -    
ْعبیدة بن حمید -73 َ ُ َّكل النقاد  ُالكوفة  َِ ُّ  -    
َّكل النقاد  َّمكة  عثمان بن األسود -74 ُّ  -    
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ِّالمجرحون  لونِّعدُالم  البلد  َّالراوي  م   مالحظات   ُ

َّكل النقاد  المدینة  عثمان بن حكیم -75 ُّ  -    

َّأغلب النقاد  ُالكوفة  العالء بن صالح -76 ُّ  
 بــــــــــــــــــن ُّعلــــــــــــــــــي
  روى أحادیث مناكیر  المدیني

َّكل النقاد  ُالكوفة  العالء بن عصیم -77 ُّ  -    
َّأغلب النقاد  خراسان  ّعلي بن ثابت -78 ّاألزدي  ُّ ِ   لم یذكر سبب الجرح  َْ
ْالبصرة  ّعلي بن الحكم  -79 َّأغلب النقاد  َ ّاألزدي  ُّ ِ   لم یذكر سبب الجرح  َْ
َعلي بن ربیعة -80 ْ َ َّكل النقاد  ُالكوفة  ّ ُّ  -    
ْالبصرة  ّعلي بن المبارك -81 َّكل النقاد  َ ُّ  -    

ْعمران بن حدیر -82 َ ْالبصرة  ُ َّأغلب النقاد  َ ُّ  
شــــــــــــعبة وابـــــــــــــن 

  معین

لـــــــــــم یـــــــــــذكر شـــــــــــعبة 
الـــــسبب، وتكلـــــم ابـــــن 
ــــي القــــراءات  معــــین ف
ــــــــه أنهــــــــا  ــــــــواردة عن َّال
لیـــــست بعمـــــدة ولعـــــل 

  هذا ممن روى عنه

َّبعض النقاد  واسط  عمران بن أبي عطاء -83 ُّ  
أبــو حــاتم، وأبـــو 

 وأبـــــــــــو ،ْرعـــــــــــةُز
  ، والنسائيداود

  

َّكل النقاد  ُالكوفة  عمرو بن عمران -84 ُّ  -    

َّالنقادكل   ُالكوفة  عمرو بن قیس -85 ُّ  -    

َّكل النقاد  ُالكوفة  عمرو بن مرة -86    باإلرجاءَيِمُر  -  ُّ

َّالنقادكل   َّالرقة  عمرو بن میمون -87 ُّ  -    

َّكل النقاد  المدینة  عمرو بن یحیى -88 ُّ  -    

ْعمیر بن  -89 َ َّكل النقاد  المدینة  یزیدُ ُّ  -    

َّكل النقاد  ُالكوفة  عیسى بن عمر -90 ُّ  -    

َّكل النقاد  ُالكوفة  القاسم بن الحكم -91 ُّ  -    
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ِّالمجرحون  لونِّعدُالم  البلد  َّالراوي  م   مالحظات   ُ

َّبعض النقاد  ُالكوفة  َّمحمد بن الحسن -92 ُّ  

ابــــن معــــین فــــي 
أحــــــــــــد أقوالــــــــــــه، 
والعقیلـــــــــــــــــــــــــــــــي، 
ویعقــــــوب، ابــــــن 

َّحبا   ن، والذهبيِ

َّقــال ابــن حبــان كــان : ِ
ــــع  فــــاحش الخطــــأ یرف
المراســـــــــــــیل ویقلـــــــــــــب 
األســـــــــــــــانید، وقـــــــــــــــال 

ال یتــــــــــابع : العقیلــــــــــي
  .على حدیثه

ْمحمد بن الصلت -93 َّ َّكل النقاد  ُالكوفة  َّ ُّ  -    

94- 
د بن عبد اهللا بن أبي َّمحم

ْالبصرة  یعقوب َّكل النقاد  َ ُّ  -    

َّكل النقاد  ُالكوفة  موسى بن داود -95 ُّ  -    
ْوسى بن عمیرم -96 َ َّكل النقاد  ُالكوفة  ُ ُّ  -    

َّأغلب النقاد  ُالكوفة  موسى بن قیس -97   العقیلي  ُّ

مــــــن : "قــــــال العقیلــــــي
، "الغـــالة فـــي الـــرفض

ــــــــــــــال ِّویحــــــــــــــدث : "وق َ ُ
بأحادیـــــــــــــــث ردیئـــــــــــــــة 

  "بواطیل

َّنوح بن دراج  -98 ْأبو زرعة  ُالكوفة  َ َّأغلب النقاد  ُ ُّ  

لـــم أقـــف علـــى ســـبب 
ْتعدیله عند ابن نمیـر  َُ

َّن أغلــب النقــاد رغــم أ ُّ َّ
  على جرحه بل تركه

  ُالكوفة  یحیى بن عبد الحمید -99
ابــن معــین، ابــن 

ّعدي ِ َّأغلب النقاد  َ ُّ  
ّبــین ابــن معــین وابــن 
ـــــم  ََّعـــــدي أن مـــــن تكل َ َّ ِ َ

  َّفیه تكلم من حسد

َّكل النقاد  ُالكوفة  یزید بن إبراهیم - 100 ُّ  -  
َّتكلم القطان في  َ

  روایته عن قتادة فقط

َیونس بن بك - 101 َّأغلب النقاد  ُالكوفة  یرُ ُّ  

أبــــــــــــــــــــــــــــــو داود، 
ْالعجلــــــــــــــــــــــــــــــيو ِ ،

َّوالنـــــــــــــــــــــــــــــسائي، 
  والجوزجاني

ـــــــه  َّبـــــــین أبـــــــو داود أن ّ
ــــــــــن  یأخــــــــــذ كــــــــــالم اب
ْإســــــــــــحاق فیوصــــــــــــله  ِ

  باألحادیث
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ِّالمجرحون  لونِّعدُالم  البلد  َّالراوي  م   مالحظات   ُ
ُثقة صدوق "-3 َ َ َ            عدد الرواة                     ":                                  ِ ُّ) :3(  

َّأغلب النقاد  ُالكوفة  عبد ربه بن نافع - 102 ُّ  
یحیــــى القطــــان، 

  َّوالنسائي

لم یكـن : "قال القطان
، ولـــــم یقـــــره "بالحـــــافظ

ــــــى  اإلمــــــام أحمــــــد عل
  ذلك

َّكل النقاد  ُالكوفة  ّعلي بن المنذر - 103 ُّ  -    

104 - 
َّمحمــــــد بــــــن عبــــــد اهللا بــــــن 
ّالزبیر، أبو أحمد الزبیري  ِ َْ ُّ  

َّكل النقاد  ُكوفةال   رمي بالتشیع  -  ُّ

ِّحافظ كیس "-4 َ                                                 عدد الرواة:                   "َ ُّ) :1(  

َفطر بن خلیفة - 105 ِ َِ َّأغلب النقاد  ُالكوفة  ْ ُّ  
َالجوزجـــــــــــــــــــاني،  ُْ
ّالـــــــــــــــــــــــدارقطني،  ُ َ َّ
  أحمد بن یونس

ِّتكلــم فیــه لمذهبــه فقــد  ُ
َرمي  ِ   بالتشیع  ُ

َ                                 عدد الرواة                   ":                      شیخ "-5 ُّ) :3(  

ُذواد بن علبة - 106 ّ ْالعجلي  ُالكوفة  َ َّأغلب النقاد  ِ ُّ  
ْقال ابن نمیـر لـیس : "َُ

مـــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــحاب 
  "الحدیث

ْعمیر بن عبد اهللا - 107 َ َّكل النقاد  ُالكوفة  ُ ُّ  -  -  

َّكل النقاد  ُالكوفة   الملك بن عطاءعبد - 108 ُّ  -  -  
َ                                عدد الرواة:                                         "صالح "-6 ُّ) :2(  

ْالنضر بن عربي - 109 َّحران  َّ َّأغلب النقاد  َ ْابن سعد  ُّ   لم یذكر السبب  َ

  محمد بن مسلم - 110
  الجزیرة

َّأغلب النق  نزیل بغداد   لم یذكر السبب  البخاري  ادُّ

ُصدوق "-7 َ                                            عدد الرواة                       ":     َ ُّ) :6(  

َّأغلب النقاد  ُالكوفة  أحمد بن بشیر - 111 ــــــــــــــــــــــــــــــــــسائي،   ُّ َّالن
ّالدارقطني ُ َ   لم یذكر السبب  َّ
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ِّالمجرحون  لونِّعدُالم  البلد  َّالراوي  م   ظات مالح  ُ

َّكل النقاد  -  ُالكوفة  إبراهیم بن هراسة - 112 ُّ  
ْأضـــــاف ابـــــن نمیـــــر َُ :

ِّیحـــــــــــــــــــــدث عــــــــــــــــــــــن " َّ ُ
  "ُّالضعفاء

 (1)مرو  َّالحسین بن محمد - 113
َّأغلب النقاد  نزیل بغداد   أبو حاتم  ُّ

: قـــــــــــال أبـــــــــــو حـــــــــــاتم
ــــم یقــــره "مجهــــول" ، ول

  .الذهبي على ذلك

َّخالد بن یحیى  - 114 َّكل النقاد  ُالكوفة  َ ُّ  -  
َأضـــــاف ابـــــن نم ـــــرُ : ْی

ــــــــة َّإال أن"  فــــــــي حدیث
  "ً قلیالاًغلط

ْمحمد بن إسحاق - 115 ِ َّ  
المدینـــــــــــــــــــة 
نزیـــــــــــــــــــــــــــــل 

  العراق
َّأغلب النقاد ُّ  

ن معیابن مالك، 
 فـــي أحـــد أقوالـــه،

 بـــن حنبـــلأحمـــد 
ـــــــــــــــو حـــــــــــــــاتم ،  أب

  سائيَّالن

ْقــــال ابــــن نمیــــر  إذا: "َُ
 من سمع َّعمن ثَّدَح

 ُنَسَح فهو المعروفین
ُصــــــــــدوق الحــــــــــدیث َ، 

 ثَّدَحــــُی أن أتــــي مــــاَّإن
 المجهــــــــــــــولین عــــــــــــــن

، "باطلــــــــــة بأحادیــــــــــث
َُّّوضــــــعفه النقــــــاد دون 

  ذكر سبب 

َّیحیى بن أبي حیة - 116 َّبعض النقاد   ُالكوفة  َ ُّ  

ــــــــــــن معــــــــــــین،  اب
یحیــــى القطــــان، 
أبــــــــــــــو حــــــــــــــاتم، 
یعقـــــــــــــوب بـــــــــــــن 
ســــــــــفیان، ابــــــــــن 
ْســــعد، الفــــالس،  َ
َالجوزجـــــــــــــــــــاني،  ُْ

  َّالنسائي

ْقـال ابــن نمیــر  كــان: "َُ
 تـــــــــــدلیس، صـــــــــــاحب

 حدیثــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــسدأ
 كـــــــــــــــان دلیس،َّبالتـــــــــــــــ

ــــــــــــُی ــــــــــــم ث بمــــــــــــاِّدَح  ل
َّ، وضــــــــــــعفه  "یــــــــــــسمع

َّعـــدد مـــن النقـــاد لهـــذا  ُّ
  َّالسبب

                                                           
ُمــرو )1( ْ ًمدینــة مــن أشــهر مــدن خراســان، وأقــدمها، وأكثرهــا خیــرا، وأحــسنها منظــرا، وأطیبهــا مخبــرا: َ ً : زكریــا القزوینــي: ُینظــر. ً

  ).456:ص(البالد وأخبار العباد آثار 
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ِّالمجرحون  لونِّعدُالم  البلد  َّالراوي  م   مالحظات   ُ
ًثقة ثبتكان  "-8 َ َعدد الرواة                                               ":         في الحدیثاِ ُّ) :1(  

َّ النقادبأغل  ُالكوفة  عبد الملك بن عمیر - 117 ابـــــــــــــن معـــــــــــــین،   ُّ
  أحمد، أبو حاتم

ـــــي حفظـــــه،  َّتكلمـــــوا ف
  وقد اختلط

َ                                             عدد الرواة:                   "كان رجل صدق "-9 ُّ) :2(  
َّكل النقاد  ُالكوفة  قبیصة بن اللیث - 118 ُّ  -    

َّكل النقاد  -  ُالكوفة  محمد بن عبید اهللا - 119 ُّ  

ْف ابـــــن نمیـــــرأضـــــا َُ :
ُصـــدوقرجـــل "  ولكـــن َ

تبــــــه وكــــــان ُذهبــــــت ك
 الحفـــــــظ ومـــــــن يءرد

  ".هُكرت أحادیثِنثم ُأ
َ                      عدد الرواة":                                             كان یبجله "-10 ُّ) :1(  
ْهارون بن إسحاق - 120 َّكل النقاد  ُالكوفة  ِ ُّ  -    
َ   عدد الرواة                                                                  "كتب عنه "-11 ُّ) :3(  
َّكل النقاد  ُالكوفة  إسماعیل بن الخلیل - 121 ُّ  -    

ْبكر بن یونس - 122 َّكل النقاد  -  ُالكوفة  َ ُّ  
ال یتــــابع علــــى : قیــــل

بعــــــــــــــــض حدیثـــــــــــــــــه، 
َّویحدث بمناكیر َ ُ  

َّكل النقاد  ُالكوفة  یحیى بن بشر - 123 ُّ  -    

َعدد الرواة":                                                       أقدم على ترك حدیثهال" -12 ُّ) :1(  

َّأغلب النقاد  المدینة  عبد الرحمن بن الحارث - 124     َّالنسائي  ُّ
َ                           عدد الرواة                   ":     لیس به بأس"، "ال بأس به "-13 ُّ) :5(  

ْسفیان بن عقبة - 125 َّكل النقاد  ُالكوفة  ُ ُّ  -  
ال : قال ابن معین

م ه لَّني أن، یع"أعرفه
  یره ولم یكتب عنه

ْسكین بن عبد العزیز - 126 َ ْالبصرة  ُ َّأغلب النقاد  َ ُّ  
أبو داود 
  َّوالنسائي

ِقال عدي یـروي عـن : َ
قوم ضعفاء ولیس هم 

 َّعــــــــــــــلَول بمعــــــــــــــروفین
  البالء منهم لیس منه
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ِّالمجرحون  لونِّعدُالم  البلد  َّالراوي  م   مالحظات   ُ

َّالضحاك بن عثمان - 127 َّأغلب النقاد  المدینة  َّ ُّ  
أبــو حــاتم، وأبـــو 

ْزرعة   لم یذكر سبب الجرح  ُ

ْالبصرة  عبد الوهاب بن عطاء - 128 َّبعض النقاد  َ ُّ  
أحمد، البخاري، 
ْأبـــــــــــــو زرعـــــــــــــة،  ُ

  النسائي

مضطرب : قیل
  الحدیث

  -  َّقادُّكل الن  ُالكوفة  یحیى بن عبد الرحمن  - 129
ْأضاف ابن نمیر لم : َُ

  یكن صاحب حدیث
َ                             عدد الرواة        ":                       ما رأینا مثل فالن "-14 ُّ) :1(  

َّكل النقاد  بخارى  محمد بن إسماعیل - 130 ُّ  -    

ِّمحدث من أئمة المحدثین "-15 َ ُ َ                   عدد الرواة           ":                      َّ ُّ) :1(  
َّكل النقاد  ُالكوفة  مالك بن إسماعیل  - 131 ُّ  -    
َ                                      عدد الرواة                    ":            فالنَمْعِن "-16 ُّ) :1(  
َّكل النقاد  ُالكوفة  عبد اهللا بن محمد - 132 ُّ  -    

ِمصطلحات التعدیل ال ْ ْ تفرد اإلمام ابن نمیر في استعمالهامطلق التيَّ َ ُ َ َّ َ  
ُ فالن، واذا جاوزت الفرات فلیس أحد مثلهَّحدثنا "-1 َ ََ ُ َ               عدد الرواة:                 "ٕ ُّ) :1 (  

َّأغلب النقاد  مصر  أحمد بن صالح - 133 ُّ  
ــــــــــــن معــــــــــــین،  اب
َّالنـــــــــــــــــــــــــــــــــسائي، 

ّالدارقطني ُ َ َّ  

ــــــــم : "قــــــــال الــــــــذهبي ل
 قــــــــــول لـــــــــىإیلتفـــــــــت 

 :یحیى بن معـین فیـه
 وال ،اب یتفلــــــسفَّذَكـــــ

 لــــیس :سائيَّقــــول النــــ
َثقـــــةب  قـــــد احـــــتج بـــــه ،ِ

 ولكنـــه فیـــه ،البخـــاري
تیبس وجفـاء عفـا اهللا 

 في اً وكان شیخ،عنه
  "اًالعلم متفنن

َ                                  عدد الرواة                            ":        اًرفیع جد "-2 ُّ) :1(  
ْالبصرة  بسطام بن مسلم - 134 َّكل النقاد  َ ُّ  -    
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ِّالمجرحون  لونِّعدُالم  البلد  َّالراوي  م   مالحظات   ُ
ُسبحان اهللا ومثله یسأل عنه؟ "-3 َُ ُ َ ْ ّإنما یسأل هو عنا! ُ َ َ            عدد الرواة:                  "ُ ُّ) :1(  

ْعثمان بن أبي شیبة  - 135 َّكل النقاد  ُالكوفة  َ ُّ  -    
َ                                    عدد الرواة                    ":   غلبنا بالحفظ والورع "-4 ُّ) :1(  

َْسمرقند  عبد اهللا بن عبد الرحمن - 136 ْ َ َّكل النقاد  َ ُّ  -    
َ                                   عدد الرواة                    :"ما هو عندي ممن یكذب "-5 ُّ) :1(  

َِّجبارة بن المغلس - 137 ُ َ َّكل النقاد  -  ُالكوفة  ُ ُّ  
ْقـال ابـن نمیـر ه َّعلـَل: "َُ

أفـــــسد حدیثـــــه بعـــــض 
  "جیرانه

ِالتعدیلمصطلحات  ْ    النسبيَّ
َ            عدد الرواة              :"في الحدیث وفي اإلتقانأكثر "، "أعلم بالحدیث"، "أتقن" - 1 ُّ) :6(  

َّل النقادك  ُالكوفة  عبد اهللا بن إدریس - 138 ُّ  -  

َّكل النقاد  ُالكوفة  حفص بن غیاث - 139 ُّ  -  

َّل النقادك  ُالكوفة  یحیى بن زكریا - 140 ُّ  -  

ْفاضــــــــل ابــــــــن نمیــــــــر   َُ
َبـــــین الـــــرواة الثالثـــــة؛  ُّ
َّفبـــــــــــین َأن عبـــــــــــد اهللا  ّ
أتقن وأثبـت، وحفـص 
ــــــر حــــــدیث  ًاأعلــــــم وأكث

َّبالحــدیث، َأمــا یحیــى 
ً واتقانـــًافــأكثر حــدیث ، إ

وهذا ال یتعـارض مـع 
َّأقوال النقاد  ُّ  

َّكل النقاد  ُالكوفة (1)عبد اهللا بن إدریس - 141 ُّ  -  

َّوكیع بن الجراح - 142 َّكل النقاد  ُالكوفة  َ ُّ  -  

ْفاضل ابن نمیر بـین  َُ
عبــــــــــد اهللا، ووكیــــــــــع، 
ـــم  ـــع أعل َّفبـــین َأن وكی ّ
وأتقــــــــــــن، ووهــــــــــــذا ال 
یتعــــارض مــــع أقــــوال 

َّالنقاد ُّ  

                                                           
  .من هذا الجدول) 138(َّ تقدم ذكره رقم )1(
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ِّالمجرحون  لونِّعدُالم  البلد  َّالراوي  م   حظات مال  ُ

143 - 
  د بن العالء َّمحم

َّكل النقاد  ُالكوفة  بالنسبة ألهل العراق ُّ  -  

ْقـــدم ابـــن نمیـــر علـــى  َُ َّ
أهــــل العــــراق وأغلــــب 
َّالنقــاد تعــدیل الــراوي،  َّ ُّ
وهــذا ال یتنــاقض مــع 
  .َُّّكالم غیره من النقاد

َُّأحب" -2 َ            عدد الرواة                                                      ":         َ ُّ) :4(  

ْمحمد بن الصلت - 144 َّ َّكل النقاد  ُالكوفة (1)َّ ُّ  -  

َّكل النقاد  ُالكوفة (2)مالك بن إسماعیل - 145 ُّ  -  

ْقـــدم ابـــن نمیـــر مالـــك  َُ َّ
َّعلــى محمــد، وهــذا ال 
ـــــاقض مـــــع أقـــــوال  یتن
َّالنقــاد فكالهمــا متفــق  ُّ
علــــــــى توثیقــــــــه عنــــــــد 

َّالنقاد ُّ  

ْأبو خیثمة زهیر - 146 َْ ُ ْ بن حربََ َ  
 (3)َنسا

  نزیل بغداد
َّكل النقاد ُّ  -  

ْأبو بكر بن أبي شیبة - 147 َ ْ َّكل النقاد   ُالكوفة  َ ُّ  -  

ْقـــــدم ابـــــن نمیـــــر أبـــــا  َُ َّ
َخیثمة على ابـن أبـي  ْ َ
ْشــــیبة، وهــــذا التقــــدیم  َ
ال یتناقض مـع أقـوال 

َّالنقاد ُّ .  

َ                         عدد الرواة            ":                    اً سماع منه وأقدمنَُّسَأ" -3 ُّ) :2(  

148 - 
د بــــــن عبــــــد اهللا بــــــن َّمحمــــــ

ّالزبیر أبو أحمد الزبیري ِ ْ َ َّكل النقاد  ُالكوفة   (4)ُّ ُّ  -  
ْقـــــدم ابـــــن نمیـــــر أبـــــا  َُ َّ

ْنعـیم  علــى أبـي أحمــد َُ
ُّالزبیري والسبب علو  ُ ُّ  

                                                           
  .من هذا الجدول) 93(َّتقدم ذكره رقم  )1(
  .من هذا الجدول) 131(َّتقدم ذكره رقم  )2(
 سـتة أو  وبـین نیـسابور، وبـین أبیـورد یـوم، وبینهـا وبـین مـرو خمـسة أیـام، بینها وبین سرخس یومـان، مدینة بخراسان:َنسا )3(

  .)282:ص/5:ج(معجم البلدان : یاقوت الحموي: ُینظر. سبعة
  .من هذا الجدول) 104(َّتقدم ذكره رقم  )4(
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ِّالمجرحون  لونِّعدُالم  البلد  َّالراوي  م   مالحظات   ُ

149 - 
ْالفـــــــــــــضل بـــــــــــــ َن دكـــــــــــــین،      َ ُ

ْنعیمأبو  َّكل النقاد  ُالكوفة    َُ ُّ  -  
وهـــــــــــــذا ال إســـــــــــــناده، 

ـــــاقض مـــــع أقـــــوال  یتن
َّالنقاد ُّ    

َ                                          عدد الرواة":                  أشهر في العلم منه "-4 ُّ) :2(  
150 - 

َّبعض النقاد  ُالكوفة  َّالحجاج بن أرطأة ُّ  

ْالعجلي ن ، ابِ
خراش، أبو 

ْزرعة، أبو  ُ
، الخطیب حاتم،

الذهبي، ابن 
  حجر

ْعمیر بن عبد اهللا - 151 َ َّكل النقاد  ُالكوفة (1)ُ ُّ  
-  

ْقــــــــــــدم ابــــــــــــن نمیــــــــــــر  َُ
ْاج علــى عمیـــر َّالحجــ َ ُ

ــــــسبب الــــــشهرة فــــــي  ب
ــــــــــــــــم، وهــــــــــــــــذا ال  العل
ـــــاقض مـــــع أقـــــوال  یتن

َّالنقاد  ُّ  

َ                           عدد الرواة                             ":                 أصلح" -5 ُّ) :2(  

َّكل النقاد  ُالكوفة  (2)یحیى بن عبد الرحمن - 152 ُّ  -  

َّكل النقاد  ُالكوفة  عبیدة بن األسود - 153 ُّ  -  

ْقــدم ابــن نمیــر یحیــى  َُ َّ
مـــــــــع بیدة ـــــــــــععلــــــــى 

أنهمـــــا متقـــــاربین فـــــي 
 وهـــــــــــــــــذا ال الرتبـــــــــــــــــة

ـــــاقض مـــــع أقـــــوال  یتن
َّالنقاد ُّ  

َ                                         عدد الرواة                                ":  أكبر" -6 ُّ) :3(  

  ُالكوفة (3)یحیى بن عبد الحمید - 154
ابن معین، ابن 

ّعدي ِ َ  
َّأغلب النقاد ُّ  

َّكل النقاد  ُالكوفة  یمّعلي بن حك - 155 ُّ  -  

ْقــدم ابــن نمیــر یحیــى  َُ َّ
ْعلـــى علـــي ومنجـــاب  ِ ّ
وغیرهمـــــــــــــــا، وهـــــــــــــــذا 
ـــــاقض مـــــع أقـــــوال  یتن

َّغیره من النقاد ُّ  

                                                           
  .من هذا الجدول) 107(َّتقدم ذكره رقم  )1(
  .من هذا الجدول) 129(َّ تقدم ذكره رقم )2(
  .من هذا الجدول) 99(َّ تقدم ذكره رقم )3(
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ِّالمجرحون  لونِّعدُالم  البلد  َّالراوي  م   مالحظات   ُ

َّكل النقاد  ُالكوفة  منجاب بن الحارث - 156 ُّ  -    
َ                                                  عدد الرواة":                        أوثق "-7 ُّ) :3(  

َصدقة بن خالد - 157 َّلنقادكل ا  الشام (1)َ ُّ  -  

َصدقة بن یزید - 158   -  خراسان  َ
َّكل النقاد ُّ  

بما فیهم ابن 
ْنمیر َُ  

َصدقة بن عبد اهللا - 159   َّالشام  َ
أبــــــــــــــو حــــــــــــــاتم،  
أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن 

ْصالح، دحیم َ ُ  
َّلب النقادأغ ُّ  

ْقــــــــــــدم ابــــــــــــن نمیــــــــــــر   َُ َّ
َصدقة بن خالد علـى  َ
ــــــــد،  ــــــــن یزی َصــــــــدقة ب َ
وصـــدقة بـــن عبـــد اهللا 
وهــذا ال یتنــاقض مــع 
أقــــــــــوال غیــــــــــره مــــــــــن 

َّالنقاد ُّ  .  
  :َّوبعد هذا العرض یمكن الوقوف على مالحظات عدة، منها

ً عــدل اإلمــام ابــن نمیــر ســبعة وثالثــین ومائــة مــن الــرواة تعــدیال-1 َ ُّ ْ َُ  باســتعمال مــصطلحات وعبــارات اً مطلقــَّ
  المــصطلحات والعبــارات،هــذه  وقــد أكثــر مــن اســتعمال بعــض ها، مــدلوالتة فــي، مختلفــألفاظهــامتنوعــة فــي 

َوقلل  َثقـة" مـن خـالل الجـدول الـسابق، وكـان مـصطلح الحـظمن استعمال البعض اآلخر كما یَّ ومـا شـابهه " ِ
َ في حق سبعة وتسعین من الرواةهطلق، فقد َأًمن أكثر المصطلحات استعماال ُّ.  

َ فاضل اإلمام ابن نمیر بین اثنین وعشرین من الرواة في عشرة مواطن باستعمال مصطلحات و-2 ُّ ْ عبارات َُ
ِالتعدیل النسبي ْ َّ .  

َّلهم اإلمام ابن نمیر هم مـن أهـل بلـده الكوفـة أو الـواردین علیهـا، فقـد عـدل سـتة وتـسعین َّ أغلب من عد-3 ُ ْ َُ َ
َ مــن أهــل الكوفــة، ممــا یــدل علــى أن كالمــه فــي الــرواة كــان عــن علــم ودرایــة، فهــو أعــرف بأهــل بلــده، اًراویــ ُّ َّ ُّ ُ

 بـــن الحـــسین بـــن ُّعلـــياإلمـــام قـــال  ه فـــیهم،لـــاقوأة ار األئمـــ اعتمـــد كبـــذا فقـــدلـــالهم مـــن غیـــره، ووأعلـــم بـــأحو
َْالجنید ْوفیین ما یقول ابن نمیر فیهمُأحمد بن حنبل ویحیى بن معین یقوالن في شیوخ الك كان: "(2)ُ َ وعقب ،"َُ َّ

  ."یقتدیان بقوله في أهل بلده: یعني" :(3)ًالئقااإلمام الذهبي 
َوأمــا بــاقي الــرواة فكــ ْالبــصرة، وانوا مــن بلــدان مختلفــة، كبخــارى، ُّ ــخ، وبغــداد، وَ َّران، َحــوالجزیــرة، وبل

نیـسابور، وَنـسا، وّمكـة، ومـصر، ومـرو، والمدینـة، وعـدن، وصـنعاء، وَّالـشام، وسـمرقند، وَّالرقـة، وراسان، وخ
ْواســط، وهــذا یــدل علــى ســعة علــم اإلمــام ابــن نمیــرو َُ َ ومعرفتــه بــالرواة حیــث لــم تقتــصر أحُّ كامــه علــى أهــل ُّ

  . وفة فحسبُالك
  

                                                           
  .الجدولمن هذا ) 47(َّتقدم ذكره رقم  )1(
ْالجرح: ابن أبي حاتم) 2( ِوالتعدیل َ ْ  ).307:ص/7:، ج320:ص/1:ج (َّ
 ).456:ص/11:ج(سیر أعالم النبالء : الذهبي )3(
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ُالنقاد  وافق -4 َّ َاإلمام ابن نمیر في أحكامه على الرواة في أغلب األحیان، فقدُّ ُّ ْ َُ :  
ًعدل اإلمام ابن نمیر سبعة وثالثین ومائة من الرواة تعدیال. أ   َ ُّ ْ َُ   :، وقداً مطلقَّ

َّ كل النقاده وافق-  َمن الرواة،) 92(   في تعدیل ُّ   .اًتقریب%) 67.2(بته أي ما نس  ُّ

َّ أغلب النقاد أو بعضهم في تعدیله ووافق-  َمن الرواة،) 36(  ُّ   .اًتقریب%) 26.3(أي ما نسبته   ُّ

َمن الرواة،) 8(  َُّّ كل النقاد أو أغلبهم في تعدیل ه وخالف-    .اًتقریب%) 5.8(أي ما نسبته   ُّ
َ وتفــرد - َّ ْاإلمــام ابــن نمیــر َ َواة الــذین لــم یــرد فــیهم جــرح وال تعــدیل،  أي مــا نــسبته ُّمــن الــر) 1(فــي تعــدیل َُ
  .اًتقریب%) 0.7(

َّوعــشرین مــن الــرواة فــي عــشرة مــواطن، وقــد وافــق أحكــام النقــاد فــي تــسعة نــین فاضــل بــین اث. ب ُّ َ ُّ
  .في موطن واحدهم  أحكام، وخالف%)90(واطن، أي ما نسبته م

َوهذه اإلحصائیة تبین مدى اعتدال اإلمام ابن نم ُ َیر وتوسطه في أحكامه على الرواة وتعدیلهمّ ُّ ْ.  
َ اإلمام ابن نمیر ثمانیة من الرواةَّعدل -5 ُّ ْ َّ الذین جرحهم أغلب أو كل النقادَُ ُّ   :  همو، َّ

  

ِّالمجرحون  البلد  َّالراوي ْقول اإلمام ابن نمیر  ُ َُ  
َّكل النقاد  ُالكوفة  إبراهیم بن هراسة ُصدوق"  ُّ   "ث عن ضعفاءِّدَحُ، یَ

ْبكر بن یونس َّكل النقاد  ُالكوفة  َ ْ نمیر ویقولكتب عنه محمد بن عبد اهللا بن"  ُّ   "َِكان ثقة: َُ

َِّجبارة بن المغلس ُ َ َّكل النقاد  ُالكوفة  ُ ُّ  

ـــه الحـــدیث ، مـــا هـــو عنـــدي ممـــن یكـــذب" كـــان یوضـــع ل
ِالكـذبد َّوما كان عندي ممـن یتعمـ"، "ث بهِّدَحُفی كـان "، "َ

َّألن یخــــر مــــن الــــسما َّ ِ ْحــــب إلیــــه مــــن أنء إلــــى األرض َأَ ُّ 
  "ه أفسد حدیثه بعض جیرانهَّعلَل" ،"یكذب

ُذواد بن علبة ّ َّأغلب النقاد  ُالكوفة  َ ُّ  
ًصــــدوق اًكــــان شــــیخ" ُ ِّلمطــــرف بــــن   قرابــــةا یــــِوفُ كاً صــــالحاَ َ ُ

  "، لیس من أصحاب الحدیثَِطریف
ِّعبد اهللا بن المؤمل َ َّأغلب النقاد  َّمكة  ُ   "َِثقة"  ُّ

َّكل النقاد  ُالكوفة  بن عبید اهللامحمد  ُّ  
ُصـــدوقرجـــل "  الحفـــظ يء وكـــان رد،تبـــهُ ولكـــن ذهبـــت كَ

  "هُكرت أحادیثِنومن ثم ُأ
َّنوح بن دراج َّأغلب النقاد  ُالكوفة  َ   "َِثقة"  ُّ

َّیحیى الحماني َّأغلب النقاد  ُالكوفة  ِ   ". فاكتب عنه،همِّلُ هو أكبر من هؤالء ك،َِثقةهو "  ُّ
  

َ نمیر إلى المعرفة الخاصة بالرواة، وزیادة العلمة اإلمام ابنمخالفوترجع  ُّ ْ  بأحوالهم وأخبـارهم، یؤكـد َُ
   -:ذلك ما یلي

َسبعة من هؤالء الرواة هم من أهل بلده . أ   ".ُالكوفة"ُّ
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ْام ابن نمیر الحكــ اإلمَّفصل. ب َرواة الذیــة مــن الــأربع م فيــَُ َّل النقاد، ـكم ـف بتعدیلهـم وخالــَّن عدلهـُّ ُّ  
ُصـدوق ":فقال في إبـراهیم بـن هراسـة َّ أن الـضعف لـیس مـن إبـراهیم، إنمـا فیـد یوهـذا ،"ث عـن ضـعفاءِّدَحـُ، یَ َّ

َّمن شیوخ ضعفاء حدث عنهم َ.  
ْ اإلمام ابن نمیروقال َِّجبـارة بـن المغلـسفي  َُ ُ َ كـان یوضـع لـه الحـدیث ، مـا هـو عنـدي ممـن یكـذب": ُ

ِالكــذبد َّومــا كــان عنــدي ممــن یتعمــ: "وقــال، "ث بــهِّدَحــُفی َّكــان ألن یخــر مــن الــسماء إلــى األرض ": ، وقــال"َ َّ ِ َ
  ".ه أفسد حدیثه بعض جیرانهَّعلَل: "وقال ،" یكذبَّأن ُّحب إلیه منَأ

َ أن الــضعف لــیس مــن جبــارة؛ بــل مــن بعــض جیرانــه الــذین أفــسدوا حدیثــه، ف یفیــدوهــذا ُ وضــعوا لــه َّ
َّالحدیث فحد   . حدیثه من غیره یمیزمل وث بهَ

ْ اإلمــام ابـــن نمیــروقــال ًصــدوق اًكــان شـــیخ"  :بــةْلُاد بـــن عّوَذ فــي َُ ُ ِّلمطــرف بـــن   قرابــةا  كوفیـــاً صــالحاَ َ ُ
  . أحادیثٕ أهله، وان روىمن اً، وال معدودالحدیث باًلیس معتنی: ، أي"، لیس من أصحاب الحدیثَِطریف

ًیعد غمز" لیس من أصحاب الحدیث"َّوكون الراوي  ُّ َّ عند النقاد، ولعل هذا عفهَ إلى ضٕواشارة َّ للراوياُ َ َّ ُّ
ّذواد"لذي حملهم على الطعن في هو السبب ا َ."  

ُّإلمام ابن نمیر كان ال یعد ذلكّولكن ا َ ْ ْ مـن األسـباب المؤدیـة إلـى الجـرحاً سـببَُ  ،َّ والطعـن فـي الـراويَ
ُّفقد عدل عدد من الرواة مع    .لحدیثَّ أنهم لیسوا من أصحاب ادرایتهّ

ْاإلمــام ابــن نمیــر وقــال      ِمحمــد بــن عبیــد اهللا العرزمــيفــي َُ َ ْ ُصــدوقرجــل ": َ تبــه وكــان ُ ولكــن ذهبــت ك،َ
  ."كرت أحادیثهِن الحفظ ومن ثم ُأيءرد

ِالعرزمــي"َّ أن فیــد ی  وهــذا   َ ْ  ذهبــتقــد رديء الحفــظ، وكــان  هنــلكومــن أهــل الــصدق، هــو فــي األصــل " َ
ْ حكم اإلمام ابن نمیر بعدالّنفإلذا  أحادیثه، وترنكفُأكتبه    .  إنصاف لهتهَُ

ْمن شیوخ اإلمام ابن نمیر، الذین روى وكتب عنه" بكر بن یونس"َّالراوي . ج ، وهو أعلم بشیوخه مَُ
  .وأحوالهم من غیره

َّیحیى الحماني"َّالراوي . د َّوفة الذین تكلم فیهُمن شیوخ الك" ِ َّ النقاد بأمور كثیرة، مَ مام ابن َّقد بین اإلوُّ
  ". من حسدَّالِإما یقال فیه " :(1)فقال  فیه راجع إلى الحسد؛همكالمَّمعین أن 

َّوهذا مـا أكـده الحمـاني نفـسه، فقـال َّال تـسمعوا كـالم أهـل الكوفـة، فـإن: "(2)ِ هم یحـسدونني، ألنـي أول ُ
َمن جمع المسند، و ْ    ."َّقد تقدمتهم في غیر شيءُ

َّلیــه اإلمــام ابــن نمیــر مــن إثبــات عدالــة الــراويمــا ذهــب إاعتمــاد َّفــإن األصــل ولــذا  ْ ، إال إذا ثبــت مــا َُ
  . ذلكینافي

ًام ابـــن نمیـــر كـــان إمامـــمـــَّیمكـــن القـــول بـــَأن اإلوعلیـــه،  َْ  فـــي هـــذا الـــشأن، وكـــان لـــه آراءه وأحكامـــه اُ
َالمستقلة والمنصفة في نقد الرجال ِّ.  

                                                           
  ).239:ص/7:ج(الكامل : ابن عدي) 1(
ُّالخطیب البغدادي) 2( ْ   ).254:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
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َ تفرد-6 َّ َّ اإلمام ابن نمیر بتعـدیل الـراوي َ ْ ّفـزاريصـالح ال"َُ َ َ اإلمـام محمـد بـن عثمـان بـن أبـي ولقـ ،مـن ذلـك، "َ ْ ُ
ْشیب ْنمیرسمعت ابن  :1)(ةَ  (2)بـي معاویـةأقد كتبنـا عـن  وَِثقة،كان " : فقال،اريَزَئل عن صالح الفُ وس، یقولَُ
  ".حسن الذكرأبو معاویة یذكره بأ وكان ،عنه

َالفـزاري"َّمـع العلـم أن  ْ وال تعـدیل، إال مـا قالـه اإلمـام ابـن نمیــرُمـن أهـل الكوفـة، ولـم یـرد فیـه جـرح" َ َُ َّ ِ 
  .ُّ مما یدل على زیادة علم عندهونقله عن أبي معاویة محمد بن خازم

ْ النقاد الذین تكلموا في الرواة المعدلین عند اإلمام ابن نمیر بعضَّ یالحظ أن-7 َُ َُّ َ ُّ َّ َّ َّبال حجة،وا َّلمكَت ُّ وهذا ما  ُ
َّتكلــم اإلمــام ســفیان الثــوري فــي : ً فمــثالَّقــاد،ُّأشــار إلیــه غیــر واحــد مــن الن َعبــد الحمیــد بــن جعفــر األنــصاريَّ َْ ،

ُكان سفیان الثوري یحمـل : "(3) القطانم یحیى بن سعیداإلماقال ف ِ ْ َ مـا  علـى عبـد الحمیـد بـن جعفـر وال أدريَّ
  ."كان شأنه وشأنه

َّتكلم اإلمام ابن حبان فيو     ِ َسعید بن عبد الرحمن الجمح َّ ُصـدوق" :(4) الحافظ ابن حجرقالف ،ّيُ  لـه َ
َّحبانبن ا وأفرط ،أوهام   ". في تضعیفهِ
ّعلي بـن ثابـت الجـزري،  َّتكلم اإلمام األزدي فيو     َ َ ُصـدوق": (5)ابـن حجـرالحـافظ قـال فّ  ،مـا أخطـأَّبُ رَ

  ".ةَّجُ األزدي بال حُهَفَّعَوقد ض
ًمعلوم أن الجرح ال یقبـل إال مفـسرو     َّ َّ ِ ُ َّ مبـیاَّ ُن الـسبب، بخـالف التعـدیل فإنـه یقبـل مـن غیـر ذكـر سـببَ َّ ِ ْ َّ  هَّ

  .(6)على المذهب الصحیح المشهور
ِّ النقاد كان ممن عرف َّكما َأن بعض هؤالء ُ َّ َبالتشدد والتعنت في الرجال، كاإلمام أبُّ َّي حـاتم الـرازي، ِّ

َّإذا وثــق : " فــي أمثــال هــؤالء)7(الــذهبي  الحــافظسائي، وقــد قــالَّالقطــان، واإلمــام النــبــن ســعید یحیــى واإلمــام 
َ ُأخـذ بتوثیقـهًرجـال ًواذا ضـعف رجـال، ِ َّ ٌولـم یوثـق ذاك أحــد ، ْفـإن وافقـه، ُ ننظـر هـل وافقـه غیـره علـى تـضعیفهٕ َ ُِّ

َّمن الحذاق ٌوان وثقه أحد فهذا الذي قالوا فیه، فهو ضعیف، ُ َ َ ُال یقبل تجریح: َّٕ ُْ ً مفسرَّه إالَ یعني ال یكفي أن ، اَّ
ًیقــول فیــه ابــن معــین مــثال َولــم یوضــح ســبب ضــعفه، هــو ضــعیف: ُ َ َّوغیــره قــد وثقـــه، ُِّ َّفمثــل هــذا یتوقــف فــي ، ُ ُ ُ

ِوهو إلى الحسن أقرب، تصحیح حدیثه ْ ُ."  

  

                                                           
ْ مسائل أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شیبة عن شیوخ)1( َ َ ْ   ).99:ص(ه ُ
ّهو أبو معاویة محمد بن خازم الضریر الكوفي )2( ِ   .من هذا البحث) 5:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
ْابن سعد) 3(   ).552:ص/7:ج(الطبقات الكبیر : َ
  ).238:ص(تقریب التهذیب  )4(
  ).398:ص(تقریب التهذیب  )5(
  ).106:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح: ُینظر )6(
ِ في الجرح والتعدیل ذكر من یعتمد قوله) 7( ْ َّ ْ   ).172:ص(َ
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  المبحث الثالث
ِالتعدیلمراتب  ْ ْ عند اإلمام ابن نمیرَّ َ ُ  
ِالتعدیلدراسة مقارنة بمراتب ( ْ َّ عند النقادَّ ُّ(  

ًئمة النقاد، ومنهم اإلمام الناقد محمد بـن عبـد اهللا بـن نمیـر قـد أصـدروا أحكامـَّالحظنا أن األ َْ ُ َّ  علـى اُّ
َالــرواة تتفــاوت فــي عباراتهــا وتختلــف فــي مــدلوالتها بحــسب مكانــة الــراوي ممــا روى، فمــن الــرواة َُّ َّ مــن هــو : "ُّ

َالعدل الحجة، كالشاب القوي المعافى، ومنهم َ ُ ِّ َّ ُ ْ ُمن هـو ثقـة صـدو: ّ َ َ َّق، كالـشاب الـصحیح المتوسـط فـي القـوة، ِ ُ ِّ
َمــن هــو صــدوق أو ال بــأس بــه، كالكهــل المعــافى، ومــنهم: ومــنهم َ َُ ْ َ ُالــصدوق الــذي فیــه لــین، كمــن هــو فــي : ُ َ

َّعافیة لكن یوجعه رأسه أو به دمل ُ ُ َُ َْ ٍ.  
ًالــضعیف كالــذي تحامــل ویــشهد الجماعــة محمومــ: ومــنهم َُ َ َ، وال یرمــي جنبــهاَ  الــضعیف :، ومــنهم(1)َْ

ُالواهي، كالرجل المریض في الفراش وبالتطبیب ترجى عافیته، ومنهم َالساقط المتروك، كـصاحب المـرض : َّ َ
ِالحاد الخطر، وآخر َ ّ ََّحاله كحال من سقطت قوته، وأشرف على التلف، وآخـر: َ ُ َُّ ْ َ َ َمـن الهـالكین، كالمحتـضر : َ َ ُ

ّمن الكذابین الدجالین: ُالذي ینازع، وآخر َّ"(2).  
ِالجرح والتعدیل ترتیب مصطلحات وعبارات وقد اجتهد العلماء في  ْ َّ ْ َّالتي استعملها األئمـة النقـادَ  فـي ُّ

َ علــى الــرواةهمأحكــامإصــدار  ْالجــرح   أئمــةَّأن "ة فــي ترتیبهــا علــى مراتــب، ترجــع إلــىَّ وظهــرت صــور عــد،ُّ َ
ِوالتعــدیل  ْ األســاس  أمــام كــل لفظــة مــا یبــین اًیــضعوا غالبــولــم ، ِ مــن األلفــاظ فــي هــذا المجــالاًقــد أطلقــوا كثیــرَّ

ختلـف ُهم لو فعلوا ذلك لسهلت مهمة إلحاق ألفاظهم في مراتب ال یَّإذ أن، َّجعلهم یطلقونها على الراوي الذي
ًولهـذا جـاء االخـتالف بــین هـؤالء األئمـة وان لـم یكـن كبیــر، علیهـا ْالجــرح  موضـوع ترتیـب ألفـاظ َّوالحـق أن، إ َ

ِوالتعـــدیل ْ ِالجـــرح والتعـــدیلتـــاج إلـــى كثیـــر مـــن البحـــث والتقـــصي والتطـــواف فـــي كـــل كتـــب  یحَّ ْ َّ ْ      حتـــى یمكـــن ، َ
َالــرواةعــرف مــذاهبهم وأســسهم فــي إطــالق األلفــاظ علــى ُ تأن     كــل إمــام لــه منهجــه الخــاص َّه یبــدو أنَّألنــ، ُّ

  .(3)"في ذلك
ِوفیمــا یلـــي بیــان لـــصور مراتــب التعـــدیل  ْ صـــورتها  إلـــى ًوالمتـــأخرین وصــوالعنــد العلمـــاء المتقــدمین َّ

من ثـم االجتهـاد فـي باعتباره من المتأخرین، و) هـ852ت(ابن حجر العسقالنيالعامة التي وضعها الحافظ 
ْوعبــارات التعـــدیل عنــد اإلمـــام الناقــد محمـــد بــن عبـــد اهللا بــن نمیـــر مـــصطلحات  تــصنیف َُ ِ ْ هـــذه  بالنــسبة إلـــىَّ

   .بمراتال

                                                           
 .أي ال یستسلم للمرض، فیلقي نفسه على الفراش )1(
ِذكر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل : الذهبي )2( ْ َّ ْ َ  ).185: ص-184:ص(ُ
 تبـة ومطبعـة مك مـصر،- القـاهرة،یثابـن أبـي حـاتم الـرازي وأثـره فـي علـوم الحـد): م1994(رفعت فوزي عبـد المطلـب. د )3(

  .)234ص (الخانجي
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ِالتعــدمراتــب : المطلــب األول ْ َّ عنــد النقــاد إلــى زمــن الحــافظ یلَّ ُّ
  .ابن حجر

ُّیعــد ْالجــرح وقــد جعــل مراتــب ، (1)ٕشــیخ المراتــب وامامهــا) هـــ198ت(عبــد الــرحمن بــن مهــدياإلمــام  ُ َ
ِوالتعدیل ْ ِالتعدیلیل والثالثة للتجریح، أما مراتب ِدْعَّ، مرتبتان للتب ثالث مراتَّ ْ   : فهيَّ

  . أعلى درجات الصحیحفيوحدیثه ، نمرتبة الحافظ المتق: المرتبة األولى -
فهـذا ینتقـي حدیثـه فیؤخـذ مـا لـم ، وغالـب حدیثـه الـصحة، َّمرتبة الراوي الـذي یهـم: المرتبة الثانیة -

  . )2(وحدیثه متفاوت بین الحسن والصحیح، یهم فیه
ِالجـرح والتعـد" فـي كتـاب  فقـال،)هــ327ت(ازيَّ عبد الرحمن بـن أبـي حـاتم الـر اإلمامثم جاء ْ َّ ْ : )3("یلَ

ِالجـــرح والتعـــدیلوجـــدت األلفـــاظ فـــي و" ْ َّ ْ ِالجـــرح والتعـــدیلومـــن ثـــم جعـــل مراتـــب ، "ىَّ علـــى مراتـــب شـــتَ ْ َّ ْ   ثمـــانَ
ِالتعدیل للجرح، أما مراتب ؛ أربع للتعدیل، وأربع)4(مراتب ْ   : هيف ،َّ
  . بحدیثهُجَحتُفهو ممن ی، "ٌتَْمتقن ثب"أو " َِثقة: "إذا قیل للواحد -1       
ُصدوق: "ٕ واذا قیل له-2          .ه وینظر فیهُ حدیثُبَكتُفهو ممن ی، "ال بأس به"أو " محله الصدق"أو " َ
  . ه دون الثانیةَّ حدیثه وینظر فیه إال أنُبَكتُی، "شیخ: "ٕ واذا قیل-3       
  .    ره لالعتباُ حدیثُبَكتُه یَّفإن، "صالح الحدیث: "ٕ واذا قیل-4       

ُّغداديَالبم جاء الخطیب ث ِالجـرح والتعـدیلأشار فقط إلى أعلى مراتـب و، )هـ463ت(ْ ْ َّ ْ  وقـال ،ا وأدناهـَ
ِفي أعلى مراتب التعدیل ْ َفأما أقسام العبارات باإلخبار عن أحوال الـرواة: ")5(َّ  أو ،"ةَّجـُح": فأرفعهـا أن یقـال، ُّ

  ".   َِثقة"
ُابـــن الـــصالح الـــشهرزورياإلمـــام ثـــم جـــاء  َ ْ علـــى َّالـــرازي ابـــن أبـــي حـــاتم إلمـــام اوافـــق و ،)هــــ643ت(َ

فـي بیـان األلفـاظ المـستعملة : ")6("علوم الحـدیث" في  فقال إلیه ما بلغه عن غیره،وأضاف، لمراتبتقسیمه ل
ِالجرح والتعـدیلبین أهل هذا الشأن في  ْ َّ ْ َازي فـي كتابـه َّوقـد رتبهـا أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم الـر، َ ِ

ِالتعدیلفي الجرح و ْ  ذلـك عـن ونورد ما ذكره ونضیف إلیه مـا بلغنـا فـي، بها كذلكِّونحن نرت،  فأجاد وأحسن،َّ
ِالتعـدیل فأضاف في المرتبة األولى مـن مراتـب ،"غیره إن شاء اهللا تعالى ْ َّحجـ" أو ،"ٌتَْثبـ: "َّ وكـذا إذا قیـل ، "ٌةُ

  ."ضابط" أو ،"حافظ"ه َّفي العدل إن
                                                           

ِالجـرح والتعـدیلمراتب ): م2005(نزار عبد القادر ریان. إسماعیل سعید رضوان، د. د: ُینظر )1( ْ َّ ْ  نـشأتها وتأریخهـا ودرجـة -َ
 .)10:ص(  مصر-ٕ، مجلة فكر وابداع، رابطة األدب الحدیث، كلیة البنات، القاهرة-كل مرتبة

ِالتعدیلالجرح و: ابن أبي حاتم )2( ْ ِالتعدیلمراتب الجرح و: نزار ریان. إسماعیل رضوان، د. د، )38:ص/2:ج( َّ ْ   .)11:ص( َّ
  .)37:ص/2:ج( )3(
ِ الجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم:ُینظر )4( ْ   . )37:ص/2:ج(َّ
ِالروایةالكفایة في علم  )5( َ َ  .)98:ص/1:ج( ِّ
  .)122: ص-121:ص( )6(
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ِ فــي التعــدیلاًأضــاف ألفاظــثــم  ْ وممــا لــم : ")1( فقــال،وغیــرهَّالــرازي ابــن أبــي حــاتم اإلمــام رحها  لــم یــشَّ
فـالن قـد روى النـاس : "أضـاف و،"المـستعملة فـي هـذا البـاب قـولهمیشرحه ابن أبي حـاتم وغیـره مـن األلفـاظ 

ِالتعدیلوهو في ، "اًفالن ما أعلم به بأس"، "فالن مقارب الحدیث"، "فالن وسط"، "عنه ْ ال بأس : " دون قولهمَّ
  .)2(اًونقل كالمه حرفی) هـ676ت(النووي اإلمام وقد وافقه على ذلك ، "به

مرتبة أعلى مـن المرتبـة  )3("میزان االعتدال"في كتابه وأضاف ، )هـ748ت( الذهبيحافظثم جاء ال
ِفظ التعدیل ل تكرار:  وهي، ابن أبي حاتم اإلماماألولى عند ْ َثقـة ثقـةك"َّ َِ  َقـةِث"، "ثبـت حـافظ"و ،"ثبـت حجـة"و، "ِ

ُثقة صدوق: "، ووضع فیها األلفاظ أبي حاتم مرتبة واحدة اإلماموجعل المرتبة الثالثة والرابعة عند، "متقن َ َ ِ" ،
َّ وفــرق بــین ،"لــیس بــه بــأس "،"ال بــأس بــه" فــي " ال بــأس بــه" لفــظ حیــث جعــل" محلــه الــصدق"و" ال بــأس بــه"َ

 اً قـد وضـعهما معـ ابـن أبـي حـاتم بینمـا كـان اإلمـام،فـي المرتبة الرابعـة" محله الصدق"ولفظ ، المرتبة الثالثة
  . في المرتبة الثانیة

 الذهبي على صنیعه في تقـسیم مراتـب حافظووافق ال) هـ806ت(ین العـراقيِّثم جاء الحافظ زین الد
ِالجرح والتعدیل ْ َّ ْ ِالتعدیلألفاظ ، مع إضافته لبعض َ ْ ابـن ام اإلمـابـن أبـي حـاتم، واإلمـام التي لم یـذكرها هـو، و َّ

َّ النقاد األئمةالصالح، وغیرهم من : ، فقـال)4("التبـصرة والتـذكرة"ُذلك في شرحه على ألفتیه المسمى بــ َّوبین ،ُّ
ِوأما تمییز األلفاظ التي زدتها على كتاب ابـن الـصالح، فهـي المرتبـة األولـى بكمالهـا، وفـي المرتبـة الثالثـة " ِ ِ ِ َِ ُُْ ِ ِ َ ُ َْ ُ ْ َّ

ٌمــأمون خیــار": ُقــولهم َ ِ ُ، وفــي المرتبــة الرابعــة قــولهم"ٌ ِ َفــالن إلــى الــصدق مــا هــو": ِ ُ َ ِ ْ ِّ ٌخ وســطشــی"، و"ٌ ، "ٌطوســ"، و"ٌ
ُصـــدوق"، و"ٌیلحُصـــو"، و"حـــسن الحـــدیث"، و" الحـــدیثّجیـــد"و ، وهـــو " ال بـــأس بـــهَّأرجـــو َأنـــه"، و" إن شـــاء اهللاَ

ًمـــا أعلـــم بـــه بأســـ"ُنظیـــر  ُ واألولـــى َأرفـــع؛ ألنـــه ال یلـــزم مـــن عـــدم العلـــم،"اُ ََّ ُ ، ثـــم أردف "ُ حـــصول الرجـــاء بـــذلكَ
ِا ابـن أبـي حـاتم، وال ابــن الـصالح، وهـي موجـودة فــي كـالم أئمـة أهـل هــذا ُفهـذه األلفـاظ لـم یــذكره: ")5(ًقـائال ِ َ ٌِ ُ ُ

ِوزدت ما في كالم أهله وجدت: ُالشأن، وأشرت إلى ذلك بقولي ِ ِ َ َ ُ ْ".  
مراتــب ، )6("ریــب التهــذیبتق"فــي كتابــه قــسم و، )هـــ852ت( ابــن حجــر العــسقالنيثــم جــاء الحــافظ

ِالتعدیلالجرح و ْ ِالتعدیل،للتعدیل ومثلها للجرح، وبدأ بمراتب مراتب  ست،  مرتبةة إلى اثنتي عشرَّ ْ   : وهيَّ
َالصحابة : األولى - َّ.  
ِّمن ُأكد مدحه: الثانیة - ْ أو معنى ، "َِثقة َِثقةك": اًأو بتكریر الصفة لفظ، "كأوثق الناس": َّإما بأفعل، َ

  ." حافظَقةِثك"
ْمن ُأفرد بصفة: الثالثة - ْعدل"أو ، "َثبت"أو ، "متقن"أو ، "َِثقةك" :َ َ".  

                                                           
 .)127:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح: ُینظر )1(
  .  )574: ص- 573:ص/1:ج( َّالراويتدریب : السیوطي: ُینظر )2(
   ).4:ص/1:ج( )3(
  ).373:ص -372:ص/1:ج( )4(
  ).379:ص/1:ج(شرح التبصرة والتذكرة : العراقي )5(
  ).74:ص( )6(
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ًمــن قــصر عــن الثالثــة قلــیال: الرابعــة - َ ُصدوقبــ": ٕوالیــه اإلشــارة، َ لــیس بــه "أو ، "ال بــأس بــه"أو ، "َ
  ."بأس

ًمن قصر عن الرابعة قلـیال: الخامسة - َ َ َ ْ ُصدوقبـ"ٕوالیـه اإلشـارة ، َ ُصـدوق"أو ، " سـيء الحفـظَ ِ یهـمَ َ" ،
ـــه أوهـــام"أو  ـــَأخرة"أو ، "یخطـــئ"أو ، "ل ـــر ب ـــذلك مـــن ر،  "َتغی ُویلتحـــق ب ْ ــــوع مـــن البدعــــة كالتـــشیـعَ ، )1(مـــي بن

ْوالنصب، )2(والقدر ُّوالتجهم، )4(واإلرجاء، )3(ّ َ   . مع بیان الداعیة من غیره، )5(َّ
ْمــن لــیس لــه مــن الحــدیث إال القلیــل: الــسادسة - ٕوالیــه ، ُ مــا یتــرك حدیثــه مــن أجلــهولــم یثبــت فیــه، َ

  .    "فلین الحدیث"ٕواال ، حیث یتابع" مقبول": اإلشارة بلفظ
ـــة األولــى مــن مراتــب : علــى ســابقیه اآلتــيأضــاف ابــن حجــر َّویالحــظ أن الحــافظ  ِالتعــدیلالمرتب ْ َّ :

َمرتبـــة الــصحابة كمــا ، العراقــيحــافظ الالــذهبي ووافقــه علیهــا الحــافظ وهــي أعلــى مــن المرتبــة التــي أضــافها ، َّ
ِالتعــدیلأضــاف القــسم األول مــن المرتبــة الثانیــة مــن مراتــب  ْ ، "كأثبــت النــاس"مــن وصــف بأفعــل التفــضیل : َّ

  .في المرتبة السادسة" مقبول"وأضاف لفظة ، "إلیه المنتهى في التثبت"و، "أوثق الناس"و

ْب التعدیل عند ابن نمیرمرات: المطلب الثاني َ ُ ِ ْ   : وحكم أهلهاَّ
َن خـــالل تتبـــع مـــصطلحات وعبـــارات اإلمـــام محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن نمیـــر فـــي تعـــدیل الـــرواة، ومـــ ُّ ْ َُ

َوالوقوف على مدلوالتها، والتعرف على أحوال الرواة الذین أطلقت ف ُّ أحكـام ِّي حقهم، والمقارنة بـین أحكامـه وُّ
َّغیره من النقـاد، یمكـن تقـسیم تلـك المـصطلحات والعبـارات بحـسب مـا تـدل عل َیـه أو تمثلـه فـي تعـدیل الـرواة ُّ ُّ

  : إلى مراتب ثالث، وهي
َّالتعدیل التام والتوثیق: المرتبة األولى َِّ ْ :  

َ الــرواةمــنهــم  هــذه المرتبــة أهــلو ُ الثقــات الــذین تُّ دیثهم، وقــد أطلقــت فــي احــأ بُجَحــتُهم، ویُتاقبــل روایــِّ
   -:هم المصطلحات والعبارات التالیةِّحق
َأثنى علیه، ثقة "- ُوثقه"، "َِثقة "-  ."ِ ".                                                                ِّمن الثقات"، "ََّ
ُثقة صدوق "- َ َ .                                                                           "َِّحافظ كیس" -  ".ِ

                                                           
  .من هذا البحث) 101:ص(ُینظر . َّتقدم التعریف بها. من الشیعة:  التشیع )1(
  .من هذا البحث) 104:ص(ُینظر .  التعریف بهاَّتقدم: من القدریة : القدر )2(
ِالمغــاالة فــي بغــض : النــصب )3( ُ رضــي اللــه عنــه-علــي بــن أبــي طالــبُ َ ُْ َّ َِ ِومناصــبته العــداء، -َ َ         :ُینظــر. وتقــدیم غیــره علیــه، ُ
، )406ص(، شـاد مـصر، دار الر-القـاهرة، موسوعة الفرق والجماعـات والمـذاهب اإلسـالمیة، )م1993(عبد المنعم الحفني.د

     ).685:ص(هدي الساري مقدمة فتح الباري : ابن حجر
    .من هذا البحث) 102:ص: (ُینظر. َّ تقدم التعریف بهم.من المرجئة: اإلرجاء )4(
ْوهم أتباع أبي محرز جهم بن صفوان وهم الجبریة الخالصة: َمن الجهمیة: التجهم )5( َ ْ  وقالوا بنفـي، بالجبر واإلرجاء: قالوا ، َ

َكتابصفات اهللا تعالى التي أثبتها ال ٕوانمـا هـو ، وأن اإلنسان ال إرادة لـه وال اختیـار وال اسـتطاعة، وأن القرآن مخلوق، ةَّنُّ والسِ
موســوعة الفــرق : عبــد المــنعم الحنفــي. د، )1/73:ج( الملــل والنحــل : ُینظــر. مجبــور فــي كــل أفعالــه التــي یخلقهــا اهللا تعــالى

  .   )351:ص(سالمیة والجماعات والمذاهب اإل
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َ فالن، واذا جاوزت الفرات فلَّحدثنا "- َُ ُیس أحد مثلهٕ ".                                                                                                                                    اًرفیع جد "-".                                        َ
ُسبحان اهللا ومثله یسأل عنه؟ "- ُ َُ َ ْ ّعناُإنما یسأل هو ! ُ .                                                                                 "َِشیخ ثقة" -".                                     َ
".                                                                  غلبنا بالحفظ والورع "-  ".َِصالح ثقة "-
  ".َِكتب عنه وكان ثقة"، "كتب عنه "-.                                                                          " یبجلهكان" -
ِّمحدث من أئمة المحدثین "-".                                                                   ما رأینا مثل فالن "- َ ُ َّ               ."
  ".                                                                          نعم فالن "-

ِالتعدیل دون البلوغ درجة التوثیقمرتبة : المرتبة الثانیة ْ َّ :  
ولكنهم لم یبلغوا درجـة التوثیـق َِوأهل هذه المرتبة یشتركون مع أهل المرتبة األولى في أصل الثقة، 

ّیث إنهم نزلوا عن تمام الضبط، َّالتام، ح َ ، وقـد أطلقـت فـي اً أیـضدیثهماحـأ بُجَحتُهم، ویُتاقبل روایُ توهم ممنَّ
   -:حقهم المصطلحات والعبارات التالیة

ُ صدوقشیخ" - .                                                                                " ال بأس بهصالح" -.                                                                    "َ
ُصدوق" - .                                        "كان رجل صدق" -.                                                                         "َ
".                                                      لیس به بأس "-  ."ال بأس به" -

ِمرتبة التعدیل األقرب إلى الضعف: لثالثةالمرتبة ا ْ َّ  :  
ُ یحـتج بأحـادیثهم؛ بـل تكتـب لالعتبـارهم، والُتا روایـُكتـبُ ت الـذینمرتبـة مـنوأهل هـذه ال ویبحـث ، )1(ُ

  -:هم المصطلحات والعبارات التالیةوقد أطلقت في حق ،(3) ومتابعات(2)لها عن شواهد
  ".اكتب عنه "-.                                                                                "أثنى علیه" -
  ".ن یكذبما هو عندي مم" -  ".ال أقدم على ترك حدیثه "-

  : بد من تسجیل المالحظات التالیة ذه المراتب الومن خالل ه
َّالرواة المعدلین مراتب -1 ُ َ ْ عند اإلمام ابن نمیر یمكن أن تحصر في مراتب ثالثُّ َُ:  

َّمرتبـة التعـدیل التـام والتوثیـق، والمرتبـة الثانیـة: المرتبة األولى: ج، وهمامرتبتان لالحتجا. أ َِّ مرتبـة : ْ
ِالتعدیل دون البلوغ در ْ   .جة التوثیقَّ

ِالتعدیل األقرب إلى الضعف: المرتبة الثالثة:  وهيمرتبة لالعتبار،. ب ْ َّ.   
ْ یترتــب علــى مراتــب الــرواة الــسابقة مراتــب الحــدیث، فحــدیث أهــل العدالــة عنــد اإلمــام ابــن نمیــر علــى -2 َُ َ ُّ

  :     منزلتین، هما
                                                           

تــدریب : الــسیوطي: ُینظــر. ًهیئــة توصــل إلــى المتــابع والمــشاهد، وعلیــه فاالعتبــار لــیس فــسیما للمتــابع والــشاهد: االعتبــار) 1(
  ). 388:ص/1:ج(َّالراوي 

عنـى أو فـي الم. حدیث مروي عن صحابي آخر یشابه الحدیث الذي یظن تفرده، سواء شابهه في اللفظ والمعنى: الشاهد )2(
 .)418:ص(منهج النقد في علوم الحدیث : نور الدین عتر: ُ ینظر.فقط

نــور الــدین : ُ ینظــر. فوقــهَّعمــنأن یوافــق راوي الحــدیث علــى مــا رواه مــن قبــل راو آخــر فیرویــه عــن شــیخه أو : المتابعــة )3(
 .)418:ص(منهج النقد في علوم الحدیث : عتر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َمنهج اإلمام حممد بن عبد اهللا بن نمري يف تعديل الرجال : الفصل الثالث ِّْ ْ ََ ُ 

 
 

314
 

ُوهو ما یحتج به من الحدیث، والصحیح عل: الحدیث الصحیح. أ   :ى درجات، فهو یشملَُ
َُالتعدیل التام والتوثیق، وأحادیثهم في أعلى درجات القبول : أحادیث رواة المرتبة األولى- َّ َِّ ْ.  
ِالتعــدیل دون البلــوغ درجــة التوثیــق، :  وأحادیــث رواة المرتبــة الثانیــة- ْ وأحــادیثهم فــي أدنــى درجــات َّ

حـدیث علـى ثـالث مراتـب كاإلمـام ابـن الـصالح فـي َّالحدیث الحسن عند من قسم الب ُ ما یعرفوهوالقبول، 
ٕ علمـــك اهللا وایـــاي-اعلـــم: "، قـــال)1("علـــوم الحـــدیث" َ َّ أن الحـــدیث عنـــد أهلـــه ینقـــسم إلـــى صـــحیح، وحـــسن، -َّ

  ".وضعیف
ُمـــع العلـــم أن أحادیـــث أهـــل المـــرتبتین األولـــى والثانیـــة واحـــدة عنـــد األئمـــة النقـــاد الم َّ ُّ مین، وهـــي ِّتقـــدَّ

َّن التفرقة إنما جاءت مـن المتـأخرین، وهـذا مـا أشـار إلیـه الـدكتور أحادیث صحیحة، وأ  رحمـه -ولیـد العـانيَّ
ْوهــذه التفرقــة فــي نظــري لــم یجمــع علیهــا : "، فقــال)2("مــنهج دراســة األســانید والحكــم علیهــا" فــي كتابــه -اهللا ُ

ّالمتقـــدمون مـــن علمـــاء الحـــدیث، فغـــالبهم لـــم یكـــن یفـــرق بـــین  َثقـــةال"ُ ُصدوالـــ"وبـــین " ِ  مؤداهمـــا واحـــد َّنَ، أل"قَ
  ."ما جاءت من بعض المتأخرین، واستقر علیها وضعهمَّعندهم، والتفرقة إن

ُوهو ما ال یحتج بـه مـن الحـدیث، ویكتـب لالعتبـار ویبحـث لـه عـن شـواهد : الحدیث الضعیف. ب ُ ُ َُ
ِومتابعات، وتشمل أحادیث رواة المرتبة الثالثة من مراتب التعدیل ْ َّ.  

َ ابن نمیر لـم یـصرح بهـذه المراتـب، ولـم یقـسم الـرواة أو األحادیـث إلـى مراتـب، سـواء بالـشكل َّ أن اإلمام-3 ُّ ّ ْ َُ
ْالمذكور أو بأي شكل آخر، ولكـن هـذه المراتـب اسـتنبطت مـن خـالل تتبـع أقـوال وعبـارات اإلمـام ابـن نمیـر  َُ

َفي تعدیل الرجال، والنظر في مدلوالتها، والمقارنة بین أحكامه وأحكام غی َّره من النقادِّ ُّ .  
َوالــذي یبــدو لــي أن مراتــب الجــرح والتعــدیل، وتــصنیف الــرواة واألحادیــث إلــى مراتــب ودرجــات لــم  ُّ ِ ْ َّ ْ َ َّ

ُتدون في عصر اإلمام ابن نمیر ومن قبله في م َْ َّفات، إال أنها كانت معروفة لـدى النقـاد المـشتغلین فـي َّنَصُ ُّ َّ َّ ِ
َُهذا العلم والله َأعلم ْ ُ َّ َ.  

َّتتبعنــا أقــوال النقــاد فلــو  ِّالمتقــدمین ُّ َكلمــوا فــي الرجــال بكــالم دقیــقَّوعبــاراتهم لوجــدنا أنهــم تُ ِّ  َأنزلــوا مــن َّ
ٕخالله كل راو منزلته المناسبة من حیث الجرح والتعدیل، وان اتفقوا أو اختلفوا في بعض األلفـاظ والعبـارات  ِ ْ َّ ْ َ ٍ

  .  وقواعد أساسیة، ولكنها لم تكن مدونةَّالمستعملة، مما یؤكد على أنهم اشتركوا في أسس
َّویمكن القول أن اإلمـام ابـن نمیـر وأقرانـه مـن النقـاد قـد مهـدوا الطریـق لمـن جـاء بعـدهم مـن النقـاد؛  َُّّ ُّ ْ َُ َّ
ْلبنــاء مراتــب الجــرح والتعــدیل فــي صــورتها العامــة والمــشهورة، مــع العلــم أن أول مــن تكلــم فــي مراتــب الجــرح  َْ ََّ َّ ِ ْ َّ

ِوالتعد ْ ْ، وأول من(3)من أتباع التابعین) هـ198ت(یل هو اإلمام عبد الرحمن بن مهديَّ َّدون ذلك هـو اإلمـام  َ َ
ِالجرح والتعدیل"في كتابه ) هـ327ت(ازيَّبن أبي حاتم الرا ْ َّ ْ َ")4(.  

                                                           
  ).11:ص( )1(
  . )128: ص-127:ص( )2(
ِالجرح والتعدیل مراتب : نزار عبد القادر ریان. إسماعیل سعید رضوان، د. د: رُینظ )3( ْ َّ ْ  .)10:ص(َ
  .)37:ص/2:ج: (ُینظر )4(
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  المبحث الرابع
ْمنهج اإلمام ابن نمیر في  خصائص َ ِالتعدیلُ ْ َّ   

َإن لإلمــام محمــد بــن عبــد اهللا بــن نم ُ ًیــر منهجــَّ ً فــي نقــد الرجــال، وتتبــع أحــوالهم جرحــاً دقیقــاً علمیــاْ َ َْ  اِّ
ًوتعدیال ِ ْ َ، وبیان من تقبل روایاته َ ّممن ترد، وهذا المنهج له خـصائص ممیـزة، وقواعـد وأسـس واضـحة یمكـن ُ ُ

ْ اإلمام ابـن نمیـر استنباطها من خالل أقوال ِوعباراتـه الـواردة فـي التعـدیل ممـا یـساهم فـي رسـم َُ ْ الهیكـل العـام َّ
  -:لمنهجه النقدي، وهذه الخصائص تتمثل فیما یلي

ِالتعدیلط واالعتدال في ُّ التوس-1 ْ َّ :  
ِذكــر مــن یعتمــد قولــه فــي الجــرح والتعــدیل" فــي كتابــه  الــذهبيحــافظالّقــسم  ْ َّ ْ َّالنقــاد إلــى متــشددین ) 1("َ ُّ

ِّت النقــاد فــي أي زمــان مــن هــذه متعنتــین، ومعتــدلین منــصفین، ومتــساهلین، وال تخلــو أي طبقــة مــن طبقــا َّ ُّ
َالرجال ََّ كل طبقة من نقاد َّوذلك أن: "، فقال)2("نكتال" ابن حجر في األقسام، وهذا ما أكده الحافظ ال تخلو ِّ

  :من متشدد ومتوسط
  .ّ، وشعبة أشد منهَّالثوريفیان  وسشعبة: فمن األولى -
  . عبد الرحمن منّویحیى أشدیحیى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، : ومن الثانیة -
  . من أحمدّیحیى بن معین وأحمد، ویحیى أشد: ومن الثالثة -
ّأبو حاتم والبخاري، وأبو حاتم أشد: ومن الرابعة -   . ّ من البخاريّ

ُوثقــها إذا َّأمــُ عنــدي حتــى یجمــع علــى تركــه، فُرجــلُال یتــرك ال: سائيَّوقــال النــ  ابــن مهــدي وضــعفه ََّ
ُه ال یترك لما عرف من تشدَّفإن، ًیحیى القطان مثال ْید یحیى ومن هو مثله في النقدُ َّ".  

ْویالحظ أن اإلمام محمد بن عبد اهللا بن نمیر لم یذكر في أي قسم من هذه األقسام، والذي یترجح  َُ َّ
ِّلي واللـه َأعلـم أنـه مـن النقـاد المتوسـطین المعتـدلین المنـصفین فـي تعـدیل الر َّ ُّ َّ ُ َ ْ ُ َّ لـك إلـى أمـرین، َجـال، ویرجـع ذَ

  : هما
ٍ بالتشدد أو التساهل في تعدیل الرجـال، ولـو عـرف بـشيء مـن ًا أو حدیثاًلم أجد من وصفه قدیم. أ ُ َ ِّ

  .ذلك الشتهر أمره كما هو حال غیره
ْأن اإلمـــام ابـــن نمیـــر. ب َُ ًة وثالثـــین ومائـــة مـــن الـــرواة تعـــدیالبعَّ عـــدل ســـ-(3)َّ وكمـــا تقـــدم-َّ َ ، اً مطلقـــُّ

َّفي أغلب األحیان تتناسب مع أحكام غیره من النقاد، حیثوكانت أحكامه  ُّ :  
َّ كل النقاده وافق-  َمن الرواة، ) 92(   في تعدیل ُّ   .اًتقریب%) 67.2(أي ما نسبته   ُّ

                                                           
  ).172: ص-171:ص (:ُینظر )1(
َالنكـت علـى كتـاب ابـن الـصالح، تحقیـق ودراسـة): م1994(ّأحمد بن علي بن حجر العسقالني )2( ِ َ َربیـع بـن هـادي عمیـر، : ّ

  ).482:ص/1:ج( دیة، دار الرایة للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة السعو-الریاض
  .من هذا البحث) 306:ص: (نظرُ ی)3(
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َّ أغلب النقاد أو بعضهم في تعدیله ووافق-  َمن الرواة، ) 36(  ُّ   .اًتقریب%) 26.3(أي ما نسبته   ُّ
َّلنقاد أو أغلبهم في تعدیل َّ كل اهأي وافق         َمن الرواة،   أي ما نسبته ) 128(ُّ   .اًتقریب%) 93.5(ُّ

ًكمــا أن اإلمــام ابــن نمیــر فاضــل بــین اثنــین وعــشرین راویــ ْ َُ َ مــن الــرواة فــي عــشرة مــواطن، وكانــت اَّ ُّ
َّأحكامه في أغلب األحیان تتناسـب مـع أحكـام غیـره مـن النقـاد، فقـد وافقـ  أي مـا نـسبته مـواطن، فـي تـسعة وهُّ

  . في موطن واحد، وخالفوه%)90(
َّ یمكــــن القــــول باطمئنــــان أن اإلمــــام ابــــن نمیــــر كــــان مــــن النقــــاد المعتــــدلین علــــى مــــا ســــبق ًبنــــاءاو ُّ ْ َُ َّ

َُالمتوسطین في تعدیل الرجال، والبعیدین عن التشدد أو التساهل والله َأعلم ْ ُ ََّ َ ِّ .  
   :َجالِّفي تعدیل الر الدقة واألمانة والموضوعیة -2

ِّاتسم منهج اإلمام ابـن نمیـر فـي تعـدیل الرجـال بالدقـة واألمانـة والموضـوعیة، َ ِّ ْ َُ  وفـق قواعـد سـارفقـد  َّ
ً عن اتباع الهوى والمحاباة، مستشعراًعلمیة دقیقة بعید ِّ بذلك عظم األمانة التي حملها، أمانـة الحفـاظ علـى اِّ ُ

َّ صلى الله علیه وسل-َُّسنة النبي َّ ََّ ََ ِ َْ َ   .   والدفاع عنها، والنماذج على ذلك كثیرة ومتعددة-َمُ
 مـا: َّعلى الرواة بذكر ما لهم وما علیهم، من ذلـكامه حكأُكان یصدر َّوموضوعیته أنه فمن أمانته       

ِالجــرح والتعــدیل" فــي بــن أبــي حــاتمأخرجــه اإلمــام ا ْ َّ ْ َْالجنیــد،بــن  ینـسالحــ بــن ّعلــي ناأخـــبر :، قــال(1)"َ  :قــال ُ
ْنمیـر ابن سمعت َثقـة (2)نقـاْرُب بـن جعفـر" :یقـول َُ ّالزهـري عـن حادیثـهأ ،ِ ِ ْ  ه اإلمـامأخرجـومنـه مـا  ،"مـضطربة ُّ

ّابن عدي ِ ْنمیـر بـناإلمـام ا بـسنده عـن (3)"الكامل"في  َ ْإسـحاق بـنا وذكـر ،َُ  سـمع َّعمـن ثَّدَحـ إذا" :فقـال ،(4)ِ
ُصدوق الحدیث ُنَسَح فهو المعروفین من   ."باطلة بأحادیث المجهولین عن ثِّدَحُی أن َّيِّتُأ ماَّإن ،َ

ا مـ: ، مـــن ذلــكمــن آفــة وعلـة أحـادیثهممـا طـرأ علـى ُّالرواة مع اإلشارة إلى  ِّیعدلكان في مواطن و       
ِالجرح والتعدیل" في بن أبي حاتمأخرجه اإلمام ا ْ َّ ْ َْالجنید بن الحسین بن يعلأخبرنا : ، قال(5)"َ  سمعت :قال ،ُ

َنم ابـن َجنـاب أبـو" :یقـول ْیـرُ ُصـدوق  (6)ةَّیـَح يبـأ بـن یحیـى َ  بالتـدلیس، حدیثـه فـسدأ تـدلیس، صـاحب كـان ،َ
عــن اإلمــام ابــن بــسنده  (7)"المجــروحین"فــي ّبــان ِ ابــن حه اإلمــامأخرجــ، ومنــه مــا "یــسمع لــم ث بمــاِّدَحــُی كــان

ْنمیر، قال ِ أي في محمد بن عبید اهللا العرزمي-َُ َ ْ ُصدوقرجل ": -(8)َ  الحفـظ يءتبـه وكـان ردُكـن ذهبـت ك ولَ
  ."هُكرت أحادیثِنومن ثم ُأ

                                                           
 ).475:ص/2:ج(، و)321:ص/1:ج( )1(
ّالكالبيُْجعفر بن برقان  )2(  . من هذا البحث)118:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
 ).106:ص/6:ج( )3(
َِّمحمد بن إسحاق بن یسار المطلبي )4(  . من هذا البحث)104:ص(ترجمته َّتقدمت . ُ
 ).138:ص/9:ج(، و)322:ص/1:ج( )5(
ْیحیى بن أبي حیة الكلبي )6( َ َّ  . من هذا البحث)109:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 ). 247:ص/2:ج() 7(
 ). 247:ص/2:ج() 8(
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ُّفــي مــواطن أخــرى كــان یعــدل بعــض الــرواةو ّ الخطیــب ه أخرجــمــا : ٕ وان لــم یكتــب عــنهم، مــن ذلــكُ
ُّالبغــدادي ْ ْنمیــر بــن ایعنــي -وســألته :قــال ،یــابيْرِالف بــسنده عــن جعفــر (1)"تــاریخ بغــداد" فــي َ  بــن علــي عــن -َُ

َثقــة وهــو ،راســانُخ أهــل مــن وكــان ،ببغــداد یكــون كــان" :فقــال ،(2)ثابــت  ولــم ،ریینَزَالجــ عــن روایتــه ولكــن .ِ
  ."اًشیئ عنه كتبأ

ِّومن عظیم أمانته وموضوعیته أنه كـان یعـدل بعـض الـرواة، ویقـدمهم حتـى علـى نفـسه، مـن ذلـك ُِّ َُ ُّ َّ     :
ُّالبغــداديمــا أخرجــه الخطیــب  ْ ْنمیــر بــناإلمــام ا  بــسنده عــن(3)"تــاریخ بغــداد" فــي َ   بــن اهللا عبــد غلبنــا: "لاقــ ،َُ

  ."والورع بالحفظ (4)نمـالرح عبد
ْ اإلمــام ابــن نمیــرةومــن دقــ َ أنــه كــان یــوازن بــین الــرواة فــي المرتبــة الواحــدة، مــن ذلــكَُ ُّ   مــا أخرجــه: َّ

ّاإلمــام ابــن عــدي فــي  ِ ّالحــضرمي،  بــسنده عــن محمــد بــن عبــد اهللا(5)"الكامــل"َ ِ َ ْ ــبــن ا ســألت :لا قــَ ْنمی   عــن رَُ
َّالحمانيیحیى  هـو أكبـر مـن هـؤالء " : قـال،صـحابنا متـوافرونأ و(8)جـابْنِوم (7) وهـا هنـا علـي بـن حكـیم،(6)ِ

  ".همّكل
ًوكان یبین أحیانا مـا أخرجـه اإلمـام ابـن أبـي : ، مـن ذلـك عـن أقـرانهموا بـهَّ وتمیـزُّ الـرواة، بهَّ ما برزَّ

ِالجرح والتعدیل"حاتم في  ْ َّ ْ َْالجنیدّ علي بن الحسین بن أخبرنا: ، قال(9)"َ ْسـمعت ابـن نمیـر یقـول:  قال،ُ ابـن : "َُ
 كـان أكثـر فـي (12)كـان أعلـم بالحـدیث مـن ابـن إدریـس، وابـن أبـي زائـدة (11)تقـن، وحفـصأ كـان (10)دریسإ

  ."الحدیث من ابن إدریس، وفي اإلتقان
ِ اعتماد مصادر علمیة دقیقة في التعدیل-3 ْ َّ :  

  : مصدرینیعتمد الناقد في عمله على 
َّ حــصیلة مــن قبلــه مــن النقــاد:لَّوَاأل - َّالنقــاد ستخلــصها وتتمثــل فــي المــادة التــي ا :ُّ خــالل مــن ه قبلــُّ
َللرواةدراستهم  َ متابعة تلك الدراسـة ألولئـك الـرواة الناقد وبها یستطیع،، ومرویاتهمُّ الـذین لـم یـدركهم، مـع مـا  ُّ

  .المادة عنده من مصادرها المختلفةلك ینضم إلى ذلك من نتائج یتوصل إلیها من تجمع ت
                                                           

  ).278:ص/13:ج() 1(
َعلي بن ثابت الجزري )2( َ  . من هذا البحث)210:ص(َّتقدمت ترجمته . ّ
 ).213:ص/11:ج() 3(
 .َّالدارمي، صاحب السننعبد اهللا بن عبد الرحمن هو اإلمام  )4(
  ).238:ص/7:ج() 5(
  . من هذا البحث)111:ص(َّتقدمت ترجمته . انيّمِالحبن عبد الحمید یحیى ) 6(
  . من هذا البحث)139:ص(َّتقدمت ترجمته . َْاألوديعلي بن حكیم ) 7(
ِالتمیميبن الحارث  جابْنِم )8( ِ   . من هذا البحث)139:ص(َّقدمت ترجمته ت. َ
ِالجرح والتعدیل : اتمابن أبي ح) 9( ْ  ).9:ص/5:ج(، )323:ص/1:ج(َّ
  . من هذا البحث)12:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ األوديعبد اهللا بن إدریس )10(
ّ النخعيِحفص بن غیاث )11( َ  . من هذا البحث)11:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
َ الهمدانيائدةیحیى بن زكریا بن أبي ز )12( ْ  . من هذا البحث)99:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
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ألحادیــث، والمقارنــة بینهــا، ودراســتها، وتمحیــصها لدراســته الخاصــة القائمــة علــى جمعــه : انيَّالثــ -
َمع دراسة أحوال الرواة َّوتتبع أخبارهم، باإلضافة إلى ما یقف علیه عند النقاد المعاصرین ُّ ُّ(1).  

َّنمیر وعباراته في تعدیل الرواة أنه اعتمد على المصدرین ویالحظ من خالل تتبع أقوال اإلمام ابن  َ ُّ ْ َُ
ْقول اإلمام  أبو زرعة : ََّ وبطریقة متفاوتة، فقد اعتمد على المصدر األول، ولكن بصورة قلیلة، من ذلكاًمع ُ

ِالدمــشقي فــي  ْ َ ْفحــدثني محمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــر، قــال: (2)"تاریخــه"ِّ ِّكــان وكیــع یحــدث عــن مــ: "َُ َ ٍشیخة ال ُ
ْنعیمنعرفهم، فكنا نسأل عنهم أبا  ْالفضل ، یعني"َُ َدكین بن َ ُ.  

َّمن قبله من النقاد م احكأینقل في بعض المواطن كان َّبل إنه   ما أخرجه اإلمام : بالنص، من ذلكُّ
ْنمیـر، قـالمحمـد بـن عبـد اهللا بـن ، عـن اإلمـام (3)"تهذیب الكمال"المزي في  ْنعـیمأبـا   سـمعت :َُ  بـن ْضلَالفـ َُ

َدكین،   ".-(4)أحمد بن صالح  یرید-ما قدم علینا أحد أعلم بحدیث أهل الحجاز من هذا الفتى" : یقولُ
َّ فإنــه اعتمــد علیــه بــصورة كبیــرة، حیــث إن أغلــب أقوالــه وعباراتــه فــي تعــدیل المــصدر الثــانيأمــا و َّ

َالرواة والتي تم عرضها من خالل هذا الفصل تصلح ألن تكون نماذج على  َُذلك والله َأعلمُّ ْ ُ َّ َ .  
َّاعتباره ألحكام بعض النقاد ومخالفته ألحكام آخرین -4 ُّ:  

ْابن نمیر اإلمام كان  ًیعتبر بأحكام بعض النقاد فیوافقهم في تعدیل الرجال أحیانَُ َ ِّ َّ وقـد تكـون   كثیرة،اُّ
  :هذه الموافقة

ْحیث ینقل اإلمام ابن نمیر قول موافقة صریحة واضحة، . أ       مـا : ، مـن ذلـكالناقد ویعـزوه إلـى قائلـهَُ
ّابن عدياإلمام  هأخرج ِ ْمحمد بن عبـد اهللا بـن نمیـر  اإلمام بسنده عن"الكامل" في َ ، (5)ئل عـن الحـسنُ وسـ،َُ
ْنعیمكان أبو " :، فقال"أصحیح الحدیث هو؟": لهفقیل     وقـد غلـط فـي شـيء غیـرَّالِ إاً ما رأیت أحد:یقول (6)َُ

  .(7)"الحسن بن صالح
ِموافقـــة غیـــر صـــریحة، تتـــضح مـــن خـــالل موافقـــة اإلمـــام ابـــن نمیـــر ألحكـــام. ب ْ َّ مـــن النقـــادٍ كثیـــرَُ ُّ ،

  .والنماذج على ذلك متعددة ومتنوعة في هذا الفصل
َّوفي المقابـل نجـد أن اإلمـام ابـن نمیـر قـد یخـالف بعـض النقـاد فـي أحكـامهم، مـن ذلـك ُّ ْ َُ مـا أخرجـه : َّ

ِرح والتعدیلَالج"اإلمام ابن أبي حاتم في  ْ َّ ْ بسنده عن اإلمـام ابـن نمیـر(8)"ْ َّعبـد الوهـاب بـن عطـاء الخفـاف : "َُ َ
ه َّ أنـ:ث عنه أصـحابنا، وكـان أصـحاب الحـدیث یقولـونَّدَقد ح عبد الوهاب بن عطاء ":، وقال"لیس به بأس

                                                           
َكتابیحیى بن معین و:  أحمد نور سیف:یظر )1(  ).69:ص(ه التاریخ ِ
 ).219:ص( )2(
   ). 342:ص/1:ج( )3(
ّأحمد بن صالح المصري )4( ْ  . من هذا البحث)14:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
َالهمدانيالحسن بن صالح ) 5( ْ  . من هذا البحث)113:ص (َّ تقدمت ترجمته.َ
َْهو أبو نعیم ) 6( َالفضل بن دكینُ ُ ْ َ . 
ِابن عدي) 7( ِالكامل في ضعفاء الرجال : َ َ  ).311:ص/2:ج(ِّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )8( ْ َّ ْ    ).324:ص/1:ج(َ
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ْنعـیمو ، وأبـ- یعنـي مـن سـعید- سـمع منـه بـأخرة(2)بـأخرة، كـان شـبه المتـروك، ووكیـع (1)سمع مـن سـعید َُ(3) 

  ."سمع من سعید بأخرة
َوهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا یــدل علــى اســتقالل اإلمــام ابــن نمیــر فــي رأیــه وحكمــه علــى الرجــال،  ِّ ْ َُ ُّ ََّّ ٍ َ َّ

 األحادیـــث، والمقارنـــة بینهـــا، ودراســـتها، دراســـته الخاصـــة القائمـــة علـــى جمـــعَّحیـــث إن أحكامـــه نابعـــة مـــن 
َوتمحیصها مـع دراسـة أحـوال الـروا اد َّقـُّالنمـن العلمیـة المـستفادة حـصیلة مـع عـدم إهمالـه للوتتبـع أخبـارهم،  ةُّ

  . الذین سبقوه في هذا المیدان
َاستعمال التعدیل المطلق والنسبي في بیان أحوال الرواة -5 ُّ ِ ْ َّ  :  

ِعــدل اإلمــام ابــن نمیــر عــدد مــن الــرواة، واســتعمل فــي ذلــك التعــدیل المطلــق والتعــدیل ا ِْ َّْ َّ َ ُّ ْ َُ لنــسبي، أمــا َّ
ِالتعدیل المطلق فیقصد به  ْ َ بتعدیل الراوي بلفظ مطلق، دون قصد مقارنة حاله بحال غیره من الـرواة، الحكمَّ ُّ َّ

  .َّوقد تم عرض نماذج كثیرة ومتعددة من ذلك في هذا الفصل
ِوَأما التعدیل النسبي، فیقصد به  ْ َّ ً بتعـدیل الـراوي نـسبیالحكمّ اتـه ومرویـات   بعـد المعارضـة بـین مرویاَّ

َغیره من الرواة   : َّ عدة، منهاوه وهذه المعارضة كان لها وج،ُّ
ِمــا أخرجــه اإلمــام ابــن عــدي فــي : َّ المعارضــة والمقابلــة بــین الــراوي وأقرانــه، مــن ذلــك-  (4)"الكامــل"َ

َالحـضرمي، بسنده عن محمد بن عبد اهللا ْ ْنمیـربـن ا سـألت :لا قـَ َّالحمـاني عـن یحیـى َُ علـي بـن  وهـا هنـا ،(5)ِ
  ".همّهو أكبر من هؤالء كل" : قال،صحابنا متوافرونأ و(7)جابْنِوم (6)حكیم

تـاریخ " فـي  ابـن عـساكره اإلمـامأخرجـمـا : َّ المعارضة والمقابلـة بـین الـراوي وأهـل بلـده، مـن ذلـك-
ْنمیربن اإلمام ا  بسنده عن(8)"دمشق َالهمدب ْیَرُ من أبي كًاما بالعراق أكثر حدیث" :لا ق،َُ ْ وال أعـرف  ،(9)انيَ
  ."بلدنا منه بحدیث

ْمــا أخرجــه اإلمــام ابــن أبــي حــاتم فــي الجــرح : وشــیخه، مــن ذلــكَّ المعارضــة والمقابلــة بــین الــراوي - َ
ِوالتعــــدیل ْ َْالجنیــــد بــــن الحــــسین بــــن ي علــــأخبرنــــا: ، قــــال(10)"َّ ْنمیــــر ســــمعت ابــــن : قــــال،ُ          یحیــــى بــــن: " یقــــولَُ

                                                           
ُعروبةسعید بن أبي  )1( ُالیشكري ، مهران:َ ْ   . من هذا البحث)107:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
َّو ابن الجراحه )2( َ. 
َْهو أبو نعیم  )3( ّالفضل بن دكین الكوفيُ ِ ُ َ ُ ْ َ. 
  ).238:ص/7:ج() 4(
  . من هذا البحث)111:ص(َّتقدمت ترجمته . انيّمِالحبن عبد الحمید یحیى ) 5(
  . من هذا البحث)139:ص(َّتقدمت ترجمته . َْاألوديعلي بن حكیم ) 6(
ِالتمیمي بن الحارث جابْنِم )7( ِ   . من هذا البحث)139:ص(ت ترجمته َّتقدم. َ
 ).57:ص/55:ج(تاریخ دمشق : ابن عساكر )8(
ْكریبمحمد بن العالء بن ) 9( َ َ الهمدانيُ ْ  . من هذا البحث)99:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ). 167:ص/9:ج(، و)322:ص/1:ج() 10(
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صـلح مـن أ هـو ، لـم یكـن صـاحب حـدیث، ال بـأس بـه(2)سـوددة بـن األْیـَبُن عث عِّدَحُالذي ی (1)عبد الرحمن
    ."ث عنه عبیدةِّدَحُالذي ی

ٍ المعارضة والمقابلة بین عدد من الرواة بذكر ما تمیز به كل راو عن غیره، من ذلك- َ ما أخرجه : ُّ
ِالجـرح والتعـدیل"اإلمام ابن أبي حاتم فـي  ْ َّ ْ َْالجنیـدحـسین بـن ّ علـي بـن الأخبرنـا: ، قـال(3)"َ سـمعت ابـن :  قـال،ُ

ْنمیـر یقــول  (6)كــان أعلـم بالحــدیث مــن ابــن إدریــس، وابــن أبــي زائــدة (5)تقــن، وحفــصأ كــان (4)دریــسإابــن : "َُ
  ."كان أكثر في الحدیث من ابن إدریس، وفي اإلتقان

ِ مصطلحات وعبارات للتعدیل، استعمال-6 ْ   : لمراتبمتنوعة األلفاظ، مختلفة الدالالت، متعددة ا َّ
ُّاســتعمل اإلمــام ابــن نمیــر فــي تعــدیل الــرواة      ْ متنوعــة فــي ألفاظهــا مختلفــة فــي ت وعبــارات مــصطلحاَُ

َثقـة"، "لیـهثنـى عَأ ":هيو دالالتها، ُوثقـه"، "ِ ََّ ُثقـة صـدوق"، "َِّمـن الثقـات"، "َ َ َ َثقـة ال بـأس بـه "،"ِ ، "حـافظ كـیس"، "ِ
، " بـأسِ بـهَلیس"، "ِ بهَال بأس"، "كتب عنها"، "ُنهَ عَبَتَك"، "ٍ صدقَرجل َكان"، "لهِّجَبُ یَكان "،"صالح"، "شیخ"
ُ من َأئمة المٌثِّدَحُم"، "ال أقدم على ترك حدیثه"، "ما رأینا مثل فالن" ُ َّ   . "النُم فْعِن"، "ثینِّدَحِ

َدالالتها، وما تمثلـه فـي تعـدیل الـرواة فـي هذه المصطلحات والعبارات بحسب وضعویمكن   مراتـب ُّ
ِالتعدیل مرتبة:  األولى-: الث، هيث ْ   . والتوثیقَّالتام َّ

ِمرتبة التعدیل: الثانیة -             ْ   . دون البلوغ درجة التوثیقَّ
ِمرتبة التعدیل: الثالثة -             ْ   . األقرب إلى الضعفَّ

  .َّمع مالحظة أن المرتبتین األولى والثانیة لالحتجاج، والثالثة لالعتبار
َفرد َت ال-7 ِالتعدیل باستعمال مصطلحات خاصة في َّ ْ َّ :  

َتفرد َّ ْ اإلمام ابن نمیر باسـتعمال َ َّ وعبـارات تعـدیل خاصـة لـم یـستعملها غیـره مـن النقـاد، مـصطلحاتَُ ُّ
َ واذا جاوزت الفـرات فلـیسٌ فالنَّحدثنا" : هي َ َُ ُ مثلـهٌ أحـدٕ ُسـبحان اهللا ومثلـه یـسَأ" ،"اً جـدٌرفیـع"، "َ ُ َُ َ ْ مـا َّإن! نـه؟َ عُلُ
ّو عناـ هُألـُیس ْدل على التعـا تـوكله، "ورعـظ والـا بالحفـلبنَغ" ،"َ َّ َّدیل التام للراوي والتوثیقُّ َّ ِ.  

ِ التعدیلُّتدل علىهي ، و"َما هو عندي ممن یكذب"عبارة و ْ ْ القریب من الجرحَّ َ.  
َ تعدیل بعض الرواة أثناء التعریف بهم-8 ُّ:  

ْان اإلمـــام ابـــن نمیـــر یعـــكـــ َدل بعـــض الـــرواةَُ ُّ ســـعة  علـــى معرفتـــه الواُّ أثنـــاء التعریـــف بهـــم، ممـــا یـــدلّ
ُّأخرجـه الخطیـب البغـدادي فـي مـا : ٕواحاطتـه الكاملـة بـأحوالهم، مـن ذلـك ْ  بـسنده عـن اإلمــام (7)"تـاریخ بغـداد"َ

                                                           
ّاألرحبيبن عبد الرحمن یحیى ) 1( ِ َ   . من هذا البحث)138:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ
َة بن األسود الهمدانيدْیَبُع) 2( ْ   . من هذا البحث)138:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ِالجرح والتعدیل : اتمابن أبي ح) 3( ْ  ).9:ص/5:ج(، )323:ص/1:ج(َّ
  . من هذا البحث)12:ص(َّ تقدمت ترجمته .َْ األوديعبد اهللا بن إدریس )4(
ّ النخعيِحفص بن غیاث )5( َ  .ذا البحث من ه)11:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
َ الهمدانيیحیى بن زكریا بن أبي زائدة )6( ْ  . من هذا البحث)99:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 ).397:ص/3:ج() 7(
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ْابن نمیر، قال ُصدوق (1)ُّأبو أحمد الزبیري: "َُ ِ، ما علمت إ(2)َّالثوري، وهو في الطبقة الثالثة من أصحاب َ  َّالُ
َثقـةََّ، مـشهور بالطلــب، اًخیـر ْنعـیمَ صــحیح الكتـاب، وكــان صـدیق أبــي ِ ْنعـیم، وســماعهما قریـب، أبــو (3)َُ  ّنَســ َأَُ

ِالجــرح والتعــدیل" فــي بــن أبــي حــاتمأخرجــه اإلمــام ا، ومنــه مــا "اًمنــه وأقــدم ســماع ْ َّ ْ    بــن علــينــا أخبر: ، قــال(4)"َ
َْالجنیـــد بـــن الحـــسین ْنمیـــر ابـــن ســـمعت :قـــال ،ُ ـــهى رو،َِ ثقـــةاًكـــان شـــیخ عبـــد الملـــك بـــن عطـــاء": یقـــول َُ     عن
ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـن أبـي حـاتما اإلمـام  ومنـه مـا أخرجـه،" لـه حـدیث أو حـدیثانّيِ هو كوف،شیوخنا ْ َّ ْ َ")5( ،

ــــيأخبر: قــــال ــــا عل َْالجنیــــد، بــــن الحــــسین بــــن ّن ْنمیــــر ســــمعت ابــــن : قــــالُ    قاضــــي موســــى بــــن داود":  یقــــولَُ
   ."َِثقة )6(سْسوَرَط
  : بالغلط والخطأ الیسیر َّالراوي عدم مؤاخذة -9

َإن اإلنــسان بطبیعتــه البــشریة ال یــسلم مــن الغلــط والخطــأ وان كــان ثقــة،  ِٕ َّ  فـــي يالــذهبالحــافظ قــال َّ
َولــیس مــن حــ" :(7)"الموقظــة" َثقــةِّد الِ  -ِالمعــصوم ُ مــن ذلــك غیــرُسلمَ، فمــن الــذي یــئِخطــُ وال یُطَغلــَ ال یُهَّأنــ: ِ

َّصلى الله علیه وسلم َّ ََّ ََ ِ َْ َ َّ الذي ال یقر على خط-ُ   ". أُ
َّوقـد كــان اإلمـام ابــن نمیــر كغیـره مــن النقـاد ال یؤاخــذ الــراوي بـالغلط والخطــأ الیـسیر الــذي ال یطعــن     َّ ُّ ْ َُ

ِالجــرح والتعــدیل"مــا أخرجــه اإلمــام ابــن أبــي حــاتم فــي : فــي ضــبطه، مــن ذلــك ْ َّ ْ     عیــسى بــنرنــاأخب: قــال، (8)"َ
َالــصیدنانيبــشیر  ْ َّســألت ابــن نمیــر عــن خــال:  قــال،(9)َّ ْ ُصــدوق: " فقــال،(10)د بــن یحیــىَُ  ه فــي حدیثــَّ أنَّالِ إ،َ
  ."ً قلیالاًغلط
ُّالتعجب من السؤال عن المعروفین بالعدالة -10 َ :  

َان اإلمام ابن نمیر یتعجب إذا سئل عن الرواة المعروفین بالعدالة، من ذلك ُّ ُ ْ  الخطیب هأخرجما : كَُ
ُّالبغــدادي ْ ًســمعت رجــال: لا قــَّ الــرازي،ِ حــاتميأبــ اإلمــام بــسنده عــن (11)"تــاریخ بغــداد"فــي  َ     یــسأل محمــد بــن ُ

ْعبد اهللا بن نمیر، عن عثمان بن أبي شیبة ْ َُ ُ ُسـبحان اهللا ومثلـه یـسأل عنـه؟" :فقال محمـد بـن عبـد اهللا ،(12)َ ُ ُ !
ّما یسأل هو عناَّنِإ َ ُ."  

