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١٦٠

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  



  

 

 

 

١٦١

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

  لخصالم

ٍيس بشيءَل"تناولت يف هذه الدراسة، مصطلح    
ْ

ِ
َ ِالنسائي عند "ْ  تطبيقية، ، دراسةَّ

حملاولة إزالة االضطراب احلاصل يف فهم املراد منه، وتعرضت فيها، لرتمجة موجزة لإلمام، 

وبينت املراد من هذا املصطلح، من خالل تفسري األئمة من بعده، مع املقارنة بأقوال 

ٍالنقاد يف الراوي، ووصلت إىل حكم واضح فيه بعد الدراسة النقدية لكل راو، وقد تبني 

ِنسائيالأن   يف هذا املصطلح ساوىفقد  من املتشددين يف اجلرح والتعديل، - رمحه اهللا-َّ

بني من حيتج حبديثه، وبني من ال يرتك حديثه بالكلية، وبني املرتوك الذي الحتل الرواية 

   . واهللا أعلم ،عنه، وقد قسمت البحت بناء على هذه النتائج

ْليس بشي ،النسائي (:الكلمات المفتاحية
ِ

َ   )مرتوك، يعترب حبديثهف،  ضعي،ٍءَْ

  
Abstract  

     In this study, I dealt wiht the term "not something"  that 
was used  by  Al-Nasa'i, applied study trying to remove the 
confusion in understanding the meaning of it, touching a 
brief biographer of the Imam, and indicating the meaning  of 
the term. 
Through the interpretation of the imams after him, compared 
with the sayings of critics in the narrator 
I  reached a clear rule after the critical study of each narrator. 
It has been shown Imam Al-Nasa'I was from the strict in 
biographical evaluation. He has equalized in this term 
between those who invoke his saying and those who do not 
leave his saying at all., And between the abandoned, who do 
not allow to narrate.  
I have divided the study based on these results, and God 
knows best. 
 Keywords: Al-Naas's - not a thing - weak - considered with 
his saying - abandoned 



  

 

 

 

١٦٢

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  



  

 

 

 

١٦٣

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

  

  المقدمة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

إال اهللا أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله 

ًوحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
  ..أما بعد. )١(

ًملا كانت ألفاظ اجلرح والتعديل هي األداة التعبريية حلال كل راو جرحا وتعديال    ً ٍ ،

، ومقارنتها ًا على فهمها على مراد أصحا�ا أوالًقف� وردا، وكان هذا متوًومن مث قبوال

 العلم املبارك  للوصول إىل حقيقتها ومحلها على ما خيدم هذابأقوال غريهم من النقاد،

رأيت االهتمام ببعض األلفاظ املتجاذبة عند علماء الفن، من خالل بوسطية واعتدال، 

 ًإفرادها بأحباث مستقلة، وقد فرغت حبمد اهللا وتوفيقه من بعضها، ومن مث وجدت مثرة

عين على املواصلة يف هذا النوع من  من وراء هذه الدراسات املستقلة، مما دفًعظيمة

  .الدراسة

ِالنسائي األلفاظ اليت رأيت إفرادها بدراسة مستقلة، قول اإلمام مومن تلك    رمحه – َّ

ٍليس بشيء  ":  يف الراوي- اهللا تعاىل
ْ

ِ
َ  اهللا تعاىل العون والتوفيق والسداد يف ً، سائال" َْ

 اهللا وسلم وبارك على سيدنا الوصول إىل حكم معتدل لتطبيقه على الرواة، وصلى

ًحممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا ً.  

                                                            
 بــاب مــا جــاء يف احلــث -كتــاب العلــم-ٍهــذه خطبــة احلاجــة جــزء مــن حــديث أخرجــه الرتمــذي) (١

ـــــــسماع  ًبـــــــاب مـــــــن بلـــــــغ علمـــــــا : وابـــــــن ماجـــــــه يف املقدمـــــــة). ٥/٣٣/٢٦٥٧(علـــــــى تبليـــــــغ ال

من حديث عبد اهللا بن مسعود مرفوعا به، وقال ) ١/٤٣٧(وأمحد يف املسند ). ١/٨٥/٢٣٢(

 .هذا حديث حسن صحيح: الرتمذي



  

 

 

 

١٦٤

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

 :أسباب اختيار الموضوع وأهميته

  .أن هذا املوضوع مل يتناوله أحد بالبحث من قبل مع أمهيته_ ١

 له معرفة علل َعُِ من حبور العلم مجٍ من أئمة الدنيا، وحبرٍكون املصطلح ورد من إمام_٢

تقان،  واإلكان من حبور العلم، مع الفهم،: "ال فيه الذهيباحلديث ورجاله، ق

  .)١("الرجال، وحسن التأليفوالبصر، ونقد 

لحرج عنهم يف احلكم على نفع لطالب العلم، ورفع ل: لدراساتيف مثل هذه ا_ ٣

 .الرواة

يف الراوي - خاصة املتناقضة- حماولة إزالة االضطراب احلاصل يف فهم ألفاظ اجلرح _ ٤

 . من قبل النقاد، حىت تقبل أو ترد ببينةالواحد

ًيف هذه الدراسة حتقيقا لرغبة احلافظ ابن حجر_ ٥
 يف حترير  )٣(، واحلافظ الذهيب )٢(

 .ألفاظ اجلرح والتعديل املتجاذبة للوصول إىل مقصود صاحبها منها

                                                            
  ).١٤/١٢٧(سري أعالم النبالء، لإلمام الذهيب ) (١

من نظـر كتـب الرجـال ككتـاب ابـن أيب حـامت املـذكور، والكامـل البـن : رمحه اهللاقال السخاوي ) (٢