                                                           
ّأبو أحمد الزبیري )1( ِ َْ ّاألسدين الزبیر محمد بن عبد اهللا ب ُّ ِ َ  . من هذا البحث)17:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  .سفیانهو  )2(
َأبو نعیم الفضل بن دكهو ) 3( ُ ْ َْ َ  .ینُ
 ).361:ص/5:ج(، و)324:ص/1:ج( )4(
  ). 141:ص/8:ج(، و)323:ص/1:ج() 5(
ْطرسوس) 6(   .من هذا البحث) 96:ص(َّتقدم التعریف بها : ََ
 ).78:ص (:ُینظر) 7(
  ).368:ص/3:ج( )8(
َالصیدناني بشیر عیسى بن) 9( ْ   . من هذا البحث)98:ص(َّ تقدمت ترجمته .َّ
َالسلميد بن یحیى َّخال )10(  . من هذا البحث)125:ص(َّتقدمت ترجمته . ُّ
 ).166:ص/13:ج( )11(
ّعثمان بن محمد بن أبي شیبة العبسي )12( ْ َْ  . من هذا البحث)88:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
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ٕدیل الراوي وان لم یكن صاحب حدیث تع-11 َّ :  
َّهــو مــن عــرف بــشدة االهتمــام والعنایــة بالحــدیث وحفظــه، فقــد أخــرج : إن صــاحب الحــدیث  مــاماإلُ

ِّالمحدث الفاصل" في كتابه َالرامهرمزي َ ْشـیبة، قـال بكر بـن أبـي ي أببسنده عن (1)"ُ مـن لـم یكتـب عـشرین " :َ
ّأخــرج اإلمــام ابــن عــدي فــي ، و" صــاحب حــدیثُّعــدُمــالء لــم یإألــف حــدیث  ِ بــن شیم ُهــبــسنده عــن  )2("الكامــل"َ

َّ، یجـيء أحـدهم بكتـاب یحملـه، كَأنـه أصـحاب الحـدیث من لم یحفـظ الحـدیث فلـیس هـو مـن: "، قال)3(بشیر
  ".سجل مكاتب

ُّتعــد ونحوهمــا  )حــدیثالب احصــمــن ألــیس (َّوعلیــه فــإن عبــارة       رة إلــى تــضعیفه أو إشــاَّالــراوي اًغمــزُ
َّالنقــاد، فقــد أخــرج اإلمــامعنــد       عــن  (5)"جلــد بــن أیــوب"َّالــراوي فــي ترجمــة  -ًمــثال -(4)"الــضعفاء" العقیلــي فــي ُّ

: أي ،"لــیس بــصاحب حــدیث:  ویقولــون،ون جلــد بــن أیــوبُفِّعَضُأهــل البــصرة یــ":  قــال،عبــد اهللا بــن المبــارك
  . أحادیثٕ أهله، وان روىمن اً، وال معدودالحدیث باًلیس معتنی
َكن عند اإلمام ابن نمیـر ال تعـد كـذلك، فهـو الـذي حكـم فـي غیـر مـوطن بتعـدیل عـدد مـن الـرواة ول ُّ ُّ ُ ْ َُ

ِمــا أخرجـه اإلمــام ابـن أبــي حـاتم فــي الجـرح والتعــدیل: ممـن لــم یكونـوا أصــحاب حـدیث، مــن ذلـك ْ َّ ْ : ، قــال(6)"َ
َْالجنید بن الحسین بن ي علأخبرنا ْنمیر سمعت ابن : قال،ُ ث عـن ِّدَحـُالـذي ی  بـن عبـد الـرحمنیحیـى: " یقولَُ

  ."دةْیَبُث عنه عِّدَحُصلح من الذي یأ هو ،ال بأس به  لم یكن صاحب حدیث،(7)سوددة بن األْیَبُع

                                                           
 ).337:ص( )1(
  ).95:ص/1:ج() 2(
َالــسلمي، بــن القاســم بــن دینــار شیم بــن بــشیرُهـ) 3(   وقــد قــارب الثمــانین، مــات ســنة ثــالث وثمــانین، أبــو معاویــة بــن أبــي خــازمُّ

  ).7312: (، ترجمة رقم)574:ص(تقریب التهذیب  :ابن حجر: ُینظر. ومائة هجریة
 ).204:ص/1:ج( )4(
ّالبصريیوب أن جلد ب )5( ِ ْ  ).2382: (، ترجمة رقم)257:ص/2:ج(التاریخ الكبیر : ُینظر.  معاویة بن قرة:عنروى ، َ
  ). 167:ص/9:ج(، و)322:ص/1:ج() 6(
َ بن األسود الهمدانيدةْیَبُع )7( ْ   . من هذا البحث)83:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
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  الفصل الرابع

ْد بن عبد اهللا بن نمیر َّمحممنهج اإلمام  َ ُ
ِالرجالح في جر َ ِّ  

  
 :ويشتمل عىل أربعة مباحث

  

ْابــن نمــري  يف اجلــرح مــصطلحات اإلمــام : َّولَث األحــاملب -  َ ُ
 .ومدلوالهتا

 

ُالرواة امل: املبحث الثاين -  َ ْجرحون عند اإلمام ابن نمريُّ َ ُّ َ. 
 

ْمراتب اجلرح: املبحث الثالث -  ْ عند اإلمام ابن نمريَ َ ُ. 
 

ــع -  ــري يف : املبحــث الراب ــن نم ــام اب ــنهج اإلم ْخــصائص م َ ُ
ْاجلرح َ. 
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  لَّوالمبحث اَأل
ْحات اإلمام ابن نمیر في المصطل َ   ح ومدلوالتهاْرَجُ

ْمن خالل ألفاظ وعبارات ابن نمیر في دراسة تطبیقیة ( َ   )حْرَالجُ
ََّتكلم  ْاإلمام الناقد محمد بـن عبـد اهللا بـن نمیـر َ َفـي جـرح عـدد مـن الـرواة، وقـد اسـتعمل َُ مـصطلحات ُّ

ات فـي سـیاق ، وجـاءت هـذه المـصطلحات والعبـاراًمـدلوالتها أحیانـ متنوعة في ألفاظها، مختلفة في توعبارا
َالجرح المطلق للرواة ُّ.  

َّ بجــرح الــراوي بلفــظ مطلــق، دون قــصد مقارنــة حالــه بحــال الحكــم": ح المطلــقْرَالجــ" بعبــارة وقــصدت
َغیــره مــن الــرواة ِوهــذا التعریــف لــم یــسبق أن ذكــر فــي كتــب مــصطلح الحــدیث أو الجــرح والتعــدیل، ولكــــــن . ُّ ْ َّ ْ َ ُ

  .اقتضــته مجریات البحث
ْبـن نمیــر فـي ا عـرض للمــصطلحات والعبـارات التــي اســتعملها اإلمـام الناقــد وفیمـا یلــي َ الــرواة،جــرحَُ ُّ 

  :، والتي یمكن تقسیمها إلى قسمین رئیسینمع االجتهاد في بیان مدلوالتها
ُه النقادح المطلق التي وافقْرَمصطلحات الج: ً أوال- َّ   . في استعمالهاُّ
ْ اإلمام ابن نمیر في استعمالهاَََّتفرد يتح المطلق الْرَمصطلحات الج: اً ثانی- َُ.  

ُ النقـاد ح المطلـق التـي وافـقْرَمـصطلحات الجـ: لَّوالمطلب اَأل َّ ُّ 
ْنمیر في استعمالهااإلمام ابن  َ ُ :  

ْاســـتعمل اإلمـــام ابـــن نمیـــر مـــصطلحات ُالنقـــاد  هوعبـــارات للجـــرح وافقـــ َُ َّ   وداللـــةاًلفظـــفـــي اســـتعمالها ُّ
، "شیخ لیس بمعروف"، "شیخ لیس بذاك"، "ترك حدیثه"، "تركه"، " فیها بعض الغلطأحادیثهم" : وهي،اًأحیان

َّضعفه"، "ضعیف الحدیث"، "ضعیف" ُیـضعفه"، "َ ِّ َ یختلـف علیـه "، "كـان ال یحفـظ األسـانید"، "اًضـعیف جـد"، "ُ
َّْتوقونكان الناسَ "، "في األسانید َّكذاب"، " حدیثهََ َّكذاب"، "یكذب على فالن"، "َ َّكذ َ ِمن َأكذب"، "ابَ َ ، "َّ الناس ْ

لـیس هـو ممـن "، "لـیس ممـن یكتـب حدیثـه"، "بـشيء لـیس حدیثـه"، "لیس بـشيء"، "َِثقةلیس ب"، "لیس بالقوي"
َّیحـــد َ لـــه "، "منكـــر الحـــدیث"، "متـــروك الحـــدیث"، "متـــروك"، "ال یـــساوي شـــيء"، "اًلـــیس یـــسوى شـــیئ"، "ث عنـــهُ

  : وفیما یلي تفصیل ذلك،"ثیضع الحدی"، "أنكروا حدیثه"، "أحادیث منكرة
    ":  الغلط بعض فیها حادیثهمأ" -1 

َّالغلــط لــم یــسلم منــه إال المعــصوم ََّ صــلى اللــه علیــه وســلم-ِ َّ ََّ ََ ِ َْ َ َّ، والغلــط قــد یقــع مــن الــراوي العــدل أو -ُ
ٕوقلـة الغلـط مـن الـراوي ال تـؤدي إلـى تـرك حدیثـه، وان كانـت تـشعر ب. المجروح، وقد یكثر وقد یقل َّ نـوع مـن َِّ

َّالضعف، بخالف كثرت الغلط وفحش الخطأ فإنها تقدح في ضبط الراوي مما یـؤدي إلـى تـرك حدیثـه وعـدم  َّ
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ْلـیس یكـاد یفلـت مـن الغلـط أحـد، إذا كـان الغالـب علـى الرجـل : ")1(َّقال اإلمـام سـفیان الثـوري االحتجاج به، َ
ٕالحفظ، فهو حافظ وان غلط، واذا كان الغالب علیه الغلط ترك : )3(:)2(وقال اإلمام عبد الرحمن بن مهدي، "ٕ

م نفـسه عنـد ِهَّیـتع علیـه، ولـم َمـْجُتمادى في غلـط م إذا":  قال،"؟وایة عنهِّ یترك الريمن الذ": )4(قلت لشعبة
  ".هم بالكذبَتُ أو رجل یه،اجتماعهم على خالف

ْوعلیه فإن األصل حمــل عبـارة اإلمـام ابـن نمیـر  َُ َّ علـى الجـــرح الیـسیر " غلـطأحـادیثهم فیهـا بعـض ال"ِ
ُللراوي بحیث یكتب حدیثه لالعتبار ُ ُ َِّوال یرد، إال إذا جاءت قرینة تصرفها عن ذلك َّ ُ.  

َّوقد قال اإلمام ابن نمیـر هـذه العبـارة فـي حـق األخـوین حبـان ِ ْ َ ومنـدل)5(َُ ْ ّ ابنـي علـي العنـزي، فقـد )6(ِ ِ ََ ّ
ِالجرح والتعد" في بن أبي حاتمأخرج اإلمام ا ْ َّ ْ  سـمعت :قـال ،ُبن الحـسین بـن الجنیـد ّنا عليأخبر :، قال)7("یلَ

ْنمیرابن    ."حادیثهم فیها بعض الغلط ألَدْنِخوه مأو انَّبِح":  یقولَُ
  :"ترك حدیثه"، "تركه "-2

ًتركــت الــشيء تركــ: یقــال فــي لغــة العــرب ُ ْ ُخلیتــه: اََ ُ َّْ َّمعلــوم أن التــرك االصــطالحي یطلــق علــى "و، )8(َ
ِّه فال یكتب، سواء كان سبب ذلك كثرة الخطأ أو الفسق أو البدعة أو الكذب في الروایةُمن ترك حدیث ُ .  

ًكمــا أنــه ال یلــزم مــن تــرك أحــدهم للــراوي أن یكــون متروكــ َّ َّ  فقــد یوثقــه مــن هــو أعلــم بــه ممــن تركــه، اَّ
َا أو لــم َأر  أو أحــدهم)10( وابــن مهــدي)9(فــالن تركــه یحیــى بــن ســعید:  مــا یقــف الباحــث علــى قــولهماًوكثیــر

ُیحیى یروي له، فهذا یدل على أن الراوي ال یكتب حدیثه عند یحیى أو ابن مهدي ُ ُ َّ َّ ُّ")11(.  
َّوال یقــصد التــرك اإلصــطالحي بــأن حــدیث الــراوي متــروك مطــروح، ولكــن " تركــه فــالن: "وقــد یقــال َّ ُ

ـــر وان كــان ثقــة، مــن  َیقــصد اإلعــراض وعــدم األخــذ عــن الــراوي لــسبب أو آلخـــ ِٕ مــا أخرجــه الحافــــــظ : ذلــكَّ
: ، قـالي بـن المـدینّيعلـَّأن اإلمـام  )13("عطـاء بـن أبـي ربـاح"فـي ترجمـة  )12("ن االعتـدالمیـزا"الذهــــبي في 

                                                           
ُّ الخطیب البغدادي)1( ْ   ).428:ص/1:ج(الكفایة : َ
ّهو عبد الرحمن بن مهدي العنبري) 2( َْ َ.  
َّابن حبان) 3(   ).79:ص/1:ج(كتاب المجروحین : ِ
ّهو شعبة بن الحجاج العتكي) 4( َّ .  
ُهو حبان بن علي العنزي الك) 5( ّ َّ ّوفيِ   .من هذا البحث) 72:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
ّمندل بن علي العنزي الكوفي) 6( ِّ ُ ّ َ ْ   . من هذا البحث) 72:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)7( ْ َّ ْ   ). 435:ص/8:ج(، و)270:ص/3:ج(، و)323:ص/1:ج(َ
  ).ترك: مادة(، )405:ص/10:ج(لسان العرب : ابن منظور )8(
  .هو القطان )9(
ّهو عبد الرحمن بن مهدي العنبري) 10( َْ َ.  
َّشفاء العلیل بألفاظ وقواعد الجرح والتعدیل، قدم له: مصطفى بن إسماعیل) 11( ِ ْ َّ ْ  مـصر، -مقبل بـن هـادي الـوادعي، القـاهرة: َ

  ).  330:ص( السعودیة، مكتبة العلم -مكتبة ابن تیمیة، جدة
  ).70:ص/3:ج() 12(
َّأسلم القرشي: باحعطاء بن أبي ر) 13( ِ َُ َ   .من هذا البحث) 212:ص(َّتقدمت ترجمته . ْ
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ْسعد، وقیس بن )1(رة قد تركه ابن جریجَخكان عطاء بَأ"  َركـــــ التِنْعـَلـم ی: تــــــقل: "وقال الحـافظ الـذهبي، ")2(َ
ّهما بطال الكتابة عنه، واالَّأن بل عنى ؛الحيــــاالصط   ". يضرت َْب فعطاء ثٕ

َفـي أقـوال اإلمـام ابـن نمیـر وعباراتـه فـي نقـد الرجـال، " تـرك حدیثـه"، و"تركـه"ُوقد استعمل مـصطلح  ِّ ْ َُ
ُّوكان یفید الترك االصـطالحي تـارة، ممـا یعنـي الجـرح الـشدید للـراوي، بحیـث یتـرك حدیثـه، وال یحـتج بـه وال  َ ُ ُُ ُ َّ

َیستشه ُد به وال یعتبر بهُ ، )5(في حـق الواقـدي) 4("التاریخ الكبیر" في ّالبخاريما أخرجه اإلمام :  من ذلك،(3)ُ
ْسكتوا عنه، تركه أحمد وابن نمیر": قال َُ".  

َّویفیــد التــرك غیــر االصــطالحي تــارة أخــرى، ممــا یعنــي اإلعــراض وعــدم األخــذ عــن الــراوي لــسبب       
ِالتعدیل" الباجي في ه اإلمامأخرجما : أو آلخــــر، من ذلك ْ ْقال ابـن نمیـر:  قال،)6("جریحَّ والتَّ  أي فـي حـق -َُ

ّأحمد بن عبد الملك الحراني األسدي ِ َ َ َّ   . ، فترك حدیثه" یسیئون الثناء علیهأهل بلده: ")7(َ
  ":شیخ لیس بذاك "-3

، وقــد "لـیس بـذاك"، و"شـیخ"ُمـصطلح مركـب جمــع فیـه بـین مـصطلحي " شـیخ لـیس بـذاك"مـصطلح 
ْأن اإلمام ابن نمیر استعمل مصطلح ) 8(َّعلمنا فیما تقدم َُ   :على وجهین" شیخ"َّ

  .َّالراوي التعریف ب: األول-
ًجرحَّبیان مرتبة الراوي :  والثاني- ًتعدیال واَْ ِ ْ َ.  

ْوفــي الحالــة الثانیــة كــان اإلمــام ابــن نمیــر یقــرن مــصطلح   بمــصطلح آخــر مــن مــصطلحات " شــیخ"َُ
ْالنقد الحد    .هَّ ومن ثم فإنه یتبع في داللته للمصطلح المقرون بیثي،َّ

لــیس : "فهــو مــن أســهل مــصطلحات الجــرح المطلــق، فمــن قیــل فــي حقــه" لــیس بــذاك"أمــا مــصطلح 
ُونحو ذلك مـن المـصطلحات فـإن حدیثـه یكتـب لالعتبـار واالستـشهاد، " لیس بالقوي"، "لیس بالمتین"، "بذاك ُ َّ ِ

َّیخرج حدیثه لالعتبار، إلشعار هذه الصیغ بصالحیة المتـصف : ")9("المغیثفتح "قال اإلمام السخاوي في  ُ ِّ ُ َّ َ ُ
  . َِّ، وهذا هو األصل إال إذا جاء ما یصرفه عن ذلك"لذلك، وعدم منافاتها لهاا به

                                                           
ّعبد الملك بن عبد العزیز بن جریج القرشي) 1( ِ   .من هذا البحث) 78:ص(َّتقدمت ترجمته . َُ
  ).5577: (، ترجمة رقم)457:ص(تقریب التهذیب : ُینظر . ومائة هجریة مات سنة بضع عشرة،ّيِّقیس بن سعد المك) 2(
 ).295:ص/2:ج(فتح المغیث : السخاوي: نظرُی )3(
  ).178:ص/1:ج() 4(
ّاألســلميد بــن عمــر بــن واقــد َّمحمــ) 5( َ ْ ّالمــدني الواقــدي َ َ ولــه ثمـــان هجریــة، مــات ســنة ســبع ومــائتین  ، نزیــل بغــداد، القاضــيَ

  ). 6175: (، ترجمة رقم)498:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر.  سنةوسبعون
  ).310:ص/1:ج() 6(
ّاألسدي، أبو یحیى ،انيَّرَأحمد بن عبد الملك بن واقد الح) 7( ِ َ : ابـن حجـر: ُینظـر.  هجریـة ومـائتین مات سـنة إحـدى وعـشرینَ

  ).69: (، ترجمة رقم)82: ص(تقریب التهذیب 
  .من هذا البحث) 122:ص: (ُینظر) 8(
  ).295:ص/2:ج() 9(
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ْوقد قال اإلمـــام ابن نمیر هــــذا المصطلــح فـي حــق  ّسـعد البـصريعثمـان بـن َُ ْ َْ ام اإلمـ ـرجفقـد أخـ ،(1)َ
ِالجـرح والتعــدیل" فــي حـاتم ن أبــيبـا ْ َّ ْ ُنـا علــي بـن الحــسین بــن الجنیـدأخبر: ، قــال(2)"َ ْسـمعت ابــن نمیــر :  قــال،ّ َُ

ْسعد عثمان بن : "یقول   ".ا شیخ، لیس بذاك، كان بصریَ
  :"شیخ لیس بمعروف" -4

 فقـد" شـیخ"ا مـصطلح َّممن مصطلحات الجرح المطلق، فَأ" شیخ لیس بمعروف"المصطلح المركب 
   .هیتبع في داللته للمصطلح المقرون بَّقدم الحدیث عنه في المصطلح السابق، وهو ت

َّفیــدل علــى أن الــراوي مجهــول العــین، وقــد جعــل الحــافظ ابــن حجــر " لــیس بمعــروف"وأمــا مــصطلح  َّ
ِمجهول العین فـي المرتبـة التاسـعة مـن مراتـب الجـرح والتعـدیل، فقـال ْ َّ ْ ِمـن لـم یـرو عنـه غیـر واحـد: "(3)َ ْ ، ولـم َ

ٕیوثق، والیه اإلشارة بلفظ مجهول َّ َّ، ولكنه لم یبین حكم حدیثه من حیث القبول أو الرد"ُ َّ.  
ًعنــد المحــدثین لـیس بمــردود اتفاقــ" مجهــول العــین"َّومـن المعلــوم أن حــدیث  ِّ َ ؛ بــل فیــه اخــتالف ذكــره اُ

َّ، حیث إن حكمه یتفاوت بین القب(4)"َّتدریب الراوي"اإلمام السیوطي في  َّ َّول المطلق والرد المطلـق، وقـد بـین ِ َّ
 خالصــة الحكــم فیــه، (5)"مــنهج دراســة األســانید والحكــم علیهــا" فــي كتابــه - رحمــه اهللا-الــدكتور ولیــد العــاني

َّأمــا المرتبــة التاســعة المجاهیــل، أي مجهولــو العــین، ولــیس مجهولــو الــصفة، فهــؤالء یمكــن أن یعتبــر : "فقــال
ْ، وذلـك أن المجهـول یمكـن َأن تـزول جهالتـه الطـرق فیرتفـع إلـى الحـسن لغیـره حـدیثهم بكثـرة بهم، ولذا یقـوى َّ

ّبروایة اثنین عنه، ومعناه َأن یتقوى حدیثه، ومن كان هذا شأنه    ". نافعةله فالمتابعةْ
 العلمــاء فــي قبــول حــدیث المجهــول، ثــم َّتطــرق الــدكتور العــاني إلــى جانــب مــن اخــتالفوبعــد ذلــك 

َّ یحتاج إلى بسط أكثر، فـالمجهول یعـضد حدیثـه وینجبـر، ولـذا یمكـن أن یرتفـع مـن وهذا واضح ال" :(6)قال
  ".مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن إذا قوي الجابر أو تعدد

ْال اإلمـام ابن نمیر لهـذا المصطلاذج استعمومن نم ْالجرح " في أبي حاتمه اإلمام ابن أخرجح، ما َُ َ  
ِوالتعــدیل ْ ْســمعت ابــن نمیــر یقــول:  قــال،ُبــن الحــسین بــن الجنیــدّنــا علــي أخبر: ، قــال(7)"َّ  عــن (8) وكیــعىرو: "َُ
ّالجعفيالقاسم  ِ ْ   ".شیخ لیس بمعروف (9)ُ

                                                           
ْسعدعثمان بن  )1( ّالبصري َ ْ ّالتمیمي،تب  الكاَ ِ ِ ُ رضي الله عنه-ًنساأبكر، سمع  أبو َ َ ُْ َّ َِ  ، أبـو عاصـم:، سـمع منـه وابن سـیرین،-َ

 ). 2237: (، ترجمة رقم)225:ص/6:ج( التاریخ الكبیر :البخاري: ُینظر. ویحیى بن كثیر بن درهم
 ).581:ص/3:ج( )2(
 ).74:ص(تقریب التهذیب  )3(
 ).530:ص/1:ج( )4(
 )185: ص-184:ص( )5(
 ).185:ص(انید والحكم علیها  منهج دراسة األس)6(
  ). 124:ص/7:ج(، و)326:ص/1:ج( )7(
ّهو وكیع بن الجراح الرؤاسي )8( ُ َّ َ . 
ّالجعفي، روىالقاسم  )9( ِ ْ  ).722: (، ترجمة رقم)161:ص/7:ج(التاریخ الكبیر : ُ ینظر. وكیع: روى عنهّي، الشعب: عنُ
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َّضعفه"، "ضعیف الحدیث"، "ضعیف "-5 ُیضعفه"، "َ ِّ َ ُ:"   
َیكثر النقاد من استعمال هذه المصطلحات في جـــرح الرو ُّ ُ َّ ُّ علـى ضعــــــف ُّاة، وهي مصطلحات تــــدل ُ

  .َّولكن الضعف درجات، فهنـــاك ضعف یسیر، وآخــــر شدیــد ،ً صراحةَّراويال
ُوحدیـث من عرف بالضعف الیسیر یعتبر به، وقد یتقوى بالمتابعـات والـشواهد، بخـالف مـن عـرف  ُ ُ

ْوبـین أسـوأ الجـرح وأسـهله مراتـب ال تخفـى، : "(1)"نزهـة النظـر"بالضعف الشدید، قال الحافظ ابـن حجـر فـي  َ
ِّضـعیف، أو لـیس بـالقوي، : ّمتروك، أو ساقط، أو فاحش الغلط، أو منكـر الحـدیث، َأشـد مـن قـولهم: مفقوله

  ".أو فیه مقال
ْوالمالحظ أن اإلمام ابن نمیر  َُ َّكغیره من النقاد َّ كـان إذا أرد الـضعف الـشدید  ق بـین النـوعین، فَّرَقد فـُّ

إذا أراد الــضعف الیــسیر فیطلقهــا ا َّ، أمــل علــى ذلــكیــذكر هــذه المــصطلحات ثــم یقیــدها بزیــادة تــدَّي الــراوي فــ
  .دون زیادة

ْذج اســـــتعمال اإلمــــام ابـــــن نمیـــــر لهــــامـــــومــــن ن مـــــا أخرجــــه اإلمـــــام العقیلـــــي فـــــي : ذه المـــــصطلحاتَُ
َالحـــضرمي، قـــال محمـــد بـــن عبـــد اهللا حـــدثنا: ، قـــال)2("الـــضعفاء" ْ ْكـــان ابـــن نمیـــر": َ یرضـــى إبـــراهیم بـــن  ال َُ

ّ ابــن عــديه اإلمــامأخرجــ، ومنــه مــا "روى منــاكیر: قــال، ویــضعفه ،)3(إســماعیل ِ   بــسنده عــن(4)"الكامــل" فــي َ
ّاإلمام عثمان الدارمي،  ِ ْنمیرسمعت محمد بن عبد اهللا بن : قالَّ َّعیاش أبا بكر بن ُفِّعَضُ یَُ  ، في الحدیث)5(َ

 ابــن مــامه اإلأخرجــومنــه مــا  ،"هــو ضــعیف فــي األعمــش وغیــره" : قــال،؟)6(فــي األعمــش  كیــف حالــه:قلــت
ّعدي ِ ْابـن نمیـراإلمام  بسنده عن (7)"الكامل" في َ َْجـواب التیمـي: "لاقـ، َُ َّ ضـعیف الحـدیث، وقـد رآه سـفیان ) 8(َ

ّالثوري  ْ، قال ابن نمیر" فلم یحمل عنهَّ ّقد رأیت جواب التیمي: (9)وقال أبو خالد األحمر: "َُ َْ َّ  (10)ُّ وكان یقـصَ
  ."(11)ویذهب مذهب اإلرجاء

  

                                                           
 ).136:ص( )1(
  ).44:ص/1:ج() 2(
ّالحــضرمي،ل ْیــَهُبــن یحیــى بــن ســلمة بــن كإبــراهیم بــن إســماعیل ) 3( َ ْ ّالكــوفي، أبــو إســحاق َ ِ  ومــائتین  مــات ســنة ثمــان وخمــسینُ

  ).149: (، ترجمة رقم)88:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر. هجریة
 ).26:ص/4:ج( )4(
ّأبو بكر بن عیاش األسدي الكوفي) 5( ِ ُ ّ ِ َ َ َّ   .من هذا البحث:  ) ص(َّتقدمت ترجمته . َ
َْسلیمان بن مهران األعمشهو ) 6(   .من هذا البحث:  ) ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
 ).177:ص/2:ج( )7(
ّجواب بن عبید اهللا التیمي) 8( َّْ َّ   .من هذا البحث) 102:ص(َّتقدمت ترجمته  .َ
ّسلیمان بن حیان : أبو خالد األحمر )9( َ َْ ّاألزديُ ِ  .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ
 .من هذا البحث) 103:ص(م التعریف بها َّتقد. یقص )10(
 .من هذا البحث) 102:ص(َّتقدم التعریف به . اإلرجاء )11(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َبد اهللا بن نمري يف جرح  الرجالمنهج اإلمام حممد بن ع: الفصل الرابع ِّ ْ َ ُ 

 
 

329
 

  ":اًدضعیف ج" -6
ُّمن مصطلحات الجرح المطلـق، والتـي تـدل صـراحة علـى الـضعف الـشدید " اًضعیف جد"مصطلح 

ُفي الراوي، فال یحتج بحدیثه وال یستشهد به وال یعتبر به َُ ُ ُُ ُّ   .، بخالف المصطلحات السابقة(1)َّ
ْوقـــد اســـتعمل هـــذا المـــصطلح فـــي أقـــوال اإلمـــام ابـــن نمیـــر وعباراتـــه، مـــن ذلـــك إلمـــام أخرجـــه ا مـــا: َُ

ْضــعفه لــي ابــن نمیــر : ")3(لحــوإســماعیل بــن إبــراهیم األأي فــي : ، قــال)2("التــاریخ الــصغیر "ّالبخــاري فــي َُ َّ
ْقال ابن نمیر: )4( في موطن آخرقالو، "اًجد َّحبـان فـي ابن اإلمام ، وقال "اًضعیف جد ":َُ : )5("المجـروحین"ِ

ْكان ابن نمیر شدید الحمل علیه َُ".  
  ":ُیختلف علیه في األسانید"، "سانیدكان ال یحفظ األ" -7

مـن عبـارات الجـرح المطلـق، وتعنـي " ُیختلـف علیـه فـي األسـانید"، أو"كـان ال یحفـظ األسـانید"عبارة 
َّالطعن في ضبط الراوي حیث إنه ال یحسن حفظ ما یسمعه من أسانید، وتختلف علیه َّ.  

َُوالله َأعلم، والذي ذ" سیئ الحفظ"وهي تساوي مصطلح  ْ ُ َّ ، (6)"نزهة النظـر"كره الحافظ ابن حجر في َ
، "ٌفـــالن لـــین أو ســـیئ الحفـــظ، أو فیـــه أدنـــى مقـــال: وأســـهلها أي األلفـــاظ الدالـــة علـــى الجـــرح، قـــولهم: "فقـــال

  . وبالتالي فإنها تفید الضعف الیسیر
ُیخـرج ": "سـیئ الحفـظ"في حكم حدیث من قیل فـي حقـه  (7)"فتح المغیث"وقال اإلمام السخاوي في 

َّثه لالعتبار، إلشعار هذه الصیغ بصالحیة المتصف بها لذلك وعدم منافاتها لهاحدی ُ."  
َوقـــد اســـتعمل اإلمـــام ابـــن نمیـــر أمثـــال هـــذه العبـــارات فـــي نقـــد الرجـــال، فقـــد أخـــرج اإلمـــام ا ِّ ْ    ي بـــبـــن أَُ

ِالجــرح والتعــدیل"ـي فــ حــاتم ْ َّ ْ ْزرعــةســئل أبــو : ، قــال)8("َ   د بــن ـال لــي محمــقــ:  فقــال، عــن عاصــم بــن عبیــد اهللاُ
ْنمیر عبد اهللا بن َُّأحب) 9(د اهللاْیَبُعاصم بن ع" :َُ َْعقیلبن ا": ، فقلت")10(َْقیلَع إلیك أم ابن َ  یختلف علیه فـي ُ

وأخـرج اإلمـام ابـن الجـوزي فـي كتابـه  ،"وعاصم منكر الحدیث في األصل وهو مضطرب الحدیث األسانید،

                                                           
 ).295:ص/2:ج(فتح المغیث : السخاوي )1(
  ).  233:ص/2:ج() 2(
ّالكــوفي َّْالتیمــي ّ أبــو یحیــى،إســماعیل بــن إبــراهیم األحــول) 3( ِ : ، ترجمــة رقــم)106:ص( تقریــب التهــذیب :ابــن حجــر: ُینظــر. ُ
)421.(  
َالضعفاء الصغیر : ّالبخاري) 4( َ   ).342:ص/1:ج(التاریخ الكبیر : ّ، البخاري)19:ص(ُّ
  ). 122:ص/1:ج() 5(
 ).136:ص( )6(
 ).295:ص/2:ج( )7(
  ).348:ص/6:ج(، )154:ص/5:ج() 8(
ّالمدني، ّويَدَد اهللا بن عاصم بن عمر بن الخطاب العْیَبُعاصم بن ع) 9( ِ َ   سنة اثنتین وثالثینَّعباسي ال مات في أول دولة بنَ

  ).3065():285: ص(تقریب التهذیب : ُینظر. ومائة هجریة
ّقیل بن أبي طالب الهاشميَعبد اهللا بن محمد بن ع) 10(   .من هذا البحث) 36:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ
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ِالضعفاء والمتروكین" َ َ ْابن نمیر قال:  قال،)1("ُّ ْ أي في نجیح بن عبد الرحمن الـسندي-َُ ِّ ِ كـان ال یحفـظ  : "-)2(َ
  ".األسانید

َّْاس یتوقونَّكان الن" -8 ََ   ": حدیثهَ
َّْتوقونَی"أصل  ، وصون النفس من شيء یكون باالبتعاد عنه )3(یصونون: ، وتعني"وقي"في اللغة " ََ

  . أنفسهم عن روایة حدیثهیصونون:  حدیثه، أيَّْقونََتوَیوتركه، ومنه قولهم 
َّوعلیه فإن ظاهر عبارة  َّْتوقونكان الناسَ "ِ ُّفال یحتج بحدیث مـن  َّیفید الجرح الشدید للراوي،"  حدیثهََ َ ُ

ُقیلت في حقه، وال یستشهد به، وال یعتبر ُُ َ.  
َوقد وردت هذه العبارة في أقوال اإلمـام ابـن نمیـر فـي نقـد الرجـال، مـن ذلـك ِّ ْ إلمـام ابـن مـا أخرجـه ا: َُ

ِالجرح والتعدیل"أبي حاتم في  ْ َّ ْ ُعلي بن الحسین بن الجنیدأخبرنا : ، قال)4("َ ْت ابـن نمیـر ـسمعـ:  قـال،ّ : ولیقــَُ
َّْتوقونَ ی كان الناس)5(زيْوُإبراهیم بن یزید الخ"   ." حدیثهََ
َّكذاب" -9   ":فالنیكذب على " ،"َ

ِضــد الــصدقالخطــأ فــي اللغــة ضــد الــصواب، والكــذب  ُّْ ِ افترقــا مــن حیــث النِٕ وان،ِّ ََ ُة والقــصدَّیــْ َّ ألن،ُ َ 
َّالكاذب یعلم َأن ُ َ ْ َ ُ ما یقوله كذب والمخطئ ال یعلمَ ُِ ِْ ٌ َ)6(.  

َّكـــــذاب"ومـــــصطلح  ـــــزان "د مـــــصطلحات الجـــــرح المطلـــــق، قـــــال الحـــــافظ الـــــذهبي فـــــي مـــــن أشـــــ" َ می
َّدجال كذاب، أو وضاع یضع الحد: وأردئ عبارات الجرح: ")7("االعتدال ََّّ   ".یثَ

َِّوحــدیث الــراوي الكــذاب حــدیث موضــوع تحــرم روایتــه إال لبیــان وضــعه، قــال اإلمــام الــسیوطي فــي  َّ َ َّ
هـــو الكـــذب المختلـــق المـــصنوع، وهـــو شـــر : "- فـــي تعریفـــه للحـــدیث الموضـــوع وحكمـــه-)8("َّالـــراوي تـــدریب"

ي األحكام والقصص ّ في أي معنى كان سواء ف- أي بوضعه-ُالضعیف وأقبحه، وتحرم روایته مع العلم به
ًَّوالترغیب وغیرها، إال مبین َّ ٌمن حدث عني بحدیث یرى َأنه كذب : ( ببیان وضعه لحدیث مسلماً أي مقرون-اِ ِ ٍ َِ ُ ُ َ َ ََّ َ ِ ِّ َ َّ ْ َ  

  
  

                                                           
  ).157:ص/3:ج() 1(
ّنجــیح بــن عبــد الــرحمن الــسندي) 2( ْ ِ ِ ّ المــدني، أبــو معــشر، مــولى بنــي هاشــَ َ . م مــشهور بكنیتــه، مــات ســنة ســبعین ومائــة هجریــةَ

  ).7100: (، ترجمة رقم)559: ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. كان اسمه عبد الرحمن بن الولید بن هالل: ویقال
  ).وقي: مادة(، )401:ص/15:ج(لسان العرب :  منظورابن: ُینظر) 3(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 4( ْ َّ ْ   ).147:ص/2:ج(و) 324:ص/1:ج(َ
تقریـب : ُینظـر.  ومائـة هجریـة مـات سـنة إحـدى وخمـسینَُّأمیـة،بنـي  مـولى ،ّيِّكَ أبو إسماعیل الم،ّزيْوُإبراهیم بن یزید الخ) 5(

  ).272: (، ترجمة رقم)95:ص(التهذیب 
  ).كذب: مادة(، )709:ص/1:ج(لسان العرب : ابن منظور: ُینظر )6(
  ).4:ص/1:ج() 7(
  ).461:ص/1:ج() 8(
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َفهو َأحد الكاذبین ِ ِ َ ْ ُ َ َُ َ()1(."  
َوقــد اســتعمل اإلمــام ابــن نمیــر هــذه المــصطلحات فــي أقوالــه وعبارتــه فــي نقــد الرجــال، مــن ِّ ْ :         ذلــكَُ

ّابــن عــدياإلمــام  هأخرجــمــا  ِ َبــسنده عــن محمــد بــن عبــد اهللا الحــضرمي) 2("الكامــل" فــي َ ْ    بــنال ســمعت قــا ،َ
ْنمیر ما أخرجه اإلمام ابن أبي حاتم في منه ، و")4(بن جریجا على ُكذبُی) 3(ّالحسن بن زیاد اللؤلؤي" : یقولَُ

ِالجرح والتعدیل" ْ َّ ْ ْنمیـرعبد اهللا بن ئل محمد بن ُس: ، قال)5("َ  وقیـل لـه ،-)6( أي عـن محمـد بـن حـسان- عنـهَُ
 : قــالوا،"؟أبــي روى عــن يء شــيوأ" :، قــال"بیــكأ محمــد بــن حــسان یــروى عــن : یقــال لــهّيِوفُ رجــل كــيَّبــالر

 -عـن النبـي) 9( عن عبـد الـرحمن بـن سـمرة)8(بَّسیُ عن سعید بن الم)7(بیك عن یحیى بن سعیدأروى عن "
َصلى الله ع ُ َّ َّ ََّلیه وسلمَ َ َ ِ تـرك النـاس كلهـم وجـاء " :ل، قـا)10( الحـدیث الطویـل–"ى بهمَتْؤُ یًرأیت رجاال" : قال،-َْ
  ."يبأیكذب على 

َّكذاب"  -10 َّكذاب َ   :"اسَّ النِبَذْكمن َأ" ،"َ
َّكــذاب"إذا كـــان مــصطلح  َّمــن أشـــد مــصطلحات التجــریح المطلـــق، فــإن مــصطل" َ َّكــذاب كــذاب"ح َّ ََّ َ "  

ــــي " مــــن أكــــذب النــــاس" اللفــــظ، ومــــصطلح بتكــــرار ــــصیغة المبالغــــة أشــــد، قــــال اإلمــــام الــــسخاوي ف فــــتح "ب
َّأسوأ التجریح الوصف بما دل على المبالغة: ")11("المغیث ، ولـذا تحـرم روایـة أحادیـث مـن قیلـت بحقـه هـذه "َّ

  ".المصطلحات

                                                           
َ كتاب، في صحیحهمسلمأخرجه اإلمام ) 1( ِّ وجوب الروایة عن الثقـات وتـرك الكـذابین، والتحـذیر مـن الكـذب :ة، بابّقدمالم: ِ ِّ

َّ صلى ال-على رسول اهللا ََّله علیه وسلمَ ِ ََّ َ َْ َ َ سمرة بن جندب عن). 2:ص(، -ُ ْ ُ ُ ُالمغیرة بن شعبةوَ ُ، رضي الله عنهماُ َْ َ ُ َّ َِ.  
ّابن عدي) 2( ِ ِالكامل في ضعفاء الرجال : َ َ   ).318:ص/2:ج(ِّ
ِّمولى األنـصار، أحـد أصـحاب أبـي حنیفـة الفقیـه، وهـو كـوفي نـزل ببغـداد، تـوفي سـنة  ،ّؤلؤيُ الل، أبو عليالحسن بن زیاد) 3( ُ

  ).3780: (، ترجمة رقم)281 -275:ص/8:ج(تاریخ بغداد : الخطیب البغدادي: ُینظر. أربع ومائتین هجریة
  .من هذا البحث) 78:ص(َّتقدمت ترجمته . ّمويُعبد الملك بن عبد العزیز بن جریج األهو ) 4(
  ). 238:ص/7:ج() 5(
ّمحمــد بــن حــسان الكــوفي الخــزاز، روى عــن) 6( ِ َّأبــي بــن عیــاش: ُ َالمغنــي فــي الــضعفاء : الــذهبي. َ َ ، ترجمــة )178:ص/2:ج(ُّ

  ).5397 (:رقم
ّیحیى بن سعید بن قیس األنصاري) 7( َ   .من هذا البحث) 88:ص(َّقدمت ترجمته ت. َْ
ّسعید بن المسیب القرشي) 8( ِ َُ   .من هذا البحث) 28:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
ُالــصحابي عبــد الــرحمن بــن ســمرة بــن حبیــب القرشــي العبــشمي، یكنــى) 9( َ ْ َ َّ ِ َُ َّأبــا ســعید، َأســلم یــوم فــتح مكــة، وصــحب النبــي: ُ َ ْ- 

ََّصــلى اللــه علیــه وســلم ِ َّ ََّ ََ َْ َ ، )447:ص(االســتیعاب : ابــن عبــد البــر: ُینظــر. وروى عنــه، وتــوفي ســنة إحــدى وخمــسین هجریــة، -ُ
  ).1534: (ترجمة رقم

  .لم أقف علیه) 10(
  ).289:ص/2:ج() 11(
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ْوقــد وردت هــذه المــصطلحات فــي أقــوال اإلمــام ابــن نمیــر وعباراتــه فــي نقــد ا َلرجــال، مــن ذلــكَُ مــا : ِّ
َّه اإلمــام ابــن حبــانأخرجــ ْنمیــرابــن عــن اإلمــام بــسنده ) 1("المجــروحین"فــي  ِ ْجمیــع": لا قــ،َُ َ ــَمُ بــن عُ مــن ) 2(رْی

   عبـد اهللا بـنمـا أخرجـه اإلمـاممنـه و، "راخهـاِ فُعَقَ وال تِخ في السماءِرْفُت) 3(ياكَرَالك:  وكان یقول،اسَّ النِبَذْكَأ
َالعلـل ومعرفـة الرجـال" فـي أحمد بن حنبـل ْ سـمعت محمـد بـن عبـد اهللا بـن نمیـر یقـول:، قـال)4("ِّ سـعید بـن : "َُ

َّسالم َّكذاب ّ بصريَ َّكذاب َّالثوريث عن ِّدَحُ یَ َّأضرب على حدیث سعید بن سالم: "، قال لي أبي"َ َ ."     
  ":ِّلیس بالقوي" -11

َّلــى الــضعف الیــسیر فــي الــراوي، ُّمــن مــصطلحات الجــرح المطلــق، ویــدل ع" لــیس بــالقوي"مــصطلح 
متـروك، أو : وبین أسوأ الجرح وأسهله مراتب ال تخفـى، فقـولهم: ")5("نزهة النظر"الحافظ ابن حجر في  قال

  ".ِّضعیف، أو لیس بالقوي، أو فیه مقال: ساقط، أو فاحش الغلط، أو منكر الحدیث، أشد من قولهم
ـــس بــــذاك"ح وهــو یــساوي مــصطل فــــي  بــــن حنبــلد حمـــن أبــد اهللا ــبـــعاإلمــام ل ـو، یــشهد لــذلك قــ"لیـ

َالرجالة فرــــلل ومععـال"  ،"ّلـیس هـو بـالقوي" : فقـال،)7(رْیـَجُ عـن هـشام بـن ح- أي اإلمام أحمد- وسألته:)6("ِّ
  ".لیس هو بذاك" : قال،"و ضعیفــــه" :تـقل

ْوقــد اســتعمل اإلمــام ابــن نمیــر هــذا المــصطلح فــي أقوالــه وعباراتــه فــي َ نقــد الرجــال، مــن ذلــكَُ مــا : ِّ
ِالجرح والتعدیل" في بن أبي حاتمأخرجه اإلمام ا ْ َّ ْ  سمعت : قال،ُ بن الحسین بن الجنیدُّنا عليأخبر :، قال)8("َ

ْنمیــرابــن  :  قــال،نــا أبــيأخبر: )10(بــن أبــي حــاتماإلمــام اوقــال ، "ّلــیس بقــوي )9(عثمــان أبــو الیقظــان":  یقــولَُ
ْنمیر سألت محمد بن عبد اهللا بن"   ."هُفَّعَر فضْیَمُ عن عثمان بن عَُ

َثقةلیس ب" -12 ِ":  
  ةیفـید نفي أهلی:  أي،(11)"َِثقة"ة یفید نفي المعنى االصطالحي لكلم" َقةِلیس بث"َّإن ظاهر مصطلح 

                                                           
َّابن حبان) 1( َكتاب المجروحین : ِ   ).218:ص/1:ج(ِ
ِ التیميرْیَمُیع بن عِمَجهو ) 2(   .من هذا البحث) 75:ص(َّتقدمت ترجمته . َّْ
َالكراكي) 3( ُّمفردها كركي، وهو طائر من الطیور: ّ ِ ْ   ). 481:ص/10:ج(لسان العرب : ابن منظور: ُینظر. ُ
  ).361:ص/3:ج() 4(
  ). 136:ص() 5(
  ).385:ص/1:ج() 6(
 :الــذهبي: ُینظــر.  وســفیان،بــن جــریجا :عنــهروى  و، ومالــك بــن أبــي عــامر، طــاوس:عــن، روى يّكــَ م،رْیــَجُهــشام بــن ح) 7(

  ).5958: (، ترجمة رقم)335:ص/2:ج (شفالكا
  ). 326:ص/1:ج() 8(
َعثمان بن عم) 9( ّیر البجلي، أبو الیقظانُ ِ َ َ   .من هذا البحث) 66:ص(َّتقدمت ترجمته  .ْ
ِالجرح والتعدیل ) 10( ْ َّ ْ   ). 161:ص/6:ج(، )328:ص/1:ج(َ
َمن جمع الوصفین: َِّالثقة )11( َ ّالنكـت الوفیـة بمـا فـي شـرح األلفیـة :  البقـاعيإبراهیم بـن عمـر: ُینظر. العدالة، وتمام الضبط: َ
 ).589:ص/1:ج(
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ْالراوي ألن یقال له َ   . َِثقة: "َّ
ونحوها مـن المـصطلحات " نَِغیر ثقة وال مأمو"، أو"َِلیس بالثقة"، أو"َِلیس بثقة"َّوعلیه فإن مصطلح 

َُال یحــتج بواحـــد مــن أهلهـــا، وال یستــشهد بـــه، وال  "َّتــستعمل لبیــان الـــضعف الــشدید فـــي الــراوي، وهـــذه مرتبــة  ُ ُُّ َ
  . (1)"ُیعتبر به

ْاإلمام ابن نمیرقد استعمل و َ في نقد الرجال، "َِلیس بثقة"  مصطلحَُ  الحافظ ابن هأخرجما : من ذلكِّ
ْ ابن نمیرقال:  قال،(2)"التهذیب"حجر في  ّ الحكم بن ظهیر الفزاري أي في-َُ قـد سـمعت منـه، ولـیس : "-(3)ََ

  ."َِثقةب
  ": لیس حدیثه بشيء"، "لیس بشيء" -13

َّقال الـشیخ عبـد الفتـاح أبـو غـدة لإلمـام " قواعـد فـي علـوم الحـدیث" فـي تحقیقـه لكتـاب - رحمـه اهللا-ُ
 فــي )6(لـیس بـشيء، جـرح قـوي عنــد الجمهـور سـوى ابـن معـین: يَّالتعبیـر بقـولهم فـي الــراو: ")5(")4(ّالتهـانوي

َبعض الروایات، فإنه یعني فیها بقوله َّ ْلیس بـشيء، أن أحادیثـه قلیلـة، ال جرحـه: ِّ َ ِّوأمـا فـي أكثـر الروایـات، . َّ
ًلیس بشيء، تضعیف الراوي تضعیف: َّفإنه یعني بقوله   .  كالجمهوراً شدیداَّ

َّفیعني به أنه كذاب" حدیثه لیس بشيء ")8(َِزنيُأو الم) 7(ٕواذا قال الشافعي َ َّ َ."  
َّثم ذكر الشیخ أبو غدة مـا أخرجـه اإلمـام الـسخاوي فـي   ،يِنـَزُوینـا عـن المُر: ، قـال)9("فـتح المغیـث"ُ

َّكذاب فالن : وأنا أقول،اً سمعني الشافعي یوم:قال  ال تقـل ،نهاَسك أحـَ ألفاظـُسْ یـا أبـا إبـراهیم أكـ: فقال لي،َ
َّكــذاب :فــالن ً، ثــم عقــب الــشیخ أبــو غــدة، قــائال" حدیثــه لــیس بــشيء: ولكــن قــل،َ َّ فهــي عنــدهما مــن ألفــاظ : "ُ

َّالمرتبة السادسة التي هي أشد ألفاظ التجریح، ولكنها كنایة ولیست بالصریح َّ ّ ."  
ْواذا قال اإلمام ابن نمیر  َُ اوي َّضعف الـشدید فـي الـرالـَّفإنه یعنـي " لیس حدیثه بشيء "،"لیس بشيء"ٕ

َكــالجمهور، وقــد أطلــق أمثــال هــذه المــصطلحات فــي عــدد مــن الــرواة، مــن ذلــك بــن أبــي امــا أخرجــه اإلمــام : ُّ

                                                           
 ).295:ص/2:ج(فتح المغیث : السخاوي) 1(

 ).464:ص/1:ج() 2(

ّالفـزاري، الحكم بن ظهیر) 3( َ . ومائـة هجریـة مـن سـنة ثمـانین اًمـات قریبـ ، أبـو خالـد: ویقـال، وكنیـة أبیـه أبـو لیلـى، أبـو محمـدَ
 ).1445: (، ترجمة رقم)175: ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر

َّظفر أحمد بن لطیف العثماني التهانوي) 4(   .من هذا البحث) 119:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ).252:ص() 5(
  .هو یحیى) 6(
ّالقرشي، أبو عبد اهللا الشافعي ،دریسإمحمد بن ) 7( ِ  التـاریخ :البخـاري: ُینظـر.  هجریـةربـع ومـائتینأة  مـات سـن، سكن مـصرَُ

  ).73: (، ترجمة رقم)42:ص/1:ج(الكبیر 
َّإسماعیل بن یحیى بن إسماعیل بن یحیى بن عمـرو بـن إسـحاق، أبـو إبـراهیم المزنـي، حـدث عـن) 8( ِ َِ ُ الـشافعي، تـوفي سـنة : ْ

  ).95: ص-93:ص/2:ج(السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى : ُینظر. أربع وستین ومائتین هجریة
  ).292:ص/2:ج( )9(
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ِالجــرح والتعــدیل" فــي حــاتم ْ َّ ْ ْنمیــر ســمعت ابــن : قــال،ُ بــن الحــسین بــن الجنیــدُّنــا علــيأخبر: ، قــال)1("َ  :  یقــولَُ
ِّالدمــشقيزیــاد  یزیــد بــن" ِْ َ ُّ الخطیــب البغــداديهأخرجــمــا  :، ومنــه"يءبــشلــیس  )2( عنــه وكیــعىالــذي رو ِّ ْ  فــي َ
ْنمیــر بــنااإلمــام بــسنده عــن ) 3("تــاریخ بغــداد"  بــن محمــد عــن) 4(عمــرو بــن العــالء حــدیث عــن ُ، وقــد ســئلَُ

ََّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-النبي عن هریرة يأب عن) 7(صالح يأب عن) 6(األعمش عن )5(مروان َّ ََّ ََ ِ َْ َ ى صـل مـن(-ُ
  ".بشيء لیس مروان بن محمد ،ذا دع" :فقال ،)8()يقبر عند َّيعل

  :"هُ حدیثُكتبُلیس ممن ی" -14
ُلـــیس ممـــن یكتـــب حدیثـــه"عبـــارة  ُ ُّمـــن عبـــارات الجـــرح المطلـــق، والتـــي تـــدل علـــى الـــضعف الـــشدید       " ُ

   الـضعف الـذي یـؤدي إلـى تـرك حدیثـه فـال یكتـب حتـى لالعتبـار، قـال اإلمـام الـسخاوي فـي     ذلك َّفي الراوي، 
ُفـــالن ال یكتـــب حدیثـــه: ")9("فـــتح المغیـــث" ُ ُّ، وال تحـــل كتبـــة حدیثـــه، أو ال تحـــل     اً وال اعتبـــاراًأي ال احتجاجـــ: ُ َُّ َُ َْ ِ

  ".ِّالروایة عنه
ـــد الرجـــال ـــارة فـــي نق ـــر هـــذه العب َوقـــد اســـتعمل اإلمـــام ابـــن نمی ِّ ْ ـــ، َُ ـــان فـــي د فق َّأخـــرج اإلمـــام ابـــن حب ِ

ْنمیربن  ااإلمامبسنده عن ) 10("المجروحین" َسلمةبن   عن یحیىُ، وقد سئلَُ َْكهیل بن َ لیس ممن ":  فقال،)11(ُ
  ".ث عن أبیه أحادیث لیس لها أصولِّدَحُه، وكان یُ حدیثُكتبُی
  
  
  

                                                           
  ).263:ص/9:ج(، )324:ص/1:ج() 1(
ُهو وكیع بن الجراح الرؤاسي) 2( َّ َ.  
  ).469:ص/4:ج() 3(
.  الحــسین بــن إســحاق التــستري: روى عنــه، عبــد اهللا بــن إدریــس: یــروى عــنُالكوفــة، مــن أهــل ،العــالء بــن عمــرو الحنفــي) 4(

َّابن حبان: ُینظر   ).14688: (، ترجمة رقم)504:ص/8:ج (الثقات: ِ
ــــد اهللا) 5( ــــسمحمــــد بــــن مــــروان بــــن عب تقریــــب التهــــذیب : ابــــن حجــــر :ُینظــــر. ّيِوفُ كــــ،وهــــو األصــــغر، يِّدُّ بــــن إســــماعیل ال
  ).6284: (، ترجمة رقم)506:ص(
َْهو سلیمان بن مهران األعمش) 6( ُ.  
  ).1988: (، ترجمة رقم)144:ص/2:ج( التاریخ الكبیر :ُینظر. ّيِوفُك الّم هانئ الهاشميأ صالح مولى  أبو،باذام) 7(
هــذا حــدیث ال یـصح، ومحمــد بــن مــروان : "، وقـال)303:ص/1:ج( فــي كتــاب الموضــوعات ّمــام ابــن الجـوزيأخرجـه اإل)  8(

ْنمیـر، وقال ابن َِثقةلیس ب: ي، قال یحیىِّدُّهو الس َ َّمتـروك، وقـال ابـن حبـان: َّذاهـب، وقـال النـسائي: ياب، وقـال الـسعدَّذَكـ: ُ ِ :
  ."عمش ولیس بمحفوظال أصل لهذا الحدیث من حدیث األ: يً اعتبارا، قال العقیلَّالِ حدیثه إ كتبُّال یحل

  ).291:ص/2:ج() 9(
  ).113:ص/3:ج() 10(
َســلمةیحیــى بــن ) 11( ِل الحــضرمْیــَهُ بــن كَ َ ْ ّالكــوفي، أبــو جعفــر ّيَ ِ تقریــب . ، مــات ســنة تــسع وســبعین ومائــة هجریــة، وقیــل قبلهــاُ

  ).7561: (، ترجمة رقم)591: ص(التهذیب 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َبد اهللا بن نمري يف جرح  الرجالمنهج اإلمام حممد بن ع: الفصل الرابع ِّ ْ َ ُ 

 
 

335
 

  :"عنه ثَّدَحُی ممن هو لیس" -15
َّلیس هو ممن یحدث عنه"عبارة  َ ُّمـن عبـارات الجـرح المطلـق التـي تـدل علـى الـضعف الیـسیر فـي " ُ

ْ، وقد فرق اإلمام ابن نمیر بـین العبـارتین، یـشهد لـذلكالعبارة السابقة بخالف َّالراوي َُ  ابـن  أخرجـه اإلمـاممـا: َّ
ِالجرح والتعدیل" في أبي حاتم ْ َّ ْ ْزرعةسمعت أبا : ، قال(1)"َ ْقال لـي ابـن نمیـر:  فقال،سِّلَغُارة بن المَبُ جذكر ُ َُ :

مــا ": قلــت. "ال" : قــال،"؟ث عنــهِّدَحــُت": ، قلــت"نعــم":  قــال،"؟كتبــت عنــه":  قلــت،"مــا هــو عنــدي ممــن یكــذب"
ِالكذبد َّث به، وما كان عندي ممن یتعمِّدَحُكان یوضع له الحدیث فی":  قال،"حاله َ".  

َِّوعلیه فإن األصل حمل هذه العبارة على الضعف الیسیر للراوي، إال إذا جاءت قرینة تصرفها عن  َّ َّ
ْبـــن نمیــــر لهــــذه العبـــارة ونحوهــــا، مـــاذلـــك، ومــــن نمـــاذج اســــتعمال اإلمــــام ا َّجــــه اإلمــــام ابـــن حبــــان فــــي أخر َُ ِ

ْنمیــــر نبــــ اإلمــــام ابــــسنده عــــن) 2("المجــــروحین"        هــــو لــــیس": فقــــال ،)3(معاویــــة بــــن جْیَدُحــــ عــــن ُ، وقــــد ســــئلَُ
ِالجــرح والتعــدیل" فــي أبــي حــاتم بــنا ومنــه مــا أخرجــه اإلمــام، "عنــه ثَّدَحــُی ممــن ْ َّ ْ      بــنُّعلــينــا أخبر: ، قــال)4("َ

ْ ســـمعت ابـــن نمیـــر یقـــول: قـــال،ُالحـــسین بـــن الجنیـــد ْســـعددین بـــن ْشـــِر" :َُ ي ال یكتـــب أ ،ث عنـــهَّدَحـــُلـــیس ی) 5(َ
  ".حدیثه
  :"اًال یساوي شیئ"، "اًیس یسوى شیئل "-16

َّمـن عبـارات الجـرح المطلـق التـي تـدل علـى أن الـراوي " اًال یساوي شیئ"أو " اًلیس یسوى شیئ"عبارة  َّ ُّ
ُال یحــتج بواحــد مــن أهلهــا، وال یستــشهد بــه، وال یعتبــر بــه"رتبــة الــضعف الــشدید التــي فــي م ََ ُ ُ َ ُُ ، قــال اإلمــام (6)"ُّ

وفــالن  ، بــهِ وفــالن ارم، قــد طرحــوا حدیثــه- أي أهــل الحــدیث-هــمفــالن و ":)7("فــتح المغیــث"الــسخاوي فــي 
   أو ، حدیثــهُةَبــْتِل ك وال تحــ،اًال اعتبــار واًحتجاجــا أي ال :هُ حدیثــُبَكتــُ وفــالن ال ی، أو مطــرح الحــدیث،مطــرح

 أو ال ، وفالن لیس بشيء.حرام) 9(ام بن عثمانَرَوایة عن حِّالر: )8( ومنه قول الشافعي،عنه وایةِّال تحل الر
  ". ونحو ذلك،اً أو ال یساوي شیئ،اً أو فالن ال یساوي فلس،شيء

                                                           
 ).550:ص/2:ج( )1(
  ).271:ص/1:ج( )2(
ّ الجعفي الكوفي،جْیَدُج بن معاویة بن حْیَدُح) 3( ِّ ُ ِ ْ َْزهیر، أخو ُ  تقریـب :ابـن حجـر: ُینظر.  ومائة هجریة مات قبل أخیه سنة بضع وسبعینُ

  ).1152: (، ترجمة رقم)154:ص(التهذیب 
ِالجرح و التعدیل : ابن أبي حاتم) 4( ْ َّ ْ   ).513:ص/3:ج(، )322:ص/1:ج(َ
ْرشد) 5( َّین بن سعد بن مفلح المهري، أبو الحجِ ْ ّاج المصريَ ْ  . وله ثمان وسبعون سـنة ومائة هجریة،، مات سنة ثمان وثمانینِ

  ).1942: (، ترجمة رقم)209:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: انظر
 ).295:ص/2:ج(فتح المغیث : السخاوي) 6(

  ).292: ص-291:ص/2:ج() 7(
َّالجرح و الت: ابن أبي حاتم) 8( ْ ِعدیل َ   ).513:ص/3:ج(، )322:ص/1:ج(ْ
َاألنــصاريام بــن عثمــان َرَحــ) 9( ّالمــدني، َْ َ : ابــن حجــر: ُینظــر.  معمــر وغیــره:عنــهروى  و، ابنــي جــابر بــن عبــد اهللا:عــنروى  َ

  ).2179: (، ترجمة رقم)6:ص/3:ج(لسان المیزان 
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ــ ْوقــد اســتعمل اإلمــام ابــن نمیــر هــذه المــصطلحات فــي أقوال َه وعباراتــه فــي نقــد الرجــال، مــن ذلــكَُ ِّ        :
ِالجــرح والتعــدیل"مــا أخرجــه اإلمــام ابــن أبــي حــاتم فــي  ْ َّ ْ  : قــال،ُ بــن الحــسین بــن الجنیــدُّعلــينــا أخبر :، قــال)1("َ

ْسمعت ابن نمیر  : )3(، وقـال فـي مـوطن"اًشـیئ ىیـسو لـیس ّبـصري هـو) 2(عمـرو بـن محمـد سـهل أبو": یقولَُ
   ".ال یساوي شيء"

  : "متروك الحدیث"، "وكمتر "-17
ُّمــصطلح واضــح الداللــة، یــدل علــى الــضعف الــشدید فــي " متــروك الحــدیث"، أو "متــروك "مــصطلح

ُال یحــتج بحدیثــه، وال یستــشهد بــه، وال یعتبــر بــهَّالــراوي بحیــث  ُ ُ ُُ َ ، یؤكــد ذلــك قــول اإلمــام عبــد الــرحمن بــن (4)َ
تمــادى فـي غلـط مجمـع علیـه، ولــم  إذا":  قـال،"؟وایـة عنـهِّ یتـرك الريمـن الــذ": )7(قلـت لـشعبة: )6(:)5(مهـدي

  ". أو رجل یتهم بالكذبه،یتهم نفسه عند اجتماعهم على خالف
ْوقد استعمل اإلمام ابن نمیر هذا المصطلح على وجهین َُ:  

َّه اإلمـام ابـن حبـانرجـأخمـا : استعمال مطلق بدون زیـادة، مـن ذلـك:  األول-  )8("المجـروحین"فـي  ِ
ْ ابن نمیرماإلما عن ْالنضر": ، قالَُ   ."متروك: ")10( في موطن آخر، وقال"متروك الحدیث) 9(عمر  أبوَّ

َّاإلمـام ابـن حبـان فـي  هأخرجـمـا : استعمله مقید بزیادة، من ذلـك:  الثاني- بـسنده ) 11("المجـروحین"ِ
ْابن نمیر یقولعن اإلمام    ."به) 13(ٕ وانما نقم على وكیع،متروك الحدیث) 12(زرقسماعیل األإ: "َُ

  ":أنكروا حدیثه" ،"له أحادیث منكرة"، "نكر الحدیثم "-18
  -:على النحو التالي" الحدیث المنكر"اختلف المتقدمون والمتأخرون في تعریف 

                                                           
ِالجرح و التعدیل : ابن أبي حاتم )1( ْ َّ ْ   ).32:ص/8:ج(َ
ّالبـصري، أبو سـهل ،ّرو الواقفيمحمد بن عم) 2( ْ تقریـب التهـذیب  :ابـن حجـر: ُینظـر.  واختلـف فـي اسـم جـده، مـشهور بكنیتـهَ
  ).6192: (، ترجمة رقم)500:ص(
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ّابن الجوزي) 3( َ   ).89:ص/3:ج(ُّ
 ).295:ص/2:ج(فتح المغیث : ّالسخاوي: ُینظر )4(

ّبريَْهو عبد الرحمن بن مهدي العن) 5( َ.  
َّابن حبان) 6(   ).79:ص/1:ج(كتاب المجروحین : ِ
ّهو شعبة بن الحجاج العتكي) 7( َّ.  
َّابن حبان )8( َكتاب  المجروحین : ِ   ).49:ص/3:ج(ِ
ْالنضر) 9( ّالكوفي، الخزاز  أبو عمر، بن عبد الرحمنَّ ِ َّالحمـاني عبد الحمید : روى عنه، عكرمة:عنروى  ُ : البخـاري: ُینظـر. ِ

  ).2300: (، ترجمة رقم)91:ص/8:ج( الكبیر التاریخ
ِكتاب الضعفاء  والمتروكین : ّابن الجوزي )10( َِ َ ُّ   ).162:ص/3:ج(َ
  ).120:ص/1:ج() 11(
ّالتمیمي األزرق إسماعیل بن سلمان) 12( ِ ِ   .من هذا البحث) 101:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
َّهو وكیع بن الجراح، وهو تلمیذ إسماعیل األزرق) 13( َ.  
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ــــامقـــال ــــ اب اإلمــ ــــبلغن: "(1)"علــــــوم الحــــــدیث" فــــــي الحـــن الـــصــ ــــا عــ ْبكــــــري بــــــن أــ د بـــن هـــارون مــــ أحَ
ِالبردیجي ِ ِ ْ  متنه من غیـر روایتـه، ال مـن الوجـه الـذي ُفَعرُه الحدیث الذي ینفرد به الرجل وال یَّأن: (2)الحافظ َ
   ."وال من وجه آخر رواه منه،

َالمنكــر ینقــسم قــسمین علــى مــا : " فقــال، الــصواب التفــصیلَّإلــى أن (3)ابــن الــصالحاإلمــام وذهــب 
   :ه بمعناهَّنِفي الشاذ فإذكرناه 

  .ِّخالف لما رواه الثقاتُالم نفردُالم: األول -
ُّالفرد الذي لیس في راویه من الثقة واإلتقان ما یحتمل معه تفرده:  والثاني- ُ َ ِ.  

ًفقــد عرفــه بأنــه مــا رواه الــضعیف مخالفــ: (4)"َّنزهــة النظــر"وأمــا الحــافظ ابــن حجــر العــسقالني فــي  َّ َّ  اَ
َللثقـــة، أي مـــا یقابـــل المعـــروف، فقـــال ِوان وقعـــت المخالفـــة: "ِ المعـــروف، :  مـــع الـــضعف، فـــالراجح یقـــال لـــهٕ

  ".َالمنكر: ومقابله یقال له
ْوتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن للمنكـــر إطالقـــات متعـــددة عنـــد المحـــدثین، قـــال اإلمـــام اللكنـــوي فـــي  َّ ِّ َ ُ ظفـــر "َّ

َّوقــد یجعــل صــفة للــراوي، بــَأن یقــال: ")5("األمــاني َ ْ َهــذا الــراوي منكــر الحــدیث، أو روى المنــاكیر: ُ َ ُ َ بینهمــا و. َّ
َّفرق، فإن قولهم ُّروى مناكیر، ال یقتضي بمجرده ترك الراوي، فإنـه لـیس كـل مـن روى المنـاكیر بـضعیف؛ : َْ َّ َّ َّ

َّبـل إذا كـثــرت فـي روایتــه المناكــیر، صــرح به الذهبــي في  َّ في ترجمــة أحمد بن عتــاب )6("مــیزان االعتــدال"ْ َ
َالمروزي ْ َ)7(.  

َر علــى الــراوي الثقــة إذا روى المنــاكیر عــن الــضعفاء كمــا ذكــره الــسخاوي فــي وقــد یطلــق المنكــ ََ ُّ َ َ ِ فــتح "َّ
  .)8("المغیث

  ج تخری"كره الزین العراقي في ـا ذ، كماً واحــــدًاه روى حدیثَّطلقون المنكر على الراوي لكون ما یاًوكثیر
  

                                                           
 ).80:ص(علوم الحدیث : الصالحابن  )1(
ْأحمد بن هارون بن روح، أبو بكر البر) 2(  .من هذا البحث) 110:ص(َّتقدمت ترجمته . دیجيَ
 ).82: ص-80:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح :ُینظر) 3(
هــل َّشــرح النخبــة، نزهــة النظــر فــي توضــیح نخبــة الفكــر فــي مــصطلح أ): م2000( أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالني)4(

ّاألثر، حققه على نسخة مقروءة على المؤلف وعلق علیه َ  ).72:ص( سوریا، مطبعة الصباح -نور الدین عتر، دمشق: ٍ
ْمحمــد بــن عبــد الحــي اللكنــوي الهنــدي) 5( ُظفــر األمــاني بــشرح مختــصر الــسید الــشریف الجرجــاني فــي مــصطلح ): م1995(َّ

َّالشیخ عبد الفتاح أبو غدة، وم: الحدیث، اعتنى به َّعه للمعتني به أخطاء الـدكتور تقـي الـدین النـدوي فـي تحقیـق كتـاب ُ ظفـر "ِّ
ْللكنــوي، الناشــر" األمــاني  لبنــان، دار البــشائر اإلســالمیة، -بیــروت:  ســوریا، مكتــب المطبوعــات اإلســالمیة، طباعــة-حلــب: َّ

  ).363: ص. (الطبعة الثالثة
  ).118:ص/1:ج() 6(
َالمـــروزي، روى اب َّأحمــد بـــن عتــ) 7( ْ ، )118:ص/1:ج(عتـــدال میـــزان اإل: الــذهبي: ُ ینظـــر.ي عبــدالرحیم بـــن زیــد العمـــ:عـــنَ

  ).464: (ترجمة رقم
  ).296:ص/2:ج(فتح المغیث ) 8(
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  .)1("أحادیث اإلحیاء
َّر الحـــدیث یطلقونـــه علـــى الـــراوي إذا ومنكـــ ُكثـــرت المنـــاكیر فـــي روایتـــه، فُ ْ ُ ُّســـتحق التـــركاَ كـــذا ذكـــره . ِ

        .     )3( عن ابن دقیق العیدً نقال)2(السخاوي
َومن عباراتهم في بعض أحادیث الرواة، هذا أنكر مـا روى، وهـذا ال یقتـضي ضـعفه؛ بـل قـد یكـون  ََ ُ ُّ

  ".)4(التدریب" كما في اًحسن
ًثم ختم اإلمام اللكنوي قائال ْ َّفاحفظ هذا كله، فقد زل قدم كثیـر مـن أبنـاء عـصرنا، بـسبب عـدم  ":)5(َّ َ َُّ

ًإطالعهــم علــى هــذه اإلطالقــات، حیــث ظنــوا كــل حــدیث وجــدوا إطــالق المنكــر علیــه، أو علــى راویــه مطلقــ ُ َ ٍ  اَُّ
  ".اًضعیف

ْوالذي یترجح لي َأن اإلمام ابن نمیر  َُ َّ ِالبردیجي :وافق األئمةقد َّ ِ ِ ْ َّالنـسائي وغیـرهم ، وأحمد بن حنبل وَ
َّمن النقاد  ًعلى تفـرد الـراوي بروایـة الحـدیث سـواء كـان صـحیح" منكر"ق مصطلح المتقدمین فأطلُّ َّ ُِّ  اً أو حـسناََ
وعلــى جمیــع هـــذه : "(6)"المــنهج الحـــدیث" فـــي كتابــه - حفظــه اهللا-، قــال الــدكتور علـــي البقــاعياًأو ضــعیف

ِالبردیجــيح َّ إال بحــسب اصــطالاًاألحــوال یكــون المنكــر ضــعیف ِ ِ ْ ِّ لــه مــن المتقــدمین كاإلمــام اً ومــن كــان موافقــَ
ُ ینفرد به الرجل، وال یعـرف متنـه مـن غیـر روایتـهي، فالمنكر عنده هو الحدیث الذيَّأحمد والنسائ ُ َ وهـذا قـد . ُ
َّ، وهـذا هـو األصـل، إال إذا جـاءت قرینـة تـصرف هـذا "َّ بحسب قوة رجالـهاً أو ضعیفاًأو حسن اًیكون صحیح ِ

  .َّالمصطلح إلى داللة ضعف الراوي
ْومن نمـاذج اسـتعمال اإلمـام ابـن نمیـر لمـصطلح  َونحـوه فـي نقـد الرجـال" منكـر"َُ ، مـا أخرجـه اإلمـام ِّ

َّابن حبان في  ْ نمیـرابـنبسنده عن اإلمام ) 7("المجروحین"ِ  فـي التـشیع اًكـان مفرطـ) 8(بـن هاشـمي علـ" :لا قـ،َُ
ِالجـــرح والتعـــدیل"ام ابـــن أبـــي حـــاتم فـــي أخرجـــه اإلمـــ، ومنـــه مـــا "منكـــر الحـــدیث ْ َّ ْ  بـــن ينـــا علـــأخبر :، قـــال)9("َ

                                                           
تخـــریج أحادیـــث اإلحیـــاء "ًنقـــال عـــن فـــي فـــتح المغیـــث كتـــاب ) 296:ص/2:ج(ّذكـــره اإلمـــام الـــسخاوي فـــي فـــتح المغیـــث ) 1(

  ".للعراقي
  ).296:ص/2:ج(فتح المغیث ) 2(
، مــات ســنة ثــالث وعــشرین  تــاج الــدین ابــن دقیــق العیــد،أحمــد بــن علــي بــن وهــب بــن مطیــع بــن أبــي الطاعــة القوصــي) 3(

: ، ترجمــة رقــم)262:ص/1:ج(الــدرر الكامنــة فــي أعیــان المائــة الثامنــة ابــن حجــر العــسقالني، : ُینظــر .وســبعمائة هجریــة
)571.(  
  ).385:ص/1:ج(َّتدریب الراوي : ّالسیوطي) 4(
ّاللكنوي) 5( ْ   ).364:ص(ُظفر األماني بشرح مختصر السید الشریف الجرجاني في مصطلح الحدیث : َّ
 لبنان، دار البشائر اإلسالمیة، الطبعة -ُالمنهج الحدیث في تسهیل علوم الحدیث، بیروت): م2009(ّعلي نایف البقاعي )6(

   ).  187:الثانیة ص
  ).110:ص/2:ج() 7(
ْعلي بن هاشم بن البر) 8( ّالكوفيید َ ِ   .من هذا البحث) 102:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ).200:ص/6:ج() 9(
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َْ الجنید،الحسین بن ْنمیـر سمعت ابن : قالُ حادیـث أ ولـه ، یعرفونـه بالـسماع")1( بـن غـرابّيلـكـان ع" : یقـولَُ
  ".منكرة
  :"ضع الحدیثی "-19

: )2("فـتح المغیـث" في ّمن أسوأ ألفاظ الجرح وأشدها، قال اإلمام السخاوي" یضع الحدیث"مصطلح 
َّأسوأ التجریح الوصف بما دل على المبالغة" َّثم یلیها كذاب، أو یضع الحدیث علـى رسـول اهللا: "، ثم قال"َّ َ- 

ََّصلى الله علیه وسلم َّ ََّ ََ ِ َْ َ ً، أو یكذب، أو وضاع، وكذاب دجال، أو وضع حدیث-ُ َّ ََّّ   ".اَ
ُ، وهو شر الضعیف وأقبحه، وتحرم روایته مـع هو الكذب المختلق المصنوع"وحدیثه بال أدنى شك 

ًَّ فـي أي معنـى كـان سـواء فـي األحكـام والقـصص والترغیـب وغیرهـا، إال مبینـ- أي بوضعه-العلم به َّ ِ  أي -اّ
  .)3("- ببیان وضعهاًمقرون

ْوقد استعمل اإلمام ابن نمیر مصطلح  َفي نقد الرجال، من ذلك" یضع الحدیث"َُ مـا أخرجـه اإلمـام  : ِّ
َّن حبان في اب ٍنمیر  بسنده عن اإلمام(4)"المجروحین"ِ ْ  : یقول(6)میعَ، وكان ج(5) تمیمييِّبَسیف الض": ، قالَُ

  ." بالزندقةَمِهُّات  وكان قد، وكان سیف یضع الحدیث،حدثنى رجل من بنى تمیم

َّمـصطلحات الجـرح المطلـق التـي تفـرد اإلمـام : المطلب الثاني َ َ
ْابن نمیر في استعمالها َ ُ:  
ْتفــرد اإلمــام ابــن نمیــر باســتعمال  َّ وعبــارات جــرح خاصــة لــم یــستعملها غیــره مــن النقــاد، مــصطلحاتَُ ُّ

     مـا مـات فـالن حتـى قـرأ " ،"لـیس یعبـأ بحدیثـه"، " وأكثرنـا غرائـباًكان أضعفنا طلب"، " حدیثه خیالَّنكَأ": هي
  :وفیما یلي تفصیل ذلك، "مؤنته كفانا قد رجل هذا"، "ما یسوى تمرة"، "ما لیس من حدیثه

  ":    حدیثه خیالنَّكَأ" -1
ْارات الجــــــرح المطلــــــق التــــــي تفــــــرد اإلمــــــام ابــــــن نمیــــــر فــــــي          مــــــن عبــــــ"  حدیثــــــه خیــــــالَّنكــــــَأ"ارة عبــــــ َُ

ُّاستعمالها دون غیره من النقاد، والتي تدل َّ   .َّ على الضعف الیسیر في الراويُّ

                                                           
ّالفــزاري ، باســم الطــائر،علــي بــن غــراب) 1( َ ّالكــوفي، ، مــوالهمَ ِ    وهــو عبــد العزیــز ســماه،"غــراب لقــب" : قــال الفلكــي، القاضــيُ

تقریـب التهـذیب : ابـن حجـر: ُینظـر. جریـة ومائـة ه مات سنة أربع وثمـانین، علي بن أبي الولید: وقال مرة،مروان بن معاویة
  ).4783: (، ترجمة رقم)404:ص(
  ).289:ص/2:ج() 2(
  ).461:ص/1:ج(َّتدریب الراوي : السیوطي) 3(
  .)346:ص/1:ج() 4(
ّسیف بن عمر التمیمي )5( ِ ِ ّالضبي َ ِّ   .من هذا البحث) 75:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
ّالتیمير ْیَمُ بن عَجمیعهو ) 6(   .من هذا البحث) 75:ص(ت ترجمته َّتقدم. َّْ
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ْوقـــد قـــال اإلمـــام ابـــن نمیـــر هـــذه العبـــارة فـــي   أخـــرج اإلمـــام     مـــا:  مـــن ذلـــك،(1)انحـــق یحیـــى بـــــن یمـــَُ
ِوالتعدیل ْـرحَالج"تم فـــي احي بن أاب ْ ُعبـد اهللا بـن نمیـر یـ محمـد بـن رأیـت:  قـال،نـا أبـيأخبر: ، قال(2)"َّ ْ ف ِّعَضَُ

   ." حدیثه خیالَّنكَأ: "ویقول ،نیحیى بن یما
ّابن عدياإلمام  هجأخرَّالعبارة تفید الطعن في ضبط الراوي، یشهد لذلك ما و ِ  بسنده (3)"الكامل" في َ

ْنمیر بنااإلمام عن   في یعقوب بن سفیاناإلمام  وما أخرجه، "النسیان سریع الحفظ سریع یمان بنا" :قال ،َُ
ْنمیـر بـنا وسألت: ، قال(4)"المعرفة والتاریخ"  ثـم ،أجـزاء َّإلـي فـأخرج الیمـان بـن یحیـى حـدیث َّإلـي یخـرج أن َُ

 ثِّدَحـُفی ؛الشيء یتوهم أصحابنا حدیث یشبه ال حدیثه َّفإن ،ْفَّتخف": َقال ،"هذا؟ ما" :له فقلت ،یتثاقل رأیته
  ."منه سماعه بقیة إلي یخرج أن على فامتنع ،(5)جَلْفأ لما وخاصة به
  ": وأكثرنا غرائباًكان أضعفنا طلب" -2

اوي، قــــال الخطیــــب َّ، وهــــو ضــــروري لالحتجــــاج بحـــدیث الــــرالعلــــم الـــشرعيطلــــب : المـــراد بالطلــــب
ُّالبغدادي في  ْ  ،ُهَن لـم یلقـَّعاء السماع ممـِّ من وضع الحدیث وادَّالراويذا سلم ٕاو": (6)"َّامع ألخالق الراويالج"َ

صح  لـم یـ،ث مـن حفظـهَّدَحـَ ف،ه لم یكن له كتـاب بمـا سـمعهَّنأ غیر ،فعال التي تسقط بها العدالةوجانب األ
 وضـبطه ،ه ممن قد طلب الحـدیث وعانـاهَّنأثر والعارفون به  العلم باأللهأاالحتجاج بحدیثه حتى یشهد له 

َّ، وبذلك فإن ضعف الطلب إشارة"حادیث علیهتقانه وضبطه بقلب األإ ویعتبر ،فظهوح  إلى ضعف الـراوي، ِ
  .خاصة إذا ما جاء بالغرائب

َّهي غرائب المسائل، بَأن یقبل الـراوي علـى مـا شـذ عمـا اشـته: والغرائب َّ َّ ِ ُ ر بـین أهـل العلـم ویتتبعـه، ْ
شـر : "(8)، قـال اإلمـام مالـك بـن أنـس(7)َّوهذا ما حذر منه األئمة وجعلـوه عالمـة مـن عالمـات عـدم التوفیـق

ْنعـیم، وقـال اإلمـام أبـو "العلم الغریب، وخیـر العلـم الظـاهر الـذي قـد رواه النـاس َ الفـضل بـن دكـینَُ ُ ْ كـان : "(9)َ
  ".عة سقط حدیثه في الغرائبعندنا رجل یصلي كل یوم خمسمائة رك

مــن عبــارات الجــرح المطلــق الخاصــة بــابن "  وأكثرنــا غرائــباًكــان أضــعفنا طلبــ"َّوعلیــه فــإن عبــارة 
َّنمیـر، والتـي تفـرد فـي اسـتعمالها دون غیـره مـن النقـاد، وتـدل علـى الـضعف الـشدید فـي الـراوي بحیـث یتـرك  ُّ َّ ُّ ْ َُ

                                                           
ْیحیى بن یمان العجلي )1(   .من هذا البحث) 19:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
  ). 199:ص/9:ج( )2(
  ).354:ص/5:ج(، )28:ص/3:ج( )3(
  ).722:ص/1:ج( )4(
ُالفـالجأصـابه : أفلـج )5( ِّ ریـح یأخـذ اإلنــسان فیـذهب بـشقه وهـوِ ِ ْ ٌ َ وقـد فلـج فا،ِ َُ ٌلجـا فهــو مفلـوجِ ُْ َ ً أي مـا یعــرف  .َألنـه ذهـب نـصفه ،ِ

  ). فلج: مادة(، )346:ص/2:ج(لسان العرب : ابن منظور: ُینظر. الیوم بالشلل النصفي
  ).204:ص/1:ج( )6(
  ).74:ص(الفوائد المستمدة : َّماجد الدرویش. د: ُ ینظر)7(
  ). 622:ص/2:ج(شرح علل الترمذي : ّابن رجب الحنبلي )8(
  ). 622:ص/2:ج(ل الترمذي شرح عل: ّابن رجب الحنبلي )9(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َبد اهللا بن نمري يف جرح  الرجالمنهج اإلمام حممد بن ع: الفصل الرابع ِّ ْ َ ُ 

 
 

341
 

َُحدیثــه، وال یحــتج بــه وال یستــشهد بــه، وال  ْیعتبــر بــه، وقــد قالهــا اإلمــام ابــن نمیــر فــي حــق ُ َُ ُ َ محمــد بــن یزیــد "ُ
ْالعجلــي ِالجــرح والتعــدیل" فــي بــن أبــي حــاتممــا أخرجــه اإلمــام ا: ، مــن ذلــك(1)"ِ ْ َّ ْ : ســمعت أبــي یقــول: ، قــال(2)"َ

ْئل ابن نمیر عن أبي هشام اُس   ."كثرنا غرائب وَأاًكان أضعفنا طلب: لرفاعي، قالَُ
َّداللة ما ورد عـن اإلمـام ابـن نمیـر مـن أقـوال أخـرى فـي الـراوي، فقـد أخـرج اإلمـام ومما یؤكد هذه ال ْ َُ

ّابــن عــدي فــي  ِ َالحــضرمي، قــال محمــد بــن عبــد اهللا  عــن بــسنده (3)"الكامــل"َ ْ ْنمیــرقلــت البــن  :َ      تحفــظ عــنَُ
 :َّبــاسعبــن ا عــن (7) عــن ســعید بــن جبیــر(6) عــن إســماعیل بــن أبــي خالــد(5) عــن ســفیان(4)زیــد بــن حبــاب

M  °  ¯  ®L(8)،َّالحمــانيثنا یحیــى حــد" : قلــت،"؟مــن قــال هــذا" : قــال،"مــن غیــر خــرس" : قــال ِ(9)"، 
ِوال تلقـه : "، قـال(10)"تـاریخ بغـداد"وفـي  ،"ُهَ علـى أبـي هـشام الرفـاعي فیبلعـِهِقْلُ وال ت، كل أحدى علِهِقْلأ" :قال ُِْ

ْبـن نمیـر قـالاإلمـام ابسنده عـن ، (11)"عتدالمیزان اال"في وأخرج الذهبي ، "على أبي هشام؛ فیسرقه كـان : "َُ
  ."أبو هشام یسرق الحدیث

وســرقة الحــدیث مــن أردئ وأشــد ألفــاظ الجــرح وهــي تلــي الوضــع والكــذب، قــال الحــافظ الــذهبي فــي 
ث ینفـرد ِّحـدُوسـرقة الحـدیث أن یكـون م. سـرقة الحـدیث أهـون مـن وضـعه أو اختالقـه: "(12)"تاریخ اإلسالم"

ث، ولــیس بــسرقة األجــزاء والكتــب، ِّدَحــُ مــن شــیخ ذاك الماًه ســمعه أیــضَّيء الــسارق ویــدعي أنــبحــدیث، فیجــ
ٍن كـذبا علـي لـیس ككـذبِإ:  وهـي دون وضـع الحـدیث فـي اإلثـم لقولـه،وایةِّها أنحس بكثیر من سرقة الرَّفإن ِ َِ َ ََ ْ َ ََّ َ ً َّ 

  ".(13)على غیري

                                                           
ْالعجلي،محمد بن یزید بن محمد بن كثیر  )1( ّالكوفي، أبو هشام الرفاعي ِ ِ  ومـائتین  مـات سـنة ثمـان وأربعـین، قاضي المدائنُ

  ).6402: (، ترجمة رقم)514:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر :ُینظر. هجریة
  ).129:ص/8:ج( )2(
  ). 274:ص/6:ج( )3(
ّالتمیمي يعكل الزید بن حباب )4( ِ ِ   .من هذا البحث) 12:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ).َّتقدم(َّهو الثوري  )5(
ّاألحمـــسيإســماعیل بــن أبــي خالــد  )6( َ ْ َ ّالبجلــي، مــوالهم ْ ِ َ  تقریـــب :ابــن حجــر: ُینظــر.  ومائــة هجریـــة مــات ســـنة ســت وأربعــینَ

  ).438: (، ترجمة رقم)107:ص(التهذیب 
ّسعید بن جبیر األسدي) 7( ِ َ    .من هذا البحث) 36:ص(َّدمت ترجمته تق. َ
  ).10من اآلیة : سورة مریم( )8(
ّیحیى بن عبد الحمید الحماني )9( َّ   .من هذا البحث) 111:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
  ).957:ص/4:ج() 10(
  ). 68:ص/4:ج() 11(
ر عبــد الــسالم تــدمري، عمــ. د: تــاریخ اإلســالم ووفیــات المــشاهیر واألعــالم، تحقیــق): م1991(محمــد بــن أحمــد الــذهبي )12(

  ).140:ص/17:ج( لبنان، دار الكتاب العربي -بیروت
، )252:ص(مــا یكــره مــن النیاحــة علــى المیــت، : الجنــائز، بــاب: ّ الحــدیث أخرجــه اإلمــام البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب)13(

ُحـدثنا َأبــو : ، قــال)1291: (حـدبث رقــم َََ ْنعــیمَّ َ ٍ حــدثنا سـعید بــن عبیــد،ُ ِْ َْ ُ َُ ُ َ ََ ْ عــن ،َّ َعلـي بــن ربیعــةَ َ ِ َ ِ ْ ِّ ِ َِ عــن المغیـرة،َ ِ ُ ْ ْ ُ رضــي اللــه عنــه-َ َ ُْ َّ َِ َ-، 
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   ": بحدیثهبُأَعُلیس ی" -3
ُ عبـأت بفـالنما: "یقال في لغة العرب ْ َ َّ، وعلیـه فـإن عبـارة )1("َ وال مـن حدیثـهاًه شـیئ َأي لـم َأقبـل منـ،َ ِ

َلیس یعبُأ بحدیثه" َّمن عبارات الجرح المطلق، وتدل على الضعف الشدید في الراوي " ُ  تـرك  إلـى یـؤديالـذيُّ
ُحدیثه، فال یحتج، وال یستشهد، وال یعتبر به ََ ُ ُ ُُ ُّ َ.  

َوال اإلمام ابـن نمیـر فـي نقـد الرجـال، مـن ذلـكوقد وردت هذه العبارة في أق ِّ ْ بـن مـا أخرجـه اإلمـام ا: َُ
ِالجرح والتعدیل" في أبي حاتم ْ َّ ْ ْنمیـر ابـن سـمعت :قـال ،ُ بن الحسین بـن الجنیـدُّعلي ناأخبر: ، قال(2)"َ : یقـول َُ

  ." بحدیثهبُأَعُ لیس ی(4)ّجيْنَّ الز(3)مسلم بن خالد"
  ":یس من حدیثهما مات فالن حتى قرأ ما ل" -4

َمن أشد عبارات الجرح المطلق التـي تفـرد اإلمـام " ما مات فالن حتى قرأ ما لیس من حدیثه"عبارة  َّ َ ّ
ْابن نمیر في ا َّستعمالها دون غیره من النقاد،َُ ، فقــد أخـرج اإلمـام ابـن )5(ان وقالها في حق عبد العزیـز بن أبُّ

ِالجـــرح والتعـــدیل"فـــي  أبـــي حـــاتم ْ َّ ْ ـــا)6("َ ـــو أخبر :ل، ق ـــا أب ْزرعـــةن ْنمیـــر ســـمعت ابـــن : قـــال،ُ       مـــا مـــات ":  یقـــولَُ
  ."حتى قرأ ما لیس من حدیثه بانأعبد العزیز بن 

َّكذاب"َّوتفید العبارة أن الراوي  ُّما أخرجه الخطیب البغدادي في : ، یؤكد ذلك"َ ْ بسنده ) 7("تاریخ بغداد"َ
ْابن نمیرعن اإلمام  ًما رأیت أحد: "، قالَُ ًبین أمر أاُ َ َ َّكذابهو :  منه، وقالاْ َ."  

  ":ما یسوى تمرة" -5
َّ الیــسیر فـي الــراوي، وتفیــد ُّمـن عبــارات الجـرح المطلــق، وتـدل علــى الـضعف" مــا یـسوى تمــرة"عبـارة   

  وم، ـــیر الصــالة، كثــثیر الصد یكــون الرجل كــق: ")9(:)8(اد بن أسامــةـَّمرتبتــه فـي الحدیــث، كمــا قــال حمدنو 

                                                                                                                                                                                     
َقال َّ سمعت النبي:َ َِّ ُ ْ ِ ََّ صلى الله علیه وسلم-َ ِ َّ ََّ ََ َْ َ ُ یقول،-ُ ُ ُإن كذبا علي لیس ككذب على َأحد من كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده " :َ َ ًَ َ َْ َ ُ ََّْ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ََْ ِّ َّ ََّ َ َ َ ََ َ َ َْ ٍ ِ ٍِ ْ َّ ِ
ْمن ِ النارِ َّ."  