هـــا، ظفـــر بألفـــاظ كثـــرية ، ولـــو اعتـــىن بـــارع بتتبعهـــا، ووضـــع كـــل لفظـــة عـــدي، والتهـــذيب، وغري

ًباملرتبــة املــشا�ة هلــا، مــع شــرح معانيهــا لغــة واصــطالحا، لكــان حــسنا، ولقــد كــان شــيخنا يلهــج  ً
 راجــع فــتح املغيــث بــشرح ألفيــة احلــديث، للــسخاوي،). يعــين احلــافظ ابــن حجــر. (بــذكر ذلــك

  . )٢/١١٤ (ه١٤٢صر، م-مكتبة السنة : علي حصني الناشر: ت

مث حنـــن نفتقـــر إىل حتريـــر عبـــارات التعـــديل واجلـــرح، ومـــا بـــني ذلـــك مـــن : رمحـــه اهللاقـــال الـــذهيب ) (٣

العبــارات املتجاذبـــة، مث أهـــم مــن ذلـــك أن نعلـــم باالســتقراء التـــام، عـــرف ذلــك اإلمـــام اجلهبـــذ، 

، حتقيـق الـشيخ راجـع املوقظـة يف علـم مـصطلح للـذهيب. واصطالحه، ومقاصده بعباراتـه الكثـرية

صـــ  (هــ١٤١٢الثالثـة، : مكتبـة املطبوعـات اإلسـالمية، حلـب، ط: الناشـرعبد الفتاح أبو غدة 

٨٢(.   



  

 

 

 

١٦٥

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

 :الهدف من البحث

  -: من أهم ما يهدف إليه هذا البحث

بني يدي الباحثني، وإزالة ما يشو�ا من   هذه املصطلحاتة يف حماولة جتليةاملشارك_ ١

غموض، حىت يتسىن لطالب علم احلديث اكتساب ملكة احلكم على رجال 

ٍاإلسناد عند مقابلة حكم بلفظ مشكل يف أحدهم ٍ ٍ.  

  .معرفة مراد النسائي رمحه اهللا تعاىل من هذا املصلح وتطبيقه على الرواة -٢

دم السنة النبوية، على خت ٍ دقيقةٍ يف جزئيةٍ، ببحث جديدإثراء املكتبة احلديثية_ ٣

  .صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم

 ، عرض صورة واضحة للتعامل مع االلفاظ املتجاذبة عند علماء اجلرح والتعديل-٤

  .وبيان املراد منها
  

 :مشكلة البحث

 والتعديل ملتشددين يف اجلرحيعد من ا النسائي يف أن اإلمامتكمن مشكلة البحث 

وعليه فالواجب على الباحث قبل احلكم على من جرحه اإلمام النسائي معرفة ما 

  :يلي

ٍليس بشيء  "هل قوله يف الراوي -١
ْ

ِ
َ باملتابعات ينجرب اجلرح الذي قبيل ، من " َْ

  .والشواهد أم من اجلرح الذي يرد به صاحبه بالكلية

  .القبول والرد   من حيث الراوي الذي اتصف �ذا الوصف عندهحال-٢

 :الدراسات السابقة

 عند    بعد القراءة والبحث وسؤال أهل التخصص، مل أجد من أفرد هذا املوضوع

 بيد أنه توجد دراسات عند غريه من أئمة اجلرح .ٍ مستقلةٍ بدراسةاإلمام النسائي

  .والتعديل ممن أطلقوا هذا املصطلح على الرواة، واهللا أعلم 



  

 

 

 

١٦٦

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

  :منهج البحث

  :يف كتابة هذا البحث على املنهج التايل   سرت 

ِالنسائيقمت بعون اهللا وتوفيقه حبصر الرواة الذين قال فيهم اإلمام _ ١ ٍليس بشيء  "  َّ
ْ

ِ
َ َْ 

  . من مصنفاته، ومن كتب اجلرح والتعديل األخرى"

ِالنسائي قول االمام ،ذكرت يف أول كل ترمجة_ ٢  . فيه، مث عزوته ملصدرهَّ

املطالب يف املبحث الثاين على حسب احلكم الذي توصلت إليه صغت عناوين _ ٣

 .من خالل الدراسة، ووضعت حتت كل عنوان الرواة اخلاصني به

 ".ّالتعريف بالراوي وأقوال النقاد فيه":مهدت للكالم على الراوي بعنوان _ ٤

ُذكرت اسم الراوي كامال مبا يزيل اللبس عنه، وكنيته، ولقبه، وتعيينه بذ_ ٥ ْ ُ كر اثنني ً

  .من شيوخه، وتالميذه

  .استوفيت قدر جهدي كالم النقاد يف الراوي؛ ألصل إىل حكم واضح فيه_ ٦ 

ختمت أقوال النقاد يف الراوي خبالصة واضحة يف احلكم عليه، ليسهل على _ ٧

 ".خالصة القول فيه"طالب العلم النفع بذلك، وجعلته حتت عنوان 

رها اليت نقلت منها واآليات إىل سورها، قمت بعزو كالم النقاد إىل مصاد_ ٩

  .ً مكتفيا يف ذلك مبا خيدم املقامةواألحاديث إىل مصادرها األصلي

  :حدود البحث

ٍليس بشيء"خيتص هذا البحث بدراسة مجيع الرواة الذين قال فيهم اإلمام النسائي 
ْ

ِ
َ َْ."  