  ).عبأ: مادة(، )118:ص/1:ج(لسان العرب : ابن منظور) 1(
  ). 323:ص/1:ج( )2(
ُالمخزومـيمسلم بـن خالـد  )3( ْ : ُینظـر. أو بعـدهاومائـة هجریـة، مـات سـنة تـسع وسـبعین  ،ّجيْنَّ المعـروف بـالز،ّيِّ مـوالهم المكـَ

  ).6625: (، ترجمة رقم)529:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر
تهـذیب الكمـال : ، المـزي)255:ص/1:ج(تـذكرة الحفـاظ : الـذهبي. لمحبتـه للتمـر:  أشقر لقب بالزنجي بالضد، وقیل كان)4(
  ).513:ص/27:ج(
ّاألمـويعبد العزیز بن أبان بن محمد بـن عبـد اهللا بـن سـعید بـن العـاص ) 5( ُ ّالكـوفي، أبـو خالـد ،ّ الـسعیديْ ِ  مـات ، نزیـل بغـدادُ

  ).4083: (، ترجمة رقم)356:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: رُینظ.  هجریةسنة سبع ومائتین
  ). 377:ص/5:ج() 6(
  ).209:ص/12:ج() 7(
َُحماد بن أسامة القرشي) 8(   .من هذا البحث) 11:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
َّابن حبان) 9(   ).24:ص/1:ج(كتاب المجروحین : ِ
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ِورع ً جائز الشهادة، في الحدیث ال یسوى ذه، ورفع شیئًاـــَ   .، أي ضعیف في الحدیث" ورمى بهاِ
ْقال اإلمام ابن نمیر هذه العبارة في حق و أخـرج اإلمـام ابـن أبـي حـاتم فـي ، فقـد )1("یحیى بن بریـد"َُ

ِالجرح والتعدیل" ْ َّ ْ ْنمیر سمعت ابن :ال ق،ُ بن الحسین بن الجنیدُّنا عليأخبر :، قال)2("َ  یحیى بن برید": ل یقوَُ
  ." ما یسوى تمرة،الكوفیون یروون عنه

  ":مؤنته كفانا قد رجل هذا" -6
ْمـــن عبـــارات الجـــرح المطلـــق التـــي تفـــرد اإلمـــام ابـــن نمیـــر فـــي " هـــذا رجـــل قـــد كفانـــا مؤنتـــه"عبـــارة  َُ َ َّ َ

ُّاستعمالها دون غیره مـن النقـاد، وتـدل علـى الـضعف الـشدید  َّ ، وتعنـي "كفـف"لغـة مـن " كفانـا"اوي، فكلمـة َّلـرلُّ
ْ، فكــأني باإلمــام ابــن نمیــر یقــول(4)، وتعنــي التعــب والــشدة"مــأن"لغــة مــن " مؤنتــه"، و(3)أغنانــا َهــذا الرجــل : َُ ِّ

  .له، أي شدة ضعفهأغنانا عن مشقة البحث عن حا
ْقــال اإلمــام ابــن نمیــر هــذه العبــارة فــي و ّالهیــثم بــن خالــد البجلــي"َُ ِ َ  مــن ذلــك مــا أخرجــه الحــافظ ،)5("َ

ْنمیـر بـنا لـي قال: )7(نّطیُ مقال: ، قال)6("میزان االعتدال"الذهبي في   :یعنـي ،مؤنتـه كفانـا قـد رجـل هـذا" :َُ
 اإلمــام ابــن هقالــ و ذلــك، یــدل علــى ذلــك مــاوموضــوعة ونحــ، أي روى أحادیــث متروكــة "الباطــل روى هَّنــَأل

وهذا الحدیث ،  من أئمة علم األثر بال مدافعة(10) وأبو داود(9)مدفأح": (8)"الروض الباسم"الوزیر في كتابه 
َّكــــذابث الدیلــــیس حــــ، روهذكــــذي ـف الـــــعیَّالــــض   اســــمّفــــذلك عنــــدهم ال یــــستحق، ینـحِّالمــــصر اقَّسُوال الفــــ، ینَ
ُوانما ی، عفَّالض ّ َّوبال شك فإن ر، "أو نحو ذلك، أو متروك، أو ساقط، أو موضوع، ٌه باطلَّإن: قال فیهٕ وایـة ِ

  . َّیث دلیل على الضعف الشدید في الراويدأمثال هذه األحا
  

                                                           
ّشــعريَاأل موســى يبــأ بــردة بــن يبــأیحیــى بــن بریــد بــن عبــد اهللا بــن ) 1( ِ َ ّالكــوفي، ْ ِ  :البخــاري: ُ ینظــر.بــاه وابــن ابــى خالــدأ ســمع ُ

  ).2939: (، ترجمة رقم)264:ص/8:ج(التاریخ الكبیر 
  ). 132:ص/9:ج(، )323:ص/1:ج() 2(
 ).كفف: مادة(، )306:ص/9:ج(لسان العرب : ابن منظور) 3(
 ).مأن: مادة(، )396:ص/13:ج(لسان العرب : ابن منظور )4(
ّالبجلــين خالــد الهیــثم بــ) 5( ِ َ ّالكــوفي َ ِ : ابــن حجــر: ُینظــر.  وقیــل بعــد ذلــك ومــائتین هجریــة، مــات ســنة ســبع وثالثــین، الخــشابُ

  ).7366: (، ترجمة رقم)577:ص(تقریب التهذیب 
  ).356:ص/8:ج(لسان المیزان : ، ابن حجر)322:ص/4:ج(میزان االعتدال : الذهبي) 6(
َّمطین) 7( ْهو محمد بن عبد اهللا الحض: ُ   .َرميَ
َُّالروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم: محمد بن إبراهیم الوزیر) 8( ّ ُ َّ صلى اللـه علیـه وسـلم-َّ ِ َّ ََّ ََ َْ َ ٍوعلیـه حـواش لجماعـة  "-ُ

ّعلــي بــن محمــد العمــران، الــسعودیة، دار : ، تقــدیم بكــر بــن عبــد اهللا أبــو زیــد، اعتنــى بــه"مــن العلمــاء مــنهم األمیــر الــصنعاني
 ).318:ص(الفوائد 

 .، صاحب المسندم أحمد بن محمد بن حنبلهو اإلما )9(
َهو اإلمام أبو داود السجستاني )10( ْ  .صاحب السنن ،ّ
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  المبحث الثاني
َالرواة ْالمجرحون عند اإلمام ابن نمیر ُّ َ ُُ ّ َ  

ْبن نمیردراسة مقارنة بین أحكام ا( َ َّیره من النقاد وأحكام غُ ُّ(  
َّالنقـاد مـن األمـور األئمـة َّعلمنا أن المقارنة بین أحكام  التعـرف مـن أراد كـل عیهـا التـي یجـب أن یراُّ

َالــرواة أحــوال علــى   فــي ســیاق كالمــه عــن األمــور التــي(1)"نكیــلَّالت"َالمعلمــي فــي اإلمــام قــال بدقــة ونزاهــة،  ُّ
َالــرواةیجــب أن یراعیهــا مــن أراد أن یعــرف أحــوال  ِالجــرح والتعــدیللیبحــث عــن رأي كــل إمــام مــن أئمــة ": ُّ ْ َّ ْ َ 

َالــرواةمــه فــي  علــى ذلــك بتتبــع كالاًواصــطالحه مــستعین ِ، واخــتالف الروایــة عنــه فــي بعــضهم، مــع مقارنــة ُّ َ َ ِّ
  ".بكالم غیره كالمه

، قال ُخاصة المختلف في جرحه وتعدیلهَّالراوي   بجرح أردنا الحكم مامقارنة تزداد أهمیة إذاوهذه ال
 بوجـود حكمـه مـن اويَّالـرلـى الحكـم بجـرح إن التبـادر أیجـب علیـك : "(2)"َّالرفع والتكمیـل"اإلمام اللكنوي في 

ِالجرح والتعدیل، هلأبعض  ْ َّ ْ ن أ لك ُّحلَ وال ی،مر ذو خطر وتهویلاأل َّنإمر فیه فاأل ن تنقحأ علیك ُمَ بل یلزَ
 ،ةَّمــو مـن مـشهوري علمـاء األأ ،ئمـة مـن األُن كـان ذلــك الجـارحٕا و، كـانٍاوبقـول كـل جـارح فـي أي ر خـذ أت

 ولـه صـور كثیـرة ال تخفـى علـى .حكـم بـرد جرحـهُحـه وحینئـذ یْرَول جُبـَن ق مـاً یكون مانعـٌمرأ ُما یوجد اًفكثیر
  ".     رة كتب الشریعةَهَم

َّوالنــاظر فــي أقــوال وعبــارات اإلمــام ابــن نمیــر فــي نقــد الرجــال یجــد أنــه تكلــم فــي جــرح مــا یزیــد عــن  َ َّ ُّ َ َ ِّ ْ َُ
َخمسین راو من الرواة، من بلدان متعددة من بلدان العالم اإلسالمي ُّ   . ، أو الواردین علیهاٍ

ـــرواة المي هـــذا المبحـــث ســـیتم عـــرض افـــو ُل َ ـــد  جـــرحینُّ ـــر بحـــسب المـــصطلحات اإلمـــام عن ْابـــن نمی َُ
َّ غیـره مـن النقـاد، ثـم الوقـوف بـین أحكامـه وأحكـاممقارنـة الد فـي اجتهـ مع اال،همِّقَوالعبارات التي قیلت في ح ُّ

  .َّة القول في الحكم على الراويعلى خالص

ْالرواة المجرحون بمصطلحات الجـرح المطلـق : ولالمطلب األ َ ََّ ُُّ َ
ُالنقاد التي وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر في استعمالهاُّ َ ُ :  

ْجــرح اإلمــام محمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــر عــدد مــن الــرواة باســتعمال مــصطلحات وعبــارات الجــرح  َ َ ُّ َّْ َُ
       -:المطلق، وهم كالتالي

                                                           
ّ یحیى المعلميبنعبد الرحمن ) 1( محمـد : َّالتنكیل بما في تأنیـب الكـوثري مـن األباطیـل، مـع تخریجـات وتعلیقـات): م1986(َ

 ســــــوریا، المكتــــــب اإلســــــالمي - لبنــــــان، دمــــــشق-د الــــــرازق حمــــــزة، بیــــــروت األلبــــــاني، زهیــــــر الــــــشاویش، عبــــــِّالــــــدینناصــــــر 
 ).258:ص-257:ص/1:ج(
 ).116: ص-115:ص() 2(
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َالرواة الذین قال فیهم  -1   ":الغلط بعض فیها حادیثهمأ"ُّ
ّحبان بن علي :  األولَّالراوي َّ ّالعنزي الكوفيِ ِ ُ ّ ِ َ َ)1( :  

َّقول ابـن نمیـر فـي الـراوي - ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـن أبـي حـاتم أخـرج اإلمـام ا:ُ ْ َّ ْ بـن  ُّنـا علـيأخبر :، قـال)2("َ
ْنمیر سمعت ابن :قال ،ُالحسین بن الجنید   ."حادیثهم فیها بعض الغلطأ) 3(لَدْنِخوه مأو انَّبِح":  یقولَُ

َّالنقـــــاد  أقـــــوال - ـــــراويُّ َّذكـــــره اإلمـــــام ابـــــن حبـــــان فـــــي  :َّفـــــي ال ْالعجلـــــي، وذكـــــره اإلمـــــام )4("ِّالثقـــــات"ِ  فـــــي            ِ
ـــك ":، وقــال)5("ِّمعرفــة الثقــات" ُ صــدوقّيِوفُـ ـــ جائ،َ ـــام عبــد الــرحمن بــن " وكــان یتــشیع،ز الحــدیثــ ، وقــال اإلمـــ

َخراشیوسف بن  ُحبان ومندل صدوقان: ")6(ِ َ َْ ِ َّ ُّ، وقال الخطیب البغدادي"ِ ْ ًّ دیناًكان صالح: ")7(َ ، وقـال اإلمـام "اَ
ّابــــــن عــــــدي ِ َّلحبــــــانو: ")8(َ           وهــــــو ممــــــن،ة حدیثــــــه إفــــــرادات وغرائــــــبّ وعامــــــ،الحةصــــــ أحادیــــــث ّعلــــــين بــــــ ِ

َّوقــــــــال اإلمــــــــام أبــــــــو زرعــــــــة الــــــــرازي ،"هُحدیثــــــــ ُلَحتمــــــــُی ْ ،            فقیــــــــه ":)10(، وقــــــــال الحــــــــافظ الــــــــذهبي"لــــــــین: ")9(ُ
ـــــی، صـــــالح ـــــو داود السجـــــستاني" الحـــــدیثنل ـــــال اإلمـــــام أب َ، وق ْ ـــــي وال : ")11(ّ ـــــن عل ـــــان ب ّال ُأحـــــدث عـــــن حب َّ ِ ِّ         
ّمنـــدل بـــن علـــيعـــن  َ ْ َّســـألت یحیـــى بـــن معـــین عـــن حبـــان، فقـــال: ، وقـــال"ِ ، وقـــال اإلمـــام       "ال هـــو وال أخـــوه: "ِ

ِالـــــدارعثمـــــان   :       ، قلـــــت"لـــــیس بـــــه بـــــأس" : فقـــــال،ّعلـــــيل بـــــن َدْنـــــِم  عـــــن-بـــــن معـــــین أي ا-هســـــألت: )12(ّميَّ
ّوأخــــوه حبــــان بــــن علــــي؟" َّ ُصــــدوق: "، فقــــال"ِ َُّأحــــبهمــــا ُّیَأ" :قلــــت، "َ ه َّكأنــــ) 13(اًرْمــــَوت الهمــــاُك" : قــــال،"؟ إلیــــكَ

                                                           
ّحبان بن علي العنزي الكوفي) 1( ِّ ُ ّ ِ ََ َّ   . من هذا البحث) 72:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)2( ْ َّ ْ   ). 435:ص/8:ج(، و)270:ص/3:ج(، و)323:ص/1:ج(َ
ّ مندل بن علي العنزي الكوفي)3( ِّ ُ ّ ِ ََ   .من هذا البحث) 72:ص(َّتقدمت ترجمته . ْ
  ).240:ص/6:ج() 4(
  ).281:ص/1:ج() 5(
  ).342:ص/5:ج(تهذیب الكمال : المزي) 6(
  ).343:ص/5:ج(تهذیب الكمال : المزي) 7(
  ). 429:ص/2:ج(الكامل ) 8(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 9( ْ   ). 270:ص/3:ج(َّ
  ). 307:ص/1:ج(الكاشف : الذهبي) 10(
  ).342:ص/5:ج(تهذیب الكمال : المزي) 11(
  ).92:ص(تاریخ ابن معین ) 12(
ٌهذه العبارة أصلها مثل عربي، قصته) 13( َ َّأن رجال كان في إبل أبیه یرعاها، فمر به رجل قد جهده العطـش والجـوع، وبـین : َ ً َّ

: َّأطعمني زبدك أو قرصـك، فقـال الرجـل: ُ، فقال الرجل المجهد-ألبان اإلبل أي الحامض من -یدي الرجل زبد وتمر وقرص
، وقــد تنــصب علــى "ًلــك كالهمــا وأزیــد تمــرا: "قــد ترفــع علــى تقــدیر" ُكالهمــا. "ثــم قــراه وســقاه، ویقــال غیــر ذلــك" ًكالهمــا وتمــرا"

ًأي كالهما إلي، وأرید تمرا: "و ". ًأطعمك كلیهما وتمرا"تقدیر  َّو عبیـد القاسـم بـن سـالمأب: ُینظر". َّ َ َْ كتـاب األمثـال، ): م1980(ُ
َّحققه وعلق علیه وقدم له   ). 200:ص( لبنان، دار المأمون للتراث - سوریا، بیروت-عبد المجید قطامش، دمشق. د: َّ

َفكأن اإلمام ابن معین أرد القول أن حبان ومندل كالهما واحد وأرید أفضل، ویؤكد هذا ما قاله اإل   ْ ِ َّ ِ َّ َّمام الدارمي كأنه َّ ِّ َّ
ِّیضعفهما، وقد ضعفهما اإلمام ابن معین في مواطن أخرى صراحة ُ .  
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َّحبــان": )2(بــن معــینوقــال اإلمــام ا ،")1(فهماِّضعُیــ َّحبــان": ُ، وســئل"شيء حدیثــه لــیس بــّعلــي بــن ِ ل ابنــا َدْنــِ ومِ
 ّيل بن علَدْنِم" : سمعت یحیى یقول:)3(وريُّالدَّوقال اإلمام عباس  ،"سواء كالهما":  قال،"؟مِّدَقُهما یُّیأ يعل
َّحبانو َّحبـان ّعلـي، بن ِ َّحبـانل وَدْنـِم: ")4(، وقـال اإلمـام ابـن معـین فـي موضـع آخـرهمـاُلَثْمَأي  بـن علـِ  أبنـاء ِ

ّالعنزي ّعلي ِ  ُبَكتُی: ")5(َّ، وقال اإلمام أبو حاتم الرازي" هو وأخوه شيء واحد،القوي حدیثه  صالح لیس بذاكََ
َّحبــانل وَدْنـِم": )6(لبـن حنبــ، وقــال اإلمـام أحمــد " بـهُّجَحــتُه وال یُحدیثـ َّحبـان، ِ وقــال  ،"لَدْنـِ مــن مًاصــح حـدیثأ ِ

، "ضـعیف" : فقـالّعلـي؟،ل بـن َدْنـِ عن م-ي أحمد بن حنبل أ-سألته: )7(اإلمام عبد اهللا بن أحمد بن حنبل
َّحبان" :فقلت له ، وقال اإلمام ابن "ربهماَقما َأ":  وقال مرة،"-لَدْنِ یعني م-ال هو أصلح منه" :فقال، "؟ أخوهِ

َّحبان  وقـال اإلمـام ،"، یجـب التوقـف فـي أمـرهي فاحش الخطأ فیما یـرو،وفیون والبغدادیونُالك عنه روى ":)8(ِ
ّ، وقــال اإلمــام الـدارقطني"لــیس عنــدهم بـالقوي: ")9(البخـاري ُ َ َّعــن حبــان وأخـوه) 10(َّ ، وقــال فــي ")11(ضــعیفان: "ِ
َحبان ومندل متروكان: ")12(موضع ْ َ َّ ، وزاد ابن "ضعیف: ")14(، والحافظ ابن حجر)13(َّ، وقال اإلمام النسائي"ِ
ْ، وقــال اإلمــام ابــن ســعد"وكــان لــه فقــه وفــضل: "حجــر ًان حبــان ضــعیفوكــ: ")15(َ َّ  فــي الحــدیث أضــعف مــن اِ
َمنــدل ْ َ، وقــال اإلمــام الجوزجــاني"ال أكتــب حدیثــه: ")16(ّ، وقــال اإلمــام علــي بــن المــدیني"ِ َّمنــدل وحبــان : ")17(ُْ ِ َِ ْ
  ". الحدیثاًواهی

  
  

                                                           
ُكالهما، وتمرى كَأنه یضعفهما: "بلفظ) 342:ص/5:ج(ووردت هذه العبارة في تهذیب الكمال ) 1( َّ َّ َ َ َُ، والله َأعلم"َ ْ ُ َّ.  
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 2( ْ   ). 270:ص/3:ج(َّ
  ). 204:ص/1:ج(یخ ابن معین  تار)3(
َمن كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال، روایة ابن طهمان ) 4(   ).99:ص(ِّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 5( ْ   ). 271:ص/3:ج(َّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 6( ْ   ). 270:ص/3:ج(َّ
َالعلل ومعرفة الرجال ) 7(   ).412:ص/1:ج(ِّ
  ).261:ص/1:ج(حین كتاب المجرو) 8(
َالضعفاء الصغیر ) 9( َ   ). 88:ص/3:ج(، التاریخ الكبیر )40:ص(ُّ
ِســؤاالت البرقــاني للــدارقطني فــي الجــرح والتعــدیل، تحقیــق وتعلیــق: أحمــد بــن محمــد، أبــو بكــر البرقــاني) 10( ْ َّ ْ َ ّ ُ َ َّمجــدي الــسید : َّ

  ). 50:ص( مصر، مكتبة القرآن -إبراهیم، القاهرة
ّالمزي قول اإلمام الدارقطني، وأضافأورد اإلمام ) 11( ُ َ َّویخرج حدیثهم: "َّ َ   ).343:ص/5:ج(تهذیب الكمال : ُینظر". ُ
  ).343:ص/5:ج(تهذیب الكمال : المزي) 12(
َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 13( َ   ).91:ص(ُّ
  ).149:ص(تقریب التهذیب ) 14(
  ).502:ص/8:ج(الطبقات ) 15(
َكتاب الضعفاء و:  ابن الجوزي)16( َ   ).187:ص/1:ج(المتروكین ُّ
َ أحوال الرجال )17(   ).106: ص-105:ص(ِّ
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َ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نم- ُ َّیر وأحكام غیره من النقادَّ ُّ ْ :  
َّحبان بن ع َُوالله َأعلم" ضعیف"ّلي ِ ْ ُ َّ َ.  

َّبعض النقاد وافق  ْاإلمام ابن نمیر ُّ   .اً یسیراً وتضعیفه تضعیفعلى جرحهَُ
َل بن علي العَدْنِم:  الثانيَّالراوي ّ الكوفيّيِزَنّ ِ ُ)1( :  

َّقول ابـن نمیـر فـي الـراوي - ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـن أبـي حـاتمأخـرج اإلمـام ا :ُ ْ َّ ْ بـن  ُّنـا علـيرأخب :، قـال)2("َ
ْنمیر سمعت ابن :قال ،ُالحسین بن الجنید   ."حادیثهم فیها بعض الغلط ألَدْنِخوه مأو انَّبِح":  یقولَُ

َّالنقاد  أقوال - ْالعجليذكره اإلمام  :َّفي الراويُّ  وكـان یتـشیع ،جـائز الحـدیث ":، وقـال)3("ِّمعرفـة الثقـات" في ِ
ُ صـــدوقّيِوفُكـــ" :قـــال مـــرة و،"ه إال الـــشیوخ لـــم یدركـــ،وهـــو قـــدیم المـــوت : )4(َّ، وقـــال اإلمـــام أبـــو حـــاتم الـــرازي"َ

َّ، وقال اإلمام أبو زرعة الرازي"شیخ" ْ ّ، وقال اإلمام ابن عدي"ّلین: ")5(ُ ِ  وهـو ،فراد وغرائـبأوله أحادیث : ")6(َ
ْ، وقال اإلمام ابن سعد"كتب حدیثهُممن ی َّوكان أنبه وأذكر من حبان، فیـه ضـعف، ومـنهم: ")7(َ  مـن یـشتهي ِ

ًِّحدیثه ویوثقه، وكان خیر ِّ َ في الحدیث أضعف من مندلً فاضالاُ ْ ، وقـال "ضعیف: ")8(َّ، وقال اإلمام النسائي"ِ
َّحبــانابــن اإلمــام  ــَّ أنــَّالِالعبــاد إ )10( مــناًرجئــُوكــان م ":)9(ِ خــالف ُوی سند الموقوفــاتُه كــان یرفــع المراســیل وی
تقنـین ممـا ال ینفعـك منـه البـشر مـن الخطـأ ُفلمـا سـلك غیـر مـسلك الم مـن سـوء حفظـه، ایـاتوِّ في الرِّالثقات

  ."ق التركحل به غیر مسلك العدول فاستِدُش ذلك منه عُحَوف
َّومن الجدیر ذكره أنه قد تقدم ذكر أقوال عدة تجمع بین األخـوین منـدل وحبـان، وتبـین حالهمـا مـن  َّ ِ َ ْ َ َّ َّ َّ

ُحیث الجرح والتعدیل، وكلها تؤكد  ِّ ِ ْ َّ ْ   .)11(على ضعفهماَ
َ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نم- ُ َّیر وأحكام غیره من النقادَّ ُّ ْ :  

ّمندل بن علي  َ ْ َُوالله َأعلم" ضعیف"ِ ْ ُ َّ َ.  
ْبعض النقاد اإلمام ابن نمیر على جرحهوافق  َُ َّ   .اً یسیراً وتضعیفه تضعیفُّ

  

                                                           
ّمندل بن علي العنزي الكوفي) 1( ِّ ُ ّ ِ ََ   . من هذا البحث) 72:ص(َّتقدمت ترجمته . ْ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 2( ْ َّ ْ   ). 435:ص/8:ج(، و)270:ص/3:ج(، و)323:ص/1:ج(َ
  ).297:ص/2:ج() 3(
ِرح والتعدیل َالج: ابن أبي حاتم) 4( ْ َّ   ).435:ص/8:ج(ْ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 5( ْ َّ ْ   ).435:ص/8:ج(َ
  ).457:ص/6:ج(الكامل ) 6(
  ).503: ص-502:ص/8:ج(الطبقات ) 7(
َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 8( َ   ).230:ص(ُّ
  ).25:ص/3:ج( كتاب المجروحین )9(
َُ، ولكن ال یستقیم المعنى، فالله َأعلم"من"زیادة حرف بدون ) 25:ص/3:ج(وردت العبارة في المجروحین ) 10( ْ ُ َّ َ.  
  . من هذا البحث) 346 -345:ص: (ُینظر) 11(
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َالرواة الذین قال فیهم  -2   : "حدیثهترك "، "تركه"ُّ
َّأحمد بن عبد الملك الحراني:  األولَّالراوي ّ اَألسديَ ِ َ)1( :  

َّقول ابـن نمیـر فـي الـراوي - ْ َ ِالتعـدیل" البـاجي فـي أخـرج اإلمـام :ُ ْ ْقـال ابـن نمیـر:  قـال،)2(" والتجـریحَّ أهـل : "َُ
  .، فترك حدیثه"بلده یسیئون الثناء علیه

َّالنقاد  أقوال - َّام ابـن حبـان فـي  ذكـره اإلمـ:َّفـي الـراويُّ كـان " :)4(َّ، وقـال اإلمـام أبـو حـاتم الـرازي)3("ِّالثقـات"ِ
ْالنفیلــينظیــر  ، "ث الجزیــرةِّدَحــُة مَّجــُالحــافظ الح ":)6(لــذهبيا، وقــال الحــافظ "تقــاندق واإلِّیعنــي فــي الــص -)5(َُ

ْوقـال اإلمــام یعقــوب بــن شــیبة یــا أبــا " : ألحمــد بــن حنبــل  قلــت:)9(:)8(المیمــونيوقــال اإلمــام  ،"َِكــان ثقــة: ")7(َ
 رأیتــه ،اً ومــا رأیــت بأســ،اًسّ ورأیتــه كیــ،قــد مــات عنــدنا" : فقــال لــي،"حمــد بــن عبــد الملــك بــن واقــدأ ،عبــد اهللا

ة قــد كتبنــا َّنُ وصــاحب ســاً خیــرَّالِإومــا رأیــت  )10(هیــرُهــي أحادیــث ز" : قــال،"طهَبَضــ" : قلــت،" لحدیثــهاًحافظــ
 هــو یغــشى ،نــسانإمــا یرضــون عــن َّان قلَّأهــل حــر" : قــال لــي،"ثنــاء علیــهان یــسیئون الَّرَأهــل حــ" : قلــت،"عنــه

، وقـال الحـافظ ابـن "م فیـه بكـالم حـسنَّ یـتكلاً عبـد اهللا حـسنيمـره عنـد أبـأ فرأیـت ،السلطان بـسبب ضـیعة لـه
َّثقة، تكلم فیه بال حجة: ")11(حجر ِّ ُ َ   ".متروك الحدیث: ")12(، وقال اإلمام الباجي"ِ

َّلراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خالصة القول في ا- ُّ ْ َ ُ َّ:  
َُوالله َأعلم" َِثقة"ملك أحمد بن عبد ال ْ ُ َّ َ.  

َّأغلب النقاد خالف  َّاإلمام ابن نمیر في تركه للراوي، وقد تركه لقول أهل بلده، فـإنهم كـانوا یـسیئون ُّ َّ ْ َُ
َّالثناء علیه، مع العلم أن أهل بلده حران یغـشى الـسلطان بـسبب ضـیعة  كان هوو ،نسانإما یرضون عن َّقل َّ

  . ، كما بین اإلمام أحمد، وهذا ال یطعن في عدالتهله

                                                           
ّ األسديانيَّرَ الحأحمد بن عبد الملك) 1( ِ َ   .  من هذا البحث) 326:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ).310:ص/1:ج() 2(
  ).7:ص/8:ج() 3(
ِالجرح والتعدیل ) 4( ْ َّ ْ   ).62:ص/2:ج(َ
َْبد اهللا بن محمد بن علي بن نفیلع) 5( ُ َْلنفیلي اّ   من هذا البحث) 23:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ).463:ص/2:ج(تذكرة الحفاظ  )6(
  ).393:ص/1:ج(تهذیب الكمال : المزي) 7(
ّالجزري،عبد الملك بن عبد الحمید بن عبد الحمید بن میمون بن مهران ) 8( َ ّالرقي، ثم َ ِّ ات سنة أربع م ، أبو الحسن المیمونيَّ

  ).4190: (، ترجمة رقم)363:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر.  وقد قارب المائة ومائتین هجریة،وسبعین
ُّالخطیب البغدادي) 9( ْ   ).440:ص/5:ج(تاریخ بغداد : َ
ّزهیر بن معاویة بن حدیج الجعفي) 10( ِ ْ ُ ْ َ   من هذا البحث) 167:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ).82:ص(تقریب التهذیب ) 11(
َّالتعدیل والتجریح ) 12( َِّ   ).310:ص/1:ج(ْ
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ّمحمد بن عمر بن واقد الواقدي اَألسلمي المدني: ثاني الَّالراوي َّ َ َ ْ ّ َّ)1( :  
َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ سـكتوا عنـه، تركـه أحمـد : " قـال،)2("التاریخ الكبیـر" في ّالبخارياإلمام  أخرج  :ُ

ْوابــن نمیــر ُّ الخطیــب البغــدادي، وأخــرج"َُ ْ ْنمیــر بــناإلمــام اعــن بــسنده ) 3("تــاریخ بغــداد" فــي َ  عــن ُ، وقــد ســئلَُ
ُّوأخـرج الخطیـب البغـدادي ، "بـه علـمأ فهـم المدینـة أهـل حـدیث مـاأو ،يفمستو ناه حدیثه ماأ" :فقال ،الواقدي ْ َ

ّسـلیمان الحـضرميمحمـد بـن عبـد اهللا بـن عـن  بـسنده اً أیـض)4("تـاریخ بغـداد"فـي  ِ َ ْ َْ َ ْسـمعت ابـن نمیــر، : ، قـالُ َُ
ُُّأحــب ولــست ،هــو عــن الواقــدي":  قــال،" هــذايملــُیــا أبــا عبــد الــرحمن ت": ، فقلــت لــهًاوذكــر حــدیث ث ِّدَحــن ُأأ َ

  ."َّاكتبه على جهة المعرفة، ثم أماله علي": ، فقال"نحن نعرفه": ، فقلت"عنه
َّلنقاد اوال ق أ- ُّ أخرج الخطیب البغـدادي فـي :َّراويلي افُّ ْ ّبـسنده عـــــن مـصعــــب الزبیـري) 5("تـاریخ بغــداد"َ ِ َْ ُّ)6( ،

ّومحمــــد بــــن إســــحاق المــــسیبي َ ُ ْ َثقــــة مــــأمون: " قــــاال،)7(ِ ِ، وقــــال الــــدراوردي"ِ ْ َ َ ذاك أمیــــر المــــؤمنین فــــي : ")9(:)8(َّ
ْ، وقــال إبــراهیم بــن إســحاق الحربــي"الحــدیث ، وقــال فــي مــوطن "أمــین النــاس علــى أهــل اإلســالم: ")11( )10(ِ

ًكان الواقدي أعلم الناس بأمر اإلسالم، فأما الجاهلیة فلم یعلم فیها شیئ: ")12(آخر َّ، وقـال محمـد بـن سـالم "اَّ َ
َالجمحي ُّ، وقـال الخطیـب البغـدادي"عالم دهره: ")14(:)13(ُ ْ  ،األرض وغربهـا ذكـره وهـو ممـن طبـق شـرق: ")15(َ

                                                           
ّاألسلميمحمد بن عمر بن واقد ) 1( َ ْ   .من هذا البحث) 326:ص(َّتقدمت ترجمته .  الواقديَ
  ).178:ص/1:ج() 2(
  ).17:ص/4:ج() 3(
  ).22:ص/4:ج() 4(
  ).17:ص/4:ج() 5(
ّاألسـدي، العـوام مصعب بن عبد اهللا بن مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبیر بـن)  6( ِ َ ّالزبیـري أبـو عبـد اهللا َ ِ َْ ّالمـدني، ُّ َ  نزیـل َ

  ).6693: (، ترجمة رقم)533:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر.  ومائتین هجریةمات سنة ست وثالثین، بغداد
ّالمخزومــي ب بــن عابــدَّسیُ مــن ولــد المــ،ّبيّیَسُمحمــد بــن إســحاق بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن المــ) 7( ُ ْ ّدني،َالمــ َ ِ  مــات ســنة ســت َ

  ).5723: (، ترجمة رقم)467:ص(تقریب التهذیب .  ومائتین هجریةوثالثین
ِالدراوردي عبد العزیز بن محمد بن عبید) 8( ْ َ َ   .من هذا البحث) 195:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
ُّالخطیب البغدادي) 9( ْ   ).14:ص/4:ج(تاریخ بغداد : َ
ُإسـحاق، أحـد أركـان الـدین، واألئمـة األعـالم ببغـداد، تـوفي سـنة الحربـي، أبـو اق ، أبـو إسـحإبراهیم بن إسـحاق بـن بـشیر) 10( ْ ِ

ّعبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي المعروف بابن العماد : ُینظر. خمس وثمانین ومائتین هجریة شذرات الذهب ): م1988(َ
محمـود األرنـاؤوط، : ّ حققـه وعلـق علیـهعبـد القـادر األرنـاؤوط،: في أخبار من ذهب، أشرف على تحقیقه وعلق على أحادیثـه

  ).355:ص/3:ج( لبنان، دار ابن كثیر، - سوریا، بیروت-دمشق
ُّالخطیب البغدادي) 11( ْ   ).8:ص/4:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالخطیب البغدادي) 12( ْ   ).8:ص/4:ج(تاریخ بغداد : َ
َّسالممحمد بن ) 13( ّالجمحياهللا  دْیَبُ بن عَ َ ْالبصرة أهل من،  بالوالء، أبو عبد اهللاُ . مات سنة اثنتین وثالثـین ومـائتین هجریـة. َ

  .)146:ص/6:ج(األعالم للزركلي 
ُّالخطیب البغدادي) 14( ْ   ).8:ص/4:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).6:ص/4:ج(تاریخ بغداد ) 15(
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العلـم مــن المغــازي والــسیر   وســارت الركبــان بكتبـه فــي فنــون،مــرهأعــرف أخبــار النـاس   علــى أحـدخــفَلـم یو
ََّ صلى الله علیـه وسـلم-والطبقات وأخبار النبي َّ ََّ ََ ِ َْ َ ُ صـلى اللـه - وبعـد وفاتـه،وقتـه  كانـت فـيالتـيحـداث واأل -ُ َّ َّ َ

ََّعلیه وسلم َ َ ِ َْ ، " بالـسخاءاً مـشهوراً كریمـاًوكـان جـواد، غیر ذلك و، واختالف الناس في الحدیث،تب الفقةُوك، -َ
ًكذابلئن كان : )2(:)1( بن بشیر هشیموقال َّ ، وقـال " فمـا فـي الـدنیا مثلـهاً كـان صـادقَّنٕا فما في الدنیا مثلـه، واَ

، اً ومـسائل، وفـي حدیثـه عنـه منقطـع كثیـراً، وفقهًاحدیث) 5(روى عن مالك: ")4(:)3(اإلمام ابن فرحون المالكي
َّائب، وكذلك في مـسائله عنـه منكـرت علـى مذهبـه ال توجـد عنـد غیـره، تكلـم فیـه النـاس، وطرحـه أحمـد، وغر ٌ

َّویحیى، وابن نمیر، والنسائي، وغیرهم ْ ، وقـال " بالحـدیثاً، عالمـً نبیالاًوكان واسع العلم، كثیر المعرفة أدیب. َُ
 ينظرنــا فــ: " فــي مــوطنقــالو ،"يء بــشلــیسالواقــدي ، ال یكتــب حــدیث الواقــدي": )6( یحیــى بــن معــیناإلمــام

ن تكـون تلـك أ فقلنا یحتمل ،دیث مناكیرحاأثه عن المدنیین عن شیوخ مجهولین حدیث الواقدي فوجدنا حدی
ه َّنـإ ف)8(رَمـْعَ وم)7( ذئـبيبـألـى حدیثـه عـن ابـن ن تكون منهم، ثم نظرنا إأحادیث المناكیر منه ویحتمل األ

، وقال اإلمام ابن أبي حاتم "ه منه فتركنا حدیثهَّنأنهما بالمناكیر فعلمنا ث عَّدَ فوجدناه قد ح،یضبط حدیثهم
ْزرعـة عـن محمـد بـن عمـر الواقـدي، فقـالبـا أ سألت :)9(َّالرازي مـا ":  قـال،"هُ حدیثـُبَكتـُی" :قلـت، "ضـعیف": ُ
ّ، وقـال اإلمـام ابـن عـدي"علـى االعتبـار، تـرك النـاس حدیثـه َّالِإ يیعجبنـ ِ یـث التـي أملیتهـا وهـذه األحاد ":)10(َ

 فتلــك األحادیــث غیــر ِّالثقــات ومــن یــروي عنــه الواقــدي مــن ،هــا غیــر محفوظــةّذكرهــا كلأ والتــي لــم ،للواقــدي
، " وهو بین الضعف، ومتون أخبار الواقدي غیر محفوظة،من روایة الواقدي والبالء منه َّالِإمحفوظة عنهم 

، وقـال "مع سعة علمه: "، وزاد ابن حجر الحافظ"متروك: ")12(، والحافظ ابن حجر)11(وقال الحافظ الذهبي

                                                           
َالسلميهشیم بن بشیر ) 1(   . من هذا البحث) 322:ص(َّتقدمت ترجمته . ُّ
ِالجرح والتعدیل ) 2( ْ َّ ْ   ).21: ص-20:ص/8:ج(َ
مـات سـنة . أ ومات في المدینة ولد ونشأبو الوفاء،  المالكي المدني، ابن فرحون، الیعمريإبراهیم بن علي بن محمد،هو ) 3(

: ، ترجمــة رقــم)48:ص/1:ج(الــدرر الكامنــة فــي أعیــان المائــة الثامنــة : ابــن حجــر: ُینظــر. تــسع وتــسعین وســبعمائة هجریــة
)124 .(  
ُ محمــد بــن محمــد بــن أبــي القاســم بــن محمــد بــن فرحــونّإبــراهیم بــن علــي بــن) 4( ُالــدیباج المــذهب فــي معرفــة أعیــان علمــاء . َْ ِّ

  ).161:ص/2:ج( مصر، دار التراث -محمد األحمدي أبو النور، القاهرة. د: المذهب، تحقیق وتعلیق
  .هو اإلمام مالك بن أنس األصبحي، صاحب الموطأ) 5(
ِالجرح والتعدیل ) 6( ْ َّ ْ   ).21:ص/8:ج(َ
ّالقرشــيمحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن المغیــرة بــن الحــارث بــن أبــي ذئــب ) 7( ِ ّالمــدني، أبــو الحــارث ،ّ العــامريَُ ِ َ مــات ســنة ثمــان  َ

  ).6082: (، ترجمة رقم)493: ص( تقریب التهذیب . سنة تسع:وقیلومائة هجریة، وخمسین 
ّمعمر بن راشد األزدي) 8( ِ َْ َ   .البحثمن هذا ) 154:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ
ِالجرح والتعدیل  )9( ْ َّ ْ   ).21:ص/8:ج(َ
  ).243:ص/6:ج(الكامل ) 10(
  ).205:ص/2:ج( الكاشف )11(
  ).498:ص(تقریب التهذیب ) 12(
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 ،الحـافظ البحـر ":)2(، وقـال فـي مـوطن آخـر" مجمـع علـى تركـه،صاحب التـصانیف ":)1(الذهبي في موطن
 وهـو رأس فـي ، وهـو مـن أوعیـة العلـم لكنـه ال یـتقن الحـدیث،لم أسق ترجمته هنا التفـاقهم علـى تـرك حدیثـه

، وقـال اإلمـام "الحـدیث متـروك": )3(َّوقـال اإلمـام أبـو حـاتم الـرازي ،" ویروي عن كل ضرب،المغازي والسیر
َّابــن حبــان ثبــات  وعــن األ، المقلوبــاتِّالثقــات وكــان یــروى عــن ،كــان ممــن یحفــظ أیــام النــاس وســیرهم ":)4(ِ

 اإلمــامقــال ، و"بــهِّكذُ كــان أحمــد بــن حنبــل ی،لــذلك ه كــان المتعمــدَّمــا ســبق إلــى القلــب أنــَّبُالمعــضالت حتــى ر
ّالزهــري يخــألقــى حــدیث ابــن ُ ی،حادیــثكــان الواقــدي یقلــب األ": )5(حمــد بــن حنبــلأ ِ ْ ونحــو ) 7(رَمــْعَعلــى م) 6(ُّ

وقـــال اإلمــــام ، "نــــه عنـــدي ممـــن یــــضع الحـــدیث أل،كمــــا وصـــف وأشـــد" :)8(بـــن راهویـــهســــحاق إقـــال ، هـــذا
َالجوزجــاني  ُتَلــَّوَ ح: فقــال.ات وأنــا ببغــداد ذكــرت ألحمــد بــن حنبــل موتــه یــوم مــ.اًعــَنْقُالواقــدي لــم یكــن م: ")9(ُْ

محمــد بــن عمــر بــن واقــد : ")10(وقــال اإلمــام البخــاري ،" منــذ زمــان: أو قــال،كتبــه ظهــائر للكتــب منــذ حــین
ْنمیروابن ) 11( تركه أحمد،متروك الحدیث، اًالواقدي مدیني سكن بغداد كان قاضی وقال ، ")12( وابن المباركَُ

ْه أحمــد وابــن نمیــرســكتوا عنــه، تركــ: ")13(البخــاري فــي مــوطن كتــب الواقــدي ": )14( الــشافعي اإلمــامقــال، و"َُ
  ".ما رأیت أكذب شفتین من الواقدي": )16(:)15(بندار ، وقال"كذب

  
  

                                                           
َالمغني في الضعفاء ) 1( َ   ).247:ص/2:ج(ُّ
  ).347:ص/1:ج( تذكرة الحفاظ )2(
ِالجرح والتعدیل ) 3( ْ َّ ْ   ).21:ص/8:ج(َ
  ).290:ص/2:ج( كتاب المجروحین )4(
ِالجرح والتعدیل ) 5( ْ َّ ْ   ).21:ص/8:ج(َ
ّابن أخي الزهري) 6( ِ ْ ّالزهـري،محمد بـن عبـد اهللا بـن مـسلم بـن عبیـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن شـهاب : ُّ ِ ْ ّالمـدني، ُّ ِ َ ّالزهـري،بـن أخـي ا َ ِ ْ ُّ 

ـــین وخمـــسین  ـــة، مـــات ســـنة اثنت ـــم، تر)490:ص( تقریـــب التهـــذیب :ابـــن حجـــر: ُینظـــر.  بعـــدها:وقیـــلومائـــة هجری : جمـــة رق
)6049.(  
ّمعمر بن راشد األزدي) 7( ِ   .من هذا البحث) 154:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ
ــد الحنظلــي) 8( ــه اثنتــان  هجریــة، مــات ســنة ثمــان وثالثــین،زيَوْرَ أبــو محمــد بــن راهویــه المــ،إســحاق بــن إبــراهیم بــن مخل  ول

  ).332: (، ترجمة رقم)99:ص(تقریب التهذیب  :ابن حجر: ُینظر. وسبعون
َ أحوال الرجال )9(   ).230:ص(ِّ
َالضعفاء : العقیلي) 10( َ   ).107:ص/4:ج(ُّ
ُهو أحمد بن حنبل الشیباني، صاحب المسند) 11( ّ َ ْ َ.  
ّ المروزيعبد اهللا بن المبارك هو) 12( َ ْ َ.  
  ).178:ص/1:ج( التاریخ الكبیر )13(
ِالجرح والتعدیل ) 14( ْ َّ ْ   ).21:ص/8:ج(َ
ّمحمد بن بشار البصري: بندار) 15( ِ ْ   .من هذا البحث) 235:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ُّالخطیب البغدادي ) 16( ْ   ).22:ص/4:ج(تاریخ بغداد : َ
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َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  
َُوالله َأعلم" متروك"محمد بن عمر بن واقد  ْ ُ َّ َ.  

َّغلــب النقــاد أوافــق  ًاإلمــام ابــن نمیــر علــى جرحــه وتــضعیفه تــضعیفُّ ْ ً، وقــد ذكــرت أســباباً شــدیداَُ َّ عــدة اُ
َّلذلك، مع العلم أن بعض النقاد شهدوا له بالعلم، ُّ   .َّوبعضهم عدله َّ

َالرواة الذین قال فیهم  -3   ":شیخ لیس بذاك"ُّ
ْعثمان بن سعد : َّالراوي ِالبصري الكاتب التمیميَ ِ َ ّ ِْ َ(1):   

َّقول ابـن نمیـر فـي الـراوي - ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـن أبـي حـاتماإلمـام ا  أخـرج:ُ ْ َّ ْ   بـنُّنـا علـيأخبر: ، قـال(2)"َ
ْسمعت ابن نمیر یقول:  قال،ُالحسین بن الجنید ْسعدعثمان بن : "َُ   ".ا یِ، لیس بذاك، كان بصرشیخ َ

َّالنقاد  أقوال - َّزرعـة الـرازيأبـو اإلمـام  وقـال، "شیخ" :(3)َّ الرازي قال اإلمام أبو حاتم:َّفي الراويُّ ْ ، "نِّیَلـ: "(4)ُ
: " (7)عین یحیى بن موقال اإلمام ،"ضعیف: "(6)، وقال الحافظ ابن حجر"لینه غیر واحد: "(5)وقال الذهبي

ّبـــصري  ّ، وقـــال اإلمـــام ابـــن عـــدي"لـــیس بـــالقوي: "(8)َّ، وقـــال اإلمـــام النـــسائي"اكلـــیس بـــذِ ِ       بـــنولعثمـــان: "(9)َ
ـــُبَكتـــُ مـــع ضـــعفه ی، وهـــو حـــسن الحـــدیث،ســـعد غیـــر مـــا ذكـــرت مـــن الحـــدیث ، وقـــال اإلمـــام ابـــن "هُ حدیث

َّحبــان  فــال یجــوز ،سألُجیــب فیمــا یــُ ویيال یــدر ث بمــاِّدَحــُكــان ممــن ال یمیــز شــیخه مــن شــیخ غیــره وی: "(10)ِ
ذكــر لــه عثمــان بــن ســعد " :عــن یحیــى بــن ســعید القطــان (11)ي بــن المــدینّيعلــاإلمــام  ، وقــال"االحتجــاج بــه

َّوقد تكلم فیه یحیى بن سعید القطـان فـي : "(12)، وقال اإلمام الترمذي"الكاتب فجعل یعجب من الروایة عنه
َعثمان بن سعد الكاتب وضـعفه مـن قبـل حفظـه ُ َِ َ َّ ْ وقـد حكـوا عـن یحیـى بـن سـعید " :(13)العقیلـي، قـال اإلمـام "َ

  ".اً شدیداًالقطان فیه شیئ
  

                                                           
ْسعدعثمان بن  )1( ّالبصري َ ِ ْ ّالتمیميتب  الكاَ ِ ِ  .من هذا البحث) 327:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 ).581:ص/3:ج( )2(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )3( ْ َّ ْ  ).153:ص/6:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ي حاتمابن أب )4( ْ َّ ْ  ).153:ص/6:ج(َ
 ).7:ص/2:ج(الكاشف  )5(
 ).383:ص(تقریب التهذیب  )6(
ّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین )7(  ).113:ص/2:ج(ُّ
َكتاب الضعفاء والمتروكین  )8( َ  ).176:ص(ُّ
 ).170:ص/5:ج(الكامل  )9(
 ).96:ص/2:ج( كتاب المجروحین )10(
َّابن حبان )11(  ).96:ص/2:ج(ب المجروحین كتا: ِ
ََّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-ما جاء في صفة سـیف رسـول اهللا: سنن الترمذي، كتاب الجهاد، باب )12( ِ َّ ََّ ََ َْ َ ، ترجمـة )394:ص(، -ُ

 ).1683: (رقم
َالضعفاء  )13( َ  ).205:ص/3:ج(ُّ
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َّل في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خالصة القو- ُّ ْ َ ُ َّ :  
ْعثمان بن سعد  َُوالله َأعلم" ضعیف"َ ْ ُ َّ َ.  

َّأغلــب النقــاد وافــق  ًاإلمــام ابــن نمیــر علــى جــرح الــراوي وتــضعیفه تــضعیفُّ َّ ْ َّ، وتكلــم اإلمــام ابــن اً یــسیراَُ
َّحبان واإلمام یحیى القطان فیه من جهة حفظ َّه، وبعض النقاد لینهِ َّ ُّ  .  

َالرواة الذین قال فیهم  -4   :"شیخ لیس بمعروف"ُّ
ّالقاسم الجعفي: َّالراوي ِ ْ ّ الكوفيُ ِ ُ(1) :  

َّقول ابـن نمیـر فـي الـراوي - ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي أبـي حـاتمأخـرج اإلمـام ابـن  :ُ ْ َّ ْ  بـن ُّنـا علـيأخبر: ، قـال(2)"َ
ْن نمیر یقولسمعت اب:  قال،ُالحسین بن الجنید ّالجعفي عن القاسم (3) وكیعىرو: "َُ ِ ْ   ".بمعروف  لیسشیخ ُ

َّالنقاد  أقوال - َّ ذكره اإلمـــام ابن حـــــبان في :َّفي الراويُّ یـروى عـن  ،ةـــــوفُل الكــــــن أهــــم: "، وقــــال(4)"ِّالثقات"ِ
  ".ُیعــــرف كأبیهال : "(5)، وقال الحافــــــظ الذهبي" روى عنه الكوفیون،الشعبي

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
ُالقاسم الجعفي مجهول العین والله َأعلم َ ْ ُ َُّ َ ّ ِ ْ.  

َّحكم اإلمام ابن نمیر یفید أنه مجهول عین، وهذا ما أكده الحافظ الذهبي ْ َُ.  
َالرواة الذین قال فیهم  -5 َضعفه"، "ضعیف الحدیث"، "یفضع"ُّ َّ ُیضعفه"، "َ ِّ َ ُ:"   

ِ الحضرم بن یحیىإبراهیم بن إسماعیل: َّالراوي األول َ ْ ّ الكوفيّيَ ِ ُ)6( :  
َّقــول ابــن نمیــر فــي الــراوي - ْ َ  محمــد بــن عبــد اهللا حــدثنا: ، قــال)7("الــضعفاء"ّ أخــرج اإلمــام العقیلــي فــي :ُ

ّالحضرمي، قال ِ َ ْ ْكان ابن نمیر ال یر": َ   ".روى مناكیر: قال، هِّضعفُوی ،ضى إبراهیم بن إسماعیلَُ
َّالنقاد  أقوال - َّ ذكـره اإلمـام ابـن حبـان فـي :َّفي الراويُّ ه تـ فـي روای،)9( ألبیـهاًوكـان راویـ: "، وقـال)8("ِّالثقـات"ِ

ـــاكیر ـــال الحـــافظ الـــذهبي"ضـــعیف: ")10(وقـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر ،"عـــن أبیـــه بعـــض المن اتهمـــه      : ")11(، وق
                                                           

ّالجعفيالقاسم  )1( ِ ْ   .من هذا البحث) 327:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
 ). 124:ص/7:ج(، و)326:ص/1:ج( )2(
َّهو وكیع بن الجراح )3( َ. 
 ).333:ص/7:ج( )4(
 ).383:ص/3:ج(میزان االعتدال  )5(
ّالحضرميإبراهیم بن إسماعیل ) 6( ِ َ ْ ّالكوفي َ ِ   .من هذا البحث) 328:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ).44:ص/1:ج() 7(
  ).83:ص/8:ج() 8(
َســلمةإســماعیل بــن یحیــى بــن ) 9( َكهیــل الحــضر بــن َ َْ َْ ّمي، روىُ  :الــذهبي: ُینظــر.  ابنــه إبــراهیم وغیــره:نــهروى ع و، أبیــه: عــنِ

  ).412: (، ترجمة رقم)250:ص/1:ج (الكاشف
  ).88:ص(تقریب التهذیب ) 10(
  ).208:ص/1:ج(الكاشف ) 11(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َبد اهللا بن نمري يف جرح  الرجالمنهج اإلمام حممد بن ع: الفصل الرابع ِّ ْ َ ُ 

 
 

354
 

ْبو زرعـةأ َّزرعـة الـرازي وأبـاإلمـام  ، وقـال"ُ ْ بـاه أ ثـم تـرك ،ث بأحادیـث عـن أبیـهِّدَحـُ كـان یَّأنـهذكر عنـه ُیـ" :)1(ُ
ولـــم یكـــن إبـــراهیم هـــذا یقـــیم : ")3(، وقـــال اإلمـــام العقیلـــي"حلـــى عنـــد النـــاسأه َّ عمـــَّنَ أل،)2(هِّن عمـــفجعلـــه عـــ

  ".الحدیث
َّكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین ح- ُّ ْ َ ُ :  

َُوالله َأعلم" ضعیف"إبرهیم بن إسماعیل  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ًاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفه تضعیفُّ ْ   .اً یسیراَُ

َّجواب بن :  الثانيَّالراوي ْعبید اهللا َ َ ِالتیمُ ّ الكوفيّيَّْ ِ ُ)4(:   
َّقــول ابــن نمیــر فــي الــراوي - ْ َ ّ ابـن عــدي اإلمــامأخــرج :ُ ِ ْابــن نمیــراإلمـام  بــسنده عــن (5)"الكامـل" فــي َ : لاقــ، َُ
َْجــواب التیمــي ضــعیف الحــدیث، وقــد رآه ســفیان " َّ ْ، قــال ابــن نمیــر" فلــم یحمــل عنــهَّالثــوريَ وقــال أبــو خالــد : "َُ

ِقد رأیت جواب التیم: (6)األحمر َْ َّ   ."(8) ویذهب مذهب اإلرجاء(7)ُّ وكان یقصّيَ
َّالنقاد   أقوال- َّ ذكره اإلمام ابن حبان في :َّفي الراويُّ  اإلمـام یحیـى بـن قـال، و"اًكـان مرجئـ: "، وقـال"ِّالثقات"ِ

ُصدوق ":(10)، وقال الحافظ ابن حجر"َِثقة": (9)معین ّ، وقال اإلمام ابن عدي" باإلرجاءَيِمُ ر،َ ِ اب َّوَوج ":(11)َ
 ولـه ، القلیلَّالِإ ولیس له من الحدیث المسند ،رجانُكن ج وهو كوفي س،رجانُ وكان بجاً◌َّ كان قاصَّْالتیمي

، وقـال اإلمـام " وكـان یرمـى باإلرجـاء، فـي مقـدار مـا یرویـهاً منكـرًا لـه حـدیثَر ولـم َأ،مقاطیع في الزهد وغیـره
ّالتیمـياب َّوَ وبهـا جـ(13)انجرُمررت بج: "(12)َّالثوريسفیان  ِ عـن رجـل عنـه، قلـت  ثـم كتبـت ،كتـب عنـهأ فلـم َّْ

ْنعیمبي أل   ".اًه كان مرجئَّنأل" : قال،نه؟كتب عُم یَم لِ ول:(14)َُ

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 1( ْ َّ ْ   ).84:ص/2:ج(َ
َســـلمةمحمـــد بـــن ) 2( َْكهیـــل بـــن َ ّالحـــضرمي، ُ ِ َ ْ    ، وســـفیان بـــن عیینـــة،ّبـــراهیم الكرمـــانيإان بـــن َّ حـــس: روى عنـــه،بیـــهأ : روى عـــنَ

ِالتعدیلالجرح و: ابن أبي حاتم: ُینظر.  بن هاشم بن البریديوعل ْ   ).1493: (، ترجمة رقم)276:ص/7:ج (َّ
  ).45:ص/1:ج(الضعفاء الكبیر ) 3(
َّجواب بن  )4( َْعبید اهللا َ ِالتیمُ ّالكوفي ّيَّْ ِ   .من هذا البحث) 102:ص (َّتقدمت ترجمته. ُ
 ).177:ص/2:ج( )5(
ّأبو خالد األحمر سلیمان بن حیان األزدي )6( ِ َْ ّ َ َْ  .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
 .من هذا البحث) 103:ص(َّتقدم بیان معناه . أي كان من القصاص: یقص) 7(
 .من هذا البحث) 102:ص. (َّتقدم التعریف به: اإلرجاء )8(
ِالجرح والتعدیل :  أبي حاتمابن )9( ْ َّ ْ  ).536:ص/2:ج(َ
 ).143:ص(تقریب التهذیب  )10(
 )177:ص/2:ج(الكامل  )11(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )12( ْ َّ ْ  ).536:ص/2:ج(َ
 وقـد خـرج منهـا ، وبعض یعدها من هذه، فبعض یعدها من هذه،مدینة مشهورة عظیمة بین طبرستان وخراسان: ُجرجان )13(

 .)119:ص/2:ج(معجم البلدان : یاقوت الحموي: ُینظر .ثینِّدَحُ األدباء والعلماء والفقهاء والمخلق من
َهو أبو نعیم الفضل بن دكین )14( ُ ْ َْ َ ُ. 
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َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َّجواب بن  َْعبید اهللاَ َصدوق رمي باإلرجاء "ُ ِ ُ ُ َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  

َّبعض النقاد وافق  ْاإلمام ابن نمیر عُّ َ، وقد رمي باإلرجاءاً یسیراًلى جرحه وتضعیفه تضعیفَُ ِ ُ.  
ّرشدین بن كریب الهاشمي المدني: َّالراوي الثالث ِّ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ ْ ِ)1( :  

َّقول ابـن نمیـر فـي الـراوي - ْ َ ِالجـرح والتعـدیل"أخـرج اإلمـام ابـن أبـي حـاتم فـي  :ُ ْ َّ ْ بـن  ُّعلـي أخبرنـا: ، قـال)2("َ
َْالحسین بن الجنید، ْنمیر بنا سمعت :قال ُ   ".ضعیف یبَرُك بن ینِدْشِر": یقول َُ

ـــوال - َّالنقـــاد  أق ـــراوُّ ــــن المــــدیني: يَّفـــي ال ـــي بـــ ـــرازي)3(ُّقــــال اإلمـــام عل ــــم ال ــــو حات ، واإلمـــام )4(َّ، واإلمـــام أب
ّام الـــدارقطنيمـــ، واإل)5(َّالنـــسائي ُ َ َّزرعـــة الـــرازي أبـــو ، وقـــال اإلمــــام"ضـــعیف ":)7(، واإلمـــام ابـــن حجـــر)6(َّ ْ ُ)8( :

ّ، وقــــــال اإلمـــــــام عــــــدي"دیثحــــــضــــــعیف ال" ِ ِرشــــــدینول: ")9(َ ْ           وأحادیثـــــــه، غیــــــر مـــــــا ذكــــــرت ولــــــیس بــــــالكثیرِ
َّحبــانابــن ، وقــال اإلمــام "هُ حدیثــُبَكتــُ وهــو علــى ضــعفه ی،اً جــداً منكــرًا فیهــا حــدیثَرلــم َأ قاربــةُم    روى: ")10(ِ

        ثبــــات عنــــه، اء لــــیس تــــشبه حــــدیث األ عــــن أبیــــه أشــــیي كثیــــر المنــــاكیر، یــــرو)11(عیــــسى بــــن یــــونس عنــــه
   : )12( یحیـــى بـــن معـــین، وقـــال اإلمـــام"حتجـــاج بـــه االِّه الـــوهم والخطـــأ حتـــى خـــرج عـــن حـــدكـــان الغالـــب علیـــ

َلـیس بثقـة: ")13(، وقال فـي مـوطن"شيءلیس حدیثه ب" قـال : )14(، وقـال اإلمـام عبـد اهللا بـن أحمـد بـن حنبـل"ِ
ِرشـــدین": يبـــأ ْ ْكریـــب؟ بـــن ِ َ ْ، وقـــال اإلمـــام أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن محمـــد بـــن هـــانئ األثـــرم"فهَّعَه ضـــَّكأنـــ ،!ُ َ)15(     :

ْكریــب محمــد بــن ،بــي عبــد اهللاقلــت أل َ ِرشــدین وُ ْ ْكریــب بــن ِ َ َُّأحــبهمــا ُّفأی" : قلــت،"نعــم" : قــال، أخــوانُ  ،"؟ إلیــكَ
َ، وقـــــال اإلمـــــام الجوزجـــــاني"كالهمـــــا عنـــــدي منكـــــر الحـــــدیث" :قـــــال ُال یقـــــوى حدیثـــــه: ")16(ُْ َّ ، وقـــــال اإلمـــــام "ُ

                                                           
ِرشدین بن كریب الهاش )1( ِْ َ ُ ْ ِ المدنّيِمِ َ   .من هذا البحث) 87:ص(َّتقدمت ترجمته . ّيَ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 2( ْ َّ ْ     ). 512:ص/3:ج(، )323:ص/1:ج(َ
    ). 198:ص/9:ج(تهذیب الكمال : المزي) 3(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )4( ْ َّ ْ     ). 512:ص/3:ج(َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 5( َ   ).284:ص/1:ج(ُّ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 6( َ   ).284:ص/1:ج(ُّ
  .)209:ص(تقریب التهذیب  )7(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 8( ْ َّ ْ ْ، أجوبة أبي زرعة على سؤاالت البرذعي )512:ص/3:ج(َ   ). 778:ص/2:ج(ُ
  ). 149:ص/3:ج(الكامل ) 9(
  ).302:ص/1:ج(كتاب المجروحین ) 10(
ِْعیسى بن یونس بن أبي إسحاق السبیعي) 11( َِّ   .من هذا البحث) 149:ص(َّتقدمت ترجمته  .ْ
ِالجرح والتعدیل : اتمابن أبي ح) 12( ْ َّ ْ     ). 512:ص/3:ج(َ
  ).132:ص/3:ج(تاریخ ابن معین ) 13(
َالعلل ومعرفة الرجال ) 14(     ). 490:ص/2:ج(ِّ
َالضعفاء : العقیلي) 15( َ     ). 66:ص/2:ج(ُّ
َأحوال الرجال ) 16(   ).147:ص(ِّ
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       وســــألت: ")3(، وقــــال اإلمــــام الترمــــذي"عنــــده منــــاكیر: ")2(، وقــــال فــــي مــــوطن"منكــــر الحــــدیث: ")1(البخــــاري
ِ رشدین عن) 4(أبا محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن ْ ْكریببن ِ َ ْكریـب؟هـو أقـوى أم محمـد بـن : " قلـت،"ُ َ   : فقـال،"ُ

ِرشــدین و،مــا أقربهمــا" ْ ْكریــب بــن ِ َ  : فقــال،"عــن هــذا) 5(عیلاوســألت محمــد بــن إســم" : قــال،"عنــدي أرجحهمــا ُ
ْكریبمحمد بن " َ ْكریـب، أرجـح مـن رشـدین بـن ُ َ : أبـو محمـد عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن والقـول عنـدي مـا قـال ُ

ِرشدین ْ ْكریب بن ِ َ   ". ورآه وهما أخوان وعندهما مناكیرَّعباس أرجح وأكبر وقد أدرك ابن ُ
َّي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراو- ُّ ْ َ ُ :  

ْرشدین بن كریب  َ ُ ِْ َُوالله َأعلم" ضعیف"ِ ْ ُ َّ َ.  
ُ النقادوافق َّ ْ اإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفهُّ َُ   .  

ّصدقة بن عبد اهللا الدمشقي : َّالراوي الرابع ِ ْ َ ِّ َ   :(6)"َّالسمین"َ
َّقول ابن نمیر في الرا - ْ َ ِالجرح والتعدیل"أخرج اإلمـــــام ابن أبي حــــــاتم في  :ويُ ْ َّ ْ    بسنده عن اإلمـــــام ابن (7)"َ

ْنمیر، قال   ".صدقة بن عبد اهللا ضعیف: "َُ
َّالنقاد  أقوال - َّ تقدمت أقوال النقاد في الراوي:َّفي الراويُّ َّ ُّ َّ(8) .  
َّنمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن - ُّ ْ َ ُ :  

َصدقة بن عبد اهللا  َُوالله َأعلم" ضعیف"َ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفهُّ َُ   .  

ّعثمان بن عمیر البجلي، أبو الیقظان الكوفي: َّالراوي الخامس ِّ ُ ِ َ َ ُْ َ)9( :  
َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ ِالجرح والتعـدیل" في بن أبي حاتمأخرج اإلمام ا :ُ ْ َّ ْ  :قـال ،بـيأ نـاأخبر: ، قـال)10("َ

ْنمیر ابن سألت  بـن أبـي حـاتموأخـرج اإلمـام ا ،"عمیـر بـن عثمـان :اسـمه": وقـال ،فـضعفه الیقظـان بيأ عن َُ
ِالجرح والتعدیل"في  ْ َّ ْ ْنمیـر سـمعت ابـن : قـال،ُ بـن الحـسین بـن الجنیـدُّنا عليأخبر :، قال)11("َ عثمـان ":  یقـولَُ

  ."أبو الیقظان لیس بقوي

                                                           
  ).57:ص/2:ج(التاریخ الصغیر ) 1(
  ).377:ص/3:ج(التاریخ الكبیر ) 2(
  ).432:ص(، )1886: (ما ذكر من الشرب بنفسین، حدیث رقم: األشربة، باب:  الترمذي، كتابسنن) 3(
ّهو اإلمام عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي، صاحب السنن) 4( ِ َّ.  
  .هو اإلمام محمد بن إسماعیل البخاري، صاحب الصحیح) 5(
ِصدقة بن عبد اهللا الدمشقي  )6( ْ َ ِّ َ   .من هذا البحث) 140:ص(ه َّتقدمت ترجمت". َّالسمین"َ
  ).430:ص/4:ج( )7(
  .من هذا البحث) 291: ص-290:ص: (ُینظر )8(
ّعثمان بن عمیر البجلي، أبو الیقظان ) 9( ِ َ َ ُْ ّالكوفيَ ِ   .من هذا البحث) 66:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ). 328:ص/1:ج() 10(
  ). 326:ص/1:ج() 11(
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َّالنقاد  أقوال - ًوكـــان شیعـــي◌: ")1( قال الحافـظ الذهبي:َّفي الراويُّ ّ، وقـال اإلمـام الدارقطــني"، ضعفـــوهاَّ ُ َ َّ)2( ،
ُّواخـتلط، وكـان یـدلس، ویغلـو فـي التـشیع: "، وزاد ابـن حجـر"ضـعیف: ")3(والحافظ ابن حجـر ُ َِّ ، وقـال اإلمـام "ُ

َّ، واإلمام أبو زرعة الرازي)4(بلأحمد بن حن ْ ، "لـیس بـالقوي: ")6(َّ، وقال اإلمـام النـسائي"ضعیف الحدیث: ")5(ُ
، وقال اإلمـام "لیس بذاك: ")8( وقال في موطن،"شيء لیس حدیثه بّي،ِوفُك: ")7(یحیى بن معیناإلمام  وقال

ْعمیــر أ  عــن عثمــان بــنيبــأســألت : )9(َّابــن أبــي حــاتم الــرازي َ  منكــر ،ضــعیف الحــدیث" : فقــال،ن الیقظــايبــُ
 : قــال،؟كُّنِكــم ســ :ة فقــال لــه شــعب،ه حــضره فــروى عــن شــیخَّ وذكــر أنــ، ال یرضــاه)10( كــان شــعبة،الحــدیث

 یحیـى بـن َلـم یـرض" :)11(فـالسالّعلـي عمـرو بـن اإلمـام  ، وقـال" قد مات الشیخ وهو ابن سنتیناً، فإذ"كذا"
َ وقـــال اإلمـــام الجوزجـــاني،"ي الـــرحمن بـــن مهـــد وال عبـــد،ث عنـــه هـــوَّدَبـــا الیقظـــان وال حـــأســـعید  غـــال : ")12(ُْ

وقــــال اإلمــــام       ،" وفیــــه ذاك الـــداء، هـــو منكــــر الحـــدیث: ســــمعت ابـــن حنبــــل یقــــول،المـــذهب منكــــر الحـــدیث
    تــرك حــدیث- عبــد الــرحمني یعنــ-يكــان ابــن مهــد" : یقــوليبــأ ســمعت :)13(حمــد بــن حنبــل أاهللا بــنعبــد 
ْعمی الیقظان عثمان بن أبي َ ّ، وقـال اإلمـام ابـن عـدي"بـا الیقظـانأضعف ُ یـيبأكان " :، قال عبد اهللا"رُ ِ َ)14( :

 قد ِّالثقات َّن على َأ،)15(جعةَّع یؤمن بالرُّ أبو الیقظان هذا رديء المذهب غال في التشی،رْیَمُوعثمان بن ع"
َّ، وقـال اإلمـام ابـن حبـان"ه علـى ضـعفهُ حدیثـُبَكتـُ وی،رووا عنه وله غیر مـا ذكـرت كـان ممـن اخـتلط : ")16(ِ

                                                           
  ).11:ص/2:ج(الكاشف ) 1(
ِاني لإلمام الدارقطني في الجرح والتعدیل سؤاالت أبي بكر البرق) 2( ْ َّ ْ َ ّ ُ َ   ).49:ص(َّ
  ).386:ص(تقریب التهذیب ) 3(
َالعلل ومعرفة الرجال ) 4(   ).536:ص/2:ج(ِّ
ْأجوبة أبي زرعة على سؤاالت البرذعي ) 5(   ).430:ص/2:ج(ُ
َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 6( َ   ).175:ص(ُّ
  ).335:ص/1:ج(وري ُّ روایة الد-تاریخ اإلمام ابن معین) 7(
َْسؤاالت ابن الجنید لإلمام ابن معین ) 8(   ).482:ص(، )402:ص(ُ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 9( ْ َّ ْ   ).161:ص/6:ج(َ
  .َّهو شعبة بن الحجاج) 10(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )11( ْ َّ ْ   ).161:ص/6:ج(َ
َأحوال الرجال ) 12(   ).51:ص(ِّ
ِرح والتعدیل َالج: ابن أبي حاتم) 13( ْ َّ   ).161:ص/6:ج(ْ
  ).168:ص/5:ج(الكامل  )14(
َّمـــن أصـــول المـــذهب الـــشیعي عنـــد أكثـــر فـــرق الـــشیعة حیـــث رأت أن بعـــض األئمـــة ســـیعودون بعـــد مـــوتهم أو : َّالرجعـــة) 15( ِّ ِّ

 -والفـروعمـع األثنـى عـشریة فـي األصـول : ّعلـي أحمـد الـسالوس. د: ُینظـر. غیبتهم، ولهم تفـصیالت فـي ذلـك كثیـرة وعجیبـة
ََّ صـــلى اللـــه علیـــه وســـلم- علـــى لـــسان الرســـول- تعـــالى-موســـوعة شـــاملة وملحـــق بهـــا تبیـــان اهللا ِ َّ ََّ ََ َْ َ  -الریـــاض: ، الناشـــرون-ُ

  ). 309:ص/1:ج(السعودیة، دار الفضیلة، ومصر، مكتبة دار القاهرة، وقطر، دار الثقافة، الطبعة السابعة 
  ).95:ص/2:ج(كتاب المجروحین ) 16(
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ثبـات  انفـرد بـه عـن األي وال الـذِّالثقـات وافـق ي فـال یجـوز االحتجـاج بخبـره الـذ،ث بـهِّدَحـُ ما یيحتى ال یدر
  ."ختالط البعض بالبعضال
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

ْعثمان بن عمیر  َ َضعیف رمي "ُ ِ َُوالله َأعلم" ُّبالتشیعُ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ َّاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفه، ولم یذكر آفة التشیع التي أثبتها النقادُّ ُّ ُّ ْ َُ.  

ّعلي بن ظبیان بن هالل العبسي الكوفي: َّالراوي السادس ّ ِّ ُ ِ ْ َْ َ(1)  :  
َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ َّحبان في ابن  اإلمامأخرج :ُ ْ ابن نمیراإلمام بسنده عن (2)"المجروحین "ِ : ل، قاَُ
  ".هّ یخطئ في حدیثه كل،یان ضعیف الحدیثْبَ بن ظّعلي"

ـــوال - ـــاد  أق َّالنق ـــراويُّ ـــي ال ـــساجي:َّف ، وزاد "ضـــعیف: "(5)، والحـــافظ ابـــن حجـــر(4):(3)َّ قـــال اإلمـــام زكریـــا ال
ِّیحدث بمناكیر: "َّالساجي َ ُعفوهَض: "(6)، وقال الحافظ الذهبي"ُ ّ، وقال اإلمام ابن عدي"َّ ِ یان ْبَ بن ظّولعلي: "(7)َ

، واإلمــام (8) القطــانحیــى بــن ســعیدوقــال اإلمــام ی "نَّ والــضعف علــى حدیثــه بــی،غیــر مــا ذكــرت مــن الحــدیث
َ السجــستانيأبــو داوداإلمــام و، (9)یحیــى بــن معــین ْ َّ، وقــال اإلمــام أبــو زرعــة الــرازي"لــیس بــشيء: "(10)ّ ْ ُ(11) :

واإلمـام  ،(13)َّ، وقال اإلمـام النـسائي"متروك الحدیث: "(12)َّ، وقال اإلمام أبو حاتم الرازي"اًیث جدواهي الحد"
ّأبو الفتح األزدي ِ َّ، وقال اإلمام ابن حبان"متروك: "(15):(14)َْ  ویخطئ ،خبار وال یعلمب األِّقلَكان ممن ی: "(16)ِ

  ".ج بأخباره ذلك في روایته سقط االحتجاُفي اآلثار وال یفهم، فلما كثر

                                                           
ّ بن ظبیان بن هالل العبسي الكوفيّعلي )1( ِّ ُ ِ ْ  .من هذا البحث) 99:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 ).105:ص/2:ج( )2(
ّالبــصري، اجيَّزكریــا بــن یحیــى الــس )3( ِ ْ ، )216:ص( تقریــب التهــذیب :ابــن حجــر: ُینظــر.  هجریــة مــات ســنة ســبع وثالثمائــةَ

 ).2029: (ترجمة رقم
ُّالخطیب البغدادي )4( ْ  ). 406:ص/13:ج (تاریخ بغداد: َ
 ).402:ص(تقریب التهذیب  )5(
 ).42:ص/2:ج(الكاشف  )6(
 ).189:ص/5:ج(الكامل  )7(
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي )8( َ  ).195:ص/2:ج(ُّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )9( ْ َّ ْ  ).191:ص/6:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي )10( ْ  ).406:ص/13:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّخطیب البغداديال )11( ْ  ).405:ص/13:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )12( ْ َّ ْ  ).191:ص/6:ج(َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین  )13( َ  ).180:ص(ُّ
ُّأبو الفتح األزدي )14( ْ  .من هذا البحث) 142:ص(َّتقدمت ترجمته .  بن الحسینمحمد: َ
َكتاب الضعفاء والمتر: ابن الجوزي )15( َ  ).498:ص/20:ج(تهذیب الكمال : ، المزي)195:ص/2:ج(وكین ُّ
 ).105:ص/2:ج(كتاب المجروحین  )16(
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َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َْعلي بن ظبیان   َُوالله َأعلم" ضعیف"ّ ْ ُ َّ َ.  

َّالنقــاد وافــق ْ اإلمــام ابــن نمیــر علــى جرحــه وتــضعیفه، وذكــرُّ ْ ابــن نمیــرَُ ِّ أنــه یخطــئ فــي حدیثــه كلــه، َُ َّ
َّام ابن حبانَّوهذا ما أكده اإلم ِ.  
ّمحمد بن كریب الهاشمي المدني: َّالراوي السابع ِّ ِ َِ َ ْ َ ُ)1(:  

َّقول ابـن نمیـر فـي الـراوي - ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـن أبـي حـاتمأخـرج اإلمـام ا :ُ ْ َّ ْ بـن  ُّعلـي نـاأخبر: ، قـال)2("َ
ْنمیر ابن سمعت :قال ،ُالحسین بن الجنید   ".فضعی یبَرُك بن محمد: "یقول َُ

َّالنقاد وال  أق- َّ قــــال اإلمــــام أبـــــو زرعة الـرزاي:َّفي الراويُّ ْ َّضـعفوه: ")4(، وقــــال الحـافظ الـذهبي"ینـــــل" :)3(ُ َ" ،
ّ، واإلمــام الــدارقطني)5(َّوقــال اإلمــام النــسائي ُ َ ، وقــال اإلمــام ابــن أبــي  "ضــعیف: ")7(، والحــافظ ابــن حجــر)6(َّ

ْزرعـةبـا  وأيبـأ سـمعت :)8(َّحاتم الـرازي ْكریـب  وذكـرا محمـد بـن -ُ َ ِرشـدینوُ ْ ْكریـب بـن ِ َ ، "خـوانأهمـا : " فقـاال-ُ
َُّأحـــبهمـــا ُّیأ: "قلـــت ْبكـــر أحمـــد بـــن    أبـــو ، وقـــال"ه أقـــربَّمحمـــد كأنـــ": ، ثـــم قـــاال"همـــاَبَقرأمـــا ":  قـــاال،"؟لیكمـــاإ َ َ

ْكریــبمحمــد بــن " :حمــد بــن حنبــل أبــي عبــد اهللا قلــت أل:)9(ثــرم األمحمــد بــن هــانئ َ منكــر الحــدیث ":  قــال،"ُ
وقــــال اإلمــــام أبــــو حــــاتم  ،" وحمــــل علیــــه،حادیــــث، ویــــسند األ)10(بعجائــــب عــــن حــــصین بــــن عــــوف يءیجــــ

َُّأحـبه، وهـو ُ حدیثـُبَكتـُ بحدیثـه، یُّجَحـتُ یال هـو شـیخ": )11(َّالرازي ِرشـدین مـن َّي إلـَ ْ ، وقـال اإلمـام ابـن "خیـهأ ِ
ّعـــدي ِ ُوعامـــة هـــذه األحادیـــث ممـــا یحتمـــل،: ")12(َ َ ُ ُ وهـــو مـــع ضـــعفه یكتـــب حدیثـــهَّ ُ  یحیـــى بـــن ، وقـــال اإلمـــام"َُ
ِ رشدینهو أخو: ")14(، وقال ابن معین في موطن"يءلیس حدیثه بش ":)13(معین ْ ْكریب  بن ِ َ ولیس حـدیثهما ُ

                                                           
ّ بن كریب الهاشمي المدنيمحمد )1( َ َ ْ َ   .من هذا البحث) 87:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
    ).68:ص/8:ج(، )323:ص/1:ج() 2(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 3( ْ َّ ْ     ).68:ص/8:ج(َ
    ).213:ص/2:ج(الكاشف ) 4(
َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 5( َ    ).216:ص(ُّ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 6( َ    ).95:ص/3:ج(ُّ
    ).504:ص(تقریب التهذیب ) 7(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 8( ْ َّ ْ     ).68:ص/8:ج(َ
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)9( ْ َّ ْ     ).68:ص/8:ج(َ
ّالخثعمـــي، روىحـــصین بـــن عـــوف بي الـــصحا) 10( ِ َ ْ  ســـتیعاباال: ابـــن عبـــد البـــر: ُینظـــر. ، وغیـــرهَّعبـــاسبـــن عبـــد اهللا :  عنـــهَ
  ).511: (، ترجمة رقم)162:ص(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)11( ْ َّ ْ     ).68:ص/8:ج(َ
  ).252:ص/6:ج(الكامل ) 12(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)13( ْ َّ ْ     ).68:ص/8:ج(َ
    ). 203:ص/1:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ اإلمام ابن معین )14(
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، وقــال اإلمــام "منكــر الحــدیث: ")2(وقــال موضــع آخــر ،"فــي محمــد نظــر ":)1(وقــال اإلمــام البخــاري ،"بــشيء
ِ رشــدین  عــن)4(بــا محمــد عبــد اهللا بــن عبــد الــرحمن أ وســألت: ")3(الترمــذي ْ ْكریــب،بــن ِ َ هــو أقــوى أم : " قلــتُ

ْكریـــب؟محمـــد بـــن  َ ِرشـــدین و،همـــاَبَمـــا أقر" : فقـــال،"ُ ْ ْكریـــب بـــن ِ َ وســـألت محمـــد بـــن " : قـــال،" أرجحهمـــا عنـــديُ
ْكریبمحمد بن " : فقال،" عن هذا)5(عیلاإسم َ ْكریب،ین بن ِدْشِ أرجح من رُ َ أبو محمد ا قال  والقول عندي مُ

ِرشدین: عبد اهللا بن عبد الرحمن ْ ْكریب بن ِ َ  ورآه وهما أخوان وعندهما )6(َّعباس وقد أدرك ابن ، أرجح وأكبرُ
َّ، وقــال اإلمــام ابــن حبــان"منـاكیر ه َّشبه حدیثــه كأنــُ، یــروى عـن أبیــه أشــیاء ال تــاًكـان منكــر الحــدیث جــد: ")7(ِ
ْكریب َ ونـوح بـن : ")8(، وقـال اإلمـام یعقـوب بـن سـفیان"رك االحتجـاج بـها ظهـر ذلـك منـه اسـتحق تـّ آخـر فلمـُ

ُدراج، وعلي بن ظبیان ال یكتب حدیثهما َُ ّ َّ َ."  
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

ْمحمد بن كریب   َ َُوالله َأعلم" ضعیف"ُ ْ ُ َّ َ.  
َّأغلب النقاد وافق َّم ابن نمیر على جرحه وتضعیفه، واإلمام أبو زرعة الرازي لینه اإلماُّ َّ ْ ُ ْ َُ.  

ْعمیرموسى بن :  الثامنَّالراوي َ ِ القرشُ ّالكوفي ّيَُ ِ   :)9( المكفوفُ
َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـن أبـي حـاتماإلمـام ا أخـرج :ُ ْ َّ ْ  بـن ُّيعلـ نـاأخبر :، قـال)10("َ

ْنمیر ابن سمعت :قال ،یدنُالج بن الحسین ّالسبخي رْیَمُع بن موسى": یقول َُ ِ َ   ."ضعیف َّ
َّالنقــــاد  أقــــوال - ــــال اإلمــــام أبــــو زرعــــة الــــرازي:َّفــــي الــــراويُّ َّ ق ْ ّ، واإلمــــام الــــدارقطني)11(ُ ُ َ ،         "ضــــعیف: ")12(َّ

ّوقـــال اإلمـــام ابـــن عـــدي ِ :    )14(َّل اإلمـــام النـــسائي، وقـــا" علیـــهِّالثقـــات مـــا یرویـــه ممـــا ال یتابعـــه ُةّوعامـــ: ")13(َ
َلـــــیس بثقـــــة" َمتـــــروك، وقـــــد كذبـــــه أبـــــو حـــــاتم: ")15(، وقـــــال الحـــــافظ ابـــــن حجـــــر"ِ ، وقـــــال اإلمـــــام أبـــــو حـــــاتم     "َّ

                                                           
  ).217:ص/1:ج(، التاریخ الكبیر )57:ص/2:ج(التاریخ الصغیر ) 1(
   ).338:ص/26:ج(تهذیب الكمال :  المزي)2(
  ).432:ص(، )1886: (ما ذكر من الشرب بنفسین، حدیث رقم: األشربة، باب: سنن الترمذي، كتاب) 3(
ّبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي، صاحب السننهو اإلمام ع) 4( ِ َّ.  
  .صاحب الصحیح. ّهو اإلمام محمد بن إسماعیل البخاري) 5(
ِ بن عبد المطلب القرشَّعباسعبد اهللا بن الالصحابي هو ) 6(   .من هذا البحث) 171:ص(َّتقدمت ترجمته . يَُ
  ).262:ص/2:ج(كتاب المجروحین ) 7(
  ).56:ص/3:ج(كتاب المعرفة والتاریخ ) 8(
ْعمیرموسى بن  )9( َ ِ القرشُ ّالكوفي ّيَُ ِ   .من هذا البحث) 80:ص(َّتقدمت ترجمته .  المكفوفُ
    ).155:ص/8:ج() 10(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 11( ْ َّ ْ     ).155:ص/8:ج(َ
  ).148:ص/3:ج(كتاب الضفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 12(
    ).342:ص/6:ج(الكامل ) 13(
َب الضعفاء والمتروكین كتا) 14( َ   ).224:ص(ُّ
    ).553:ص(تقریب التهذذیب ) 15(
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َّكذاب ،عمى ذاهب الحدیثأبو هارون األ: ")1(َّالرازي َّ، وقال اإلمام حبان"َ  ِّالثقـاتمن یـروى عـن ِكان م: ")2(ِ
  ."ه كان المتعمد لهاَّستمع لها أنُما سبق إلى قلب المَّبُثبات حتى رماال یشبه حدیث األ

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
ْموسى بن عمیر  َ َُوالله َأعلم" ضعیف"ُ ْ ُ َّ َ.  

َّالنقاد وافق  َّاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفه، وكانت أحكام أغلب النقُّ ُّ ْ   .ّاد أشد من حكمهَُ
َنهشل بن سعید بن وردان الخراساني: َّالراوي التاسع ُ َ ْ َ)3(  :  

َّقــول ابــن نمیــر فــي الــراوي - ْ َ حــدثنا ابــن : ، قــال)4("المعرفــة والتــاریخ" فــي یعقــوب بــن سـفیاناإلمــام   أخــرج:ُ
َنمیر عن أبیه عن ن ْ ْ ابن نمیرُهَفَّعَل فضَشْهَُ َُ".  

َّالنقاد  أقوال - َّ قـال اإلمـام أبـو زرعـة الـرازي:اويَّفي الـرُّ ْ ّ، واإلمـام الـدارقطني(5)ُ ُ َ ، وقـال اإلمـام "ضـعیف" :(6)َّ
َالجوزجـاني : (9) یحیــى بـن معــین، وقـال اإلمـام"واه: ")8(، وقــال الحـافظ الــذهبي"غیـر محمــود فـي حدیثـه: "(7)ُْ

َنهشل" ْ َّالضحاك عن ي یروي الذ،اسانيَرُ الخَ ،  "متروك الحـدیث: ")11(َّم النسائيوقال اإلما ،"شيء لیس ب(10)َّ
ُلیس بثقة، وال یكتب حدیثه: ")12(َّوقال النسائي في موطن ُ َُ َ ، يلـیس بقـو: "(13)َّ، وقال اإلمـام أبـو حـاتم الـرازي"ِ

ْمتـروك، وكذبـه إسـحاق بـن راهویـة: ")14(، وقـال الحـافظ ابـن حجـر"متروك الحدیث، ضعیف الحدیث ِ َ ّ)15(" ،
ْمنــاكیر، وهــو نیــسابوري، قــال إســحاق بــن إبــراهیمأحادیثــه : ")16(وقــال البخــاري ِ ِ ُ ًكــان نهــشل كــذاب: َ َّ َ َ ْ ، وقــال "اَ

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )1( ْ َّ ْ     ).155:ص/8:ج(َ
    ).238:ص/2:ج(كتاب المجروحین  )2(
ــَن )3( ّالــضحاك :عــنروى  ،ّيِاســانَرُل بــن ســعید الخَشْه َّالجــراح، رواد بــن :عنــهروى  و، والربیــع بــن أنــسَّ ْمیــرُن وابــن َ : ُینظــر .َ

  ).5884: (، ترجمة رقم)327:ص/2:ج (شفالكا: الذهبي
    ).188:ص/3:ج( )4(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )5( ْ َّ ْ  ).496:ص/8:ج(َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي )6( َ  ).166:ص/3:ج(ُّ
َأحوال الرجال  )7(  ).346:ص(ِّ
َعفاء ُّ، المغني في الض)327:ص/2:ج(الكاشف ) 8(   ). 358:ص/2:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )9( ْ َّ ْ  ).496:ص/8:ج(َ
َّالضحاك بن مزاحم الهاللي )10(  .من هذا البحث) 212:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي )11( َ   ).166:ص/3:ج(ُّ
  ).33:ص/30:ج(تهذیب الكمال : المزي) 12(
ِ الجرح والتعدیل :ابن أبي حاتم )13( ْ َّ ْ  ).496:ص/8:ج(َ
  ).566:ص(تقریب التهذیب ) 14(
ّ المروزيبن راهویه إسحاق بن إبراهیمهو ) 15( َ ْ   .من هذا البحث) 351:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ).115:ص/8:ج(التاریخ الكبیر  )16(
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َّكذاب" :(2):(1)ّأبو داود الطیالسياإلمام  َّ، وقال اإلمام ابن حبـان"َ  مـا لـیس ِّالثقـاتكـان ممـن یـروى عـن : "(3)ِ
ـــه إُّمـــن أحـــادیثهم، ال یحـــل ـــه ظلـــراهیم الحنق بـــن إبـــا علـــى جهـــة التعجـــب، كـــان إســـحَّالِ كتابـــة حدیث ي یرمی

  ".بالكذب
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

َنهشل بن سعید  ْ َُوالله َأعلم" ضعیف"َ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفه، وقد رماه بعضهم بالكذبُّ َُ.  

ّر بن عیاش اَألسدي الكوفيأبو بك: َّالراوي العاشر ِ ُ ّ ِ َ َّ َ)4(:  
َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ ِ ابن عدي اإلمام أخرج:ُ ّالـدارمي،  بـسنده عـن عثمـان بـن سـعید (5)"الكامل" في َ ِ َّ

ْنمیـرسمعت محمد بن عبد اهللا بن ": قال َّعیـاش أبـا بكـر بـن ُفِّعَضُ یـَُ كیـف حالـه فـي " : قلـت،" فـي الحـدیثَ
  ".هو ضعیف في األعمش وغیره" : قال،"؟)6(األعمش

َّالنقاد  أقوال - ُصـدوق" :(7) قال اإلمام أحمد بن حنبـل:َّفي الراويُّ َثقـة، َ ، وقـال اإلمـام " قـرآن وخیـر صـاحبِ
َّثقــة، وربمــا غلــط: "(8)أحمــد بــن حنبــل فــي مــوطن ُ َ ْوقــال اإلمــام ابــن ســعد ،"ِ ًوكــان أبــو بكــر ثقــة صــدوق: "(9)َ ُ َ َ  اِ

ــاًعارفــ َّم، إال أنــه كثیــر الغلــط بالحــدیث والعل َّ َثقــةأحــد األعــالم : "(10)، وقــال الحــافظ الــذهبي"ِ    فه َّعَ ضــ، یغلــطِ
ْنمیـر،محمد بـن عبـد اهللا بـن  ْنعـیمأبـو اإلمـام  وقـال َُ َ الفـضل بـن دكـینَُ ُ ْ  اً لـم یكـن فـي شـیوخنا أكثـر غلطـ:(11)َ

ِّ، وقــال أبــو عبیــد اآلجــري"منــه ُ َ َّعیــاشن  أبــو بكــر بــ:(13)قلــت ألبــي داود: "(12)ُْ    ســمعت: فقــال،" كــان یغلــطَ
َثقـة أبو بكـر : قال أبو داود،(14)بحتبن  اًث بحتِّدَحُكان أبو بكر ی" : یقول،أحمد بن حنبل ، وقـال الحـافظ "ِ

                                                           
ِأبو داود الطیالسي )1( َْسلیمان بن داود بن الجار: ََّ  .من هذا البحث) 172:ص(َّتقدمت ترجمته . ودُ
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)2( ْ َّ ْ  ).496:ص/8:ج(َ
 ).52:ص/3:ج(كتاب المجروحین  )3(
ّ أبو بكر بن عیاش األسدي الكوفي)4( ِ ُ ّ ِ َ َ َّ   .من هذا البحث) 19:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
 ).26:ص/4:ج( )5(
َْهو سلیمان بن مهران األعمش) 6( ُ.  
ْالجرح : ابن أبي حاتم )7( ِوالتعدیل َ ْ  ).350: ص-349:ص/9:ج(َّ
َالعلل ومعرفة الرجال  )8(  ).481:ص/2:ج(ِّ
  ).508:ص/8:ج(الطبقات  )9(
َالمغني في الضعفاء  )10( َ  ).452:ص/2:ج(ُّ
َهو الفضل بن دكین )11( ُ ْ َ. 
َسؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني  )12( ْ ّ ِّ ُ َ  ).151:ص(ُْ
ْ هو اإلمام أبو داود السجس)13(  .َتاني، صاحب السننّ
َّهكــذا وردت فــي المخطــوط، ولعــل ) ًبحــت بــن بحتــا( )14( ّمحمــد علــي العمــري، محقــق . زیــادة مــن الناســخ  كمــا قــال د) بــن(َ ِ ّ

َسؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني "كتاب  ْ ّ ِّ ُ َ ًیحـدث بحتـا بحـت: "، أي تـصبح العبـارة)150:ص(ُْ ِّ َ = فـي" البحـت"و". ُ
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ْالعجلي، وقال اإلمام " وكتابه صحیح،ه لما كبر ساء حفظهَّ أنَّالِ إ، عابدَِثقة: "(1)ابن حجر ، وقـال "َِثقة ":(2)ِ
َّعیـاش بكـر بـن يبأ عن يبألت أ س:)3(َّي حاتم الرازياإلمام ابن أب همـا، َبَقرأمـا ":  قـال؟،)4(حـوص األيبـأ وَ

همــا فــي " : قــال،؟حفـظأهمــا ُّیأ بكــر بـن عیــاش يبــأ و)5( عـن شــریكيبــأئل ُ ســ:، وقـال"همــا بــدأتَّیأ بيبـالأال 
َّعیـاش أبـو بكـر بـن ": بـيقلـت أل، "اًصـح كتابـأبـا بكـر أ َّ غیـر أن،الحفـظ سـواء ّالرقـيوعبـد اهللا بـن بـشر َ ِّ َّ)6(" 

:  قـال،؟جلـس بعـدكأإلـى مـن : (8)لـسفیان قلـت: (7)زائـدة قال عثمـان بـن، و"حفظأوثق منه وأأبو بكر ": قال
َّعیــاش بكــر بــن يبــأ و(9)دامــةُن تكتــب الحــدیث مــن ثالثــة، مــن زائــدة بــن قأال علیــك " ، وقــال     " وابــن عیینــةَ

 ،" وسـفیان بـن عیینـة،زائـدة بـن قدامـة":  قـال،"؟سـمع منـهأن أمـن تـرى ": (10) قلـت لـسفیان:عثمان بـن زائـدة
َّعیــاشبــن  ین أبــو بكــرأفــ": قلــت ّالــدارمي لإلمـــام   ، وقــال اإلمــام عثمــان"ردت التفــسیر فعنــدهأن إ": لا قـــ،"؟َ ِ َّ

َُّأحب (12)وأبو شهاب" :(11)یحیى بن معین َّعیـاش إلیك فیه أو أبو بكـر بـن َ َُّأحـبأبـو شـهاب " : فقـال،"َ  َّ إلـيَ
ّ، وقـال الـدارمي" شـيءّمن أبي بكر فـي كـل ِ َُّأحـبقلـت فـأبو بكـر " :َّ مـا " : فقـال؟، إلیـك فیـه أو أبـو األحـوصَ

ّوقــال اإلمــام ابــن عــدي ،"همــاَبَأقر ِ  ُالكوفــة، وهــو مــن مــشهوري مــشایخ ،وحدیثــه مــسنده ومقطوعــه یكثــر: "(13)َ
ّالـسبیعي،حاق  أبـي إسـ: مثل،وایة عن جملة مشایخهمِّومن المختصین بالر ِْ  وعاصـم بـن أبـي ، وأبـو حـصینَّ

 وهـو فـي روایاتـه عـن ، وعن عاصم أخذ القـراءة وعلیـه قـرأُالكوفة،اء أهل َّرُ وهو من ق، وهو صاحبه،النجود
    ْنَأ َّالِإَِ إذا روى عنـــه ثقـــة اً منكـــرًا أنـــي لـــم أجـــد لـــه حـــدیث(14) وذاك وذاك، مـــن روى عنـــدي ال بـــأس بـــهّكـــل

                                                                                                                                                                                     
، ویفهم من العبارة كما قـال )بحت: مادة(، )9:ص/2:ج(لسان العرب : ابن منظور: ُینظر. خالص من كل شيءال: اللغة= 
ُوكَأن أبا بكر كان یحدث بكل ما یسمعه دون أن ینظر في صحته: "العمري. د َ َُّ َُ، فالله َأعلم"َِّّ ْ ُ َّ.    
 ).624:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر )1(
  ).389:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات  )2(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 3( ْ َّ ْ   ).349:ص/9:ج(َ
َْسالم بن سلیم الحنفي: أبو األحوص) 4( ُ   .من هذا البحث) 167:ص(َّتقدمت ترجمته . ََّ
ّشریك بن عبد اهللا النخعي) 5( َ َّ ِ   .من هذا البحث) 112:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ّالزهــري، : روى عــن،صــل األّيِوفُ كــ، الرقــةي قاضــ،عبــد اهللا بــن بــشر) 6( ِ ْ ْإســحاق،بــي أ وُّ  روى ، وعاصــم بــن بهدلــة،عمــش واألِ

ْحرب، وعبد السالم بن ، وعطاء بن مسلمُْبرقان، جعفر بن :عنه َْسلیمان ومعمر بن َ ِالتعـدیل الجـرح و:ابـن أبـي حـاتم: ُینظـر. ُ ْ َّ 
  ).64: (، ترجمة رقم)14:ص/5:ج(
ّالكــوفيعثمــان بــن زائــدة  )7( ِ  حكــام بــن :عنــهروى  و، وطائفــة،يِدَ والزبیــر بــن عــ، نــافع:عــنروى  ،يَّ نزیــل الــر، المقــرئ الزاهــدُ

ّالطیالسي، وأبو الولید ،سلم ِ  ).3695: (، ترجمة رقم)6:ص/2:ج (الكاشف: الذهبي :ُینظر.  وطائفةََّ
 .َّهو الثوري )8(
 .من هذا البحث) 151:ص(َّتقدمت ترجمته . ََِّالثقفيزائدة بن قدامة  )9(
 .َّ الثوريهو )10(
 ).52:ص(تاریخ ابن معین  )11(
 .من هذا البحث) 233:ص(َّتقدمت ترجمته . َّالحناطعبد ربه بن نافع : أبو شهاب )12(
 ). 30:ص/4:ج( الكامل )13(
َُ، ولعلها خطأ، والله َأعلم)30:ص/4:ج(هكذا وردت في الكامل ) وذاك وذاك ()14( َْ ُ َّ ََّ . 
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عـــن     ث ِّدَحـــُ یي عبـــد الـــرحمن بـــن مهـــدَّنأ ":(1)ّعلـــي الفـــالسعمـــرو بـــن وقـــال اإلمـــام ، "یـــروي عنـــه ضـــعیف
َّأبــي بكــر بــن عیــاش  إذا ذكــر عنــده    (3)وكــان یحیــى بــن ســعید: "(2)، وقــال اإلمــام الفــالس فــي مــوطن آخــر"َ

ُأبــو بكــر بــن عیــاش كلــح وجهــه، وكــان عبــد الــرحمن یحــدث عنــه ِّ ُ َ ََّ عبــأ بــأبي     كــان یحیــى بــن ســعید ال ی"، و"ْ
َّبكر بن عیاش َّلو كان أبو بكر بن عیاش بین یدي مـا سألتـــــه عـــــن شـيء: "(5)، وقال یحیى بن سعید(4)"َ َ"، 

ِّالكواكب النیرات في معرفة من اختلط من الراوة الثقات"َّوذكــــره اإلمام ابن الكیال في  َِّّ"(6).  
َّابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم - ُّ ْ َ ُ:  

َّأبو بكر بن عیاش  َُوالله َأعلم" َِثقة ربما غلط، اختلط"َ ْ ُ َّ َ.  
َّأغلب النقاد خالف  ْابن نمیر في تضعیفه، ولم یضعفه اإلمام ُّ   .سوى اإلمام یحیى القطانمعه َُ

َالرواة الذین قال فیهم  -6   ":اًضعیف جد"ُّ
ّ التیمي الكوفياهیم األحولإسماعیل بن إبر: َّالراوي ِّ ُ ِ َّْ)7( :  

َّقول ابـن نمیـر فـي الـراوي - ْ َ إسـماعیل بـن أي فـي : ، قـال)8("التـاریخ الـصغیر "ّالبخـاري فـيأخـرج اإلمـام  :ُ
ًضــعفه لــي ابــن نمیــر جــد: "لحــوإبــراهیم األ ْ َُ ْقــال ابــن نمیــر: )9( فــي مــوطن آخــرقــالو، "اَّ   ، "اًضــعیف جــد ":َُ

َّحبابن اإلمـام وقال  ْكان ابن نمیر شدید الحمل علیه: )10("المجروحین"ان في ِ َُ".  
ــــوال - ــــاد  أق َّالنق ــــراويُّ ــــي ال ــــو اإلمــــام قــــال  :َّف ــــرازيأب َّزرعــــة ال ْ ــــي الكــــُّعــــدُی": )11(ُ ــــال الحــــافظ    "وفیینُ ف ، وق

ــــذهبي ِّضــــعف: ")12(ال ــــال اإلمــــام الترمــــذي"ُ ــــي الحــــدیث: ")13(، وق ــــضعف ف ِّی ــــال اإلمــــام النــــسائي"ُ  ،  )14(َّ، وق
ـــــي بـــــن المـــــدیني"ضـــــعیف: ")15(والحـــــافظ ابـــــن حجـــــر ّ، وكـــــذا ضـــــعفه اإلمـــــام عل َّ ـــــن   )16(َ ، واإلمـــــام مـــــسلم ب

                                                           
ْالجرح والتع: ابن أبي حاتم )1( َّ ْ  ).349:ص/9:ج(ِدیل َ
ِابن عدي )2(  ).25:ص/4:ج(الكامل : َ
 .هو القطان )3(
ِابن عدي )4(  ).25:ص/4:ج(الكامل : َ
ِ ابن عدي)5(  ).26: ص-25:ص/4:ج(الكامل : َ
 ).68: (، ترجمة رقم)438:ص ()6(
ّ التیميإسماعیل بن إبراهیم األحول )7( ّالكوفي َّْ ِ   .بحثمن هذا ال) 329:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ).  233:ص/2:ج() 8(
َالضعفاء الصغیر : ّالبخاري) 9( َ   ).342:ص/1:ج(التاریخ الكبیر : ّ، البخاري)19:ص(ُّ
  ). 122:ص/1:ج() 10(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 11( ْ َّ ْ   ). 155:ص/2:ج(َ
  ).243:ص/1:ج(الكاشف  )12(
  ).39:ص/3:ج(تهذیب الكمال : المزي) 13(
َكتاب الضعفاء و) 14( َ   ).48:ص(المتروكین ُّ
  ).106:ص(تقریب التهذیب ) 15(
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 16( َ   ).108:ص/1:ج(ُّ
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ّ، واإلمــام الـدارقطني)1(َّالحجـاج ُ َ ضــعیف " : فقــال،سـألت أبــي عنـه: )3(َّ، وقــال اإلمـام ابــن أبــي حـاتم الــرازي)2(َّ
ْنمیــرقــال ابــن " : فقــال،اً وســألت أبــي عنــه ثانیــ: قــال،"الحــدیث ّ، وقــال اإلمــام ابــن عــدي"اًجــدضــعیف : َُ ِ َ)4( :

ّالتیميوألبي یحیى " ِ ، وقال اإلمام "هُ حدیثُتبَكُی، وولیس فیما یرویه حدیث منكر المتن،  هذا أحادیث حسانَّْ
َّحبانابن    ". یخطئ حتى خرج عن حد االحتجاج به إذا انفردُالكوفة،وى عنه أهل ر ":)5(ِ

َّین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي والمقارنة ب- ُّ ْ َ ُ :  
َُوالله َأعلم" ضعیف"إسماعیل بن إبراهیم   ْ ُ َّ َ.  

ُالنقادوافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفه ُّ َُ.  
َالرواة الذین قال فیهم  -7   ": یختلف علیه في األسانید"، "كان ال یحفظ األسانید"ُّ

ّ المدنيل بن أبي طالب الهاشميقیَحمد بن ععبد اهللا بن م:  األولَّالراوي َ َ)6(:  
َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ ِ في الجرح والتعدیلبن أبي حاتم أخرج اإلمام ا:ُ ْ َّ ْ ْزرعـةئل أبـو ُس: ، قال)7(َ  أي -ُ

ْقال لي محمد بن عبد اهللا بن نمیر:  فقال، عن عاصم بن عبید اهللا-َّالرازي َُّأحب ) 8(د اهللاْیَبُعاصم بن ع" :َُ َ 
 منكـر الحـدیث فـي األصـل وهـو قیل یختلف علیه في األسـانید، وعاصـمَابن ع": ، فقلت"إلیك أم ابن عقیل؟

  ."الحدیث مضطرب
ــــوال - ــــاد  أق َّالنق ــــراويُّ ــــي ال ُصــــدوققیــــل هــــو َوعبــــد اهللا بــــن محمــــد بــــن ع" :)9( قــــال اإلمــــام الترمــــذي:َّف َ،           

           كـــــان :یقـــــول، )10(عیلاســـــمعت محمـــــد بـــــن إســـــم و،ل حفظـــــهفیـــــه بعـــــض أهـــــل العلـــــم مـــــن قبـــــ  مَّلـــــَكَت وقـــــد
      ون بحـــــدیث عبـــــد اهللا بـــــن محمـــــد بـــــن ُّ یحتجـــــ،)12(يِدْیـــــَمُ والح،)11(بـــــن إبـــــراهیم ٕواســـــحق، حنبـــــل أحمـــــد بـــــن

ــــــلَع ــــــن حجــــــر ،"الحــــــدیث مقــــــارب  وهــــــو:دقــــــال محمــــــ، قی ــــــال الحــــــافظ اب ُصــــــدوق ":)13(وق ــــــه،َ              فــــــي حدیث
     ابـــــن يیعنـــــ -ســـــمعت یحیـــــى: ")14(الفـــــالس ّعمـــــرو بـــــن علـــــي، وقـــــال اإلمـــــام "بـــــأخرة تغیـــــر :ویقـــــال، نِّلـــــی

                                                           
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 1( َ   ).108:ص/1:ج(ُّ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي )2( َ   ).108:ص/1:ج(ُّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )3( ْ َّ ْ   ). 155:ص/2:ج(َ
ِابن عدي) 4(   ).308:ص/1:ج(الكامل : َ
  ).122:ص/1:ج(كتاب المجروحین ) 5(
ِعبد اهللا بن محمد بن عقیل بن أبي طالب الهاش) 6( َْ   .من هذا البحث) 36:ص(َّتقدمت ترجمته . ّيِمُ
  ).348:ص/6:ج(، )154:ص/5:ج() 7(
  .من هذا البحث) 329:ص(َّتقدمت ترجمته . ّيوَدَعاصم بن عبید اهللا بن عاصم بن عمر بن الخطاب الع) 8(
  ).3: (، حدیث رقم)12:ص(َّأن مفتاح الصالة الطهور، : سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب) 9(
  .هو اإلمام محمد بن إسماعیل البخاري، صاحب الصحیح) 10(
  .هو ابن راهویه) 11(
ّالقرشيعبد اهللا بن الزبیر بن عیسى ) 12( ِ   .من هذا البحث) 112:ص(مت ترجمته َّتقد. ّيِدْیَمُ الحَُ
  ).321:ص(تقریب التهذیب ) 13(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 14( ْ َّ ْ   ).154:ص/5:ج(َ
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، وقـال اإلمــام الحـاكم أبــو ")2(قیــلَ بـن عثان عـن عبــد اهللا بـن محمــدِّدَحــُ یيوعبــد الـرحمن بــن مهـد -)1(سـعید
َّكان أحمد بن حنبل، واسحاق بن إبـراهیم یحتجـان بحدیثـه، لـیس بـذاك المتـین المعتمـد ":)4(:)3(أحمد ، وقـال "ٕ

، وقال اإلمام ابن المدیني فـي "اًكان ضعیف: "(6)ّ، وقال اإلمام علي بن المدیني"ضعیف: "(5)َّاإلمام النسائي
ْ ضــعف عاصــم بــن عبیــد اهللا، فقــال یحیــى)8(ذكرنــا عنــد یحیــى بــن ســعید: "(7)مــوطن هــو عنــدي نحــو ابــن : َ
، قال اإلمام "ك بن أنس، وال یحیى القطانولم یرو عنه  مال: "(9)، وقال ابن المدیني في موطن آخر"َعقیل

ًِّ معلقــ(10)یعقــوب بــن ســفیان َوهــذان ممــن ینتقــي الرجــال: اُ َوابــن عقیــل : "(11)، وقــال یعقــوب فــي مــوطن آخــر"ِّ
ًصدوق، وفـي حدیثـه ضـعف شـدید جـد ُ ، وقـال اإلمـام ابـن "لـیس بـذاك: ")12(عـینیحیـى بـن م، وقـال اإلمـام "اَ

قیـل ضـعیف َهللا بـن محمـد بـن ععبـد ا: ")14(، وقال في موطن آخر"ضعیف الحدیث: ")13(معین في موطن
َُّأحـبقیـل َ عبد اهللا بن محمـد بـن ع، معینقلت لیحیى بن: )15(اجَّمسلم بن الحج، وقال اإلمام "مرهأفي كل  َ 

ُُّأحـــبمــا ":  فقـــال،؟د اهللاْیــَبُع لیــك أو عاصــم بـــنإ ، وقـــال اإلمــام ابـــن معــین فـــي " منهمــا فـــي الحــدیثاً واحــدِ
ْابـــن عقیــل وعاصـــم بـــن عبیــد اهللا متـــشابهان فـــي ضــعف الحـــدیث: ")16(مــوطن َ َ ُ َُ قـــال اإلمــام عبـــد اهللا بـــن   و، "ْ

 ،همـاَبَمـا أقر" : فقـال،قیـلَعبیـد اهللا وعبـد اهللا بـن محمـد بـن ع ئل أبـي عـن عاصـم بـنُسـ: )17(أحمد بن حنبل
، )18( وقال اإلمـام أحمـد بـن حنبـل،"ون حدیث عاصم بن عبید اهللاُقَّتَشیاخ ی كان األ: یقول،بن عیینةاوكان 

ْحدیثـــه وحـــدیث ابـــن عقیـــل إلـــى الـــضعف مـــا هـــو: "اًوقـــد ذكـــر عاصـــم َّ َ ُُ وقـــال اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل فـــي  ،"ُ
                                                           

  .هو القطان) 1(
َوردت العبارة عند اإلمام العقیلي في الضعفاء ) 2( َ   ".والناس یختلفون فیه: "بزیادة) 299:ص/2:ج(ُّ
ُالنیسابوري الحاكمأبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق، ) 3( َ ، مـات سـنة ثمـان وسـبعین ث خراسـانِّدَحُي، مِیسِابَرَ الكَّْ

  ). 6937: (، ترجمة رقم)159: ص-154:ص/55:ج(تاریخ دمشق : ابن عساكر: ینظر. وثالثمائة هجریة
  ).84:ص/16:ج(تهذیب الكمال : المزي) 4(
 ).84:ص/16:ج(تهذیب الكمال : المزي )5(
 ).83:ص/16:ج(هذیب الكمال ت: المزي )6(
 ).82:ص/16:ج(تهذیب الكمال : المزي )7(
  .هو القطان) 8(
 ).81:ص/16:ج(تهذیب الكمال : المزي )9(
 . هو الفسوي)10(
 ).81:ص/16:ج(تهذیب الكمال : المزي )11(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )12( ْ َّ ْ   ).154:ص/5:ج(َ
  ).82:ص/16:ج(تهذیب الكمال : المزي) 13(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 14( ْ َّ ْ   ).154:ص/5:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 15( ْ َّ ْ   ).154:ص/5:ج(َ
  ).83:ص/16:ج(تهذیب الكمال : المزي )16(
َالعلل ومعرفة الرجال ) 17(   ).210:ص/2:ج(ِّ
  ).503:ص/13:ج(تهذیب الكمال : المزي) 18(
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 وال ممن ي،لین الحدیث، لیس بالقو": )2(َّ، وقال اإلمام أبو حاتم الرازي"َابن عقیل منكر الحدیث: ")1(موطن
ُّحبَأوهو ، یكتب حدیثه ، بحدیثهُّحتجُی َ، وقال اإلمام الجوزجاني")3(یحِجَام بن نّمَ من تَّي إلَ عبد اهللا بن : ")4(ُْ

ّمحمــد توقــف عنـــه، عامــة مـــا یــروي غریـــب ِّ ُّال أحـــتج بــه لـــسوء : "(6):(5)، وقــال اإلمــام أبـــو بكــر بـــن خزیمــة"ُُ
 بـــن قـــال ســـفیان، و"قیـــلَ حفـــظ ابـــن عُدَمـــْحَكـــان ابـــن عیینـــة ال ی ":)8(:)7(يِعـــْیِطَر القَمـــْعَ موبـــأ وقـــال ،"حفظـــه
  ".لقیهأن أ فكرهت يءقیل في حفظه شَكان ابن ع": )9(عیینة

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َُوالله َأعلم" ضعیف"عبد اهللا بن محمد  ْ ُ َّ َ .  

َّبعض النقاد وافق  ْاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیُّ َّفه، وتكلم في حفظهَُ ُ.  
ّنجیح بن عبد الرحمن السندي، أبو معشر المدني: َّالراوي الثاني ِ َ َ ََ ْ ّ ْ ِّ ِ َ)10(:  

َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ ِالضعفاء والمتروكین"أخرج اإلمام ابن الجوزي في كتابه  :ُ َ َ ابـن قـال :  قـال،)11("ُّ
ْنمیر   ".كان ال یحفظ  األسانید: "َُ

َّالنقا أقوال - َمعـشر، يبـأ ي وذكـر مغـازي،بـأسـمعت : )12(َّقـال اإلمـام ابـن أبـي حـاتم الـرازي :َّفـي الـراويد ُّ ْ َ 
كـان  ":)13( اإلمـام أحمـد بـن حنبـلقـال، و" بالمغـازياًكان بصیر" : ویقول،حمد بن حنبل یرضاهأكان ": فقال

ًصــدوق ُ َمعــشر،  يبــأ عــن يبــألت  ســأ:)14(، وقــال اإلمــام ابــن أبــي حــاتم"ســناد، لــیس بــذاكقــیم اإلُ لكنــه ال ی،اَ ْ َ
َمعـشر يبـأهـاب حـدیث أكنـت ": فقـال ْ فتوسـعت  حادیـثأث عـن رجـل عنـه ِّدَحـُحمـد بـن حنبـل یأ حتـى رأیـت َ

                                                           
  ).82:ص/16:ج(تهذیب الكمال : المزي) 1(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 2( ْ َّ ْ   ).154:ص/5:ج(َ
ّتمـــام) 3( ّاألســـدي،یح  بـــن نجـــَ ِ َ التـــاریخ الكبیـــر : البخـــاري: ُینظـــر.  مبـــشر بـــن اســـماعیل: عـــون بـــن عبـــد اهللا، روى عنـــه: ســـمعَ
  ).2046: (، ترجمة رقم)157:ص/2:ج(
َأحوال الرجال ) 4(   ).235:ص(ِّ
َالسلمحمد بن إسحاق بن خزیمة  )5(    .من هذا البحث) 254:ص(َّتقدمت ترجمته . ميُّ
 ).84:ص/16:ج(تهذیب الكمال : المزي )6(
  ومـائتین مـات سـنة سـت وثالثـین، هـروي أصـلهي،ِعـْیِطَر القَمـْعَ موبـأ ،إسماعیل بن إبراهیم بن معمر بن الحـسن الهاللـي) 7(

  ). 415: (، وترجمة رقم)105:ص(تقریب التهذیب 
ِرح والتعدیل َالج: ابن أبي حاتم) 8( ْ َّ   ).154:ص/5:ج(ْ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 9( ْ َّ ْ   ).154:ص/5:ج(َ
ِّنجیح بن عبد الرحمن الس) 10( ِ ّنديَ ّ المدنيْ َ   .من هذا البحث) 330:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ).157:ص/3:ج() 11(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)12( ْ َّ ْ   ).494:ص/8:ج(َ
ِجرح والتعدیل ال:  ابن أبي حاتم)13( ْ َّ ْ   ).494:ص/8:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 14( ْ َّ ْ   ).495: ص-494:ص/8:ج(َ
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ْنعـیم أبـو  وحدثنیه،ًا معشر حدیثيبا عنً )2(َّالثوريعن ) 1(حدیثه، وروى عبد الرزاق  في كتابةُبعد  . عنـه)3(َُ
ْالـصدقه ّمحلـ ،ن الحـدیثِّ لـی،صـالح هو":  قال،"؟َِهو ثقة" :قیل له : )4(َّ، وقـال اإلمـام ابـن أبـي حـاتم الـرازي"ِّ

ْزرعةأبو  ويبأ ئلُس َمعشر يبأ عن -َّ أي الرازي-ُ ْ ُصدوق":  فقاالي، المدینَ ْزرعـةوقال أبو ، "َ ُصـدوقهـو ": ُ َ 
َمعـشر يبـأكـیس مـن أ اًمـدنیمـا رأیـت ": )6(:)5( بن بشیرشیمُه، وقال "ي ولیس بالقو،في الحدیث ْ   ومـا رأیـت،َ

ّ، وقال اإلمام ابن عدي" یشبههاًمدنی ِ ْسـعدواللیـث بـن ، وهـشیمَّالثـوري، ث عنـه َّدَوقد حـ: ")7(َ   وغیـرهم مـن،)8(َ
َمعـشر م بعض أهـل العلـم فـي أبـي َّوقد تكل" :)9(، وقال اإلمام الترمذي"هُ حدیثُبَكتُ وهو مع ضعفه یِّالثقات، ْ َ

، وقــــال اإلمــــام "اًشــــیئ  ال أروي عنــــه:)10( قــــال محمــــد،اشــــمیح مــــولى بنــــي هِجــــَ واســــمه ن،مــــن قبــــل حفظــــه
َ، وقــال اإلمــام أبــو داود السجــستاني"منكــر الحــدیث: ")11(البخــاري ْ ، والحــافظ ابــن )13(َّ، واإلمــام النــسائي)12(ّ

َّأســـن واخـــتلط: "ضـــعیف، وزاد ابـــن حجـــر: ")14(حجـــر    كـــان" :)15(ّعلـــي الفـــالسعمـــرو بـــن وقـــال اإلمـــام  ،"َ
َمعـــشر يبـــأث عـــن ِّدَحـــُیحیـــى بـــن ســـعید ال ی ْ ي   ، وكـــان عبـــد الـــرحمن بـــن مهـــده ویـــضحك إذا ذكـــرهُفِّعَضُ ویـــَ

َوأبـو مـسعر ضـعیف، مـا روى عـن محمـد بـن قـیس: ")16(، وقـال اإلمـام الفـالس فـي مـوطن"ث عنهِّدَحُی ْ ِ)17( 

                                                           
َالصنعاني، أبو بكر ، موالهم،عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري) 1( .  هجریـة مات سنة إحدى عـشرة ولـه خمـس وثمـانونَْ

  ).4064: (، ترجمة رقم)354:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر :ُینظر
  .َّهو سفیان الثوري) 2(
َهو أبو نعیم الفضل بن دكین) 3( ُ ْ َْ َ ُ.  
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)4( ْ َّ ْ   ).495:ص/8:ج(َ
َهشیم بن بشیر السلمي) 5(   .من هذا البحث) 322:ص(َّتقدمت ترجمته . ُّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 6( ْ َّ ْ   ).494:ص/8:ج(َ
  ).56:ص/7:ج( الكامل )7(
ّالمــصري، أبــو الحــارث ،اللیــث بــن ســعد بــن عبــد الــرحمن الفهمــي) 8( ِ ْ .  ومائــة هجریــة مــات فــي شــعبان ســنة خمــس وســبعینِ

  ).5684: (، ترجمة رقم)464:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر
ِما جاء أن ما بین المشرق والمغرب قبلة، : الصالة، باب: سنن الترمذي، كتاب) 9(   ).343:ح(: ، حدیث رقم)95:ص(َّ
  .هو اإلمام محمد بن إسماعیل البخاري، صاحب الصحیح) 10(
َ، الضعفاء الصغیر )114:ص/8:ج(التاریخ الكبیر ) 11( َ   ).119:ص(ُّ
ُّالخطیب البغدادي) 12( ْ   ).596:ص/5:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالخطیب البغدادي) 13( ْ   ).596:ص/5:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).559:ص( تقریب التهذیب )14(
ِالجرح والتعدیل : أبي حاتم ابن )15( ْ َّ ْ   ).494:ص/8:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي) 16( ْ   ).595:ص/15:ج(تاریخ بغداد : َ
ّالمدني،محمد بن قیس ) 17( َ  وعـن أبـي سـلمة وعبـد اهللا بـن ، لـم یلقـه: أبي هریـرة فقیـل: عن، روى قاص عمر بن عبد العزیزَ

  ).5124: (، ترجمة رقم)212:ص/2:ج (الكاشف :بيالذه: ُینظر. بن أبي ذئب واللیثا :عنهروى  و،أبي قتادة
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ْ بــن كعــبومحمــد ُْ ومــشایخه فهــو صــالح، ومــا روى عــن المقبــري)1(َ بــن  وا)4( ونــافع)3( وهــشام بــن عــروة)2(َ
ِّ، وكان یحدث اً ضعیفاً ضعیفاًكان ذاك شیخ: ")6(ّ، وقال اإلمام علي بن المدیني"ُ ردیئة ال تكتب)5(المنكدر َ ُ

ُعن محمد بن قیس، ویحدث عن محمد بن كعب بأحادیث صالحة، وكـان یحـدث عـن المقبـري، وعـن نـافع  َ ُ َ ُْ َ ِّ ِّْ َ
، " في الحدیثيلیس بقو" :)8(َّمام أبو حاتم الرازي، وقال اإل)7(بن معین یحیى ، وقال اإلمام"بأحادیث منكرة

ُّوقال صالح بن محمد البغدادي  ْ   ".اًال یسوى حدیثه شیئ: ")9("جزرة"َ
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

ِنجیح بن عبد الرحمن  َُوالله َأعلم" ضعیف"َ ْ ُ َّ َ.  
َّلنقادأغلب ا وافق ِّ اإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفه، وتكلم في حفظهُّ ُ ْ َُ.  

َالرواة الذین قال فیهم  -8 َّْتوقونكان الناسَ "ُّ   ": حدیثهََ
ّإبرهیم بن یزید الخوزي المكي: َّالراوي ِّ ْ ُ)10( :  

َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" أخـرج اإلمـام ابـن أبـي حـاتم فـي :ُ ْ َّ ْ  بـن ُّعلـيأخبرنـا : ، قـال)11("َ
ْت ابن نمیر یقولـعمس:  قال،ُالحسین بن الجنید َّْتوقونزي كان الناسَ ْوُإبراهیم بن یزید الخ: "َُ   ." حدیثهََ

َّالنقاد  أقوال - زي ْوُإبـراهیم الخـ" :-بـن معـینا  أي- قلـت لیحیـى:)12(وريُّالد َّالعباسقال اإلمام  :َّفي الراويُّ
          وكــــان ینـــــزل ،ّيِّ ولكنـــــه مكــــ،ال" : قــــال؟،)13(وزيُ خــــهـــــو: یم بـــــن یزیــــد، قلــــتهــــو إبــــراه: ؟، قـــــالهــــومــــن 

                                                           
ّالمدني، أبو حمزة القرظي ،محمد بن كعب بن سلیم بن أسد) 1( َ  وقیل  ومائة هجریة،سنة عشرینمات ُالكوفة،  وكان قد نزل َ

  ).6257: (، ترجمة رقم)504:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر. قبل ذلك
ْالمق كیــسان :ســعید بــن أبــي ســعید) 2( ّالمــدني،  أبــو ســعد ُبــري،َ َ  : وقیــل، قبلهــا: وقیــل ومائــة هجریــة،مــات فــي حــدود العــشرینَ

  ).2321: (، ترجمة رقم)236:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. بعدها
ّهشام بن عروة األسدي) 3( ِ َ   .من هذا البحث) 285:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ّالمدني، أبو عبد اهللا ،نافع) 4( َ تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر .أو بعـد ذلـكهجریـة، ات سـنة سـبع عـشره ومائـة  م، مولى بن عمرَ

  ).7086: (، ترجمة رقم)559:ص(التهذیب 
ــ) 5( ّالمــدني،  َّْ التیمــين الهــدیرمحمــد بــن المنكــدر بــن عبــد اهللا ب َ  تقریــب :ُینظــر. أو بعــدهاومائــة هجریــة، مــات ســنة ثالثــین َ

  ).6327: (، ترجمة رقم)508:ص(التهذیب 
ُّطیب البغداديالخ) 6( ْ   ).595:ص/15:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 7( ْ َّ ْ   ).494:ص/8:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 8( ْ َّ ْ   ).494:ص/8:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي) 9( ْ   ).596:ص/15:ج(تاریخ بغداد : َ
  .من هذا البحث) 330:ص(َّتقدمت ترجمته . ّيِّ المكزيْوُإبراهیم بن یزید الخ) 10(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 11( ْ َّ ْ   ).147:ص/2:ج(و) 324:ص/1:ج(َ
  ).88:ص/1:ج(تاریخ ابن معین ) 12(
ْالخــوزي) 13(  خوزســتان وهــي كــور : أحــدهما، هــذه النــسبة إلــى موضــعین- وفــي آخرهــا زاي، وســكون الــواو،بــضم الخــاء -:ُ

= ،  نسبة إلى شـعب الخـوز بمكـة:والثاني،  بالد الخوز والنسبة إلیها خوزي: لها یقال، وهي بالد بین فارس والبصرة،األهواز
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ّوقـــــال اإلمـــــام ابـــــن عـــــدي ،"وزُعب الخـــــِشـــــ ِ ِوهـــــو فـــــي عـــــداد مـــــن یكتـــــب حدیثـــــه، وان كـــــان قـــــد نـــــسب            : ")1(َ ُِ ٕ ُ ُ ُُ َ
ِالـــــضعفإلـــــى  ْ  مـــــام أبـــــو حـــــاتم   ، وقـــــال اإل"واه: ")3(، وقـــــال فـــــي مـــــوطن"ِّلـــــین: ")2( وقـــــال الحـــــافظ الـــــذهبي،"َّ
َّزرعة الرازي وأباإلمام قال ، و" منكر الحدیث،ضعیف الحدیث: ")4(َّالرازي ْ  ،ةَّ سـكن مكـ،منكـر الحـدیث" :)5(ُ

ثان ِّدَحـُال ی) 8(عبـد الـرحمن و)7(كـان یحیـى" :)6(ّعلـي الفـالسمـرو بـن ، وقال اإلمـام ع"وهو ضعیف الحدیث
ْالخوزي یزید  إبراهیم بن عن ، "يءس بـشیــل: ")10(، وقال في موطن"َِلیس بثقة" :)9(ابن معینم اإلما وقال ،"ُ

، وزاد "متـــروك الحـــدیث: ")13(، والحـــافظ ابـــن حجـــر)12(سائيَّلنـــا، واإلمـــام )11(أحمـــد بـــن حنبـــلوقـــال اإلمـــام 
َإبـراهیم بـن إسـحاق الطالقـاني إسـحاق وأبـ، وقـال "وزُ كان كان ینـزل شـعب الخـ،ّيِّمك: "َّالنسائي ْ  سـألت :)14(َ
 بـــن أبـــي  وقـــال لـــه عبـــد العزیـــز،ثني بـــهّحـــدُ یَْأنفـــأبى  ، المبـــارك عـــن حـــدیث إبـــراهیم الخـــوزيهللا بـــنعبـــد ا

ــــفـــي ذن ودـــــعأن أتـــأمرني " :الـــــ فق،ثـــه یـــا أبـــا عبـــد الـــرحمنِّدَ ح:)15(مـــةْزِر ، وقـــال اإلمـــام "هـــــــت منـــــُبد تـــــب قـ
  ".سكتوا عنه: ")16(البخاري

َّبین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي والمقارنة - ُّ ْ َ ُ :  
َُوالله َأعلم" متروك"إبراهیم بن یزید  ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفه، ووافقُّ   . أغلبهم على شدة تضعیفههَُ

                                                                                                                                                                                     
. ة مــولى عمــر بــن عبــد العزیــز نــزل الــشعب فنــسب إلیــهَّ مــن أهــل مكــ،زيْوُ ینــسب إلیــه أبــو إســماعیل إبــراهیم بــن یزیــد الخــ=

ّابن األثیر الجزري: ینظر َ   ). 470:ص/1:ج(اللباب في تهذیب األنساب : َ
  ).230:ص/1:ج (الكامل) 1(
  ).76:ص/1:ج(المقتنى في سرد الكنى ) 2(
  ).227:ص/1:ج(الكاشف ) 3(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 4( ْ َّ ْ   ).147:ص/2:ج(َ
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)5( ْ َّ ْ   ).147:ص/2:ج(َ
َالضعفاء : العقیلي) 6( َ   ).70:ص/1:ج(ُّ
  .هو ابن سعید القطان) 7(
ّالعنبريهو ابن مهدي ) 8( َ ْ َ.  
ّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین) 9(   ).85:ص/1:ج(ُّ
ّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین )10(   ).103:ص/1:ج(ُّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 11( ْ َّ ْ   ).146:ص/2:ج(َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 12( َ   ).42:ص(ُّ
  ).95:ص(تقریب التهذیب ) 13(
ْالجرح وا: ابن أبي حاتم) 14( ِلتعدیل َ ْ   ).146:ص/2:ج(َّ
ّالیشكري،مة ْزِعبد العزیز بن أبي ر) 15( ُ ْ ّالمروزي، أبو محمد ، موالهمَ َ ْ ، ترجمـة )357:ص(،  هجریـة مـات سـنة سـت ومـائتینَ

  ).4094: (رقم
َ، الضعفاء الصغیر )336:ص/1:ج(التاریخ الكبیر  )16( َ   ).18:ص(ُّ
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َالرواة الذین قال فیهم  -9 َّكذاب"ُّ   ":فالنیكذب على " ،"َ
ّ زیاد اللؤلؤي الكوفيالحسن بن: َّالراوي األول ِ ُ ّ)1(:  

َّقـــول ابـــن نمیـــر فـــي الـــراوي - ْ َ ّابـــن عـــدياإلمـــام رج  أخـــ:ُ ِ  د بـــن عبـــد اهللابـــسـنده عـــن محمــــ) 2("الكامــــل" فـــي َ
َالحضرمي ْ ْنمیربن ال سمعت قا ،َ   .")3(بن جریجاكذب على ُی ّالحسن بن زیاد اللؤلؤي" : یقولَُ

َّالنقاد  أقوال - ّ أبـو حـاتم الـرازي قال اإلمـام:َّفي الراويُّ َثقـة لـیس ب،ضـعیف الحـدیث": )4(َّ ، وكـذا " وال مـأمونِ
ُال یكتــب حدیثــه: ")5(َّقــال النــسائي، وقــال ُ َلــیس بثقــة وال مــأمون: ")6(، وقــال فــي مــوطن آخــر"َُ ، وقــال اإلمــام "ِ

ّالـــدارقطني ُ َ ّكـــوفي متــــروك: ")8(، وقـــال فــــي مـــوطن آخـــر"ضـــعیف، متـــروك: ")7(َّ ِ  بــــن اإلمـــام یحیـــى ، وقـــال"ُ
َ، واإلمـــــام أبـــــو داود السجــــستاني)9(معــــین ْ َّكـــــذاب: ")11(، واإلمـــــام یعقـــــوب بــــن ســـــفیان)10(ّ ، وزاد  أبـــــو داود "َ

ّالسجــستاني َ ْ َّكــذاب": ّ ُكــذوب، لــیس بــشيء: ")12(، وقــال یحیــى بــن معــین فــي مــوطن"َِغیــر ثقــة وال مــأمون َ َ" ،
َّكذاب خبیث: ")13(وقال في موطن آخر ّ، وقـال اإلمـام ابـن عـدي"َ ِ  ولیـست ،وللحـسن بـن زیـاد أحادیـث: ")14(َ

بــن اضـعیف كمـا ذكـره عـن  وهــو ، والكـالم فیـه وعلیـه فـضل،ثـهَّدَ حَّعمــنث ِّدَحـُصـنعته الحـدیث فیـدري مـا ی
ْنمیر   ".بن جریجاه كان یكذب على َّنأ وغیره َُ

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َّكذاب"الحسن بن زیاد  َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ًاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفه تضعیفُّ ْ   . بعضهم على تكذیبهه، ووافقاً شدیداَُ
  
  

                                                           
ّالكوفيؤلؤي ُالحسن بن زیاد الل) 1( ِ   .من هذا البحث) 331:ص(رجمته َّتقدمت ت .ُ
ِابن عدي) 2( ِالكامل في ضعفاء الرجال : َ َ   ).318:ص/2:ج(ِّ
  .من هذا البحث) 78:ص(َّتقدمت ترجمته . مويُعبد الملك بن عبد العزیز بن جریج األهو ) 3(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 4( ْ َّ ْ   ).15:ص/3:ج(َ
َكتاب الضعفاء والمت: ابن الجوزي) 5( َ   ).202:ص/1:ج(روكین ُّ
ُّالخطیب البغدادي) 6( ْ   ).280:ص/8:ج(تاریخ بغداد : َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 7( َ   ).202:ص/1:ج(ُّ
ُّالخطیب البغدادي) 8( ْ   ).280:ص/8:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 9( ْ َّ ْ   ).15:ص/3:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي) 10( ْ   ).280:ص/8:ج(خ بغداد تاری: َ
ُّالخطیب البغدادي) 11( ْ   ).280:ص/8:ج(تاریخ بغداد : َ
ِابن عدي) 12(   ).318:ص/2:ج(الكامل : َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 13( َ   ).202:ص/1:ج(ُّ
  ).320: ص-319:ص/2:ج(الكامل ) 14(
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ّ الحرانيعثمان بن عبد الرحمن:  الثانيَّالراوي َّ   : )1("ّالطرائفي" َ
َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ َالضعفاء والمتروكین"وزي في  أخرج اإلمام ابن الج:ُ َ ْبـن نمیـرقـال ا: ، قـال)2("ُّ َُ: 
َّكذاب" َ."   

َّالنقــــــاد  أقــــــوال - َثقــــــة: ")3(ین یحیــــــى بــــــن معــــــقــــــال اإلمــــــام :َّفــــــي الــــــراويُّ :            )4(، وقــــــال الحــــــافظ الــــــذهبي"ِ
ِّوثق" ُصـدوق" : فقـال، عنـهيبـأ سـألت :)5(َّ، وقال اإلمام ابن أبي حاتم الـرازي"ُ دخـال  إعلـى البخـارينكـر أ و،َ

روایتــه عــن   فــي)6( عــن الــضعفاء یــشبه ببقیــةي یــرو:وقــال،  یحــول منــه:اســمه فــي كتــاب الــضعفاء، وقــال
َالـــضعفاء َ    ن عثمـــان بـــن عـــ انیینَّرَ بعـــض الحـــي حـــدثن: قـــالي،بـــأ يحـــدثن: ")7(وقـــال اإلمـــام ابـــن أبـــي حـــاتم، "ُّ

ْنعــیم و)8(ازيَّ جعفــر الــريبــأ فكتبــت عــن يَّ كنــت بــالر:ه قــالَّنــأعبــد الــرحمن الطرائفــي  ، وقــال ")9( بــن میــسرةَُ
سـمع منـه ألـم " : فقـال،ئل عـن الطرائفـي عثمـان بـن عبـد الـرحمنُسـ: )10(اإلمام عبـد اهللا بـن أحمـد بـن حنبـل

ّ، وقال اإلمام ابن عدي"وما أخبره ِ وهو في : "،  ثم قال"َّوصورة عثمان بن عبد الرحمن أنه ال بأس به: ")11(َ
َنفــسه ثقــة ال  َّبــأس بــه صــدوق، مــا یقــع فیــه حدیثــه مــن اإلنكــار فإنمــا یقــع مــن جهــة مــن یــروى عنــهِ ُ قــال ، و"َ

ُصدوق: ")12(الحافظ ابن حجر بـن اف بسبب ذلـك حتـى نـسبه ِّعُضَف وایة عن الضعفاء والمجاهیلَّ، أكثر الرَ
ْنمیر ُ إلى الكذب، وقد وثقه ابن معینَُ ُلطرائفي، وانمـا لقـب بـذلك ُیعـرف بـا: ")14(:)13( وقال الحاكم أبو حمـد،"ََّ َّ ٕ َّ

ٍألنــه كــان یتتبــع طرائــف الحــدیث، یــروي عــن قــوم ضــعاف، حدیثــه لــیس بالقــائم ّ، وقــال اإلمــام األزدي"ََّ ِ َْ)15( :

                                                           
: ابــن حجــر: ُینظــر.  هجریــةمــات ســنة اثنتــین ومــائتین ، المعــروف بــالطرائفينــي،اَّرَان بــن عبــد الــرحمن بــن مــسلم الحعثمــ) 1(

  ).4494: (، ترجمة رقم)385:ص(تقریب التهذیب 
  ).169:ص/2:ج() 2(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 3( ْ َّ ْ   ).157:ص/6:ج(َ
  ).10:ص/2:ج(الكاشف ) 4(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 5( ْ َّ ْ   ).158: ص-157:ص/6:ج(َ
  .من هذا البحث) 217:ص(َّتقدمت ترجمته . َلولید الكالعيبقیة بن اهو ) 6(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 7( ْ َّ ْ   ).158: ص-157:ص/6:ج(َ
ِالتمیمي،ازي َّأبو جعفر الر) 8( ِ  ، وأصـله مـن مـرو، واسـمه عیـسى بـن أبـي عیـسى عبـد اهللا بـن ماهـان: مشهور بكنیتـه، موالهمَ

  ).8019: (، ترجمة رقم)629:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر.  ومائة هجریةمات في حدود الستین
ْنعــیم) 9( َ ّالكــوفي، بــن میــسرة ُ ِ  تقریــب :ابــن حجــر: ُینظــر.  ومائــة هجریــة مــات ســنة أربــع وســبعین، یكنــى أبــا عمــر،يَّ نزیــل الــرُ

  ).7175: (، ترجمة رقم)565:ص(التهذیب 
َالعلل ومعرفة الرجال ) 10(   ).51:ص/3:ج(ِّ
  ).174:ص/5:ج(ل الكام) 11(
  ).385:ص(تقریب التهذیب ) 12(
ُالنیسابوريمحمد بن محمد ) 13( َ   .من هذا البحث) 366:ص(َّتقدمت ترجمته . ، ویعرف بالحاكم الكبیرَّْ
  ).84:ص/16:ج(تهذیب الكمال : المزي) 14(
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزري) 15( َ   ).169:ص/2:ج(ُّ
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َّحبــانابـن ، وقــال اإلمــام "متـروك" قــات حتــى إذا ســمعها ِّعـن الث هاُسّلــَدُاف أشــیاء یَعِام ضــَوْ عــن أقـيیــرو" :)1(ِ
 وحمل علیه الناس فـي ،قت به تلك الموضوعاتِزْلاره ُأَبْفلما كثر ذلك في أخ .عهاْضَك في وُشَستمع لم یُالم

مـا غلـب علیهـا مـن المنـاكیر عـن ِوال لْحـَة مـن األَالـَها علـى حّالجرح، فال یجوز عندي االحتجاج بروایته كل
  ."ِّالثقاتالمشاهیر والموضوعات عن 

َّنمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن - ُّ ْ َ ُ :  
َُوالله َأعلم" َِثقة"عثمان بن عبد الرحمن  ْ ُ َّ َ.  

َّأغلب النقاد خالف      ْاإلمام ابن نمیرُّ   .َّلراوي لهجرحفي  َُ
َّ علیــه وعلــى اإلمــام ابــن حبــاناإلمــام الــذهبي َّردو َّحبــانوأمــا ابــن ": ، فقــال) 2("میــزان االعتــدال" فــي ِ ِ 

َّ، ونقل كالم ابن حبان"كعادتهه یقعقع َّنِفإ َّحبـان ابـن ِوْرَلم ی: قلت: ")3(لَُّ، ثم قاِ ، ولـو كـان اً فـي ترجمتـه شـیئِ
ه َّإنــ: الــرحمن هــذا عبــد  قــال فــي عثمــان بــناً أحــدَّســرع بإحــضاره، ومــا علمــت أن موضــوع أليءعنــده لــه شــ

َرجالالیأتي عنهم بمناكیر، والكالم في : ما قالواَّإن س عن الهلكى،ِّلَدُی  الـورع، ّ المعرفـة تـامّما لتـَّالِ ال یجـوز إِّ
ْنمیراهللا بن  وكذا أسرف فیه محمد بن عبد َّكذاب: ، فقالَُ َ".  

ّمحمد بن حسان الكوفي الخزاز: َّالراوي الثالث ِ ُ)4(:    
َّقـــول ابـــن نمیـــر فـــي الـــراوي - ْ َ ِالجـــرح والتعـــدیل" أخـــرج اإلمـــام ابـــن أبـــي حـــاتم فـــي :ُ ْ َّ ْ        بـــن ئل محمـــدُســـ: )5("َ

ْنمیــرعبــد اهللا بــن      :، قــال"بیــكأ محمــد بــن حــسان یــروى عــن : یقــال لــهَّي،ِوفُ رجــل كــيَّ وقیــل لــه بــالره، عنــَُ
عن عبد ) 7(عن سعید بن المسیب) 6(بیك عن یحیى بن سعیدأروى عن " : قالوا،"؟أبي روى عن يء شّيوأ"

َ صلى الله علیه وس-عن النبي) 8(الرحمن بن سمرة ََ ِ َْ َ ُ َّ ، )9( الحدیث الطویل–" یؤتى بهمًرأیت رجاال" : قال،-ََّلمَّ
  ."يبأهم وجاء یكذب على ّترك الناس كل" :لقا
َّالنقاد  أقوال - ًكذاب وكان ،ف كتاب المعراجَّنَص" :)10(َّ قال اإلمام أبو حاتم الرازي:َّفي الراويُّ َّ   ".اَ
  
  

                                                           
  ).97:ص/2:ج(كتاب المجروحین ) 1(
  ).45:ص/3:ج() 2(
  ).46:ص/3:ج(میزان االعتدال ) 3(
ّمحمد بن حسان الكوفي الخزاز) 4( ِ   .من هذا البحث) 331:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ). 238:ص/7:ج() 5(
ّیحیى بن سعید بن قیس األنصاري) 6( َ   .من هذا البحث) 88:ص(َّتقدمت ترجمته . َْ
ّسعید بن المسیب القرشي التابعي) 7( ّ ِ َُ َّ   . المشهورُ
ُالصحابي عبد الرحمن بن سمرة) 8( َ.  
  .لم أقف علیه) 9(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )10( ْ َّ ْ   ). 238:ص/7:ج(َ
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َ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نم- ُ َّیر وأحكام غیره من النقادَّ ُّ ْ :  
َّكذاب"محمد بن حسان  َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  

ْ ابن نمیر اناإلماماتفق    .َّ حاتم الرازي على تضعیفه وتكذیبهوأبوَُ
ّ الهمداني الكوفي أبي ثور عبد اهللا بنالولید بن:  الرابعَّالراوي ِ ُ َ ْ َ)1( :  

َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ َالـضعفاء" فـي العقیلي اإلمامأخرج  :ُ َ :  قـال،)3(بـسنده عـن محمـد بـن عثمـان) 2("ُّ
ْنمیرسألت ابن  َّكذاب":  عن الولید بن أبي ثور، فقالَُ ِابن عدي اإلمام وأخرج ، "َ   إلـىهبـسند )4("الكامـل"فـي َ

ْبـــن نمیـــرا َالـــضعف" فـــي ، وقـــال ابـــن الجـــوزي"لـــیس بـــشيء: " فقـــال، ثـــوري عـــن الولیـــد بـــن أبـــُ، وقـــد ســـئلَُ َ اء ُّ
ْنمیر، ابن قال: ")5("والمتروكین ْنمیر ابن وقال ،بشيء لیس :)6(ویحیى َُ َّكذاب :مرة َُ َ."  

َّالنقـــاد  أقـــوال - ّ قـــال اإلمـــام صـــالح بـــن محمـــد األســـدي :َّفـــي الـــراويُّ ِ َ ، )8(َّ، وقـــال اإلمـــام النـــسائي)7("جـــزرة"َ
لیـــد بـــن أبـــي ثـــور وأبـــو حمـــزة الو: ")10(، وقـــال اإلمـــام یعقـــوب بـــن ســـفیان"ضـــعیف: ")9(والحـــافظ ابـــن حجـــر

َّضعفوه: ")12(، وقال الحافظ الذهبي" ضعیفان)11(ُّالثمالي  ،"يءلیس بـش: ")13( بن معینیحیى اإلمام قال، و"َ
َّوقـال اإلمـام أبـو زرعـة الـرازي"، " بـهُّجَحتُه وال یُ حدیثُبَكتُ شیخ یهو: ")14(َّوقال اإلمام أبو حاتم الرازي ْ ُ)15( :

ًمنكـــــر الحـــــدیث، یهـــــم كثیـــــر: ")16(فـــــي مـــــوطن آخـــــر، وقـــــال "فـــــي حدیثـــــه وهـــــى" ُ ِ ، وقـــــال اإلمـــــام أبـــــو داود "اَ

                                                           
َالهمدانيالولید بن عبد اهللا بن أبي ثور ) 1( ْ ّالكوفي، َ ِ تقریـب : ُینظر.  ومائة هجریة مات سنة اثنتین وسبعین، وقد ینسب لجدهُ

  ).7431: (ة رقم، ترجم)582:ص(التهذیب 
  ).319:ص/4:ج() 2(
ْهو اإلمام محمد بن عثمان بن أبي شیبة) 3(   .  من هذا البحث) 180:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ).76:ص/7:ج() 4(
ِكتاب الضعفاء  والمتروكین : ابن الجوزري) 5( َِ َ ُّ   ).185:ص/3:ج(َ
  . هو ابن معین)6(
ُّالخطیب البغدادي) 7( ْ   ). 611:ص/15:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالخطیب البغدادي) 8( ْ   ). 611:ص/15:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).582:ص(تقریب التهذیب ) 9(
ُّالخطیب البغدادي) 10( ْ   ). 611:ص/15:ج(تاریخ بغداد : َ
ابـن  :ُینظـر.  مات في خالفة أبي جعفر،ّيِوفُ ك، سعید: وقیل، دینار: واسم أبیه، أبو حمزة،ماليُثابت بن أبي صفیة الث) 11(

  ).818: (، ترجمة رقم)132:ص(قریب التهذیب ت: حجر
  ). 352:ص/2:ج(الكاشف ) 12(
َالعلل ومعرفة الرجال : أحمد بن حنبل )13( َ، من كالم یحیى بن معین في الرجال )16:ص/3:ج(ِّ   ).76:ص(ِّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 14( ْ َّ ْ   ).3:ص/9:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )15( ْ َّ ْ   ).3:ص/9:ج(َ
ُّالخطیــــــــب البغــــــــدادي) 16( ْ ــــــــى ســــــــؤاالت البرذعــــــــي )611:ص/15:ج(تــــــــاریخ بغــــــــداد : َ ــــــــرازي عل َّ، أجوبــــــــة أبــــــــي زرعــــــــة ال ْ ُ
  ).428:ص/2:ج(
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َالسجستاني ْ  كـان ابـن )2( قـدم هنـااًخما لي به ذاك الخبر كـان شـی" : قال،قلت ألحمد الولید بن أبي ثور: )1(ّ
  ".ث عنهِّدَحُ ی)4(هذا ابن بكارَّأن  وزعموا ،ث عنهِّدَحُ ی)3(الصباح

َّاوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الر- ُّ ْ َ ُ:  
َُوالله َأعلم" ضعیف"الولید بن أبي ثور  ْ ُ َّ َ.  

ُوافق النقاد َّ ْاإلمام ابن نمیر  ُّ   .على جرحه وتضعیفهَُ
َالرواة الذین قال فیهم  -10 َّكذاب"ُّ َّكذاب َ   :"اسَّ النِبَذْكمن َأ" ،"َ

ّالم العطار البصريَسعید بن س: َّالراوي األول ِْ َ َّ)5( :  
َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ َالعلـل ومعرفـة الرجـال" فـي  عبد اهللا بن أحمد بـن حنبـل أخرج اإلمام:ُ  :، قـال)6(ِّ

ْسمعت محمد بن عبد اهللا بن نمیر یقول َّسالمسعید بن : "َُ َّكذاب ّ بصريَ َّكذاب َّالثوريث عن ِّدَحُ یَ ، قال لي "َ
َّ حـدیث سـعید بـن سـالماضرب على: "أبي ّ، وأخـرج اإلمـام ابـن عـدي فـي "َ ِ قـال محمـد بـن   : ، قـال)7("الكامـل"َ

َّعبد اهللا بن نمیر سعید بن سالم كذاب كذاب ََّ َ َّ َ ْ َُ ."  
َّالنقـاد  أقوال - ْالعجلـي ذكـره اإلمـام :َّفـي الـراويُّ ّبـصري ال بـأس بـه: "، وقـال)8("ِّمعرفـة الثقـات" فـي ِ ِ ، وقـال "َ

َو داود السجــستانياإلمــام أبــ ْ ّضــعیف بــصري، متــروك الحــدیث: ")10(َّ، وقــال اإلمــام النــسائي"ضــعیف: ")9(ّ ِ ّ" ،
َّسالمضرب على حدیث سعید بن أ ينإ: "قال أبي: )11(بن حنبل حمد أ عبد اهللا بنوقال اإلمام ، وقـال فـي "َ

َّكذاب: ")12(موطن َّ، وقال اإلمام أبو زرعة الرازي"َ ْ : )14(َّاإلمـام أبـو حـاتم الـرازيال قـ، و"منكـر الحـدیث: ")13(ُ

                                                           
ُّالخطیب البغدادي) 1( ْ   ).610:ص/15:ج(تاریخ بغداد : َ
  . أي بغداد) 2(
ُّالبغــدادي، أبــو جعفــر ،محمــد بــن الــصباح البــزاز الــدوالبي) 3( ْ ــده ســنة ومــائتین هجریــة،  ســبع وعــشرینمــات ســنة  َ وكــان مول

  ).5966: (، ترجمة رقم)484:ص(تقریب التهذیب  :ابن حجر: ُینظر.  ومائة هجریةخمسین
َّبكـارمحمد بـن ) 4( ُّالبغـدادي أبـو عبـد اهللا ، مـوالهمّيِمِیـان الهاشـَّ بـن الرَ ْ ومـائتین هجریـة،   مـات سـنة ثمـان وثالثـین ،ّ الرصـافيَ

  ).5758: (، ترجمة رقم)470:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر. وله ثالث وتسعون
ّســعید بـــن ســـالم، أبــو الحـــسن البـــصري) 5( ِ ْ َ َّ ّالعطــار، روى عـــن الثـــوري َ  -481:ص/3:ج(التـــاریخ الكبیـــر : ّالبخـــاري: ُینظــر. َّ

  ).1610: (، ترجمة رقم)482
  ).361:ص/3:ج() 6(
  ).404:ص/3:ج() 7(
  ).401:ص/1:ج() 8(
َبید اآلجري أبا داود السجستاني ُسؤاالت أبي ع) 9( ْ ّ ِّ ُ   ).240:ص(َْ
َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 10( َ   ).127:ص(ُّ
َالعلل ومعرفة الرجال ) 11( ِالجرح والتعدیل : ، ابن أبي حاتم)361:ص/3:ج(ِّ ْ َّ ْ   ).32:ص/4:ج(َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 12( َ   ).320:ص/1:ج(ُّ
َّأجوبة أبي زرعة الر )13( ْ   ). 369:ص/2:ج(ازي على سؤاالت البرذعي ُ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )14( ْ َّ ْ   ).32:ص/4:ج(َ
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َّ، وقال اإلمام ابـن حبـان"اًمنكر الحدیث جد" ، وقـال "ثبـات بمـا الأصـل لـهمنكـر الحـدیث، ینفـرد عـن األ: ")1(ِ
ّ، وقــال اإلمــام ابــن عــدي"ذهــب حدیثــه: ")2(ّاإلمــام علــي بــن المــدیني ِ َّســالمولــسعید بــن : ")3(َ یــر مــا ذكــرت  غَ
یذكر : ")4(، وقال اإلمام البخاري"ن على حدیثه وروایاته الضعفَّ ویتبی، عنهم یرويَّأحادیث ینفرد بها عمن

  ".بوضع الحدیث
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

َّسعید بن سالم  َُوالله َأعلم" اًضعیف جد"َ ْ ُ َّ َ.  
َّأغلب النقاد وافق  ْاإلمام ابن نمیُّ  بعـضهم علـى تكذیبـه، ولـم ه، ووافقـاً شـدیداًر على تضعیفه تـضعیفَُ

ْالعجليَّیعدله سوى اإلمام  ِ.  
ّجمیع بن عمیر التیمي الكوفي: َّالراوي الثاني ِّ ُ ِ ْ ْ َّْ َ َُ ُ)5( :  

َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ َّاإلمام ابن حبان في أخرج  :ُ ْنمیرن ـــب ااإلمـــــام نـــــنده عـــــ بس)6("المجروحین"ِ َُ ،  
  ."راخهاِ فُعَقَ وال تِخ في السماءِرْفُت) 7(ياكَرَالك:  وكان یقول،اسَّ النِبَذْكمن َأ رْیَمُع بن عْیَمُج": لاق
َّالنقـــاد  أقـــوال - َّ ذكـــره اإلمـــام ابـــن حبـــان فـــي :َّراويالـــي فـــُّ ْالعجلـــي، وذكـــره اإلمـــام )8("ِّالثقـــات"ِ معرفـــة " فـــي ِ

ْالصدق،ومحله ،  الشیعةمن عتق": )10(َّ اإلمام أبو حاتم الرازيقال، و"َِعي ثقةتاب: "، وقال)9("ِّالثقات صالح  ِّ
ُصــــدوق یخطــــ: ")11(، وقــــال الحــــافظ ابــــن حجــــر" مــــن التــــابعینّيِوفُ كــــ،الحــــدیث ، وقــــال الحــــافظ "عَّ ویتــــشیئَ
لنــاس روى ا ":)14(، وقــال الحــافظ الــذهبي فــي مــوطن آخــر")13( فیــه نظــر: قــال البخــاري،واه: ")12(الــذهبي

ُالله تعالى َأعلمه بعضهم بالكذب ف وقد رما،اًحسبه صادقحدیثه وَأ َ ْ ُ ِ، وقال اإلمـام ابـن عـدي"َّ ة مـا َّوعامـ: ")15(َ

                                                           
  ).321:ص/1:ج(كتاب المجروحین ) 1(
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 2( َ   ).320:ص/1:ج(ُّ
  ).404:ص/3:ج(الكامل ) 3(
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي )4( َ   ).320:ص/1:ج(ُّ
ّهو جمیع بن عمیر التیمي الكوفي) 5( ِّ ُ ِ ْ َّْ َ   .من هذا البحث) 75:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ).218:ص/1:ج() 6(
ِالكراكي) 7(   .من هذا البحث) 332:ص(َّتقدم بیان معناها : َ
ً، مع العلم أن اإلمام ابن حبان ذكره أیضا في المجروحین )115:ص/4:ج() 8( َّ ِ ُ، فالله َأ)218:ص/1:ج(َّ َُعلمَّ ْ.  
  ).272:ص/1:ج() 9(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 10( ْ َّ ْ   ).532:ص/2:ج(َ
  ).142:ص(تقریب التهذیب ) 11(
  ).296:ص/1:ج(الكاشف ) 12(
  ).242:ص/2:ج(التاریخ الكبیر ) 13(
َالمغني في الضعفاء  )14( َ   ).206:ص/1:ج(ُّ
  ).167:ص/2:ج(الكامل  )15(
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َّ، وقــال اإلمــام ابــن حبــان"رویــه أحادیــث ال یتابعــه غیــره علیــهی ، وقــد ذكــره " یــضع الحــدیث،اًكــان رافــضی: ")1(ِ
َمن رمي بوضع الحدیثالكشف الحثیث ع"اإلمام برهان الدین الحلبي في  ِ ُ َّ")2(.  

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
ْجمیع بن عمیر  َْ َُ َُوالله َأعلم" اًضعیف جد"ُ ْ ُ َّ َ.  

َّبعض النقاد وافق  ْمام ابن نمیر اإلُّ ه  بعضهم على رمیه، ووافقاً شدیداًعلى جرحه وتضعیفه تضعیفَُ
  .بالكذب والوضع

َالرواة الذین قال فیهم  -11   ":لیس بالقوي"ُّ
ّعثمان بن عمیر البجلي، أبو الیقظان الكوفي: َّالراوي ِّ ُ ِ َ َ ُْ َ)3(:  

َّقول ابـن نمیـر فـي الـراوي - ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـن أبـي حـاتمأخـرج اإلمـام ا :ُ ْ َّ ْ  بـن ّنـا علـيأخبر :، قـال)4("َ
ْنمیـرمعت ابـن  سـ: قـال،ُالحسین بن الجنیـد أبـي  بـناإلمـام اوقـال ، "لـیس بقـوي عثمـان أبـو الیقظـان":  یقـولَُ

ْنمیرسألت محمد بن عبد اهللا بن : " قال،نا أبيأخبر: )5(حاتم   ."ر فضعفهْیَمُ عن عثمان بن عَُ
َّ أقوال النقاد في - َّتقدمت أقوال النقاد فیه: َّالراويُّ ُّ َّ)6(.  
َّمیر وأحكام غیره من النقادُالمقارنة بین حكم ابن ن خالصة -  ُّ ْ َ.  

ْعثمان بن عمیر  َ ُّضعیف رمي بالتشیع"ُ َّ َ ِ َُوالله َأعلم" ُ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفهُّ َُ.   

َالرواة الذین قال فیهم  -12 َثقةلیس ب"ُّ ِ":  
ّالحكم بن ظهیر الفزاري الكوفي: َّالراوي ِ ُ ّ ََ ُْ َ(7) :  

َّن نمیر في الراويقول اب - ْ َ ْ ابن نمیرقال: ، قال(8)"التهذیب"أخرج الحافظ ابن حجر في  :ُ   ت ـــد سمعـــق: "َُ
  ."َِثقةمنه، ولیس ب

َّالنقوال ــ أق- ّ قــال اإلمــام ابــن عــدي:َّراويــفي الاد ــُّ ِ    نـــرب بــــح، وقــــال "ّوعــامــة حدیــثه غــیر محفوظـــة: "(9)َ

                                                           
  ).218:ص/1:ج(كتاب المجروحین ) 1(
  ).201: (، ترجمة رقم)87:ص() 2(
ّعثمان بن عمیر البجلي، أبو الیقظان ) 3( ِ َ َ ُْ ّالكوفيَ ِ   .من هذا البحث) 66:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ). 326:ص/1:ج() 4(
ِالجرح والتعدیل ) 5( ْ َّ ْ   ). 161:ص/6:ج(، )328:ص/1:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 6( ْ َّ ْ    ).161:ص/6:ج(، )328:ص/1:ج(َ
ّالفزاري الحكم بن ظهیر) 7(  .من هذا البحث) 333:ص(َّتقدمت ترجمته . ََ
 ).464:ص/1:ج() 8(

 ).210:ص/2:ج(الكامل ) 9(
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ـــَهُالحكـــم بـــن ظ": حمـــد بـــن حنبـــلقلـــت أل: (2):(1)یلســـماعإ ، وقـــال اإلمـــام      "فهَّعَ فكأنـــه ضـــ،؟ر كیـــف حدیثـــهْی
َّزرعــة الــرازيأبــو  ْ ، وقــال فــي مــوطن "متــروك الحــدیث: "(4)، وقــال أبــو زرعــة فــي مــوطن" الحــدیثيواهــ": (3)ُ
ْشـیبة يبـأرأیت ابـن : "(6)بن الحسین بن الجنیدّاإلمام علي قال ، و"لیس بشيء، واهي الحدیث: "(5)آخر َ(7) 

ْشیبة ابن ابى  اإلمامقال، و"بن ظهیر ولم یدخله في تصنیفهال یرضى الحكم   ،رْیـَهُالحكـم بـن ظ  وذكر،(8)َ
، وقــال فــي "يءلــیس حدیثــه بــش": (9) یحیــى بــن معــینوقــال اإلمــام ،"فیــه لبــاخ لحــدثتكم عنــه لــو كــان": فقــال

َلـیس بثقـة: "(11)، وقــال فـي مـوطن آخــر"لـیس بـشيء: "(10)مـوطن  ،متــروك: "(12)، وقـال الحــافظ ابـن حجـر"ِ
، وقـال اإلمـام أبـو حـاتم "تركوه، منكر الحدیث: "(13)، وقال اإلمام البخاري"بن معینا واتهمه ، بالرفضَيِمُر

، وقـــــال اإلمـــــام "هُ حدیثــــُبَكتـــــُال ی" :، وزاد أبــــو حـــــاتم"متـــــروك الحـــــدیث": (15)َّ، واإلمـــــام النــــسائي(14)َّالــــرازي
ْالجوز َسقط بمیله وأعاجیب حدیثه: "(17)، وقال في موطن"ساقط ":(16)َجانيُ قد  ":(18)، وقال اإلمام الترمذي"َ

  ".ترك حدیثه بعض أهل الحدیث
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َُوالله َأعلم" متروك"الحكم بن ظهیر  ْ ُ َّ َ.  
َّالنقوافق  ْاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفه، ووافقُاد ُّ   . بعضهم على شدة تضعیفههَُ

                                                           
ْالكرمــانيســماعیل إب بــن ْرَحــ) 1( َْســلیمان حمــد بــن أ :روى عــن ، أبــو محمــد، الحنظلــيِ َالعنبــري، وعبیــد اهللا بــن معــاذ ي،البــاهلُ ْ َ 
ِالتعدیلالجرح و: ابن أبي حاتم: ُینظر .مشق بدَّأبو حاتم الرازيكتب عنه و ْ  ).1128: (، ترجمة رقم)253:ص/3:ج (َّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 2( ْ َّ ْ  ).119:ص/3:ج(َ

ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 3( ْ َّ ْ  ).119:ص/3:ج(َ

َّأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي  )4( ْ  ).427:ص/2:ج(ُ

َّ زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي أجوبة أبي) 5( ْ  ).492:ص/2:ج(ُ

ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 6( ْ َّ ْ  ).119:ص/3:ج(َ

ْأبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبةهو اإلمام ) 7( َ ْ  .من هذا البحث) 88:ص(َّتقدمت ترجمته . َ

ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )8( ْ َّ ْ  ).119:ص/3:ج(َ

ِالجرح والتعدیل :  حاتمابن أبي )9( ْ َّ ْ  ).119:ص/3:ج(َ

َْسؤاالت ابن الجنید لإلمام یحیى بن معین ) 10(  ).443:ص(ُ

َْسؤاالت ابن الجنید لإلمام یحیى بن معین ) 11(  ).384:ص(ُ

 ).175:ص(تقریب التهذیب ) 12(

َالضعفاء الصغیر ) 13( َ  ).35:ص(ُّ

ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 14( ْ َّ ْ  ).119:ص/3:ج(َ

َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 15( َ  ).81:ص(ُّ

َأحوال الرجال ) 16(  ).60:ص(ِّ

َأحوال الرجال ) 17(  ).154:ص(ِّ

 ).3523: (، حدیث رقم)800:ص(الدعوات، : سنن الترمذي، كتاب) 18(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َبد اهللا بن نمري يف جرح  الرجالمنهج اإلمام حممد بن ع: الفصل الرابع ِّ ْ َ ُ 

 
 

379
 

َالرواة الذین قال فیهم  -13   ": لیس حدیثه بشيء"، "لیس بشيء"ُّ
ّمحمد بن صبیح السماك الكوفي: َّالراوي األول ِ ُ)1( :  

َّقول ابـن نمیـر فـي الـراوي - ْ َ َّالجـرح والت" فـي بـن أبـي حـاتما  أخـرج اإلمـام:ُ ْ ِعـدیلَ  بـن ُّنـا علـيأخبر: ، قـال)2("ْ
ْسمعت ابن نمیر یقول:  قال،ُالحسین بن الجنید أخـرج و، "ءلیس حدیثـه بـشي محمد بن صبیح بن السماك: "َُ

ْقــال ابــن نمیــر": ، قــال)3("میــزان االعتــدال" فــي الــذهبياإلمــام  ُصــدوق: َُ  ،" لــیس حدیثــه بــشيء: وقــال مــرة،َ
ُّأخرج الخطیب البغدادي و ْ ْ نمیـراإلمام ابـنبسنده إلى ) 4("ریخ بغدادتا"في َ حـدثنا محمـد بـن الـسماك، : "لا قـ،َُ

ًصدوقوكان  ُ َث عن الضعفىَّدَما حَّبُ ما علمته، راَ ْ َ".  
َّالنقــاد  أقــوال - َّ ذكــره اإلمــام ابــن حبــان فــي :َّفــي الــراويُّ  وكــان یعــظ ،مــستقیم الحــدیث: "، وقــال)5("ِّالثقــات"ِ

  ".الناس في مجالسه
َّلمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ القول في الراوي وا خالصة- ُّ ْ َ ُ :  

ُصدوق"محمد بن صبیح  َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  
َّیالحظ أن حكم اإلمام ابن نمیر في الراوي قد تغیر، ویفهم من عباراته أن الراوي فـي األصـل كـان  َّ ْ َُ َّ

ًصدوق ُ َّ، وربما حدث عن الضعفاءاَ َ َّ   .َّذا دلیل على معرفته الدقیقة بحال الراوي وه،ُ
ّالكوفي يِّدُّمحمد بن مروان بن عبد اهللا الس: ثانيَّالراوي ال ِ ُ)6(:  

َّقـول ابــن نمیــر فــي الـراوي - ْ َ ُّب البغــداديطیـأخــرج الخ :ُ ْ اإلمــام محمـد بــن   بــسنده عـن )7("تــاریخ بغـداد" فـي َ
َنم نــــــــبعبــــد اهللا     نـــــــع روانــــــــم بـــــن دــــــــمحم نــــــــع )8(روـــــــــعم بـــــن الءـــــــالع ثــــــــحدی نـــــــع ُ، وقــــــــد سئــــــــلْیرــــــــُ

                                                           
ّالكوفي،محمد بن صبیح بن السماك ) 1( ِ  ،عمـش األ:عـن روى محمـد بـن الـسماك،: ُ، وقـد ینـسب إلـى جـده فیقـالَّ أبـو العبـاسُ

ّالجعفــي، والحــسین ، والهیــثم بــن جمــاز، جــسر بــن فرقــد:روى عنــه. غیــرهم و، والــسرى بــن یحیــى، خالــديبــأوابــن  ِ ْ  ویحیــى بــن ُ
ُالنیــــــسابوري،یحیــــــى  َ ِالتعــــــدیل الجــــــرح و:، ابــــــن أبــــــي حــــــاتم)106:ص/1:ج(التــــــاریخ الكبیــــــر : البخــــــاري: ُ ینظــــــر.غیــــــرهم وَّْ ْ َّ 

  .)1573: (، ترجمة رقم)290:ص/7:ج(
  ). 290:ص/7:ج(، )322:ص:/1ج() 2(
  ).584:ص/3:ج() 3(
  ). 354:ص/3:ج() 4(
  ).32:ص/9:ج() 5(
ّ الكوفييِّدُّالسبن عبد اهللا محمد بن مروان ) 6( ِ   .من هذا البحث) 334:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ).469:ص/4:ج() 7(
  .من هذا البحث) 334:ص(َّتقدمت ترجمته . العالء بن عمرو الحنفي) 8(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َبد اهللا بن نمري يف جرح  الرجالمنهج اإلمام حممد بن ع: الفصل الرابع ِّ ْ َ ُ 

 
 

380
 

ََّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-النبـي عن هریرة أبى عن )2(صالح يأب نـع )1(شــاألعم َّ ََّ ََ ِ َْ َ  عنـد َّيعلـى صـل مـن( :-ُ
  ".بشيء لیس مروان بن محمد ،ذا دع" :فقال ،)3()يقبر
َّالنقــاد  أقــوال - ّ اإلمــام عــدي قــال:َّفــي الــراويُّ ِ ّوعامــة مــا یرویــه غیــر محفــوظ، والــضعف علــى روایاتــه  ":)4(َ

ي ِّدُّالــس": )6(بــن معــینیحیــى ، وقــال اإلمــام "َِضــعیف، غیــر ثقــة ":)5(، وقــال اإلمــام یعقــوب بــن ســفیان"ِّبــین
 :)8(سائيَّوقال اإلمام الن ،"َِ ولیس بثقة،ابیینَّطَولى الخممحمد بن مروان   اسمه،)7(بيْلَالصغیر صاحب الك

ْیروي عن الكلبي، متروك الحدیث" ّ، وقال اإلمام أبو حاتم الرازي"َ  ، متروك الحدیث،هو ذاهب الحدیث": )9(َّ
َّســكتوا عنــه، ال یكتــب حدیثــه البتــه ":)10(ّ، وقــال اإلمــام البخــاري"ةَّتــَلباه ُ حدیثــُبَكتــُال ی َ ، وقــال الحــافظ ابــن "ُ

ّبد الحمید الضبي الكوفي بن عجریر ، وقال"متهم بالكذب: ")11(حجر ِّ ُ ِّ َّد بن مروان كذابمحم" :)12(َ  ي یعنـ-َ
ُّالبغـدادي وقال اإلمام صـالح بـن محمـد  ،"-بيْلَصاحب الك ْ ، وكـان یـضع الحـدیث اًكـان ضـعیف: ")13("جـزرة"َ

ْمحمد بن مروان الكلبي: ، وكان یقالاًأیض َ."  
ْ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر- َ ُ َّ وأحكام غیره من النقادَّ ُّ :  

َُوالله َأعلم" اًضعیف جد"محمد بن مروان  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ َّاإلمام ابن نمیر على تجریحه وشدة تضعیفه، وقد رماه بعض النقاد بالكذبُّ ُّ ْ َُ.  

ّ الهمداني الكوفي أبي ثور عبد اهللا بنالولید بن: ثالث الَّالراوي ِّ ُ ِ َ ْ َ)14( :  
َالضعفـــاء" في يلــالعقیاإلمـــام رج ـــأخ :َّراويــــي الـْیر فـــَمُول ابن نـق - َ    نــد بـــــمحماإلمـــام ن ـــنده عــــــ بس)15("ُّ
  

                                                           
َْهو سلیمان بن مهران األعمش )1( ُ.  
  .  من هذا البحث) 334:ص(َّتقدمت ترجمته . م هانئأولى  مباذام صالح أبوهو ) 2(
  .)303:ص/1:ج(أخرجه اإلمام ابن الجوزي في كتاب الموضوعات )  3(
  ). 264:ص/6:ج(الكامل ) 4(
ْالنضر أبو ،بيْلَمحمد بن السائب بن بشر الك) 5( ّالكوفي، َّ ِ تقریـب : ابـن حجـر: ُینظـر . ومائـة هجریـةنة سـت وأربعـین مات سُ

  ).5901: (، ترجمة رقم)479:ص(التهذیب 
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )6( ْ َّ ْ   ).86:ص/8:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 7( ْ َّ ْ   ).86:ص/8:ج(َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 8( َ   ).219:ص(ُّ
ْالجرح وا: ابن أبي حاتم) 9( ِلتعدیل َ ْ   ).86:ص/8:ج(َّ
َالضعفاء الصغیر ) 10( َ   ).110:ص(ُّ
  ).506:ص(تقریب التهذیب  )11(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 12( ْ َّ ْ   ).86:ص/8:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي) 13( ْ   ).470:ص/4:ج(تاریخ بغداد : َ
َالهمدانيالولید بن عبد اهللا بن أبي ثور ) 14( ْ ّالكوفي َ ِ   .من هذا البحث) 374:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ).319:ص/4:ج() 15(
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ْنمیــرســألت ابــن :  قــال،)1(عثمــان َّكــذاب": ، فقــال؟ عــن الولیــد بــن أبــي ثــورَُ ّابــن عــدياإلمــام وأخــرج ، "َ ِ فــي  َ
ْبن نمیرا  إلىهبسند )2("الكامل"  ، وقـال ابـن الجـوزي"لـیس بـشيء: " فقال، ثوري عن الولید بن أبُ وقد سئل،َُ

َالضعفاء والمتروكین"في  َ ْنمیر، ابن قال: ")3("ُّ ْنمیر ابن وقال ،بشيء لیس :)4(ویحیى َُ َّكذاب :مرة َُ َ."  
َّالنقاد  أقوال - َّ تقدمت أقوال النقاد فیه:َّفي الراويُّ ُّ َّ)5(.  
َّوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الرا- ُّ ْ َ ُ :  

َُوالله َأعلم" ضعیف"الولید بن أبي ثور  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفهُّ َُ.  
ِیزید بن زیاد الدمشقي: َّالراوي الرابع ْ َ ِّ)6( :  

َّقول ابـن نمیـر فـي الـراوي - ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـي حـاتمبـن أ أخـرج اإلمـام ا:ُ ْ َّ ْ  بـن ّنـا علـيأخبر: ، قـال)7("َ
ْنمیــر ســمعت ابــن : قــال،ُالحــسین بــن الجنیــد ِالدمــشقيیزیــد بــن زیــاد ":  یقــولَُ ْ َ  لــیس )8(الــذي روي عنــه وكیــع ِّ

  ."يءبش
َّالنقــاد  أقــوال - َّ، وقــال اإلمــام ابــن حبــ"ضــعیف فــي الحــدیث: ")9(قــال اإلمــام الترمــذي :َّفــي الــراويُّ : )10(انِ
ًصدوقوكان یزید " ُ ن، فوقـع المنـاكیر فـي حدیثـه مـن ِّقـُل ن مـاَّقَه لما كبر ساء حفظه وتغیـر، فكـان یـتلَّ أنَّالِ إ،اَ

ُتلقین غیره إیاه واجابته فیما لیس من حدیثه لسوء حفظه، فسماع من سمع منه قبـل دخولـه الك وفـة فـي أول ٕ
ــ سمُنـــــَّلقُ بعد تغیر حفظه وتلقنه ما یُالكوفةمه عمره سماع صحیح، وسماع من سمع منه في آخر قدو ــ ــ ــ  اعـ

، "ُذاهــب الحــدیث: ")12(، وقــال فــي مــوطن"منكــر الحــدیث: ")11(َّ، وقــال اإلمــام أبــو حــاتم الــرازي"يءلــیس بــش
ُضـــعیف الحـــدیث، كـــأن حدیثـــه موضــــوع: ")13(وقـــال فـــي مـــوطن آخـــر َ َّ منكـــر : ")14(، وقـــال اإلمـــام البخـــاري"ُ

                                                           
ِمحمد بن عثمان بن محمد بن أبي شیبة العبسهو ) 1( ْ َْ   .من هذا البحث) 180:ص(َّتقدمت ترجمته . ّيَ
  ).76:ص/7:ج() 2(
ِكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزري) 3( َِ َ ُّ   ).185:ص/3:ج(َ
  .هو ابن معین) 4(
  . البحثمن هذا) 375: ص-374:ص: (ُینظر) 5(
ّدمـشقي، ، أوهمـا اثنـان،بـن أبـي زیـادا : ویقال،یزید بن زیاد) 6( ِ ِْ ّالزهـري، : عـنَ ِ ْ ْ وأبـو نعـیم، وكیـع:وعنـه ، وسـلیمان بـن حبیـبُّ َ ُ، 

  ).6304: (، ترجمة رقم)382:ص/2:ج(الكاشف : الذهبي: ُینظر. والوحاظي
  ).263:ص/9:ج(، )324:ص/1:ج() 7(
َّهو ابن الجراح) 8( َ.  
ِما جاء في درء الحدود، : الحدود، باب: الترمذي، كتابسنن ) 9( ْ   ).1424: (، حدیث رقم)336:ص(َ
  ).100:ص/3:ج(كتاب المجروحین ) 10(
  ).134:ص/32:ج(تهذیب الكمال : المزي) 11(
  ).134:ص/32:ج(تهذیب الكمال : المزي) 12(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 13( ْ َّ ْ   ).263:ص/9:ج(َ
  ). 83:ص/2:ج(، التاریخ الصغیر )334:ص/8:ج(یر التاریخ الكب) 14(
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ّال اإلمام ابن عدي، وق"الحدیث ِ ّوكل روایاته مما ال یتابع : "، وقال في موضع في آخر"منكر الحدیث: ")1(َ
ـــظ الــذهبي"علیــه فــي مقــدار مــا یرویــه ، وقــال "متــروك: ")3(، وقــال الحــافظ ابــن حجــر"واه: ")2(، وقــال الحافــ

ّمتروك الحدیث، یروي عن الزهري: )4(َّاإلمام النسائي ِ ْ ُّ."  
َّي الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خالصة القول ف- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َُوالله َأعلم" اًضعیف جد"یزید بن زیاد  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على جرحه، ووافقُّ   .اً شدیداً أغلبهم على تضعیفه تضعیفهَُ

َالرواة الذین قال فیهم  -14   ":هُ حدیثُبَكتُلیس ممن ی"ُّ
ّیحیى بن سلمة بن كهیل الحضرمي الكوفي: َّلراويا ِّ ُِ َُ ْ َ ْ َ َ َ)5(:  

َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ َّ أخرج اإلمام ابن حبان في :ُ ْنمیـر ابـن اإلمـام بسنده عـن )6("المجروحین"ِ ، وقـد َُ
َسـلمةبن   عن یحیىُسئل َْكهیـل بـن َ أحادیـث لـیس ث عـن أبیـه ِّدَحـُه، وكـان یُ حدیثـُبَكتـُلـیس ممـن ی":  فقـال،ُ

  ".لها أصول
َّالنقـــاد  أقـــوال - ُیـــضعف فـــي : ")8(، وقـــال اإلمـــام الترمـــذي"ضـــعیف ":)7(قـــال الحـــافظ الـــذهبي :َّفـــي الـــراويُّ َّ َ ُ

ْالعجلـي، وقال اإلمـام "الحدیث ُّضـعیف الحـدیث، وكـان یغلـو فـي التـشیع: ")9(ِ ِ، وقـال اإلمـام ابـن عـدي"َّ َ)10( :
ُومـــع ضـــعفه یكتـــب حدیثـــه" ُ ْمـــام ابـــن ســـعد، وقـــال اإل"َُ بـــن   یحیـــى، وقـــال اإلمـــام"اً جـــداًوكـــان ضـــعیف: ")11(َ

َسلمةیحیى بن : ")13(وقال ابن معین في موطن ،"ضعیف الحدیث": )12(معین َْكهیـل بن َ ، وأخـوه محمـد بـن ُ
َسلمة َْكهیل بن َ ُلـیس بـشيء، ال یكتـب حدیثـه: ")15(وقـال فـي مـوطن آخـر"، "لیـسا بـشيء )14(ُ ُ ، وقـال اإلمـام "َُ

                                                           
  ).259:ص/7:ج(الكامل  )1(
  ).260:ص/7:ج(الكامل ) 2(
  ).601:ص(تقریب التهذیب ) 3(
َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 4( َ   ).254:ص(ُّ
َسلمةیحیى بن ) 5( ِل الحضرمْیَهُ بن كَ َ ْ ّ الكوفييَ ِ   .من هذا البحث) 334:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ).113:ص/3:ج() 6(
  ).367:ص/2:ج(الكاشف ) 7(
ُ رضي الله عنه-سنن الترمذي، كتاب المناقب، مناقب عبد اهللا بن مسعود) 8( َ ُْ َّ َِ   ). 3805: (، حدیث رقم)809:ص(، -َ
  ).353:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات ) 9(
  ).197:ص/7:ج(الكامل ) 10(
  ).501:ص/8:ج(الطبقات  )11(
َّالجرح والت: ابن أبي حاتم) 12( ْ ِعدیل َ   ).154:ص/9:ج(ْ
َْسؤاالت ابن الجنید لإلمام یحیى بن معین ) 13(   ).354:ص(ُ
ّمحمد بن سلمة بن كهیل الحضرمي) 14( ِ َ َْ َْ ُ َ   .من هذا البحث) 354:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ِابن عدي) 15(   ).196:ص/7:ج(الكامل : َ
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، وقــال "يالقوبــمنكــر الحــدیث، لــیس : ")2(َّ، وقــال اإلمــام أبــو حــاتم الــرازي"فــي حدیثــه منــاكیر: ")1(البخــاري
َّحبــانابــن اإلمــام  مــن  ه لــیسَّ كأنــِّالثقــات أشــیاء ال تــشبه حــدیث )4( عــن أبیــهي، یــرواًمنكــر الحــدیث جــد ":)3(ِ

 وقـال اإلمـام ابـن ،"ِّالثقـاتفیمـا وافـق  االحتجاج به َلُطَثبات بمما خالف األ عن أبیه ا أكثرّحدیث أبیه، فلم
َّحبــان فــي مــوطن ، )6(، وقــال اإلمــام أحمــد بــن حنبــل"فــي أحادیــث ابنــه إبــراهیم بــن یحیــى عنــه منــاكیر: ")5(ِ

ّمتــروك الحــدیث كــوفي: ")8(َّ، وقــال اإلمــام النـــسائي"ا متــروك، وكـــان شــیعی: ")7(والحــافظ ابــن حجــر ِ ، وقـــال "ُ
َبثقةلیس : ")9(َّالنسائي في موطن ِ."  

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َیحیى بن سلمة  َُوالله َأعلم" اًیف جدضع"َ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفه، ووافقُّ ِ بعضهم على شدة تضعیفههَُ َِّ.  
َالرواة الذین قال فیهم  -15   ":عنه ثَّدَحُی ممن هو لیس"ُّ

ْحدیج بن معاویة:  األولَّالراوي َ ّ الجعفيجْیَدُحبن  ُ ِ ْ ّ الكوفيُ ِ ُ)10(:    
َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ َّ اإلمام ابن حبان في أخرج :ُ ْنمیر نبا  اإلمام بسنده عن)11("المجروحین"ِ ، وقد َُ

  ."عنه ثَّدَحُی ممن هو لیس": فقال ،معاویة بن جْیَدُح عن ُسئل
َّالنقاد  أقوال - ّوقـال اإلمـام ابـن عـدي ،"اً خیـرَّالِإعلـم أال : ")12(اإلمام أحمد بـن حنبـلقال  :َّفي الراويُّ ِ َ)13( :
       هَّ وأرجـــو أنـــ، یـــروي عنـــهَّعمـــنة أحادیثـــه ینفـــرد بـــه َّ وعامـــ،ج أحادیـــث غیـــر مـــا ذكرتـــه عـــن مـــشایخهْیَدُولحـــ"

ُصدوق یخطئ: ")14(، وقال الحافظ ابن حجر" قد جاوز الحداًنكر مًا له حدیثَر ألني لم َأ،ال بأس به   ، وقال "َ
  
  

                                                           
َالضعفاء الصغیر ) 1( َ   ).278:ص/8:ج(، التاریخ الكبیر )124:ص(ُّ
ِالجرح والتعدیل : ن أبي حاتماب) 2( ْ َّ ْ   ).154:ص/9:ج(َ
  ).113: ص-112:ص/3:ج(كتاب المجروحین ) 3(
َسلمة ) 4( َْكهیلبن َ ّالحضرمي ُ ِ َ ْ   .من هذا البحث) 156:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ).595:ص/7:ج(ِّالثقات ) 5(
َسؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد بن حنبل ) 6( ْ   ).308:ص(ّ
  ).591:ص(التهذیب تقریب ) 7(
َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 8( َ   ).250:ص(ُّ
  ).363:ص/31:ج(تهذیب الكمال : المزي) 9(
ّ الجعفي الكوفيجْیَدُج بن معاویة بن حْیَدُح) 10( ِّ ُ ِ ْ   .من هذا البحث) 335:ص( ترجمته َّتقدمت. ُ
  ).271:ص/1:ج() 11(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 12( ْ َّ ْ   ).311:ص/3:ج(َ
  ).432:ص/2:ج(الكامل ) 13(
  ).154:ص(تقریب التهذیب ) 14(
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ْالــصدق،ج ْیَدُ حــمحــل: ")1(َّاإلمــام أبــو حــاتم الــرازي  ُبَكتــُ ی، فــي بعــض حدیثــه صــنعة)2(خویــهأ ولــیس مثــل ِّ
ْ، وقـال اإلمـام ابـن سـعد"َّیتكلمون في بعض حدیثه: ")3(، وقال اإلمام البخاري"هُحدیث  فـي اًضـعیفوكـان : ")4(َ

ّ، وقـال اإلمـام الـدارقطني"الحـدیث ُ َ َّ، وقـال اإلمـام ابـن حبـان"یغلـب علیـه الـوهم: ")5(َّ منكـر الحـدیث كثیـر : ")6(ِ
ّ وقـــال الـــدارقطني فـــي مـــوطن آخـــر،"الـــوهم علـــى قلـــة روایتـــه ُ َ ، وقـــال اإلمـــام "لـــیس بـــالقوي فـــي الحـــدیث: ")7(َّ

ِلــیس بــالقوي، بــصري: ")8(َّالنــسائي  یحیــى بــن، وقــال اإلمــام "ضــعیف: ")9(سائي فــي مــوطن آخــرَّ، وقــال النــ"َ
  ".يءبش لیس ":)10(معین

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :   
ْحدیج بن معاویة  َ َُوالله َأعلم" ضعیف"ُ ْ ُ َّ َ.  

َّأغلب النقاد وافق  ْاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفهُّ َُ .  
ّرشدین بن سعد بن مفلح المهري المصري: َّالراوي الثاني ْ ّ ِْ ِ ِِ ْ َ َ ْ)11( :  

َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـن أبـي حـاتما  أخـرج اإلمـام:ُ ْ َّ ْ     بـنُّعلـينـا أخبر: ، قـال)12("َ
ـــد ْ ســـمعت ابـــن نمیـــر یقـــول: قـــال،ُالحـــسین بـــن الجنی ـــن ْشـــِر" :َُ ْســـعددین ب ـــُلـــیس ی  َ ـــُي ال یأ ،ث عنـــهِّدَح    ُبَكت

  ".هُحدیث
َّالنقـــــاد  أقـــــوال -             ،" الحفـــــظیئ ســـــاًثِّدَحـــــُ ماً عابـــــداًكـــــان صـــــالح: ")13( قـــــال الحـــــافظ الـــــذهبي:َّفـــــي الـــــراويُّ

ِوقــال اإلمــام ابــن عــدي       وهــو، یرویــه عنــه مــا أقــل فیهــا ممــن یتابعــه أحــد علیــهَّعمــنة أحادیثــه ّوعامــ ":)14(َ

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 1( ْ َّ ْ   ). 311:ص/3:ج(َ
ّ زهیر بن معاویة بن حدیج الجعفي-: أخویه هما )2( ِ ْ ُ ُْ ْ َ   .من هذا البحث) 167:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ

ّ الجعفــــيجْدیُ بــــن معاویــــة بــــن حــــلْیــــَحُر                  و ِ ْ َخیثمــــة أخــــو أبــــي ،ُ ْ َْزهیــــر َ تقریــــب التهــــذیب : ابــــن حجــــر: ُینظــــر. ُ
  ).1930: (، ترجمة رقم)208:ص(
َالضعفاء الصغیر  )3( َ   ).115:ص/3:ج(، التاریخ الكبیر )41:ص(ُّ
  ).498:ص/8:ج(الطبقات ) 4(
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي )5( َ   ).194:ص/1:ج(ُّ
  ).271:ص/1:ج(كتاب المجروحین  )6(
  ).615:ص/2:ج(المؤتلف والمختلف ) 7(
َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 8( َ   ).79:ص(ُّ
  ).490:ص/5:ج(تهذیب الكمال : المزي) 9(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 10( ْ َّ ْ   ).311:ص/3:ج(َ
ْرشدین بن  )11( ْسعدِ ْ بن مفلح المهريَ ّ المصريَ ْ   .من هذا البحث) 335:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
  ).513:ص/3:ج(، )322:ص/1:ج() 12(
  ).397:ص/1:ج(الكاشف  )13(
  ).157:ص/3:ج(الكامل ) 14(
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ّ الكرمــانيســماعیلإحــرب بــن ، وقــال "حدیثــه ُبَكتــُمــع ضــعفه ی ْ ِ رشــدین حنبــل عــنحمــد بــنأســألت  ":)1(ِ ْ  بــن ِ
ْسعد ْرشـدین بـن سعـــد : ")3(، وقال اإلمام أحمــد بن حنبل في موطــن آخر" علیه)2(یعةِهَم ابن لَّ وقد،ُهَفَّعَضَ فَ َ ِ ْ ِ

ْزرعـة أبـو ، واإلمـام )5(ّمرو بن علي الفالس، وقال اإلمام ع"َّأرجو أنه صالح الحدیث: ")4(، وقال"كــذا وكـــذا ُ
ّ، وقال اإلمام الدارقطني"ضعیف الحدیث: ")6(َّالرازي ُ َ  :، وزاد ابـن حجـر"ضعیف ":)8(، والحافظ ابن حجر)7(َّ

ث ِّدَحـُمنكـر الحـدیث وفیـه غفلـة، وی: ")9(َّ، وقال اإلمام ابن أبي حاتم الـرازي"یعةِهَبن لا أبو حاتم علیه َحَّجَر"
ِرشــدینســتر، وأیعــة ِهَ، وابــن ل)10(رَّداود بــن المحبــ  مــنقربــهأ، ضــعیف الحــدیث، مــا ِّالثقــاتنــاكیر عــن بالم ْ ِ 

ِ رشــدینمثــل مــنَأیعــة ِهَوابــن ل، لــیس بــشيء: ")11(وقــال اإلمــام یحیــى بــن معــین ،"ضــعفأ ْ    وقــد كتبــت حــدیثِ
لـــیس مـــن   : ")13(مـــوطن آخـــر، وقـــال فـــي "هُ حدیثـــُبَكتـــُال ی": )12( فـــي مـــوطنبـــن معـــین، وقـــال ا"یعـــةِهَابـــن ل

ّمـــصري متـــروك الحـــدیث: ")14(َّ، وقـــال اإلمـــام النـــسائي"جمـــال المحامـــل ـــسائي فـــي مـــوطن"ِ :     )15(َّ، وقـــال الن
َّهـــو رجـــل صـــالح، ولكنـــه ال یبـــالي عمـــن روى" ُضـــعیف الحـــدیث، ال یكتـــب : ")16(، وقـــال فـــي مـــوطن آخـــر"ُ َُ ْ

َ، وقال اإلمام الجوزجاني"ُحدیثه ُمشاكل ل: ")17(ُْ ِ    بن قتیبةوقال اإلمــــام  ،"، عنده معاضیل ومناكیر كثیرة)18(هُ
  

                                                           
ِالجرح و التعدیل  : ابن أبي حاتم) 1( ْ َّ ْ   ).513:ص/3:ج(َ
ّالحضرمي یعةِهَعبد اهللا بن ل) 2( ِ َ ْ   .من هذا البحث) 106:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
َالعلل ومعرفة الرجال ) 3(   ).479:ص/2:ج(ِّ
  ).149:ص/3:ج(الكامل ) 4(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 5( ْ َّ ْ ّ، ابن عدي)513:ص/3:ج(َ ِ   ).150:ص/3:ج(الكامل : َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )6( ْ َّ ْ   ).513:ص/3:ج(َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 7( َ   ).284:ص/1:ج(ُّ
  ).209:ص(تقریب التهذیب ) 8(
ْالجرح: ابن أبي حاتم )9( ِ و التعدیل َ ْ   ).513:ص/3:ج(َّ
ّ الثقفـيمَذْحَبن قر َّداود بن المحب) 10( َْسـلیمان أبـو ،ّ البكـراويََِّ ّالبـصري، ُ ْ : ُینظـر.  هجریـة مـات سـنة سـت ومـائتین، نزیـل بغـدادَ

  ).1811: (، ترجمة رقم)200:ص(تقریب التهذیب 
َْسؤاالت ابن الجنید لإلمام ابن معین  )11(   ).384:ص(ُ
ِالجرح و التعدیل  :  حاتمابن أبي )12( ْ َّ ْ   ).513:ص/3:ج(َ
َالضعفاء : العقیلي )13( َ   ).67:ص/2:ج(ُّ
َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 14( َ   ).106:ص(ُّ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 15( َ   ).284:ص/1:ج(ُّ
  ).195:ص/9:ج(تهذیب الكمال : المزي )16(
َأحوال الرجال ) 17(   ).267:ص(ِّ
َ ومشاكل لعبد اهللا بن لهیعة الذي ذكره اإلمام الجوزجاني في أحوال الرجال أي مشابه) 18( َ ُِّ ْ ِ ُال یوقف : "، وقال فیه)266:ص(َ َ ُ

ُعلى حدیثه، وال ینبغي َأن یحتج به ویعتبر بروایته ُُّ َ ْ."  
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َّحبان ابن  وقال اإلمام،"هؤَرْقَیَكان ال یبالي ما دفع إلیه ف: ")2(:)1(سعید  ،سألُجیـب فـي مـا یـُكان ممـن ی ":)3(ِ
أخبـاره علـى اكیر فـي  المنـُبّقلـُ، وی)4( سواء كـان ذلـك حدیثـه مـن أو مـن غیـره حدیثـه،ویقرأ كل ما یدفع إلیه

  ".مستقیم حدیثه
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

ْرشدین بن سعد  َ ِ ْ َُوالله َأعلم" ضعیف"ِ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفهُّ َُ .  

َالرواة الذین قال فیهم  -16   ":ال یساوي شيء "،"اًلیس یسوى شیئ"ُّ
ّمحمد بن عمرو الواقفي البصري: َّالراوي ْ َ)5( :  

َّقول ابـن نمیـر فـي الـراوي - ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" أخـرج اإلمـام ابـن أبـي حـاتم فـي :ُ ْ َّ ْ ّعلـي بـن نـا أخبر :، قـال)6("َ
ْ سمعت ابن نمیر : قال،ُالحسین بن الجنید ، "اًشیئ ىیسو لیس ّيِصرَب هو عمرو بن محمد سهل أبو": یقولَُ

  ".ال یساوي شيء: ")7(وقال في موطن
َّالنقـــاد  أقـــوال -         والحـــافظ ،)9(واإلمـــام یعقـــوب بـــن ســـفیان، )8(یحیـــى بـــن معـــین قـــال اإلمـــام :َّفـــي الـــراويُّ

ّاألنـــصاري كــــرو مــــد بـــن عمـــمح": )11(بـــن حنبـــل حمـــد، وقـــال االمـــام أ"ضـــعیف": )10(ابـــن حجـــر ِ َ    ونــــــــكیان َْ
ّ، وقال اإلمام أبـو داود السجـستاني"اًفه جدِّعَضُ ی)13( وكان یحیى بن سعید،)12(ناداّبَبالبصرة وع َ ْ كـان : ")14(ّ

                                                           
  .من هذا البحث) 17:ص(َّتقدمت ترجمته . ََِّقتیبة بن سعید الثقفي )1(
َالضعفاء : البخاري) 2( َ   ).337:ص/4:ج(، التاریخ الكبیر )49:ص(الصغیر ُّ
  ).303:ص/1:ج(كتاب المجروحین ) 3(
َُ، فالله َأعلم)303:ص/1:ج(هكذا وردت العبارة في المجروحین ) 4( ْ ُ َّ.  
ّالبصري فيمحمد بن عمرو الواق) 5( ْ   .من هذا البحث) 336:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ِالجرح و التعدیل : ابن أبي حاتم )6( ْ َّ ْ   ).32:ص/8:ج(َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 7( َ   ).89:ص/3:ج(ُّ
ِالجرح و التعدیل : ابن أبي حاتم )8( ْ َّ ْ   ).32:ص/8:ج(َ
  ).125:ص/2:ج(المعرفة والتااریخ ) 9(
  ).500:ص(تقریب التهذیب ) 10(
َالعلل ومعرفة الرجال ) 11(   ). 493:ص/2:ج(ِّ
ّعبادان) 12( :  دجلـة إذا قاربـت البحـر تفرقـت فـرقتین عنـد قریـة تـسمى المحـرزيَّنِ البحـر الملـح، فـإجزیرة تحت البصرة قـرب: َ

، وعبـادان فـي هـذه الجزیـرة وهـي "عبـادان وسـیراف والحنابـة"فرقة تذهب إلى ناحیة البحرین وهي الیمنى، والیسرى تذهب إلـى 
ّمثلثـــة الـــشكل، وان آثـــار الـــبالد وأخبـــار العبـــاد : زكریـــا القزوینـــي: ُ ینظـــر.اً وراءهـــا بحـــرَّنَلـــیس وراء عبـــادان قریـــة أل: مـــا قـــالوإ

  ).419:ص(
  .هو القطان) 13(
َسؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني ) 14( ْ ّ ِّ ُ َ   ). 349:ص(ُْ
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ِّیحیـى بـن سـعید یـضعفه َ  عـن محمـد بـن عمــرو بـن ســعید ىحیـسـألت ی" :)1(يبـن المــدینّ، وقــال اإلمـام علـي "ُ
ّاألنصاري، ِ َ  نـ ع)3(القاسم ن عــروى" :الق ،"هلما" :تلـ، ق"اًدجخ ــف الشیـَّعّضف"، )2(روى عن حفصة" :تل قَْ

ـــن القاســم عـ، وعــ)5(قــرن فــي الكــبش األ)4(عائــشة  )7(، وروى عــن الحــسن)6(ي الــصالة الوســطىن عائــشة فـــ
  .")8(دِوابأ

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َوالله َأعل" اًضعیف جد"محمد بن عمرو  ْ ُ َّ   .ُمَ

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفه، ووافقُّ   . بعضهم على شدة تضعیفههَُ
َالرواة الذین قال فیهم  -17   : "متروك الحدیث"، "متروك"ُّ

ّإسماعیل بن سلمان األزرق التیمي الكوفي: َّالراوي األول ِّ ُ ِ َّْ)9(:  
َّقــول ابــن نمیــر فــي الــراوي - ْ َ َالــضعفاء والمتــروكین"لجــوزي فــي  أخــرج اإلمــام ابــن ا:ُ َ اإلمــام ابــن   عــن)10("ُّ

ْنمیــر، قــال َّاإلمــام ابــن حبــان فــي أخــرج ، و"متــروك: "َُ ْبــسنده عــن اإلمــام ابــن نمیــر، قــا )11("المجــروحین"ِ : لَُ
َّ وان،متروك الحدیث زرقسماعیل األإ"   ." به)12(قم على وكیعُما نٕ

َّالنقوال ــ أق- ّل اإلمــام الدارقطنـــي قـــا:َّراويــي الــفاد ــُّ ُ َ   : )15(، والحافـــظ ابـــن حجــر)14(، والحافــــظ الذهبــي)13(َّ

                                                           
َالضعفاء : العقیلي )1( َ ِالجرح و التعدیل : ، ابن أبي حاتم)110:ص/4:ج(ُّ ْ َّ ْ   ).32:ص/8:ج(َ
َّاألنـــصاریل  الهـــذیُّم ُأ،حفـــصة بنـــت ســـیرین) 2( َ َّالبـــصریة َْ ْ ـــة ،ةَ تقریـــب التهـــذیب : ابـــن حجـــر :ُینظـــر.  هجریـــةماتـــت بعـــد المائ
  ).8561: (، ترجمة رقم)745:ص(
  .من هذا البحث) 154:ص(َّتقدمت ترجمته . محمد بن أبي بكر الصدیقالقاسم بن ) 3(
َ رضي-والدها عبد اهللا بن عثمان،  بكر الصدیقعائشة بنت أبيالصحابیة ) 4( ِ ُ الله عنهَ َ ُْ  وأمهـا أم رومـان بنـت عـامر بـن ،-َّ

ََّ صــلى اللـه علیــه وســلم-، وهــي زوجــة النبـي ولـدت بعــد المبعــث بـأربع ســنین أو خمـس،ویمر الكنانیــةُعـ ِ َّ ََّ ََ َْ َ ، وماتـت ســنة ثمــان -ُ
  ).11593: (، ترجمة رقم)34: ص-27:ص/14:ج(اإلصابة : ابن حجر: ُینظر. وخمسین هجریة

  .هلم أقف علی) 5(
  .لم أقف علیه) 6(
ِ یسار البصر:الحسن بن أبي الحسنهو ) 7( ْ   .ّيَ
َجمــع آبــدة، وهــو التــي قــد تأبــدت، أي توحــشت ونفــرت مــن اإلنــس، وقــولهم: ِأوابــد )8( َ َ َ َّ َّ َ ٍ َجــاء بآبــدة، أي بــأمر عظــیم ینفــر منــه : ِ ُْ ٍ ِ

ُویستوحش َ َُْ ّابن األثیر الجزري: ُینظر. ْ َ   ).13:ص/1:ج(ألثر النهایة في غریب الحدیث وا: َ
ّإسماعیل بن سلمان األزرق التیمي الكوفي )9( ِ ُ   .من هذا البحث) 101:ص(َّتقدمت ترجمته . َّْ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 10( َ ُّ َ   ).113:ص/1:ج(ِ
  ).120:ص/1:ج() 11(
َّهو وكیع بن الجراح، وهو تلمیذ إسماعیل األزرق) 12( َ.  
َعفاء والمتروكین ُّكتاب الض: ابن الجوزي) 13(   ).114:ص/1:ج(َ
  ).246:ص/1:ج(الكاشف ) 14(
  ).107:ص(تقریب التهذیب ) 15(
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َّضـعفه غیـر واحـد: ")1(، وقال الحافظ الذهبي فـي مـوطن آخـر"ضعیف" ، )2(َّ، وقـال اإلمـام أبـو حـاتم الـرازي"َ
َّواإلمــام أبــو زرعــة الــرازي ْ ْ، وزاد أبــو زرعــة"ضــعیف الحــدیث" :)3(ُ   یحیــى بــناإلمــامقــال ، و"حــدیثواهــي ال: "ُ

، وقــال اإلمــام "شيءحدیثــه لــیس بــ": )5(، وقــال اإلمــام ابــن معــین فــي مــوطن آخــر"يءلــیس بــش" :)4(معــین
  ". متروك الحدیث: ")6(َّالنسائي

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َُوالله َأعلم" اًضعیف جد"إسماعیل بن سلمان  ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفهُّ َُ.  
ّعبد األعلى بن أبي المساور الكوفي : َّالراوي الثاني ِ ُ َّالجرار"ُ َ")7( :  

َّقول ابن نمیر فـي الـراوي - ْ َ َّحبـانابـن اإلمـام أخـرج  :ُ ْسـمعت ابـن نمیـر یقـول:  قـال،)8("المجـروحین"فـي  ِ َُ :
  ".متروك الحدیث ساورُألعلى بن أبى معبد ا"

َّالنقـــاد  أقـــوال - ـــي بـــن المـــدیني:َّفـــي الـــراويُّ َّ، واإلمـــام محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــار )9(ّ قـــال اإلمـــام عل
ِالموصــــلي ْ ّالــــدارقطنياإلمــــام و، )10(َ ُ َ َّلــــیس هــــو بحجــــة"َّ، وزاد ابــــن عمــــار "ضــــعیف: ")11(َّ ، وزاد اإلمــــام ابــــن "ُ
ــــیس بــــشيء: "المــــدیني ــــدارقطني فــــي مــــوطن آخــــر، وقــــ"ل ّال اإلمــــام ال ُ َ ــــالقوي فــــي الحــــدیث: ")12(َّ ،       "ولــــیس ب

ِوقال اإلمام ابن عدي ِّوعامة أحادیثه مما ال یتابعه علیه الثقـات: ")13(َ َّزرعـة الـرازي أبـو ، وقـال اإلمـام"ّ ْ ُ)14(: 
َلـــیس بثقـــة: ")15(بـــن معـــین یحیـــى ، وقـــال اإلمـــام"اًهـــو ضـــعیف جـــد" وقـــال فـــي  ،"ءيلـــیس بـــش: ")16(، وقـــال"ِ

                                                           
َالمغني في الضعفاء ) 1( َ   ).135:ص/1:ج(ُّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 2( ْ َّ ْ   ).176:ص/2:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )3( ْ َّ ْ   ).176:ص/2:ج(َ
   ).337:ص/1:ج(، )230:ص/1:ج(وري ُّ روایة الد-تاریخ ابن معین) 4(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 5( ْ َّ ْ   ).176:ص/2:ج(َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 6( َ   ).50:ص(ُّ
ّالزهــري،ساور ُعبــد األعلــى بــن أبــي المــ) 7( ِ ْ ّالكــوفي، ،ارَّرّ الجــ، أبــو مــسعود، مــوالهمُّ ِ .  هجریــة مــات بعــد الــستین، نــزل المــدائنُ

  ).3737: (، ترجمة رقم)332:ص( التهذیب  تقریب:ُینظر
  ).157:ص/2:ج() 8(
ُّ الخطیب البغدادي)9( ْ   ).348:ص/12:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالخطیب البغدادي) 10( ْ   ).348:ص/12:ج(تاریخ بغداد : َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین :  ابن الجوزي)11( َ   ).81:ص/2:ج(ُّ
  ).537:ص/1:ج( المؤتلف والمختلف )12(
  ).317:ص/5:ج (الكامل) 13(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 14( ْ َّ ْ   ).27:ص/6:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي) 15( ْ   ).347:ص/12:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 16( ْ َّ ْ   ).27:ص/6:ج(َ
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َّلـیس بـشيء، كـذاب: ")1(موضع ُّ، وقـال الخطیـب البغـدادي"َ ْ وقـد روى غیـر واحـد، عـن یحیـى بـن معـین : ")2(َ
ــــه ــــول فی ــــه، وســــوء الق ــــو داود السجــــستاني"الطعــــن علی ــــال اإلمــــام أب َ، وق ْ ــــشيء: ")3(ّ ــــیس ب ــــال اإلمــــام "ل ، وق

َْجنیدّ، وقال اإلمام علي بن الحسین بن ال"منكر الحدیث: ")4(البخاري ، "متـروك: ")6(، والحـافظ ابـن حجـر)5(ُ
وقـال  ،" المتـروكُهْبِ ش،ضعیف الحدیث: ")7(َّ، وقال اإلمام أبو حاتم الرازي"بن معیناكذبه " :وزاد ابن حجر
َلــیس بثقــة، وال مـأمون: ")9(، وقــال فــي مــوطن آخـر"متــروك الحـدیث: ")8(َّاإلمـام النــسائي ، وقــال اإلمــام ابــن "ِ

َّحبـــان  فـــي هـــذه ئ حتـــى إذا ســـمعها المبتـــدِّالثقـــاتدیث ثبـــات مـــا ال یـــشبه حـــممـــن یـــروى عـــن األ نكـــا: ")10(ِ
  ."معمولةَّأنها الصناعة علم 

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َُوالله َأعلم" اًضعیف جد"ُعبد األعلى بن أبي المساور  ْ ُ َّ َ.  

ُقاد ُّالنوافق  ْاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفه، ووافقَّ   . بعضهم على شدة تضعیفههَُ
ّالنضر بن عبد الرحمن الخزاز الكوفي: َّالراوي الثالث ِ ُ ََّ ْ َّ)11( :  

َّقــول ابــن نمیــر فــي الــراوي - ْ َ َّ اإلمــام ابــن حبــانرجأخــ :ُ ْ ابــن نمیــراإلمــام عــن) 12("المجــروحین"فــي  ِ : ، قــالَُ
ْالنضر" قال ابن : ، قال)13("الضعفاء والمتروكین"أخرج اإلمام ابن الجوزي في ، و"ر متروك الحدیث أبو عمَّ

ْنمیر   . "متروك: "َُ
َّالنقاد  أقوال - َّزرعة الـــرازيو ـــ أب قـــال اإلمـــام:َّي الراويفُّ ْ ّ، وقــال اإلمام الدارقطني"دیثــــن الحِّیَل": )14(ُ ُ َ َّ)15( :  

                                                           
َْسؤاالت ابن الجنید لإلمام یحیى بن معین ) 1(   ).375:ص(ُ
  ).347:ص/12:ج( تاریخ بغداد )2(
ُّلخطیب البغداديا) 3( ْ   ).348:ص/12:ج(تاریخ بغداد : َ
َ، الضعفاء الصغیر )74:ص/6:ج(التاریخ الكبیر ) 4( َ   ).80:ص(ُّ
َكتاب الضعفاء والمتروكین :  ابن الجوزي)5( َ   ). 81:ص/2:ج(ُّ
  ).332:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر) 6(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 7( ْ َّ ْ   ).27:ص/6:ج(َ
َ الضعفاء والمتروكین كتاب) 8( َ   ).165:ص(ُّ
  ).369:ص/16:ج(تهذیب الكمال :  المزي)9(
  ).157:ص/2:ج( كتاب المجروحین )10(
ّالنضر بن عبد الرحمن الخزاز الكوفي) 11( ُ َّ َ ْ   .من هذا البحث) 336:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
َكتاب  المجروحین : ّابن حبان) 12(   ).49:ص/3:ج(ِ
  ).162:ص/3:ج ()13(
ِالجرح والتعدیل :  أبي حاتمابن) 14( ْ َّ ْ   ).476:ص/8:ج(َ
ّســـــــــنن الـــــــــدارقطني، كتـــــــــاب )15( ُ َ ّعلـــــــــي بـــــــــن عمـــــــــر ). 354:ص/2:ج(، )1657:ح(فـــــــــضیلة الـــــــــوتر، : الـــــــــوتر، بـــــــــاب: َّ

ّالــدارقطني ُ َ ــه التعلیــف المغنــي علــى الــدارقطني لمحمــد شــمس الحــق العظــیم آبــادي، حققــه )م2004(َّ ّ، ســنن الــدارقطني، وبذیل ُّ َُ ََّ َّ
َّط نصه وعلق علیهوضب ُ َّ   .  لبنان، مؤسسة الرسالة-شعیب األرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، جمال عبد اللطیف، بیروت: َ
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ِبــن عــدي، وقــال اإلمــام ا"ضــعیف" لــیس : ")2(، وقــال اإلمــام أحمــد بــن حنبــل"هُ حدیثــُبَكتــُومــع ضــعفه ی: ")1(َ
: )4(، وقــال البخــاري فــي مــوطن آخــر"منكــر الحــدیث: ")3(، وقــال اإلمــام البخــاري" ضــعیف الحــدیثيء،بــش

  وقـال اإلمـام،"منكر الحدیث، ضعیف الحـدیث": )5(َّ اإلمام أبو حاتم الرازيقال، و"ضعیف، ذاهب الحدیث"
   عـــنىن یـــروأحـــد  ألُّال یحـــل: )7(، وقـــال ابـــن معـــین فـــي مـــوطن آخـــر"لـــیس بـــشيء ":)6(یحیـــى بـــن معـــین

ْالنـــضر، وقـــال الحــــافظ ". متــــروك: ")9(، والحــــافظ ابـــن حجـــر)8(َّ، وقـــال اإلمــــام النـــسائي" عمــــر الخـــزازيبـــأ َّ
ًضعفوه جد: ")11(، وقال في موطن"ساقط: ")10(الذهبي َّ َّحبان ابن ، وقال اإلمام"اَ كان ممن یروى عن " :)12(ِ
، وقــال اإلمــام أبــو داود "ثبــات، فلمــا كثــر ذلــك فــي روایتــه بطــل االحتجــاج بــه مــا ال یــشبه حــدیث األِّالثقــات

َالسجستاني ْ ْقال لي عثمان بن أبي شیبة: "، وقال"ال یروى عنه، أحادیثه بواطیل: ")13(ّ  اًكان ابنه أیض: )14(َ
ًكذاب َّ   ". اَ
َّي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراو- ُّ ْ َ ُ :  

ْالنضر بن عبد الرحمن  َُوالله َأعلم" اًضعیف جد"َّ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر عُّ   .ّ على شدة تضعیفه بعضهمهلى جرحه وتضعیفه، ووافقَُ

  
  
  
  

                                                           
  ).22:ص/7:ج(الكامل ) 1(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 2( ْ َّ ْ   ).475:ص/8:ج(َ
َالضعفاء الصغیر ) 3( َ   ).91:ص/8:ج(، التاریخ الكبیر )83:ص/2:ج(، التاریخ الصغیر )118:ص(ُّ
ّمحمد بن عیسى بن سورة الترمذي) 4( ِ ِّ َ َ ْ أبـو طالـب القاضـي، حققـه :  علل الترمذي الكبیـر، رتبـه علـى كتـب الجـامع:)م1989(َ

ّصــبحي الـسامرائي، أبــو المعــاطي النـوري، محمــود محمـد خلیــل الــصعیدي، بیـروت: وضـبط نــصه وعلـق علیــه  لبنــان، عــالم -َّ
  ).372:ص(الكتب 

ِالجرح والتعدیل : مابن أبي حات )5( ْ َّ ْ   ).476: ص-475:ص/8:ج(َ
ّابن عدي) 6( ِ   ).20:ص/7:ج(الكامل : َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 7( ْ َّ ْ   ).475:ص/8:ج(َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 8( َ   ).236:ص(ُّ
  ).562:ص(تقریب التهذیب ) 9(
  ).321:ص/2:ج(الكاشف ) 10(
َالمغني في الضعفاء  )11( َ   ).353:ص/2:ج(ُّ
  ).49:ص/3:ج(كتاب المجروحین ) 12(
  ).395:ص/19:ج(تهذیب الكمال : المزي) 13(
ّهو اإلمام عثمان بن محمد بن أبي شیبة العبسي) 14( ِ ْ َْ   .من هذا البحث) 88:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
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َالرواة الذین قال فیهم  -18   ":أنكروا حدیثه "،"ث منكرةله أحادی"، "منكر الحدیث"ُّ
ّعلي بن غراب الفزاري الكوفي: َّالراوي األول ِّ ُ ّ ََ ُ)1(:  

َّقول ابـن نمیـر فـي الـراوي - ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" أخـرج اإلمـام ابـن أبـي حـاتم فـي :ُ ْ َّ ْ  بـن ُّينـا علـأخبر :، قـال)2("َ
َْالجنید،الحسین بن  ْنمیرت ابن ــــ سمع:الــــ قُ   ث ـــحادیأه ـــ ول،اعـــه بالسمــراب یعرفونُ بن غُّيل عانــــك" :ولـــ یقَُ

  ".منكرة
َّالنقــاد  أقــوال - َثقــة: ")3(قــال اإلمـام یحیــى بــن معــین :َّفــي الــراويُّ  بــن ّيلــم یكــن بعلــ: ")4(، وقــال فـي مــوطن"ِ
ــــ          ومــــا كــــان ممــــن،یعةِّمــــا أرى كــــان بــــه بــــأس كــــان مــــن الــــش" :)5( وقــــال فــــي مــــوطن آخــــر،"راب بــــأسُغ
    ، ال بـــأس بـــه" : قـــال،"رابُ بـــن غـــّي عـــن علـــيبـــأســـألت : ")6(َّ وقـــال اإلمـــام ابـــن أبـــي حـــاتم الـــرازي،"كـــذبی

ّقـــال اإلمـــام عثمـــان الـــدارميو، "مـــوا فیـــهَّ ظلمـــه النـــاس حـــین تكل:ه قـــالَّنـــأعـــن یحیـــى بـــن معـــین  وحكـــى ِ َّ)7(  :
ُصـدوقین هـو المـسك" : فقـال؟،راب كیـف هـوُ بـن غـّ عـن علـي- یحیى بن معین أي-سألته      : قـال عثمـان،"َ

ْزرعـــةبـــا أ ســـألت: )8( اإلمـــام ابـــن أبـــي حـــاتمقـــال، و"راب لـــیس بقـــويُ بـــن غـــّعلـــي"      ،"؟رابُ بـــن غـــّي عـــن علـــُ
ُصــدوق هــو : وقــال یحیــى بــن معــین، عنــه)9(بــن موســىبــراهیم إثنا حــد" :فقــال ْزرعــةبــي  ألقلــت" :قــالو، "َ ُ   
َُّأحــب إراب ُ بــن غــّيعلــ ُصــدوقهــو  رابُ بــن غــّيعلــ" : قــال،"؟)10( بــن عاصــميلیــك أو علــَ َُّأحــب     و، عنــديَ َ 
ّ، وقـــال اإلمـــام الـــدارقطني")12(لـــیس بـــه بـــأس: ")11(َّ، وقـــال اإلمـــام النـــسائي" بـــن عاصـــمّيعلـــ  مـــنَّيإلـــ ُ َ َّ)13(   :
ُكـــوفي یعتبـــر بـــه" َ َُ ْ ّ ِ ْ، وقـــال اإلمـــام ابـــن ســـعد"ُ ًوكـــان علـــي صـــدوق: ")14(َ ُ َ ، وفیـــه ضـــعف، وصـــحب یعقـــوب بـــن اّ

                                                           
ّ الفزاري بن غرابُّعلي )1( ّالكوفي ََ ِ   .من هذا البحث) 339:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ).200:ص/6:ج() 2(
  ).198:ص/1:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین) 3(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )4( ْ َّ ْ   ).200:ص/6:ج(َ
َْسؤاالت ابن الجنید لإلمام یحیى بن معین ) 5(   ).488:ص(ُ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 6( ْ َّ ْ   ).200:ص/6:ج(َ
  ).177:ص(تاریخ ابن معین ) 7(
ِلجرح والتعدیل ا: ابن أبي حاتم) 8( ْ َّ ْ   ).200:ص/6:ج(َ
ِالتمیمي،إبراهیم بن موسى بن یزید ) 9( ِ : ُینظـر. هجریـة مات بعد العشرین ومائتین ،"الصغیر" ُبَّقَلُازي یَّ أبو إسحاق الفراء الرَ

  ).259: (، ترجمة رقم)94:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر
ِالواسطيعلي بن عاصم بن صهیب ) 10( ابن : ُینظر. وقد جاوز التسعینهجریة،  مات سنة إحدى ومائتین ،م موالهَّْالتیمي، َ

  ).4758: (، ترجمة رقم)403:ص( تقریب التهذیب :حجر
ُّالخطیب البغدادي) 11( ْ   ).504:ص/13:ج(تاریخ بغداد : َ
َِّوكان یدلس"، بإضافة )94:ص/21:ج(َّوردت عبارة النسائي في تهذیب الكمال ) 12( ُ."  
ْالخطیب البغداد) 13(   ).504:ص/13:ج(تاریخ بغداد : ُّيَ
  ).514:ص/8:ج(الطبقات الكبرى ) 14(
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راب ُ بـــن غـــّســـألت أبـــي عـــن علـــي: )2(، وقـــال اإلمـــام عبـــد اهللا بـــن أحمـــد بـــن حنبـــل" فتركـــه النـــاس)1(داود
ِالمحاربي، ْ َ ًصـدوق  ومـا أراه إال كـان،سِّلَدُ وكـان یـ،اً واحـداً سـمعت منـه مجلـس،)3(خبر لیس لي به" : فقالُ ُ  ،"اَ

ِّكـان حدیثـه حـدیث أهـل الـصدق: ")4(وقال اإلمام أحمد بـن حنبـل فـي مـوطن : )5(، وقـال الحـافظ ابـن حجـر"ُ
ُصدوق" َّحبانبن ا وأفرط ،ُعّیَ ویتشسِّلَدُ وكان یَ ّ، وقـال اإلمـام ابـن عـدي"یفهِّعَضَ في تـِ ِ  بـن غـراب ّعلـيول": )6(َ

َّحبان ابن ، وقال اإلمام"هُ حدیثُبَكتُ وهو ممن ی،فراداتٕاغیر ما ذكرت غرائب و  فـي التـشیع اًیـكان غال ":)7(ِ
 یرویهـا عـن يشـیاء الموضـوعة التـ، واألاًسانید المقلوبة في روایته كثیـر حتى وجد األيِوْرَیكثیر الخطأ فیما 

ــــات ــــق ِّالثق ــــال اإلمــــام الجوزجــــاني، "ِّالثقــــاتٕ، فبطــــل االحتجــــاج بــــه وان واف َوق ــــال الخطیــــب "ســــاقط: ")8(ُْ ، ق
ُّالبغــــدادي ْ ّ طعــــن علیــــه ألجــــل مذهبــــه، فإنــــه كــــان یتــــشیع، وأمــــ)10(أظــــن إبــــراهیم: ")9(َ ا روایتــــه فقــــد وصــــفوه َّ
َ، وقال اإلمام أبو داود السجستاني"بالصدق ْ   ".ضعیف قد ترك الناس حدیثه: ")11(ّ

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َّصدوق یتشیع"ّعلي بن غراب  ُ َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  

َّبعض النقاد وافق  َّن نمیر في حكمه على الراوي، وبین أنه عرف بالسماع وأن له أحادیث اإلمام ابُّ ُ َّ َّ َّ ْ َُ
  .منكرة تفرد بها
ّعلي بن هاشم البرید الكوفي: َّالراوي الثاني ِّ ُ ِ َ)12( :  

َّقـول ابـن نمیـر فـي الـراوي - ْ َ َّأخـرج اإلمــام ابـن حبـان فـي  :ُ ْ نمیــرابـن بـسنده عـن اإلمـام )13("المجـروحین"ِ َُ، 
   ." منكر الحدیث،عُّ في التشیاًفرطُكان م بن هاشمي عل" :لاق

                                                           
ْ بــن طهمــان، یعقــوب بــن داود بــن عمــر) 1( َالــسلمي، مــات ســنة اثنتــین وثمــانین ومائــة  مــولى محمــد بــن خــازم ،أبــو عبــد اهللاَ ُّ

  ).7511: (، ترجمة رقم)387: ص-383:ص/16:ج(تاریخ بغداد : الخطیب البغدادي: ینظر. هجریة
َالعلل ومعرفة الرجال ) 2(   ).297:ص/3:ج(ِّ
َهكذا وردت في العلل ومعرفة الرجال ) 3( َخبـرة"بلفـظ ) 92:ص/21:ج(، وردت في تهـذیب الكمـال )297:ص/3:ج(ِّ ْ ُ، فاللـه "ِ َّ

ََُأعلم ْ.  
ُّالخطیب البغدادي) 4( ْ   ).503:ص/13:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).404:ص(تقریب التهذیب ) 5(
  ).206:ص/5:ج(الكامل ) 6(
  ).105:ص/2:ج(كتاب المجروحین ) 7(
َأحوال الرجال  )8(   ).84:ص(ِّ
  ).503:ص/13:ج(تاریخ بغداد ) 9(
َهو اإلمام الجوزجاني )10(   .من هذا البحث) 50:ص(َّتقدمت ترجمته  .ُْ
ُّالخطیب البغدادي) 11( ْ   ).503:ص/13:ج(تاریخ بغداد : َ
ْعلي بن هاشم بن البرید ) 12( ّالكوفيَ ِ   .من هذا البحث) 102:ص( ترجمته َّتقدمت. ُ
  ).110:ص/2:ج( )13(
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َّالنقــــاد  أقــــوال - ــــان فــــي :َّفــــي الــــراويُّ َّ ذكــــره اإلمــــام ابــــن حب ــــات"ِ ُكــــان یتــــشیع: "، وقــــال)1("ِّالثق ، وذكــــره            "َّ
، وقـــال اإلمـــام    " المنـــاكیر عـــن المـــشاهیري ممـــن یـــرو، فـــي التـــشیعاًكـــان غالیـــ: "، وقـــال)2("المجـــروحین"فـــي 

ْالعجلـــــي، واإلمـــــام )4(ّ، واإلمـــــام علـــــي بـــــن المـــــدیني)3(بـــــن معـــــینا َثقـــــة" :)5(ِ اإلمـــــام ابـــــن المـــــدیني           قـــــال و ،"ِ
ًصــدوقكــان : ")6(فــي مــوطن ُ ًكــان صــدوق: ")8(وقــال فــي مــوطن آخــر  ،")7(اً، وكــان ضــعیفاَ ُ ُ، وكــان یتــشیعاَ َّ"   ،

، وقـــال     "مـــا بـــه بـــأس: ")10(ل فـــي مـــوطن آخـــر وقـــا،"اًرى بـــه بأســـأمـــا : ")9(وقـــال اإلمـــام أحمـــد  بـــن حنبـــل
ْ، وقــال اإلمــام ابــن ســعد"كــوفي لــیس بــه بــأس: ")11(َّاإلمــام النــسائي ُوهــو صــالح الحــدیث، صــدوق: ")12(َ َ"  ،
ـــــرازيأبـــــو وقـــــال اإلمـــــام  َّزرعـــــة  ال ْ ـــــذهبي)13(ُ ُصـــــدوق" :)15(، والحـــــافظ ابـــــن حجـــــر)14(، والحـــــافظ ال ، وزاد    "َ

 اإلمـــــام أبـــــو حـــــاتم    قـــــال، و"ّشـــــیعي عـــــالم: ")16(ذهبي فـــــي مـــــوطن آخـــــروقـــــال الـــــ ،"ّشـــــیعي جلـــــد: "الـــــذهبي
ِ، وقـــال اإلمـــام ابـــن عـــدي"هُ حدیثـــُبَكتـــُ ی،كـــان یتـــشیع" :)17(َّالـــرازي یعة ِّ بـــن هاشـــم هـــو مـــن الـــشّوعلـــي: ")18(َ

      ث َّدَ وقــــد حــــ، أشــــیاء ال یرویهــــا غیــــره بأســــانید مختلفــــة)19(ّعلــــي  ویــــروي فــــي فــــضائلُالكوفــــة،المعــــروفین ب

                                                           
  ).214: ص-213:ص/7:ج( )1(
  ).110:ص/2:ج() 2(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )3( ْ َّ ْ   ).208:ص/6:ج(َ
  ).166:ص/21:ج(تهذیب الكمال : المزي) 4(
  ).159:ص/2:ج(ِّمعرفة الثقات ) 5(
 سـوریا، المكتـب - لبنان، دمشق-محمد مصطفى األعظمي، بیروت: قیقالعلل، تح): م1980(ّعلي بن عبد اهللا المدیني) 6(

ِالجرح والتعدیل : ، ابن أبي حاتم)37:ص(اإلسالمي  ْ َّ ْ    ،)208:ص/6:ج(َ
  ).37:ص(هكذا وردت عند ابن المدیني في العلل ) 7(
ُّ الخطیب البغدادي)8( ْ    ). 607:ص/13:ج(تاریخ بغداد : َ
َّالجرح والت: ابن أبي حاتم) 9( ْ ِعدیل َ   ).208:ص/6:ج(ْ
َالعلل ومعرفة الرجال ) 10(   ).490:ص/2:ج(ِّ
ُّالخطیب البغدادي) 11( ْ    ). 608:ص/13:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).514:ص/8:ج(الطبقات ) 12(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )13( ْ َّ ْ   ).208:ص/6:ج(َ
َالمغني في الضعفاء ) 14( َ   ).27:ص/2:ج(ُّ
  ).406:ص(تقریب التهذیب ) 15(
  ).48:ص/2:ج( الكاشف )16(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )17( ْ َّ ْ   ).208:ص/6:ج(َ
  ).  183:ص/5:ج(الكامل  )18(
ُهو الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه) 19( َ ُْ َّ َِ َ ّ  .  
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ُصــدوقاهللا  شــاء نإ وهــو ،ه جماعــة مــن األئمــةعنــ َ، وقـــال اإلمــام الجوزجــاني" فــي روایتــهَ هاشـــــم بــن : ")1(ُْ
ِالبرید   ".ّ وابنه علي بن هاشـــم غالیـــان في مذهبهما)2(َ

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
ُصدو"ّعلي بن هاشم  َُق یتشیع والله َأعلمَ ْ ُ َّ َ ُ َّ.  

ُوافق النقاد َّ ْاإلمام ابن نمیر  ُّ َّوبین أنه مفـرط فـي التـشیع، وأن لـه أحادیـث منكـرة َّحكمه على الراوي، َُ ُّ ٌَّ َّ
  .تفرد بها

ِسعید بن بشیر الشامي الدمشقي: َّالراوي الثالث ْ َ ِّ ّ َّ)3(:  
َّقول ابـن نمیـر فـي الـراوي - ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي ي حـاتمابـن أبـاإلمـام  أخـرج :ُ ْ َّ ْ ّأخبرنـا علـي بـن : ، قـال)4("َ

ْ سمعت ابن نمیر یقول: قال،ُالحسین بن الجنید ، لـیس بقـوي يءمنكـر الحـدیث، لـیس بـش سعید بـن بـشیر: "َُ
  ".نكراتُ الم)5(تادةَروي عن قَالحدیث، ی

ــوال - ــاد  أق َّالنق ــراويُّ ــي ال ْزرعــةأبــو اإلمــام  قــال :َّف ِالدمــشقي ُ ْ َ  عــن    )7(عبــد الــرحمن بــن إبــراهیمســألت و :)6(ِّ
ّ، وقــال اإلمــام عثمــان الــدارمي"اًكــان حافظــ ،قونــهّیوث" : فقــال،"فــي ســعید بــن بــشیرقــول مــن أدرك،  ِ  عــن )8(َّ

ْدحیم َ ًهـو ثقـة، لـم یكـن قـدری: ُكان مشیختنا یقولون: "ُ َ َ َ ّ، وقـال الـدارمي فـي موضـع"اِ ِ ًسـمعت دحیمـ: ")9(َّ ْ َ ِّ یوثـق اُ ُ
، وقال  اإلمام ابن "اً وكان حافظ،ثنا سعید بن بشیرَّدَح: ")10(ة سفیان بن عیین، وقال اإلمام"ن بشیرسعید ب

ْزرعةبا أ ويبأ سمعت :)11(َّأبي حاتم الرازي  :قلـت لهمـا، "دق عنـدناِّه الـصَّمحلـ":  فقاال، ذكرا سعید بن بشیرُ
َوالدســـتوائي )12(روبـــةَ عيبـــأ بحـــدیث ابـــن ُّجَحـــتُی" : فقـــاال،"؟ بحدیثـــهُّجَحـــتُی" ْ ،    "هُ حدیثـــُبَكتـــُ، هـــذا شـــیخ ی)13(َ

                                                           
َأحوال الرجال  )1(   ).111:ص(ِّ
ّالكوفي، روى  لي أبو ع،هاشم بن البرید) 2( ِ  التاریخ :البخاري: ُینظر.  وابنه، وكیع: روى عنه،بیهأ القاسم بن مسلم عن :عنُ

  ).2842: (، ترجمة رقم)234:ص/8:ج(الكبیر 
ّاألزديسعید بن بشیر ) 3( ِ َسلمة أو أبو ، أبو عبد الرحمن، موالهمَْ ّالشامي، َ ْالبصرة، أصله من َّ  مات سـنة ثمـان أو ، أو واسطَ

  ).2276: (، ترجمة رقم)234:ص(ذیب تقریب الته: ابن حجر: ُینظر.  ومائة هجریةتسع وستین
ِالجرح و التعدیل : ابن أبي حاتم )4( ْ َّ ْ    ).7:ص/4:ج(، و)321:ص/1:ج(َ
ّ قتادة بن دعامة السدوسي)5(    . من هذا البحث) 231:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
ِتاریخ أبي زرعة الدمشقي ) 6( ِ ْ َ ِّ ْ   ).180:ص(ُ
ِّهو عبد الرحمن بن إبراهیم الدمشقي ) 7( ِْ َ ْدحیم"ِّ َ   .من هذا البحث) 129:ص(َّتقدمت ترجمته ". ُ
  ).353:ص/10:ج(تهذیب الكمال : المزي) 8(
ّ روایة الدارمي -تاریخ ابن معین) 9( ِ   ).51: ص-50:ص(َّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )10( ْ َّ ْ   ).7: ص-6:ص/4:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 11( ْ َّ ْ   ).7:ص/4:ج(َ
ّمهران الیشكري: َي عروبةسعید بن أب )12( ُ ْ   .من هذا البحث) 107:ص(َّتقدمت ترجمته  .َ
ّسنبر الدستوائي: هشام بن أبي عبد اهللا )13( َ ْ   .من هذا البحث) 213:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
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ُصـــدوق: ")1(َّوقــال اإلمـــام شـــعبة بـــن الحجـــاج ُصـــدوق الحـــدیث: ")2(، وقـــال فــي مـــوطن"َ ، وقـــال فـــي مـــوطن "َ
ُصدوق اللسان: ")3(آخر ُیـا بقیـة اعلـم أن سـعید بـن بـشیر صـدوق : قـال شـعبة: ")5(:)4(بـن ولیـدبقیـة ، وقال "َ َ َّ

َّبـث هـذا فـي جنـدنا: "، فقـال)6(بذلك سعید بن عبد العزیـزَّ، فحدثت "اللسان َّبـث هـذا : ")7(، وقـال فـي مـوطن"ُ ُ
ّعلــي بــن میمــون الرقــي ، وقــال"فــي جنــدنا یــأجرك اهللا ِّّ     ســعید بــن ســألني" :، قــال)10(یــدَلُأبــو خَّحــدثنا : )9(:)8(َّ

 ْعَ ود، عنـه التفـسیرْذُخـ: " قـال،"التفـسیر قلـت لـه" : قـال،"؟ ما الغالب على علم سعید بن بـشیر،عبد العزیز
ّ، وقــال اإلمــام ابــن عــدي"كــان حاطــب لیــلَّفإنــه  ،كِوى ذلــِمــا ســ ِ  َقْشَمــِلــه عنــد أهــل د بــشیر وســعید بــن: ")11(َ

ـــ ـــَه ســـَّ ألنـــ،صانیفَت ـــه ت،ّريْصَكنها وهـــو ب ـــة اًفَّصنُ مـــاًفـــسیرَ ورأیـــت ل ـــد ِمـــن روای ـــه)12(الولی     وال أرى بمـــا ،  عن
ــــ     ِ والغالــــب علــــى حدیثــــه،يء ویغلــــطَّيء بعــــد الــــشَّم فــــي الــــشِه یهــــَّ ولعلــــ،اًر بأســــســــعید بــــن بــــشی روي عــــنَی

ْالــصدق والغالــب علیــه ،االســتقامة  نكــر علــى مــنُ یيبــ أســمعتو: ")13(َّ، وقــال اإلمــام ابــن أبــي حــاتم الــرازي"ِّ
ـــــضعفاء،دخلـــــه فـــــي كتـــــاب أ َال َ ـــــه:  وقـــــالُّ ـــــو ، وقـــــال اإلمـــــام "یحـــــول من ْزرعـــــةأب ِالدمـــــشقي ُ ْ َ ـــــت: ")14(ِّ ـــــا أرأی      ب

، وقـــــال اإلمـــــام یعقـــــوب بـــــن    " للحـــــدیثاً ورأیتـــــه عنـــــده موضـــــع،دثنا عـــــن ســـــعید بـــــن بـــــشیرَحـــــُی )15(هرْسُمـــــ
ْســألت أبــا مــسهر عــن ســعید بــن بــشیر، فقــال: )16(ســفیان ٌلــم یكــن مــن جنــدنا أحفــظ منــه، وهــو ضــعیف،   : "ُ

ضعف ُحمـد بـن حنبـل یـأا عبـد اهللا بـأكـر سـعید بـن بـشیر فرأیـت ُذ: ")18(:)17(ّيِالمیمـون، وقـال "ُمنكر الحدیث
                                                           

  ).27:ص/21:ج(تاریخ دمشق : ابن عساكر )1(
  ).27:ص/21:ج(تاریخ دمشق : ابن عساكر )2(
ْتاریخ أبي زرعة الدمش )3( َ ِّ ْ ّقي ُ   ).180:ص(ِ
ّالكالعيبقیة بن الولید هو ) 4(   .  من هذا البحث) 217:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
ّتاریخ أبي زرعة الدمشقي ) 5( ِ ْ َ ِّ ْ   ).180:ص(ُ
  .من هذا البحث) 290:ص(َّتقدمت ترجمته . ّ سعید بن عبد العزیز التنوخي)6(
  ).27:ص/21:ج(تاریخ دمشق : ابن عساكر )7(
ّالرقين  بن میموّعلي) 8( ِّ ، )405:ص(تقریـب التهـذیب : ابن حجـر: ُینظر.  ومائتین هجریة مات سنة ست وأربعین، العطارَّ

  ).4805: (ترجمة رقم
َالضعفاء : العقیلي) 9( َ   ).100:ص/2:ج(ُّ
ِالدمـشقيلیـد ُ أبـو خ،َّحمـادعتبة بن ) 10( ْ َ بـن محمـد  وأیـوب ،زرق هـشام األ:عنـهروى  و،وزاعـي وطائفـة األ: عـن، روى القـارئِّ

  ).3662: (، ترجمة رقم)696:ص/1:ج( الكاشف: الذهبي :ُینظر. الوزان
  ).376:ص/5:ج(الكامل  )11(
ّالولید بن مسلم القرشي) 12( ِ   .من هذا البحث) 182:ص(َّتقدمت ترجمته  .َُ
ِالجرح والتعدیل ) 13( ْ َّ ْ   ).7:ص/4:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 14( ْ َّ ْ   ).7:ص/4:ج(َ
ِعبد األعلى بن مسهر الغساني: مسهرأبو ) 15(   .من هذا البحث) 291:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
  ).124:ص/2:ج(المعرفة والتاریخ ) 16(
ّالجزريعبد الملك بن عبد الحمید ) 17( َ   .من هذا البحث) 348:ص(َّتقدمت ترجمته . ّيِ المیمونَ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 18( ْ َّ ْ   ).7:ص/4:ج(َ
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، واإلمــــام )2(، وقــــال اإلمــــام  یحیــــى بــــن معــــین"اًكــــان ضــــعیف: ")1(ّ، وقــــال اإلمــــام علــــي بــــن المــــدیني"مــــرهأ
 ،"يءلــیس بــش": )5( فــي مــوطن آخــربــن معــین، وقــال یحیــى "ضــعیف: ")4(، والحــافظ ابــن حجــر)3(َّالنــسائي

ِیتكلمــــون فــــي حفظــــه ":)6(وقــــال اإلمــــام البخــــاري ِ َّ ُوهــــو یحتمــــل: ")7( وزاد فــــي مــــوطن،"َ َ َ ، وقــــال الحــــاكم أبــــو "ُ
ثنا ِّدَحـُ ی)11(كـان عبـد الـرحمن: ")10(ّعلـي الفـالسعمـرو بـن ، وقال اإلمـام "َلیس بالقوي عندهم ":)9(:)8(أحمد

ث عـن ســعید بــن َّدَعبــد الـرحمن حــ  ســمعت:)13(:)12(محمـد بــن المثنـىقــال ، و"بـن بــشیر ثـم تركــهعـن ســعید 
ِالدمشق شیرَب ْ َ كـان عبـد : ")14(، وقـال اإلمـام أحمـد بـن حنبـل"غنـيَخرة فیمـا بلَأه بَ ثم ترك، عنهَثَّدَ وكان حّي،ِّ

ََالرحمن یحدث عنه ثم تركه ِّ َ ُ."  
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  

َُوالله َأعلم" ضعیف"سعید بن بشیر  ْ ُ َّ َ.  
َّالنقاد أغلب  وافق ْاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفهُّ َُ.  

ِالمدن ّيِوَدَد اهللا بن عاصم بن عمر بن الخطاب العْیَبُعاصم بن ع: رابع الَّالراوي َ   : )15(ّيَ
َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ ِ في الجرح والتعـدیلبن أبي حاتم أخرج اإلمام ا:ُ ْ َّ ْ ْزرعـةئل أبـو ُسـ: ، قـال)16(َ ُ)17( 

ْقـال لـي محمـد بـن عبـد اهللا بـن نمیـر:  فقـال،د اهللاْیـَبُ ععن عاصـم بـن ُّ َأحـبد اهللاْیـَبُعاصـم بـن ع" :َُ  إلیـك أم َ

                                                           
  ).31:ص/21:ج(تاریخ دمشق : كرابن عسا )1(
ّ روایة الدارمي -تاریخ ابن معین) 2( ِ   ).50:ص(َّ
َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 3( َ   ).126:ص(ُّ
  ).234:ص(تقریب التهذیب ) 4(
  ).47:ص/2:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین) 5(
َالضعفاء الصغیر ) 6( َ   ).460:ص/3:ج(، التاریخ الكبیر )51:ص(ُّ
  ).10/355:ج(تهذیب الكمال : ي المز)7(
ُالنیسابوري  محمد بن أحمدمحمد بن )8( َ   .من هذا البحث) 366:ص(َّتقدمت ترجمته  ".الحاكم الكبیر" َّْ
  ).355:ص/10:ج(تهذیب الكمال : المزي) 9(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 10( ْ َّ ْ   ).7:ص/4:ج(َ
ّهو ابن مهدي العنبري) 11( َْ َ.  
ّنى العنزيمحمد بن المث) 12( ِ   .من هذا البحث) 248:ص(َّتقدمت ترجمته . ََ
َالضعفاء : العقیلي) 13( َ   ).101:ص/2:ج(ُّ
  ).353:ص/10:ج(تهذیب الكمال : المزي) 14(
  .من هذا البحث) 329:ص(َّتقدمت ترجمته . ّويَدَد اهللا بن عاصم بن عمر بن الخطاب العْیَبُعاصم بن ع) 15(
  ).348:ص/6:ج(، )154:ص/5:ج() 16(
ّهو اإلمام أبو زرعة عبید اهللا بن عبد الكریم الرازي) 17( َّ َْ ُ ْ ُ.  
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ل یختلــف علیــه فـــي األســانید، وعاصــم منكــر الحـــدیث فــي األصــل وهـــو ْیــِقَابـــن ع": ، فقلــت"؟)1(لْیــِقَابــن ع
  ."مضطرب الحدیث

ـــاد  أقـــوال - َّالنق ـــراويُّ ْالعجلـــي ذكـــره اإلمـــام :َّفـــي ال ّمـــدني، ال بـــأس بـــه: " وقـــال،)2("ِّمعرفـــة الثقـــات"ي  فـــِ ِ"      ،
َُّأحــبل ْیــِقَمحمــد بــن ع  عبــد اهللا بــن : معــینقلــت لیحیــى بــن: )3(اجَّ مــسلم بــن الحجــوقــال اإلمــام   لیــك أوإ َ

ُُّأحــبمــا ":  فقــال،؟د اهللاْیــَبُعاصــم بــن ع :  )4(، وقــال اإلمــام ابــن معــین فــي مــوطن" منهمــا فــي الحــدیثاً واحــدِ
ــــ" ــــشابهان فــــي ضــــعف الحــــدیثاب ــــد اهللا مت ــــن عبی ــــل وعاصــــم ب ْن عقی َ َ ُ َُ ْ ــــاس الــــدوري"ِْ ــــال اإلمــــام العب ّ، وق ِ ُّ َّ)5(     :

َالرجـال، يقـَتْنَ من شعبة هـذا الـذي یاً عجب:ه قالَّبلغني عن مالك بن أنس أن" : یقول،)6(یحیى سمعت  وهـو ِّ
، وقـــال فـــي مـــوطن "ضـــعیف: ")7(مـــوطن، وقـــال اإلمـــام ابـــن معـــین فـــي "عاصـــم بـــن عبیـــد اهللا ث عـــنِّدَحـــُی

ُّضعیف ال یحـتج بحدیثـه: ")8(آخر َ ُّ، وقـال اإلمـام العبـاس الـدوري"ُ  ئل یحیـى عـن عاصـم بـن عبیـد اهللاُسـ: )9(َّ
ِْعقیــلوابــن  ّن الــدارميعثمــاوقــال اإلمــام  ،"َّهم إلــيُّبَحــ بــن زیــد َأّيعلــ" : فقــال،)10( بــن زیــدّي وعلــَ ِ   قلــت:)11(َّ

ُّحــب إَألیحیــى بــن معــین عاصــم   :، قــال عثمــان"ولــم یخیــر كالهمــا" : فقــال،؟)12(بِّم حارثــة بــن مــضرألیــك َ
َّ، وقـــال النـــسائي فـــي موضـــع "ضـــعیف: ")14(، والحـــافظ ابـــن حجـــر)13(َّ وقـــال اإلمـــام النـــسائي،"حارثـــة خیـــر"

َّ روى عــن إنــسان ضــعیف مــشهور بالــضعف، إال عاصــم بــن عبیــد اهللا، فإنــه راًال نعلــم مالكــ: ")15(آخــر َْ ُ َّ ِ وى َّ
َ، وقال اإلمام عبد الرحمن بن یوسف بن خراش"ًاعنه حدیث ، وقال اإلمام یعقوب بن "ضعیف الحدیث: ")16(ِ

                                                           
ّعبد اهللا بن محمد بن عقیل بن أبي طالب الهاشمي) 1( َْ   .من هذا البحث) 36:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ).9:ص/2:ج() 2(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 3( ْ َّ ْ   ).154:ص/5:ج(َ
  ).83:ص/16:ج(تهذیب الكمال : المزي) 4(
  ).126:ص/1:ج(تاریخ ابن معین ) 5(
  .هو ابن معین) 6(
ّ روایة الدارمي -تاریخ ابن معین) 7( ِ   ).137:ص(َّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 8( ْ َّ ْ   ).347:ص/6:ج(َ
  ).268:ص/2:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین) 9(
ّیمـيَّالتعلي بن زید بن عبد اهللا بـن زهیـر بـن عبـد اهللا بـن جـدعان ) 10( ِ ّالبـصري، ْ ِ ْ     بعلـي بـن: وهـو المعـروف، أصـله حجـازيَ

 تقریــب :ابــن حجــر: ُینظــر. وقیــل قبلهــاومائــة هجریــة،  مــات ســنة إحــدى وثالثــین ،زیــد بــن جــدعان ینــسب أبــوه إلــى جــد جــده
  ).4734: (، ترجمة رقم)401:ص(التهذیب 

ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 11( ْ َّ ْ   ).347:ص/6:ج(َ
ّ بــن مــضرب العبــدي الكــوفي،حارثــة) 12( ِ ُ ّ ْإســحاق أبــو :عنــهروى  و، وابــن مــسعود، وعلــي، عمــر:عــنروى  ِّ الكاشــف  :ُینظــر. ِ
  ).1063: (، ترجمة رقم)149:ص(تقریب التهذیب : ، ابن حجر)886: (، ترجمة رقم)306:ص/1:ج(
ِابن عدي) 13(   ).226:ص/5:ج(الكامل : َ
  ).285:ص(تقریب التهذیب ) 14(
  ).505:ص/13:ج(یب الكمال تهذ: المزي) 15(
  ).505:ص/13:ج(تهذیب الكمال : المزي) 16(
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ْشــــیبة    بــــنّاإلمــــام علــــي  ، وقــــال"قــــد حمــــل النــــاس عنــــه، وفــــي أحادیثــــه ضــــعف، ولــــه أحادیــــث منــــاكیر: ")1(َ
، وقــال ابــن المــدیني فــي "َجــالِّالر فــي ُدِّشدُ شــعبتكم هــذا یــ: قــال لــي مالــك: قــال،حــدثني شــیخ لنــا" :المــدیني
هــو عنــدي نحــو ابــن " :ي فقــال لــ،" ضــعف عاصــم بــن عبیــداهللا)3(ذكرنــا عنــد یحیــى بــن ســعید" :)2(مــوطن
  نكــر حــدیث عاصــم بــن عبیــد اهللاُعبــد الــرحمن بــن مهــدي ی: ")4(المــدیني فــي مــوطن آخــربــن ، وقــال ا"عقیــل
ّإلمـــام ابـــن عـــدي، وقـــال ا!"؟ویـــروي عـــن عاصـــم بـــن عبیـــد اهللا ،" اإلنكـــارَّأشـــد ِ ـــَبُولعاصـــم بـــن ع: ")5(َ     د اهللا ْی

 وقـد ،عبة وغیـرهم مـن ثقـات النـاسُوري وابن عیینة وشَّ وقد روى عنه سفیان الث،غیر ما ذكرت من الحدیث
ُحدیثه : "-اً وقد ذكر عاصم-)6(وقال اإلمام  أحمد بن حنبل ،"هُ حدیثُبَتْكُ وهو مع ضعفه ی،ه الناسُلَاحتم ُ

ْعقیـــل إلـــى الـــضعف مـــا هـــوُوحـــدیث ابـــن  َّ ِْ    ئل أبـــي عـــنُســـ: )7(عبـــد اهللا بـــن أحمـــد بـــن حنبـــلقـــال اإلمـــام و، "َ
ِْعقیل، محمد بن  وعبد اهللا بن عاصم بن عبید اهللا شیاخ  كان األ:بن عیینة یقولا وكان ،هماَبَما أقر" : فقالَ

َ، وقــال اإلمــام الجوزجــاني"عبیــد اهللا ون حــدیث عاصــم بــنُقــَّتَی  الحــدیث غمــز ابــن عیینــة فـــي ضــعیف": )8(ُْ
عاصـــم بـــن     حفـــظ ُدَمـــْحَكـــان ابـــن عیینـــة ال ی ":)9(يِعـــْیِطَالقإســـماعیل بـــن إبـــراهیم ر َمـــْعَ موبـــأ ، وقـــال"حفظـــه

َْعبید اهللا ، وقـال "منكـر الحـدیث: ")11(، وقـال اإلمـام البخـاري"لـیس بـذاك: ")10(، وقال اإلمام أحمد بن حنبل"ُ
ّاإلمــام الــدارقطني ُ َ ََّني یتــرك، وهــو مغفــلمــدی: ")12(َّ ُ ّ، وقــال الــدارقطني فــي مــوطن"ُ ُ َ ،  "ولــم یكــن بالحــافظ: ")13(َّ

َلـست َأحـتج ُّبــه : "(16):(15)ُ، وقــال اإلمـام أبـو بكـر بـن خزیمـة"كـان سـيء الحفـظ: ")14(وقـال فـي مـوطن آخـر ُ
ْ، وقـــال اإلمـــام ابـــن ســـعد"لـــسوء حفظـــه ُّوكـــان كثیـــر الحـــدیث، ال یحـــتج بـــه: ")17(َ َ  أبـــو حـــاتم  اإلمـــامقـــال، و"ُ

                                                           
  ).505:ص/13:ج(تهذیب الكمال : المزي) 1(
َالعلل ومعرفة الرجال ) 2(   ).347:ص/6:ج(ِّ
  .هو القطان) 3(
ِابن عدي) 4(   ).225:ص/5:ج(الكامل : َ
  ).228:ص/5:ج(الكامل ) 5(
  ).503:ص/13:ج(تهذیب الكمال : المزي) 6(
َالعلل ومعرفة الرجال ) 7(   ).210:ص/2:ج(ِّ
َأحوال الرجال ) 8(   ).237:ص(ِّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 9( ْ َّ ْ   ).347:ص/6:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 10( ْ َّ ْ   ).347:ص/6:ج(َ
َالضعفاء الصغیر ) 11( َ   ).94:ص(ُّ
  ).506:ص/13:ج(تهذیب الكمال : المزي) 12(
ّدارقطنيّعلـي بـن عمـر الـ) 13( ُ َ محفـوظ الـرحمن زیــن اهللا . د: العلـل الـواردة فــي األحادیـث النبویـة، تحقیـق وتخـریج): م1985(َّ

  ).90:ص/1:ج( السعودیة، دار طیبة -السلفي، الریاض
  ).22:ص/2:ج(العلل الواردة في األحادیث النبویة ) 14(
َالسلميمحمد بن إسحاق بن خزیمة  )15(   .هذا البحثمن ) 254:ص(َّتقدمت ترجمته . ُّ
 ).505:ص/13:ج(تهذیب الكمال : المزي )16(
  ).225:ص( القسم المتمم -الطبقات الكبرى) 17(
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، وقـال "لْیـِقَقربـه مـن ابـن عأعتمـد علیـه ومـا ُلـیس لـه حـدیث ی  مضطرب الحـدیث،منكر الحدیث" :)1(َّالرازي
َّحبان ابن اإلمام  الحفـظ كثیـر الـوهم فـاحش الخطـأ فتـرك مـن أجـل ِّيءَاده في أهل المدینة، وكـان سـَدِع ":)2(ِ

  ".كثرة خطئه
َّن حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بی- ُّ ْ َ ُ :  

َُوالله َأعلم" ضعیف"عاصم بن عبید اهللا  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على حرجه وتضعیفهُّ َُ.  

ّقیس بن الربیع اَألسدي الكوفي: َّالراوي الخامس ِ ُ ّ ِ َ َّ(3):  
َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ َّ أخرج اإلمام ابن حبا:ُ ْنمیـر، وقـد  ابـن  بسنده عـن اإلمـام(4)"المجروحین"ن في ِ َُ

 وكـــان لـــه ابـــن فكـــان هـــو آفتـــه، نظـــر ، النـــاس قـــد اختلفـــوا فـــي أمـــرهَّإن":  فقـــال،بیـــعَّبـــن الرقـــیس " ُســـئل عـــن
  ." ابنه غیرهاَّوا أنُّأصحاب الحدیث في كتبه فأنكروا حدیثه وظن

َّالنقـــاد  أقـــوال -        ،" مـــن قـــیسًاجـــود حـــدیثأ ًمـــا رأیـــت رجـــال" :(5) بـــن عیینـــةســـفیان قـــال اإلمـــام :َّفـــي الـــراويُّ
َّكـــــان قـــــیس ثقـــــة، یوثقـــــه الثـــــوري: "(7):(6)وقـــــال عفـــــان بـــــن مـــــسلم ِّ ُ َ ، وقـــــال اإلمـــــام أبـــــو ولیـــــد "(9) وشـــــعبة(8)ِ

ِالطیالسي َّكان قیس بن الربیع ثقة حسن الحدیث، حدث عنه معاذ بن معاذ: "(11):(10)ََّ َ َ َ : ، وقال أبو ولید"(12)ِ
ًهدت جنــازة قــیس بالكوفــة، فــسمعت شــریكشــ" ُِ َ َ َ َمــا خلــف قــیس بعــده مثلــه:  وهــو یقــول فــي جنــازة قــیس(13)اُ ََّ"   ،

     ثِّدَحـــُ ت: فقلـــت، وحـــدثنا عـــن قـــیس بحـــدیث(15)بـــي داود قلـــت أل:(14)ّعلـــي الفـــالسعمـــرو بـــن وقـــال اإلمـــام 

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 1( ْ َّ ْ   ).348:ص/6:ج(َ
  ).127:ص/2:ج(كتاب المجروحین ) 2(
ّاألســدي،قـیس بـن الربیـع  )3( ِ َ تقریـب التهــذیب : ابــن حجـر: ُ ینظـر. ومائـة هجریـة مــات سـنة بـضع وســتین،ّيِوفُ أبـو محمـد الكـَ
 ).5573: (، ترجمة رقم)457:ص(
َّابن حبان )4(   ).219:ص/2:ج(كتاب المجروحین : ِ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )5( ْ َّ ْ  ).97:ص/7:ج(َ
  .من هذا البحث) 16:ص(َّتقدمت ترجمته . عفان بن مسلم الباهلي )6(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )7( ْ َّ ْ  ).97:ص/7:ج(َ
 .هو سفیان )8(
 .هو ابن الحجاج )9(
ولـه أربـع ومـائتین هجریـة، مات سنة سـبع وعـشرین ، ّريْصَ أبو الولید الطیالسي الب،هشام بن عبد الملك الباهلي موالهم )10(

 ).7301(، )573:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر .وتسعون
ُّالخطیب البغدادي  )11( ْ  ).472:ص/14:ج(تاریخ بغداد : َ
ّمعاذ بن معاذ العنبري ) 12( َْ َ  
ّهو شریك بن عبد اهللا النخعي )13( َ َّ. 
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 14( ْ َّ ْ   ).97:ص/7:ج(َ
ّالطیالسيهو أبو داود سلیمان بن داود ) 15( ِ   .من هذا البحث) 172:ص(َّتقدمت ترجمته . ََّ
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   ســمعت" : الفــالسقــالو، "كثــرأهــا كانــت َّنأدت  ود،نعــم" : فقــال، وجــهَّرَحمــافرفــع رأســه وقــد  ،!؟عــن قــیس
ــــأ  اإلمــــامقــــالو ،"یحــــسن الثنــــاء علــــى قــــیس معــــاذ بــــن معــــاذ ــــسي داود وب ِالطیال             ســــمعت: شــــعبةقــــال: "(1)ََّ

وقــال اإلمــام    ،"ن یمــوتأحلــوا إلــى قــیس قبــل  ارت:وقــال لنــا شــعبة" : قــال،"علــى قــیسي ثنــُ ی(2)صینَبــا حــأ
         :ىَّمَسُ وكــــان یــــ،إلیــــه اقنَبَ وجــــدنا قــــیس بــــن الربیــــع قــــد ســــَّالِإوفــــة ُ بالكاًمــــا أتینــــا شــــیخ" :شــــعبة فــــي مــــوطن

 مــاَّكأن  یقــع علــى الــضحكذاكرنــي قــیس بــن الربیــع فجعــل: "(3)فــي مــوطن آخــر شــعبة وقــال، "الّوَقــیس الجــ
ْنعــیم وبــوقــال اإلمــام أ ،"صــحابيأاســمعها مــن  َ الفــضل بــن دكــینَُ ُ ْ  إذا ذكــر قــیس بــن (5)ســمعت ســفیان: "(4)َ

 ویجیـؤن ،ه منكـر لـهَّن بالحـدیث إلـى سـفیان فكأنـوكـانوا یجیـؤ" :(6) وقال في مـوطن آخـر،"ثنى علیهأبیع َّالر
حمــــد بــــن أ وقــــال اإلمــــام، " وذكــــر نحــــو ذلــــك،قــــیس بــــن الربیــــع قــــد ســــمعَّإن  ، نعــــم: فیقــــول،بحــــدیث قــــیس

ْنعیمبي قلت أل":(7)حصال : (9)ل الحـافظ ابـن حجـروقـا ،" ال: قـال،؟يءمـن قـیس بـن الربیـع شـ  فـي نفـسك(8)َُ
َّصـــدوق تغیـــ" ُ َّحبـــان ابـــن ، وقـــال اإلمـــام"ث بـــهَّدَه ابنـــه مـــا لـــیس مـــن حدیثـــه فحـــعلیـــ  لمـــا كبـــر وأدخـــلَرَ ِ(10):      
ًصــدوقیتــه  فــرأ  مــن روایــة القــدماء والمتــأخرین وتتبعتهــا رت أخبــار قــیس بــن الربیــعَیَقــد ســ" ُ ــاَ      حیــثاً مأمون

َثقــةالحــدیث فیجیــب فیــه  مــتحن بــابن ســوء فكــان یــدخل حفظــه وا فلمــا كبــر ســاء،ا بكــان شــا ا ّنــه، فلمــ منــه بابِ
 االحتجـاج، فكـل مـن مدحـه مـن أئمتنـاعنـد  حدیثـه ولـم یتمیـز اسـتحق مجانبتـه غالب المناكیر على صحیح

وكـل مـن وهـاه ، ث بهـا عـن سـماعهَّدَ حـيالتـ شـیاء المـستقیمةه كـان ذلـك مـنهم لمـا نظـروا إلـى األعلیـ وحث
ـــه ابنـــه وغیـــرهيالتـــ لـــك لمـــا علمـــوا ممـــا فـــي حدیثـــه مـــن المنـــاكیرمـــنهم فكـــان ذ وقـــال اإلمـــام  ،" أدخـــل علی

ُصدوق سـيء الحفـظ: "(11)الذهبي  قـال، و"ٍالحـافظ، أحـد األعـالم علـى ضـعف فیـه: "(12)، وقـال فـي مـوطن"َ
ْزرعة اإلمام أبو ِ، وقال اإلمام ابن عدي"فیه لین" :(13)َّالرازي ُ ث عنه َّدَ وقد ح،مةة روایاته مستقیّوعام ":(14)َ

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )1( ْ َّ ْ   ).96:ص/7:ج(َ
ّاألسديصین َعثمان بن عاصم بن ح: َأبو حصین )2( ِ َ ّالكوفي، َ ِ  وكـان ،ویقـال بعـدهاومائـة هجریـة،  مات سنة سبع وعـشرین ُ

 ).4484: (، ترجمة رقم)384:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر. هدلة أكبر منه بسنة واحدةَیقول إن عاصم بن ب
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )3( ْ َّ ْ  ).97:ص/7:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )4( ْ َّ ْ   ).97:ص/7:ج(َ
 .هو ابن عیینة )5(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )6( ْ َّ ْ  ).97:ص/7:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 7( ْ َّ ْ   ).97:ص/7:ج(َ
َهو الفضل بن دكین) 8( ُ ْ َ.  
 ).457:ص(تقریب التهذیب  )9(
 ).219: ص-218:ص/2:ج(كتاب المجروحین  )10(
َالمغني في الضعفاء  )11( َ   ).124:ص/2:ج(ُّ
  ).226:ص/1:ج(تذكرة الحفاظ ) 12(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 13( ْ َّ ْ   ).98:ص/7:ج(َ
  ).46:ص/6:ج(الكامل  )14(
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ه صـاحب َّ ویدل ذلك علـى أنـ،بن عیینة وغیرهمااث عن شعبة وعن َّدَ وهو قد ح، وغیره من الكبار(1)شعبة
َّ وانـ، والقول فیه ما قاله شعبة،حدیث  -حـولمـن یعـذرني مـن یحیـى هـذا األ: "(2)شـعبة، وقـال "ه ال بـأس بـهٕ

كـان : "(3)ّ، وقـال اإلمـام عمـرو بـن علـي الفـالس" ال یرضـى قـیس بـن الربیـع- یحیى بن سعید القطـانيیعن
 ،"ا عنـه قبـل ذلـك ثـم تركـهَنَثَّ وكـان عبـد الـرحمن حـد،قـیس بـن الربیـع ثان عـنّدَحُ ال ی(4)وعبد الرحمن یحیى

ْوقال اإلمام یعقوب بن شیبة ٌوقیس بن الربیع عند جمیع أصحابنا صدوق، وكتابه صـالح، وهـو رديء : "(5)َ ُ َ
ًالحفـــظ جـــد َ مـــضطاِ ْ ٌربه، كثیـــر الخطـــأ، ضـــعیف فـــي روایتـــهُ ِ ِ ـــال "ِ     قلـــت: 6)(رمـــانِاســـمعیل الكحـــرب بـــن ، وق

 وكیــع بــن، وقــال اإلمــام "حادیــث منكــرةأروى " : قــال،؟ ضــعفهيءأي شــحمــد بــن حنبــل قــیس بــن الربیــع أل
َّالجراح ِّع یـضعفهكـان وكیـ: "(8)ّ وقـال اإلمـام علـي بـن المـدیني،"حدثنا قیس بن الربیـع واهللا المـستعان" :(7)َ ُ" ،

 هّ ومحل،حلىأراه أما اآلن فأ و،وایة عنهِّ وال ینشط الناس في الر،عهدي به" :(9)َّ اإلمام أبو حاتم الرازيقالو
ْالــصدق، َُّأحــب وهـــو ، بـــهُّجَحـــتُه وال یُ حدیثـــُبَكتـــُ یي، ولـــیس بقـــوِّ ي بـــأ مـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن َّي إلـــَ

 تكلمُ ویـ، عـن قـیسيیـرو (12)انّكـان عفـ" :(11)َّ اإلمـام أبـو حـاتم الـرازيقـال، و" بحـدیثهماُّجَحتُ وال ی،(10)لیلى
َالــشیباني حــدثنا : فقــال،قــدمت علیــه" : فقــال،!"؟تــتكلم فیــه" : فقیــل لــه،فیــه ْ  فیقــول لــه ،(14)ي عــن الــشعب(13)َّ
  ن ــبى ــیحیام ــاإلمال ــق، و"صینُبو حأ و:الــ فق،(16)صینُبو حأ و: فقال له، ومغیرة: فیقول،(15) ومغیرة:لـرج
  

                                                           
  .َّهو ابن الحجاج) 1(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )2( ْ َّ ْ   ).97:ص/7:ج(َ
ْالجر: ابن أبي حاتم )3( ِح والتعدیل َ ْ  ).97:ص/7:ج(َّ
ّهو ابن مهدي العنبري )4( ِ َ ْ َ. 
  ).35:ص/24:ج(تهذیب الكمال : المزي )5(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 6( ْ َّ ْ   ).98: ص-97:ص/7:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )7( ْ َّ ْ  ).97:ص/7:ج(َ
َالضعفاء الصغیر : البخاري )8( َ   ).156:ص/7:ج (، التاریخ الكبیر)99:ص(ُّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )9( ْ َّ ْ   ).98:ص/7:ج(َ
ّاألنــصاريمحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن أبــي لیلــى  )10( َ ّالكــوفي َْ ِ  ومائــة  مــات ســنة ثمــان وأربعــین،من أبــو عبــد الــرح، القاضــيُ

  ).6081: (، ترجمة رقم)493:ص(تقریب التهذیب : ابن حجر: ُینظر. هجریة
ِ الجرح والتعدیل :ابن أبي حاتم) 11( ْ َّ ْ   ).98:ص/7:ج(َ
  .من هذا البحث) 16:ص(َّتقدمت ترجمته . عفان بن مسلم الباهلي) 12(
ْسلیمان بن أبي سلیمان، ) 13( َْ َُ ّالـشیبانيأبو إسحاق ُ َ ْ ّالكـوفي، َّ ِ  تقریـب التهـذیب :ُینظـر.  ومائـة هجریـةمـات فـي حـدود األربعـین ُ
  ).2568: (، ترجمة رقم)252:ص(
  .ّر بن شراحیل الشعبيهو عام) 14(
ّمغیرة بن مقسم الضبي )15( ِّ َّ   .من هذا البحث) 175:ص(َّتقدمت ترجمته  .ِ
ّعثمان بن عاصم األسدي: أبو حصین )16( ِ َ   .من هذا البحث) 400:ص(َّتقدمت ترجمته  .َ
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، "لـیس بـشيء: "(3)، وقـال ابـن معـین فـي مـوطن"ضـعیف: "(2)وقــــال ،اًیئــــثه شــــــما كتبنا من حدی" :(1)معین
ـــسائي"اًال یـــساوي شـــیئ" :(4)فـــي مـــوطن آخـــروقـــال  ـــیس بثقـــة: "(5)َّ، وقـــال اإلمـــام الن َل ـــسائي فـــي "ِ ـــال الن َّ، وق
ْ، وقال اإلمام الجوز"متروك الحدیث: "(6)موطن   ".ساقط: "(7)َجانيُ

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
ُصدوق"َّقیس بن الربیع  َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  

َّبعض النقاد وافق  ْاإلمام ابن نمیر في جرحه وتضعیفه، وُّ ْ ابن نمیرّبینقد َُ   . ابنهآفته َّن أَُ
َالرواة ال -19   :"یضع الحدیث"ذین قال فیهم ُّ

ّسیف بن عمر التمیمي الضبي الكوفي: َّالراوي األول ِ ُ ِّ َّ ِ ِ َ(8) :  
ــراوي - ــر فــي ال ــول ابــن نمی َّق ْ َ َّ أخــرج اإلمــام ابــن حبــان فــي :ُ ، وبرهــان الــدین الحلبــي فــي (9)"المجــروحین"ِ
ْنمیــر، قــالابــن  عــن اإلمــام (10)"الكــشف الحثیــث" ي حــدثن : یقــول(11)عْیــَمُ وكــان جي،ِیمــِمَ تيِّبَســیف الــض": َُ

  ."اتهم بالزندقة  وكان قد، وكان سیف یضع الحدیث،یمِمَ تيرجل من بن
َّالنقــــــاد  أقــــــوال - ّ، واإلمــــــام الــــــدارقطني(12)َّ قــــــال اإلمــــــام النــــــسائي:َّفــــــي الــــــراويُّ ُ َ ، وقــــــال          "ضــــــعیف: "(13)َّ

ّاإلمـــــــام ابـــــــن عـــــــدي ِ ـــــــسیف بـــــــن عمـــــــر أحادیـــــــث غیـــــــر مـــــــا ذكـــــــرت وب ":(14)َ            عـــــــض أحادیثـــــــه مـــــــشهورة ول
ْالــــــصدق وهــــــو إلــــــى الــــــضعف أقــــــرب منــــــه إلــــــى ،وعامتهــــــا منكــــــرة لــــــم یتــــــابع علیهــــــا ، وقــــــال اإلمــــــام أبــــــو             "ِّ

َّزرعــة الــرازي ْ فحــش أ ،مــدة فــي التــاریخُع: "وزاد ابــن حجــر ،"ضــعیف الحــدیث ":(16)، والحــافظ ابــن حجــر(15)ُ

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )1( ْ َّ ْ   ).98: ص-97:ص/7:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي )2( ْ   ).475:ص/14:ج(داد تاریخ بغ: َ
ُّالخطیب البغدادي )3( ْ   ).476:ص/14:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).213:ص/1:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین )4(
  ).35:ص/24:ج(تهذیب الكمال : المزي) 5(
َالضعفاء والمتروكین ) 6( َ   ).202:ص(ُّ
َأحوال الرجال ) 7(   ).96:ص(ِّ
ِسیف بن عمر التمیمي )8( ِ ِّ الضبي الَ ّكوفيَّ ِ   .من هذا البحث) 75:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
َّحبانابن  )9( َكتاب المجروحین: ِ   .)346:ص/1:ج: (ِ
  ).132:ص() 10(
ِالتیمير ْیَمُ بن ععْیَمُجهو  )11(   .من هذا البحث) 75:ص(َّتقدمت ترجمته . َّْ
َكتاب الضعفاء والمتروكین  ) 12( َ   ).123:ص(ُّ
  ).326:ص/12:ج(تهذیب الكمال : المزي) 13(
  ).436:ص/3:ج(الكامل ) 14(
َّأجوبة أبي زرعة الرازي على اإلمام البرذعي ) 15( ْ   ).320:ص/2:ج(ُ
  ).262:ص(تقریب التهذیب ) 16(
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َّ حبــــان بــــنا ِّالــــضبيســــیف بــــن عمــــر " (1):یــــى بــــن معــــینیح، وقــــال اإلمــــام "القــــول فیــــهِ ث عنــــه ِّدَحــــُ یي الــــذَّ
: (5)، وقـال الـذهبي فـي مـوطن"بـن معـین وغیـرهافه َّعَضـ ":(4)، وقال الحافظ الـذهبي"(3)ضعیف (2)بيِرْاَحُالم
ـــه توالیـــف، متـــروك باتفـــاق" ـــرازي"ل ـــه حـــدیث ": (6)َّ، وقـــال اإلمـــام أبـــو حـــاتم ال متـــروك الحـــدیث، یـــشبه حدیث

َالكــشف الحثیــث عمــن رمــي بوضــع الحــدیث"، وذكــره اإلمــام برهــان الــدین الحلبــي فــي "(7)الواقــدي ِ ُ ، وقــال (8)"َّ
َّاإلمــام ابــن حبــان  الموضــوعات عـــن ي یــروُالكوفــة، أصـــله مــن كــان ،هــم بالزندقــةّتارة ــالبــصمــن أهـــل : "(9)ِ

  ".ثباتاأل
ْ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غ- َ ُ َّیره من النقادَّ ُّ :  

َُوالله َأعلم" ضعیف"سیف بن عمر  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفه، ووافقُّ   . بعضهم على رمیه بالوضعهَُ
ّمحمد بن سعید بن حسان اَألسدي الشامي المصلوب: َّالراوي الثاني ِ َِّ ّ َ(10) :  

َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ ْقـال ابـن نمیـر، : ، قـال(11)"التهـذیب"ظ ابـن حجـر فـي  أخرج الحـاف:ُ كـرت لـه ُوذَُ
َّ وان،عرفوهَلم ی" : فقال،وفیین عنهُروایة الك  ،دو هللاَ ثم رووا عن هذا العـ،رفوهَامیین الذین عَّ على الشما العیبٕ

َّكذاب   ." الحدیثُضعَ یَ
َّالنقــــــاد  أقـــــوال - ّالدمـــــشقي،قــــــیس أبـــــو " :(12)یحیــــــى بـــــن معــــــین قــــــال اإلمـــــام َّفــــــي الـــــراويُّ ِ ْ َ               روى ذي الــــــِّ

ــــــه ّ وقــــــال اإلمــــــام ابــــــن عــــــدي،"يء لــــــیس حدیثــــــه بــــــش(13)معاویــــــة الــــــضریر  أبــــــوعن ِ               ولمحمــــــد بــــــن: "(14)َ

                                                           
  )336:ص/1:ج(ُّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین) 1(
ْمد بن زیاد المحاربيعبد الرحمن بن مح) 2( َ   .من هذا البحث) 12:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
ِبارة في كتاب الجرح والتعدیل وردت الع) 3( ْ َّ ْ   ".ضعیف الحدیث: "أي" الحدیث"بزیادة لفظة ) 278:ص/4:ج(َ
  ).476:ص/1:ج(الكاشف  )4(
َالمغني في الضعفاء  )5( َ   ).419:ص/1:ج(ُّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 6( ْ َّ ْ   ).278:ص/4:ج(َ
  . من هذا البحث)326:ص(َّتقدمت ترجمته . بن عمر بن واقد الواقديمحمد ) 7(
  ).131:ص() 8(
  ).345:ص/1:ج(كتاب المجروحین ) 9(
ّاألسديمحمد بن سعید بن حسان بن قیس  )10( ِ َ ّالشامي َ ِ  ،بن أبـي عتبـةا أو ،بن سعد بن عبد العزیزا : ویقال له، المصلوبَّ

 ،هّ وقـد ینـسب لجـد، وأبـو قـیس، وأبـو عبـد اهللا، أبو عبد الـرحمن،بن الطبريا : ویقال له،بن أبي حسانا أو ،بن أبي قیساأو 
  ).5907: (، ترجمة رقم)480:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر. قتله المنصور على الزندقة وصلبه

  ).572:ص/3:ج ()11(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)12( ْ َّ ْ   ).263:ص/7:ج(َ
  .ثمن هذا البح) 5:ص(َّتقدمت ترجمته . یة الضریر محمد بن خازم أبو معاو)13(
  ).142:ص/6:ج( الكامل )14(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َبد اهللا بن نمري يف جرح  الرجالمنهج اإلمام حممد بن ع: الفصل الرابع ِّ ْ َ ُ 

 
 

404
 

َّ، واإلمام أبـو زرعـة الـرازي(1)، وقال اإلمام البخاري"ما یرویه ال یتابع علیه ةّسعید غیر ما ذكرت وعام ْ ُ(2) ،
ْزرعــــة وبــــأ ، وزاد"(4)ُقتــــل فــــي الزندقــــة: "، وزاد البخــــاري"متــــروك الحــــدیث: "(3)َّ الــــرازيواإلمــــام  أبــــو حــــاتم ُ   :

 اإلمــام أبــو حــاتم فــي قــال، و"قتــل فــي الزندقــة وصــلب: "َّ، وزاد اإلمــام أبــو حــاتم الــرازي"لب فــي الزندقــةُصــ"
ّ الـــشامي هـــذا هـــو: "(5)مــوطن ِ      محمـــد بـــن ســـعید قتلـــه": (6)اإلمــام أحمـــد بـــن حنبـــل وقـــال ،"المتـــروك الحـــدیثَّ

هــم قلبــوا اســمه علــى َّقیــل إن: "(8)قــال الحــافظ ابــن حجــر ،"حــدیث موضــوعیثــه  حد، فــي الزندقــة(7)أبــو جعفــر
 قتلـــه :(10) وقـــال أحمـــد، وضـــع أربعـــة آالف حـــدیث:(9) وقـــال أحمـــد بـــن صـــالح،هو كـــذب،مائـــة وجـــه لیخفـــى

، "حادیــث موضــوعةأث بِّدَحــُی" :(11)فــالسّعلــي العمــرو بــن اإلمــام  ، وقــال"المنــصور علــى الزندقــة وصــلبه
، وقـال اإلمـام ابـن "اًسـنادإ لـه َجعـلَأن أ اًبأسـ َرَأ لـم اًإذا كان الكالم حسن" :(12)زديمحمد بن سعید األ وقال
َّحبــان ثبــات مــا ال أصــل لــه، ال  عــن األي ویــروِّالثقــاتمحمــد بــن ســعید هــذا یــضع الحــدیث علــى  كــان: "(13)ِ

، وذكــره اإلمــام برهــان "حــوالوایــة عنــه بحــال مــن األِّفیــه، وال الرح ْدَ علــى ســبیل القــَّالِیحــل ذكــره فــي الكتــب إ
َالكشف الحثیث عمن رمي بوضع الحدیث"الدین الحلبي في  ِ ُ ُهالك، اتهم بالزندقة فصلب والله : "، وقال(14)"َّ َّ َ ِ ُ َ

ًَْأعلم، وقد غیروا اسمه ستر ِ َّ َ ُ َ   ". لضعفهاً له وتدلیساْ
َّالراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد خالصة القول في - ُّ ْ َ ُ َّ :  

َّكذاب"محمد بن سعید  َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ًاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفه تضعیفُّ ْ   . بعضهم على تكذیبهه، ووافقاً شدیداَُ

  
                                                           

  ).94:ص/1:ج( التاریخ الكبیر )1(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)2( ْ َّ ْ   ).263:ص/7:ج(َ
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)3( ْ َّ ْ   ).263:ص/7:ج(َ
  .من هذا البحث) 75:ص(ّتقدم تعریفها :  الزندقة)4(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)5( ْ َّ ْ   ).263:ص/7:ج(َ
َ العلل ومعرفة الرجال )6(   ).380:ص/2:ج(ِّ
َّعبــد اهللا بــن محمــد بــن علــي بــن العبــاس، ثــاني خلفــاء بنــي العبــاس، ولــي الخالفــة بعــد وفــاة أخیــه : أبــو جعفــر المنــصور )7( َّ ّ

/ 4:ج(األعــــالم : الزركلــــي: ُینظــــر. الــــسفاح ســــنة ســــت وثالثــــین ومائــــة هجریــــة، مــــات ســــنة ثمــــان وخمــــسین ومائــــة هجریــــة
  ).117: ص-116:ص

  ).480:ص(تقریب التهذیب  )8(
ّ اإلمام أحمد بن صالح المصريهو )9( ِ ْ ِ.   
ُد بن حنبل الشیباني، صاحب المسند أحم اإلمامهو )10( َْ َ.  
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )11( ْ َّ ْ   ).263:ص/7:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )12( ْ َّ ْ   ).263:ص/7:ج(َ
  ).248:ص/2:ج(ن كتاب المجروحی )13(
  ).231:ص( )14(
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ُالرواة المجرحون بمصطلحات الجرح ا: ثانيالمطلب ال َ لمطلق ُّ
ْالتي تفرد اإلمام ابن نمیر في استعمالها َ ُ ََّ َ:  

َالرواة الذین قال فیهم  -1   ": حدیثه خیالنَّكَأ"ُّ
ْالعجليیحیى بن یمان : َّالراوي ّ الكوفيِ ِ ُ(1) :  

َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" أخرج اإلمام ابـن أبـي حـاتم فـي :ُ ْ َّ ْ  : قـال،نـا أبـيأخبر: ، قـال(2)"َ
ُ محمد بن عبد اهللا بن نمیـر یـُرأیت ْ ابـن اإلمـام وأخـرج  ". حدیثـه خیـالَّنكـَأ: "ویقـول ،نف یحیـى بـن یمـاِّعَضَُ
ّعــدي ِ ْنمیــر بــنااإلمــام  بــسنده عــن (3)"الكامــل" فــي َ  وأخــرج، "النــسیان ســریع الحفــظ ســریع یمــان بــنا" :قــال ،َُ

ْنمیـر بنا سألتو: ، وقال(4)"المعرفة والتاریخ" في یعقوب بن سفیاناإلمام   بـن یحیـى حـدیث إلـي یخـرج أن َُ
 حــدیث یــشبه ال حدیثــه َّنِفــإ ،ْفَّتخفــ": َقــال هــذا؟ مــا :لــه فقلــت ،یتثاقــل رأیتــه ثــم ،أجــزاء َّإلــي فــأخرج الیمــان

  ."منه سماعه بقیة َّليِإ یخرج أن على فامتنع ،(5)جَلْفأ لما وخاصة به فیحدث الشيء یتوهم أصحابنا
َّالنقـــاد  أقـــوال - ْ قـــال اإلمـــام یعقـــوب مـــن شـــیبة:َّفـــي الـــراويُّ ًكـــان صـــدوق: "(6)َ ُ َّ كثیـــر الحـــدیث، وانمـــا أنكـــر اَ ٕ َ

ِّأصــحابنا علیــه كثــرة الغلــط، ولــیس بحجــة إذا خولــف، وهــو مــن متقــدمي أصــحاب ســفیان فــي الكثــرة عنــه ُ َ ُِ َّ ُ" ،
َّوقال اإلمـام وكیـع بـن الجـراح ان یحفـظ فـي المجلـس مـا كـان أحـد مـن أصـحابنا أحفـظ للحـدیث منـه، كـ: "(7)َ

ًخمسمائة حدیث ثـم نـسي، فـال أعلـم بالكوفـة أحـد ُ َ ِ : (8)ّ، وقـال اإلمـام علـي بـن المـدیني" أحفـظ مـن داود ابنـهاَ
ََّصـــدوق، وكـــان قـــد أفلـــج فتغیـــر حفظـــه" َُ َ ْ ُصـــدوق مـــشهور: "(9)، وقـــال الحـــافظ الـــذهبي"َ ، وقـــال الـــذهبي فـــي "َ

ُالحافظ الصدوق، وكان من العلماء: "(10)موطن ُصـدوق: "(11)، وقال في موطن آخـر" العابدینَّ  فـساء َلـجُ ف،َ
ُصـدوق عابـد ":(12)، وقال الحافظ ابن حجـر" وكیع ما كان أحد أحفظ منه: قال،ظهحف  وقـد ،اً كثیـرئخطـُ ی،َ

                                                           
ّان العجلي الكوفيیحیى بن یم )1( ِ ُ ْ   .من هذا البحث) 19:ص(َّتقدمت ترجمته . ِ
  ). 199:ص/9:ج( )2(
  ).354:ص/5:ج(، )28:ص/3:ج( )3(
  ).722:ص/1:ج( )4(
  .من هذا البحث) 340:ص(َّتقدم التعریف به . أصابه مرض الشلل النصفي: أفلج )5(
ْ الخطیب البغ)6(   ).188: ص-187:ص/16:ج(تاریخ بغداد : ُّداديَ
  ).58:ص/32:ج(تهذیب الكمال : المزي )7(
ُّ الخطیب البغدادي)8( ْ   ).186:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
َالمغني في الضعفاء  )9( َ   ).416:ص/2:ج(ُّ
  ).286:ص/1:ج(تذكرة الحفاظ : الذهبي )10(
  ).379:ص/2:ج( الكاشف )11(
  ).598:ص(تقریب التهذیب  )12(
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َثقــة": (1)یحیــى بــن معــین، وقــال اإلمــام "تغیــر ّ، وقــال اإلمــام عثمــان الــدارمي"لــیس بــه بــأس: "(2)وقــال ،"ِ ِ َّ(3) :
ًأرجــو أن یكــون صــدوق: "، قــال"یحیــى بــن یمــان: "یــى بــن معــینقلــت لیح ُ ،  "كیــف هــو فــي حدیثــه؟: "، قلــت"اَ

ُكان یضعف في آخر عمره في حدیثه: "(4)، وقال یحیى بن معین في موطن"لیس بالقوي: "قال َ ُُ ، وقال في "َّ
ُّ العباس الد، وقال اإلمام"ضعیف: "(5)موطن آخر :  فقال،بن یمانحیى یحیى بن معین عن ی سئل: (6)وريَّ

 َّكـأن":  فقـال وكیـعَّالثـوري،وذكـر لوكیـع حدیثـه عـن َّالثـوري، حادیـث غیـره عـن أ َّالثوريال یشبه حدیثه عن "
 : قـال وكیـع،یحیى بن یمان لیس بثبت: "(7)وقال اإلمام ابن معین ،" سمعنا نحن منهيهذا لیس سفیان الذ

 ّلـم یكـن یبـالي أي" :قـال یحیـى، "حادیـث سـفیانأ لیـست مـن ث بها یحیـى بـن یمـانِّدَحُحادیث التي یهذه األ
ّ، وقال اإلمام ابن عدي"ث كان یتوهم الحدیثَّدَشيء ح ِ ّوعامة ما یرویه غیـر محفـوظ، وابـن یمـان فـي : "(8)َ

َّنفـــسه ال یتعمـــد الكـــذب إال أنـــه یخطـــئ ویـــشتبه علیـــه ّ َ، وقـــال اإلمـــام أبـــو داود السجـــستاني"َّ ْ ُیخطـــئ فـــي : "(9)ّ
ُیث ویقلبهـااألحاد ْ، وقـال اإلمـام ابـن سـعد"َِ َوكـان كثیـر الحـدیث كثیـر الغلـط، ال یحـتج بـه إذا خولـف: "(10)َ ُِ ُّ َ ُ" ،

ْالــــصدقه ّمــــضطرب الحــــدیث، فــــي حدیثــــه بعــــض الــــصنعة، ومحلــــ": (11)َّوقــــال اإلمــــام أبــــو حــــاتم الــــرازي ِّ"    ، 
،   "ضطرب فــي بعــض حدیثــهثبــت مــن یحیــى بــن یمــان، یحیــى یــأوكیــع " :(12)بــن حنبــلحمــد  اإلمــام أقــالو

َّلـــیس بحجـــة فـــي الحـــدیث: "(13)وقـــال اإلمـــام أحمـــد فـــي مـــوطن َّحـــدث عنـــه   : "(14)، وقـــال فـــي مـــوطن آخـــر"ُ
ــــم یــــزل الخطــــأ فــــي كتبــــه، وروى مــــن      ــــم یــــزل هكــــذا أو تغیــــر حــــین لقینــــاه أو ل َِالثــــوري بعجائــــب ال أدري ل َّ َّ

   ل بــــنَفــــْوَاســــتأذنت ن" :(16):(15)كــــم بــــن بــــشیرعبــــد الــــرحمن بــــن الح قــــال، و"َّالتفــــسیر عــــن الثــــوري عجائــــب

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )1( ْ َّ ْ   ).199:ص/9:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي )2( ْ   ).187:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّ الخطیب البغدادي)3( ْ   ).187 -186:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالخطیب البغدادي )4( ْ   ).187:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّ الخطیب البغدادي)5( ْ   ).187:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )6( ْ َّ ْ   ).199:ص/9:ج(َ
َْسؤاالت ابن الجنید لإلمام یحیى بن معین  )7(   ).438: ص-437:ص(ُ
  ).237:ص/7:ج(الكامل  )8(
ُّالخطیب البغدادي )9( ْ   ).188:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
  ).513:ص/8:ج(الطبقات  )10(
ِالجرح والتعدی: ابن أبي حاتم )11( ْ َّ ْ   ).199:ص/9:ج(ل َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )12( ْ َّ ْ   ).199:ص/9:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي )13( ْ   ).187:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّالخطیب البغدادي )14( ْ   ).188:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
ِْالنهديعبد الرحمن بن الحكم بن بشیر  )15(   .من هذا البحث) 231:ص(َّتقدمت ترجمته . َّ
ِالجرح والتعدیل : ن أبي حاتماب )16( ْ َّ ْ   ).199:ص/9:ج(َ
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ِ، وقــال اإلمــام محمــد بــن عبــد اهللا بــن عمــار الموصــلي" ال: فقــال، فــي إتیــان یحیــى بــن یمــان(1)رَّهــَطُم ْ َ َّ (2) :
ًسمعت یحیى بن یمان وقد أفلج، ولم یكن یحدثنا مـن كتـاب، إنمـا كـان یحـدثنا حفظـ" ِّ ُِّ ، ویحیـى بـن یمـان ال اَُّ

ُّیحتج به َ ُّال یحتج بحدیثـه لـسوء : "(4)َّ، وقال النسائي في موطن آخر"لیس بالقوي: (3)ُّ وقال اإلمام النسائي،"ُ َ ُ
  ".حفظه وكثرة خطئه

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
ُصدوق یخطئ"یحیى بن یمان  َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  

َّنقاد بعض الوافق  ْمیر على جرحه وتضعیفهُاإلمام ابن نُّ َ.  
َالرواة الذین قال فیهم  -2   ": وأكثرنا غرائباًنا طلبُفَعْضكان َأ"ُّ

ْالعجليمحمد بن یزید : َّالراوي ّ، أبو هشام الرفاعي الكوفيِ ِ ُ(5):  
َّقــول ابــن نمیــر فــي الــراوي - ْ َ ِ الجــرح والتعــدیلبــن أبــي حــاتمأخــرج اإلمــام ا :ُ ْ َّ ْ   :ســمعت أبــي یقــول: ، قــال(6)"َ
ْئل ابن نمیر عن أبي هشام اُس ّأخـرج اإلمـــام ابـــن عـدي و ،"كثرنـا غرائـب وأاًكـان أضـعفنا طلبـ: لرفاعي، قالَُ ِ َ

ّالحـــضرمــي، قــــالد بــن عبـــد اهللا ـــــعـــن محم بــســنده (7)"الكامـــــل"فــي  ِ َ ْ ْنمیـــرت البــن ــــــقل :َ   تحفـــظ عــن زیـــد بـــنَُ
®  M :َّعبـاسبـن ا عـن (11) عـن سـعید بـن جبیـر(10)سماعیل بـن أبـي خالـد عن إ(9) عن سفیان(8)حباب

  °  ¯L(12)،َّحــد" : قلــت،"؟مــن قــال هــذا" : قــال،"مــن غیــر خــرس" : قــال َّالحمــانيا یحیــى َنَثَ  : قــال،"(13)ِ

                                                           
ِّالضبي أبو مسعود ،رَّهَطُل بن مَفْوَن )1( ّالكـوفي َّ ِ  : روى عنـه، وابـن المبـارك، ومفـضل بـن مهلهـل،حـوص األيبـأ : روى عـن،ُ

ّالطنافــسي، محمــد  وعلــى بــن،الحــسن بــن الربیــع ِ ِ ِالجــرح والتعــدیل :ابــن أبــي حــاتم: ُینظــر.  وعبــد الــرحمن بــن الحكــم بــن بــشیرََّ ْ َّ ْ َ 
  ).2238: (، ترجمة رقم)488:ص/8:ج(
ُّالخطیب البغدادي )2( ْ   ).186: ص-185:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
ُّ الخطیب البغدادي)3( ْ   ).188:ص/16:ج(تاریخ بغداد : َ
.  )854:ص(، )5703:ح(ُّ الـسكر،  بهـا مـن أبـاح شـرابَّتـلذكـر األخبـار التـي اع: األشـربة، بـاب: َّنن النـسائي، كتـابُس )4(

أبو : اعتنى به، ّالعالمة محمد ناصر األلباني: ّحكم على أحادیثه وآثاره وعلق علیهَّسنن النسائي، : َّأحمد بن شعیب النسائي
  .مكتبة المعارف،  السعودیة-لریاضا، عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان

ْالعجلي، أبو ه محمد بن یزید )5( ّشام الرفاعي الكوفيِ ِّ   .من هذا البحث) 341:ص(مت ترجمته َّتقد. ُ
  ).129:ص/8:ج( )6(
  ). 274:ص/6:ج( )7(
ّالتمیمي ّيلْكُ العبابُحالزید بن  )8( ِ ِ   .من هذا البحث) 12:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  . َّالثوريهو  )9(
ّ إسماعیل بن أبي خالد األحمسي)10( َ ْ َ ّ البجليْ ِ َ   . من هذا البحث) 371:ص(َّتقدمت ترجمته  .َ
ّید بن جبیر األسديالتابعي سعهو ) 11( ِ َ َ.  
  ).10من اآلیة : سورة مریم( )12(
َّیحیى بن عبد الحمید الحمان )13(   .من هذا البحث) 111:ص(َّتقدمت ترجمته . يِ
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ِقـه علـى ُْوال تل: "، قـال(1)"تـاریخ بغـداد"وفـي  ،"ُهَ علـى أبـي هـشام الرفـاعي فیبلعـِهِقـْلُ وال ت، كـل أحـدى علـِهِقْلأ" ِ
ْبن نمیراإلمام ابسنده عن ، (2)"میزان االعتدال"في  الذهبي  الحافظوأخرج، "أبي هشام فیسرقه كـان : " قال،َُ

  ."أبو هشام یسرق الحدیث
َّالنقــاد  أقــوال - َّ ذكــره اإلمــام ابــن حبــان فــي :َّفــي الــراويُّ ُكــان یخطــئ ویخــالف: "، وقــال(3)"ِّالثقــات"ِ ، وقــال "ُ

ْالعجلــياإلمــام  قــال ، و"اًمــا أرى بــه بأســ: "(5)، وقــال اإلمــام یحیــى بــن معــین"ال بــأس بــه، صــاحب قــرآن: "(4)ِ
 البخـاري روى َّ وجـزم الخطیـب بـأن، في شـیوخ البخـاريّيِدَبن عاوذكره ، لیس بالقوي: "(6)الحافظ ابن حجر

: (9)وضـع آخــر، وقـال اإلمـام البخـاري فـي م"(8)جمعـین علـى ضـعفهُ لكـن قـد قـال البخـاري رأیـتهم م،(7)عنـه
مـون َّیتكل" :، زاد أبـو حـاتم"ضـعیف: "(11)َّ، واإلمـام النـسائي(10)َّ، وقـال اإلمـام أبـو حـاتم الـرازي"َّیتكلمون فیه"

  ".(12)بانُزْرَفیه، هو مثل مسروق بن الم
َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ:  

َُوالله َأعلم" فضعی"محمد بن یزید  ْ ُ َّ َ.  
َّأغلب النقاد وافق  ْاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفهُّ َُ.  

  
  
  
  
  
  

                                                           
  ).957:ص/4:ج() 1(
  ). 68:ص/4:ج() 2(
  ).109:ص/9:ج( )3(
ُّالخطیب البغدادي )4( ْ   ).597:ص/4:ج(تاریخ بغداد : َ
ْالخطیب البغ) 5(   ).597:ص/4:ج(تاریخ بغداد : ُّداديَ
  .)514:ص(تقریب التهذیب  )6(
ُّالخطیب البغدادي ".محمد بن إسماعیل البخاري: روى عنه: " قال الخطیب)7( ْ   ،)595:ص/4:ج(تاریخ بغداد : َ
ً ینظــر أیــضا)8( ُّالخطیــب البغــدادي: ُ ْ َمجتمعــین علــى ضــعفه"، وفیــه )598:ص/4:ج(تــاریخ بغــداد : َ ْ جمعــین علــى ُم"، بــدل "ُ

َُفالله َأعلم" ضعفه ْ ُ َّ َ.  
  ).357:ص/2:ج( التاریخ الصغیر )9(
ِالجرح والتعدیل :  ابن أبي حاتم)10( ْ َّ ْ   ).129:ص/8:ج(َ
َ كتاب الضعفاء والمتروكین )11( َ   ).223:ص(ُّ
ّالكندي، بانُزْرَمسروق بن الم )12( ْ ّالكوفي، أبو سعید ِ ِ تقریـب التهـذیب : ن حجـرابـ: ُینظـر.  مـات سـنة أربعـین ومـائتین هجریـةُ
  )6603: (، ترجمة رقم)528:ص(
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َالرواة الذین قال فیهم  -3    ": بحدیثهُأَعبُلیس ی"ُّ
ّمسلم بن خالد المخزومي المكي: َّالراوي ِّّ ُ ْ ّالزنجي "(1)َ ْ َّ(2):"  

َّقول ابـن نمیـر فـي الـراوي - ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" فـي تمبـن أبـي حـاأخـرج اإلمـام ا :ُ ْ َّ ْ ّعلـي بـن  نـاأخبر: ، قـال(3)"َ
ْنمیر ابن سمعت :قال ،ُالحسین بن الجنید   ." بحدیثهُأَعبُ لیس یّجيْنَّالز مسلم بن خالد": یقول َُ

َّالنقـاد  أقـوال - َّ ذكــره اإلمـام ابـن حبـان فــي :َّفــي الـراويُّ  ومنــه ،مـن فقهــاء أهـل الحجـاز: "، وقـال(4)"ِّالثقـات"ِ
َّ وای، الفقه(5)ّافعيَّ الشَمَّتعل ، وقـال "اً أحیانـئخطـُ وكـان مـسلم ی؛(6)یلقى مالك بـن أنـسجالس قبل أن ُاه كان یٕ

َثقــة": (7)یحیــى بــن معــیناإلمــام  كــان : "(9)، وقــال فــي مــوطن آخــر"لــیس بــه بــأس: "(8)، وقــال فــي مــوطن"ِ
ّ، وقـــال اإلمـــام ابـــن عـــدي"اًضـــعیف ِ ، وقـــال الحـــافظ ابـــن "ه ال بـــأس بـــهَّوهـــو حـــسن الحـــدیث، وأرجـــو أنـــ: "(10)َ
ُفقیـه صـدوق، كثیـر األوهـام: "(11)حجر ، وقـال فـي "اإلمـام الفقیـه، شـیخ الحـرم: "(12)وقـال الحـافظ الـذهبي ،"َ

ُإمام صدوق یهم: "(13)موطن ، وقـال " لكثـرة غلطـه(15)ه أبـو داودَفَّعَ وض،قِّوث: "(14)، وقال في موطن آخر"َ
ْاإلمام ابن سعد َالحدیث، كثیر الغلط والخطأ في حدیثه، وكان في بدنـه نعـم الرجـل ولكنـه وكان كثیر : "(16)َ ْ ِ

َّكان یغلط، وداود العطار ، قـال "كـذا وكـذا: "(19)، وقال اإلمام أحمد بن حنبـل" منه في الحدیث(18) أرفع(17)َ
                                                           

  .من هذا البحث) 342:ص(َّتقدمت ترجمته . ّجيْنَّ المعروف بالزّيِّمي موالهم المكمسلم بن خالد المخزو )1(
ّ كان أشقر لقب بالزنجي بالضد، وقیل)2( ْ ل تهـذیب الكمـا: ، المـزي)255:ص/1:ج(تـذكرة الحفـاظ : الـذهبي. لمحبتـه للتمـر: َّ
  ).513:ص/27:ج(
  ). 323:ص/1:ج( )3(
  ).448:ص/7:ج( )4(
  .ّهو اإلمام محمد بن إدریس الشافعي )5(
  . ّ هو اإلمام مالك بن أنس األصبحي)6(
ّ روایة الدوري -تاریخ ابن معین )7(   ).50:ص/1:ج(ُّ
َْسؤاالت ابن الجنید لإلمام ابن معین  )8(   ).479:ص(ُ
َالضعفاء : العقیلي )9( َ   ).150:ص/4:ج(ُّ
  ).311:ص/6:ج(الكامل  )10(
  .)529:ص(تقریب التهذیب  )11(
  ). 255:ص/1:ج(تذكرة الحفاظ  )12(
َالمغني في الضعفاء  )13( َ   ).295:ص/2:ج(ُّ
  ). 258:ص/2:ج(الكاشف  )14(
َهو اإلمام أبو داود السجستاني، صاحب السنن )15( ْ ّ.  
  ).61:ص/8:ج(الطبقات  )16(
َْسلیمان أبو ،راَّطَداود بن عبد الرحمن الع )17(  وكـان مولـده سـنة  ومائـة هجریـة، أو خمـس وسـبعین،مـات سـنة أربـع، ّيِّ المكـُ

  ).1798: (، ترجمة رقم)199:ص( تقریب التهذیب :ابن حجر: ُینظر. مائة
  ".أرفع"بدل " أروج"وردت كلمة ) 513:ص/27:ج(في تهذیب الكمال  )18(
َالعلل معرفة الرجال  )19(   ). 478:ص/2:ج(ِّ
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داود وقــال اإلمــام أبــو  ،"كــان یحــرك یــدهكــذا وكــذا، : الــذي یقــول أبــي: "اإلمــام عبــد اهللا بــن أحمــد بــن حنبــل
َالسجستاني ْ ّلـیس بـالقوي: "(3)َّ، وقال النسائي فـي مـوطن"ضعیف: "(2)َّ، والنسائي(1)ّ ، وقـال اإلمـام أبـو حـاتم "َ

ُتعـــرف وتنكـــر بـــه، ُّجَحـــتُه وال یُ حدیثـــُبَكتـــُ منكـــر الحـــدیث، یّي،وَلـــیس بـــذاك القـــ": (4)َّالـــرازي ُ َُ ِ وقـــال اإلمـــام  ،"ْ
، وقـــال ابـــن المـــدیني فـــي "يءلـــیس بـــش": (6)ي بـــن المـــدینّيعلـــاإلمـــام قـــال ، و"ذاهـــب الحـــدیث: "(5)الترمـــذي
، واإلمام  أبـو (8)، وقال اإلمام البخاري"منكر الحدیث، ما كتبت عنه، وما كتبت عن رجل عنه ":(7)موطن

َّزرعة الرازي ْ   ".لیس بشيء: "(10)، وزاد البخاري في موطن"منكر الحدیث: "(9)ُ
َّین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراوي والمقارنة ب- ُّ ْ َ ُ:  

َُوالله َأعلم" ضعیف"مسلم بن خالد  ْ ُ َّ َ.  
َّبعض النقاد وافق  ْاإلمام ابن نمیر على جرحه وتضعیفهُّ َُ.   

َالرواة الذین قال فیهم  -4   ":ما مات فالن حتى قرأ ما لیس من حدیثه"ُّ
ِعبد العزیز بن أبان بن محمد اُألمو: َّالراوي ّي الكوفيْ ِ ُ ّ)11(:  

َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ ِالجرح والتعدیل"في  أخرج اإلمام ابن أبي حاتم :ُ ْ َّ ْ ْزرعةنا أبو أخبر :، قال)12("َ ُ- 
ْنمیــر سـمعت ابــن : قــال،-َّهـو الــرازي ، "حتــى قــرأ مـا لــیس مــن حدیثــه بـانأمــا مــات عبـد العزیــز بــن ":  یقـولَُ

ُّأخرج الخطیب البغدادي في و ْ ْابـن نمیـربسنده عـن اإلمـام ) 13("خ بغدادتاری"َ ًمـا رأیـت أحـد: "، قـالَُ ً أبـین أمـراُ َ َ  اْ
َّكذابهو : منه، وقال َ".  

َّالنقاد  أقوال - ُلیس بذاك، ولیس هــــو في شـــيء مـــن كتبي: ")14(ّ قال اإلمام علي بن المدیني:َّفي الراويُّ ُ ٍ" ،  
  

                                                           
  ).511:ص/27:ج(تهذیب الكمال : ّزيالم )1(
َكتاب الضعفاء والمتروكین  )2( َ   ). 228:ص(ُّ
  ). 512:ص/27:ج(تهذیب الكمال : المزي )3(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )4( ْ َّ ْ   ). 183:ص/3:ج(َ
  ).191:ص(ّعلل الترمذي الكبیر  )5(
ِلجرح والتعدیل ا: ، ابن أبي حاتم)260:ص/7:ج(التاریخ الكبیر : ّالبخاري )6( ْ َّ ْ   ). 183:ص/3:ج(َ
ّابن عدي )7( ِ   ).309:ص/6:ج(الكامل : َ
َالضعفاء الصغیر : ّالبخاري )8( َ   ).260:ص/7:ج(، التاریخ الكبیر )110:ص(ُّ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ّابن الجوزي )9( َ   ).117:ص/3:ج(ُّ
ّ ابن عدي)10( ِ   ).309:ص/6:ج(الكامل : َ
ّاألمويمد  بن محعبد العزیز بن أبان) 11( ِ ُ ّلكوفيا ْ ِ   .من هذا البحث) 342:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ). 377:ص/5:ج() 12(
  ).209:ص/12:ج() 13(
ُّالخطیب البغدادي) 14( ْ   ).207:ص/12:ج(تاریخ بغداد : َ
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َ، واإلمـــام الـــدار)1(َّوقـــال اإلمـــام النــــسائي ّقطنيَّ ،      "متــــروك: ")4(، والحـــافظ ابــــن حجـــر)3(، والحــــافظ الـــذهبي)2(ُ
: )5(َّ، وقــال اإلمــام النــسائي فــي موضــع آخــر"ّكذبــه ابــن معــین وغیــره: "، وزاد ابــن حجــر"مــتهم: "زاد الــذهبي

ُلـــــیس بثقـــــة وال یكتـــــب حدیثـــــه" ُ َُ َ ْ، وقـــــال اإلمـــــام یعقـــــوب بـــــن شـــــیبة"تركـــــوه: ")6(، وقـــــال اإلمـــــام البخـــــاري"ِ َ)7(        :
 متـروك كثیـر الخطـأ، كثیـر الغلـط، وقـد ذكـروه بـأكثر مـن هـذا، اًوعبد العزیـز بـن أبـان عنـد أصـحابنا جمیعـ"

ْوسمعت محمد بن عبد اهللا بن نمیر، یقول ًما رأیـت أحـد": َُ ً أبـین أمـراُ َ َ َّكـذابهـو :  منـه، وقـالاْ  وقـال اإلمـام ،"َ
 ُبَكتــُشتغل بــه، تركــوه، ال یُال یــ: "یــز بــن أبــان؟، فقــالســألت أبــي عــن عبــد العز: )8(َّابــن أبــي حــاتم الــرازي

ْزرعةبا أسألت : )9(، وقال"هُحدیث :  قـال،"؟هُ حدیثـُبَكتـُی" :، قلـت"ضعیف":  فقال؟،بانأ عن عبد العزیز بن ُ
ْزرعـة وتـرك أبـو -رعلـى االعتبـا َّالِإما یعجبنـي " ، وقـال "- حدیثـه، وامتنـع مـن قراءتـه علینـا، وضـربنا علیـهُ

ّام ابــن عــدياإلمــ ِ ، وقــال اإلمــام ابــن "ُغیــر مــا ذكــرت مــن البواطیــل، وعــن غیــره) 11(َّولــه عــن الثــوري: ")10(َ
ْســعد بــن  یحیــى ، وقــال اإلمــام"ِّوكــان كثیــر الروایــة عــن ســفیان، ثــم خلــط بعــد ذلــك، فأمــسكوا حدیثــه: ")12(َ
 بـان واهللاأ العزیـز بـن عبد ":)15(وقال، "ٍلیس حدیثه بشيء، كان یكذب: ")14(، وقال"يءلیس بش": )13(معین

ًكــذاب كــان َّإنــه َّ فــي مــوطن      ، وقــال")17( لــم تكــنَّالثــوريحادیــث عــن ســفیان أع َضــَو: ")16(، وقــال فــي مــوطن"اَ
َّكذاب خبیث یضع الحدیث: ")18(آخر ِّكان یحدث بأحادیث موضوعة: ")19(، وقال"َ َ ، وقال اإلمـام أحمـد بـن "ُ

                                                           
َكتاب الضعفاء والمتروكین ) 1( َ   ).168:ص(ُّ
  ).6/193(العلل ) 2(
َالضعفاء المغني في ) 3( َ   ).560:ص/1:ج(ُّ
  .)356:ص(تقریب التهذیب ) 4(
  ).112:ص/18:ج(تهذیب الكمال : المزي) 5(
َالضعفاء الصغیر ) 6( َ   ).78:ص(ُّ
ُّ الخطیب البغدادي)7( ْ   ).209: ص-208:ص/12:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالجرح والتعدیل ) 8( ْ َّ ْ   ).377:ص/5:ج(َ
ِ الجرح والتعدیل )9( ْ َّ ْ   ).378:ص/5:ج(َ
  ).288:ص/5:ج(الكامل ) 10(
  .هو سفیان) 11(
  ).288:ص/8:ج(الطبقات ) 12(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 13( ْ َّ ْ   ).377:ص/5:ج(َ
ُّالخطیب البغدادي) 14( ْ   ).208:ص/12:ج(تاریخ بغداد : َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 15( ْ َّ ْ   ).377:ص/5:ج(َ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 16( ْ َّ ْ   ).377:ص/5:ج(َ
  ".لم یكن بشيء: "بزیادة) 207:ص/12:ج(رة في تاریخ بغداد وردت العبا) 17(
َْسؤاالت ابن الجنید لإلمام یحیى بن معین ) 18(   ).293:ص(ُ
ُّالخطیب البغدادي) 19( ْ   ).208:ص/12:ج(تاریخ بغداد : َ
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 عــن ســفیان فهــو هث بــَّدَكــل مــن حــ: "-َّالثــوريعــن  ثَّدَبــان حــأ  عبــد العزیــز بــنَّنُقــد ذكــر لــه أو -)1(حنبــل
َّكذاب ، "حمد بن حنبل، ویقول أسقطوا حدیثـهأتركه  بانأبن  عبد العزیز": )2(َّ، وقال اإلمام أبو حاتم الرازي"َ

 لم أخـرج عنـه فـي" : قال؟،عبد العزیز بن أبان  سألت أبي عن :)3(وقال اإلمام عبد اهللا بن أحمد بن حنبل
َّ، وقــال اإلمــام ابــن حبــان"اًالمــسند شــیئ  ویــسرق ،وكــان ممــن یأخــذ كتــب النــاس فیرویهــا مــن غیــر ســماع ":)4(ِ

، وذكــره "د بــن حنبــل وكــان شــدید الحمــل علیــهعــضالت، تركــه أحمــُشــیاء الم باإلِّالثقــاتالحــدیث، ویــأتى عــن 
َالكشف الحثیث عمن رمي بوضع الحد"ِّاإلمام برهان الدین الحلبي في  ِ ُ   .)5("یثَّ

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َّكذاب"عبد العزیز بن أبان  َُوالله َأعلم" َ ْ ُ َّ َ.  