 :خطة البحث

  . وخامتةمقدمة، ومبحثني،: وقد قسمت البحث يف هذا املوضوع إىل 

 احتوت على االفتتاحية، وبيان أمهية ألفاظ اجلرح والتعديل، وأسباب :المقدمة

  .اختياري للموضوع، واهلدف منه، والدراسات السابقة، ومنهجي يف البحث، وخطته

  :يشتمل على مطلبين :المبحث األول

ِالنسائيتعريف موجز باإلمام : المطلب األول   .تعاىل  رمحه اهللاَّ



  

 

 

 

١٦٧

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

ٍليس بشيء"ول لمد: انيالمطلب الث
ْ

ِ
َ    .ّوواقعه عند احملدثني ، يف اللغة"َْ

ِالنسائي الرواة الذين قال فيهم اإلمام :المبحث الثاني ْليس بشيء" رحمه اهللا َّ
ِ

َ َْ":   

  : مطالبأربعةويشتمل على  

ِالنسائيمن قال فيه اإلمام : المطلب األول ٍليس بشيء" َّ
ْ

ِ
َ   .وهو يف مرتبة التعديل "َْ

ِالنسائي من قال فيه اإلمام :ب الثانيالمطل ٍليس بشيء" َّ
ْ

ِ
َ به يف وهو ضعيف ينجرب  "َْ

  .املتابعات والشواهد

ِالنسائيمن قال فيه اإلمام : المطلب الثالث ٍليس بشيء " َّ
ْ

ِ
َ   .  وهو ضعيف ال ينجرب"َْ

ٍليس بشيء" القول الراجح يف مصطلح: المطلب الرابع 
ْ

ِ
َ ِالنسائيعند اإلمام   "َْ  رمحه َّ

  .اهللا تعاىل 

 وقــد ضــمنتها أهــم النتــائج والتوصــيات الــيت توصــلت إليهــا، مث أعقبتهــا :الخاتمــة

بفهــارس علميــة للبحــث، واهللا أســأل أن ينــال هــذا العمــل رضــاه، وأن أكــون فيــه 

ُ، فــاحلق أردت ًمـسددا، فـإن كنــت قـد وفقــت فمـن اهللا تعـاىل، وإن كانــت األخـرى ْ َْ َّ

، ]٨٨:هــود[   M Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÔLوالــصواب قــصدت 

 سديد، وعمله كله صـواب، فمـا ذلـك إال للمعـصوم صـلى هومن ذا الذي قوله كل

  دودة، تكون األخطاء معدودة، واهلفوات حمأن وإين ألرجو . اهللا عليه وسلم

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد



  

 

 

 

١٦٨

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

  املبحث األول

  التعريف باإلمام النسائي: املطلب األول

  :نسبه ومولدهاسمه و

ِأبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب هو اإلمام العالمة اجلهبذ احلافظ، صاحب التصانيف،  ْ َْ ُ ُ ُ َ َ َْ َْ َِ َّ ِ
ُ
ُبن علي بن سنان بن حبر اخلراساين، النسائي، صاحب 

ِ ِ ِ
َ ُّ َ َّ ُّ ِ َ َُ

ِ ْ ِّ ََ ِ ِ َِ َ
ِالسنن(ِ ّالنسائي، نسبة إىل و، )َُّ َّ

  . )٢(ه ٢١٥  سنة ، وقد ولد �ا)١(من أعمال خراسان" نساء"

  :نشأته وطلبه للعلم  

 ، بعد أن مجع أحاديث أهل بلده-نشأ رمحه اهللا نشأة صاحلة، وارحتل يف سن مبكرة

 ،كان أول رحلته إىل نيسابور، فسمع اسحاق بن إبراهيم احلنظلي: " قال ابن اجلوزي

 قتيبة، واحلسني بن منصور، وحممد بن رافع، وأقرا�م، مث خرج إىل بغداد فأكثر عن

وانصرف إىل طريق مرو فكتب عن علي بن حجر وغريه، مث توجه إىل العراق فكتب 

  )٣(" ومصر،عن أيب كريب وأقرانه، مث دخل الشام

  :شيوخه  

  تلقى اإلمام النسائي عن عدد جم غفري من علماء زمانه، وخترج على يد كبار 

أحد األئمة املربزين : حمدثيهم، وقد بلغت كثر�م درجة جعلت اإلمام املزي يقول

طاف البالد، ومسع خبراسان، والعراق، واحلجاز، . واحلفاظ املتقنني واألعالم املشهورين

                                                            
  بفـتح النـون والـسني، وهــو اسـم أعجمـي مبدينـة يف خراســان، ومسيـت بـذلك، ألن املـسلمني ملــا )١(

ا دخلهـا املـسلمون دخلوا خراسان قـصدوها فبلـغ أهلهـا فهربـوا ومل يتخلـف �ـا غـري النـساء، فلمـ

. هؤالء نساء، والنساء ال يقاتلن؛ فننـسى أمرهـا اآلن إىل أن يعـود رجـاهلن: ومل جيدوا أحدا قالوا

 ). ٥/٢٨٢(معجم البلدان، ياقوت احلموي : ينظر. نساء: فرتكوها ومضوا ولذلك مسوا

سن ، وحـــ)١/٣٩(، و�ـــذيب التهــذيب، البـــن حجــر)٧/٥٩(تــاريخ اإلســـالم، للــذهيب :  راجــع)٢(