ُالنقاد وافق  َّ ْن نمیر على اإلمام ابُّ ِى رمیه بالكذب أغلبهم عله، ووافقاً شدیداًتضعیفه تضعیفَُ ْ َ.  
َالرواة الذین -5   ":ما یسوى تمرة" قال فیهم ُّ

ّیحیى بن برید بن عبد اهللا اَألشعري الكوفي: َّالراوي ِ ُ ّْ ِ َ َُ)6(:  
َّقول ابـن نمیـر فـي الـراوي - ْ َ ِالجـرح والتعـدیل" أخـرج اإلمـام ابـن أبـي حـاتم فـي :ُ ْ َّ ْ  بـن ّنـا علـيأخبر :، قـال)7("َ

ْنمیـــر ســـمعت ابـــن : قـــال،ُالحـــسین بـــن الجنیـــد      مـــا یـــسوى، الكوفیـــون یـــروون عنـــه،یحیـــى بـــن بریـــد": ل یقـــوَُ
  ."تمرة
َّالنقاد  أقوال - ، " الحـدیثضـعیف ":)9(، واإلمـام أحمـد بـن حنبـل)8( اإلمـام یحیـى بـن معـینقـال :َّفي الراويُّ

ّوقال اإلمام الدارقطني ُ َ لـیس : ")11(، وقال اإلمام یحیـى بـن معـین فـي موضـع"لیس بالقوي في الحدیث: ")10(َّ
ِّكــذاب یــدعي مــالم یــسمع، وأحادیــث لــم یخلقهــا اهللا قــط: ")12(، وقــال فــي موضــع آخــر"بــشيء َ َّ ، وقــال اإلمــام "َ

، "فمـن أیـن جـاء ضـعفه؟: "، قیـل"َِعبد العزیـز بـن أبـان لـیس بثقـة: "سمعت یحیى یقول: )13(َّعثمان الدارمي

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 1( ْ َّ ْ   ).377:ص/5:ج(َ
ِالجرح والتعدیل ) 2( ْ َّ ْ   ).377:ص/5:ج(َ
َالضعفاء : قیليالع) 3( َ   ).16:ص/3:ج(ُّ
  ).140:ص/2:ج(كتاب المجروحین ) 4(
  ).168:ص() 5(
ّعبد اهللا األشعريرید بن یحیى بن ب) 6( ِ َ ْ ّالكوفي َ ِ   .من هذا البحث) 343:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ). 132:ص/9:ج(، )323:ص/1:ج() 7(
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 8( ْ َّ ْ   ). 131:ص/9:ج(َ
ِ عديابن) 9(   ).225:ص/7:ج(الكامل : َ
  ).173:ص/1:ج(المؤتلف  والمختلف ) 10(
َالضعفاء : العقیلي) 11( َ   ).17:ص/3:ج(ُّ
َالضعفاء : العقیلي) 12( َ   ).17:ص/3:ج(ُّ
َالضعفاء : العقیلي) 13( َ   ).17:ص/3:ج(ُّ
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لــم أخـرج عنـه فــي : ")1( حنبــل فـي مـوطن، وقــال اإلمـام  أحمـد بـن"كـان یأخـذ أحادیــث النـاس فیرویهـا: "قـال
، وقــال "هُ حدیثــُبَكتــُ لــیس بــالمتروك، ی،ضــعیف الحــدیث": )2(َّ اإلمــام أبــو حــاتم الــرازيقــال، و"اًالمــسند شــیئ

ْزرعة وب، وقال اإلمام أ"روى أحادیث منكرة: ")3(ّاإلمام علي بن المدیني   ". الحدیثمنكر ": )4(َّالرازي ُ
َّي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقادَّ خالصة القول في الراو- ُّ ْ َ ُ :  

َُوالله َأعلم" اًضعیف جد"یحیى بن برید  ْ ُ َّ َ.  
ُالنقاد وافق  َّ ْاإلمام ابن نمیر ُّ   .اً شدیداً وتضعیفه تضعیفعلى جرحهَُ

َالرواة الذین قال فیهم  -6   ":مؤنته كفانا قد رجل هذا"ُّ
َّجلي الكوفي الخشابَالهیثم بن خالد الب: َّالراوي َ ُّ ِّ ِ َ)5(:  

َّقول ابن نمیر في الراوي - ْ َ  لـي قـال: )7(نّطـیُ مقـال: قـال، )6("میـزان االعتـدال" أخـرج الحـافظ الـذهبي فـي :ُ
ْنمیـــر بـــنا لـــسان "، وأخـــرج الحـــافظ ابـــن حجـــر فـــي "الباطـــل روى هَّنـــَأل :یعنـــي ،مؤنتـــه كفانـــا قـــد رجـــل هـــذا" :َُ

ْالحضقال : ، قال)8("المیزان ّرميَ ِ ْنمیر، كان أبو عبد الرحمن بن :َ  ،اذهـب فاكتـب عـن هیـثم الخـشاب" : قـالَُ
  ".هذا قد كفانا مؤنته" : فقال، ثم جئت فألقیت علیه هذا،فذهبت إلیه

َّالنقاد  أقوال - ّ قال اإلمام محمد بن عبد اهللا الحضرمي:َّفي الراويُّ ِ َ ْ ، وقال الحافظ ابـن "َِوكان غیر ثقة: ")9(َ
  ".متروك: ")10(حجر

َّ خالصة القول في الراوي والمقارنة بین حكم ابن نمیر وأحكام غیره من النقاد- ُّ ْ َ ُ َّ :  
َُوالله َأعلم" متروك"الهیثم بن خالد  ْ ُ َّ َ.  

َّبعض النقاد وافق ْمیر ُ اإلمام ابن نُّ   .اً شدیداًتضعیفه تضعیف وعلى جرحهَ
  
  
  
  

                                                           
َالضعفاء : العقیلي) 1( َ   ).16:ص/3:ج(ُّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 2( ْ َّ ْ   ). 132:ص/9:ج(َ
َكتاب الضعفاء والمتروكین : ابن الجوزي) 3( َ   ).192:ص/3:ج(ُّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 4( ْ َّ ْ   ). 132:ص/9:ج(َ
ّالبجليالهیثم بن خالد ) 5( ِ َ ّالكوفي َ ِ   .من هذا البحث) 343ص(َّتقدمت ترجمته .  الخشابُ
  ).356:ص/8:ج(المیزان لسان : ، ابن حجر)322:ص/4:ج(میزان االعتدال : الذهبي) 6(
ّمحمد بن عبد اهللا الحضرمياإلمام هو ) 7( ِ َ ْ ّمطین" َ ُ."  
  ).356:ص/8:ج(لسان المیزان : ابن حجر) 8(
  ).296:ص/4:ج(تهذیب الكمال ) 9(
  .)577:ص(تقریب التهذیب ) 10(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َبد اهللا بن نمري يف جرح  الرجالمنهج اإلمام حممد بن ع: الفصل الرابع ِّ ْ َ ُ 

 
 

414
 

َّوبعد هذه الجولة مع الرواة المجرحین عند  ُُّ ُاإلمام الناقـد محمـد بـن عبـد اهللا بـن نمیـر، والتـي عنیـت َ ْ َُ
ْفیهـا بــالرجوع إلــى أقـوال األئمــة النقــاد فـي جمیــع هــؤالء الــرواة، والمقارنـة بــین حكــم اإلمـام ابــن نمیــر وأحكــام  َُ َ ُّ َّ ُّ

َّغیره من النقاد، أعرض أهم ما توصلت إلیه مـن نتـائج وذلـك مـن خـالل الجـدول التـالي، ثـم أسـطر أهـم  مـا ُّ
  :وقفت علیه من مالحظات

  مالحظات  حونَّجرُالم  لونَّعدُالم  البلد  َّالراوي  م
ُالنقاد اإلمام وافق مصطلحات التجریح المطلق التي َّ ْابن نمیر في استعمالها  ُّ َ ُ  

َعدد الرواة                                                   ":  أحادیثهم فیها بعض الغلط "-1 ُّ) :2(  

ّحبان بن علي العنزي   -1 ِ ََ ّ َّ   ُالكوفة  ِ

ابـــــن معـــــین فـــــي 
أحــد أقوالــه، ابــن 

َّحبـــان،  ْالعجلـــيِ ِ ،
َابــن خــراش، ابــن  ِ

ّعــــــــــــــدي ِ ــــــــــــــو َ ، أب
ْزرعة، الذهبي ُ  

َّبعض النقاد ُّ    

ّمندل بن علي العنزي   -2 ِ ََ ّ َ ْ   ُالكوفة  ِ

ــــــــي ْالعجل ، ابــــــــن ِ
ـــــــــــو  ـــــــــــراش، أب ِخ
ْزرعـــــــــــــة، أبـــــــــــــو  ُ
ّحاتم، ابن عدي ِ َ  

َّبعض النقاد  ُّ  

  

َعدد الرواة                                                            : "ترك حدیثه"، "تركه "-2 ُّ) :2(  

َّأغلب النقاد  َّحران  أحمد بن عبد الملك   -3   الباجي  ُّ
ْقـال ابــن نمیـر أهــل : "َُ

بلـــــده یـــــسیئون الثنـــــاء 
  ".علیه

  المدینة  محمد بن عمر الواقدي  -4

كمــــــــــــــــــــــــــــــصعب 
ّالزبیري ِ َْ ، ومحمد ُّ

المــــــــــــــــــــــــــــــسیبي، 
ــــــــــــــــــــدراوردي،  ِوال ْ َ َ َّ
  ٕوابراهیم الحربي

َّأغلب النقاد ُّ  

  

َعدد الرواة                                                              : "شیخ، لیس بذاك "-3 ُّ) :1(  

ْعثمان بن سعد   -5 ْالبصرة  َ َ  
أبو حاتم وأبو 
ّزرعة، الذهبي ِ ْ َّأغلب النقاد  ُ ُّ    
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  مالحظات  حونَّجرُالم  لونَّعدُالم  البلد  اويَّالر  م
َعدد الرواة                                                          : "شیخ، لیس بمعروف "-4 ُّ) :1(  

ّالقاسم الجعفي  -6 ِ ْ َّكل النقاد  -  ُالكوفة  ُ ُّ    

َضعفه"، "ضعیف الحدیث"، "ضعیف" -5 َّ ُ، یضعفه"َ ِّ َ َعدد الرواة                 ":                ُ ُّ) :10(  

َّكل النقاد  -  ُالكوفة  إبراهیم بن إسماعیل  -7 ُّ    

َْجواب بن عبید اهللا  -8 ُ َّأغلب النقاد  ُالكوفة  ََّ ُّ  
ّســــفیان الثــــوري،  َّ

ْنعیمأبو  َُ   

ضــــــــعیف الحـــــــــدیث، "
ّالثـوريوقد رآه سفیان  َّ 

، "فلــــــــم یحمـــــــــل عنـــــــــه
وقــــــــــال أبــــــــــو خالــــــــــد "

قـــــــد رأیـــــــت : األحمـــــــر
َّجــــو ِاب التیمــــَ  وكــــان ّيَْ

ویـذهب مـذهب  ُّیقـص
  ".اإلرجاء

ْرشدین  بن كریب  -9 َ ُ ِْ َّكل النقاد  -  المدینة  ِ ُّ    

َصدقة بن عبد اهللا  -10 َّكل النقاد  -  الشام  َ ُّ    

ْعثمان بن عمیر  -11 َ َّكل النقاد  -  ُالكوفة  ُ ُّ    

َّكل النقاد  -  ُالكوفة  ّعلي بن ظبیان  -12 ُّ    

ْمحمد بن كریب  -13 َ ْأبو زرعة  لمدینةا  ُ َّأغلب النقاد  ُ ُّ    

ْموسى بن عمیر  -14 َ َّكل النقاد  -  ُالكوفة  ُ ُّ    

ْنهشل بن سعد  -15 َ َ ْ َّكل النقاد  -  خراسان  َ ُّ    

َّأبو بكر بن عیاش  -16 َ َّأغلب النقاد  ُالكوفة  َْ     یحیى القطان  ُّ

َعدد الرواة                  ":                                                  اًضعیف جد" -6 ُّ) :1( 

َّكل النقاد  -  ُالكوفة  إسماعیل بن إبراهیم  -17 ُّ    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َبد اهللا بن نمري يف جرح  الرجالمنهج اإلمام حممد بن ع: الفصل الرابع ِّ ْ َ ُ 

 
 

416
 

  مالحظات  حونَّجرُالم  لونَّعدُالم  البلد  َّالراوي  م
َعدد الرواة":                              یختلف علیه في األسانید"، "كان ال یحفظ األسانید" -7 ُّ) :2(  

  المدینة  حمد عبد اهللا بن م  -18

أحمد بن حنبل، 
وابــــــــن راهویــــــــه، 
ــــــــــــــــــــــــدي،  والحمی
البخــــــــــــــــــــــــــــــــاري، 
الترمــــــذي، ابـــــــن 

  حجر

َّبعض النقاد ُّ    

ِنجیح بن عبد الرحمن   -19   المدینة  َ

هشیم بن بشیر، 
أحمد بن حنبل، 

ْنعــــیمأبــــو  ، أبـــــو َُ
ْزرعـــــــــــــة، أبـــــــــــــو  ُ

  حاتم، 

َّأغلب النقاد ُّ    

َّْكان الناسَ توقون حدیثه" -8 َعدد الرواة                                         ":              ََ ُّ) :1(  

َّكل النقاد  -  َّمكة  إبراهیم بن یزید  -20 ُّ    

َّكذاب" -9 َعدد الرواة":                                                       یكذب على فالن"، "َ ُّ) :4(  
َّكل النقاد  -  ُالكوفة  الحسن بن زیاد  -21 ُّ    

َّأغلب النقاد  َّحران  عثمان بن عبد الرحمن  -22 َّابن حبان  ُّ ِ  
ـــــضعف مـــــن جهـــــة  َّال

  من یروي عنه
َّكل النقاد  -  ُالكوفة  محمد بن حسان  -23 ُّ    

َّكل النقاد  -  ُالكوفة  الولید بن أبي ثور  -24 ُّ    

َّكذاب كذاب" -10 ََّ َعدد الرواة      ":                                         من أكذب الناس"، "َ ُّ) :2(  

َّسعید بن سالم   -25 ْالبصرة  َ ْالعجلي  َ َّأغلب النقاد  ِ ُّ    

ْجمیع بن عمیر   -26 َ   ُالكوفة  ُ
ْالعجلـــــــــي ، أبـــــــــو ِ

حــــــــــــــاتم، ابــــــــــــــن 
  حجر

َّبعض النقاد ُّ    
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  مالحظات  حونَّجرُالم  لونَّعدُالم  البلد  َّالراوي  م
َعدد الرواة                                 ":                                لیس بالقوي" -12 ُّ) :1(  

ْعثمان بن عمیر  -27 َ َّكل النقاد  -  ُالكوفة   (1)ُ ُّ    

َلیس بثقة" -13 َعدد الرواة":                                                                    ِ ُّ) :1(  

َّكل النقاد  -  ُالكوفة  الحكم بن ظهیر  -28 ُّ    
َعدد الرواة":                                            لیس حدیثه بشيء"، "لیس بشيء "-14 ُّ) :1(  

َّابن حبان  ُالكوفة  محمد بن صبیح  -29 ِ  -  

اختلـــــــف حكـــــــم ابــــــــن 
ـــــــراوي،  َّنمیـــــــر فـــــــي ال ْ َُ

ُصــــــــــــدوق: "فقـــــــــــال َ"، 
ــــــــیس " :وقــــــــال مــــــــرة ل
  ".حدیثه بشيء

َّكل النقاد  -  ُالكوفة  محمد بن مروان  -30 ُّ    
َّكل النقاد  -  ُالكوفة (2)الولید بن أبي ثور  -31 ُّ    
َّكل النقاد  -  الشام  یزید بن زیاد  -32 ُّ    

ُلیس ممن یكتب حدیثه" -15 ُ َعدد الرواة":                                                       َُ ُّ) :1(  

َیحیى بن سلمة  -33 َّكل النقاد  -  ُالكوفة  َ ُّ    
َّن یحدث عنهلیس هو مم" -16 َ َعدد الرواة":                                                    ُ ُّ) :2(  

  ُالكوفة  حدیج بن معاویة  -34

أحمــــــــــــــد، أبــــــــــــــو 
حــــــــــــــاتم، ابــــــــــــــن 
ّعـــــــــــــدي، ابـــــــــــــن  ِ َ

  حجر

َّأغلب النقاد ُّ    

ْ رشدین  بن سعد   -35 َ ِ ْ َّكل النقاد  -  مصر  ِ ُّ    

َعدد الرواة                                          ": اًال یساوي شیئ"، "اًلیس یسوى شیئ "-17 ُّ) :1(  

ْالبصرة  محمد بن عمرو  -36 َّكل النقاد  -  َ ُّ    

                                                           
  .من هذا الجدول) 11(َّ تقدم ذكره رقم )1(
  .من هذا الجدول) 25(َّتقدم ذكره رقم  )2(
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  مالحظات  حونَّجرُالم  لونَّعدُالم  البلد  َّالراوي  م

َعدد الرواة":                                                     متروك الحدیث"، "متروك" -18 ُّ) :3(  

َّكل النقاد  -  ُالكوفة  إسماعیل بن سلمان  -37 ُّ    

38-  
ـــــــي  ـــــــن أب ـــــــى ب ـــــــد األعل عب

َّكل النقاد  -  ُالكوفة  ُالمساور ُّ    

ْالنضر بن عبد الرحمن  -39 َّكل النقاد  -  ُالكوفة  َّ ُّ    

َعدد الرواة":                             أنكروا حدیثه"، "له أحادیث منكرة"، "منكر الحدیث" -19 ُّ) :5(  

  ُالكوفة  ّعلي بن غراب  -40

ْابــن ســعد،  ابــن  َ
معین، أحمد بن 
ـــــــــــــو  حنبـــــــــــــل، أب
َّحــاتم، النــسائي، 
ّابـــــــــــــن عـــــــــــــدي،   ِ َ
ّالــدارقطني، ابــن  ُ َ َّ

  حجر 

َّبعض النقاد ُّ  

ْقـال ابــن نمیــر كــان : "َُ
ــــــــسماع،  ــــــــه بال یعرفون

، "حادیــث منكــرةأولــه 
 اًكــــــان مفرطــــــ"وقــــــال 
 منكــــــر ،عُیَشَّتــــــفــــــي ال

، وأراد "الحـــــــــــــــــــــــــــــدیث
  . ارة التفردَّبالنك

َّكل النقاد  ُالكوفة  ّعلي بن هاشم  -41 ُّ  -  
ْأراد ابـــــــــــــــــن نمیـــــــــــــــــر  َُ

  َّبالنكارة التفرد

  َّالشام  سعید بن بشیر  -42

شعبة، سفیان 
بن عیینة، ا

ْدحیم، أبو  َ ُ
ْزرعة، أبو  ُ

  حاتم

َّأغلب النقاد ُّ    

ْالعجلي  المدینة  عاصم بن عبید اهللا  -43 َّأغلب النقاد  ِ ُّ    

  ُالكوفة  لربیعقیس بن ا  -44

ْنعیمأبو  ، شعبة، َُ
، ابــــــــــــن عیینـــــــــــــة

ِالطیالـــــــــــــــــــــــــــسي،   ََّ
بـــــــــــــــن عفـــــــــــــــان  

  مسلم، الفالس، 

َّبعض النقاد   ُّ  

ْقــــال ابــــن نمیــــر إن : "َُ
الناس قـد اختلفـوا فـي 

 وكـــان لـــه ابــــن ،أمـــره
فكـان هـو آفتـه، نظـر 
  أصحاب الحدیث في 
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  مالحظات  حونَّجرُالم  لونَّعدُالم  البلد  َّالراوي  م

      

ْأبـــو زر عـــة، ابـــن ُ
ـــــــــــــان، ابـــــــــــــن  َّحب ِ
ِعــــدي، الــــذهبي،  َ

  ابن حجر

  
كتبــــه فــــأنكروا حدیثــــه 
ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــوا أن ابن وظن

  ."غیرها

َعدد الرواة":                                                                یضع الحدیث" -20 ُّ) :4(  

َّكل النقاد  -  ُالكوفة  سیف بن عمر  -45 ُّ    

َّكل النقاد  -  َّالشام  محمد بن سعید  -46 ُّ    
ََّالجرح المطلق التي تفرد اإلمام مصطلحات  ْابن نمیرَ َ    في استعمالهاُ

َعدد الرواة":                                                               كَأنَّ حدیثه خیال" -1 ُّ) :1(  

  ُالكوفة  یحیى بن یمان  -47

ـــع، یعقـــوب،   وكی
ابــــن معــــین فــــي 
 أحــد أقوالــه، ابــن
المـــــــــــــــــــــــــــــــــدیني، 
الـــــــــذهبي، ابـــــــــن 

  حجر

َّبعض النقاد ُّ    

َعدد الرواة":                                                 وأكثرنا غرائباًكان أضعفنا طلب" -2 ُّ) :1(  

  ُالكوفة   محمد بن یزید  -48
ــــــــــــن معــــــــــــین،  اب

ْالعجلي ِ   
َّأغلب النقاد ُّ    

َعدد الرواة                                      ":                        لیس یعبأ بحدیثه" -3 ُّ) :1(  

  َّمكة  مسلم بن خالد   -49

ابــن معــین، ابــن 
ّعـــــــــــــدي، ابـــــــــــــن  ِ َ
ــــــــــــان، ابــــــــــــن  َّحب ِ

  حجر، الذهبي

َّبعض النقاد ُّ    

َعدد الرواة":                                       ما مات فالن حتى قرأ ما لیس من حدیثه" -4 ُّ) :1(  
َّكل النقاد  -  ُالكوفة  د العزیز بن أبانعب  -50 ُّ    
َعدد الرواة":                                                                 ما یسوى تمرة" -5 ُّ) :1(  

َّكل النقاد  -  ُالكوفة  یحیى بن برید  -51 ُّ    
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  مالحظات  حونَّجرُالم  لونَّعدُالم  البلد  َّالراوي  م
َعدد الرواة":                                                        انا مؤنتههذا رجل قد كف" -6 ُّ) :1(  

َّكل النقاد  -  ُالكوفة  الهیثم بن خالد  -52 ُّ    
  :َّوبعد هذا العرض یمكن الوقوف على مالحظات عدة، منها

َّ جرح-1 ْ اإلمام ابن نمیـر اثنـیَ ًن وخمـسین مـن الـرواة جرحـَُ َ متنوعـة عمال مـصطلحات وعبـارات  باسـتاً مطلقـاُّ
َ المــصطلحات والعبــارات، وقلــل مــن  هـذهها، وقـد أكثــر مــن اســتعمال بعــض مــدلوالتة فــي، مختلفــألفاظهــافـي  َّ

ومـا شـابهه مـن " ضـعیف" مـن خـالل الجـدول الـسابق، وكـان مـصطلح الحـظاستعمال الـبعض اآلخـر كمـا ی
َلرواة في حق عشرة من اهطلق، فقد أًأكثر المصطلحات استعماال ُّ.  

َّمــع مالحظــة قلــة عــدد مــن جــرحهم اإلمــام ابــن نمیــر بالنــسبة لمــن عــدلهم، فقــد عــدل َّ َ َْ َُ  - كمــا علمنــا-َّ
ًسبعة وثالثین ومائة من الرواة تعدیال َ ً عمن عدلهم تعدیالً، فضالاً مطلقُّ َّ   .اً نسبیَّ

ُ أغلب من جرحهم اإلمام ابن نمیر هم من أهل بلده الكوفة أو الوا-2 ْ َُ َّ َّردین علیها، فقد جـرح ثالثـة وثالثـین َ
َّ مــن أهــل الكوفــة، ممــا یــدل علــى أن كالاًراویــ ُّ َه فــي الــرواة كــان عــن علــم ودرایــة، فهــو أعــرف بأهــل بلــده، مــُ ُّ

َّوأعلم بأحوالهم من غیره، وقد عرفنا َأن كبــار األئمــة أمثال اإلمام أحمد بن حنبل ویحیى بن معین اعتمـدوا 
  .لدهأقواله في شیوخ ب

ُّوأمـا بــاقي الــرواة فكـانوا مــن بلــدان مختلفــة، كالبـصرة، وحــران، والــشام، والمدینـة، ومــصر، ممــا یــدل  َّ َّ ُّْ َ َ
َعلى سعة علمه ومعرفته بالرواة حیث لم تقتصر أحكامه على أهل الكوفة فحسب ُّ  .  

َّ النقاد وافق-3 ْ اإلمام ابن نمیر في أحكامه على الُّ َرواةَُ ْ اإلمام ابن نمیر َّن، فقد جرح في أغلب األحیاُّ ن اثنیَُ
ًوخمسین من الرواة جرح َ   :، وقداً مطلقاُّ

َ كل النقاد في جرح ه وافق-  َّ َمن الرواة، ) 30(  ُّ   .اًتقریب%) 57.7(أي ما نسبته   ُّ
َّ أغلب النقاد أو بعضهم في جرحهوافقو -  َمن الرواة، ) 17(  ُّ   .اًتقریب%) 32.7(أي ما نسبته   ُّ
َمن الرواة، ) 5(  َُّّ كل النقاد أو أغلبهم في جرح  هخالفو -    .اًتقریب%) 9.6(أي ما نسبته   ُّ

َوهذه اإلحصائیة تبین مدى اعتدال اإلمام ابن نمیر وتوسطه في أحكامه على الرواة وجرحهم ُّ ْ َُ ّ.  
ْاإلمام ابن نمیر ح َّجر -4 َخمسة من الرواةَُ َ الذین عدلهم أغلب أو كل النقادُّ ُّ   :  همو، َّ

ِّالمعدلون  البلد  َّالراوي ْقول اإلمام ابن نمیر  ُ َُ  

َّحران  أحمد بن عبد الملك َّأغلب النقاد  َ   ، فترك حدیثه"أهل بلده یسیئون الثناء علیه"  ُّ

َْجواب بن عبید اهللا ُ َّالنقادأغلب   ُالكوفة   ََّ ُّ  

ّالثــوريضــعیف الحــدیث، وقــد رآه ســفیان "  فلــم یحمــل َّ
َّقــــد رأیــــت جــــواب : لــــد األحمــــروقــــال أبــــو خا"، "عنــــه َ

ّالتیمي   ."ویذهب مذهب اإلرجاء ُّ وكان یقصَْ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َبد اهللا بن نمري يف جرح  الرجالمنهج اإلمام حممد بن ع: الفصل الرابع ِّ ْ َ ُ 

 
 

421
 

ِّالمعدلون  البلد  َّالراوي ْقول اإلمام ابن نمیر  ُ َُ  

َّأبو بكر بن عیاش  َ َّأغلب النقاد  ُالكوفة  َْ ُّ  
ّقال الدارمي ِ ْنمیـربـن اسـمعت : َّ  أبـا بكـر بـن ُفِّعَضُ یـَُ

َّعیاش  ،؟ي األعمـش كیف حاله ف: قلت، في الحدیثَ
  ".هو ضعیف في األعمش وغیره" :قال

َّحران  عثمان بن عبد الرحمن َّأغلب النقاد  َ َّكذاب"  ُّ َ"  

محمـــــد بـــــن صـــــبیح بـــــن 
َّكل النقاد   ُالكوفة   ماكَّالس ُّ  

ُصــدوق: "، وقــال"ءلــیس حدیثــه بــشي: "قــال : قــالو، "َ
ًصــدوقماك، وكــان َّحــدثنا محمــد بــن الــس" ُ  مــا علمتــه، اَ
َ عن الضعفىثَّدَما حَّبُر ْ َ".  

َوترجع مخالفة اإلمام ابن نمیر إلى المعرفة الخاصة بالرواة، وزیادة العلم بأحوالهم وأخبـارهم، یؤكـد  ُّ ْ َُ
   -:ذلك ما یلي

َثالثة من هؤالء الرواة هم من أهل بلده  -أ   ".ُالكوفة"ُّ
ْ فصل اإلمام ابن نمیر الحكم في-ب َُ َّثالثة مــن الرواة الذین جرحهم َّ َّ وخالف في جرحهم كل النقـاد َُّ ُّ

ْأو أغلبهم، فقال اإلمام ابن نمیر في    .، فترك حدیثه"أهل بلده یسیئون الثناء علیه: "أحمد بن عبد الملكَُ
ْ تـرك اإلمـام ابـن نمیـر ألحمـد بـن عبـد الملـكَّویفهم من ذلك أن  غیـر اصـطالحي بمعنـى اً كـان تركـَُ

َّحران"، فهو من أهل بلده فیهض عنه ولم یأخذ به لقول َّأنه لم یتركه ویطرحه لضعف فیه؛ بل أعر ، وأهل "َ
 ،ان یسیئون الثنـاء علیـهَّرَأهل ح: ، فهذا اإلمام أحمد بن حنبل، عندما قیل لهنسانإما یرضون عن َّ قلَّحران
 )2( المیمــوني، وعقــب"لطان بــسبب ضــیعة لــهُّ هــو یغــشى الــس،نــسانإمــا یرضــون عــن َّان قلَّأهــل حــر" :)1(قــال

ِّثقـة، تكلـم : ")3(، وقـال الحـافظ ابـن حجـر"م فیـه بكـالم حـسنَّ یـتكلاً عبـد اهللا حـسنيمره عند أبـأفرأیت " :ًائالق ُ َ ِ
َّفیه بال حجة ُ ."  
ْ اإلمـام ابـن نمیـروقال َْ فـي جـواب بـن عبیـد اهللاَُ ُ  هَّنـ، یعنـي َأ"ء ویـذهب مـذهب اإلرجـا،ُّوكـان یقـص: "ََّ

ث إلى الناس، فیوردون بعض القـصص المـسلیة والعجیبـة، حتـى دحّالذین یتكسبون بالت القصاص"كان من 
  . عفهُ وكان من أصحاب البدع االعتقادیة، ولهذا ض،)4("یستمع إلیهم الناس ویعطوهم

َّبن نمیر في محمد بن صبیح بن الساوقال اإلمام  ْ ُصدوق: "ماكَُ ، "یثه بـشيءدلیس ح" : وقال مرة،"َ
ًصدوق، وكان كامَّحدثنا محمد بن الس: "ً أیضاقالو ُ َث عن الضعفىَّدَما حَّبُ ما علمته، راَ ْ َ"     .  

ّویالحظ أن حكم اإلمام ابن نمیر في الراوي قد تغی َّ ْ َُ َّر، ویفهم أن األصل فـي الـراوي الـصدق، وربمـا َّ ُ َّ َّ
َّیكون قد حدث عن الضعفاء ِ الضعف من قبل من روى عنهَّ أي أن،َ َّ  .  

                                                           
ُّلخطیب البغدادي ا)1( ْ   ).440:ص/5:ج(تاریخ بغداد : َ
  .من هذا البحث) 348:ص(َّتقدمت ترجمته .  المیمونيعبد الملك بن عبد الحمیدهو ) 2(
  ).82:ص(تقریب التهذیب  )3(
َقیق الرغبة في توضیح النخبةتح: رُكریم بن عبد اهللا الخضیعبد ال) 4( ُّ   ).122: ص-121:ص( َّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َبد اهللا بن نمري يف جرح  الرجالمنهج اإلمام حممد بن ع: الفصل الرابع ِّ ْ َ ُ 

 
 

422
 

ْمـــن شـــیوخ اإلمـــام ابــن نمیـــر" َّیـــاشَأبـــو بكـــر بـــن ع"َّلــراوي  ا-ج ْابـــن نمیـــر فه ضـــعقـــد  و،َُ هـــو أعلـــم فَُ
َُبشیوخه من غیره، والله َأعلم ْ ُ َّ َ.   

ْ اإلمام ابن نمیرَّفقد كذبه" عثمان بن عبد الرحمن: "َّوأما الراوي َّبن حبان كـل ، وخالف هو واإلمام اَُ ِ
َّالنقاد في ذلك ُّ.  

َّحبـان ابـن ِوْرَلـم یـ: قلـت: "، فقـال)1("یزان االعتدالم" علیهما اإلمام الذهبي في َّوقد رد  فـي ترجمتـه ِ
         قــــال فــــي عثمــــان بــــناً أحــــدَّنســــرع بإحــــضاره، ومــــا علمــــت َأ موضــــوع أليء، ولــــو كــــان عنــــده لــــه شــــاًشــــیئ
َالرجـالیـأتي عـنهم بمنـاكیر، والكـالم فـي : مـا قـالواَّنِ عـن الهلكـى، إُسِّلَدُه یَّنِإ: الرحمن هذا عبد  َّ یجـوز إال الِّ

ْنمیراهللا بن   الورع، وكذا أسرف فیه محمد بن عبدّ المعرفة تامِّامَلت َّكذاب: ، فقالَُ َ".  
ْ یالحـــظ أن اإلمـــام ابـــن نمیـــر كـــان یفـــسر الجـــرح-5 َُ َّ، وأن أســـباب الجـــرح عنـــده متعـــددة، ویمكـــن -اً أحیانـــ-َّ

  : تقسیمها إلى قسمین
الرمــي بالبــدع الكــذب، والوضــع فــي الحــدیث، و: هــاَّأســباب تطعــن فــي عدالــة الــراوي، من:  األول-

   .لك ونحو ذ، والمغاالة في التشیع،االعتقادیة كاإلرجاء
الغلط والخطأ والوهم فـي الحـدیث، وروایـة المنكـر : َّأسباب تطعن في ضبط الراوي، منها:  الثاني-

الطعـن فـي وغرائب، الضعف في طلب الحدیث وكثرة الودیث، طرب والباطل وما ال أصل له من الحوالمض
ِّحفظ الراوي، وعدم مشابهة أحادیث الراوي ألحادیث الثقات َّ َّ.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ).46:ص/3:ج(میزان االعتدال ) 1(
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  المبحث الثالث
ْح عند اإلمام ابن نمیرْرَمراتب الج َ ُ  

ْالجرحدراسة مقارنة بمراتب ( َّالنقاد عند َ ُّ(  
َّالنقــاد، ومــنهم اإلمــام الناقــد محمــد بــن عبــداألئمــة َّعلمنــا ممــا ســبق أن  ْ اهللا بــن نمیــر قــد أصـــدروا ُّ َُ

َّ على الـرواة تتفـاوت فـي عباراتهـا وتختلـف فـي مـدلوالتها بحـسب مكانـة الـراوي ممـا روى، اًأحكام وقـد اجتهـد َُّ
َّالعلماء فـي ترتیـب مـصطلحات وعبـارات الجـرح والتعـدیل التـي اسـتعملها األئمـة النقـاد فـي إصـدار أحكـامهم  ُّ ِ ْ َّ ْ َ

َعلى الرواة   .َّدة في ترتیبها على مراتب وظهرت صور ع،ُّ
َّصورتها العامـة  إلى ًعند العلماء المتقدمین والمتأخرین وصوالح ْرَوفیما یلي بیان لصور مراتب الج

مـــن ثـــم االجتهـــاد فـــي و، باعتبـــاره مـــن المتـــأخرین) هــــ852ت(ّيِابـــن حجـــر العـــسقالنالتـــي وضـــعها الحـــافظ 
ِوعبــارات التعـــدیل عنــد اإلمـــام المـــصطلحات  تــصنیف ْ ْناقــد محمـــد بــن عبـــد اهللا بــن نمیـــر َّ هـــذه  بالنــسبة إلـــىَُ

   .بمراتال

ــب األول ــى زمــن الحــافظ ْرَمراتــب الجــ: المطل ــاد إل ــد النق َّح عن ُّ 
  .ابن حجر

ُّیعــد ح ْرَ وقــد جعــل مراتــب الجــ،(1)ٕشــیخ المراتــب وامامهــا )هـــ198ت(عبــد الــرحمن بــن مهــدياإلمــام  ُ
ِالتعــدیلو ْ : المرتبــة الثالثــة :ح فهــيْرَجــریح، أمــا مرتبــة الجــَّیل والثالثــة للتِدْعــَّ ثــالث مراتــب رئیــسة، مرتبتــان للتَّ

َمرتبة الراوي الذي یهم   . )2(وحدیثه من أنواع الضعیف،  بحدیثهُّجَحتُوهذا ال ی، والغالب في حدیثه الوهم، َّ
ْالجـرح والتعـ" فـي كتـاب  فقـال،)هــ327ت(ازيَّ عبد الرحمن بـن أبـي حـاتم الـر اإلمامثم جاء َّ ْ  :)3("ِدیلَ

ِالجـــرح والتعـــدیلوجـــدت األلفـــاظ فـــي و" ْ َّ ْ ِالجـــرح والتعـــدیلومـــن ثـــم جعـــل مراتـــب ، "ىَّ علـــى مراتـــب شـــتَ ْ َّ ْ   ثمـــانَ
  :هيف ح،ْرَجح، أما مراتب الْرَ للجعدیل، وأربعَّ؛ أربع للت)4(مراتب

  . اًه وینظر فیه اعتبارُ حدیثُبَكتُفهو ممن ی، "بلین الحدیث: " إذا أجابوا في الرجل-1
  . ه دونهَّ أنَّالِفهو بمنزلة األولى في كتب حدیثه إ، "لیس بالقوي: "ٕ واذا قالوا-2
  . عتبر بهُ بل ی؛طرح حدیثهُفهو دون الثانیة ال ی، "ضعیف الحدیث: "ٕ واذا قالوا-3

                                                           
ِالجرح والتعدیلمراتب : نزار عبد القادر ریان. إسماعیل سعید رضوان، د. د: ُینظر )1( ْ َّ ْ  .)10:ص( َ
ِالتعدیلالجرح و: ابن أبي حاتم )2( ْ ِالتعدیلمراتب الجرح و: نزار ریان. إسماعیل رضوان، د. د، )38:ص/2:ج( َّ ْ   .)11:ص( َّ
  .)37:ص/2:ج( )3(
ِ الجرح والتعدیل :م ابن أبي حات:ُینظر )4( ْ   . )37:ص/2:ج(َّ
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َّكــذاب" أو ،"ذاهــب الحــدیث" أو ،"متــروك الحــدیث: "ٕ واذا قــالوا-4  ُبَكتــُفهــو ســاقط الحــدیث ال ی، "َ
  .    هُحدیث

ُّالبغداديم جاء الخطیب ث ْ ِالجـرح والتعـدیلأشار فقط إلى أعلى مراتـب و، )هـ463ت(َ ْ َّ ْ  وقـال ،ا وأدناهـَ
َّكذاب": وأدونها أن یقال: ")1(في أدنى مراتب الجرح   ".   ساقط"، أو "َ

ُابـــن الـــصالح الـــشهرزورياإلمـــام ثـــم جـــاء  َ ْ علـــى َّ الـــرازي ابـــن أبـــي حـــاتماإلمـــام وافـــق و ،)هــــ643ت(َ
فـي بیـان األلفـاظ المـستعملة : ")2("علوم الحـدیث" في  فقال إلیه ما بلغه عن غیره،وأضاف، لمراتبتقسیمه ل

ِالجرح والتعـدیلبین أهل هذا الشأن في  ْ َّ ْ َازي فـي كتابـه َّوقـد رتبهـا أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم الـر، َ ِ
ِالتعدیلح وْرَفي الج ْ ونورد ما ذكره ونضیف إلیه مـا بلغنـا فـي ذلـك عـن ، ونحن نرتبها كذلك، فأجاد وأحسن، َّ

  "غیره إن شاء اهللا تعالى
وممـا لـم یـشرحه ابـن : ")3( فقـال،وغیـرهَّ الرازي لم یشرحها ابن أبي حاتمح ْرَفي الج اًأضاف ألفاظثم 

 الفـالن "، فالن مـضطرب الحـدیث: "أضافو، "المستعملة في هذا الباب قولهمأبي حاتم وغیره من األلفاظ 
فـالن فیـه أو "، "لـیس بـذاك القـوي"مـا قیـل َّبُور، "فـالن لـیس بـذاك ، فـالن ال شـيء، فالن مجهـول، " بهُّحتجُی

وقـد وافقـه علـى ذلـك النـووي ، "فـالن ضـعیف الحـدیث"ح أقـل مـن قـولهم ْرَوهـو فـي الجـ، "في حدیثـه ضـعف 
  .)4(اًونقل كالمه حرفی) هـ676ت(

ْبدأ مراتب الجرح ) 5("میزان االعتدال"به  وفي كتا)هـ748ت( الذهبيحافظثم جاء ال أردئهـا بخـالف بَ
  .سابقیه

 الذهبي على صنیعه في تقـسیم مراتـب حافظووافق ال) هـ806ت(ین العـراقيِّثم جاء الحافظ زین الد
ِالجرح والتعدیل ْ َّ ْ ِالتعدیلألفاظ ، مع إضافته لبعض َ ْ بـن ااإلمـام ابـن أبـي حـاتم، واإلمـام التي لم یـذكرها هـو، و َّ

َّالنقاداألئمة الصالح، وغیرهم من  : ، فقـال)6("التبـصرة والتـذكرة"ُذلك في شرحه على ألفتیه المسمى بــ َّوبین ،ُّ
ٌفـــالن وضـــاع: "علـــى ابـــن الـــصالح، فهـــيح ْرَوأمـــا تمییـــز مـــا زدتـــه مـــن ألفـــاظ الجـــ" َّ ، "وضـــع"، و"ُیـــضع"، و"ٌ
ٌدجــال"و ِّهم بالكــذبمــت"، و"َّ َ َّرد "، و"َِولــیس بالثقــة"، "ُوال یعتبــر بــه"، "ُســكتوا عنــه"و، "ٌفیــه نظــر"، و"ٌهالــك"، و"ٌ ُ

ُحدیثــه ِ ضــعیف جــد" و،"ُ ّواه بمــرة"، و"اٌ ُطرحــوا حدیثــه"، و"ٍ ٌمطــرح"، و"ِارم بــه"، و"ُ ِّ  منكــر"، و"اًوال یــساوي شــیئ"، "َ
ٍالحــدیث وواه ٌفیــه مقـــال"، وُ"ضـــعفوه"، و"ِ َضــعف"، و"ِ ِّ ُتعـــرف وتنكــر"، و"ُ ُ َُ ِ ٍلـــیس بحجـــة"، و"ِلـــیس بــالمتین"، و"ْ َّ ُ" ،

ٍلـــیس بعمـــدة"و ُ ّلـــیس بالمرضـــي"، و"ِ ُفیـــه خلـــ"، و"ّللـــضعف مـــا هـــو"، و"َ ِســـیئ الحفـــظ"، و"طعنـــوا فیـــه"، و"ٌفِ ُ ِّ َ" ،
ِتكلموا فیه"و ُ ََّ َ".  

                                                           
ِالروایة الكفایة في علم )1( َ َ  .)98:ص/1:ج( ِّ
  .)122: ص-121:ص( )2(
 .)127:ص(علوم الحدیث : ابن الصالح )3(
  .  )579: ص- 578:ص/1:ج( َّالراويتدریب : السیوطي: ُینظر )4(
   ).4:ص/1:ج: (ُینظر )5(
  ).379:ص/1:ج( )6(
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ِفهذه األلفاظ لم یذكرها ابن أبي حات" :)1(ً ثم أردف قائال ُ َ ْ ِ، وال ابن الصالحٍمُ ِ، وهي موجودة في كالم ُ ٌ
ِأئمة أهل ِ َوزدت ما في كالم أهله و: ُ، وأشرت إلى ذلك بقوليِن هذا الشَأَ ِ ِ ِ َ َ ُ   . "ُتْجدْ

مراتـــب ، )2("تقریـــب التهــذیب"فــي كتابــه قـــسم و، )هـــ852ت(ّيِ ابــن حجــر العـــسقالنثــم جــاء الحـــافظ
ِالتعدیلح وْرَالج ْ   :ي وهح،ْرَومراتب الجح، ْرَیل ومثلها للجِدْعَّللتمراتب  ست،  مرتبةة إلى اثنتي عشرَّ

َّمـــن روى عنــه أكثـــر مــن واحـــد ولــم یوثـــق: األولــى - ُ َ َ ْ مجهـــول  "أو، "مـــستور": ٕوالیــه اإلشـــارة بلفــظ، َ
  ."الحال

ََمن لم یوجد فیه توثیق لمعتبر: الثانیة - ّ ْ ْووجد فیه إطالق الـضعف، َ ٕوالیـه اإلشـارة ، ْرَّسَفـُولـو لـم ی، َّ
  . "ضعیف": بلفظ

ِمن لم یرو عنه غیر واحد: الثالثة - ْ َ ْ َّولم یوثق، َ   . "مجهول": ٕوالیه اإلشارة بلفظ، ُ
َمـــن لـــم یوثـــق البتـــة: الرابعـــة - َّ ُ ْ ِّوضـــعف مـــع ذلـــك بقـــادح، َ متـــروك "أو ، "بمتـــروك": ٕوالیـــه اإلشـــارة، ُ

  . "ساقط"أو ، "واهي الحدیث"أو ، "الحدیث
ِّمن اتهم بالكذب: الخامسة - َ ُّ ْ َ.  

ْمن ُأطلق علیه اسم : السادسة -          ."ضعوالو، بَالكذَ

ْ عند ابن نمیر حْرَجمراتب ال: المطلب الثاني َ   :وحكم أهلهاُ
َومن خالل تتبع مصطلحات وعبارات اإلمام محمد بن عبد اهللا بن نمیر في جرح الرواة، والوقـوف  ُّ ْ َُ

َعلى مدلوالتها، والتعرف على أحوال الرواة الذین أطلقت في حقهم، والمقارنة أحكـام غیـره مـن  بین أحكامه وُّ
َنقاد، یمكن تقسیم تلك المصطلحات والعبـارات بحـسب مـا تـدل علیـه أو تمثلـه فـي جـرح الـرواة إلـى مراتـب ال ُّ َّ ُّ

  : ثالث، هي
  :مرتبة الجرح الیسیر: المرتبة األولى

َالضعفاء، من هم  هذه المرتبة أهلو َ ُكتب أُالذین تُّ ُادیثهم وتخرج لالعتبار واالستشهاد، وقد ترتقـي حَ ُ
   -:هم المصطلحات والعبارات التالیةِّ وقد أطلقت في حقلشواهد،بالمتابعات وا

  ".شیخ لیس بذاك "-  ".أحادیثهم فیها بعض الغلط "-
ََّضعفه"، "ضعیف الحدیث"، "ضعیف "-  ".شیخ لیس بمعروف "- ُیضعفه"، "َ ِّ َ ُ."  

  ".یختلف علیه في األسانید"،  "كان ال یحفظ األسانید "-  ".َّكَأن حدیثه خیال "-

ُلیس هو ممن یحدث عنه "-  ".لیس بالقوي "- َّ َ ُ."  

  ".أنكروا حدیثه"، "له أحادیث منكرة"، "منكر الحدیث "-  ".ما یسوى تمرة "-
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  : الجرح الشدیدمرتبة : المرتبة الثانیة
ًالــضعفاء جــدمــن هــم  هــذه المرتبــة أهــلو َ َ ُطــرح أُالــذین ت، اُّ ُادیثهم وال یحــتج بهــا، وال یستــشهد، والحــَ َ ُ ُُّ ُ 

َُیعتبر،   : م المصطلحات والعبارات التالیةهِّ وقد أطلقت في حقَُ
  ."اًضعیف جد "-  ."ترك حدیثه"، "تركه "-
َي◌كان الناس  "-  ". وأكثرنا غرائباًكان أضعفنا طلب "- َّْتوقون حدیثهَ ََ."  
  ".لیس حدیثه بشيء"، "لیس بشيء "-  ".َِلیس بثقة  "-
  ".اًال یساوي شیئ"، "اًسوى شیئلیس ی "-  ".ُلیس ممن یكتب حدیثه "-
  ".متروك الحدیث"، "متروك "-  ".عبأ بحدیثهُلیس ی "-
    ".هذا رجل قد كفانا مؤنته "-

  :  َّمرتبة الرمي بالكذب والوضع: لثالثةالمرتبة ا
َّوأهل هذه المرتبة هم من الكذابین والوضـاعین َّ ُتطـرح أحـادیثهم و، َ ُ َ ً تكتـب ال احتجاجـالُ ُ َ ؛ اًبـار وال اعتاُ

  : هم المصطلحات والعبارات التالیةِّوقد أطلقت في حق ُّبل ال تحل روایتها إال لبیان وضعها،
َّكذاب كذاب "- ََّ َّكذاب "-  ".من أكذب الناس"، "َ   ".یكذب على فالن"، "َ
  ".یضع الحدیث "-  ".ما مات فالن حتى قرأ ما لیس من حدیثه "-

  -: المالحظات التالیةبد من تسجیل ومن خالل هذه المراتب ال
َّالرواة المجرحین مراتب -1 ُُّ ْ عند اإلمام ابن نمیر یمكن أن تحصر في مراتب ثالثَ َُ:  

  .ح الیسیرْرَ مرتبة الج:المرتبة األولى: ة لالعتبار، وهيمرتب. أ
ْمرتبـــة الجـــرح الـــشدید،  :المرتبـــة الثانیـــة:   وهمـــا،دَّمرتبتـــان للـــر. ب ْرمـــي مرتبـــة ال: والمرتبـــة الثالثـــةَ َّ

   .بالكذب والوضع
َ یترتــب علـــى مراتـــب الــرواة الـــسابقة مراتـــب الحــدیث، فحـــدیث أهـــل الجــ-2 َ ْح عنـــد اإلمـــام ابــن نمیـــر علـــى ْرُّ َُ

  :     منزلتین، هما
ُوهــو مــا ال یحــتج بــه مــن الحــدیث، ویكتــب لالعتبــار ویبحــث لــه عــن شــواهد : الحــدیث الــضعیف. أ َ ُ ُ ُ َُ َُّ

  . ح الیسیرْرَالج: المرتبة األولىومتابعات، وتشمل أحادیث رواة 
َّومما یجدر ذكره أن الحدیث الـضعیف یجـوز األخـذ بـه فـي فـضائل األعمـال والمـواعظ والقـصص، 

ّ وذلك بشروط ثالثة ذكرها الحافظ ابن حجر العسقالني،دون األحكام ِ)1( :  
َأن یكـون الــضعف غیـر شـدید، فی:  أحـدها- َّخــرج مـن انفــرد مـن الكـذابین والمتُ ُ َّ َ همــین بالكـذب، ومــن ُ

ُفحش غلطه ُُ َ َ.  
  .ٍأن یندرج تحت أصل معمول به:  الثاني-
  . أن ال یعتقد عند العمل به ثبوته؛ بل یعتقد االحتیاط:  الثالث-
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ُّدیث وال یحتجحوهو ما یطرح من ال: الحدیث المردود. ب َ َ، وال یستشهد، وال یعتبُ ُ ُُ   : ، ویشملُر بهَ
ُادیثهم تطــــرح، وال یحــــتج بهــــا، وال یستــــشهد،حــــَّح الــــشدید، وأْرَالجــــ: ة أحادیـــث رواة المرتبــــة الثانیــــ- َ ُ ُُّ َ ُ     
َُوال یعتبر ُ.  

ُالرمي بالكذب والوضع، وأحادیثهم تحرم روایتها مع العلم بوضعها :  وأحادیث رواة المرتبة الثالثة- ُ ْ َّ
ًَّفي أي معنى كان سواء في األحكام والقصص والترغیب وغیرها، إال مبین َّ ِ   . ببیان وضعهاً أي مقروناّ

َ أن اإلمام ابن نمیر لـم یـصرح بهـذه المراتـب، ولـم یقـسم الـرواة أو األحادیـث إلـى مراتـب، سـوا-3 ُّ ّ ْ َُ ء بالـشكل َّ
  .المذكور أو بأي شكل آخر

َولكــن هــذه المراتــب اســتنبطت مــن خــالل تتبــع أقــوال وعبــارات اإلمــام ابــن نمیــر فــي جــ ْ َح الرجــال، ْرَُ ِّ
َّلوالتها، والمقارنة بین أحكامه وأحكام غیره من النقادوالنظر في مد ُّ .  

َوالـذي یبــدو أن مراتــب الجــرح والتعــدیل، وتــصنیف الـرواة واألحادیــث إلــى مراتــب ودرجــات لــم تــدون  ُّ ِ ْ َّ ْ َ َّ
ُفي عصر اإلمام ابن نمیر ومن قبلـه فـي مـ َْ َّفات، إال أنهـا كانـت معروفـة لـدى النقـاد المـشتغلین فـَّنَصُ ُّ َّ َّ ي هـذا ِ

َُ والله َأعلم-العلم ْ ُ َّ َ-.   
َّوكمــــــا علمنــــــا أن َأول مــــــن تكلــــــم فــــــي مراتــــــب الجــــــرح والت     ْ َ َّ َّ ِعــــــدیل هــــــو اإلمــــــام عبــــــد الــــــرحمن بــــــن َّ ْ

َّدون ذلــك هــو اإلمــام ا ، وأول(1)مــن أتبــاع التــابعین) هـــ198ت(مهــدي فــي ) هـــ327ت(ازيَّبــن أبــي حــاتم الــرَ
ِالجــرح والتعــدیل"كتابــه  ْ َّ ْ َّ اإلمــام ابــن نمیــر وأقرانــه مــن النقــاد قــد مهــدوا الطریــق لمــن جــاء بعــدهم مــن َّ، وأن)2("َ ُّ ْ َُ

َّالنقاد لبناء مراتب الجرح والتعدیل في صورتها العامة والمشهورة ِ ْ َّ ْ َ َّ ُّ.  
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  المبحث الرابع
ْمنهج اإلمام ابن نمیر في  خصائص َ ْالجرحُ َ  

ًإن لإلمــام محمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــر منهجــ ْ َُ ًا علمیــا دقیقــا فــي نقــد الرجــال، وتتبــع أحــوالهم جرحــا َّ َ َ ًْ ِّ ً
ّوتعدیال، وبیان من تقبل روایاته ممن ترد، وهذا المنهج له خـصائص ممیـزة، وقواعـد وأسـس واضـحة یمكـن  ُ ُ ََ ً ِ ْ

ْ اإلمـام ابــن نمیــراسـتنباطها مــن خـالل أقــوال ْوعباراتـه الــواردة فـي الجــرح ممــا یـساهم فــي رسـم الهیكــل العــام  َُ َ
  -:لمنهجه النقدي، وهذه الخصائص تتمثل فیما یلي

  :حْرَالجط واالعتدال في ُّ التوس-1
َّ، وأن اإلمام محمد بـن  ومتساهلال تخلو من متشدد ومتوسط ادَّقُّنطبقات الََّ كل طبقة من َّنعلمنا أ

ُعبد اهللا بن نمیر لم یذكر في أي قسم ْ   . من هذه األقسامَُ
ُ واللـه -والـذي یتـرجح لـي َّ َُأعلــمَ َ َ أنـه مـن النقـاد المتوسـطین المعتــدلین المنـصفین فـي جـرح الرجــال، -ْ ِّ َّ ُّ َّ

  : ویرجع ذلك إلى أمرین، هما
ٍ بالتشدد أو التـساهل فـي جـرح الرجـال، ولـو عـرف بـشيء مـن ًا أو حدیثاً لم أجد من وصفه قدیم-أ ُ َ ِّ

  .ذلك الشتهر أمره كما هو حال غیره
ْ أن اإلمــام ابــن نمیــر-ب َُ َّ جــرح -(1)َّكمــا تقــدم و-َّ ً وخمــسین مــن الــرواة جرحــناثنــیَ َ ، وكانــت اً مطلقــاُّ

َّأحكامه في أغلب األحیان تتناسب مع أحكام غیره من النقاد، حیث ُّ :  
َ كل النقاد في جرح ه وافق-  َّ َمن الرواة،) 30(  ُّ   .اًتقریب%) 57.7(أي ما نسبته   ُّ
َّ أغلب النقاد أو بعضهم في جرحه وافق-  َمن الرواة،) 17(  ُّ   .اًتقریب%) 32.7(أي ما نسبته   ُّ

َّ كل النقاد أو أغلبهم في هأي وافق       َمن الرواة،   ) 47  (جرحُّ   .اًتقریب%) 90.4(  أي ما نسبته ُّ
َّوعلیه، یمكـن القـول باطمئنـان أن اإلمـام ابـن نمیـر كـان مـن النقـاد المعتـدلین المتوسـطین فـي جـرح  ُّ ْ َُ َّ

َالرجال، وال َُبعیدین عن التشدد أو التساهل، والله َأعلمِّ ْ ُ َّ َ .  
َ الرجالفي جرح الدقة واألمانة والموضوعیة -2 ِّ:   

ِّاتــسم مــنهج اإلمــام ابــن نمیــر فــي جــرح الرجــال بالدقــة واألمانــة والموضــوعیة، َ ِّ ْ َُ فقــد ســار وفــق قواعــد  َّ
ًعلمیة دقیقة بعیدا عن اتباع الهوى والمحاباة، مستشعرا بذلك ع ِّ ِّظم األمانة التي حملها، أمانـة الحفـاظ علـى ً ُ

ََّ صلى الله علیه وسلم-َُّسنة النبي َّ ََّ ََ ِ َْ َ   .   والدفاع عنها، والنماذج على ذلك كثیرة ومتعددة-ُ
َّكان یصدر أحكامه على الرواة بذكر ما لهم وما علیهم، َّوموضوعیته أنه فمن أمانته   مـا: من ذلـكُ

ِالجرح والتعدیل" في أخرجه اإلمام ابن أبي حاتم ْ َّ ْ َْالجنید، بن الحسین بن ُّينا علأخبر :، قال)2("َ  سمعت : قالُ
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ْنمیرابن  الخطیـب ، ومنـه مـا أخرجـه "حادیـث منكـرةأ ولـه ، یعرفونـه بالـسماع)1(رابُ بـن غـّيلـكان ع" : یقولَُ
ُّالبغدادي ْ ْنمیر بناإلمام اعن بسنده ) 2("تاریخ بغداد" في َ  نـاه حدیثـه مـاأ" :فقـال ،)3(واقـديال عـن ُ، وقـد سـئلَُ

  ". به علمأ فهم المدینة أهل حدیث ماأو ،يفمستو
ٕومن عظیم أمانته وموضوعیته أنه كـان یجـرح بعـض الـرواة وان سـمع مـنهم، مـن ذلـك، مـا َ ُّ  ه أخرجـَّ

ْ ابن نمیرقال: ، قال(4)"التهذیب" الحافظ ابن حجر في ّ الحكم بن ظهیـر الفـزاري أي في-َُ َ سـمعت قـد : "-(5)َ
  ."َِثقةمنه، ولیس ب

ِومن دقة اإلمام اب ّن نمیر أنه كان یبین سبب َِّ َّ ْ ِّ، والعلة المؤدیة لرد حدیثـه بالـضبطَّ الراويجرحَُ َّ ، مـن ِ
ِابن عدياإلمام  هرجما أخ: ذلك ِالحضرم د بن عبد اهللابسـنده عن محمـ) 6("الكامـل" في َ َ ْ بـن ال سمعت قا ،ّيَ
ْنمیر   ".)8(بن جریجاكذب على َی) 7(زیاد اللؤلؤيالحسن بن " : یقولَُ

َّومنه ما أخرجه اإلمـام ابـن حبـان فـي  ُ نمیـر، وقـد سـئل عـن ابـن بـسنده عـن اإلمـام(9)"المجـروحین"ِ ْ َُ 
 وكــان لــه ابــن فكــان هــو آفتــه، نظــر أصــحاب ، النــاس قــد اختلفــوا فــي أمــرهَّنِإ":  فقــال،(10)بــن الربیــعقــیس 

  .(11)في نكارته  آفتهمرادال، و"رهاَّ ابنه غیَّننوا َأالحدیث في كتبه فأنكروا حدیثه وظ
  :  اعتماد مصادر علمیة في الجرح-3

  : في عمله على مصدرینیعتمد  الناقد علمنا أن
َّ حــصیلة مــن قبلــه مــن النقــاد:األول - َّالنقــاد ستخلــصها وتتمثــل فــي المــادة التــي ا :ُّ خــالل مــن ه قبلــُّ
َللرواةدراستهم  َ متابعة تلك الدراسـة ألولئـك الـرواة الناقدیستطیع وبها ،، ومرویاتهمُّ الـذین لـم یـدركهم، مـع مـا  ُّ

  .المادة عنده من مصادرها المختلفةینضم إلى ذلك من نتائج یتوصل إلیها من تجمع تلك 
ها ــها، وتمحیـصـــة بینهـا، ودراستـــث، والمقارنــــدراسته الخاصة القائمة على جمعه األحادی: الثاني -

َاسة أحوال الرواةع درـــم ُوتتبع أخبارهم، باإلضافة إلى ما یقف علیه عند النقاد الم ُّ َّ   .(12)عاصرینُّ

                                                           
ّراب الفزاريعلي بن غ) 1(   .من هذا البحث) 339:ص(َّتقدمت ترجمته . ََ
  ).17:ص/4:ج() 2(
ّاألسلميمحمد بن عمر بن واقد ) 3( ِ َ ْ   .من هذا البحث) 326:ص(َّتقدمت ترجمته .  الواقديَ
 ).464:ص/1:ج() 4(

ّفزاريال الحكم بن ظهیر) 5(  .من هذا البحث) 333:ص(َّتقدمت ترجمته . ََ
ِابن عدي) 6( ِل في ضعفاء الرجال الكام: َ َ   ).318:ص/2:ج(ِّ
ّالكوفيؤلؤي ُالحسن بن زیاد الل) 7( ِ   .من هذا البحث) 331:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  .ّيِموُعبد الملك بن عبد العزیز بن جریج األهو اإلمام ) 8(
َّابن حبان )9(   ).219:ص/2:ج(كتاب المجروحین : ِ
ّسديَاألقیس بن الربیع  )10( ِ  .من هذا البحث) 399:ص (َّتقدمت ترجمته. َ
 ).34:ص/1:ج(تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة : َِابن عراق الكناني: ُینظر )11(
َكتابیحیى بن معین و:  أحمد نور سیف:ُینظر )12(  ).69:ص(ه التاریخ ِ
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َّویالحظ من خالل تتبع أقـوال اإلمـام ابـن نمیـر وعباراتـه فـي جـرح الـرواة أنـه اعتمـد علـى المـصدرین    َ ُّ ْ َُ
 مـا أخرجـه: ــــورة قلیلـة، مــن نمـاذج ذلـكقــــد اعتمـد علـى المصـدر األول، ولكـــن بصة، فـة متفاوتـ وبطریقاًمع

ِ ابن عدياماإلم ْابن نمیراإلمام  بسنده عن (1)"الكامل" في َ ِجـواب التیمـ: "لاق، َُ َْ َّ  ضـعیف الحـدیث، وقـد (2)ّيَ
ّالثوريرآه سفیان  ْ، قال ابن نمیر" فلم یحمل عنهَّ ِقد رأیت جواب التیم: (3)وقال أبو خالد األحمر: "َُ َْ َّ  وكان ،ّيَ

  ."هب مذهب اإلرجاءویذ ُّیقص
َ فإنه اعتمد علیه بصورة كبیرة، حیث إن أغلب أقواله وعباراته فـي جـرح الـرواة المصدر الثانيأما و ُّ َّ َّ

َُوالتي تم عرضها من خالل هذا الفصل تصلح ألن تكون نماذج على ذلك، والله َأعلم ْ ُ َّ َ .  
َّاعتباره ألحكام بعض النقاد ومخالفته أل -4       :حكام آخرینُّ

ْابن نمیر اإلمام كان  َّبعض النقاد فیـوافقهم فـي جـرحیعتبر بأحكام َُ ً الرجـال أحیانـا كثیـرة،ُّ َ وقـد تكـون  ِّ
  :هذه الموافقة

ْموافقة صریحة واضحة، حیث ینقل اإلمام ابن نمیر قول الناقد ویعـزوه إلـى قائلـه، مـن ذلـك. أ        مـا :َُ
ّابن عدياإلمام  هأخرج ِ ْمحمد بن عبـد اهللا بـن نمیـر  اإلمام بسنده عن"كاملال" في َ ، (4)ئل عـن الحـسنُ وسـ،َُ
ْنعیمكان أبو " :، فقال"!أصحیح الحدیث هو؟": لهفقیل       وقـد غلـط فـي شـيء غیـرَّالِ إاًیقول ما رأیت أحد (5)َُ

  .(6)"الحسن بن صالح
ْموافقــة غیــر صــریحة، تتــضح مــن خــالل موافقــة اإلمــام ابــن نمیــر ألح. ب َّكــام كثیــر مــن النقــاد فــي َُ ُّ

َالرجال، والنماذج على ذلك متعددة ومتنوعة في هذا الفصل ِّ.  
َّوفي المقابـل نجـد أن اإلمـام ابـن نمیـر قـد یخـالف بعـض النقـاد فـي أحكـامهم، مـن ذلـك ُّ ْ َُ مـا أخرجـه  : َّ

ـــن أبـــي حـــاتم فـــي  ِالجـــرح والتعـــدیل"اإلمـــام اب ْ َّ ْ ـــسنده عـــن اإلمـــام ابـــن نمیـــر(7)"َ ْ ب ـــد الوهـــاب بـــن عطـــاء    : "َُ عب
َّالخفــاف لــیس بــه بــأس ث عنــه أصــحابنا، وكــان أصــحاب الحــدیث َّدَقــد حــ عبــد الوهــاب بــن عطــاء ":، وقــال"َ

  ، -یدــــن سعــــ یعني م- سمع منه بأخرة(9)بأخرة، كان شبه المتروك، ووكیع (8)ه سمع من سعیدَّ أن:یقولون
ْنعیموأبو    ."سمع من سعید بأخرة (10)َُ

                                                           
 ).177:ص/2:ج( )1(
َّجواب )2( َْ بن عبید اهللا َ ِالتیمُ  .من هذا البحث) 102:ص(َّتقدمت ترجمته . ّيَْ
ّسلیمان بن حیان األزديأبو خالد األحمر  )3( ِ َْ ّ ِ َْ  .من هذا البحث) 14:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
ّالهمدانيالحسن بن صالح ) 4( ِ َ ْ  .من هذا البحث) 113:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
َْهو أبو نعیم ) 5( َالفضل بن دكینُ ُ ْ َ. 
ِابن عدي) 6( ِالكامل في ضعفاء الرجال : َ َ  ).311:ص/2:ج(ِّ
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم )7( ْ َّ ْ    ).324:ص/1:ج(َ
ُعروبةسعید بن أبي هو  )8( ّالیشكري ، مهران:َ ِ ُ ْ َ.  
َّهو ابن الجراح )9( َ. 
َْهو أبو نعیم  )10( َالفضل بن دكینُ ُ ْ َ . 
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َ دل علــى شــيء فإنمــا یــدل علــى اســتقالل اإلمــام ابــن نمیــر فــي رأیــه وحكمــه علــى الرجــال، َّوهــذا إن ِّ ْ َُ ُّ ََّّ ٍ
 األحادیـــث، والمقارنـــة بینهـــا، ودراســـتها، دراســـته الخاصـــة القائمـــة علـــى جمـــعَّحیـــث إن أحكامـــه نابعـــة مـــن 

َوتمحیصها مـع دراسـة أحـوال الـرواة النقـاد مـن علمیـة المـستفادة الحـصیلة مـع عـدم إهمالـه للوتتبـع أخبـارهم،  ُّ
  . الذین سبقوه في هذا المیدان

َاستعمال الجرح المطلق في بیان أحوال الرواة -5 ُّ  :  
َجرح اإلمام ابن نمیر عـدد مـن الـرواة، واسـتعمل فـي ذلـك الجـ َ ُّ َّْ  بجـرح الحكـم ویقـصد بـه ،ح المطلـقْرَُ

   .َواةُّرنة حاله بحال غیره من الرَّالراوي بلفظ مطلق، دون قصد مقا
مـا أخرجـه اإلمـام ابـن أبـي : ددة مـن ذلـك فـي هـذا الفـصل، ومنهـاوقـد تـم عـرض نمـاذج كثیـرة ومتعـ

ِالجــرح والتعــدیل"حــاتم فــي  ْ َّ ْ َْبــن الحــسین بــن الجنیــد، ُّعلــي أخبرنــا: ، قــال)1("َ ْنمیــر ابــن ســمعت :قــال ُ : یقــول َُ
َّحبــانابــن اإلمــام  هأخرجــ، ومــا "ضــعیف یــبَرُك بــن ینِدْشــِر" ْســمعت ابــن نمیــر :  قــال،)2("المجــروحین"فــي  ِ َُ

  ".متروك الحدیث ساورُعبد األعلى بن أبى م: "یقول
  : متنوعة األلفاظ، مختلفة الدالالت، متعددة المراتب ح،ْرَ مصطلحات وعبارات للج استعمال-6

ُّمل اإلمــام ابــن نمیــر فــي جــرح الــرواةاســتع ْ   مختلفــة فــيمتنوعــة فــي ألفاظهــات وعبــارات مــصطلحا َُ
شـــیخ لــــیس "، "شــــیخ لـــیس بـــذاك"، "تـــرك حدیثـــه"، "تركـــه"، "أحـــادیثهم فیهـــا بعــــض الغلـــط": هـــيو ،دالالتهـــا
َّضــعفه"، "ضــعیف الحــدیث"، "ضــعیف"، "بمعــروف ُیــضعفه"، "َ ِّ َ ، "كــان ال یحفــظ األســانید"، "اًضــعیف جــد"، "ُ

َي◌كـان النــاس "، "یختلـف علیـه فــي األسـانید" ْتوقـونَ َّ َّكــذاب"، " حـدیثهََ َّكـذاب"، "ذب علـى فــالنیكـ"، "َ َّكــذاب َ َ" ،
َّمــن َأكــذب النــاس" ِ َ َثقــةلــیس ب"، "لــیس بــالقوي"، "ال أقــدم علــى تــرك حدیثــه"، "ْ لــیس حدیثــه "، "لــیس بــشيء"، "ِ

َّلــیس هــو ممــن یحــد"، "هُ حدیثــُبَكتــُلــیس ممــن ی"، "بــشيء َ ، "ال یــساوي شــيء"، "اًلــیس یــسوى شــیئ"، "ث عنــهُ
  ."دیثیضع الح"، "أنكروا حدیثه"، "له أحادیث منكرة"، " الحدیثمنكر"، "متروك الحدیث"، "متروك"

َدالالتهـا، ومـا تمثلـه فـي جـرح الـرواة فـي هـذه المـصطلحات والعبـارات بحـسب وضعویمكن   مراتـب ُّ
  . مرتبة الجرح الیسیر: األولى-: ثالث، هي

  . الشدیدمرتبة الجرح: الثانیة -            
  . بالكذب والوضعِيْمَّالر مرتبة : الثالثة-            

َّمع مالحظة أن المرتبة األولى لالعتبار، والمرتبتین الثانیة والثالثة للرد        َّ.  
   : الجرح التفرد باستعمال مصطلحات خاصة في -7

ْتفــرد اإلمــام ابــن نمیــر باســتعمال  َُ َّ َّالنقــاد، َّح خاصــة لــم یــستعملها غیــره مــن  وعبــارات جــرمــصطلحاتََ ُّ
   :هيو

  .رالجرح الیسیُّتدل على و ،"ما یسوى تمرة"، " حدیثه خیالَّنكَأ"ارة  عب-

                                                           
ِالجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم) 1( ْ َّ ْ     ). 512:ص/3:ج(، )323:ص/1:ج(َ
  ).157:ص/2:ج() 2(
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ُّوكلها  ،"هذا رجل قد كفانا مؤنته"، "عبأ بحدیثُلیس ی "،" وأكثرنا غرائباًكان أضعفنا طلب" وعبارة -
  .الجرح الشدیدُّتدل على 

  . بالكذب والوضعِيْمَّالرُّتدل على و ،"ما مات فالن حتى قرأ ما لیس من حدیثه " وعبارة-   
َ جرح بعض الرواة أثناء التعریف بهم-8 ُّ :  

ْان اإلمـــام ابـــن نمیـــكـــ     َ بعـــض الـــرواةر یجـــرحَُ ســـعة  علـــى معرفتـــه الواُّ أثنـــاء التعریـــف بهـــم، ممـــا یـــدلُّ
ِالجـرح والتعـدیل" فـي بـن أبـي حـاتماإلمام ا ما أخرجه: ٕواحاطته الكاملة بأحوالهم، من ذلك ْ َّ ْ نـا أخبر: ، قـال(1)"َ

ْســــمعت ابـــن نمیـــر یقــــول:  قـــال،ُالحـــسین بــــن الجنیـــد  بـــنُّيعلـــ ْســــعدعثمـــان بـــن : "َُ        شـــیخ، لـــیس بــــذاك،  (2)َ
ِالجــرح والتعــدیل" فــي أبــي حـاتممــا أخرجــه اإلمــام ابــن منــه ، و"اًكـان بــصری ْ َّ ْ ّنــا علــي بــن أخبر: ، قــالاً أیــض(3)"َ

ْســــمعت ابــــن نمیــــر یقــــول:  قــــال،ُالحــــسین بــــن الجنیــــد ّالجعفــــي عــــن القاســــم (4) وكیــــعىرو: "َُ ِ ْ  شــــیخ لــــیس (5)ُ
َالعلـل ومعرفـة الرجـال" فـي عبـد اهللا بـن أحمـد بـن حنبـلما أخرجه اإلمـام منه ، و"بمعروف   سـمعت:، قـال)6(ِّ

ْمحمد بن عبد اهللا بن نمیر یقول َّسـالمسعید بن : "َُ َّكـذاب ّيِصرَ بـ(7)َ ّالثـوريث عـن ِّدَحـُ یَ َّكـذاب (8)َّ ، قـال لـي "َ
َّ حدیث سعید بن سالمأضرب على: "أبي َ."  
  : بالغلط والخطأ الشدید َّالراوي مؤاخذة -9

َقــال اإلمــام عبــد الــرحمن بــن مهــدي العنبــري ْ ُرجــل حــافظ مــتقن، فهــذا ال یختلــف : النــاس ثالثــة: ")9(َ
ْفیه، وآخر یهم والغالب علـى حدیثـه الـصحة، فهـذا ال یتـرك حدیثـه، وآخـر یهـم والغالـب علـى حدیثـه الـوه َ ُ َُ ُ َُ ُ َ ُم، ِّ

  ". ُفهذا یترك حدیثه
َّوقــد كــان اإلمــام ابــن نمیــر كغیــره مــن النقــاد یؤاخــذ الــراوي بــالغلط والخطــأ الــش َّ ُّ ْ دید الــذي یطعــن فــي َُ

َّحبـان فـي  ابـن ه اإلمـامأخرجـمـا :  ذلـكضـبطه، مـن ْابـن نمیـر  عـن بـسنده (10)"المجـروحین"ِ  بـن ّعلـي": لقـاَُ
  ."هِّكل ضعیف الحدیث یخطئ في حدیثه )11(ظبیان

  
  

                                                           
 ).581:ص/3:ج( )1(
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َعلى بعض الرواةُحكم  اختالف ال-10 ُّ :  
ِ معــین وغیــره ُ مــا تجــد االخــتالف عنــد ابــناًكثیــر: "(1)"الرفــع والتكمیــل" فــي َقــال اإلمــام اللكنــوي   مــنَ

ْة النقــد أئمــ ٍفــي حــق راو، وهــَّ ـون وقــد یكــ ،"ؤالـة الــسالف كیفیــون الخــتـیر االجتهــاد، وقــد یكـــون لتغـــو قــد یكـــّ
َ الناقـــد ألحـــوال الـــرواة وظهـــور أمـــور جدیـــدة تجعلـــه یعـــدتتبـــعك ور أخـــرى،ألمـــ     ل عـــن رأیـــه إلـــى رأي آخـــر،ُّ

  .ونحو ذلك
َومن نماذج اختالف الحكم على بعض الـرواة ْابـن نمیـر  عنـد اإلمـام ُّ محمـد بـن صـبیح  علـىحكمـه َُ

ّالكوفيماك َّالس ِ ْ نمیـرقـال ابـن: "، قـال)3("میـزان االعتـدال"أخرج اإلمام الـذهبي فـي  فقد ،)2(ُ ُصـدوق: َُ ، وقـال َ
ُّوأخـرج الخطیـب البغـدادي فـي ، "لیس حدیثـه بـشيء: مرة ْ ْبـسنده إلـى اإلمـام ابـن نمیـر قـال )4("تـاریخ بغـداد"َ َُ: 

ًصدوقماك، وكان َّمحمد بن الس َّحدثنا " ُ َما حدث عن الضعفىَّبُ ما علمته، راَ ْ َ ََّ."  
َّویفهــم مــن أقــوال اإلمــام ابــن نمیــر أنــه تتبــع حــال  ْ مــا َّبُر هَّ أنــَّالــراوي، وظهــرت لــه أمــور جدیــدة، منهــاَُ

َّحدث  ْعن الضعفاء، مما جعل اإلمام ابن نمیرَ   . یعدل عن رأیه فیه إلى رأي آخرَُ
  : اً تفسیر الجرح أحیان-11

َكان منهج اإلمام ابن نمیر في جرح الرواة یتسم بالنزاهة وسداد الـرأي، ومـن األدلـة الواضـحة علـى  ُّ ْ َُ
َّ في الراوي عنده، والتي تنقـسم جرح، مما یساعد في الوقوف على أسباب الاً كان یفسر الجرح أحیانَّذلك أنه

  : إلى قسمین
ْالجـــرح بـــسبب الطعــــن: ً أوال-  الحـــافظ ابــــن حجـــر فــــي مـــا أخرجــــه: ، مــــن ذلـــكَّ الـــراويعدالــــة فـــي َ

ّمحمد بن سعید األسدي المصلوب، قال، أي في (5)"التهذیب" ِ َ ْمیر ُقال ابن ن: (6)َ وفیین ُكـرت لـه روایـة الكـُوذَ
َّ وان عرفـوهَلــم ی" : فقــال،عنـه َّكــذابدو هللا َ ثــم رووا عــن هـذا العــ،رفـوهَین الــذین عّیِامَّ علـى الــشمــا العیــبٕ  ُضعَ یــَ

   ."الحدیث
ْالجـــرح بـــسبب : اً ثانیـــ- ـــراويضـــبطالطعـــن فـــي َ ـــكَّ ال ـــن مـــا أخرجـــه اإلمـــام: ، مـــن ذل ـــان فـــي  اب َّحب ِ

ْ ابن نمیراإلمام عن  بسنده(7)"المجروحین"   ".هِّخطئ في حدیثه كلُ بن ظبیان ضعیف الحدیث یّعلي": ل قاَُ
ًویالحظ من خالل أقوال اإلمام ابن نمیر وعباراته أنه كان یفسر الجرح أحیان ْ َُّ  بنقل أقوال غیره من اَ

َّالنقاد، من ذلك َّما أخرجه اإلمام ابن حبان في : ُّ ُنمیر، وقد سئل عن ابن  بسنده عن اإلمام(8)"المجروحین"ِ ْ َُ 

                                                           
 ). 13:ص( )1(
ّالكوفيماك ّمحمد بن صبیح بن الس) 2( ِ   .من هذا البحث) 379:ص(جمته َّتقدمت تر. ُ
  ).584:ص/3:ج() 3(
  ). 354:ص/3:ج() 4(
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 وكان له ابن فكان هو آفتـه، نظـر أصـحاب الحـدیث ، الناس قد اختلفوا في أمرهَّنِإ":  فقال،بیعَّبن الرقیس "
  ." ابنه غیرهاَّنفي كتبه فأنكروا حدیثه وظنوا َأ

جــه أخرمــا : َُّّح علــى لــسان غیــره مــن النقــاد، مــن ذلــكْرَوكــان فــي بعــض المــواطن یــأتي بتفــسیر الجــ
ِالتعدیل"ي ــ الباجي فاماإلم ْ ْقال ابن نمیر:  قال،)1("جریحَّ والتَّ َّ أي فــي حــق أحمــد بن عبد الملك الحراني -َُ َ ِّ  

ّاألسدي ِ َ   .، فترك حدیثه"أهل بلده یسیئون الثناء علیه: ")2(َ
  :اًح أحیانْرَلج عدم تفسیر ا-12

ْ اإلمــام ابــن نمیــرَّعلمنــا فــي الفقــرة الــسابقة أن ، ولكــن بــالنظر فــي أقوالــه اًح أحیانــْرَ كــان یفــسر الجــَُ
َّح یتبین أنهْرَفي الجالواردة وعباراته  ـام ابن ما أخرجه اإلم: ح في مواطن عدیدة، من ذلكْرَ ال یفسر الج كانَّ

ِالجرح والتعدیل"اتم في أبي ح ْ َّ ْ ْ بسنده عن اإلمام ابن نمیر، قال(3)"َ ه مـا ، ومنـ"صدقة بن عبد اهللا ضـعیف: "َُ
َّه اإلمـــام ابـــن حبـــانرجـــأخ ْ ابـــن نمیـــراإلمـــام عـــن) 4("المجـــروحین"فـــي  ِ ْالنـــضر": ، قـــالَُ متـــروك ) 5( أبـــو عمـــرَّ

  ."الحدیث
ًومما ال شك فیه أن اإلمام ابن نمیر كان ال یطلق أي حكم من أحكامه علـى الـرواة جزافـ َ ُّ ْ َُ َّ؛ بـل إن اَّ

َل الرواة وأخبارهم یأتي بعد دراسة شاملة وتتبع علمي دقیق ألحواذلك ُّ.  
  :ِّ التوقف فیمن ال تشبه أحادیثه أحادیث الثقات-13

َكــان اإلمـــام ابــن نمیـــر یعــارض ویقـــارن بـــین أحادیــث الـــرواة، فــإذا كانـــت أحادیــث  ُّ ْ  أحـــدهم ال تـــشبهَُ
 :، قـال(6)"المعرفـة والتـاریخ" فـي یعقـوب بـن سـفیاناإلمـام مـا أخرجـه : توقف فیهـا، مـن ذلـكِّدیث الثقات احأ

ْنمیر بنا وسألت  مـا" :لـه فقلـت ،یتثاقـل رأیتـه ثـم ،أجـزاء إلـي فـأخرج الیمـان بـن یحیـى حـدیث إلـي یخرج َّأن َُ
 ،(7)جَلــْفأ لمــا وخاصــة بــه ثِّدَحــُفی الــشيء یتــوهم أصــحابنا حــدیث یــشبه ال حدیثــه َّنِإفــ ،ْفَّتخفــ": َقــال ،"هــذا؟

  ."منه سماعه بقیة َّليِإ یخرج أن على فامتنع
  :  فیمن لم تكن هیئته هیئة أهل العبادة والطاعة التوقف-14

َّأجمـع جمـاهیر أئمـة الحـدیث والفقـه علـى أنـه یـشترط ": "علوم الحـدیث"قال اإلمام ابن الصالح في 
ًفیمن یحتج بروایته أن یكون عدال َ ُّ َ  مـن اً، سـالمً، عـاقالاً بالغـاًوتفـصیله أن یكـون مـسلم.  لمـا یرویـهاً، ضابطُ

  .، إلى آخر كالمه"م المروءةأسباب الفسق وخوار
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َّومن حرص اإلمام ابن نمیر على تحقق شرط العدالة في الراوي أنه كان یتوق َّ ْ یث من لـم  في حدفَُ
ْزرعةقال لي أبو : (1)قال اإلمام البرذعي:  من ذلكهیئة أهل العبادة والطاعة،تكن هیئته  ْنمیر ُقلت البن : ُ َُ

ْزرعـةو ـال أبـــــق، اكَّسُّه هیئة النت هیئفقال لم تكن، اءبه الغرنثر عا أكــمَّن إ(2)دةئن أبي زابن ار عـثم تكَم لِل ُ :
  ".(3)يِدَع ث عنه زكریا بنِّحدُلم ی
َ كسو ألفاظ الج-15   :ح الشدید وتحسینهاْرُ

أوصــوا بــه مــن یــشتغل فــي بیــان أحــوال قــد و كاإلمــام الــشافعي، وهــذا مــنهج ســار علیــه كبــار األئمــة
 سمعني : قال،)5(يِنَزُینا عن المرو: "، قال)4("فتح المغیث"اإلمام السخاوي في ه أخرج لك مادلیل ذُّالرواة، 

َّكذاب فالن : وأنا أقول،اًالشافعي یوم َّكـذاب : ال تقـل فـالن،هاْنِسْك أحـَ ألفاظُسْ یا أبا إبراهیم أك:ال ليق ف،َ َ، 
  ". حدیثه لیس بشيء:ولكن قل

ْاإلمام ابن نمیر سار و َقلل من استعمال األلفاظ الصریحة والدالة على الجـفقد المنهج على هذا َُ َ ح ْرَّ
َّالشدید، كلفظ كذاب ووضاع، ونحوه َّ َ.  

َّتفــردو مــا أخرجــه : َّح الــشدید للــراوي، مــن ذلــكْرَ باســتعمال عبــارات حــسنة األلفــاظ تحمــل داللــة الجــََ
ِالجــرح والتعــدیل"فــي  اإلمــام ابــن أبــي حــاتم ْ َّ ْ ْزرعــة،أبــو نــا أخبر :، قــال)6("َ ْنمیــر ســمعت ابــن : قــالُ مــا ":  یقــولَُ
َّ أنه كذاب بذلكیعنيو ،"حتى قرأ ما لیس من حدیثه بانأمات عبد العزیز بن  َ َّ.  

ْوممــا یؤكــد مــراد اإلمــام ابــن نمیــر بهــذه العبــارة مــا أخرجــه ُّ الخطیــب البغــدادي فــي َُ ْ ) 7("تــاریخ بغــداد"َ

ْابــن نمیــربــسنده عــن اإلمــام  ًت أحــدمــا رأیــ: "، قــالَُ ً أبــین أمــراُ َ َ َّكــذابهــو :  منــه، وقــالاْ ومــا أخرجــه الحــافظ ، "َ
ْنمیر بنا لي قال: )9(نّطیُ مقال: قال، )8("میزان االعتدال"الذهبي في   :یعنـي ،"مؤنتـه كفانـا قـد رجـل هذا" :َُ

  .الباطل روى هَّألن

                                                           
ْأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي  )1(   ). 363:ص/2:ج(ُ
َالهمـداني هبیرة بن میمون بن فیروز : ویقال، خالد:زكریا بن أبي زائدة )2( ْ  أو ، مـات سـنة سـبع،وفيُ أبـو یحیـى الكـ، الـوادعيَ

  ).2022: (، ترجمة رقم)216:ص(تقریب التهذیب : رابن حج: ُینظر.  ومائة وأربعین، أو تسع،ثمان
ّعدي التیميزكریا بن  )3( ِ َِّْ ّ   .من هذا البحث) 11:ص(َّتقدمت ترجمته . َ
  ).292:ص/2:ج() 4(
ِ بن إسماعیل المزنيإسماعیل بن یحیى) 5( َ   .من هذا البحث) 333:ص(َّتقدمت ترجمته . ُ
  ). 377:ص/5:ج() 6(
  ).209:ص/12:ج() 7(
  ).356:ص/8:ج(لسان المیزان : ، ابن حجر)322:ص/4:ج(میزان االعتدال : الذهبي )8(
َضرمي َمحمد بن عبد اهللا الحاإلمام هو ) 9( َّمطین"ْ ُ."  
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 یـوافي اً حمـدها على جمیع نعمه علینا وعلى جمیع خلقـه،ِّمین بجمیع محامده كلالحمد هللا رب العال
ُنعمه ویكافئ مزیده َِ ُِ ُ َ.  

ُسبحانه -أحمده ََ ْ ول في الدنیا واآلخرة، ُبَ الذي أعان على إتمام هذا البحث، وأسأله أن یكتب له الق-ُ
ِّالمبلغة إلى دار السالم وأن یجعله من األعمال ُز بحـسن الختـام، وفیمـا یلـي أضـع بـین یـدي ، والموجبة للفـوُ

  .ه من نتائج وتوصیات ما توصلت إلیالقارئ الكریم

  : النتائج: ً أوال-
  :َّإلى نتائج مهمة، من أبرزهات من خالل هذا البحث، ْلَّتوص

ًاتبع اإلمام ابن نمیر أصوال: ً أوال- ْ ٍ علمیة لتحدید شخص الراوي بكل دقة، مما ساعده على إصدار َُ أحكام َّ
َبة على الرواة ومرویـاتهم مناس َتـرجم للـرواة منـذ الـوالدة قـد دقیقـة فـي وقوعهـا، كمـا هـي دقیقـة فـي صـوابها، وُّ ُّ

  :التركیز على جانبینوحتى الوفاة، مع 
  .َّحدید شخص الراوي من الناحیة االسمیة والزمانیة والمكانیة ت-    

  .َّ بیان حال الراوي وحال مرویاته-
َ اإلمــام ابــن نمیــر مــن النقــاد المعتــدلین المتوســطین فــي جــرح الرجــال وتعــدیلهم، والبعیــدین عــن َّ أن:اً ثانیــ- ِّ َّ ُّ ْ َُ

  .التشدد أو التساهل
ــ - ً اتبــع اإلمــام ابــن نمیــر منهجــ:اًثالث َْ َُ ً فــي نقــد الرجــال، وتتبــع أحــوالهم جرحــاً دقیقــاً علمیــاَّ َ َْ ُّ ً وتعــدیالاِّ ِ ْ ، وهــذا َ

  : وقواعده وأسسه الواضحة، ومن هذه الخصائصالمنهج له خصائصه الممیزة،
  .  الدقة واألمانة والموضوعیة-1
َصدرین علمیین في نقد الرجال، هما اعتماد م-2 ِّ:  

  .َُّّ حصیلة من قبله من النقاد.أ    
َمع دراسة أحوال الرواة قارنة بینها، دراسته الخاصة القائمة على جمعه األحادیث، والم.ب     ُّ.  

  .خذته بالغلط والخطأ الشدیدَّخذة الراوي بالغلط والخطأ الیسیر، ومؤاعدم مؤا -3
  . التعجب من السؤال عن المعروفین بالعدالة-4
َ على بعض الرواةهُحكماختالف  -5 ُّ.  
ٕ الراوي وان لم یكن صاحب حدیثتعدیل -6 َّ.  
  .اً تفسیر الجرح أحیان-7
   .لعبادة والطاعة هیئته هیئة أهل اف في حدیث من لم تكنُّوقَّت ال-8
  .ِّف فیمن ال یشبه حدیثه حدیث الثقاتُّوقَّت ال-9

  .نهایحسه في الجرح الشدید وتُكسو ألفاظ -10
ــا - ْاإلمــام ابــن نمیــر فــي ل اســتعم :ًرابع ِرح الــرواة وتعــدیلهم َجــَُ ْ َ َ ُّ  متنوعــة فــي ألفاظهــا، تبــاراعمــصطلحات وْ

  :یل، وثالث مراتب للجرحِدْعَّلت ثالث مراتب ل، یمكن وضعها فيمختلفة في مدلوالتها
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  : مراتب التعدیل
ِالتعدیلمرتبة :  األولى- ْ   . التام والتوثیقَّ
ِالتعدیلمرتبة : الثانیة - ْ   . دون البلوغ درجة التوثیقِّ
ِالتعدیلمرتبة :  الثالثة- ْ   . األقرب إلى الضعفِّ

  . لمرتبة الثالثة فتكتب لالعتبارأما أحادیث رواة ا یحتج بها، وأحادیث رواة المرتبة األولى والثانیة
   : مراتب الجرح

  .مرتبة الجرح الیسیر: األولى -
  . الشدیدمرتبة الجرح: الثاني -
  .ي بالكذب والوضعْمَّمرتبة الر: الثالث -

  .ّدُترأحادیث رواة المرتبة الثانیة، والثالثة  المرتبة األولى تكتب لالعتبار، أما وأحادیث رواة
َد اإلمام ابن نمیر باستعمال مـصطلحات، وعبـارات فـي نقـد الرجـال، ولـم یـستعملها غیـره مـن َََّتفر: ًخامسا - ِّ ْ َُ

َّالنقاد،    :  وهيُّ
ُحدثنا فالن، واذا جاوزت الفرات فلیس أحد مثله" - َ ٌ َ َ َ ٌُ ٕ ًرفیـع جـد"، "َّ َسـبحان اهللا ومثلـه یـسَأل عنـه؟"، "اٌ ُ ُ َُ َ ْ ُ !

ّما یسأل هو عناّإن َ ِغلبنا بالحفظ " ،"ُُ ِالتعدیل ُّوكلها تدل على" ِوالورعَ ْ   .ام والتوثیقَّ التَّ
ْعدیل القریب من الجرحَّ التُّتدل على" َما هو عندي ممن یكذب"وعبارة  - َ ِ ْ.  
  .الجرح الیسیرُّتدل على " ما یسوى تمرة"، " حدیثه خیالَّنكَأ"وعبارة  -
ُّتـدل " هـذا رجـل قـد كفانـا مؤنتـه"، "لـیس یعبـأ بحـدیث "،" وأكثرنا غرائـباًكان أضعفنا طلب"وعبارة  -

  .الجرح الشدیدعلى 
  .ي بالكذب والوضعْمَّالرُّتدل على  "ما مات فالن حتى قرأ ما لیس من حدیثه"وعبارة  -
  .ُّفتدل على تدلیس الشیوخ" كان یتلقط الشیوخ من السكك" أما عبارة -

عتماد علـى قـول ناقـد واحـد، أو أهـل زمـان َّ ال یمكن إنصاف الراوي والحكم علیه بما یناسب باال:اًسادس -
َّ بل یتعین الرجوع إلى كتب الرجال وحصر أقوال النقاد في الراوي والوقوف على مدلوالتها؛واحد َّ ُّ َ ِّ.  

  َّالتوصیات: اً ثانی-
التـي استـشعرت أهمیتهـا   أشـیر إلـى بعـض التوصـیات- تعـالى-ومن باب تمـام الفائـدة إن شـاء اهللا

  :، وهيالباحثین وطلبة العلمبها أوصي بحث، والتي من خالل إعدادي لل
ٕتوجیه طلبة الدراسات العلیا إلى الدراسات المتعلقة بمناهج األئمة في نقد الرجـال، وابـراز: ً أوال- َ وجهـودهم  ِّ

  .َُّّفظ السنة النبویة والذب عنهافي ح
حـدة علـى غـرار مـصنفات األئمـة كل ناقـد علـى جمع فیها أقوال ُمصنفات خاصة تإفراد االهتمام ب :اً ثانی-

ِفي هذا الباب، خاصة النقاد الذین اعتمدت أقوالهم في الجرح والتعدیل ولم تفرد أقوالهم في مصنفات ْ َّ ْ َ َّ ُّ.  
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َّاظ وعبارات الجرح والتعدیل الصادرة عن النقادإخراج معجم أللف على  العمل:ًا ثالث- ُّ ِ ْ َّ ْ ، مع فهرستها بطریقـة َ
بإمام ي شرح معانیها والوقوف على مدلوالتها، وتحریر المصطلحات والعبارات الخاصة االجتهاد فعلمیة، و

  .معین
َّإخراج معجـم للنقـاد الـذین تكلالعنایـة بـ :اً رابع- َّ ًمـوا فـي الرجـال جرحـُّ َ  علـى مـر العـصور، مـع ذكـر ً وتعـدیالاِّ

  . ناقد تكون بمثابة مرجع لطلبة العلمِّلُكلترجمة موجزة ومفیدة 
محمـد بـن عبـد اهللا بـن َّختام، أسأل اهللا العلي العظیم أن یرحم اإلمام الناقد أبي عبد الـرحمن وفي ال

ْنمیر ِلخارفي الهمداني الكوفا َُ ْ ُ َ َْ َ   .  رحمة واسعة، ویجزیه عنا وعن اإلسالم والمسلمین خیر الجزاءِّيِ
َ ســبحانه-وأســأله َْ ًأن یجعــل هــذا العمــل عمــال -ُ َّتقبلــه منــي، وأن یغفــر لــي  لوجهــه الكــریم ویاً خالــصَّ

  .َّزالتي، إنه ولي ذلك والقادر علیه وهو حسبي ونعم الوكیل

Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ، Õ  Ô  Ó،       

 Ú  Ù  Ø  ×(1)  

                                                           
  .)182، 181، 180اآلیات : الصافاتسورة ( )1(
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  َّ العامةالفهارس العلمیة
   

 -:وتتضمن ما ييل
  

 .فهرس اآليات القرآنية: ًوالأ - 
 

 .فهرس األحاديث النبوية: اًثاني - 
 

 .ماكن والبلدانفهرس األ: اًثالث - 
 

 .فهرس املصطلحات العلمية: اًرابع - 
 

 .فهـرس غريب اللغة واأللفاظ: اًخامس - 
 

 .ُفهرس األعالم املرتجم هلم: اًسادس - 
 

 .قائمة املصادر واملراجع: اًسابع - 
 

 .فهرس املوضوعات: اًثامن - 
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  فهرس اآلیات القرآنیة: ًأوال
  الصفحة  رقم اآلیة  السورة  اآلیة 

 M>        =  <  ; B   A  @  ?  L      .....................  49  15  نوح  

 M    ¸  ¶  µ  ´L .......................................  56  4  األحقاف  

M°   ¯  ® L ................................  44  15  الحجرات  

 M    °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § 
±²L ..................................................  150  111  التوبة  

  M    m   l  k      j  i  h   gL ........................   و   9  الحجر  

 M]  \  [  Z^  L  .....................................   24  26  العنكبوت  

M  °  ¯  ®L .......................................   341  10  مریم  

  MG  F    E      DI      H  JO  N  M  L  K  L .......  ي  8  التحریم  

M Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌL  ................  439  180  الصافات  

M     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿   L ......   22  122  التوبة  

 M d  c  bL .......................................  102  111  األعراف  

 M  e  d  ck   j    i  h  g  fl  p  o  n     m  L..   30  42  ّفصلت  

MB  A  @ L ..............................   د  7  إبراهیم  

 M  «  ª  ©  ¨L .....................................   49  19  االنشقاق  

M ´  ³  ²   ±  °L.........................  د  60  الرحمن  

MZ  ^   ]  \  [  b  a  `  _    c L............   42  83  النساء  

 M(  '  &  %  $    #  "  !)  L ...............  32  260  البقرة  
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  الصفحة  رقم اآلیة  السورة  اآلیة 

M \  [   Z  Y L........................   43 - 42  282  البقرة  

 M^  ]  \   [  Z  Y  X_  L ...............  27  2  الطالق   

M  ¨    §  ¦ª©L ...................................  57  44  الزخرف  

 M ±°  ¯  ®  ¬  «  ªL.............................   102  104  النساء  

MO  N  M   L  P  L.............................   72  13  الحجرات  

 M  E  D  C  B  A  @  ?         >  =L ......   33  135  آل عمران  

 M9  8  7         :  L ...............................   44  107  التوبة  

M3  2  1  0L .......................................  أ  114  طه  

 M   ×Ö  Õ  Ô L .....................................   71  11  الحجرات  

 MÎ  Í  Ì  ËÏ Ó  Ò  Ñ  Ð  L .................. ...  ز  88  هود  

 M  h  g  f   e  d  cL........   36  93  النساء  

M ¾  ½  ¼   »   º    ¹    ¸      ¶L.........   23  71  األنبیاء  

 M   6  5  4  3     2  1  0  /L ................  31  6  الحجرات  

 M�  ~   }  |        {  z  y  x¡L.....   47  8  المائدة  

 M J  I  H     G  F  EO  N  M   L  K P  
U  T  S  R    QV  L................................   76  13  الحجرات  

 M Ã  Â  Á  À  ¿L...................................   27  95  المائدة  
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  َّفهرس األحادیث النبویة: اًثانی
  الصفحة  الراوي األعلى  الحدیث

َائذنوا له بئس َأخو العشیر( ِ َ َْ ُ ْ ِْ ُ َ   44  عائشة   ..................................)ِةَُ

ِوَأتیــت رســول اللــه( َّ َ ُ َ ُ َْ ََّ صــلى اللــه علیــه وســلم-َ َّ ََّ ََ ِ َْ َ َ فــسَألته عــن ذلــك-ُ َِ ْ َ ُ ُ ْ َ َ، 
ُفَأفتاني بَأني قد حللت  َْ َ ْ َ َِّ ِ ِ َ ِحین وضعت حمليْ ِْ َ َُ ْ َ َسبیعة    ...................)َ َ   86  بنت الحارثَُْ

ْإذا اس( َ ْتأذن َأحدكم ثالثا فلم یؤذن له فلیرجعِ ِ ْ َ ُ ُ ََْ ََ َ َ َْ ْ ْ ًْ ََ ُ ُ َ   32  ّريِأبو سعید الخد   ..................)َْ

َِأصدق ذو الیدین( ْ َ َ ََْ ُ   31  أبو هریرة   ...........................................)َ

َّإن( ٌعبد الله رجل صالح ِ ِ َِ ٌ ُ ََ َّ َ   44  حفصة بن عمر  ........ ............................)ْ

ٍن كذبا علي لیس ككذب على َأحدِإ( ِ َِ َ َ ًَ َ ٍَ َ َ ََ ْ َّ   342  المغیرة بن شعبة   .........................)َّ

َُأیها الناس إنه لم یبق من مبشرات النبوة إال الرؤیا الصالحة( ََ َ ُ َ َ ُِ ِ َِّ ْ ُّ َّ ِ ِِ َّ ُّ َّ ََّ ْ َِّ ُ ْ َ ْ ُ   171  اسَّعبد اهللا بن عب   ..)ُّ

َلغوا عني ولو آیة، وحدثوا عن بني إسرائیل وال حرجَب( َ َ َ َ َ ََ َََ َ ََ ِ ِْ ِ ْ ُ ِّ ً َْ ِّ ُ   31  عبد اهللا بن عمرو   .........)ِّ

ْتعلموا من َأنسابكم ما تصلون به َأرحامكم( ُْ َُ َ َُ ْ ِ ِ ِِ َِ ُ َ ََ َْ ْ   72  أبو هریرة   ...................)َّ

ِخیركم قرني( َْ ْ ُُ ْ ُ ثم الذین یلونه،َ َ َُ َ َِّ ُْ ثم الذین یلونهم،ْمَُّ َ َُ َ َِّ   50، 43  عمران بن حصین  ) ...............َُّ

َُأم سلمة   ) ................سلم عكرمةأ في الجنة فاًقْذَ عٍ جهلبي ألُرأیت( َ ُّ  78  

ِصالة الرجل قاعدا على نصف الصالة( ِ ِ َِ ََّ ْ َ َ ًُ َُ ِ َّ   32  عبد اهللا بن عمرو   .....................)َ

َالق( َّدریة مجوس هذه األمْ ُ ْ ِ َِ ُ ُ َ ُ َّ ِ   105  عبد اهللا بن عمر   ...................................)ِةَ

ِكشف رسول الله( َّ ُ ُ َ َ َ ََّ صلى الله علیه وسلم-َ َّ ََّ ََ ِ َْ َ َ الستارة-ُ َ َ   171  َّعبد اهللا بن عباس  ) ............ِّ
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  الصفحة  الراوي األعلى  الحدیث

ِما من رجل یذن( ِْ ُ ٍُ َ ْ َُّب ذنبا، ثم یقوم فیتطهرَ َ َ َ َ ً َُ ُ ُ َُّ ْ   33  ّعلي بن أبي طالب   .....................)َ

َمن حدث عني بحدیث یرى َأنه كذب فهو َأحد الكاذبین( ِ ِِ ِ ٍ َِ َْ ُ َ ُ ُ َ َ ََُ ََ ٌَ َّ ِّ َّ ْ َ(......   
َسمرة بن جندب  ْ ُ ُ َ  

ُالمغیرة بن شعبةو ُ  330 - 331  

ِمن كثرت صالته باللیل( َّْ ِ ُ ُ َ َ ْ َُ َ ْ ِ حسن وجهه بالنهار،َ َ َُّ ِ ُ َْ َ َ   113  جابر بن عبد اهللا   ................)ُ

َمن ال یشكر الناس ال یشكر الله( َ ََّ ُ ُُ ْ ُ َْ ََ َّ ْ   د  أبو هریرة   ............................)َ

ْنضر الله امر( ُ َّ َ َّ َ سمع منا شیئا، فبلغه كما سمعًأَ َ َِ ِ َِ ََ ُ ََ َّ َ ً ْ َ   31   اهللا بن مسعودعبد   ...............)َّ

َلیبلغ الشاهد الغائبَو( َُِ َِ ُْ َّ ِّ   41  اسَّعبد اهللا بن عب   .......................................)ِ

َیا سلمان ال تبغضني فتفارق دینك( َ ْ ِْ َِ َِ َُ ََ َ ُ َ ْ َ   176  ّيِسلمان الفارس   ..........................)َ

ُحشَی(   36  عبد اهللا بن أنیس   ................)اّهمُ بًالَرُ غًاةَرُ ع-َ أو الناس-َالعبادُاهللا ُر ْ

َیكون في آخر الزمان دجالون كذابون( َ ُُ ََّ َ ُُ َّ َ ِ َِ َّ ِ   43  أبو هریرة   .......................)ِ
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  فهرس األماكن والبلدان: ًاثالث
  الصفحة  المكان والبلد

َآمد § ِ...................................... ...............................  81  
ْالبصرة § َ.................................................................   6  
  263   ..................................................................ُبخارى §
  96  ...................................................................بغداد  §
  146   .....................................................................بلخ §
  354   .................................................................ُجرجان §
  82   .................................................................الجرف §
  96  .................................................................الجزیرة  §
َالجند § َ...................................................................   152  
  23   ...................................................................انَّحر §
َحوران § ْ َ................. .................................................  93  
  96   .................................................................ُخراسان §
ْالخوز § ُ..................................................................   369  
َالربة § َّ َّ................................. ..................................  81  
  76   ..................................................................ةَلْمَّالر §
َالرها § ُّ...................................................................   81  
 180  ..................... ...............................................َّالري §

ّعبادان § َ.................................................................   386  
َْسمرقند § ْ َ َ.................................................................   4  
ْطرسوس § ََ........................................................... ....  96   
ْالمصیصة § ِّ َ..............................................................   224  
  275   .................................................................المدائن §
ُمرو § ْ َ....................................................................   298  
  302  .................................................................... .َنسا §
  263   ................................................................َنیسابور §
  21  ...................................................................واسط  §
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  لمیةفهرس المصطلحات الع: اًرابع
  الصفحة  المصطلح

  147   ..................................................................ْاألبدال §
  106 - 105   ................................................................االختالط §
   102  .................................................................اإلرجاء  §
  313  ................................................................االعتبار  §
  9   ..................................................................األقران §
  100   .........................................................البدع االعتقادیة §
َالبیهس §   150   ................................................................یةَْ
  82   .................................................................ّعيِابَّالت §
  80   ..................................................................التاریخ §
  312  ..................................................................َّالتجهم  §
  95   .................................................................دلیسَّالت §
  108  .........................................................تدلیس اإلسناد  §
  108  .........................................................تدلیس الشیوخ  §
  52   ...................................................................تراجم §
ِالتعدیل  § ْ َّ.................................................................  28 

ِالتعدیل § ْ   116  ................. ......................................... المطلقَّ
ِالتعدیل § ْ   135  ..........................................................سبي َ النَّ
 101   ...................................................................ّالتقیة §

  126  ....... ............................................................تَْبالث §
  117   ....................................................................ةَقِالث §
ْالجرح  § َ...................................................................  27  
  120 - 119   ..................................................................الحافظ §
َّالحدیث المعلل § ُ..........................................................   105  
  154   .................................................................ةبیَشَالخ §
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  الصفحة  المصطلح
  151   .................................................................الخوارج §
  101   .................................................................الرافضة §
  357   ..................................................................َّالرجعة §
ِروایة األقران § ََِْ ْ ِ َ َ............................................................   58  
  75   ..................................................................دقةالزن §
  53   ...................................................................ندَّالس §
  313  ..................................................................الشاهد  §
  100  ..................................................... ...........ُّالشعوبیة §
  121   ....................................................................شیخ §
   101   ..................................................................یعةِّالش §
   60  .................................. .............................الصحابي §
ْالصفریة § ُّ................................................................   151  
  112   ..................................................................بطّالض §
  49  ................. .................................................الطبقة §
  117   ..................................................................العدالة §
  105   ............................................................ل الحدیثَلِع §
  72   ............................................................علم األنساب §
ْعلم الجرح و § ِالتعدیلَ ْ َّ ......................................................  28  
ِعلم الرجـال  § َ ِّ.............................................................  28  
  71   .................................................................األلقاب §
   105  ................................................................ ..القدریة §
ِالمؤتلف والمختلف § َِ َْ ُ ُْ.......................................................   59  
  313   .................................................................المتابعة §
ِالمتشابه § َ َ ُ....... .........................................................  59  
ِالمتشابه § َ َ ِالمقلوب ُ ُْ َ ْ........................................................   59  
َِالمتفق والمفترق § َْ ُ َُ َ ِ.........................................................   58  
  53  ..................................................... ..............المتن §
ِّالمحدث § ّ ُ.................................................................   129 - 130  
ِالمدبج  § َّ َ ُ ْ..................................................................  58  
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  الصفحة  المصطلح
  81  ............................................................. ....المرسل §
  95  ...........................................................المرسل الخفي  §
  81   ..................................................................المسند §
  115  .................................... ...........................المصطلح §
  135   ...............................................................المعارضة §
  110  ................................................................المنكر  §
َالمولى  § ْ َ..................................................................  76  
  104   ................................................................ُالناسوت §
  312  .................................................................َّالنصب  §
ْالنقد § َّ................................................................... .  25  
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  فهرس غریب اللغة واأللفاظ: اًخامس
  الصفحة  اللفظة

  181   .................................................................أحسب §
  340   ....................................................................أفلج §
  211  .................................. ................................أنجب §
  387   ....................................................................ِأوابد §
ْبترا § ُ.....................................................................   58  
  363  ...................................................................بحت  §
  127  ..................................................................تبجیل  §
  325  ....................................................................ترك  §
   266   ....................................................................هالتی §
  116  ...................................................................الثناء  §
  211  ...................................................................خلیل  §
  132  ..................................................................الرفعة  §
َعب والذلولَّالصركب الناس  § َُّ َ َ ْ.............................................   35  
  150   ................................................................يِرِبْاَالس §
َالستارة § َ َ ِّ..................................................................   46  
ُالسبي § ْ َّ............ ......................................................  70  
  150   ..................................................................راهُالش §
  266   ..................................................................َصلف §
  76  .................................. ................................هیبِلَص §
  341  ....................................................................عبأ  §
ُّالغب § ِ...................................................................   183  
  89  .............................................................قفز القنطرة  §
  329  ...................................................................كذب  §
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  الصفحة  اللفظة
   332   .................................................................َراكيالك §
  342  ...................................................................كفانا  §
  345   ............................................................اًرْمَوت الهماُك §
  120  ...................................................................َِّكیس  §
   10   ....................................................................بادةِل §
  342  ...................................................................مؤنته  §
  278  ..................................................................النسك  §
  25   .................................................................ِسیئةَالن §
ْنعم  § ِ.....................................................................  131  
  2   ..................................................................َِّنیفال §
  330  ..................................................................یتقون  §
   103  ...................................... .............................یقص §
ِّیقین § ُ....................................................................   242  
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  فهرس األعالم المترجم لهم: اًسادس
  الصفحة  العلم  م

    - أ-  
ََأبان بن عبد اهللا البجلي    - 1 ّالكوفيَ ِ ُ........................... .............  145  
ْالعجلي  بن منصورإبراهیم بن أدهم   - 2 ِ ....................................  146  
  349   ....................................ّإبراهیم بن إسحاق بن بشیر الحربي   - 3
ّإبراهیم بن إسحاق البناني، أبو إسحاق الطالقاني   - 4 َ ْ َ ْ ِْ ُِ ........................  14  
ّإبراهیم بن إسماعیل بن یحیى الحضرمي   - 5 َ ْ َ...............................   328  
ّ العدنيانَبإبراهیم بن الحكم بن َأ   - 6 َ َ.......................................   157  
َْإبراهیم بن عبد اهللا بن الجنید   - 7   148  ...................................ّ الختلي ُ
ّعبد اهللا بن معبد بن العباس الهاشميإبراهیم بن    - 8 َ ْ َ........................   171  
  350  ......................... ّ، ابن فرحون المالكيَّمحمد بن ّإبراهیم بن علي   - 9

ّإبراهیم بن موسى بن یزید التمیمي -10 ِ ِ   391   ..........................."الصغیر "َ
ّالكوفيإبراهیم بن هراسة  -11 ِ ُ.. ............................................  243  
ّإبراهیم بن یزید الخوزي -12 ْ ُ................................................   330  
ّ بن یعقوب بن إسحاق الجوزجانيإبراهیم -13 َ ُْ...............................   50  
ُّأبي بن كعب بن قیس األنصاري -14 َ َْ ْ َ ّ َ........... ...........................  93  
ّأحمد بن األزهر بن منیع العبدي النیسابوري -15 ُ َ َّْ............................   147  
ّالحضرمياب َكْشِأحمد بن إ -16 َ ْ َ............................................   86  
ّأحمد بن بشیر المخزومي -17 ُ ْ َ ِ َ.................................. ...........  11  
ّأحمد بن سنان الواسطي -18 ِ َ...............................................   21  
َّأحمد بن سیار -19 ّالمروزي  بن أیوب َ َ ْ َ......................................  262  
ّأحمد بن شعیب بن علي  النسائي -20 َّّ .....................................   19  
ّ بن صالح المصريأحمد -21 ْ ِ..............................................   14  
ّأحمد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري -22 َ َ َْ َ ُ...........................   71  
ّ التغلبي، ابن أبي الحواريأحمد بن عبد اهللا -23 ِ َ ِ ْ َ ............................  251  
ّ یونس التمیميأحمد بن عبد اهللا بن -24 ِ ِ َ ....................................  237  
  326   ...................................ّانيَّرَأحمد بن عبد الملك بن واقد الح -25
ّالمروزياب َّأحمد بن عت -26 َ ْ َ...............................................   337  
َأحمد بن علي بن المثنى، أبو یعل -27 ْ َ ّى الموصليّ ِ ْ َ..........................   19  
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  الصفحة  العلم  م
  115  .......................... ابن حجر العسقالني َّأحمد بن علي بن محمد، -28
َأحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشیباني -29 ْ   265  " ....................ابن النبیل "َّ
  104   ..........................ّمكيكان البرِّلَ بن إبراهیم بن خَّمحمدأحمد بن  -30
ّبن الحجاج بن رشدین المصري َّمحمدأحمد بن  -31 ْ ِ ِ ْ ِ........................   23  
ْبكر بن الحجاج، أبو َّمحمدأحمد بن  -32 ّ المروذيَ ِ ُّ َ..........................   261  
ّ بن حنبل الشیبانيَّمحمدأحمد بن  -33 َ ْ َ....................... ...............  3  
ّالكوفي بن سعید بن عقدة َّمحمدأحمد بن  -34 ِ ُ..............................   280  
ْبكر بن هانئ، أبو َّمحمدأحمد بن  -35   20   ............................... األثرمَ
ُّأحمد بن مالعب البغدادي -36 ْ َ.............................................   19  
ّمد بن هارون البردیجيأح -37 ْ َ.............................................   110  
ّأحمد بن یعقوب المسعودي -38 ُ ْ َ............................................   14  
ِّاألحوص بن جواب الضب -39 َّ َّ   11  ............................................ي َ
  95   .......................................ّلكلبيأسامة بن زید بن الحارثة ا -40
ّ بن عبد الرحمن  القرشيَّمحمدأسباط بن  -41 َُ..............................   11  
ّبن راهویه المروزي إسحاق بن إبراهیم -42 َ ْ َ..................................   351  
ْإسحاق بن  -43 َْسلیمانِ ّ الرازيُ َّ................ ..............................  11  
ِإسحاق بن سوید بن هبیرة العدوي البصر -44 ْ   111   .............................ّيَ
ّإسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة األموي -45 ُ ْ ْ ِ................................   57  
ْإسحاق بن كعب  -46 َْ ّالبغدادي ِ ْ َ.............................................  225  
ّإسحاق بن منصور السلولي -47 ُْ َّ ْ ِ...........................................   11  
ْإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج -48 ِ...................................   147  
ّأسد بن عمرو البجلي -49 ِ َ َ.................................................   227  
َیل بن یونس السبیعي الهمدانيإسرائ -50 ْ َ ِْ َّ....................................   118  
ََأسلم أبو رافع مولى رسول اهللا -51 َّلى الله علیه وسلمَ صْ َّ ََّ َ ِ َْ َ ُ ....................  77  
َّأسلم المنقري -52 َ ْ ِ َ ْ..........................................................   149  
ّالكوفيماعیل بن إبراهیم األحول إس -53 ِ ُ....................................   329  
ّاألسديإسماعیل بن إبراهیم  -54 ِ َ َّابن علیة  " َ ُ"..............................   11  
  367   .........................ّإسماعیل بن إبراهیم بن معمر الهاللي القطیعي -55
ّالكوفيي حنیفة إسماعیل بن حماد بن أب -56 ِ ُ...............................   276  
ّبي خالد األحمسي البجليإسماعیل بن أ -57 ِّ َ َ َ ْ َ ْ................................   341  
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  الصفحة  العلم  م
ّ الكوفي إسماعیل بن الخلیل الخزاز -58 ِ ُ.....................................  127  
ّة الخلقانيإسماعیل بن زكریا بن مر -59 ْ ُشقوصا "ُ َ"...........................   276  
ْإسماعیل بن سلمان بن أبي المغیرة  -60 ّالتمیمياألزرق َ ِ ِ َ.....................   101  
ّإسماعیل بن سمیع الحنفي -61 َ َ .............................................  150  
ّإسماعیل بن عبد الكریم الصنعاني -62 َ َْ.... .................................  14  
َْإسماعیل بن عیاش بن سلیم  -63 ّالعنسيُ ْ َ...................................   56  
  14   ..................................َّإسماعیل بن محمد بن جحادة العطار -64
ّإسماعیل بن یحیى بن إسماعیل المزني -65 ِ َ ُ........................... .....  333  
َسلمةإسماعیل بن یحیى بن  -66 ّ بن كهیل الحضرميَ َ َْ َْ ُ.......................   353  
ّأسید بن حضیر بن سماك األنصاري -67 َ َْ ِ ْ َ ُ..................................   70  
ّعید األنصاري القبائيأفلح بن س -68 ُ .......................................  247  
ّرین األنصاريأنس بن سی -69 َ َْ.............................................   35  
  15   ......................................ّأنس بن عیاض بن ضمرة اللیثي -70
ّأنس بن مالك بن النضر األنصاري -71 َ َُْ ِ ِْ َّ ِ ُ....................................   49  
  172   .................................ّانيَكیسان السختی: أیوب بن أبي تمیمة -72
    -ب، ت، ث -  

  334   .......................ّباذام، أبو صالح مولى أم هانئ الهاشمي الكوفي -73
ّبدل بن المحبر التمیمي -74 ِ ِ َ ِّ َ َُ َ ...............................................  15  
ّبسطام بن مسلم بن نمیر العوذي -75 ْ ََ ْ ُ ِ. .....................................  90  
  203   ...................................ّبشر بن المفضل بن الحق الرقاشي -76
ّالبغداديبشر بن موسى  -77 ْ ّاألسدي  َ ِ َ َ......................................  112  
ٌْبشیر بن  -78 َ ْكعبُ ٌ العدويَ ِ َ َ............................... .................  35  
ّبقي بن مخلد القرطبي -79 ُّ ُ َ ْ َ َِ.................................................   19  
ّبقیة بن الولید بن صائد الكالعي -80 َ......................................   217  
ّالبصري َّكار بن عبد العزیز َب -81 ِ ْ َ..........................................  127  
ّبكار بن عبد اهللا الصنعاني -82 َ َْ َّ َ ............................................  152  
ّبكر بن عبد الرحمن بن عبد اهللا األنصاري -83 َ َْ ْ َ.............................   15  
ّبكر بن یونس بن بكیر الشیباني -84 َ ُ َْ َْ َ ْ.......................................   11  
ّالبجلي امر بكیر بن ع -85 ِ َ َ.................................................  252  
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ّبالل بن الحارث المزني -86 ِ َ ُ ْ...............................................   92  
  103   .................................................بیان بن زریق الزندیق -87
ّلید بن سلیمان المحاربيت -88 ِ ْ َ ُ ِ َ..............................................   15  
ّتمام بن نجیح  -89 ّاألسديَ ِ َ َ.................................................   367  
ّثابت بن أسلم البناني -90 ُ..................................................   173  
ّصفیة الثماليثابت بن أبي  -91 ُ...........................................   374  
ّثابت بن الضحاك األنصاري األشهلي -92 َ ْ َ ََ ْ ّ َّ..................................   83  
ّ الضبي بن عبد الرحمنثابت بن موسى -93 ّ َ................................   112  
ّثور بن یزید الحمصي -94 ْ ِ............ .....................................  260  
    - ح، خ ج،-  

ّاألحمسي جابر بن طارق بن أبي طارق بن عوف  -95 ِ َ ْ َ ْ......................  73  
ِجابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصار -96 َ   69   .........................ّيَْ
ّبارة بن المغلس الحمانيُج -97 َّ ِ َِّ ُ َ............ .................................  110  
ِّالضبيُْجریر بن عبد الحمید بن قرط  -98 ّالكوفي َ ِ ُ...........................   151  
ّجعفر بن برقان الكالبي -99 ّ ُ ُْ...............................................   118  

ّجعفر بن عون بن جعفر المخزومي - 100 ُ ْ َ..................... ..............  11  
ّ بن الحسن، أبو بكر الفریابيَّمحمدجعفر بن  - 101 ْ ِ...........................   88  
  150   ...........................................ّجعفر بن أبي المغیرة القمي - 102
ّعفر بن یحیى بن خالد البرمكيج - 103 ّْ......................................   232  
ّبن أیوب البصريجلد  - 104 ْ َ.................................................   322  
ُجمیع بن ع - 105 ّر التیميْیَمَ ِ َّْ ................................................  75  
ّجندب بن جنادة، أبو ذر الغفاري  - 106 ُ ُ......................................  85  
َّجواب - 107 َْ بن عبید اهللاَ ّالتیمي ُ َْ.............................................   102  
ّ القنسرینيحاتم بن أبي نصر - 108 ْ َ..........................................   187  
ّالحارث بن حصیرة األزدي - 109 ِ َْ ِ َ............................................   154  
ّالكوفيِّحارثة بن مضرب العبدي  - 110 ِ ُ. .....................................  397  
ََحبان بن علي العنزي - 111 ّ ّ الكوفي ّ ِ ُ..........................................  72  
ّاألسديقیس : حبیب بن أبي ثابت - 112 ِ َ َ.....................................   155  
ّالنخعيالحجاج بن َأرطاة  - 113 َ َّ.......................... ...................  91  
ّحدیج بن معاویة بن حدیج الجعفي  - 114 ِ ْ ُ ُ ُْ َْ َ.....................................  335  
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َحذیفة بن الیمان - 115 ّ العبسي َ ْ َ..............................................  92  
ِحرام بن عثمان األنصاري المدن - 116 َ َ َ   335  ....................... ...............ّيَ
ّالكرمانيسماعیل إب بن ْرَح - 117 ْ ِ...........................................   378  
َحسان بن أبي األشرس  - 118 ْ................................................  71  
ّالحسن بن أحمد بن حبیب الكرماني - 119 ْ ِ....................................   20  
ِالحسن بن ثابت التغلبي  - 120 ْ َ َ ّالكوفيَ ِ   117   .........................ُّابن الروزجار "ُ
ّالكوفي ؤلؤي ُالحسن بن زیاد الل - 121 ِ ُ.........................................  331  
َالحسن بن سعد بن معبد  - 122 ْ َْ ّالكوفيَ ِ ُ.......................................   156  
ّن بن سفیان بن عامر الشیبانيالحس - 123 َ ْ َ...................................   9  
ّالحسن بن صالح بن صالح الهمداني - 124 َ ْ َ ..................................  113  
ّالحسن بن عرفة بن یزید العبدي - 125 ِ ْ َ.......................................   273  
  69   ................................ّاشميّالحسن بن علي بن أبي طالب اله - 126
ّالبجليَّالحسن بن عمارة  - 127 ِ َ َ...............................................   211  
ِ یسار البصر:الحسن بن أبي الحسن - 128 ْ   169   .................................ّيَ
ِالحسین بن ذكوان المعلم المكتب العوذي البصر - 129 ْ َ ْ   203  .................. ....ّيَ
ّالحسین بن علي بن الولید الجعفي - 130 ِّ ْ ُ.....................................   15  
ّالحسین بن علي بن یزید بن داود النیسابوري - 131 ُ َ َّْ...........................   280  
ّ بن أحمد، أبوعلي الجیانيَّمحمدالحسین بن  - 132 َّّ َ......................... ...  56  
ّ بن بهرام التمیميَّمحمدالحسین بن  - 133 ِ ِ َ....................................   125  
ّبن عبدالرحمن بن فهم البغدادي َّمحمدالحسین بن  - 134 ْ َ......................   281  
ّحصین بن عوف الخثعمي - 135 ِ َ ْ َ............................................   359  
ّ بن طلق النخعي ِحفص بن غیاث - 136 َ َّ......................................  11  
ّحكام بن سلم الكناني الرازي - 137 َّ ُّ َ ِ ْ َ َّ َ ...........................................  11  
ّالحكم بن أبان العدني - 138 َ َ.................................................   157  
ّالحكم بن ظهیر الفزاري - 139 ََ ...............................................  333  
ّحكم بن عتیبة الكندي الكوفيال - 140 ِ ُ ّ ْ ِ........................................   225  
ّموسى بن أبي زهیر البغداديالحكم بن  - 141 ْ َ ْ َ ُ................................   291  
ّاألسديحكیم بن حزام بن خویلد  - 142 ِ َ َ....... ................................  68  
ِحكیم بن حكیم بن عباد األنصار - 143 َ   208   .....................................ّيَْ
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ّحماد بن أسامة القرشي - 144 َُ................................................   11  
ّحماد بن خالد الخیاط القرشي - 145 َُ............... ...........................  15  
ّحماد بن زید بن درهم األزدي - 146 ِ َْ..........................................   21  
ّحماد بن سلمة بن دینار البصري - 147 ْ َ َ َ......................................   173  
َْحماد بن أبي سلیمان - 148 ّمسلم األشعري: ُ ِ َ ْ َ........................ ..........  77  
  167   ..........................................َّحمزة بن حبیب الزیات القارئ - 149
ِحمید بن أبي حمید الطویل البصر - 150 ْ َ ُ ُْ َْ   111  ................................... ّيَ
ّحمید بن عبد الرحمن بن حمید الرؤاسي - 151 َ ُ ْ َْ َُ ُ................................   11  
ِحمید بن هالل العدوي  البصر - 152 ْ   172   .......................................ّيَ
َّحي أبو حیة  - 153 ّالكوفيَ ِ ُ...................................................   248  
ِخارجة بن زید بن ثابت األنصار - 154 َ   84   .....................................ّيَْ
ّلرقيّخالد بن حیان ا - 155 ّ َ..................................................   15  
ّخالد بن دینار التمیمي - 156 ِ ِ ْأبو خلدة "َ َ"......................................   214  
ّخالد بن عبد اهللا بن یزید القسري - 157 ْ َ.......................................   104  
َخالد بن مخلد القطواني الب - 158 ّجليَ ِ َ........................................   11  
ّخالد بن معدان الكالعي الحمصي - 159 ْ ِ َ .....................................  56  
ّخالد بن مهران البصري  - 160 ْ َّالحذاء"َ َ....................................... "  286  
ّخالد بن الولید بن المغیرة المخزومي - 161 ُ ْ َ ...................................  81  
ّخصاف بن عبد الرحمن الجزري - 162 َ َ.......................................   198  
ّخصیف بن عبد الرحمن الجزري - 163 َ َ.......................................   198  
ّالسلميخالد بن یحیى بن صفوان  - 164 َ ُّ.....................................   125  
ّخالد بن یزید الجعفي - 165 ِ ْ ُ ّ.................................................   15  
ّخلف بن سالم المخرمي - 166 ّ َ ُ...............................................   221  
  124   ............................ّخلیل بن عبد اهللا بن أحمد القزویني الخلیلي - 167
ُخوات بن ج - 168 ُ َّ ِبیر بن النعمان األنصارَ َ َْ ُّ   69   ..................................ّيَْ

    -، ر، ز د، ذ-  
َّداود بن عبد الرحمن العطار - 169 َ...........................................   409  
ّداود بن المحبر بن قحذم الثقفي - 170 ََِّ َ ْ َ َّ.......................................   385  
ّاألسديینار بن عمر د - 171 ِ َ َ................................................   101  
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ّذر بن عبد اهللا المرهبي - 172 ْ ُ ُّ َ...............................................   158  
ّذواد بن علبة الحارثي - 173 ْ ُ.................................................   122  
َربیعة - 174 ْ ّ بن عثمان بن ربیعة التیميَ َْ َ َ......................................   98  
ّرحیل بن معاویة بن حدیج الجعفي - 175 ِ ْ ُ ُْ.....................................   384  
ّرشدین بن سعد بن مفلح المهري - 176 ْ َ ْ ِ.......................................   335  
ُرشدین بن ك - 177 ِْ ِ الهاشمي المدنَریبِ َ   87  ......................................ّي َ
ّالمنذر األنصاريرفاعة بن عبد  - 178 َ   68  .............................ُ، أبو لبابة َْ
ِرفیع بن مهران، َأبو العالیة - 179 َِ َ ْ ُ............................................   36  
ُروح بن عبادة بن العال - 180 ْ ّء القیسيَ َْ.......................................   11  
ّالثقفي زائدة بن قدامة  - 181 ََِّ..................................................  151  
ّزاذان  الكندي البزاز - 182 ْ ِ...................................................   199  
ّاألسدي ّشيَُالزبیر بن العوام بن خویلد القر - 183 ِ َ َ.............................   85  
  77   ......................................ّالزبیر بن موسى بن میناء المكي - 184
ِالهمداني الكوفخالد : زكریا بن أبي زائدة - 185 ُ َ ْ   434  .............................. ّيَ
ّزكریا بن عدي التیمي - 186 َْ ِ َ...................... ...........................  11  
ّزكریا بن یحیى الساجي البصري - 187 ْ َ َّ.......................................   358  
َزهیر بن حرب بن شداد، أبو خیثمة - 188 ْ َ َُّ َ ْ َ....................................   67  
ّ التمیميَّمحمدزهیر بن  - 189 ِ ِ   205  .............. .......................ّراسانيُ الخَ
ّزهیر بن معاویة بن حدیج الجعفي - 190 ِ ْ ُ ْ َ ُ.....................................   167  
ّزیاد بن الجراح الجزري - 191 َ َ ََّ................................................   159  
ّزیاد بن الحسن بن فرات القزاز التمیمي - 192 ِ ِ َ.............................. ..  15  
  96   ....................................ّزیاد بن الحصین بن قیس الحنظلي - 193
ّزیاد بن عبد اهللا بن الطفیل العامري البكائي - 194 ّ َ............................   206  
ّزیاد بن عالقة الثعلبي - 195 ِ ْ َ ِ.................................................   160  
ّض الخزاعيزیاد بن فیا - 196 ِ َ ُ ...............................................  159  
ّزید بن أبي ُأنیسة الجزري - 197 َ َ َْ.............................................   160  
ّثابت بن الضحاك األنصاريزید بن  - 198 َ َْ َّ َّ...................................   84  
ْزید بن الحباب العكلي ال - 199 ُ ّتمیميُ ِ ِ َ........................................   12  
ّزید بن خالد الجهني - 200 ِ ْ ُ...................................................   70  
ّالمدنيزید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب  - 201 َ َ.................   155  
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     - س، ش-  

ّلتیمي المدنيسالم بن أبي أمیة ا - 202 َ َ ِ َّْ.......................................   161  
ّ الشیبانيري بن یحیى بن إیاسَّالس - 203 َ ْ َ.....................................   231  
ْسعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة - 204 ُ ْ َْ   162  ..............................ّ البلوي َ
َسعد بن خولة - 205 َ ْ َ ْ َ............ .............................................  86  
ْسعد - 206 ّاألنصاري بن سعید بن قیس َ َ َْ......................................   88  
ّسعد بن طارق األشجعي - 207 ِ َ ْ َ ْ َ..............................................   162  
ّسعد بن عبادة األنصاري الساعدي - 208 َ ََْ ْ........... ..........................  93  
ّسعد بن عبید بن النعمان األنصاري - 209 َ ََْ ُّ ْ....................................   84  
ْسعد بن أبي وقاص - 210 ّ القرشي الزهري َ ِ ْ ُّ َُ....................................  97  
  260  ............................... ّسعید بن أوس بن ثابت، أبو زید النحوي - 211
ِاألزدي سعید بن بشیر  - 212 ّالشاميَْ َّ.........................................   394  
ّاألسديسعید بن جبیر  - 213 ِ َ َ................................................   36  
ّسعید بن الربیع العامري الحرشي - 214 َ .......................................  15  
ّن سالم العطار البصري سعید ب - 215 ْ َ َّ َ........................................  375  
َْسلیمانسعید بن  - 216 ّ الضبيُ ِّ ْسعدویه "َّ َ".....................................   233  
ّسعید بن عبد الرحمن الجمحي - 217 َ ُ.........................................   163  
ّالدمشقيتنوخي سعید بن عبد العزیز ال - 218 ِ ْ َ ِّ.................................   290  
ّد الطائيْیَبُسعید بن ع - 219 َّ.................................................   164  
ّسعید بن فیروز الطائي - 220 َّ َْ................................................   164  
ُْالمقبركیسان : سعید بن أبي سعید - 221   369  ....................................ّي َ
ّسعید بن مسروق الثوري - 222 َّ...............................................   181  
ّب بن حزن القرشيَّسیُسعید بن الم - 223 ِ َُ.....................................   28  
ّالجرمي  َّمحمدسعید بن  - 224 ْ ّالكوفي َ ِ ُ........................................  143  
ّسعید بن منصور بن شعبة الخراساني - 225 َ ُ..................................   98  
ّالیشكري مهران : وبةُرَسعید بن أبي ع - 226 ُ ْ َ..................................  107  
ّید بن وهب الهمدانيسع - 227 َ ْ   166  ... ....................................."ُالقراد "َ
ّسفیان بن سعید بن مسروق الثوري - 228 َّ.....................................   45  
ْسفیان بن عقبة - 229   88   ...............................................ّ السوائيُ
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ّالكوفيسفیان بن عیینة الهاللي  - 230 ِ ُ .......................................  12  
ْسكین بن عبد العزیز بن قیس  - 231 َ ّالعبديُ ِ ْ َ..................................   129  
ّسالم بن سلیم الحنفي - 232 َ َ   167   ...................................، أبو األحوصَّ
ّن مسكین بن ربیعة األزديَّسالم ب - 233 ِ َْ َ َ ْ ِ .....................................  168  
َّسالم بن - 234 ّ أبي مطیع، أبو سعید الخزاعيَ ِ َ ُ................................   168  
ّسلمة بن تمام الشقري - 235 َ َ َ َ.................................................   169  
ّسلمة بن رجاء التمیمي - 236 ِ ِ َ َ َ................................................   16  
َسلمة - 237 ّ النیسابوريّعيَمْب المسْبیَ بن شَ ُ َ َّْ...................................   166  
ّسلمة بن الفضل األبرش الرازي - 238 َّ َ َ ........................................  232  
َسلمة - 239 ّ بن كهیل الحضرميَ َ َْ َْ ُ.............................................  156  
ْسلمة بن نبیط بن شریط األش - 240 َ َ َُ ّجعيَ ِ َ.....................................   82  
َسلیم بن عیسى الحنفي المقرئ - 241 َْ َ ُ.........................................   167  
ّسلیمان بن األشعث بن إسحاق، أبو داود السجستاني - 242 َ ْ ّْ ِ َْ ُ...................   19  
َْسلیمان - 243 ّ بن بالل التیميُ َّْ................ ...............................  195  
ّسلیمان بن حیان األزدي - 244 ِ َْ ّ َْ   14   .............................، أبو خالد األحمرُ
َْسلیمان بن داود بن - 245 ّ الجارود، أبو داود الطیالسيُ ِ ََّ........................   172  
ّسلیمان بن سحیم المدني - 246 َ َ َ ُ َُْ...................... ........................  171  
ّسلیمان بن أبي سلیمان الشیباني - 247 َ ْ ْ َّْ َ َُ ّالكوفي ُ ِ ُ................................   401  
ّسلیمان بن المغیرة القیسي - 248 ْ َْ َ ُ.............................................   172  
َْسلیمان بن مهران األعمش - 249 ُ.......................... ..................  112  
  251   ................................................ّاك بن حرب الذهليَّسم - 250
ْالفضلسماك بن  - 251 ّالصنعاني َ َ َْ...........................................   173  
ْسمي، مولى أبي بكر  - 252 َ ّ َ   161   ..................................بن عبد الرحمنُ
ّسنان بن مقرن بن عائذ المزني - 253 َ ُ ُِّ........................................   89  
  68  ....................................... ّسهل بن سعد بن مالك الساعدي - 254
ّسوید بن عبد العزیز بن نمیر السلمي - 255 َ ُّ ْ َُ..................................   210  
  16   ................................................ّبيَْسوید بن عمرو الكل - 256
ّوید بن مقرن بن عائذ المزنيُس - 257 َ ُ ُِّ........................................   89  
ّسیف بن سلیمان المخزومي - 258 ُ ْ َ َْ ُ...........................................   207  
ّسیف بن عمر التمیمي - 259 ِ ِ َ............. ...................................  75  
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ّشبیب بن غرقدة السلمي  - 260 ِ َ ُّ َ ْ َ ّالكوفيَ ِ ُ.......................................   174  
ّشجاع بن الولید السكوني - 261 ْ ُ َ ُ..............................................   12  
َشرحبیل بن حسنة - 262 َ ِ ْ َ ُ............ .........................................  74  
ّشرحبیل بن مسلم الخوالني - 263 ْ َ............................................   176  
ّالكوفي النخعي   بن قیسشریح بن الحارث - 264 َّ َّ ِ ُ.............................  83  
ّالنخعيیك بن عبد اهللا ِرَش - 265 َ ّالكوفي َّ ِ ُ............. .........................  112  
  45   .....................................ّاج بن الورد العتكيَّشعبة بن الحج - 266
ّالكوفيشعبة بن دینار  - 267 ِ ُ................................................   90  
ّدینار األموي: شعیب بن أبي حمزة - 268 ُ ْ................................... .  154  
ْشمر بن عطیة  - 269 ّاألسديِ ِ َ َ...............................................   178  
ّشیبة بن نصاح القارىء المدني - 270 َ َ ِ ْ َ........................................   178  

     -، ط، ظ ص، ض-  
ّمد بن محمد بن حنبل الشیبانيصالح بن أح - 271 َ ْ َّ َّ......................... ..  250  
ّالهمدانيبن حي صالح بن صالح  - 272 َ ْ َ .....................................  179  
  179   ..............................................ّصالح بن عمر الواسطي - 273
  180   .........................................................ّاريَزَصالح الف - 274
ّبغداديَّصالح بن محمد ال - 275 ْ   110   ....................................."جزرة"، َ
ْالعجليصالح بن مسلم  - 276 ِ...............................................   180  
ّصدقة بن خالد األموي - 277 ُ ْ َ ّ الدمشقي َ ِ ْ َ ِّ.......................................  74  
َصدقة بن عبد اهللا  - 278 ّالدمشقيَ ِ ْ َ   140   ..................................."ّالسمین "ِّ
ّصدقة بن موسى الدقیقي - 279 َ ّالبصري  َ ْ َ......................................  290  
ّصدقة بن یزید الخراساني  - 280 ُ..............................................  140  
ّصدقة بن یسار الجزري - 281 َ ََ َ....................... ........................  291  
ّ بن عمرو السلميَُّأمیةصفوان بن  - 282 ِ َ َأبو أهدب "ُّ َ ِ.......................... "  73  
  70   ..............................................ّوميُصهیب بن سنان الر - 283
َالضحاك بن عثمان بن عبد اهللا  - 284 ْ ُ َّ ّاألسديَّ ِ َ ّ الحزاميَ ِ............ ...........  129  
ّالضحاك بن مخلد الشیباني - 285 َ ْ َ َ ْ َ َّ َّ............................................   12  
ّالضحاك بن مزاحم الهاللي - 286 َّ َّ............................................   212  
ُضرار بن م - 287 َ ّالكوفية َّرِ ِ ُ.............................................. ...  183  
ّضریب بن نفیر الجریري - 288 ُ َُ ُ َ..............................................   184  
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ّضمضم بن زرعة بن ثوب الحضرمي - 289 َ ْ َ َ ََُ ْ ُ ْ..................................   184  
ّطارق بن عبد الرحمن البجلي - 290 ِ َ َ........................................ ..  185  
  240   .............................................ّطاوس بن كیسان الیماني - 291
ّطریف بن مجالد الهجیمي  - 292 ِ ْ َ ُ ُ ِأبو تمیمة"َ َ"..................................   186  
ّطلحة بن نافع القرشي  - 293 َُ.................................................  113  
ّق النخعيْلَام بن طَّنَغق بن ْلَط - 294 َ َّ........................................   74  
ّالنخعيطلق بن معاویة  - 295 َ َّ...............................................   85  
ّظفر أحمد بن لطیف العثماني التهانوي - 296 َّ َ................................   119  

    - ع، غ-  
ّسديَاألعاصم بهدلة  - 297 ِ َ ..................................................  192  
ّالكوفيعاصم بن حمید  - 298 ِ ُ...............................................   16  
ّعبید اهللا بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني عاصم بن - 299 َ َ.............   329  
ّعامر بن شراحیل الشعبي - 300 َ................... ..........................  179  
ّ الشاميُّديْنِ الكّيَسُعبادة بن ن - 301 َّ.........................................   186  
ّالقرشي اس بن عبد المطلب بن هاشم َّالعب - 302 َُ..............................  85  
ّالدوريالهاشمي  َّاس بن محمدَّعب - 303 ُّ.......................... ............  228  
ُعبثر بن القاسم الزبیدي - 304 َ ْ   187  ........................................ ّيِوفُ الكَ
ّى بن عبد األعلى البصري عبد األعل - 305 ْ َ...................................  229  
ّالكوفيعبد األعلى بن أبي المساور  - 306 ِ   388  ..........................." ارَّرَالج "ُ
  291   .............................، أبو مسهرّانيَّسَعبد األعلى بن مسهر الغ - 307
ّعبد الباقي بن قانع البغدادي - 308 ْ َ ...........................................  22  
ِفر بن عبد اهللا األنصارعبد الحمید بن جع - 309 َ   188   ............................ّيَْ
ّبد الرحمن الحماني ععبد الحمید بن - 310 َّ ِ ...................................  16  
ّعبد ربه بن سعید بن قیس األنصاري - 311 َ َْ..................................   88  
  233   ...............................................اطَّعبد ربه بن نافع الحن - 312
َالدمعبد الرحمن بن إبراهیم بن عمرو  - 313 ّشقي ِّ ِ ْدحیم"ْ َ ُ...................... "  129  
ّاألوديَْعبد الرحمن بن ثروان  - 314 َْ .........................................  189  
ِعبد الرحمن بن جبر بن عمرو األنصار - 315 َ   73  " ...................سْبَأبو ع" ّيَْ
ّعبد الرحمن بن الحارث بن عبد اهللا القرشي  - 316 ِ َُ............................  128  
ّ حرملة بن عمرو بن سنة األسلميعبد الرحمن بن - 317 ّ َ......................   190  
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ّر النهدي عبد الرحمن بن الحكم بن بشی - 318 ِْ َّ................................  231  
ّعبد الرحمن بن زید بن َأسلم القرشي - 319 ِ َُ َ ْ................... ................  195  
ُعبد الرحمن بن سعد بن مالك الخ - 320 ْ   93  ................................. ّريْدَ
ّالقرشي عبد الرحمن بن سمرة  - 321 َُ..........................................  331  
ِشریكعبد الرحمن بن  - 322 ّالنخعي َ َ َّ.........................................   16  
َعبد الرحمن بن عابس بن ربیعة  - 323 ّالنخعيَ َ َّ...............................   191  
ّعبد اهللا بن ذكوان المدني: عبد الرحمن بن أبي الزناد - 324 َ َ...................   195  
ََأسلمعبد الرحمن بن زید بن  - 325   195   ...........................ّي المدینَُالقرشي ْ
ّالكوفيبد اهللا عبد الرحمن بن ع - 326 ِ ّ المسعوديُ ُ ْ َ.............................   106  
ِعبد الرحمن بن عبید بن ن - 327 َْ   75   ...................ّ البكائيورُفْعَیطاس، أبو ْسُ
  213   .........................ّمن بن عمرو بن أبي عمرو األوزاعيعبد الرح - 328
ْعبد الرحمن بن عمرو، أبو زرعة  - 329 ّمشقيِّالدُ ِ ْ َ.............................   20  
ْعبد الرحمن بن غزوان  - 330 ّالضبيَ ِّ   193   ........................."ُقراد"، أبو نوح، َ
ّالتیمي َّمحمدعبد الرحمن بن القاسم بن  - 331 ِ َّْ................................   154  
ّ بن زیاد المحاربيَّمحمدعبد الرحمن بن  - 332 ِ ْ َ ُ.... ...........................  12  
ّعبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري - 333 َ ْ َ...............................   26  
ّرحمن بن یوسف خراش البغداديعبد ال - 334 ْ َ َ ِ................................   158  
ّ المحاربيَّمحمدعبد الرحیم بن عبد الرحمن بن  - 335 ِ ْ َ ُ..................... ....  12  
ّالصنعانيعبد الرزاق بن همام بن نافع  - 336 َ َْ................................   368  
ّعبد الصمد بن عبد الوارث بن سعید العنبري - 337 َ ْ َ...........................   194  
ّ األمويَّمحمدعبد العزیز بن أبان بن  - 338 ُ ْ..................................   342  
ّسلمة بن دینار المدني: ز بن أبي حازمعبد العزی - 339 َ َ َ َ.......................   195  
ّالیشكريمة ْزِعبد العزیز بن أبي ر - 340 ُ ْ َ.....................................   370  
ّ بن عبید الدراورديَّمحمدعبد العزیز بن  - 341 ِ ْ َ َ َّ...............................   195  
ّلقسمليعبد العزیز بن مسلم ا - 342 ِ َ ْ َ..........................................   196  
ِ البصرعبد الكریم بن رشید - 343 ْ   196   ..........................................ّيَ
ِعبد الكریم بن مالك الجزر - 344 َ   197   ...........................................ّيَ
ّلشیباني بن حنبل اَّمحمدعبد اهللا بن أحمد بن  - 345 َ ْ َ..........................   20  
ْعبدان" ّعبد اهللا بن أحمد العسكري - 346 َ.................................... "  139  
ّعبد اهللا بن إدریس بن یزید األودي - 347 َْ.....................................   12  
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ّ بن بریدة بن الخصیب األسلميعبد اهللا - 348 َ ْ َ................................   248  
ّعبد اهللا بن بشر الرقي - 349 ِّ َّ................................................   363  
ْبكرعبد اهللا بن  - 350   176   .....................................ّهميَّ بن حبیب السَ
ّعبد اهللا بن الحكم بن أبي زیاد القطواني - 351 َ............ ....................  252  
ّعبد اهللا بن داود بن عامر الهمداني - 352 َ ْ َ....................................   279  
ّالقرشيعبد اهللا بن الزبیر بن عیسى  - 353 ّ الحمیديَُ ِ ْ َ ُ..........................   112  
ّعبد اهللا بن زید الجرمي - 354 ْ َ ُ   83  .....................................البة ِ أبو ق،ْ
ّعبد اهللا بن السائب الكندي - 355 ْ ِ............................................   198  
ّالكوفيعبد اهللا بن سعید بن حصین  - 356 ِ   270   ..................ّ، أبو سعید األشجُ
َلمَعبد اهللا بن س - 357 ّة المراديِ ِ ُ..............................................   79  
ِعبد اهللا بن سل - 358 ّة الهمدانيَمَ َ ْ َ............................................   79  
َْسلیمانعبد اهللا بن  - 359 ّالسجستاني ُ َ ْ ْبكر، أبو ّ   242   .................. بن أبي داودَ
ّعبد اهللا بن سوار العنبري - 360 َ ْ َ ََّ..............................................   20  
ُ اهللا بن شوذب الخعبد - 361 َ ْ   199  ..........................................ّي راسانَ
ّعبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب القرشي - 362 َُ............................   171  
ّعبد اهللا بن عبد الحكم بن أعین المصري - 363 ْ ِ..............................   16  
ّن الفضل الدارميعبد اهللا بن عبد الرحمن ب - 364 ِ َّ............................   133  
  96   ................................ّعبد اهللا بن عبد اهللا بن األسود الحارثي - 365
َعبد اهللا بن عبید اهللا بن عبد اهللا بن َأبي ملیكة  - 366 ََ ْ ُْ ِ َ ُ.........................  37  
ِاألشعر أبو موسى ،عبد اهللا بن قیس - 367 َ ْ   77  .................................ّي َ
ّعبد اهللا بن لهیعة بن عقبة الحضرمي - 368 َ ْ َ ِ َ..................................   106  
ّعبد اهللا بن المؤمل بن وهب اهللا المخزومي - 369 ُ ْ َ ُْ َ ِّ َ.............................   200  
ّعبد اهللا بن المبارك المروزي - 370 َ ْ َ.............. .............................  48  
  131   ............................"المفلوج "ّبیديُ بن سالم الزَّمحمدعبد اهللا بن  - 371
ْ بن أبي شیبةَّمحمدعبد اهللا بن  - 372 ّ العبسي،َ ِ ْ ْأبو بكر َ َ.......................   88  
ّ بن عقیل بن أبي طالب الهاشميَّمحمدعبد اهللا بن  - 373 َْ ُ.... .................  36  
ّعبد اهللا بن محمد بن علي - 374   404   ........................، أبو جعفر المنصورَّ
ّ بن علي بن نفیل النفیليَّمحمدعبد اهللا بن  - 375 ّْ ُ ْ َُ َ.............................   23  
ّ القرشيَّمحمدعبد اهللا بن  - 376   2  .. ........................، أبو العباس السفاحَُ
ّالهذليعبد اهللا بن مسعود بن غافل  - 377 َ ُ....................................   94  
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ّالقعنبيعبد اهللا بن مسلمة بن قعنب  - 378 َ ْ َ...................................   279  
ّمدني الّعبد اهللا بن معبد بن العباس العباسي - 379 َ َ...........................   171  
ّعبد اهللا بن نافع الصائغ المخزومي - 380 ُ ْ َ....................................   12  
ْنعیمعبد اهللا بن  - 381 ّ القینيَُ ِ َْ................................................   201  
ّعبد اهللا بن نمیر الهمداني - 382 َ ْ َ ْ َُ.............................................   9  
  12  .........................................قرئ ُ المّ اهللا بن یزید المكيعبد - 383
ّن راشد القرشي عبد اهللا بن یزید ب - 384 ِ   290   ........................."حمار القراء"َُ
ِعبد اهللا بن أبي نجیح - 385 ّیسار المكي الثقفي : َ ََِّّ.............................  77  
ّد الحمید الجزري عبد الملك بن عب - 386 َ َ.....................................  348  
َْسلیمانعبد الملك بن أبي  - 387 ّ میسرة العرزميُ ِ َ ْ َ..............................   250  
ّعبد الملك بن عبد العزیز بن جریج القرشي - 388 ِ َُ............................   78  
  99  ..................................... ......ّعبد الملك بن عطاء البكائي - 389
  126   ..................................ّر بن سوید اللخميْیَمُعبد الملك بن ع - 390
َعبد الملك بن میسرة اله - 391 ْ   202   ...........................................ّالليَ
ّالعبدي عبد الواحد بن زیاد  - 392 ِ ْ َ............................................  155  
ّعبد الوارث بن سعید بن ذكوان العنبري - 393 َ ْ َ................................   202  
ّالثقفي عبد الوهاب بن عبد المجید  - 394 ََِّ.....................................  204  
َّعبد الوهاب بن عطاء الخفاف - 395 ّ البصري َ ْ َ................................  107  
ّعبدة بن سلیمان الكالبي - 396 ّ ُ َْ ُ..............................................   12  
ّعبید اهللا بن عبد الكریم، أبو زرعة الرازي - 397 َّ ُ َْ ُ...............................   20  
ّعبید اهللا بن عبد المجید الحنفي - 398 َ َْ َ ُ........................................   16  
ّن عمرو بن أبي الولید الرقيعبید اهللا ب - 399 ِّ َّ................................   204  
  203   ..................................ّعبید اهللا بن عمر بن میسرة القواریري - 400
ِعبید اهللا بن موسى بن باذام العبس - 401 ْ َْ َ   12  ................................... ّيُ
َسود الهمداني عبیدة بن األ - 402 ْ ّالكوفيَ ِ ُ......................................   138  
ّالكوفيد ْیَمُعبیدة بن ح - 403 ِ   16   ........................................"الحذاء "ُ
ّ المراديّ السلمانيَعبیدة بن عمرو - 404 َ ُ......................................   83  
ْعتبة بن أبي حكیم الهم - 405 ّدانيَ َ...........................................   57  
ّالدمشقياد َّعتبة بن حم - 406 ِ ْ َ ِّ ...............................................  395  
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ْأبو العمیس "ّعتبة بن عبد اهللا الهذلي - 407 َ ُ"..................................   192  
ّعثام بن علي بن - 408 َّ ّ هجیر العامريَ ُ .......................................  16  
  207   ....................................ّعثمان بن األسود بن موسى المكي - 409
ّحكیم بن عباد األنصاريعثمان بن  - 410 َ َْ ....................................  207  
ّالكوفيعثمان بن زائدة  - 411 ِ   363  ............................... ..........قرئُ المُ
ّعثمان بن سعد البصري الكاتب التمیمي - 412 ِ ِ َ ّ ْ َْ َ...............................   327  
ّعثمان بن سعید بن خالد الدارمي - 413 ِ َّ َ ْ ُ......................................   167  
ّاألسديَعثمان بن عاصم بن حصین  - 414 ِ َ ّالكوفي َ ِ ُ.......... .................  400  
ّ الحرانيعثمان بن عبد الرحمن - 415   372   ...............................ّ الطرائفيَّ
ّعثمان بن عفان القرشي األموي - 416 ُ ْ َُ َ ْ ُ.......................................   94  
ّعثمان بن عمیر البجلي، أبو الیقظان  - 417 ِ َ َ ُْ ّالكوفيَ ِ ُ ...........................  66  
َعثمان بن  - 418 ْ ْ بن أبي شیبةَّمحمدُ ّ العبسي َ ِ ْ َ.................................  88  
ّعثمان بن المغیرة الثقفي - 419 َاألعشى "ََِّ ْ َ..................................... "  72  
ّأسلم القرشي: َعطاء بن أبي رباح - 420 ِ َُ......................................   212  
ّالثقفي عطاء بن السائب  - 421 ََِّ...............................................  175  
ّعفان بن مسلم بن عبد اهللا الباهلي - 422 ِ َ.....................................   16  
ّعقبة بن خالد بن عقبة السكوني - 423 ْ ُ َ ْ ُْ ُ.......................................   12  
  154   .........................................ّليْیَقیل األَلد بن عبن خاُعقیل  - 424
ِعق - 425 ّیل بن مقرن بن عائذ المزنيَ َ ُ ُِّ........................................   89  
ّ القرشيعكرمة بن أبي جهل - 426 َُ...........................................   78  
  285   ...................................اسَّعبعكرمة، أبو عبد اهللا مولى بن  - 427
ّالعالء بن سالم العبدي  - 428 ْ َ................................................  17  
ّالتیميالعالء بن صالح  - 429 ِ َّْ...............................................   208  
ّالعالء بن عصیم الجعفي - 430 ِ ْ ُ..................... .........................  209  
  334   ...............................................ّالعالء بن عمرو الحنفي - 431
  90  ....................................ّ بن رافع الكاهلي بَّسیُالعالء بن الم - 432
ّعلقمة بن قیس بن عبد اهللا النخعي  - 433 َ َّ َ َ ْ ّالكوفيَ ِ ُ.................. ...........  37  
ّلقمة بن وائل بن حجر الحضرميع - 434 َ ْ َ ....................................  225  
ّعلي بن ثابت الجزري - 435 َ َ ّ.................................................   210  
  86  ................................... ّ بن الحسین بن إبراهیم العامريّعلي - 436
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ّعلي بن الحسین بن الجنید الرازي - 437 َّ ُ   ح   ......................................ّ
ّ بن الحكم البنانيّعلي - 438 ُ.................................................   211  
ُّعلي بن حكیم بن ذبیان األودي  - 439 َْ ْ ْ ّالكوفيّ ِ ُ................................   139  
ّبن ربیعة بن نضلة الوالبي ّعلي - 440 ِ.......................................   212  
ّ بن زید بن عبد اهللا التیميّعلي - 441 ّ البصريَّْ ْ َ...............................   397  
َْعلي بن ظبیان بن هالل  - 442 ّالعبسيّ ْ ّالكوفي َ ِ ُ...............................   99  
ّب الواسطي بن عاصم بن صهیّعلي - 443 ِ ّ التیميَ َّْ............................   391  
ّعلي بن عبد اهللا بن جعفر المدیني - 444 ّ .....................................  10  
ّلي بن عبد اهللا بن عباس الهاشميع - 445 ّ...................................   94  
ّ بن علي بن نجاد الرفاعيّعلي - 446 ّ............... .........................  231  
ّالفزاري الكوفي  بن غرابّعلي - 447 ِ ُ ّ ََ.........................................   339  
ِ بن المبارك الهنائي البصرّعلي - 448 ْ َ   213   ......................................ّيُ
ّ بن معبد بن شداد الرقيّعلي - 449 ِّ َّ............................. .............  205  
ّ األسديّعلي بن المنذر - 450 ِ َ ّ الطریقيَ ْ ِ َ.......................................   119  
ّ بن میمون الرقي العطارّعلي - 451 ِّ َّ..........................................   395  
َْعلي بن هاشم بن البرید  - 452 ّالكوفيّ ِ ُ.................................... ....  102  
ّار بن معاویة الدهنيَّعم - 453 ْ ُ...............................................   205  
ّالعنسي ار بن یاسر بن مالك َّعم - 454 ِ ْ َ.......................................  94  
ّ البصريّعمارة بن زاذان الصیدالني - 455 ْ َ....................................   83  
ّبن حدیر  السدوسيِعمران  - 456 ُ............................................   214  
ّعمران بن أبي عطاء الواسطي - 457 ِ َ........................................   215  
ّعمر بن الخطاب بن نفیل القرشي - 458 َُ َ ّ العدويُ َ..............................   97  
ْعمر بن ذر  بن عبد اهللا الهم - 459 َ ُّ ّدانيَ َ.....................................   207  
ّعمر بن روبة التغلبي - 460 ِ ْ َ ْ ُ.................................................   123  
ّعمر بن عبد العزیز بن مروان األموي - 461 ُ ْ.................................   39  
ّد بن أبي ُأمیة الطنافسيُعمر بن عبی - 462 ِ ِ ََّ َّ... ...............................  12  
ّعمر بن علي بن أحمد السراج األنصاري - 463 َ َْ   106   .................."ِّابن الملقن "ّ
ّعمرو بن حریث بن عمرو القرشي - 464 ِ َ َُ ْ ُ.....................................   242  
ّعمرو بن دینار المكي الجمحي  - 465 َ ُ........................................  78  
ّعمرو بن أبي سلمة التنیسي - 466 ّ َ َ...........................................   290  
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ّالقرشي  َّمحمدعمرو بن شعیب بن  - 467 َُ.....................................  286  
ّعمرو بن العاص بن وائل القرشي - 468   81  . ............................ّ السهميَُ
ّعمرو بن عبد اهللا بن عبید، َأبو إسحاق السبیعي - 469 ْ ِْ َِّ َ َ َ ُْ.......................   38  
ْسیبویه "ّعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي - 470 َ َ ِ".............................   25  
ّ البصري  الفالس بن بحرّعمرو بن علي - 471 ِ ْ َ...............................  249  
ّعمران، أبو السوداء النهديعمرو بن  - 472 ْ َّ َّ..................................   65  
ّعمرو بن قیس المالئي - 473 ّالكوفي ُ ِ ُ ........................................  216  
ّة بن عبد اهللا الجمليَّرُعمرو بن م - 474 َ ّالكوفي َ ِ ُ..............................   79  
ّ الجزريمرو بن میمون بن مهرانع - 475 َ َ....................................   218  
  219   .....................................ّ المازنيعمرو بن یحیى بن عمارة - 476
ّعمیر بن سعد بن النعمان األنصاري - 477 َ َْ ُّ...................................   84  
ّعمیر بن عبد اهللا بن بشر الخثعمي  - 478 ِ َ ْ َ ْ َ ُ....................................  91  
ْعمیر - 479 َ ّ بن یزید بن عمیر األنصاريُ َ َْ ْ َ ُ.....................................   219  
  249   ...................................... القصابّعون بن ذكوان الحرشي - 480
ّالصیدنانيعیسى بن بشیر  - 481 َ ْ َّ ............................................  98  
ّاألسديعیسى بن عمر  - 482 ِ َ ّ الهمدانيَ َ ْ َ......................................   220  
ّالتمیمي ّازيَّ أبو جعفر الر،عیسى بن أبي عیسى - 483 ِ ِ َ........................   372  
ّعیسى بن یونس بن أبي إسحاق السبیعي - 484 ِْ َِّ ْ..............................   149  

    - ق ف،-  
  102   ......................................................فَنْحَفرات بن األ - 485
َالفضل بن دكین  - 486 ُ ْ ّالكوفيَ ِ ْنعیم، أبو ُ َُ.....................................   13  
ّفطر بن خلیفة المخزومي - 487 ُ ْ َ ْ ِ .............................................  120  
ِحصین الجنبي الكوف: َْبن أبي ظبیانقابوس  - 488 ُ ْ   176   ..........................ّيَ
ّالقاسم الجعفي - 489 ِ ْ ُ........................................................   327  
ّ بن كثیر العرنيالقاسم بن الحكم - 490 َُ.......................................   221  
ْالبغم ّالقاسم بن سال - 491   282   ..............................................ّداديَ
ّالمسعوديالقاسم بن عبد الرحمن بن عبد اهللا  - 492 ُ ْ َ..........................   192  
ّالقاسم بن مالك المزني - 493 ْ ُ................................................   13  
ّیميَّ بن أبي بكر الصدیق التَّمحمدالقاسم بن  - 494 ْ...........................   154  
ِ بن أبي شیبة العبسَّمحمدالقاسم بن  - 495 ْ َْ   88   ..................................ّيَ
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  257   .....................................ّوائيُ السَّمحمدقبیصة بن عقبة بن  - 496
ّاألسديقبیصة بن اللیث  - 497 ِ َ َ............. .................................  87  
  231   .....................................ّقتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي - 498
ّالثقفي قتیبة بن سعید بن جمیل  - 499 ََِّ........................................  17  
ّاألشجعي َّقدامة بن محمد - 500 ِ َ ْ َ............................... ..............  17  
ّاألسديقیس بن الربیع  - 501 ِ َ ّالكوفي َ ِ ُ........................................   399  
ْسعدقیس بن  - 502   326   ...................................................ّيّ المكَ

     - ك، ل-  
ّ البصري ّ الطفاويكثیر بن یسار - 503 ْ َ.......................................  268  
ِكعب بن عمرو األنصار - 504 َ َْ ْ َأبو الیسر "ّيَ َ".................................   73  
ّالمصري للیث بن سعد بن عبد الرحمن ا - 505 ْ ِ................................  368  

    - م-  
ّمالك بن إسماعیل، أبو غسان النهدي - 506 ْ َ..................................   131  
  45   ......................................ّمالك بن أنس بن مالك األصبحي - 507
ّمبارك بن حسان السلمي - 508 َ ُّ..............................................   169  
ّمجالد بن سعید بن عمیر الهمداني - 509 َ ْ َ ُ.....................................   275  
ّمجاهد بن جبر المخزومي - 510 ُ ْ َ.............................................    34  
ِّمحاضر بن المورع  - 511 َ ُ ّالكوفيِ ِ ُ............................................   18  
ّمحبوب بن محرز التمیمي - 512 ِ ِ َ............................................   18  
ِبن عثمان العبسَّمحمد بن إبراهیم  - 513 ْ َ َ ْ   88  ................................ ....ّيُ
ّ بن إدریس، أبو حاتم الرازيَّمحمد - 514 َّ......................................   20  
  333   .................................ّ بن ادریس، أبو عبد اهللا الشافعيَّمحمد - 515
ّ بن إسحاق بن خزیمة السلميَّمحمد - 516 َ ُّ....................... .............  254  
  349   ...................................ّ المسیبيَّمحمد بن إسحاق بن َّمحمد - 517
ّ بن إسحاق بن یسار المطلبيَّمحمد - 518 َِّ ُ ْ ِ....................................   104  
ّ بن إسماعیل، أبو إسماعیل الترمذيَّمحمد - 519 ِ ِّ.............................   22  
  19   .................................ّ بن إسماعیل بن إبراهیم البخاريَّمحمد - 520
ّ، ابن خلفون األزديَّمحمد بن إسماعیل بن َّمحمد - 521 ِ َْ َ.......................   74  
ّبندار السباك الجرجاني بن َّمحمد - 522 ِ َ ُْ ُ َّ َّ......................................   45  
ِار البصر بن بشَّمحمد - 523 ْ   235   ........................................"بندار"ّي َ
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ّ بن بشر العبديَّمحمد - 524 ْ َ.................................................   13  
ّ بن بكار بن الریان الهاشميَّمحمد - 525 َّ َ.....................................   375  
ّالل الكندي بن بَّمحمد - 526 ْ ِ.................................................   17  
ّمحمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشي - 527 َّ..................................   130  
ّالكوفي بن حسان َّمحمد - 528 ِ   331   ........................................ الخزازُ
ّسدي َحسن بن الزبیر األ بن الَّمحمد - 529 ِ ّالتل"َ َ"..............................   222  
ّ بن الحسن بن أبي یزید الهمدانيَّمحمد - 530 َ ْ َ.................................   222  
  86   ..................................ّ بن الحسین بن إبراهیم العامريَّمحمد - 531
ّین بن أحمد، أبو الفتح األزدي بن الحسَّمحمد - 532 ْ َ .........................   142  
ّ بن حمید الیشكريَّمحمد - 533 ُ ْ َ...............................................   17  
ّالكوفي بن خازم َّمحمد - 534 ِ   5   ............................، أبو معاویة الضریرُ
ّ بن خالد بن كثیر الباهليَّمحمد - 535 ِ ّ............................... ........  46  
ّ بن السائب بن بشر الكلبيَّمحمد - 536 ْ َ......................................   380  
ِ بن سابق التمیمي َّمحمد - 537 ِ ّالكوفيَ ِ ُ ........................................  17  
ّعید األسدي الشامي المصلوب بن سَّمحمد - 538 َّ ّ ِ َ َ.............................   403  
َْ بن سعید بن سلیمان َّحمدم - 539 ّالكوفيُ ِ   147  " ............................حمدان" ُ
َّ بن سالم بن عبیداهللا َّمحمد - 540 ّالجمحي َ َ ُ....................................  349  
ّ بن سلمة بن عبد اهللا الباهليَّمحمد - 541 ِ َ َ ّ الحرانيَ َّ َ ............................  175  
َ بن سلمة بن كهَّمحمد - 542 ُ َ ّیل الحضرميَ َ ْ َْ...................................   354  
ّ بن سیرین األنصاريَّمحمد - 543 َ َْ............................................   34  
  375   .......................................ّ بن الصباح البزاز الدوالبيَّمحمد - 544
ّالكوفي ماك  بن صبیح بن السَّمحمد - 545 ِ ُ....................................  379  
  46   ..................................ّ صدیق خان بن حسن القنوجيَّمحمد - 546
َّ بن الصلت بن الحجَّمحمد - 547 ْ ّاألسدياج َّ ِ َ َ..................................   131  
ّالبجليیف بن خلیف ِرَ بن طَّمحمد - 548 ِ َ َ........ .............................  144  
ّاألنصاري بن عبد الرحمن بن أبي لیلى َّمحمد - 549 َ َْ ..........................  401  
ّ بن عبد الرحمن بن المغیرة القرشيَّمحمد - 550 ِ َُ...............................   350  
ّ عبد الرحیم البغدادي  بنَّمحمد - 551 ْ   229  ............" ...................صاعقة"َ
ّاألسدي بن عبد اهللا بن الزبیر َّمحمد - 552 ِ َ ّ، أبو أحمد الزبیريَ ِ َْ ُّ.................   17  
ّ بن عبد اهللا بن الحضرميَّمحمد - 553 َ ْ َّمطین "َ ُ"...............................   20  
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ّاألسدي بن عبد اهللا بن عبد األعلى َّمحمد - 554 ِ َ َ ..............................  17  
ّالبغدادي  ّيِمِّرَخُار المَّمَ بن عبد اهللا بن عَّمحمد - 555 ْ َ.........................  197  
ّ بن عبد اهللا بن المثنى األنصاريَّمحمد - 556 َ َْ................................   17  
ّ بن عبد اهللا بن مسلم بن عبید اهللا، ابن أخي الزهريَّمحمد - 557 ِ ْ ُّ ..............  351  
ّالضبي بن عبد اهللا بن أبي یعقوب َّمحمد - 558 ِّ ّ  البصريَ ْ َ.....................   223  
  253   ........................................د اهللا بن أبي رافعْیَبُ بن عَّمحمد - 559
َْ بن عبید اهللا بن أبي َّمحمد - 560 َْسلیمانُ ّ العرزميُ ِ َ ْ َ................... .........  252  
ّ بن عبید بن أبي أمیة الطنافسيَّمحمد - 561 ِ ِ َ َّْ َ ُ.................................   13  
ّ بن أبي عبیدة بن معن المسعوديَّمحمد - 562 ُ ْ َْ َ ُ................................   13  
ّاب البغداديَّ بن أبي عتَّمحمد - 563 ْ   236   .........................، أبو بكر األعینَ
ّ بن أبي شیبة العبسيَّمحمد بن عثمان بن َّمحمد - 564 ْ َْ َ........................   180  
ّ بن عثمان بن أبي صفوان الثقفيَّمحمد - 565 ََِّ َ ْ ُ ................................  21  
ّ بن العالء بن كریب الهمدانيَّمحمد - 566 َ ْ َ َْ ُ....................................   99  
ّ بن علي بن أبي طالب الهاشميدَّمحم - 567   101  " ....................ابن الحنفیة" ّ
  3   ................................... بن طباطباَّمحمدّ بن علي بن َّمحمد - 568
  338  " ......................ابن دقیق العید "ّ بن علي بن وهب القشیريَّمحمد - 569
ّ بن عمر بن واقد األسلميَّمحمد - 570 َ ْ   326   ...............................ّ الواقديَ
ّ بن عمرو بن بكر الرازيَّمحمد - 571   155   .................................."زنیج "َّ
ّ بن عمرو بن علقمة بن وقاص اللیثيَّمحمد - 572 َْ............................   176  
ّالبصري بن عمرو الواقفي َّمحمد - 573 ْ َ................. ......................  336  
ّ بن عیسى بن سورة الترمذيَّمحمد - 574 ِ ِّ َ ْ َ.....................................   19  
ّ بن فضیل بن غزوان الضبيَّمحمد - 575 ِّ َّ ْ َ ْ َ ُ....................................   13  
ّمحمد بن قیس المدني - 576 َ َ َّ........................................ .........  368  
ّ بن كریب الهاشمي المدنيَّمحمد - 577 َ َ ْ َ ُ.......................................   87  
  369   .......................................ّ بن كعب بن سلیم القرظيَّمحمد - 578
ّ بن المثنى بن عبید العنزيَّمحمد - 579   248  " ...............................الزمن "ََ
ّ بن أحمد النیسابوريَّمحمد بن َّمدمح - 580 ُ َ   366  .........................ّالكرابیسي  َّْ
ّ الیعمري الربعيَّمحمد بن َّمحمد - 581 َ   120   ...............د الناسِّ، أبو الفتح بن سیَ
ّ بن مروان بن عبد اهللا السديَّمحمد - 582 ُّ....................................   334  
ِمسلم بن عبید اهللا الزهر بن َّمحمد - 583 ْ ُّ َْ   57  .................................... ّيُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 الفهارس العلمية العامة

 
 

471
 

  الصفحة  العلم  م
ّ بن مسلم بن عثمان الرازيَّمحمد - 584   23   ............................."َابن واره "َّ
َوضاح المثنى القضاع بن مسلم بن أبي الَّمحمد - 585 ُ َّ   123  ......................ّي َ
ّ بن مسلمة بن سلمة األنصاريدَّمحم - 586 َ ََْ َ...................................   97  
ّ بن المنكدر بن عبد اهللا بن الهدیر التیميَّمحمد - 587 َّْ........................   369  
ّ بن مهزم الشعابَّمحمد - 588 َّ ََّ ّ البصري ُ ْ َ.......................................  95  
  206   ...........................ّ العباسيي الرشید بن المهدَّمحمد بن هارون - 589
ّمحمد بن وضاح القرطبي - 590 ُ ُ َّ َ َّ.............................................   20  
ّمحمد بن یحیى بن عبد اهللا الذهلي - 591 ْ ُّ َّ....................................   20  
ّ بن یزید بن خنیس المخزوميَّمحمد - 592 ُ ْ َ....................................   17  
ّ بن یزید الربعي القزوینيَّمحمد - 593   19   ..............................، ابن ماجهَ
ْالعجلي َّمحمد بن یزید بن َّمحمد - 594 ِ.......................................   341  
  251  ................... ...................ّیابيْرِ بن یوسف بن واقد الفَّمحمد - 595
ْالنضرمحمود بن  - 596   263   ...................................ّ بن واصل الباهليَّ
ّاألحمسيمخارق بن عبد اهللا بن جابر  - 597 ِ َ ْ َ ْ.................................   185  
ّمخلد بن یزید القرشي - 598 ّ الحرانيَُ َّ َ...................................... ....  18  
ّ األموي بن أبي العاصمروان بن الحكم - 599 ُ ْ................................   97  
ّاألسدي بن حسان َّمحمدمروان بن  - 600 ِ َ ّالدمشقي َ ِ ْ َ ِّ...........................   153  
ّمروان بن معاویة الفزاري - 601 ََ ُ َْ..............................................   13  
ّ بن المرزبان الكندي مسروق - 602 ْ ُِ ْ ّالكوفيَ ِ ُ....................................   408  
ّمسعر بن كدام الهاللي - 603 ِ َِ ّالكوفي ْ ِ ُ ........................................  192  
ّمسلم بن إبراهیم األزدي - 604 ِ َْ ...............................................  18  
ّاج النیسابوريَّمسلم بن الحج - 605 ُْ َ َْ...........................................   19  
ّمسلم بن خالد المخزومي - 606 ُ ْ   342   ....................................."الزنجي "َ
  78   ......................................َّمصعب بن عبد اهللا بن أبي ُأمیة - 607
ِاألسدمصعب بن عبد اهللا بن مصعب  - 608 َ ّ الزبیريّيَ ِ َْ ُّ.......................   349  
ّمصعب بن المقدام الخثعمي - 609 ِ َِ ْ َ َ ْ...........................................   13  
َّمطر بن طهمان الوراق - 610 َ َ َْ َ َ...............................................   56  
َِّمطرف بن  - 611 ّالكوفي َِطریفُ ِ ُ................. ............................  123  
َْلمطلب بن زیاد بن أبي زهیرا - 612 ُ َّ ّالثقفي ُ ََِّ...................................   13  
َّالمطلب بن كثیر  - 613 ُ......................................................  78  
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ّمعاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري - 614 َ ْ َ. ............................  203  
ّاألشعري معاویة بن صالح بن أبي عبید اهللا  - 615 ِ َ ْ َ............................  204  
ّمعاویة بن مقرن بن عائذ المزني - 616 َ ُ ُِّ.......................................   89  
ّالكوفيمعاویة بن هشام القصار  - 617 ِ ُ............................ ...........  13  
ّالمعتمر بن سلیمان التیمي - 618 ْ َّْ َ ُ َ ْ ُ............................................   229  
ّمعقل بن مقرن بن عائذ المزني - 619 َ ُ ُِّ........................................   89  
ّر بن راشد األزديَمْعَم - 620 ِ َْ.............................................. ...  154  
  192   ............................ّوديُعْسَمعن بن عبد الرحمن بن عبد اهللا الم - 621
ّمعن بن عیسى بن یحیى األشجعي - 622 ِ َ ْ َ ْ َ....................................   18  
ّالمغیرة بن سعید البجلي - 623 َ َ...............................................   102  
ّمسلم القسمليالمغیرة بن  - 624 ِ َ ْ َ..............................................   196  
ّالمغیرة بن مقسم الضبي - 625 ِّ َّ ِ...............................................   175  
ّمكحول األزدي - 626 ِ   83   ................................................ّ العتكيَْ
ّمكحول الشامي - 627 َّ........ ...............................................  182  
ّمنجاب بن الحارث التمیمي - 628 ِ ِ َِ ْ............................................   139  
ّمندل بن علي العنزي - 629 ََ ّ ّ الكوفي ْ ِ ُ..........................................  72  
َالمعتمرمنصور بن  - 630 ْ َ بن عبد اهللا السلُ   174   ................................ ّميُّ
ْمنصور بن وردان  - 631 ّاألسديَ ِ َ َ.............................................   13  
ّموسى بن إسماعیل المنقري - 632 َ ْ ّ، أبو سلمة التبوذكيِ َ ْ َُ ........................  169  
ّالضبي موسى بن داود  - 633 ِّ َ................................................  96  
  20   ...........................................ّموسى بن سعید الطرسوسي - 634
ّاألسدي موسى بن طریف  - 635 ِ َ َ.............................................  252  
ّموسى بن عبیدة بن نشیط الربذي - 636 َ ْ َِ ُ......................................   247  
ّوسى بن علي بن رباح اللخميم - 637 ّ.......................................   255  
ّموسى بن عمیر العنبري التمیمي - 638 ِ ِ َ َ ُْ َ ْ َ......................................   79  
َموسى بن عم - 639 ّیر القرشي الكوفي المكفوفُ ِ ُ َُ ْ..............................   80  
  18  ......................................... القارئ ّيَْموسى بن عیسى اللیث - 640
ِموسى بن قیس الحضرم - 641 َ ْ   226  " .............................عصفور الجنة "ّيَ
َموسى بن مطیر - 642 ّ الكوفي ُ ِ ُ...............................................  252  
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ّمیمون بن مهران الجزري - 643 َ َ.... ..........................................  153  

     - ن، هـ-  
ّنافع أبو عبد اهللا المدني - 644 َ َ...............................................   369  
ّنجیح بن عبد الرحمن السندي - 645 ْ ِ ِ ّ المدني، أبو معشرَ َ َ.......................   330  
  235  ................................. ...ّ الجهضميّ بن علي بن نصرنصر - 646
ّالنضر بن إسماعیل بن حازم البجلي - 647 ِ َ َ ْ َّ...................................   18  
ْالنضر بن عبد - 648 ّ الرحمن الخزاز الكوفيَّ ِ ُ..................................   336  
ّالنضر بن عربي الباهلي - 649 ِ َ ْ َّ........................... ...................  123  
ّالنعمان بن مقرن بن عائذ المزني - 650 َ ُ ُِّ ُّ......................................   89  
ْنعیم - 651   117   ..........................................َِّ بن یعقوب بن أبي المتئدَُ
ْنعیم - 652 ّ بن مقرن بن عائذ المزنيَُ َ ُ ُِّ........................... ..............  89  
ْنعیم - 653 ّالكوفي بن میسرة َُ ِ ُ.................................................   372  
ّنهشل بن سعید الخراساني - 654 َ ُ َ ْ َ.............................................   361  
َّنوح بن دراج  - 655 َ ّالنخعيُ َ َّ............................................. .....  226  
ّنوفل بن مطهر الضبي - 656 ِّ ّ الكوفيَّ ِ ُ........................................   407  
ْهارون بن إسحاق بن  - 657 ّ بن مالك الهمدانيَّمحمدِ َ ْ َ.........................   127  
  206   .......................................ّاسيَّ العبَّمحمدهارون الرشید بن  - 658
ّالكوفيم بن البرید هاش - 659 ِ ُ................................................   394  
  332   ................................................ّر المكيْیَجُهشام بن ح - 660
ّهشام بن حسان األزدي القردوسي - 661 ُ ّ ِ َْ......................................   231  
ّ سنبر الدستوائي:هشام بن أبي عبد اهللا - 662 َ ْ َ.................................   213  
ّهشام بن العاص بن وائل القرشي - 663   82   ..............................ّ السهميَُ
  399   ...................... أبو الولید الطیالسي،هشام بن عبد الملك الباهلي موالهم - 664
ّسديَاألهشام بن عروة بن الزبیر بن العوام  - 665 ِ َ............................   285  
ّالسلميهشیم بن بشیر بن القاسم  - 666 َ ُّ......................................   322  
َّهالل بن خباب  - 667 ّالعبدي َ ِ ْ َ................................................  165  
ّالهیثم بن خارجة المروذي - 668 ِ ُّ َ........................ .....................  192  
ّالهیثم بن خالد البجلي  - 669 ِ َ ّالكوفيَ ِ ُ..........................................   343  

     - و، ي-  
ّوكیع بن الجراح بن ملیح الرؤاسي - 670 ُ َّ َ.....................................   13  
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  الصفحة  العلم  م
ّالولید بن بكیر التمیمي - 671 ِ ِ َ ْ َ ُ...... ..........................................  13  
َالولید بن عبد اهللا بن أبي ثور الهمداني  - 672 ْ ّالكوفيَ ِ ُ.........................   374  
ّالولید بن عقبة بن المغیرة الشیباني - 673 َ ْ َ.....................................   18  
ّالولید بن مسلم القرشي - 674 َُ................. ...............................  182  
َّوضاح  - 675 ُالیشكريَ ْ   168   ............................. البزاز، أبو عوانةّ الواسطيَ
ْوهب بن إسماعیل بن  - 676 ّاألسدي َّمحمدَ ِ َ َ...................................   18  
  203  ........... ..........................ّوهیب بن خالد بن عجالن الباهلي - 677
ّیحیى بن أبي ُأنیسة الجزري - 678 َ َ َْ...........................................   160  
ّالطائيیحیى بن أبي كثیر  - 679 َّ............................................   213  
ّاألشعريیحیى بن برید بن عبد اهللا  - 680 ِ َ ْ ّالكوفي َ ِ ُ.............................   343  
  128   .......................................ّ الحریري بن كثیریحیى بن بشر - 681
ّة الكلبيَّیَیحیى بن أبي ح - 682 ْ َأبو جناب "َ َ"..................................   109  
  45   ......................................یحیى بن سعید، أبو سعید القطان - 683
ّاألنصاري  یحیى بن سعید بن قیس - 684 َ َْ.....................................  88  
ّیحیى بن سلمة بن كهیل الحضرمي - 685 َ ْ َ َ َ....................................   334  
ّیحیى بن مسلم، أو ابن سلیم البصري  - 686 ْ َ   249   ...................."َّیحیى البكاء"ُ
ّیحیى بن زكریا بن أبي زائدة الهمداني - 687 َ ْ َ. .................................  99  
َّ الحمان الحمید بن عبد الرحمنیحیى بن عبد - 688   111   ..........................ّيِ
ّاألرحبي یحیى بن عبد الرحمن بن مالك  - 689 ِ َ َْ................................  138  
ّیحیى بن عبد اهللا بن بكیر المخزومي - 690 ُ ْ َ ْ َ ُ................... ...............  14  
ّ التمیمي بن عبد الرحمنیحیى بن عیسى - 691 ِ ِ ّ الرمليَ ْ َّ........................   14  
ّ بن عبد اهللا المدنيَّمحمدیحیى بن  - 692 َ َ....................................   18  
ّیحیى بن معین بن عون الغطفاني - 693 َ َ .....................................  24  
ّحیى بن واضح األنصاريی - 694 َ َأبو تمیلة "َْ ْ َ ُ".................................   18  
ّیحیى بن یعلى بن الحارث المحاربي - 695 ِ ْ َ َُ َ ْ...................................   14  
ّالبصريمر ْعَیحیى بن ی - 696 ْ َ...............................................   111  
ّالكوفي ْجليِالعیحیى بن یمان  - 697 ِ ُ.........................................   19  
  230   ...............................................ّريَتْسُیزید بن إبراهیم الت - 698
ّیزید بن حمید الضبعي - 699 َ   203   ....................................."َّأبو التیاح "ُ
  48  .......................................... .......ّیزید بن زریع العائشي - 700
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ّالدمشقيیزید بن زیاد  - 701 ِ ْ َ ِّ.................................................   381  
ّیزید بن مالك بن عبد اهللا بن سلمة، أبو سبرة الجعفي - 702 ِ ْ ُ ْ َ ََ...................   65  
ّلميُّیزید بن هارون بن زاذان الس - 703 ِ َ.......................................   14  
ّیعقوب بن داود بن عمر السلمي - 704 َ ُّ .......................................  392  
  20   ..............................................ّیعقوب بن سفیان الفسوي - 705
ّیعقوب بن شیبة البصري - 706 ْ َ ْ َ....................... .......................  20  
ّیعقوب بن محمد بن عیسى الزهري المدني  - 707 َ َ ّ ِ ْ ُّ َّ.............................  78  
َْیعلى بن عبید بن  - 708 ُ ََ ّأبي ُأمیة الطنافسيْ ِ ِ ََّ َّ..................................   14  
ُّیعلى بن النعمان - 709 َ ْ ّ الكوفي َ ُ........................... ....................  90  
ّیوسف بن الحسین بن علي الرازي - 710 َّ.....................................   29  
  121   ...............................ّ المزيیوسف بن عبد الرحمن بن یوسف - 711
ّر بن واصل الشیبانيْیَكُیونس بن ب - 712 َ ْ َ.....................................   14  
ّعمرو بن عبد اهللا السبیعي: نس بن أبي إسحاقیو - 713 ِْ َّ......................   148  
ّیونس بن یزید بن أبي النجاد األیلي - 714 َْ....................................   153  

1-----------------------  

  ىَنُالك
ّأبو أحمد الزبیري  - 715 ِ َْ  )553: (ّتقدم ذكره رقم  .. ............ بن عبد اهللا بن الزبیرَّمحمد= ُّ

َّأبو إسحاق السبیعي - 716 ِْ َِّ َ َ َْعمرو بن عبد اهللا بن عبید  = ْ  )470: (ّتقدم ذكره رقم  ............ُ

ّأبو إسحاق الطالقاني - 717 َ ْ َ ْ ّإبراهیم بن إسحاق بن عیسى البناني = ِ ُ ْ  )4: (ّتقدم ذكره رقم   ..ِ

ّأبو إسماعیل الترمذي - 718 ِ  )520: (ّتقدم ذكره رقم  ..................  بن إسماعیلَّمحمد=  ِّ

َأبو أهدب  - 719 َ ّصفوان بن أمیة بن عمرو السلمي= ِ ِ َ  )282: (ّتقدم ذكره رقم   ...............ُّ

َْسلیمانعبد اهللا بن = أبو بكر بن أبي داود  - 720 ّالسجستاني ُ َ ْ  )359: (ّتقدم ذكره رقم   .......ّ

 )35: (ّتقدم ذكره رقم   ....................هانئ بن َّمحمدأحمد بن = أبو بكر األثرم  - 721

ْأبو بكر بن أبي شیبة - 722 َ ْ ّالعبسي  َّمحمدعبد اهللا بن = َ ِ ْ  )372: (ّتقدم ذكره رقم  .............َ

َّأبو بكر بن عیاش  - 723 َ ّاألسديَْ ِ َ َ..................................   19 

َأبو تمیلة  - 724 ْ َ ّیحیى بن واضح األنصاري= ُ َ  )694: (ّتقدم ذكره رقم  ...................... َْ

ِأبو تمیمة " - 725 ّطریف بن مجالد الهجیمي = َ ِ ْ َ ُ ُ  )292(: ّتقدم ذكره رقم  ......................َ

ّیزید بن حمید الضبعي= َّأبو التیاح - 726 َ  )699: (ّتقدم ذكره رقم  ........................... ُ

ّ محمد بن علي د اهللا بنعب: أبو جعفر المنصور - 727  )374(: ّتقدم ذكره رقم  ..............َّ

َأبو جناب - 728 ّحیى بن أبي حیة الكلبيی= َ ْ  )642: (ّتقدم ذكره رقم   ........................َ
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  )515: (َّتقدم ذكره رقم  ...........................َّمحمد بن إدریس = َّأبو حاتم الرازي - 729
ّحي الكوفي والد أبي جناب= ة َّأبو حی - 730 ِ  )153: (ّتقدم ذكره رقم   .......................ُ

َْسلیمان= أبو خالد األحمر - 731 ّ بن حیان األزديُ ِ َْ  )244: (ّتقدم ذكره رقم   ..................ّ

ْأبو خلدة - 732 ّخالد بن دینار التمیمي=  َ ِ ِ  )156: (ّتقدم ذكره رقم   ...........................َ

ْأبو خی - 733 َّزهیر بن حرب بن شداد=  َثمةَ َ ْ َ  )188: (ّتقدم ذكره رقم   ........................ُ

ّأبو داود السجستاني - 734 َ ْ ْ سلیمان بن األشعث بن إسحاق= ّ ِ َْ  )242: (ه رقمّتقدم ذكر   ........ُ

ّأبو داود الطیالسي - 735 ِ َْسلیمان بن داود بن الجارود=  ََّ  )245: (ره رقمّتقدم ذك   ............ُ

ُجندب بن جنادة = ّأبو ذر الغفاري  - 736  )106: (ّتقدم ذكره رقم  ...........................ُ

َّأبو رافع مولى رسول اهللا صلى الله علیه وسلم - 737 َّ ََّ ََ ِ َْ َ ََأسلم = ُ  )51: (ّتقدم ذكره رقم  .........ْ

ّأبو رمثة التیمي - 738 ِ َّْ َ ْ ِ............................... ..............  66 

ْأبو زرعة  - 739 ّالدمشقي ُ ِ ْ َ  )229: (ّتقدم ذكره رقم   ..................عبد الرحمن بن عمرو= ِّ

ّأبو زرعة الرازي - 740 َّ َْعبید اهللا بن عبد الكریم  = ُ  )397: (ّتقدم ذكره رقم  ...................ُ

ّأبو سبرة الجعفي - 741 ِ ْ ُ ْ  )702: (ّتقدم ذكره رقم   ........َلمةَیزید بن مالك بن عبد اهللا بن س=  َ

ّ اهللا بن سعید بن حصین الكوفيعبد=  أبو سعید األشج - 742 ِ  )356: (ّتقدم ذكره رقم   .......ُ

َأبو سلمة التبوذ - 743 َْ َُ ّموسى بن إسماعیل المنقري = ّكيَ َ ْ  )633: (ّتقدم ذكره رقم   ............ِ

ّأبو السوداء النهدي - 744 ْ  )473: (ّتقدم ذكره رقم  ................... ...عمرو بن عمران=  َّ

ّأبو شریح الخزاعي - 745 ِ َ ّ الكعبيُ ْ َ...................................   67 

 )73: (ّتقدم ذكره رقم   ............................باذام=  أبو صالح مولى أم هانئ - 746

َِأبو العالیة - 747 َِ َ  )179: (ّتقدم ذكره رقم  .......... .......................ُرفیع بن مهران=  ْ

ّ القرشيَّمحمدعبد اهللا بن =  أبو العباس السفاح - 748  )376: (ّتقدم ذكره رقم   ..............َُ

ِعبد الرحمن بن جبر بن عمرو األنصار= س ْبَأبو ع - 749 َ  )315: (ّتقدم ذكره رقم   ........ّيَْ

ّأبوعلي الجیاني - 750 َّّ  )132: (ّتقدم ذكره رقم  ............... .. بن أحمدَّمحمدالحسین بن = َ

ْأبو العمیس - 751 َ ّالهذلي  عتبة بن عبد اهللا  =ُ َ  )408: (ّتقدم ذكره رقم  .......................ُ

ّأبو عیاش الخزرجي - 752 ْ َ َّ ّ الزرقيَ َ ُّ ..................................  67 

ّان النهديَّأبو غس - 753 ْ  )507: (ّتقدم ذكره رقم  ......................مالك بن إسماعیل =  َ

ّأبو الفتح األزدي - 754 ْ  )533(: ّتقدم ذكره رقم  ............... بن الحسین بن أحمد َّمحمد = َ

ّ الربعيّ الیعمريَّمحمد بن َّمحمد=  أبو الفتح بن سید الناس - 755 َ  )582: (ّتقدم ذكره رقم   ....َ

ّعبد اهللا بن زید الجرمي= أبو قالبة  - 756 ْ َ ُ  )354: (ّتقدم ذكره رقم  ...................... ....ْ

ّرفاعة بن عبد المنذر األنصاري = ُأبو لبابة - 757 َ  )178: (ّتقدم ذكره رقم   ..................َْ

 )307: (ّتقدم ذكره رقم   .................ّانيَّ عبد األعلى بن مسهر الغس =أبو مسهر - 758
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  الصفحة  العلم  م
ّالكوفي بن خازم َّحمدم=  أبو معاویة الضریر - 759 ِ  )535: (ّتقدم ذكره رقم   .................ُ

ّنجیح بن عبد الرحمن السندي= أبو معشر  - 760 ْ ِ ِ ّ المدنيَ َ  )646: (ّتقدم ذكره رقم   ...........َ

ِاألشعري أبو موسى  - 761 َ ْ  )367: (ّتقدم ذكره رقم  ......................عبد اهللا بن قیس = َ

ْنعیمأبو  - 762 َفضل بن دكین ال = َُ ُ ْ ّالكوفيَ ِ  )487: (ّتقدم ذكره رقم   ..........................ُ

َأبو الیسر  - 763 َكعب بن عمرو األنصاري = َ َْ ْ  )505: (ّتقدم ذكره رقم  ......................َ

ّأبو یعلى الموصلي - 764 ِ ْ َ َ ْ  )27: (ّتقدم ذكره رقم   ................ّأحمد بن علي بن المثنى= َ

ّعثمان بن عمیر البجلي = الیقظان أبو  - 765 ِ َ َ ُ ُْ َ َ ّالكوفيْ ِ  )418: (ّتقدم ذكره رقم   ...............ُ

  سب إلى أبیه أو أمه أو جده ونحو ذلكُمن ن
ّابن أخي الزهري - 766 ِ ْ  )557: (ّتقدم ذكره رقم   ... بن عبد اهللا بن مسلم بن عبید اهللاَّمحمد  =ُّ

ّالقرشيعبد الملك بن عبد العزیز : ابن جریج - 767 ِ  )388: (ّتقدم ذكره رقم   .................َُ

ّالحواريابن أبي  - 768 ِ ّأحمد بن عبد اهللا التغلبي = َ ِ ْ  )23: (ّتقدم ذكره رقم   .................َ

ّ بن علي بن أبي طالب الهاشميَّمحمد= ابن الحنفیة  - 769  )567: (ّتقدم ذكره رقم   .........ّ

ّ األزديَّمحمدل بن  بن إسماعیَّمحمد= َابن خلفون - 770 ِ  )522: (ّتقدم ذكره رقم   ............َْ

 )30: (ّتقدم ذكره رقم   .............ّ بن إبراهیم البرمكيَّمحمدأحمد بن = كان ِّلَبن خا - 771

ِابن رشدین  - 772 ْ ّبن الحجاج بن رشدین المصري َّمحمدأحمد بن  =ِ ْ ِ ِ ْ  )31: (ّتقدم ذكره رقم   .ِ

َالحس= ُّابن الروزجار  - 773 ِن بن ثابت التغلبي َ ْ ّالكوفيَ ِ  )120: (ّتقدم ذكره رقم  .............. ُ

َّابن علیة  - 774 ّاألسديإسماعیل بن إبراهیم = ُ ِ َ  )54: (ّتقدم ذكره رقم  ..................... َ

 )568: (ّتقدم ذكره رقم   ........... بن طباطباَّمحمدّ بن علي بن َّمحمد= ابن طباطبا  - 775

 )9: (ّتقدم ذكره رقم   ..............َّإبراهیم بن علي بن محمد = ّمالكيلابن فرحون ا - 776

َابن قتیبة  - 777 َْ ّأحمد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري= ُ َ َ َْ َ  )22: (ّتقدم ذكره رقم   .....ُ

ّ بن یزید الربعيَّمحمد= ابن ماجه  - 778  )594: (ّتقدم ذكره رقم   ..................ّ القزوینيَ

ِعمر بن علي بن أحمد السراج األنصار= ِّن الملقن اب - 779 َ َْ  )464: (ّتقدم ذكره رقم  ....... ّيّ

َابن َأبي ملیكة  - 780 ََ ْ ُْ ِ  )366: (ّتقدم ذكره رقم  ............  بن عبد اهللاعبد اهللا بن عبید اهللا= ِ

ّأحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشیباني= ابن النبیل  - 781 َ ْ  )29: (قمّتقدم ذكره ر   .........َّ

ِابن أبي نجیح  - 782 ِعبد اهللا بن أبي نجیح= َ ّیسار المكي الثقفي : َ  )385: (ّتقدم ذكره رقم  ...ََِّّ

ّ بن مسلم بن عثمان الرازيَّمحمد= َابن واره  - 783  )585: (ّتقدم ذكره رقم   ..................َّ

 األنساب

 )328: (ّتقدم ذكره رقم  .. ...........عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو=  ّاألوزاعي - 784

 )521: (ّتقدم ذكره رقم  ..................... بن إسماعیل بن إبراهیم َّمحمد= ّالبخاري  - 785
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  الصفحة  العلم  م
ّالترمذي - 786 ِ َ بن عیسى بن سورةَّمحمد= ِّ ْ  )575: (ّتقدم ذكره رقم   ..........................َ

ّالجوزجاني - 787 َ  )13: (ّتقدم ذكره رقم  ....................ْسحاق ِإبراهیم بن یعقوب بن إ= ُْ

 )167: (ّتقدم ذكره رقم   ................ّخلیل بن عبد اهللا بن أحمد القزویني= ّالخلیلي - 788

ّالخوزي - 789 ْ  )12: (ه رقمّتقدم ذكر  ...................................إبراهیم بن یزید  = ُ

 )528: (ّتقدم ذكره رقم  ...................... اهللا  بن بهادر بن عبدَّمحمد = ّالزركشي - 790

ّالزهري - 791 ِ ْ َْ بن مسلم بن عبید اهللا َّمحمد = ُّ  )584: (ّتقدم ذكره رقم  ........................ُ

ّالنسائي - 792  )20: (ّتقدم ذكره رقم  ..........................ّأحمد بن شعیب بن علي  = َّ

ّالنفیلي - 793 ْ ْ بن علي بن نفیلَّمحمد عبد اهللا بن=  َُ َُ  )375: (ّتقدم ذكره رقم   .................ّ

 األلقاب

َاألعشى  - 794 ْ ّعثمان بن المغیرة الثقفي= َ  )420: (ّتقدم ذكره رقم  .......................... ََِّ

َْسلیمان=  األعمش - 795  )249: (ّتقدم ذكره رقم   ................................ بن مهرانُ

 )569: (ّتقدم ذكره رقم   ...........ّ بن علي بن وهب القشیريَّمحمد=  ابن دقیق العید - 796

َّمحمد بن بش= بندار  - 797 ّار البصريَّ ْ  )524: (ّتقدم ذكره رقم   .............................َ

ّالتل  - 798 ّاألسدي بن الحسن بن الزبیر َّمحمد= َ ِ َ  )530: (ّتقدم ذكره رقم   .................. َ

ّالكوفيعبد األعلى بن أبي المساور = ار َّرَالج - 799 ِ  )306: (ّتقدم ذكره رقم  ................ ُ

ّمحمد البغداديصالح بن = جزرة  - 800 ْ َ  )275: (ّتقدم ذكره رقم   ...........................َّ

ْعبیدة بن حمید =  الحذاء - 801 َ ّالكوفيُ ِ  )404: (ه رقمّتقدم ذكر   .............................ُ

ّعبد اهللا بن یزید بن راشد القرشي= حمار القراء  - 802 ِ  )384: (ّتقدم ذكره رقم   ..............َُ

َْ بن سعید بن سلیمان َّمحمد= حمدان  - 803 ّالكوفيُ ِ  )540: (ّتقدم ذكره رقم   .................ُ

ْدحیم - 804 ِ ّالدمشقي عبد الرحمن بن إبراهیم =  ُ ِ ْ َ  )313: (ّتقدم ذكره رقم  .....................ِّ

ِذو الیدین - 805 ْ َ َْ ُ...................................................   31 

ّمسلم بن خالد المخزومي=  ّالزنجي - 806 ُ ْ  )607: (ّتقدم ذكره رقم  .......................... َ

ْبكر بن عمرو بن َّمحمد= زنیج  - 807 ّ الرازيَ  )572: (م ذكره رقمّتقد  ....................... َّ

ّ بن المثنى بن عبید العنزيَّمحمد= الزمن  - 808  )580: (ّتقدم ذكره رقم   ....................ََ

ْسعدویه - 809 ّسعید بن سلیمان الضبي=  َ ِّ َّ َْ  )216: (ّتقدم ذكره رقم   ..........................ُ

ْسیبویه  - 810 َ َ  )471: (ّتقدم ذكره رقم  .................. ّعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي= ِ

ُشقوصا  - 811 ّإسماعیل بن زكریا بن مرة الخلقاني= َ ْ  )59: (ّتقدم ذكره رقم   ................ُ

ّ محمد بن عبد الرحیم البغدادي=صاعقة  - 812 ْ َ  )552: (ّتقدم ذكره رقم  .................... َّ

ّإبراهیم بن موسى بن یزید التمیمي= الصغیر  - 813 ِ ِ  )10: (ّتقدم ذكره رقم  ................ َ
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  الصفحة  العلم  م
ّالطریقي - 814 ْ ِ ّ األسديّعلي بن المنذر=  َ ِ َ  )451: (ّتقدم ذكره رقم  .......................... َ

ْعبدان - 815   )346: (ّتقدم ذكره رقم  ......................... ّعبد اهللا بن أحمد العسكري  =َ

ْموسى بن قیس الحض=  عصفور الجنة - 816 ّرميَ  )642: (ّتقدم ذكره رقم  .................. َ

ّسعید بن وهب الهمداني= ُالقراد  - 817 َ ْ َ ْ  )227(: ّتقدم ذكره رقم  ............................. َ

ّمطین  - 818 ّ بن عبد اهللا الحضرميَّمحمد= ُ َ ْ  )554: (ّتقدم ذكره رقم  ........................ َ

 )371: (ّتقدم ذكره رقم  .................. ّبیديُ بن سالم الزدَّمحمعبد اهللا بن = المفلوج - 819

ّن مسلم، أو ابن سلیم البصريیحیى ب= َّیحیى البكاء  - 820 ْ َ  )686: (ّتقدم ذكره رقم   .........ُ
-------------------------- 

  النساء
  85   ....................................ة بنت خالد بن سعید بن العاصَمَأ - 821
َّبثینة بنت الضحاك بن خلیفة األنصاری - 822 ََّ َْ ّ َ   87   ...............................ةُ
َحسنة - 823 َوالدة شرحبیل بن حسنة َ َ ِ ْ َ ُ.........................................   74  
  387   ................................ةَّة البصریَّحفصة بنت سیرین األنصاری - 824
َسبیع - 825 ِت الحارث األسلمیةَة بنَُْ َِّ َ ْ َ ْ..........................................   86  
ْسلمى - 826   66  ...................................... أم المنذر، بنت قیس النجارَ
ْبكرعائشة بنت أبي  - 827   387   ......................................... الصدیقَ
َّقرشیة َّهند بن أبي ُأمیة ال - 828 َالمخزومیة، أم سلمة َُ َ َّ ُ ْ َ..........................  78  
  182   ................................. أخت معاویة بن أبي سفیان:ینن البّأم - 829
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  قائمة المصادر والمراجع: اًسابع
  - أ-  
ُیم بن عبد اهللا بن الجنید الخإبراه )1 َْ َْسؤاالت ابن الجنید أبو إسحاق): 1998(تليُ ، إبراهیم بن عبد اهللا ُ

ّالختلــي ســیف،  َّمحمــد نــورأحمــد . د: ، تحقیــق)ه233ت(ألبــي زكریــا یحیــى ابــن معــین) هـــ260ت(ُ
  . السعودیة، مكتبة الدار-المدینة المنورة

ُ، ابن فرحونَّمحمدّإبراهیم بن علي بن  )2 ُالـدیباج المـذهب فـي معرفـة أعیـان علمـاء المـذهب، تحقیـق . َْ ِّ
  . مصر، دار التراث- األحمدي أبو النور، القاهرةَّمحمد. د: وتعلیق

ّالنكـــت الوفیـــة بمـــا فـــي شـــرح األلفیـــة، حقـــق نـــصوصه وخـــرج ): م2007(إبـــراهیم بـــن عمـــر البقـــاعي )3 ّ ّ َ ُّ
  .ُّ السعودیة، مكتبة الرشد-ْماهر یاسین الفحل، الریاض. د: ّأحادیثه وعلق علیه

یحیــى : التبیــین ألســماء المدلــسین، تحقیــق): م1986(، ســبط ابــن العجمــي الحلبــيَّمحمــدإبــراهیم بــن  )4
  . لبنان، دار الكتب العلمیة-شفیق، بیروت

َإبــراهیم بــن یعقــوب الــسعدي الجوزجــاني، )5 َ أحــوال الرجــال،ُْ ــیم عبــد العظــیم :  دراســة وتحقیــقِّ عبــد العل
  .حدیث أكادمي:  فیصل أباد، الناشر-البستوي، باكستان

ّأبــو عبیــد اآلجــري )6 َْ ْت أبــي عبیــد اآلجــري أبــا داود السجــستاني فــي الجــرح وســؤاال): م1979(ُ َ َ ُّ ّ ِالتعــدیلْ ْ َّ ،
 إحیــاء - الــسعودیة، المجلــس العلمــي-ُ علــي قاســم العمــري، المدینــة المنــورةَّمحمــد: دراســة وتحقیــق

  .التراث اإلسالمي
َأحمــد بــن أبــي خیثمــة )7 ْ َأخبــار المكیــین مــن كتــاب التــاریخ الكب): م1997(- زهیــر بــن حــرب-َ ِ ّ ّ یــر البــن ُ

َأبي خیثمة، دراسة وتحقیق ْ   . السعودیة، دار الوطن-إسماعیل حسن حسین، الریاض: َ
َأحمد بن أبي خیثمة )8 ْ َْزهیر -َ َالتاریخ الكبیر المعروف بتاریخ ابن أبي خیثمـة، ): م2004(- بن حربُ ْ َ

  . مصر، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر-صالح بن فتحي هلل، القاهرة: تحقیق
 َّمحمـــدّالعالمــة : ّحكــم علــى أحادیثــه وآثـــاره وعلــق علیــهَّســـنن النــسائي، : َّ بــن شــعیب النــسائيأحمــد )9

مكتبــة ،  الــسعودیة-الریــاض، أبــو عبیــدة مــشهور بــن حــسن آل ســلمان: اعتنــى بــه، ناصــر األلبــاني
  .المعارف

ِكتاب الضعفاء والمتروكین، تحقیق): م1985(َّأحمد بن شعیب النسائي )10 َ َ مات واألبحـاث مركز الخـد: ُّ
  . لبنان، مؤسسة الكتب الثقافیة-الثقافیة، بوران الضناوي، وكمال یوسف الحوت، بیروت

َّأحمـــد بـــن عبـــد الحلـــیم بـــن تیمیـــة الحرانـــي )11 َ َاقتـــضاء الـــصراط المـــستقیم لمخالفـــة أصـــحاب الجحـــیم، : َ
  . السعودیة، مكتبة الرشدیه-الریاضناصر ابن عبد الكریم العقل، . د: تحقیق

ِد بــن عبــد الحلــیم بــن تیمیــة الحرانــيأحمــ )12 َّ : ّمجموعــة الفتــاوى، اعتنــى بهــا وخــرج أحادیثهــا): م2005(َ
  . مصر، دار الوفاء، الطبعة الثالثة-ّعامر الجزار، وأنور الباز، المنصور

ْالعجلـــيأحمـــد بـــن عبـــد اهللا  )13  مـــن رجـــال أهـــل العلـــم والحـــدیث ومـــن الـــضعفاء وذكـــر ِّالثقـــاتمعرفـــة : ِ
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ِالهیثمـي والــسبكي، مــع زیــادات اإلمـام ابــن حجــر العــسقالني، : رهم، بترتیــب اإلمــامینمـذاهبهم وأخبــا ِْ ُّْ َ َ
َعبد العلیم عبد العظیم البستوي، المدینة المنورة: دراسة وتحقیق ْ   .َّالسعودیة، مكتبة الدار-َ

ز أحمــد ّفـوا: ُّالجــد الحثیـث فـي بیــان مـا لــیس بحـدیث، تحقیــق: ّأحمـد بـن عبــد الكـریم الغــزي العـامري )14
  . لبنان، دار ابن حزم-زمرلي، بیروت

ــــي المعــــروف بالخطیــــب البغــــدادي )15 ُّأحمــــد بــــن عل ْ كتــــاب األســــماء المبهمــــة فــــي األنبــــاء ): م1997(َ
  . مصر، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة-عز الدین علي السید، القاهرة. ُالمحكمة، أخرجه د

ُّأحمد بـن علـي المعـروف الخطیـب البغـدادي )16 ْ َ ِّتـاریخ مدینـة الـسالم وأخبـار محـدثیها وذكـر ): م2001(ّ َ ُ َّ
ّقطانها العلماء مـن غیـر أهلهـا وواردیهـا، حققـه وضـبط نـصه وعلـق علیـه ّ ّ ِ ُِ َّ ّبـشار عـواد معـروف، . د: ُ

  . لبنان، دار الغرب اإلسالمي-بیروت
ُّأحمد بن علي المعروف بالخطیب البغـدادي )17 ْ َ َّ قـدم لـه وحققـه َّالجـامع ألخـالق الـراوي وآداب الـسامع،: ّ

َّوخـــرج أخبـــاره وعلـــق علیـــه ووضـــع فهارســـه َّ لبنـــان، مؤســـسة - عجـــاج الخطیـــب، بیـــروتَّمحمـــد. د: َّ
  .ِّالرسالة

ُّأحمـــد بـــن علـــي المعـــروف بالخطیـــب البغـــدادي )18 ْ َ ّ ُ َ، الرحلـــة فـــي طلـــب الحـــدیث، حققـــه وعلـــق )م1975(ْ َ َّ
  . لبنان، دار الكتب العلمیة-ِّنور الدین عتر،  بیروت: علیه

ُّأحمد بن علي المعروف بالخطیب البغدادي )19 ْ َ َمطبـوع مـع كتـاب ، شرف أصـحاب الحـدیث): م1996(ّ ِ
َّنــصیحة أهــل الحــدیث كالهمــا للخطیــب البغــدادي، حققــه وخــرج أحادیثــه وآثــاره ّ ُّ ْ َ عمــرو عبــد المــنعم : ِ

  .لمِ السعودیة، مكتبة الع-جدة:  مصر، مكتبة ابن تیمیة، توزیع-القاهرة: سلیم، الناشر
ُّأحمـــد بـــن علـــي المعـــروف بالخطیـــب البغـــدادي )20 ْ َ ِالكفایـــة فـــي معرفـــة أصـــول علـــم الروایـــة، ): م2002(ّ ِ َِ َ ِّ ِ ُ َ

َإبراهیم بن مصطفى الدمیاطي، میت غمر: تحقیق وتعلیق ِّ   . مصر، دار الهدى-ّ
َلـصحابة، تحقیـقاإلصـابة فـي تمییـز ا): هــ2008(ّأحمد بن علي بن حجر العسقالني )21 َ   بـنعبـد اهللا: َّ

عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربیـة واإلسـالمیة بـدار هجـر، مـصر، 
  .دار هجر

: تعجیل المنفعة بزوائد رجـال األئمـة، تحقیـق ودراسـة): م1996(ّأحمد بن علي بن حجر العسقالني )22
  .  لبنان، دار البشائر اإلسالمیة-َإكرام اهللا إمداد الحق، بیروت. د

َتقریــب التهـذیب، قــدم لـه دراســة وافیـة وقابلــه بأصــل ): م1991(ّحمـد بــن علـي بــن حجـر العــسقالنيأ )23 ّ
ُمؤلفه مقابلة دقیقة   . سوریا، دار الرشید، الطبعة الثالثة-َّ عوامة، حلبَّمحمد: ّ

َإبراهیم الزیبق وعادل مرشود، مكتب : باعتناء، تهذیب التهذیب: ّأحمد بن علي بن حجر العسقالني )24 ْ َ
ِّتحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بیروت ِّ لبنان، مؤسسة الرسالة-َّ َّ.  