  ).١/٣٤٩(احملاضرة، للسيوطي 

 ).١٣/١٥٥(املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، البن اجلوزي  )٣(



  

 

 

 

١٦٩

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

ِومصر، والشام، واجلزيرة من مجاعة يطول ذكرهم، قد ذكرنا روايته عنهم يف ترامجهم من 

وهذا .  إال أنه مل يستوعبهم- مبصنف أحصاهم فيهالنسائي قد خصهم .)١(كتابنا هذا

قتيبة بن سعيد : اىل وسعة علمه، ومن أبرز مشاخيهربز كثرة رحالته رمحه اهللا تعي

 ،الفالسعمرو بن علي وزي، وأبو حفص بن إبراهيم بن خملد املرالبلخي، وإسحاق 

  .)٢(وغريهم الكثري رمحهم اهللا مجيعا. وحممد بن بشار العبدي، وسويد بن نصر املروزي

  :  تالميذه

ام حافظ، كثرت رحالته، وتعدد شيوخه، وعال إسناده، وطبقت ٌحقيق يف حق إم      

مسعته اآلفاق؛ أن حيرص أكرب قدر من طلبة العلم ممن استطاع سبيال أن يرحل إليه 

وسكن يف ويسمع منه وينهل من معني علمه، خاصة وقد طال عمره، وعال قدره، 

الطحاوي، بن سالمة ا أمحد بن حممد :هم أبرزفمنمصر حمضن العلماء وقتئذ، 

بن أمحد، وعبد اواحلسني بن علي أبو علي النيسابوري، وأبو القاسم الطرباين سليمان 

  .)٣(وحممد بن حبان أبو حبان البسيت، وغريهم الكثري. اهللا بن أمحد بن عدي

  :  ثناء العلماء عليه

إمام عصره، وقد أسبغ عليه معاصروه ومن بعدهم من الثناء ما يصف -رمحه اهللا–كان 

 النصوص الكاشفة عن مكانته ا من قدره ومكانته يف عصره، وفيما يلي بعض تلكًشيئ

  :ة، وقدره الرفيعيالسام

                                                            
  ).١/٣٢٩( �ذيب الكمال، للمزي )١(

  ).١٤/١٢٥(سري أعالم النبالء، للذهيب ) (٢

  ).٧/٥٩( تاريخ اإلسالم، للذهيب ) (٣



  

 

 

 

١٧٠

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

 سنة الفداء، فأجتمع )١(خرجنا مع أيب عبد الرمحن إىل طرسوس: قال مأمون املصري

، فتشاورا من ينتقي هلم على  مجاعةمجاعة من مشايخ اإلسالم، وأجتمع من احلفاظ

 ، وسئل)٢(  على أيب عبد الرمحن اإلمام النسائي، فكتبوا كلهم بانتخابهالشيوخ، فأمجعوا

إذا حدث حممد بن إسحاق بن خزمية، وأمحد بن شعيب اإلمام النسائي، : قطينالدار

اإلمام النسائي ألنه أسند، على أين ال أقدم على اإلمام : من يقدم منهما؟ فقال

ًالنسائي أحدا، وإن كان ابن خزمية إماما ثب مسعت : ، وقال احلاكم)٣( ًتا معدوم النظريً

على بن عمر يقول كان أبو عبد الرمحن اإلمام النسائي أفقه املشايخ مصر يف عصره، 

   .)٤( وأعرفهم بالصحيح والسقيم من اآلثار وأعلمهم بالرجال

  :  وفاته

ُسنة ثالث وثالمثائة من اهلجرة النبوية، وقد اخت - تعاىلكانت وفاته رمحه اهللا  ْ
ِلفت يف ِ

ُِ مات بفلسطني، وذكر البعض اآلخر أنه محل إىل مكة، كان وفاته، فذكر بعضهم أنهم

َودفن �ا
ِ
ُ.  

ًكان أبو عبد الرمحن اإلمام النسائي إماما : قال ابن يونس يف تارخيه: قال ابن عساكر
ًحافظا ثبتا، خرج من مصر يف شهر ذي القعدة من سنة اثنتني وثالث مئة، وتوىف  ً

  .)٥( ني يف يوم االثنني لثالث عشرة خلت من صفر سنة ثالثبفلسط

                                                            
وس، كلمـة عجميـة ُبـَرَ، بـوزن قـوسـينني مهملتـني بينهمـا واو سـاكنة بفـتح أولـه وثانيـه،: طرسوس )١(

معجــم البلــدان للحمــوي، (.وهــي مدينــة بثغــور الــشام بــني أنطاكيــة وحلــب وبــالد الــروم روميــة،

٤/٢٨(  

 ).١٤/١٣٠( سري أعالم النبالء، للذهيب )٢(

  )٤٨( �ذيب الكمال، للمزي ترمجة رقم )٣(

  . املرجع السابق)٤(

  ).٧١/١٧٦( تاريخ دمشق، البن عساكر )٥(



  

 

 

 

١٧١

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

  املطلب الثاين

   اللغةيف" لَيس بِشيءٍ"مدلول 

  وواقعه عند احملدثني

  

 ،باصطالح النحويني والصرفيني فعل ماض جامد، ال مضارع له وال أمر) ليس(كلمة 

إ�ا للنفي :  وقيل ،)١(تدخل على اجلملة االمسية، فتنفي مضمو�ا يف احلال بال خالف

 M  e  d     c  b  a  `  L : استدالال بقوله تعاىل، حاال واستقباال،مطلقا

 ،)٢(، ففيه نفي لصرف العذاب عنهم يوم القيامة، فتكون لنفي املستقبل]٨:هود[

مل :  بل تدل على نفي املاضي ؛ إذ املراد ،لكنها ال يراد �ا نفي املستقبل يف جمال حبثنا

  .ليس شيئا :  ويكون املعىن ، كما تدل على نفي احلال،يئايكن ش

M   ¶  µ ، مثل قوله تعاىل )٣(فتفيد تأكيد نفى اخلرب ) ليس(وتزاد الباء يف خرب 

  ¹    ¸L ]٢٢:الغاشية[.  

 واملراد به اسم ،ح أولهبسكون وسطه وفت) فعل(مصدر على وزن ) شيء(وكلمة 

 ،وجوده يف األذهان أو يف اخلارج عنها يسمى شيئا، فكل ما شاء اهللا تعاىل املفعول

، واملراد به اللفظ إ�ا امتازت بوصف العموم املطلق: ، ولذا قيلشاء يشاء شيئا: نقول 

  .)٤(العام الذي ال أعم منه

                                                            
   ).٣٥٥ص(فصل يف صنعة اإلعراب، للزخمشري امل) (١

   ) .٢/٤٤( الكناش يف فين النحو والصرف ألىب الفداء عماد الدين شاهنشاه ) (٢

  ) .٣٩ص(اللمع يف العربية، البن جين املوصلي ) (٣

  )  .٢٦٢(روضة الناظر البن قدامة املقدسي : انظر) (٤



  

 

 

 

١٧٢

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

 ؛ إذ النكرة يفعموم السلب، فأفادت )ليس(نكرة، سلطت عليها ) شيء(وكلمة 

علة يف ذلك أن النفي ال اختصاص له، والنكرة غري ، والسياق النفي والنهي تفيد العموم

  .)١(خمتصة مبعني، فأفاد اجتماعهما عموم النفي

ٍليس بشيء(ومقتضى ما سبق يتعني أن تكون كلمة 
ْ

ِ
َ جمازا قطعا ؛ ألن نفي الشيئية ) َْ

 ومن هنا كان ،عن املوجود ينايف احلقيقة متاما ؛ إذ يستحيل أن يكون املوجود ليس شيئا

ٍليس بشيء  فالن : (قاد احملدثني قول ن
ْ

ِ
َ   .جممال حيتاج إىل بيان   ) َْ

اده  حني تعرض لبيانه ز– رمحه اهللا تعاىل -ومما يدل على إمجاله أن احلافظ املنذري 

ٍليس بشيء  "قوهلم فالن : إمجاال على إمجاله، حني قال
ْ

ِ
َ  أو ليس حديثه بشيء ، "َْ

  :هذا ينظر فيه

فيحتمل أن يكون قوله ذا وثقه غري هذا القائل واحتج به، هفإن كان الذي قيل فيه 

حمموال على أنه ليس حديثه بشيء حيتج به بل يكون حديثه عنده يكتب لالعتبار 

  .واالستشهاد وغري ذلك

وإن كان الذي قيل فيه ذلك مشهورا بالضعف ومل يوجد من األئمة من حيسن أمره 

ْليس بشي"فيكون حمموال على أن حديثه 
ِ

َ ال حيتج وال يعترب به وال يستشهد به " ٍءَْ

   .)٢(ويلتحق هذا باملرتوك

وقد توىل هذا البحث بيان هذا ا�مل من وجهة نظر الباحث، بعد اإلمعان 

 يف مواضع إطالق هذا املصطلح عند اإلمام النسائي، وسرب أحوال من ومسوا ،والتأمل

  .به، كما سيتجلى يف تضاعيف البحث، بإذن اهللا تعاىل

                                                            
   ).٤/١٥٠( البحر احمليط يف أصول الفقه للزركشي: انظر ) (١

جواب احلافظ أىب حممد عبـد العظـيم املنـذري املـصري عـن أسـئلة يف اجلـرح والتعـديل، للمنـذري ) ٢(

 ) .٨٥ص(، )هـ٦٥٦: املتوىف(



  

 

 

 

١٧٣

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

  املبحث الثاين

  "لَيس بِشيءٍ " رمحه اهللالرواة الذين قال فيهم اإلمام النسائِي

  

  :املطلب األول

  . وهو يف مرتبة التعديل"لَيس بِشيءٍ" النسائِيمن قال فيه 

ِالنسائي قال   -١ ِحميد بن الربيع: َّ َِّ ِ ْ
ِ
ْ َ ٍليس بشيء"، ُ

ْ
ِ

َ َْ" )١(. 

  :التعريف بالراوي وأقوال النقاد فيه

ِمحيد بن الربيع هو  َِّ ِ ْ ْ
ِ

َ سحيم بن عُ بنٍالكَ مُد بنْيَُبن محَُ َّذ اهللا، اخلزاز، أبو احلسن ِائُ

أبو حامت، : ومجاعة، وعنه... ُهشيم، وسفيان بن عيينة، : روى عن. مي، الكويفْخَّالل

  .)٢(ومجاعة ... وأبو زرعة، 

، وقال )٥(ليس حبجة : قاينُ الرب، وقال)٤( مسلمة بن قاسم ، وضعفه)٣(ه ابن معني َبَّذَك

مسع منه أيب، وأبو زرعة، وحممد بن مسلم، ومسعت منه ببغداد، تكلم : ابن أيب حامت

  .)٦(عنه الناس فيه فرتكت التحديث

                                                            
 ).١٤٢ص(الضعفاء واملرتوكني للنسائي) (١

، وتـــــــــــاريخ اإلســـــــــــالم، للـــــــــــذهيب )٨/١٦٥/٤٢٦٩(تـــــــــــاريخ بغـــــــــــداد، للخطيـــــــــــب البغـــــــــــدادي ) (٢