 -، بیــروتالــدرر الكامنــة فــي أعیــان المائــة الثامنــة، )م1993(أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالني )25
  .لبنان، دار الجیل

ن طبقات المدلسین، أو تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصـوفی: ّأحمد بن علي بن حجر العسقالني )26
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 األردن، جمیعیــــة عمــــال المطــــابع -عاصــــم بــــن عبــــد اهللا القریــــوتي، عمــــان. د: بالتــــدلیس، تحقیــــق
  .التعاونیة

الــشیخ عبــد الفتــاح أبــو : ، اعتنــى بــهلــسان المیــزان: )م2002( العــسقالنيحجــرعلــي بــن بــن أحمــد  )27
ــــه ــــى بإخراجــــه وطباعت ــــروت: َّغــــدة، اعتن ــــو غــــدة، بی ــــاح أب ــــد الفت ــــان، دار ال-َّســــلمان عب ــــشائر  لبن ب

  .اإلسالمیة
  عبـــد العزیـــز: نزهـــة األلبـــاب فـــي األلقـــاب، تحقیـــق): م1989(ّأحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العـــسقالني )28

ِ بن صالح السدیري، الریاضَّمحمد   . السعودیة، مكتبة الرشد-ّ
َنزهــة النظــر فــي توضــیح نخبــة الفكــر فــي مــصطلح ): م2001(أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالني )29 ِ ُ

  . السعودیة-عبد اهللا بن ضیف اهللا الرحیلي، الریاض. د:  وتعلیقأهل األثر، تحقیق
َالنكــت علــى كتــاب ابــن الــصالح، تحقیــق ودراســة): م1994(ّأحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالني )30 ِ َ ُّ :

ْعمیرَربیع بن هادي  َ   . السعودیة، دار الرایة للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة-، الریاضُ
َعبـد العزیـز بـن بـاز، : هدي الساري مقدمة فتح الباري، تحقیـق: قالنيّأحمد بن علي بن حجر العس )31

  . مصر، دار مصر- فؤاد عبد الباقي، القاهرةَّمحمدو
َأحمــد بــن علــي بــن منجویــه األصــبهاني )32 ُْ َ ْ َ عبــد اهللا اللیثــي، : رجــال صــحیح مــسلم، تحقیــق): م1986(ّ

  . لبنان، دار المعرفة-بیروت
. د: وفیـات األعیـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، حققـه: كـانِّن أبـي بكـر بـن خل بن إبراهیم بَّمحمدحمد بن أ )33

  . لبنان، دار صادر-إحسان عباس، بیروت
َ البخــاري الكالبــاذيَّمحمــدأحمــد بــن  )34 َ َّرجــال صــحیح البخــاري، المــسمى): م1987(ّ َ ُ الهدایــة واإلرشــاد : ّ

ّفي معرفة أهل الثقـة والـسداد الـذین أخـرج لهـم اإلمـام البخـاري ، عبـد اهللا اللیثـي: تحقیـق،  فـي جامعـهَّ
  .دار المعرفة،  لبنان-بیروت

ْسؤاالت البرقاني للدارقطني في الجرح و: ، أبو بكر البرقانيَّمحمدأحمد بن  )35 ِالتعدیلَ ْ : ، تحقیق وتعلیقَّ
  . مصر، مكتبة القرآن-مجدي السید إبراهیم، القاهرة

 :  والكنــى، روایــة ابنــه صــالح، تحقیــق ودراســةكتــاب األســامي): م1985( بــن حنبــلَّمحمــدأحمــد بــن  )36
  . الكویت، مكتبة األقصى-عبد اهللا بن یوسف الجدیع، الضاحیة

ِكتــاب العلــل ومعرفــة الرجـــال، تحقیــق وتخــریج): م2001( بــن حنبــلَّمحمــدأحمــد بــن  )37 َ ّوصــي بــن . د: ِّ َ
  .الثانیةَ السعودیة، دار الخاني، فرقد فرید الخاني، الطبعة - عباس، الریاضَّمحمد

ّ الــدینوري، المعــروف بــابن الــسنيَّمحمــدأحمــد بــن  )38 ِّ ْ َ َّكتــاب عمــل الیــوم واللیلــة، حققــه وخــرج أحادیثــه : ِّ َ ِ
  . سوریا، مكتبة دار البیان- عیون، دمشقَّمحمدبشیر : ّوعلق علیه

ـــد المحـــسن . د: المغنـــي، تحقیـــق): م1997( بـــن قدامـــة المقدســـيَّمحمـــدأحمـــد بـــن  )39 ـــد اهللا بـــن عب عب
  . السعودیة، دار عالم الكتب- الحلو، الریاضَّمحمدعبد الفتاح . ركي، ودالت

َّیحیى بن معین وكتابه التـاریخ، مكـة المكرمـة): م1979( نور سیفَّمحمدأحمد  )40 َ ِ ِ  الـسعودیة، مركـز -َ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 الفهارس العلمية العامة

 
 

483
 

  .ٕالبحث العلمي واحیاء التراث اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزیز
ْأحمــد بــن هــارون البردیجــي )41 َ طبقــات األســماء المفــردة مــن الــصحابة والتــابعین وأصــحاب ):م1987(َ َ َّ

  . سوریا، دار طالس-سكینة الشهابي، دمشق: الحدیث، تحقیق وتقدیم
ْالجــرح ومراتــب ): م2005(نــزار عبــد القــادر ریــان. إســماعیل ســعید رضــوان، د. د )42 ِالتعــدیلَ ْ  نــشأتها -َّ

 -األدب الحـــدیث، كلیـــة البنـــات، القـــاهرةٕ، مجلـــة فكـــر وابـــداع، رابطـــة -وتأریخهـــا ودرجـــة كـــل مرتبـــة
  .مصر

ُإسماعیل بـن عمـر المعـروف بـابن كثیـر )43 ِالباعـث الحثیـث شـرح اختـصار علـوم الحـدیث، ): م1996(ْ َِ َِ ِ َ ُ ُ
َالمحــدث ناصــر الــدین األلبــاني، حققــه وتمــم حواشــیه:  شــاكر، تعلیــقَّمحمــدالعالمــة أحمــد : شــرح َّ َ َّ ِّ : 

ّعلي بن الحسن بن علي بن عبد ا   . السعودیة، مكتبة المعارف-لحمید الحلبي األثري، الریاضّ
ُعبد اهللا بن عبد المحسن التركي، : البدایة والنهایة، تحقیق: إسماعیل بن عمر المعروف بابن كثیر )44 ْ

  .بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربیة واإلسالمیة بدار هجر، مصر، دار هجر
  - ب-  

: الكـــشف الحثیـــث عمـــن رمـــي بوضـــع الحـــدیث، حققـــه وعلـــق علیـــه): م1987(ِّبرهــان الـــدین الحلبـــي )45
َّصبحي السامرائي، بیروت   . لبنان، علم الكتب، ومكتبة النهضة العربیة-َّ

  - ح، خ-  
 لبنـــان، دار -ِّتـــاریخ اإلســـالم الـــسیاسي والـــدیني والثقـــافي، بیـــروت): م1996(حـــسن إبـــراهیم حـــسن  )46

  . المصریة، الطبعة الرابعة عشرة مصر، مكتبة النهضة-الجیل، والقاهرة
َّالمحدث الفاصل بین الراوي والواعي، قدم لـه وحققـه ): م1971(َالحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي )47 ّ ِ َ َّ ِّ ُ

ّوخرج أخباره وعلق علیه ووضع فهارسه   . لبنان، دار الفكر- عجاج الخطیب، بیروتَّمحمد. د: َّ
كتــاب اإلرشــاد فــي معرفــة علمــاء الحــدیث، دراســة ): م1989(الخلیــل بــن عبــد اهللا الخلیلــي القزوینــي )48

  . السعودیة، مكتبة الرشد- سعید بن عمر إدریس، الریاضَّمحمد. د: وتحقیق وتخریج
َخلیــل بــن كیكلــدي المعــروف بــأبي ســعید العالئــي )49 جــامع التحــصیل فــي أحكــام المراســیل، ): م1986(َ

َّحققــه وقــدم لــه وخــرج أحادیثــه َ َّ َ  لبنــان، عــالم الكتــب، مكتبــة -یــد الــسلفي، بیــروتحمــدي عبــد المج: َّ
  .النهضة العربیة، الطبعة الثانیة

َخلیل بن كیكلدي المعروف بأبي سعید العالئي )50 رفعـت فـوزي . د: كتاب المختلطین، تحقیق وتعلیق: َ
  . مصر، مكتبة الخانجي-على عبد الباسط مزید، القاهرة. عبد المطلب، ود

ِّالدمـــشقي الزركلـــي َّمحمـــدِّخیـــر الـــدین بـــن محمـــود بـــن  )51 ِْ َ األعـــالم، قـــاموس تـــراجم ألشـــهر ): م2002(ِّ
ُالرجـال والنساء من العـرب والمـستعربین والمستـشرقین، بیـروت ُ ِ َ  لبنـان، دار العلـم للمالیـین، الطبعـة -ِّ

  .الخامسة عشر
  -، ز ر-  

 - القــاهرة،دیثابــن أبــي حــاتم الــرازي وأثــره فــي علــوم الحــ): م1994(رفعــت فــوزي عبــد المطلــب. د )52
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  . مكتبة ومطبعة الخانجيمصر،
  . لبنان، دار صادر-آثار البالد وأخبار العباد، بیروت:  القزوینيَّمحمدزكریا بن  )53
  - ، ش، ص، ظ س-  

ِأبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبویة مع تحقیق كتابه الضعفاء ). م1989(سعدي الهاشمي. د )54 َ َ ُّ َّ ُّ َّ ْ ُ
  . مصر، دار الوفاء، الطبعة الثانیة- البرذعي، القاهرةوأجوبته على أسئلة

حمـــدي عبـــد المجیـــد الـــسلفي، : المعجـــم الكبیـــر، حققـــه وخـــرج أحادیثـــه: ســـلیمان بـــن أحمـــد الطبرانـــي )55
  . مصر، مكتبة ابن تیمیة-القاهرة

ّالعالمــة : ّســنن أبــي داود، حكــم علــى أحادیثــه وآثــاره وعلــق علیــه: ســلیمان بــن األشــعث السجــستاني )56
،  الــسعودیة-الریــاض، أبــو عبیــدة مــشهور بــن حــسن آل ســلمان: اعتنــى بــه،  ناصــر األلبــانيَّمحمــد

  .مكتبة المعارف
صــاحب "ســؤاالت أبــي داود بــن األشــعث السجــستاني ): م1994(ســلیمان بــن األشــعث السجــستاني )57

َلإلمــام أحمــد بــن حنبــل فــي جــرح الــرواة  وتعــدیلهم، دارســة وتحقیــق" الــسنن  منــصور، دَّمحمــزیــاد : ُّ
  .ِ السعودیة، مكتبة العلوم والحكم-المدینة المنورة

ِالتعدیل): م1986(سلیمان بن خلف، أبو الولید الباجي )58 ْ ّ والتجریح لمن خـرج لـه البخـاري فـي الجـامع َّ
  . السعودیة، دار اللواء-الریاض، أبو لبابة حسین: تحقیق، الصحیح

 دراســـة تأصــــیلیة -َج المقتـــرح لفهـــم المــــصطلحالمــــنه): م1996(َالـــشریف حـــاتم بــــن عـــارف العـــوني )59
ِّتأریخیــــة لمــــصطلح الحــــدیث، وهــــي مقدمــــة تمهیدیــــة لكتــــاب ُّالمرســــل الخفــــي وعالقتــــه بالتــــدلیس، : ُ ُ

  . السعودیة، دار الهجرة-الریاض
ّأعـــده ، ُأبجـــد العلــوم الوشـــي المرقــوم فـــي بیــان أحـــوال العلــوم): م1978(ّصــدیق بــن حـــسن القنــوجي )60

 سوریا،  منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القـومي، -دمشق، ّعبد الجبار زكار: هللطبع ووضع فهارس
  .الطبعة الثانیة

َّظفــر أحمـــد العثمـــاني التهـــانوي )61 ّقواعـــد فـــي علــوم الحـــدیث، حققـــه واجـــع نـــصوصه وعلـــق ): م1984(َ ّ
یة،  لبنــان، مكتــب المطبوعــات اإلســالم- ســوریا، بیــروت-ّالــشیخ عبــد الفتــاح أبــو غــدة، حلــب: علیــه

  .الطبعة الخامسة
   - ، غ ع-  

ّعبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي المعروف بابن العماد  )62 شـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب، أشـرف ): م1988(َ
 ســوریا، -محمــود األرنــاؤوط، دمــشق: ّعبــد القــادر األرنــاؤوط، حققــه وعلــق علیــه: علــى تحقیقــه وعلــق علــى أحادیثــه

  . لبنان، دار ابن كثیر-بیروت
َتـدریب الـراوي فـي شـرح تقریـب النـواوي، قـدم لـه وأضـاف علیـه : ّعبد الرحمن بن أبي بكـر الـسیوطي )63 ُ َّ َ َّ َّ

َّأحمــد معبــد عبــد الكــریم، حققــه .د: بعــض التعلیقــات َّوعلــق علیــهَ ، َّمحمــدبــن  طــارق بــن عــوض اهللا: َ
 -، الریاضَّمحمدن بطارق بن عوض اهللا : اوي، تألیفَّالمختصر الحاوي لمهمات تدریب الر: ویلیه
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  .السعودیة، دار العاصمة
ّعبد الرحمن بن أبـي بكـر الـسیوطي )64 ْ َّالبحـر الـذي زخـر فـي شـرح ألفیـة األثـر، تحقیـق: َ َ ُ ْ أنـیس بـن . د: َ

  .ُ السعودیة، مكتبة الغرباء األثریة-ُأحمد بن طاهر األندونوسي، المدینة المنورة
ْعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي )65 لجنة : َبقات الحفاظ، راجع النسخة وضبط أعالمهاَّط): م1983(َ

  . لبنان، دار الكتب العلمیة-من العلماء بإشراف الناشر، بیروت
ِّعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي )66 ْالجرح و): م1952(َّ ِالتعدیلَ ْ   . لبنان، دار الكتب العلمیة-، بیروتَّ
ِّعبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم الــرازي )67 َكتــاب ): م2006(َّ ثین، بإشــراف فریــق مــن البــاح: العلــل، تحقیــقِ

ِّعبـــد اهللا الحمیـــد ود ســـعد بـــن. د: وعنایــة َ ّخالـــد بــن عبـــد الـــرحمن الجریـــسي، الریـــاض. ُ  الـــسعودیة، -ُ
  .مطابع الحمیضي

ّعبـد الـرحمن بــن أحمـد بـن رجــب الحنبلـي )68 َ ّشــرح علـل الترمـذي، تحقیــق ودراسـة): م2001(َ ِ ّهمــام . د: ِّ
  .ُ السعودیة، مكتبة الرشد، الطبعة الثانیة-اضعبد الرحیم سعید، الری

 لبنـــان، دار الكتـــاب -زاد المـــسیر فـــي علـــم التفـــسیر، بیـــروت:  الجـــوزيّعلـــي بـــنعبـــد الـــرحمن بـــن  )69
  .العربي

أبـو الفـداء عبـد اهللا : َّكتـاب الـضعفاء والمتـروكین، حققـه): 1986(ّعبد الرحمن بن علي بن الجـوزي )70
  .تب العلمیة لبنان، دار الك-القاضي، بیروت

َكتــاب الموضــوعات الكبــرى، ضــبط وتقــدیم وتحقیــق): م1966(ّعبــد الــرحمن بــن علــي بــن الجــوزي )71 ِ :
  . السعودیة، المكتبة السلفیة- عثمان، المدینة المنورةَّمحمدعبد الرحمن 

ْزرعةعبد الرحمن بن عمرو المعروف بأبي  )72 ِّالدمشقي ُ ِْ َ َتاریخ أبي زرعـة ): م1996(ِّ َ ْ ْالدمـشُ َ ِّقيِّ ، وضـع ِ
  . لبنان، دار الكتب العلمیة-خلیل المنصور، بیروت: حواشیه

َعبـــد الـــرحمن بـــن یحیـــى المعلمـــي )73 ُ َّالتنكیـــل بمـــا فـــي تأنیـــب الكـــوثري مـــن األباطیـــل، مـــع ): م1986(ْ
 -ِّ ناصــر الـــدین األلبـــاني، زهیــر الـــشاویش، عبـــد الــرازق حمـــزة، بیـــروتَّمحمـــد: تخریجــات وتعلیقـــات

  .ا، المكتب اإلسالمي سوری-لبنان، دمشق
ّحقــق نــصوصه وخــر، شــرح التبــصرة والتــذكرة): 2002(عبــد الــرحیم بــن الحــسین العراقــي )74 َ ج أحادیثــه َ

ّوعلــق علیــه  لبنــان، دار الكتــب -ْعبــد اللطیــف الهمــیم والــشیخ مــاهر یاســین فحــل، بیــروت الــدكتور: َ
  . علي بیضون لنشر كتب السنة والجماعةَّمحمدالعلمیة، منشورات 

َتحقیق الرغبة في توضیح النخبة، الریاض): هـ1426(ُد الكریم بن عبد اهللا الخضیرعب )75 ُّ  السعودیة، - َّ
  .مكتبة دار المنهاج

َ التمیمـي الـسمعانيَّمحمـدعبد الكریم بـن  )76 َّ َِأدب اإلمـالء واالسـتمالء، بیـروت): م1981(َ ُ  لبنـان، دار -َ
   .الكتب العلمیة

ــــن  )77 ــــسمعانيَ التمیمــــي َّمحمــــدعبــــد الكــــریم ب ــــق): م1988(ال ــــساب، تقــــدیم وتعلی ــــد اهللا عمــــر : األن عب
  . لبنان، دار الجنان-البارودي، بیروت
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ِّالتأصیل الشرعي لقواعد المحدثین، القاهرة): م2008(عبد اهللا شعبان )78 َ  مصر، دار السالم، الطبعة -ُ
  .الثانیة

َّمــسند الــدارمي المعــر): م2000(َّعبــد اهللا بــن عبــد الــرحمن الــدارمي )79 : ، تحقیــق"ســنن الــدارمي"وف بـــُ
َحسین سلیم الداراني، الریاض ّ   . السعودیة، دار المغني-َ

ِعبـــد اهللا بـــن عـــدي، أبـــو أحمـــد الجرجـــاني )80 الكامـــل فـــي ضـــعفاء الرجـــال، الطبعـــة األولـــى ): م1988(َ
ََقرأهــا ودققهــا علــى المخطوطــات: ّســهیل زكــار، والطبعــة الثالثــة. د: تحقیــق یحیــى مختــار غــزاوي، : َ

  . لبنان، دار الفكر، الطبعة الثالثة-وتبیر
ْ بـن أبـي شـیبة العبــسي َّمحمـدعبـد اهللا بـن  )81 ّالكـوفيَ ِ ْ، أبـو بكـر)م2006(ُ َّحققـه وقـوم نـصوصه وخــرج : َ َّ َّ

  . لبنان، دار قرطبة-َّ عوامة، بیروتَّمحمد: أحادیثه
 مـصر، -القـاهرة، ةموسوعة الفـرق والجماعـات والمـذاهب اإلسـالمی، )م1993(عبد المنعم الحفني.د )82

  ).   685:ص(هدي الساري مقدمة فتح الباري : ابن حجر، )406ص(، دار الرشاد
ِّعبــــد الوهــــاب بــــن علــــي، تــــاج الــــدین الــــسبكي، طبقــــات الــــشافعیة الكبــــرى، تحقیــــق )83  َّمحمــــدمحمــــود : ّ

 مــصر، دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة، فیـــصل عیـــسى - الحلـــو، القـــاهرةَّمحمـــدالطنــاحي، وعبـــد الفتـــاح 
  .لبابي الحلبيا

َّمعیـد الـنعم ومبیـد الـنقم، حققـه وضـبطه وعلـق ): م1948(ِّ تـاج الـدین الـسبكيّ بن علي،عبد الوهاب )84 َّ ِّ ُِّ ُ
 مـــصر، دار الكتـــاب - أبـــو العیـــون، القـــاهرةَّمحمـــدّ علـــي النجـــار، وأبـــو زیـــد شـــلبي، وَّمحمـــد: علیـــه

  .العربي
َعثمـــان بـــن عبـــد الـــرحمن الـــشهرزوري المعـــروف بـــابن ا )85 ْ علـــوم الحـــدیث، تحقیـــق ): م1986(لـــصالحَ

  . سوریا، دار الفكر- لبنان، دار الفكر المعاصر، ودمشق-ِّنور الدین عتر، بیروت. د: وشرح
 موسوعة شاملة وملحق بها تبیان -مع األثنى عشریة في األصول والفروع: ّعلي أحمد السالوس. د )86

َْ صــلى اللــه علیــ- علــى لــسان الرســول- تعــالى-اهللا َ ُ َّ َّ ََّه وســلمَ َ َ  الــسعودیة، دار -الریــاض: ، الناشــرون-ِ
  .الفضیلة، ومصر، مكتبة دار القاهرة، وقطر، دار الثقافة، الطبعة السابعة

ْعلــــي بــــن أبــــي بكــــر الهیثمــــي )87 َ  َّمحمــــدعبــــد اهللا : مجمــــع الزوائــــد ومنبــــع الفوائــــد، تحقیــــق): م1994(ّ
  . لبنان، دار الفكر-ّالدرویش، بیروت

تـاریخ مدینــة دمـشق وذكـر فــضلها وتـسمیة مــن ): م1995(معـروف بـابن عــساكرّعلـي بـن الحــسن ال )88
ْعمـر بـن غرامـة العمـروي، : حلها من األماثل أو اجتاز بنواحیها من واردیها وأهلها، دراسـة وتحقیـق َ ُ ْ

  . لبنان، دار الفكر-بیروت
 لبنــان، -ت مــصطفى األعظمــي، بیــروَّمحمــد: العلــل، تحقیــق): م1980(ّعلــي بــن عبــد اهللا المــدیني )89

  . سوریا، المكتب اإلسالمي-دمشق
ّعلـــي بـــن عمـــر الـــدارقطني )90 ُّ َ ـــدارقطني )م2004(َّ ـــه التعلیـــف المغنـــي علـــى ال ـــدارقطني، وبذیل ّ، ســـنن ال ُّ َُ ََّ َّ

ـــق علیـــهَّمحمـــدل ـــادي، حققـــه وضـــبط نـــصه وعل     شـــعیب األرنـــؤوط، حـــسن : َّ شـــمس الحـــق العظـــیم آب
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  . لبنان، مؤسسة الرسالة-وتعبد المنعم شلبي، جمال عبد اللطیف، بیر
ِالضعفاء والمتروكون، دراسة وتحقیق:  بن عمر الدارقطنيّعلي )91 َ َ موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، : ُّ

  . السعودیة، مكتبة المعارف-الریاض
ّعلي بن عمر الدارقطني )92 ُّ َ محفوظ . د: النبویة، تحقیق وتخریجالعلل الواردة في األحادیث ): م1985(َّ

  . السعودیة، دار طیبة- زین اهللا السلفي، الریاضالرحمن
َّعلــي بــن عمــر الــدارقطني )93 ُموفــق بــن عبــد اهللا بــن : المؤتلــف والمختلــف، دراســة وتحقیــق): م1986(ّ ْ 

  . لبنان، دار الغرب اإلسالمي-عبد القادر، بیروت
َ الشریف الجرجـانيَّمحمد بن ّعلي )94  - األبیـاري، بیـروتإبـراهیم: ْكتـاب التعریفـات، تحقیـق): م1984(َّ

  .لبنان، دار الكتاب العربي
. د: الكامـل فـي التـاریخ، راجعـه وصـححه): م1987( المعـروف بـابن األثیـر الجـزريَّمحمد بن ّعلي )95

  .لبنان، دار الكتب العلمیة- یوسف الدقاق، بیروتَّمحمد
 العـراق، مكتبـة -اداللبـاب فـي تهـذیب األنـساب، بغـد:  المعروف بابن األثیـر الجـزريَّمحمدّعلي بن  )96

َّالمثنى ُ.  
ِ المــشهور بــالمال علــي القـاريَّمحمــدّعلـي بــن  )97 ّ ّ األســرار المرفوعــة فــي األخبــار الموضــوعة ): م1986(ُ

 -َّ بــن لطفــي الــصباغ، بیــروتَّمحمــد: ّالمعــروف بالموضــوعات الكبــرى، حققــه وعلــق علیــه وشــرحه
  . سوریا، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثانیة-لبنان، دمشق

ــــن  )98 ــــي ب ــــانيَّمحمــــدّعل ــــن عــــراق الكن َ ب ــــشنیعة ): م1981(ِ ــــشریعة المرفوعــــة عــــن األخبــــار ال تنزیــــه ال
 َّمحمــــدعبــــد الوهــــاب بــــن عبــــد الوهــــاب، عبــــد اهللا : َّالموضــــوعة، حققــــه وراجــــع أصــــوله وعلــــق علیــــه

  . لبنان، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة-الصدیق، بیروت
 لبنـــان، دار -ُج الحـــدیث فـــي تـــسهیل علـــوم الحـــدیث، بیـــروتالمـــنه): م2009(علـــي نـــایف البقـــاعي )99

  ).    187:البشائر اإلسالمیة، الطبعة الثانیة ص
اإلكمـــال فـــي رفـــع االرتیـــاب عـــن المؤتلـــف والمختلـــف فـــي : ّعلـــي بـــن هبـــة اهللا الـــشهیر بـــابن مـــاكوال)100

تـاب اإلسـالمي، نایف العباس، دار الك: األسماء والكنى واألنساب، اعتنى بتصحیحه والتعلیق علیه
  . مصر-القاهرة

ُ ممـن نقـل عـنهم العلـم، حققـه ِّالثقـات، تـاریخ أسـماء )م1986(عمر بن أحمد المعروف بـابن شـاهین)101 ََّ َ ُِ
َوعلق علیه ّ   .لبنان، دار الكتب العلمیة-عبد المعطي أمین قلعجي، بیروت. د: َ

ِغالــب بــن علـــي عــواجي)102 َ ّ َ ّ موقــف اإلســـالم منهــا، جـــدة، َْفـــرق تنتــسب إلـــى اإلســالم وبیـــان): م2001(َ
  .َّالمملكة العربیة السعودیة، المكتبة العصریة الذهبیة، الرابعة

  - ق -  
َْالقاســم بــن ســالم، أبــو عبیــد)103 ُ َّ َّكتــاب األمثــال، حققــه وعلــق علیــه وقــدم لــه): م1980(َ عبــد المجیــد . د: َّ

  . لبنان، دار المأمون للتراث- سوریا، بیروت-قطامش، دمشق
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ـــاهر )104 ِ البغـــدادي اإلســـفرائیني التمیمـــيَّمحمـــدبـــن طـــاهر بـــن الق ِ َ ُّ ْ َالفـــرق بـــین الفـــرق، تحقیـــق: َ ِ   َّمحمـــد: ُ
ّالمدني مصر، مطبعة -ِّمحیي الدین عبد الحمید، القاهرة َ َ.  

  - ، ن م-  
ْالخــالف وأثــره فــي الجــرح و): م1997(َّماجــد أحمــد الــدرویش)105 َ ِالتعــدیلِ ْ  لبنــان، دار ومكتبــة -، طــرابلسَّ

  .یماناإل
َّأبـو غـدة الفوائد المستمدة من تحقیقات العالمة الشیخ عبد الفتـاح): م2005(ّالدرویشأحمد ماجد )106 ُ- 

  . لبنان، دار اإلمام أبي حنیفة- في علوم مصطلح الحدیث، طرابلس-رحمه اهللا
ُجــامع األصــول فــي أحادیــث الرســول): م1969(َ المعــروف بــابن األثیــر الجـزريَّمحمــدالمبـارك بــن )107 ُ ،

ّحقق نصوصه، وخرج أحادیثه، وعلق علیه ّ :  سـوریا، نـشر وتوزیـع-عبـد القـادر األرنـاؤوط، دمـشق: ّ
َمكتبة الحلواني، ومطبعة المالح، ومكتبة دار البیان َ.  

طـاهر : النهایة في غریب الحدیث واألثر، تحقیـق:  المعروف بابن األثیر الجزريَّمحمدالمبارك بن )108
  . لبنان، دار إحیاء التراث العربي- الطناجي، بیروتدَّمحمأحمد الزاوي، ومحمود 

َ بن إبراهیم بن جماعـةَّمحمد)109 ّالمنهـل الـروي فـي مختـصر علـوم الحـدیث الن): م1986(ََ : ّبـوي، تحقیـقَّ
  . سوریا، دار الفكر، الطبعة الثانیة-ّعبد الرحمن رمضان، دمشق ِّمحیي الدین

ُالـروض البا:  بن إبراهیم الـوزیرَّمحمد )110 َّسـم فـي الـذب عـن سـنة أبـي القاسـمَّ ُ َّ صـلى اللـه علیـه وسـلم-ّ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ُ- 
، تقدیم بكر بـن عبـد اهللا أبـو زیـد، اعتنـى "ٍوعلیه حواش لجماعة من العلماء منهم األمیر الصنعاني"

  . العمران، السعودیة، دار الفوائدَّمحمدعلي بن : به
َ الفاریابي، َّمحمدأبو قتیبة نظر : َّاء، حققه وقدم لهالكنى واألسم): م2000(ُ بن أحمد الدوالبيَّمحمد )111 َ

  . لبنان، دار ابن حزم-بیروت
 عمــر . د: تــاریخ اإلســالم ووفیــات المــشاهیر واألعــالم، تحقیــق): م1991( بــن أحمــد الــذهبيَّمحمــد )112

  . لبنان، دار الكتاب العربي-عبد السالم تدمري، بیروت
ِّ، صــحح عــن النــسخة القدیمــة المحفوظــة فــي مكتبــة الحــرم تــذكرة الحفــاظ:  بــن أحمــد الــذهبيَّمحمــد )113 ُ

  . لبنان، دار الكتب العلمیة-المكي تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالیة الهندیة، بیروت
ْذكــر مــن یعتمــد قولــه فــي الجــرح و): م1990( بــن أحمــد الــذهبيَّمحمــد )114 ِالتعــدیلَ ْ ، مطبــوع مــع ثــالث َّ

ْقاعـدة فـي الجـرح و: ألولـىرسائل أخرى في علـوم الحـدیث، ا ِالتعـدیلَ ْ قاعـدة فـي المـؤرخین : ، والثانیـةَّ
ِالمتكلمـون فـي الرجــال لإلمـام : وكالهما لإلمـام الـسبكي، والثالثـة َ عبـد الفتـاح : ، اعتنـى بهـاَّالـسخاويِّ

 ســوریا، مكتــب -حلــب:  لبنــان، دار البــشائر اإلســالمیة، نــشر-بیــروت: ٕأبــو غــدة، طباعــة واخــراج
  .اإلسالمیة، الطبعة الخامسةالمطبوعات 

َالـرواة ): م1992( بن أحمد الذهبيَّمحمد )115 ُ المـتكلم فـیهم بمـا ال یوجـب ردهـم، تحقیـق وتعلیـقِّالثقـاتُّ َّ َ ُ ُ :
ّالموصلي بن إبراهیم َّمحمد ِ ْ   . لبنان-، بیروتَ

 -روتعمر بـن غرامـة العمـروي، بیـ: سیر أعالم النبالء، تحقیق): م1996( بن أحمد الذهبيَّمحمد )116
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  .لبنان، دار الفكر
َالعبــر فــي خبــر مــن غبــر، حققــه وضــبطه علــى مخطــوطتین:  بــن أحمــد الــذهبيَّمحمــد )117 َ أبــو هــاجر : ِ

ُ السعید بن بسیوني زغلول، بیروتَّمحمد   . لبنان، دار الكتب العلمیة-ْ
الكاشــف فـــي معرفــة مــن لـــه روایــة فــي الكتـــب الــستة وحاشـــیته ): م1992( بــن أحمـــد الــذهبيَّمحمــد )118

ِ سبط ابن العجمي الحلبي، قابلهمـا بأصـل مؤلفیهمـا َّمحمدِّإلمام برهان الدین أبي الوفاء إبراهیم بن ل َ ّ َ َ
ّوقـــدم لهمـــا وعلـــق علیهمـــا ّ عوامـــة، وخـــرج نـــصوصهماَّمحمـــد: ّ - نمـــر الخطیـــب، جـــدةَّمحمـــدأحمـــد : ّ

  .َّالسعودیة، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة، ومؤسسة علوم القرآن
ِالمغنـــي فــي الـــضعفاء، كتبـــه: أحمــد الـــذهبي بـــن َّمحمــد )119 َ َ    : ِّنــور الـــدین عتـــر، عنــى بطبعـــه ونـــشره. د: ُّ

َعبد اهللا بن إبراهیم األنصاري، قطر، إدارة إحیاء التراث اإلسالمي َْ.  
 صـــالح عبــد العزیـــز َّمحمــد: المقتنـــى فــي ســرد الكنـــى، تحقیــق): هـــ1408( بــن أحمـــد الــذهبيَّمحمــد)120

 الـــسعودیة، الجامعـــة اإلســـالمیة بالمدینـــة، المجلـــس العلمـــي، إحیـــاء التـــراث -رةالمـــراد، المدینـــة المنـــو
  .اإلسالمي

َّمن تكلم فیه وهو موثق أو صالح الحـدیث، تحقیـق): م2005( الذهبيَّمحمدأحمد بن )121 عبـد اهللا بـن : ُ
  .ضیف اهللا الرحیلي

عبـد الفتـاح أبـو غـدة، : الموقظة في مصطلح الحدیث، اعتنى به): م1991( بن أحمد الذهبيَّمحمد)122
 ســوریا، مكتــب المطبوعــات -حلــب:  لبنــان، دار البــشائر اإلســالمیة، نــشر-بیــروت: ٕطباعــة واخــراج

  .اإلسالمیة
َمیــزان االعتــدال فــي نقــد الرجــال، تحقیــق: محمــد بــن أحمــد الــذهبي)123  -َعلــي محمــد البجــاوي، بیــروت: ِّ

  .لبنان، دار المعرفة
َالكواكـب النیـرات فـي معرفـة مـن اخـتلط مـن الـرواة  ): م1999(ّیال بن أحمد المعروف بابن الكَّمحمد)124 ُّ

ّعبــد القیــوم عبــد رب النبــي، مكــة المكرمــة: ، تحقیــقِّالثقــات َّ الــسعودیة، مكتبــة اإلمدادیــة، الطبعــة -َِّ
  .الثانیة

أبـو قتیبـة : ُفـتح البـاب فـي الكنـى واأللقـاب، حققـه): م1996(َ بن إسحاق بن منـده اإلصـبهانيَّمحمد)125
َ الفاریابي، الریاضَّمحمدنظر    . السعودیة-َ

َكتـاب الفهرسـت للنـدیم، تحقیـق): م1978( بـن إسـحاق النـدیمَّمحمد)126  لبنـان، -ّ تجـدد، بیـروت-رضـا: ِ
  .دار المعرفة

ُكتـاب األدب المفـرد، حققـه وقابلـه علـى أصـوله): م1998(ّ بـن إسـماعیل البخـاريَّمحمد)127 ّ ُ ُ ُ َ سـمیر بـن : ِ
َأمــین الزهیــري، مــس َ ناصــر الــدین األلبــاني، الریــاضَّمحمــدّ مــن تخریجــات وتعلیقــات المحــدث اًتفیدْ ِّ- 

  .السعودیة
محمـــود إبـــراهیم زایـــد، فهـــرس : التـــاریخ الـــصغیر، تحقیـــق): م1986(ّ بـــن إســـماعیل البخـــاريَّمحمـــد)128

  . لبنان، دار المعرفة-بوسف المرعشلي، بیروت. د: أحادیثه
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َكت: ّ بن إسماعیل البخاريَّمحمد)129   . لبنان، دار الكتب العلمیة-بیروت، اب التاریخ الكبیرِ
أبــــو صــــهیب الكرمــــي، : ّصــــحیح البخــــاري، اعتنــــى بــــه): م1998( بــــن إســــماعیل البخــــاريَّمحمــــد)130

  . السعودیة، بیت األفكار الدولیة-الریاض
ــــه كتــــاب الــــضعفاء والمتــــركین ): م1986( بــــن إســــماعیل البخــــاريَّمحمــــد)131 الــــضعفاء الــــصغیر، ویلی

  . لبنان، دار المعرفة-محمود إبراهیم زاید، بیروت: سائي، تحقیقَّللن
 -عــادل بــن ســعد، بیــروت: ُالمعلــم بــشیوخ البخــاري ومــسلم، تحقیــق: َ بــن إســماعیل بــن خلفــونَّمحمــد)132

  .لبنان، دار الكتب العلمیة
إبـراهیم،  أبـو الفـضل َّمحمـد: تـاریخ الطبـري تـاریخ الرسـل والملـوك، تحقیـق:  بن جریر الطبـريَّمحمد)133

  . مصر، دار المعارف، الطبعة الثانیة-القاهرة
ّ بــن جمــال الــدین الزركــشيَّمحمــد)134 َّالنكــت علــى مقدمــة ابــن الــصالح، تحقیــق: "ِّ ِّ ُ َ زیــن العابــدین بــن . د: ُّ

  . السعودیة، أضواء السلف- بال فریج، الریاضَّمحمد
ْ بـــن حبـــان التمیمـــي البـــستيَّمحمـــد)135 ُ ِ ِ َ َكتـــاب ): م1975(ّ ، ِّالـــسید شـــرف الـــدین أحمـــد: تحقیـــق، قـــاتِّالثِ

  . لبنان، دار الفكر-بیروت
ْ بـن حبـان التمیمـي البـستيَّمحمد)136 ُ ِ ِ َ ّكتـاب المجـروحین مـن المحـدثین والـضعفاء والمتـروكین، تحقیـق: ّ َ ِ :

  . لبنان، دار المعرفة-محمود إبراهیم زاید، بیروت
ِ بــن الحــسین، أبــو الفــتح األزديَّمحمــد)137 أبــو عبــد الــرحمن إقبــال، : عــرف بكنیتــه، تحقیــقأســماء مــن ی: َْ

  .الهند، الدار السلفیة
ِ بـــن الحـــسین الـــسلميَّمحمـــد)138 َ ِســـؤاالت الـــسلمي للـــدارقطني، تحقیـــق): م2006(ُّ َ ُّ فریـــق مـــن البـــاحثین، : ُ

 -ُخالـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الجریـــسي، الریـــاض. ســـعد ابـــن عبـــد اهللا الحمیـــد، ود. د: بإشـــراف وعنایـــة
  .الجریسيالسعودیة، مؤسسة 

ْســعد بــن َّمحمــد)139  عمــر، َّمحمــدّعلــي : ََّالطبقــات الكبــرى، تحقیــق): م2001( المعــروف بكاتــب الواقــديَ
  .مصر، مكتبة الخانجي-القاهرة

ْســعد بــن َّمحمــد)140  القــسم المــتمم لتــابعي أهــل -الطبقــات الكبــرى): م1987( المعــروف بكاتــب الواقــديَ
. د: ، دراســة وتحقیــق)ة إلــى منتــصف الطبقــة الــسادسةمــن ربــع الطبقــة الثالثــ (-المدینــة ومــن بعــدهم

  . السعودیة، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانیة- منصور، المدینة المنورةَّمحمدزیاد 
یـــضاحات العـــصریة للمقـــاییس والمكاییـــل واألوزان والنقـــود الـــشرعیة، اإل): م2007(محمـــد صـــبحي بـــن حـــسن حـــالق)141

  . الیمن، مكتبة الجیل الجدید-صنعاء
ْدراسات فـي الجـرح و): م1995( ضیاء عبد الرحمن األعظميَّمحمد)142 ِالتعـدیلَ ْ  لبنـان، عـالم -، بیـروتَّ

  .الكتب
كتاب األنـساب المتفقـة ): م1916( المعروف بابن القیسراني، أبو الفضل، بن طاهر المقدسيَّمحمد)143

  .الهند، لیدن، ُّفي الخط، المتماثلة في النقط والضبط
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ْاللكنــوي الحــي  بــن عبــدَّمحمــد)144 ْالرفــع والتكمیــل فــي الجــرح و:  الهنــديَّ ِالتعــدیلَ ْ َ، حققــه وخــرج نــصوصه َّ ََّ َّ
َّوعلق علیه   . مصر، مكتبة ابن تیمیة-عبد الفتاح أبو غدة، القاهرة: َ

ْ بـــن عبـــد الحـــي اللكنـــوي الهنـــديَّمحمـــد)145 ظفـــر األمـــاني بـــشرح مختـــصر الـــسید الـــشریف ): م1995(َّ
َّالـشیخ عبـد الفتـاح أبـو غـدة، ومعـه للمعتنـي بـه أخطـاء : حدیث، اعتنـى بـهُالجرجاني في مصطلح ال ُ

َّالدكتور تقي الدین الندوي فـي تحقیـق كتـاب  ْللكنـوي، الناشـر" ظفـر األمـاني"ِّ  سـوریا، مكتـب -حلـب: َّ
  . لبنان، دار البشائر اإلسالمیة، الطبعة الثالثة-بیروت: المطبوعات اإلسالمیة، طباعة

َّاإلعـــالن بـــالتوبیخ لمـــن ذم أهـــل التـــأریخ، ترجمـــة): م1986(َّالـــسخاوي الـــرحمن  بـــن عبـــدَّمحمـــد)146 . د: َّّ
ِّ لبنان، مؤسسة الرسالة-ِصالح أحمد العلي، بیروت َّ.  

ِالــضوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع، بیــروت: َّالــسخاوي بــن عبــد الــرحمن َّمحمــد)147 َّ ُ  لبنــان، دار مكتبــة -َ
  .الحیاة

. د: فــتح المغیــث بــشرح ألفیــة الحــدیث، دراســة وتحقیــق): م2005(َّلــسخاويا بــن عبــد الــرحمن َّمحمــد)148
 الــــسعودیة، دار -َ بــــن عبــــد اهللا آل فهیــــد، الریــــاضَّمحمــــد. ُعبــــد الكــــریم بــــن عبــــد اهللا الخــــضیر، ود

  .المنهاج
َ بــن عبــد الكــریم الــشهرستانيَّمحمــد)149 ْ أحمــد فهمــي . أ: ّالملــل والنحــل، صــححه وعلــق علیــه): م1992(َّ

  . لبنان، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة-، بیروتَّمحمد
َ بن عبد اهللا الربعيَّمحمد)150 عبد اهللا أحمد سلیمان . تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم، تحقیق د): هـ1989(َ

  . السعودیة، دار العاصمة-الحمد، الریاض
ِّالدمــشقي القیــسي َّمحمــد بــن عبــد اهللا بــن َّمحمــد)151 ِْ َ ُتوضــیح ): م1993(ِّصــر الــدین، المعــروف بــابن ناِّ

َالمشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، تحقیق ُّ َِ ْ ْنعیم َّمحمد: ُ  العرقسوسي، بیروت، َُ
ِّمؤسسة الرسالة َّ.  

ُْ بـن عبـد اهللا المعــروف بالحـاكم النیـسابوريَّمحمـد)152 َ ُْســؤاالت الحـاكم النیـسابوري للــدارقطني ): م1984(َْ َ َْ
ْفي الجر ِالتعدیلح وَ ْ  الـسعودیة، مكتبـة -موفق بن عبد اهللا بن عبد القـادر، الریـاض: ، دراسة وتحقیقَّ
  .المعارف

ُْ بــن عبــد اهللا المعــروف بالحــاكم النیــسابوريَّمحمــد)153 َ المــستدرك علــى الــصحیحین، وبذیلــه التلخــیص : َْ
 الـــــرحمن یوســـــف عبـــــد. د: للحـــــافظ الـــــذهبي، طبعـــــة مزیـــــدة بفهـــــرس األحادیـــــث الـــــشریفة، بإشـــــراف

  . لبنان، دار المعرفة-َالمرعشلي، بیروت
ُكتــاب معرفــة علــوم الحــدیث، بیــروت): م1977( بــن عبــد اهللا المعــروف بالحــاكم النیــسابوريَّمحمــد)154 َ ِ- 

  .لبنان، دار الكتب العلمیة، منشورات المكتبة العلمیة بالمدینة المنورة، الطبعة الثانیة
َ بــن عبــد المــنعم الحمیــريَّمحمــد)155 ْ ِالــروض المعطــار فــي خبــر األقطــار، معجــم جغرافــي مــع ): 1984(ِ ُ

  . لبنان، مكتبة لبنان-إحسان عباس، بیروت. د: فهارس شاملة، حققه
ْ بن عثمـان بـن أبـي شـیبةَّمحمد)156 َ َ ْ ْ بـن عثمـان بـن أبـي شـیبة عـن َّمحمـدمـسائل أبـي جعفـر ): م2004(ُ َ َ ْ ُ
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ْشیوخه، مطبوع مع رسالتین في علم الجرح و ِالتعدَ ْ ْمن سؤاالت أبي بكر أحمد بن هانئ : ، األولىیلَّ َ
من تكلم فیـه الـدارقطني فـي كتـاب الـسنن مـن :  بن حنبل، والثانیةَّمحمداألثرم أبا عبد اهللا أحمد بن 

ِالــــضعفاء والمتــــروكین، تقــــدیم وتحقیـــــق َ َ  لبنــــان، دار البـــــشائر -عــــامر حــــسن صـــــبري، بیــــروت. د: ُّ
  .اإلسالمیة

ّالسنة قبل التدوین، القاهرة): م1988( عجاج الخطیبَّمحمد)157 َّ   . مصر، أم القرى، الطبعة الثانیة-ُّ
 سـوریا، -الـوجیز فـي علـوم الحـدیث ونـصوصه، دمـشق): م1988-م1987( عجاج الخطیـبَّمحمد)158

  .مطبعة جامعة دمشق
البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الــسابع، ویلیــه الملحــق ): م1998( بــن علــي الــشوكانيَّمحمــد)159

:  بن زبارة الحسني الیمینـي، الـصنعاني، وضـع حواشـیهَّمحمد بن َّمحمدبع للبدر الطالع، للمؤرخ التا
  . لبنان، دار الكتب العلمیة-خلیل المنصور، بیروت

ِمحمــــد بــــن علــــي بــــن طباطبــــا المعــــروف بــــابن الطقطقــــي)160 ّ ّالفخــــري فــــي اآلداب الــــسلطانیة والــــدول : َّ
  .لبنان، دار صادر-اإلسالمیة، بیروت

 -عبــد المعطــي أمــین قلعجــي، بیــروت. د: الــضعفاء الكبیــر، حققــه ووثقــه: محمــد بــن عمــرو العقیلــي)161
  .لبنان، دار الكتب العلمیة

ّ بن عیسى بن سورة الترمـذيَّمحمد)162 ِ ِّ َ َ ْ ّسـنن الترمـذي، حكـم علـى أحادیثـه وآثـاره وعلـق علیـه: َ ّ ِ ّالعالمـة : ِّ
،  الــسعودیة-الریــاض، هور بــن حــسن آل ســلمانأبــو عبیــدة مــش: اعتنــى بــه،  ناصــر األلبــانيَّمحمــد

  .مكتبة المعارف
ّ بـن عیـسى بـن سـورة الترمـذيَّمحمد)163 ِ ِّ َ َ ْ أبـو :  علـل الترمـذي الكبیـر، رتبـه علـى كتـب الجـامع:)م1989(َ

ّصـبحي الـسامرائي، أبـو المعـاطي النـوري، محمـود : طالب القاضي، حققه وضبط نصه وعلق علیـه َّ
  . لبنان، عالم الكتب-ت خلیل الصعیدي، بیروَّمحمد

ّ مرتـــضى الحـــسیني الزبیـــديَّمحمـــد)164 ّ الكویـــت، التـــراث العربـــي، ، تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، ُ
  .سلسلة تصدرها وزارة اإلعالم في الكویت، مطبعة حكومة الكویت

ْمــــنهج النقــــد عنــــد : )م1990( مــــصطفى األعظمــــيَّمحمــــد)165 ِّالمحــــدثین، ویلیــــه كتــــاب التمییــــز لإلمــــامَّ َ ُ    
  . السعودیة، مكتبة الكوثر، الطبعة الثالثة-مسلم بن الحجاج، المربع

َعلم الرجال ونـشأته وتطـوره:  بن مطر الزهرانيَّمحمد)166 ّ مـن القـرن األول إلـى نهایـة القـرن التاسـع-ِّ َ ِ- ،
َ السعودیة، دار الخضیري-المدینة المنورة ُ.  

ِّ بن مكرم بن منظور األفریقي المصريَّمحمد)167 ْ ِ ِ ْ ِ   . لبنان، دار صادر-لسان العرب، بیروت: َْ
َسلـــسلة األحادیــث الـــضعیفة والموضــوعة وأثرهـــا الــسیئ فـــي ): 2002( ناصــر الـــدین األلبــانيَّمحمــد)168 ِ َ َ ْ

  . السعودیة، مكتبة المعارف-ّاألمة، الریاض
 -اعیةّصــحیح األدب المفــرد لإلمــام البخــاري، الجبیــل الــصن): م1997(ِّ ناصــر الــدین األلبــانيَّمحمـد)169

  .َّالسعودیة، مكتبة الدلیل، الطبعة الرابعة
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ّضـعیف سـنن الترمـذي لإلمـام الحـافظ ): م2000( ناصر الدین األلبـانيَّمحمد)170 ِ  بـن عیـسى بـن َّمحمـدِّ
ّسورة الترمذي ِ   ).448:ص( السعودیة، مكتبة المعارف -، ریاض)هـ279ت(ِّ

ّالعالمـة : ّكم على أحادیثه وآثاره وعلق علیـهسنن ابن ماجه، ح": ابن ماجه" بن یزید الشهیر بـَّمحمد)171
،  الــسعودیة-الریــاض، أبــو عبیــدة مــشهور بــن حــسن آل ســلمان: اعتنــى بــه،  ناصــر األلبــانيَّمحمــد

  .مكتبة المعارف
ّ بن یعقوب الفیروزآباديَّمحمد)172 ُ ِّمكتب تحقیق التراث في مؤسـسة الرسـالة : القاموس المحیط، تحقیق: َ َّ

َنع َّمحمد: بإشراف ُ العرقسوسي، بیروتْیمُ   . لبنان، الطبعة الثامنة-َ
ُّ بن أبي یعلى الفراء البغدادي الحنبليَّمحمد)173 ْ َ ّطبقات الحنابلة، حققه وقدم له وعلق علیه): م1999(ََّ َّ َّ :

ُعبــد الــرحمن بــن ســلیمان العثیمــین، الــسعودیة، طبعــة األمانــة العامــة لالحتفــال بمــرور مائــة عــام . د
  .لكةعلى تأسیس المم

 مـــصر، مركـــز الهـــدى للدراســـات، -تیـــسیر مـــصطلح الحـــدیث، اإلســـكندریة: محمـــود أحمـــد الطحـــان)174
  .الطبعة السابعة

َمحمــود شــكري األلوســي)175 َبلــوغ األرب فــي معرفــة أحــوال العــرب، عنــي بــشرحه وتــصحیحه وضــبطه: ُ ُ َُ ََ ْ َ ُ :
  .لبنان، دار الكتب العلمیة-َ بهجة األثري، بیروتَّمحمد

  . لبنان، دار الكتب العلمیة-تهذیب األسماء واللغات، بیروت: ن بن شرف النوويَّمحي الدی)176
ْمــــسعود بــــن علــــي بــــن معــــاذ الــــسجزي)177 ْســــؤاالت مــــسعود بــــن علــــي الــــسجزي مــــع أســــئلة ): م1988(ِّ ِّ

َالبغــدادیین عــن أحــوال الــرواة  لإلمــام الحــافظ أبــي عبــد اهللا  ُّ ْ ُْ بــن عبــد اهللا الحــاكم النیــسابوري، َّمحمــدَ َ َْ
  . لبنان، دار الغرب اإلسالمي-موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، بیروت. د: دراسة وتحقیق

 الـسعودیة، -أبـو صـهیب الكرمـي، الریـاض: صحیح مـسلم، اعتنـى بـه): م1998(مسلم بن الحجاج)178
  .بیت األفكار الدولیة

ْشـــفاء العلیـــل بألفـــاظ وقواعـــد الجـــرح و: مـــصطفى بـــن إســـماعیل)179 ِالتعـــدیلَ ْ مقبـــل بـــن هـــادي : م لـــهَّ، قـــدَّ
  . السعودیة، مكتبة العلم- مصر، مكتبة ابن تیمیة، جدة-الوادعي، القاهرة

َّ، إتحـــاف النبیـــل بأجوبـــة أســـئلة علـــوم الحـــدیث والعلـــل )م2000(ّمـــصطفى بـــن إســـماعیل الـــسلیماني)180 ُ
ِالتعـــدیلوالجـــرح و ْ ـــهَّ ـــه: َّ، حقق ـــدمیاطي، قـــدم ل ـــو إســـحاق ال َّأب ّ ْ ـــوادعي: ِ ـــل بـــن هـــادي ال  -، عجمـــانمقب

  .اإلمارات، مكتبة الوفاء، الطبعة الثانیة
َّالــــسنة ومكانتهــــا فــــي التــــشریع، القــــاهرة): م1998(ّمــــصطفى الــــسباعي)181 ّ مــــصر، دار الــــوراق، دار -ُّ

  .َالسالم
َمـــصطفى بـــن عبـــد اهللا الـــشهیر بحـــاجي خلیفـــة وبكاتـــب جلبـــى)182 ُّكـــشف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب : َ

  .یاء التراث العربي لبنان، دار إح-والفنون، بیروت
ْالنقـــاد المتـــشددون فـــي الجـــرح و): م2004(نـــزار عبـــد القـــاد ریـــان)183 َ َّ ِالتعـــدیلُّ ْ ، مجلـــة - دراســـة تطبیقیـــة-َّ

  . غزة، سلسلة الدراسات اإلسالمیة، الجلد الثاني عشر، العدد الثاني-الجامعة اإلسالمیة
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ْأصول الجرح و): م2001(ِّنور الدین عتر)184 ِالتعدیلَ ْ ِالرجـال، دمشقُ وعلم َّ َ   . سوریا، دار الیمامة-ِّ
ْمـــنهج النقــد  فـــي علـــوم الحـــدیث، دمــشق): م1981(ِّنــور الـــدین عتـــر)185  ســـوریا، دار الفكـــر، الطبعـــة -َّ

  .الثالثة
  - ، ي و-  

ـــه دراســـة فـــي تخـــریج ): م1999(ولیـــد بـــن حـــسن العـــاني)186 مـــنهج دراســـة األســـانید والحكـــم علیهـــا ویلی
، عبــد الناصــر أبــو البــصل. د: تقــدیم وترجمــة المؤلــف، مان األشــقرعمــر ســلی. د: تقــدیم ، الحــدیث

  .دن، دار النفائس، الطبعة الثانیة األر-عمان
  . لبنان، دار صادر-ُمعجم البلدان، بیروت: َیاقوت بن عبد اهللا الحموي)187
ّصــحیح مــسلم بــشرح النــووي المعــروف بالمنهــاج شــرح صــحیح ): م1929(ّیحیــى بــن شــرف النــووي)188

  . مصر، المطبعة المصریة باألزهر-الحجاج، القاهرةمسلم بن 
ـــــن ســـــعید : یحیـــــى بـــــن معـــــین)189 ّالـــــدارميتـــــاریخ عثمـــــان ب ِ ـــــن ) هــــــ280ت(َّ ـــــا یحیـــــى ب عـــــن أبـــــي زكری

َفــي تجــریح الــرواة  وتعــدیلهم، تحقیــق) هـــ233(معــین  ســوریا، - نــور ســیف، دمــشقَّمحمــدأحمــد . د: ُّ
  . لبنان، دار المأمون للتراث-بیروت

 بــن حــاتم َّمحمــد روایــة أبــي الفــضل العبــاس بــن -)هـــ233(تــاریخ یحیــى بــن معــین: ینیحیــى بــن معــ)190
ُّالـــدوري البغـــدادي ْ ـــد یزیـــد بـــن-)هــــ271ت(َ   ، ومعـــه ملحـــق بكـــالم یحیـــى بـــن معـــین بروایـــة أبـــي خال

َّالهیثم بن طهمان، حققه وعلق علیـه وقـدم لـه ووضـع فهارسـه ّ عبـد اهللا أحمـد حـسن بإشـراف مكتـب : ّ
  . لبنان، دار القلم-سالمیة لتحقیق التراث، بیروتالدراسات اإل

َالرجـالمعرفـة : )م1985(یحیى بن معـین)191 ّوفیـه عـن علـي بـن المـدیني، وأبـي  عـن یحیـى بـن معـین، ِّ
ْبكــر بــن أبــي شــیبة، و ْ بــن عبــد اهللا بــن نمیــر وغیــرهم، َّمحمــدَ  بــن القاســم بــن َّمحمــدروایــة أحمــد بــن َُ

  . سوریا، مجمع اللغة العربیة-، دمشق كامل القصارَّمحمد: ، تحقیقمحرز
ِفـي الرجــال) هــ233ت(من كالم أبي زكریا یحیى بن معین): م1979(یحیى بن معین)192 َ  روایـة أبـي -ِّ

 نــور ســیف، َّمحمــدأحمــد .د: ، تحقیــق-)هـــ284ت(خالــد الــدقاق یزیــد بــن الهیــثم بــن طهمــان البــادي
  . لبنان، دار المأمون للتراث- سوریا، بیروت-دمشق

َكتاب المعرفة والتاریخ، )م1989(عقوب بن سفیان الفسويی)193 ِ روایة عبد اهللا بن جعفر بـن درسـتویه -ِ ْ ََ ْ َ َ
ّالنحوي ِ ْ   .َّ السعودیة، مكتبة الدار-المدینة المنورة، أكرم ضیاء العمري. د: تحقیق، -َّ

َیوســف بــن عبـــد اهللا بــن عبـــد البــر القرطبــي النمـــري)194 َّ ّ  األصـــحاب، االســتیعاب فـــي معرفــة): م2002(ُ
َّصححه وخرج أحادیثه َ َّ ِعادل مرشد، عمان: َ   .   دار األعالم، األردن-ُ

َّحققـه، وضـبط نـصه، وعلـق علیـه، تهذیــب الكمـال): م1983(ّیوسف المـزي أبـو الحجـاج)195 َّ بـشار . د: ّ
  . لبنان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة-ّعواد معروف، بیروت
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  فهرس الموضوعات: اًثامن

  الصفحة  الموضوع
  ج  إهداء

  د  شكر وتقدیر
  و  المقدمة

  ز   .............................................أهمیة الموضوع وبواعث اختیاره: ً أوال-
  ز   .............................................................أهداف البحث: اً ثانی-
  ح  ................................................. ..........راسات السابقةِّالد: ًا ثالث-
  ح   ............................................منهج البحث وطبیعة العمل فیه: اً رابع-
  ط   .............................................................ة البحثّخط: اً خامس-

  الفصل األول
ُ بن َّمحمداإلمام  ْعبد الله بن نمیر عصره وترجمته وتمهید في علْ ْ َْ ُ ِ ِ َِّ َ نقد الرجالِمَ ِّ ِْ َ  1  

ْ بن عبد الله بن نمیرَّمحمدعصر اإلمام : المبحث األول ْ ْ َْ ُ ِ ِ َِّ َ ُ............................   2  
  2  . ............................................یاسیةِّالحیاة الس: المطلب األول     * 

  4  ...........................................الحیاة االجتماعیة : المطلب الثاني*      
  5  .......................................قافیة َّالحیاة العلمیة والث: المطلب الثالث*      

ْ بن عبد الله بن نمیرَّمحمدترجمة اإلمام : المبحث الثاني ْ ْ َْ ُ ِ ِ َِّ َ ُ ...........................  7  
  8   ....................................اسمه ونسبه وكنیته ولقبه: المطلب األول     * 
  9   ......................................... ووفاتهمولده ونشأته: المطلب الثاني     * 

  10  ......................... ....................شیوخه وتالمیذه: المطلب الثالث*      
ْشیوخ ابن نمیر :  المقصد األول-           َُ.........................................  10  
ْتالمیذ ابن نمیر :  المقصد الثاني-           َُ.......................................  19  

  21  ....................................... رحالته في طلب العلم: المطلب الرابع*      
  22  ......................... كانته عند العلماء وآثاره العلمیةم: المطلب الخامس*      

ِ نقد الرجالِتمهید في علم: المبحث الثالث َ ِّ ِْ َ ..........................................  25  
ْالجرحعلم  وِدْقَتعریف الن: المطلب األول*       ِالتعدیل وَ ْ   25   ............. والعالقة بینهماَّ

  25   ............................اًتعریف النقد لغة واصطالح:  المقصد األول-          
ًتعریف الجرح والتعدیل لغة واصطالح:  المقصد الثاني-           َِ ْ َّ   26   ..................اْ
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ِالعالقة بین النقد وعلم الجرح والتعدیل : ثالث المقصد ال-           ْ َّ ْ َ...................  29  
  30   ........................................... وتطورهِدْقَنشأة الن: المطلب الثاني*      

  الصفحة  الموضوع
  31  ....................................مراحل ما قبل الفتنة :  المقصد األول-          
  34  ....................................مراحل ما بعد الفتنة :  المقصد الثاني-          

ْأهمیة النقد ومشروعیته: المطلب الثالث*       َّ .....................................  41  
  41  .............................................أهمیة النقد :  المقصد األول-          
  42  .........................................مشروعیة النقد :  المقصد الثاني-          

َّالنقادطبقات : المطلب الرابع*       ْالجرح في ُّ ِالتعدیل  وَ ْ َّ..............................  48  
  48   ...........................اًتعریف الطبقة لغة واصطالح:  المقصد األول-          
ِبیان طبقات النقاد في الجرح والتعدیل :  المقصد الثاني-           ْ َّ ْ َ َّ ُّ...................  50  

   الفصل الثاني
ْ بن عبد اهللا بن نمیرَّمحمدمنهج اإلمام  َ َلرجالا  إیراد تراجمفي ُ ِّ  53  

َالرجال  راجممدخل في ت: المبحث األول ِّ.............................................  54  
َالرجال  تراجمأهمیة : المطلب األول*       ِّ..........................................  54  
َّالنقادمسالك : المطلب الثاني*       َفي إیراد تراجم الرجال ُّ ِّ..........................   58  
َّ النقاداتَفَّنَصُتنوع م: المطلب الثالث*       َالرجال  راجم في تُّ ِّ........................  60  

ْ بن عبد اهللا بن نمیرَّمحمدمسالك اإلمام : المبحث الثاني َ َالرجال إیراد تراجمفي  ُ ِّ  
َل الرواةدراسة تطبیقیة من خال(                64   .......................) بذكر نماذجترجم لهمُ المُّ

  64  ...............................َّاالهتمام بتحدید شخص الراوي : المطلب األول*      
  64   ................َّتحدید شخص الراوي من الناحیة االسمیة: المقصد األول -          

َ بیان أسماء الرواة وكناهم-1                ُّ..................................... ...  64  
  65   ....................................َّبین اسم من اشتهر بكنیته.                     أ

  66   .........َّبین رأیه في اسم من اشتهر بكنیته واختلف في اسمه.                     ب
  68  ........... .......................َّبین كنیة من اشتهر باسمه.                     ج
  69   .........َّبین رأیه في كنیة من اشتهر باسمه واختلف في كنیته.                     د
  70  ................................َّبین من اشتهر باسمه وكنیته .                     هـ
َبین من اسمه كنیته من الرواة.                     و ُّ َّ........ .......................  71  
  71   ...........................َّبین من اتفقت كنیته مع كنیة أبیه. ي                    

َ بیان ألقاب الرواة -2                ُّ................................................  71  
َ بیان أنساب الرواة -3                ُّ...............................................  72  
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ًفصل في بیان األنساب أحیان.                     أ   73   ................................اّ
ِّبین من نسب إلى جد.                     ب   73   .....................................هّ

  الصفحة  الموضوع
ِّبین من نسب إلى أم. ج                       74  ......................................ه ّ

  74   .......................................ّبین من نسب إلى بلده.                     د
  75   ..................................... ّبین من نسب إلى قبیلته.                     هـ

  76   ..............ّبین من نسب بنسبة باطنها على خالف الظاهر.           و          
َ بیان الموالي من الرواة-4                ُّ..........................................   76  
َِالمتفق والمفترق بیان -5                َْ ُ َُ َ من أسماء وأنساب الرواةِ ُّ................... .  77  

  79   ...............َّتحدید شخص الراوي من الناحیة التاریخیة: المقصد الثاني -          
َلصحا الترجمة ل- 1                ُ رضي الله عنهم ةبَّ َْ َ ُ َّ َ ِ...............................  80  
  82  ................. ................................ الترجمة للتابعین- 2               
  83   ..............................................آلباء واألبناءّ بیان ا- 3               
  85  ...................................................األمهات ّ بیان - 4               
  86  ..........................................األزواج والزوجات ّ بیان - 5               
  86   ...........................................ّ بیان اإلخوة واألخوات- 6               

  87  .........................................ّبین األخوین األشقاء .                     أ
  88   ..................................ثالثةّبین اإلخوة األشقاء ال.                     ب
  89   ..............................ّبین اإلخوة األشقاء فوق الثالثة.                     ج
  89   ..............................ّبین اإلخوة األشقاء واإلخوة ألم. د                     

َرواةشیوخ ال بیان -7                  90   ......................................وتالمیذهم ُّ
َبیان طبقات الرواة -8                ُّ ...............................................  91  

َ بیان تواریخ الرواة-9                ُّ...............................................   92  
َبین تواریخ الرواة بذكر وفیاتهم فقط.         أ             ُّ ّ...........................   92  

َبین تواریخ الرواة بذكر وفیاتهم مقرونة بأوصاف أخرى.                     ب ُّ ّ.......   93  
  94   ................َّتحدید شخص الراوي من الناحیة المكانیة:  المقصد الثالث-          

َبیان أوطان الرواة وبلدانهم - 1                ُّ.......................................   94  
َرحالت الرواة وتنقالتبیان  - 2                  96   .....................................همُّ
َبیان ما تلقده الرواة من وظائف وأعمال - 3                ُّ............. .............  96  

  98   ......................َّاالهتمام بیان حال الراوي وحال مرویاته: المطلب الثاني     * 
  98   ................................... والضعفاءِّالثقاتبیان :  المقصد األول-          
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ِّالمكثرین والمقلین في ابیان : ثاني المقصد ال-           ُ َلروایة ُِّ َ ِّ.......................  99  
ْ منبیان: لث المقصد الثا-           َرمي بالبدع االعتقادیة  َ ِ ُ.........................  100  

  الصفحة  الموضوع
َرمي بن من ّ بی-1                ِ   100   ..........................................عوبیةُّالشُ
َ بین من رمي بالتشیع والرفض -2                ِ ُ َّ...................................  101  
َرمي باإلرجاء ن من ّ بی-3                ِ ُ...........................................  102  
َرمين من ّ بی-4                ِ   103   ............................................الزندقةب ُ

  105  ..................................َّمن ُأعلت روایاته بیان : لرابع المقصد ا-          
َّ بین من ُأعلت روایاته باالختالط - 1                َّ.................................  105  
  108  ..................................َُّأعلت روایاته بالتدلیس ن من َّ بی- 2               
َّ بین من ُأعلت روایاته بالنكارة - 3                َّ....................................  109  
  111  ...............................َّن ُأعلت روایاته باالضطراب َّ بین م- 4               
َّ بین من ُأعلت روایاته بالغفلة -5                َّ....................................  112  

  الفصل الثالث
ْ بن عبد اهللا بن نمیرَّمحمدمنهج اإلمام  َ ِتعدیلفي  ُ ِ ْ َالرجال َ ِّ  114  

ْمصطلحات اإلمام ابن نمیر في : المبحث األول َ ِالتعدیلُ ْ    ومدلوالتهاَّ
ْمن خالل ألفاظ وعبارات ابن نمیردراسة تطبیقیة (                َُ ِ في التعدیلِ ْ َّ(.......   115  

ِالتعدیلمصطلحات : المطلب األول     *  ْ   116   .................................. المطلقَّ
ِــات التعدیل المطلــــمصطلح: المقصد األول -           ْ ُالنقاد ق وافــــــتيق الَّ َّ   ن اإلمام ابــ ُّ

ْنمیر ف                              116  ...................................... استعمالها يَُ
  116  " .....................................................َأثنى علیه" -1               
ٌثقة "-2                َ ُوثقه"، "ِ ََّ   117   ......................................."ِّالثقاتمن "، "َ

َثقة ص "-3                ٌ َ   119   ...................................................."ٌوقُدِ
َِّحافظ كیس "-4                ٌ"....................................................   119  
ٌشیخ" -5                َ......................................................... ".  120  
  123  " .........................................................ٌحالَص" -6               
ٌصدوق "-7                ُ َ........................................................ "  124  
ًكان ثقة ثبت "-8                  126  ................ ......................." في الحدیثاَِ
ٍكان رجل صدق" -9                ْ ِ َ َ"...............................................   126  
ُكان یبجله" -10                َُِّ َ"...................................................   127  
ُكتب عنه "-11                َ َ َ................. "...................................  127  
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  128   ......................................"ال أقدم على ترك حدیثه" -12               
ِال بأس به "-13                ٌلیس به بأس"، "ِ ِ َ"....................................   128  

  الصفحة  الموضوع
ٍما رأینا مثل فالن "-14                َ"............................................   129  
ِّمحدث من َأئمة المحدثین" -15                َِّ ُ ُُ َّ ِ ٌ"....................................   130  

َنعم فالن" -16                ْ ِ"....................................................   131  
ِ التعدیل المطلــــمصطلحـــــات:  المقصد الثاني-           ْ ْنمیر ام ابن ـــَّرد اإلمـــــََي تفتــلـق اَّ َُ  

  131   ...........................................استعمالها ي                            ف
َ، واذا جاوزت الفراتٌفالنثنا َّحد "-1                َُ ُ مثلهٌ أحدَ فلیسٕ َ".................   131  
ًرفیع جد "-2                  132   ......................................................"اٌ
ُ اهللا ومثله یسَأَانَحْبُس "-3                ُ ُإنما یسأل! نه؟َل عُ ّ هو عناُ َ"................   132  
ِبنا بالحفظ والورعَغل" -4                ِ"............................................   133  
  133   ......................................."كذبَما هو عندي ممن ی "-5               

ِالتعدیلمصطلحات : لثانيالمطلب ا     *  ْ   135   .................................. النسبيَّ
  135  " ..........ِفي الحدیث وفي اإلتقان ،رَأكث"، "ِ بالحدیثُعلمَأ"، "ُتقنَأ "-1               

َُّأحب "-2                َ"..........................................................   136  
ًَأسن منه، وَأقدم سماع "-3                ُُ ِ   137  .......... ..............................."اُ
  137   ............................................" منهِ في العلمُأشهر "-4               
  138   ........................................................."ُأصلح "-5               
  138  ....................... ..................................."ُأكبر" -6               
  140   .........................................................."أوثق "-7               
َالرواة: المبحث الثاني َّالمعد ُّ َ ْلون عند اإلمام ابن نمیرُ َ ُ  

ْبن نمیردراسة مقارنة بین أحكام ا(                 َّ وأحكام غیره من النقادَُ ُّ( ...........  141  
َّالرواة المعد: المطلب األول     *  ُ َ ِالتعدیللون بمصطلحات ُّ ْ   142   .................. المطلقَّ

َّالرواة المعد: المقصد األول -           ُ َ ِــــات التعدیل المطلــــق المصطلحبون ـــلُّ ْ    قـ وافـتيَّ
ُالنقاد                             َّ ْن نمیر فمام ابــاإل ُّ   142   ....................ي استعمالهاـــَُ

َالرواة الذین قال فیهم  -1                  142  " ................................َأثنى علیه"ُّ
َالرواة الذین قال فیهم  -2                ٌثقة"ُّ َ ُوثقه"، "ِ ََّ   145  " ..................ِّمن الثقات"، "َ
َالرواة الذین قال فیهم  -3                ٌثقة صدوق"ُّ ُ َ ٌ َ ِ............................... "  233  
َالرواة الذین قال فیهم  -4                َِّحافظ كیس"ُّ ٌ"...............................   236  
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َالرواة الذین قال فیهم  -5                ٌشیخ"ُّ َ".......... ...........................  237  
َالرواة الذین قال فیهم  -6                  239   ...................................."ٌحالَص"ُّ

  الصفحة  الموضوع
َالرواة الذین قال فیهم  -7                ُصد"ُّ   242   ..................................."ٌوقَ
َلرواة الذین قال فیهم ا -8                َكان ثقة ث"ُّ   250   .................." في الحدیثاًتْبَِ
َالرواة الذین قال فیهم  -9                ٍكان رجل صدق"ُّ ْ ِ َ َ"..........................   251  
َالرواة الذین قال فیهم  -10                ُكان یبجله"ُّ َُِّ َ"...................... ........  254  
َالرواة الذین قال فیهم  -11                ُكتب عنه"ُّ َ َ َ............................... "  254  
َالرواة الذین قال فیهم  -12                  256   ................."ال أقدم على ترك حدیثه"ُّ
َالرواة الذین قال فیهم  -13                ِال بأس به"ُّ ٌلیس به بأس"، "ِ ِ َ"...............   257  
َالرواة الذین قال فیهم  -14                ٍما رأینا مثل فالن"ُّ َ".......................   262  
َالرواة الذین قال فیهم  -15                ِّمحدث من َأئمة المحدثین"ُّ َِّ ُ ُُ َّ ِ ٌ"................   263  

َالرواة الذین قال فیهم  -16                َنعم فالن"ُّ ْ ِ"................................   265  
َرواة ـــال: المقصد الثاني َّالمعدلُّ ِالتعدی اتـبمصطلح ـونــُ ْ   َََّي تفردتق الـل المطلــَّ

ْ                اإلمام ابن نمیر في استعمالها َُ .........................  265  
َالرواة  -1 ُاوزت الفـــٕ، واذا جٌالنـــفثنا َّحد"الذین قال فیهم ُّ َرات فلیســـَ    ٌ أحدَ

ُمثله                      َ"..........................................................   265  
َالرواة الذین قال فیهم  -2                ًرفیع جد"ُّ   267   ................................."اٌ
َالرواة الذین قال فیهم  -3                ُ اهللا ومثله یسَانــَحْبُس"ُّ ُ    ُألـــــُا یســـمّإن! ه؟ـــنَل عَأــــــُ

ّعنا هو                     َ"........................................................   268  
َالرواة الذین قال فیهم  -4                ِلبنا بالحفظ والورعَغ"ُّ ِ".......................   269  
َالرواة الذین قال فیهم  -5                  270   .................."كذبَما هو عندي ممن ی"ُّ

َالرواة : ثانيالمطلب ال     *  ِالتعدیلمصطلحات لون بَّعدُالمُّ ْ   272   .................. النسبيَّ
َالرواة الذین قال فیهم  -1                  ِث ـــالحدیفي  ،رــــَأكث"، "ِثــ بالحدیُملــعَأ"، "ُنـــتقَأ"ُّ

  272   ...................................................."وفي اإلتقان                   
َالرواة الذین قال فیهم  -2                َُّأحب"ُّ َ"......................... ............  280  
َالرواة الذین قال فیهم  -3                ًَأسن منه، وَأقدم سماع"ُّ ُُ ِ   283   ...................."اُ
َالرواة الذین قال فیهم  -4                  285   ......................." منهِ في العلمُأشهر"ُّ

َالرواة الذین قال فیهم  -5                  287   ...................................."ُصلحأ"ُّ
َالرواة الذین قال فیهم  -6                  288   ....................................."ُأكبر"ُّ
َالرواة الذین قال فیهم  -7                  289   ....................................."أوثق"ُّ
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ِالتعدیلمراتب : المبحث الثالث ْ ْ عند اإلمام ابن نمیرَّ َ ُ   
ِالتعدیلدراسة مقارنة بمراتب     (            ْ َّ عند النقادَّ ُّ(.............................   309  

  الصفحة  الموضوع
ِالتعدیلمراتب : المطلب األول     *  ْ َّ عند النقاد إلى زمن الحافظ ابن حجرَّ ُّ..........   310  
ْالتعدیل عند ابن نمیر مراتب : ب الثانيالمطل     *  َُ ِ ْ   312  .....................وحكم أهلها َّ

ْمنهج اإلمام ابن نمیر في خصائص : المبحث الرابع َ ِالتعدیلُ ْ َّ .........................  315  
ِالتعدیل وسط واالعتدال في َّ الت-1                ْ َّ....................................  315  
َ والموضوعیة في تعدیل الرجال قة واألمانةِّ الد-2                ِّ.....................  316  
ِ اعتماد مصادر علمیة في التعدیل -3                ْ َّ................................  317  
َّاعتباره ألحكام بعض النقاد ومخالفته أل -4                  318   ...............خرین آحكامُّ
ِالتعدیل استعمال -5                ْ َان أحوال الرواة  المطلق والنسبي في بیَّ ُّ...........  319  
ِتعــدیل، متنوعــة األلفاظ،  استعمــــال مصطلحــــــات وعبـــــارات لل-6                ْ   مختلفةَّ

  320   ........................................لمراتب                   الدالالت، متعددة ا
ِالتعدیل  التفرد باستعمال مصطلحات خاصة في -7                ْ َّ...................  320  
َ تعدیل بعض الرواة أثناء التعریف بهم-8                ُّ............................   321  
  321  .........................َّذة الراوي بالغلط والخطأ الیسیر  عدم مؤاخ-9               
  322   ..................... التعجب من السؤال عن المعروفین بالعدالة-10               
ٕ تعدیل الراوي وان لم یكن صاحب حدیث-11                َّ........................   322  

  الفصل الرابع
ْ بن عبد اهللا بن نمیرَّمحمدام منهج اإلم َ َالرجالح في جر ُ ِّ  323  

ْمصطلحات اإلمام ابن نمیر في الجرح ومدلوالتها: المبحث األول َ ُ  
ْمن خالل ألفاظ وعبارات ابن نمیر في الجرحدراسة تطبیقیة (                َُ(.........   324  

ُ النقادقتي وافق الـرح المطلمصطلحات الج: المطلب األول     *  َّ ْ اإلمـام ابن نمیُّ    فيـرَُ
  324  ................................................ استعمالها                       

  324   ....................................."الغلط بعض فیها حادیثهمأ" -1               
  325  ...................................... ......"ترك حدیثه"، "تركه "-2               

  326   ................................................"شیخ لیس بذاك "-3               
  327   ............................................"شیخ لیس بمعروف" -4               

َّضع "،"ضعیف الحدیث"، "ضعیف "-5                ُیضعفه"، "فهَ ِّ َ ُ".................   328  
  329   ..................................................."اًضعیف جد "-6               
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  329   ..............."یختلف علیه في األسانید"، "كان ال یحفظ األسانید "-7               
  330   ....................................... "ون حدیثهكان الناس یتوق "-8               

  الصفحة  الموضوع
  330   ......................................"فالنیكذب على " ،"ابَّكذ "-9               
  331   ..............................."اسَّ النِبَذْكمن َأ" ،"ابَّاب كذَّكذ" -10               

  332   .................................................."ِّلیس بالقوي" -11               
  332   ...................................................."َِلیس بثقة "-12               
  333  . ............................."لیس حدیثه بشيء"، "لیس بشيء "-13               
  334   ......................................."هُ حدیثُبَكتُلیس ممن ی "-14               
  335   ....................................."عنه ثَّدَحُی ممن هو لیس "-15               
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  336   ....................................."متروك الحدیث"، "متروك "-17               
  336   .............."أنكروا حدیثه"، "له أحادیث منكرة"، "منكر الحدیث" -18               
  339  ............... ................................."یضع الحدیث" -19               

َّتفـــــرد اإلمــــام ذيق الـــــــرح المطلــــــــات الجـــــمصطلح: المطلب الثاني     *  ْ ابن نمیر في ََ َُ  
  339   ...................................................استعمالها                       

  339   ..............................................." حدیثه خیالَّكأن" -1               
  340   ................................" وأكثرنا غرائباًكان أضعفنا طلب" -2               
  342   ..............................................."لیس یعبأ بحدیثه" -3               

  342   ......................."ت فالن حتى قرأ ما لیس من حدیثهما ما" -4               
  342   .................................................."ما یسوى تمرة" -5               
  343   ........................................"مؤنته كفانا قد رجل هذا" -6               
َرواةال: المبحث الثاني ْالمجرحون عند اإلمام ابن نمیر  ُّ َ ُُ ّ َ  

ْبن نمیردراسة مقارنة بین أحكام ا(                َّ وأحكام غیره من النقادَُ ُّ(............   344  
َالرواة المج: المطلب األول     *  ُ َ َّالنقـق ــ وافتيق الــح المطلْرَات الجــحون بمصطلحّرُّ   اد ــــُّ

َاإلمام ابن نمیر في استعمالها النقاد                       َّ ُّ ْ َُ.............. .............  344  
َالرواة الذین قال فیهم  -1                  345   ................."الغلط بعض فیها حادیثهمأ"ُّ
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  ملخص
ِمحمد بن عبد الله بن نمیر الخارفي الهمداني الكوفي ومنهجه في نقد الرجال إلماما:  عنوان البحث- َ ُ َ َِّ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ ْ َْ َ َُ ِّ ُ َ َ ُْ َ ِ ٍ ِ َّ ُ َّ.  
َّالسنة وعلوم الحدیث/ ّأصول الدین:  التخصص الدقیق- ُّ.  
َ نمیر، منهج، نقد، الرجال: الكلمات المفتاح- ِّ ْ َُ.  

  . فهارس ووخاتمة مة وأربعة فصولِّدَقُمن مالبحث تكون 
مــنهج البحـــث والدراســات الـــسابقة، و، هأهدافـــووبواعــث اختیــاره، َّالمقدمــة بینــت فیهـــا أهمیــة البحـــث 

  . خطة البحثووطبیعة العمل فیه، 
ْاإلمـام محمـد بـن عبـد اهللا بـن نمیـر:  األول، كان بعنـوانالفصلو  ِمعـصره وترجمتـه وتمهیـد فـي علـ َُ

ِنقــد الرجــال َ ِّ ِ ْ ْة مباحــث، تناولــت فــي المبحــث األول عــصر اإلمــام ابــن نمیــر مــن الناحیــة  ثالثــتكــون مــن، وَ َُ
ْإلمـام ابـن نمیـر ا ترجمـةفي المبحث الثاني تناولت السیاسیة واالجتماعیة والعلمیة الثقافیة، و مكانتـه ّوبینـت َُ

َومكانة أقواله في الرجال، ثم تناولت في الفصل الثالث تهمید في علم نقد الرجال َِّ ِّ.  
ْمــنهج اإلمــام محمــد بــن عبــد اهللا بــن نمیــر :صل الثــاني، كــان بعنــوانوالفــ َالرجــال،   إیــراد تــراجمفــي َُ ِّ

َمــدخل فــي تــراجم الرجــال، و: تناولــت فــي المبحــث األول: نوتكــون مــن مبحثــی َأهمیــة تــراجم الرجــال، ّبینــت ِّ ِّ
َّومسالك النقاد في إیراد التراجم، وتنوع مصنفاتهم في ذلك، وتناولت في ا بـن ا مـسالك اإلمـام: لمبحث الثانيُّ

ْنمیــر َالرجــال،  إیــراد تــراجمفــي  َُ َّتحدیــد شــخص الــراوي مــن الناحیــة :  األولوالتــي تقــوم علــى أمــرین رئیــسین،ِّ
  .اوي وحال مرویاتهَّتحدید حال الر: االسمیة والزمانیة والمكانیة، والثاني

ْ بـن نمیـرمنهج اإلمام محمد بـن عبـد اهللا: والفصل الثالث، كان بعنوان ِتعـدیلفـي  َُ ِ ْ َالرجـال َ ، وتكـون ِّ
ْمـــصطلحات اإلمـــام ابـــن نمیـــر فـــي : األول أربعـــة مباحـــث، تناولـــت فـــي المبحـــث مـــن ِالتعـــدیلَُ ْ ،  ومـــدلوالتهاَ

َالــرواة: وتناولــت فــي المبحــث الثــاني ْ المعــدلون عنــد اإلمــام ابــن نمیــر ُّ َُ ُّ أحكــام غیــره مــن ب ه أحكامــةقارنــمــع مَ
َّالنقاد ِالتعدیلمراتب : لت في المبحث الثالثتناو، وُّ ْ ْ عند اإلمام ابن نمیرَ ، ثم ختمت الفصل بالمبحث الرابع َُ

ْ منهج اإلمام ابن نمیر في  خصائصّوالذي بینت فیه ِالتعدیلَُ ْ َ.   
ْمنهج اإلمام محمد بن عبد اهللا بن نمیر: عنوانوالفصل الرابع، كان ب َالرجال جرحفي  َُ  ، وتكون منِّ

ْمصطلحات اإلمام ابن نمیر في : األولحث، تناولت في المبحث أربعة مبا ، وتناولـت فـي  ومدلوالتهاالجرحَُ
ْ عند اإلمام ابن نمیر جرحونُالرواة الم: المبحث الثاني َّالنقـادأحكام غیره مـن ب ه أحكامةارنمع مقَُ تناولـت ، وُّ

ْ عند اإلمام ابن نمیرالجرحمراتب : في المبحث الثالث  ّوالـذي بینـت فیـهالفصل بالمبحث الرابـع ، ثم ختمت َُ
ْ منهج اإلمام ابن نمیر في خصائص    .الجرحَُ

  : ثم خلصت إلى خاتمة البحث، وقد ضمنتها أهم النتائج والتوصیات، وكان من النتائج
َإن اإلمام ابن نمیر إمام في النقد وعلم الرجال. 1 ِّ ْ َُ َّ .  
َإنه كان على معرفة بأشخاص الرواة وأح. 2 ُّ   . ا  وردًوالهم المختلفة وأحوال مرویاتهم قبوالَّ
ِإنه صاحب منهج علمي دقیق في الجرح والتعدیل، وهو معتدل ومنصف في أحكامه. 3   ْ َ ْ َ َّ.  
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Abstract  
- Research Title: The approach of Imam Mohamed Ben Abd Allah Ben Nomier 

Alkharefi Alhamdani Alkofi in criticizing the transmitters of Hadith.   
- Major: Fundamentals of Islam/ Sunna and Hadith scholarship.                    

Key words: Nomier, approach, critique, Hadith transmitters.                       -   
 

This dissertation consists of an introduction, four main chapters,  a conclusion,   
and indexes.                                                                                      

                                                                               

The introduction presents the purpose of the dissertation and the reasons for 
choosing its topic, cites some previous studies, states the methodology 
adopted by the researcher, and stresses the importance of the dissertation.     

                                                                                 

Title of the first chapter is Imam Mohamed Ben Abdullah Ben Nomier: his era, 
his biography, and an introduction to the critique of transmitters of Hadith.    
This chapter consists of three topics, In the first topic I talked about the 
political, social, scientific and cultural aspects of the Imam's era. In the second 
topic I handled the Imam's biography showing his standing among his fellow 
scholars. And in the third topic I introduced the science of Naqd al-Rijal  

(critique of the transmitters of Hadith).                                                     
 

In the second chapter I talked about Imam Ben Nomier's approach in 
presenting the biographies of the transmitters of Hadith. This chapter is divided 
into two topics. An introduction to the biographies of the transmitters of Hadith 
is the core of the first topic. Here I started by stressing the importance of this 
science, then I talked about the different approaches adopted by Hadith 
scholars in presenting the biographies of the transmitters of Hadith. I dedicated 
the second topic to the Imam's own approach in presenting the biographies of 
the transmitters of Hadith. His approach depended on two main things: 
identifying the transmitter and investigating to what extent a transmitter can be 

considered trustworthy and reliable.                                                        
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In chapter three I presented Imam Ben Nomeir's approach in validating 
transmitters of Hadith. This chapter consists of four topics. The first topic 
discusses the terminology used by Imam Ben Nomeir and its implications. The 
second topic is about those transmitters of Hadith proven by Imam Ben Nomeir 
to be reliable and trustworthy. Here I also compared between the Imam's 
judgments and those of other nuqqad (Critics). In the third topic I examined the 
classes of validation as set by Imam Ben Nomeir. I concluded this chapter by 
presenting the characteristics of Imam Ben Nomier's approach in validating 

some transmitters of Hadith.                                                                 
                                                                         

Chapter four dealt with Imam Ben Nomeir's approach in invalidating 
transmitters of Hadith. This chapter consists of four topics. The first topic 
studies the terminology used by Imam Ben Nomier and its implications. The 
second topic identifies those transmitters of Hadith proven by Imam Ben 
Nomier to be unreliable. In the third topic I examined the classes of invalidation 
as set by Imam Ben Nomeir and, I compared between the Imam's judgments 
and those of other nuqqad (Critics). In the fourth topic I presented the 
characteristics of Imam Ben Nomeir's approach in invalidating some 

transmitters of Hadith.                                                                          
 

In the conclusion I enlisted the outcomes and the recommendations. Some of 
these outcomes are the following:                                                            

- Imam Ben Nomier is a senior in the science of Naqid al-Rijal (the 
critique of the transmitters of Hadith). 

- He has profound knowledge of the transmitters of Hadith and had a 
criterion by which he assesses the reliability of the reports of the 
transmitters.  

- He has an accurate scientific methodology and enjoys sound judgment. 
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