)٦/٧٦/١٨٨.( 

 ).١/٦١١(تدال، للذهيب ميزان االع) (٣

 ).٢/٣٦٤/١٤٨٨(لسان امليزان، البن حجر ) (٤

 ).٨/١٦٠(تاريخ بغداد، للخطيب ) (٥

 ).٣/٢٢٢/٩٧٤(اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (٦



  

 

 

 

١٧٤

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

روى عنه ابن : وقال ابن حبان. )١(ق احلديث، ويرفع املوقوف يسر: وقال ابن عدي

  .)٢(خزمية، وغريه من شيوخنا، رمبا أخطأ 

وأنكروا على من تكلم ، ين، وابن أيب شيبة، واخلليلي وقد وثقه أمحد، والدارقط: قلت

ما علمته إال : از، فقالَّزسألت أمحد بن حنبل عن محيد اخل: فيه، فقال أبو بكر املروزي

ثقة، وذكر أنه رد على ابن معني ا�امه بسرقة كتاب حيىي بن آدم من عبيد بن يعيش، 

ال، ولكن بعض : أنت مسعت عبيد بن يعيش يقول هذا؟ قاليا أبا زكريا : فقال أمحد

سبحان : أصحابنا أخربين، ومل يكن عنده حجة غري هذا، فغضب أبو عبد اهللا، وقال

  .)٣(أرجو : قال: يكتب عنه: ل مثل هذا عليه؟ يسقط رجل مثل هذا، قلتَبْقُاهللا يـ

مة، ورووا عنه، ومن تكلم فيه ابن معني، وقد محل احلديث عنه األئ: وقال الدارقطين

  .)٤(تكلم فيه مل يتكلم حبجة 

لكنه وأنا أعلم الناس حبميد بن الربيع، هو ثقة : وقال حممد بن عثمان بن أيب شيبة

  .)٦)(٥( شره يدلس

عاش مائة وبضع عشرة سنة، مسع منه القدماء، طعنوا يف : وقال اخلليلي يف اإلرشاد

  .)٧( أحاديث تعرف بالقدماء من أصحاب هشيم رواها

                                                            
 ).٨/١٦٥/٤٢٦٩(الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي ) (١

 ).٨/١٩٧/١٢٩٥٧(الثقات، البن حبان ) (٢

  ).٨/١٦١(تاريخ بغداد، للخطيب ) (٣

  ).٦١ص( للدارقطين ،سؤاالت السلمي) (٤

 ).٦/٧٦/١٨٨(تاريخ اإلسالم ، للذهيب (٥

املدلـسني أليب : ذكره أبو زرعة العراقي، وبرهـان الـدين احللـيب، وابـن حجـر، يف املدلـسني، راجـع) (٦

، وطبقــات املدلــسني البــن )١٩ص(، والتبيــني ألمســاء املدلــسني للحلــيب )١٧ص(زرعــة العراقــي 

 ).١١٩ص(حجر 

 ).٢/٦٢١(اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، للخليلي ) (٧



  

 

 

 

١٧٥

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

ٍكان واسع الرواية إخباريا، تويف سنة مثان: وقال الذهيب
  .)١( ومخسني ومائتني ً

  :خالصة القول فيه

أنه ثقة يدلس، فقد وثقه أمحد، والدارقطين، وابن أيب شيبة، وهو أعلم الناس به، وبني 

فإن صرح بالسماع، ، )٢(وعده احلافظ ابن حجر من املرتبة الرابعة آفته التدليس، أن

: بني اخلليلي أن الطعن يف بعض مروياته من غريه، وقد روى عنهقد ، وإال فريد حديثهو

فظهر أن من تكلم فيه كان بغري حجة، واألئمة، ومها من مها،  و حامت، وأبو زرعة،أب

  .واهللا أعلم

                                                            
  ).٦/٧٦/١٨٨(تاريخ اإلسالم، للذهيب ) (١

  ).١١٩رقم(طبقات املدلسني، البن حجر ) (٢



  

 

 

 

١٧٦

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

  املطلب الثاين

 املتابعات  به يف وهو ضعيف يعترب"لَيس بِشيءٍ" النسائِيمن قال فيه 

  واهدوالش

  

ِالنسائيقال  -٢ َحامد التلي: َّ ِّ ُ ِ
ٍليس بشيء  "ي، ِانَ

ْ
ِ

َ َْ ")١(. 

  :وي وأقوال النقاد فيهاالتعريف بالر

 املَ آدمُ بنُدِامَهو ح
َ
: وغريمها، وعنه... ابن املبارك، وأيب غامن، : ، روى عن)٢(ِّيوزْر

  .)٣(هإبراهيم بن إسحاق القاضي، وغري

 وا�مه ،)٤(أمحق يف كذبه، واهليثمي: األزدي، وزاده اجلوزجاين، وابن معني، وَبَّذَك

  .)٥(بالكذب البيهقي

، وسبط ابن العجمي، فيمن واهليثمي يف موضع آخرَّوعده أمحد بن علي السليماين، 

، وذكره ابن حبان يف )٧(، ومع ذلك وثقه اخلليلي يف اإلرشاد)٦(هر بوضع احلديثتاش

  .)٨(رمبا أخطأ: الثقات، وقال

                                                            
  ).١٦٥رقم (الضعفاء واملرتوكون، للنسائي ) (١

 ).٢/١٦٤/٧٢٧(لسان امليزان، البن حجر ) (٢

 ).٨/٢١٨/١٣٠٨٥(الثقات، البن حبان ) (٣

، )١/٨٦(، والـــضعفاء واملرتوكـــون، البـــن اجلـــوزي )١/٤٤٧/١٦٧١(ميـــزان االعتـــدال، للـــذهيب ) (٤

 ).١٠/٢٢٥(وجممع الزوائد، للهيثمي 

، والكـــشف )١/٤٢(، وجممـــع الزوائـــد، للهيثمـــي )١/٤٤٧/١٦٧١(شـــعب اإلميـــان، للبيهقـــي ) (٥

 ).٢٠٥رقم (احلثيث فيمن رمي بوضع احلديث، لسبط ابن العجمي 

 ).١/٤٧٧/١٦٧١(ان االعتدال، للذهيب ميز) (٦

 ).٣/٩١٣(اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، للخليلي ) (٧

 ).٨/٢١٨/١٣٠٨٥(الثقات، البن حبان ) (٨



  

 

 

 

١٧٧

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

فيهم، وقد شان ابن حبان الثقات بإدخاله هذا :  حجر يف اللسان بقولهوتعقبه ابن 

َّ حديثه يف املستدرك، وذكره أبو العرب يف الضعفاء، وفرق وكذلك أخطأ احلاكم بتخريج

تكلموا فيه، مات سنة : ين، وهو هو، وقال ابن السمعاينيا حامد بن آدم التلبينه وبني

  .)١( وثالثني وثالث مائةٍتسع

  :القول فيهخالصة 

 لغفلة فيه ال مييز �ا بني ؛أنه ضعيف إذا روى عن الضعفاء، ثقة إذا روى عن الثقات

مل أر يف حديثه إذا روى عن : الثقة وغريه، وأما هو فليس بكذاب كما قال ابن عدي

ً شيئا منكرا، وإمنا يؤتى ذلك إذا حدث عن ضعيفٍثقة ً
  .، واهللا أعلم)٢(

ِالنسائيقال   -٣ ٍليس بشيء  "، ِاحَّرَع بن الجْيَِك بن وُانَيْفُس: َّ
ْ

ِ
َ َْ ")٣(. 

  

  :التعريف بالراوي، وأقوال النقاد فيه

ِسفيان بن وكيع بن اجلراح  :هو َّ َُ َْ
ِ
َ ْ إبراهيم بن : روى عن، ِّويفُ الكٍ، أبو حممدّيِاسَؤُّالرُ

الرتمذي، وابن ماجة، وابنه عبد : وعنه. ، وخلق...ه وكيع بن اجلراح، عيينة، وأبي

  .)٤(، وخلق...الرمحن، 

نعم وال أعلم إال :  قال؟ يكتب عنه:سئل أيب: ، قال عبد اهللا بن أمحدأثىن عليه أمحد

ًخريا
)٥(.  

                                                            
 ). ٢/١٦٣/٧٢٣(لسان امليزان، البن حجر ) (١

 ).٣/٣٠٩(الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي ) (٢

 ).٢٨٩رقم (الضعفاء واملرتوكون، للنسائي ) (٣

 ).١١/٢٠١(�ذيب الكمال، للمزي  )(٤

 ).٥/٤٢٠(إكمال �ذيب الكمال، لعالء الدين مغلطاي ) (٥



  

 

 

 

١٧٨

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

نعم، وقال :  بالكذب، قالاًأكان متهم: ال يشتغل به، قيل له: وا�مه أبو زرعة فقال

تصر على فيه لني، وكان له وراق أفسد حديثه، وطلبنا منه أن يبعده ويق: أبو حامت

  .)١(اقهّ وظل حيدث بتلك األحاديث اليت أدخلها وريفعلكتب أبيه، فلم 

، )٢( زرعة له، وقد ترك الرواية عنه، كما تركها أبو حامتولعل هذا سبب ا�ام أيب: قلت

ًوأبو داود أيضا
)٣(.  

ًإنه من الضرب الذي ذكرته مرارا : وقد نفى ابن خزمية �مة الكذب عنه، فقال
ن السماء فتخطفه الطري أحب إليه من أن يكذب على رسول اهللا صلى  مّأن لو خر

: ولذا قال ابن حبان بعد ما ذكر قصة وراقه. )٤(اهللا عليه وسلم، ولكنهم أفسدوه

ًفاستحق الرتك، وكان شيخا فاضال صدوقا ً ً
)٥(.  

ِالنسائيوقال . )٦( لقنوه إياهاَيتكلمون فيه ألشياء: وقال البخاري  يف موضع َّ

، وقال )٨(وضعفه مسلمة بن قاسم، واخلليلي يف اإلرشاد، والذهيب. )٧(ليس بثقة: آخر

                                                            
 ).٣٣٢/٩٩١-٤/٣٣١(اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (١

 .املرجع السابق) (٢

 ).٩٥رقم (سؤاالت اآلجري، أليب داود ) (٣

  ).١/٣٥٩/٤٧٢(ا�روحون، البن حبان ) (٤

 .املصدر السابق) (٥

 ).٢/٣٨٥(اريخ الصغري، للبخاري الت) (٦

 ).٤/١٢٤(�ذيب التهذيب، البن حجر ) (٧

 ).٢٠-٥(، والكاشف، للذهيب )٤٢١-٥/٤٢٠(إكمال �ذيب الكمال، ملغلطاي ) (٨



  

 

 

 

١٧٩

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

ُ حديثه فنصح فلم بتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس يفًكان صدوقا إال أنه ا: ابن حجر

  .)١(يقبل، فسقط حديثه، من العاشرة

  :خالصة القول فيه

ني من وراق سوء له التلقأنه ضعيف ال حيتج حبديثه إال ما وافق الثقات األثبات، لقبو

ٍصل املرسل، ويبدل يف اإلسناد قوما بدل قوميرفع املوقوف، ويو
، )٢( كما قال ابن عديً

   .وهو صاحل يف نفسه، واهللا أعلم

ِالنسائي قال -٤ ِّأبو تـقي، : َّ َ ٍليس بشيء ٌيفِعَض"ُ
ْ

ِ
َ َْ")٣(. 

  :التعريف بالراوي، وأقوال النقاد فيه

َبن إبـراهيم  ِدْيِمَ احلُدْي، هو عبِّقَو تـُأب َ
ِ

ّاحلضرمي،ِْ
ِ
َ ْ : روى عن األكرب، ّيِصْمِ احلَْ

أيوب بن : وعنه. وغريمها... إمساعيل بن عياش، وعبد اهللا بن سامل األشعري، 

   .)٤(، وغريمها...وعمران بن بكر الكالعي، سليمان، 

ٍليس بشيء  "هذا : قال أبو حامت
ْ

ِ
َ رك ، رجل ال حيفظ، وليس عنده كتب، وت" َْ

: ، كما قال الربذعي، وقال ابن أيب حامتٍ غليظٍالرواية عنه أبو زرعة، ونسبه إىل أمر
ًكان شيخا ضريرا، ال حيفظ، وكنا نكتب: سألت حممد بن عوف عنه، فقال  من ً

                                                            
 ).٢٤٥٦(تقريب التهذيب، البن حجر ) (١

 ).٤٨٢-٤/٤٨١(الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي ) (٢

 ).٣/٢١٢(السنن الكربى، للنسائي ) (٣

  ).٤٠٨-١٦/٤٠٧(�ذيب الكمال، للمزي ) (٤



  

 

 

 

١٨٠

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

ُلقنه، فكان ال حيفظ نحمله إليه ونبن سامل، فنسخة عند ابن إسحاق زبريق ال
  .)١ (احلديثنا على الكتابة عنه شهوة اإلسناد، وحيفظ بعض املنت، وإمنا محل

ِالنسائيوقال  وقال ابن .  )٣(ضعيف: ، وقال الذهيب)٢(ليس بثقة:  يف موضع آخرَّ
  .)٤(صدوق إال أنه ذهبت كتبه فساء حفظه، من التاسعة: حجر

  :خالصة القول فيه
أنه ضعيف، يكتب حديثه، للمتابعة واالستشهاد، لسوء حفظه، وقبوله التلقني، 

  . ُافق الثقات وإال فريد، واهللا أعلمفإن و
ِالنسائي قال - ٥ ُعبد: َّ ِ الكريم بن أبي المخارقَْ ِ َِ ُ

َِ ُ ِْ ٍليس بشيء  "، َ
ْ

ِ
َ َْ " )٥(. 

  :التعريف بالراوي، وأقوال النقاد فيه
َِبد الكرمي بن أيبَع: هو ُ

ِِْ َ ُ ِِاملخارق، ْ َ ُ
َأبو أميةطارق املعلم، :  قيس، ويقال:وامسه  ََّ ُُ   نزل،َ

سفيان بن : ، ومجاعة، وعنه...إبراهيم النخعي، وجماهد بن جرب، : روى عن. مكة
  .)٦(، ومجاعة...عيينة، وعطاء بن أيب رباح، 

  .)٧(جممع على ضعفه: قال ابن عبد الرب
ضعفه سفيان بن عيينة، وأمحد، وأبو حامت، واجلوزجاين، والسعدي، وابن عبد : قلت

: ، وابن عدي، وقال يف موضع آخر)٩(الرتمذيو،)٨(مرتوك احلديث: اهلادي، وزاد

                                                            
 ).٩/٤١-٦/٨(اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (١

 ).١٦/٤٠٨(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ، للمزي ) (٢

 ).٣٠٩٤(الكاشف، للذهيب ) (٣

 ).٣٧٥١(تقريب التهذيب، البن حجر ) (٤

 ).١/٢٠٩(السنن الكربى، للنسائي ) (٥

 ).١٨/٢٦٠(اء الرجال، للمزي �ذيب الكمال يف أمس) (٦

  ).٦/٣٧٨(�ذيب التهذيب، البن حجر ) (٧

، واجلــــرح والتعــــديل، البــــن أيب )٨٧٣و٤٠٢/٨٢٠-١/٤٠١(العلــــل ومعرفــــة الرجــــال، ألمحــــد ) (٨

، وميــزان االعتــدال، للـــذهيب )٣/٦٢(، والــضعفاء الكبــري، للعقيلــي )٦٠/٣١١-٦/٥٩(حــامت 

)٢/٦٤٦/٥١٧٢.( 

 ).١٨٣٥ و ١٢(يث رقم سنن الرتمذي عقب حد) (٩



  

 

 

 

١٨١

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

مرتوك : ، وابن عبد الرب، وزاد)٢(، وابن مندة)١( على كل ما يرويهِّالضعف بني
  .)٥(، وابن حجر)٤(، والذهيب)٣(احلديث
ِالنسائيوقال  مرتوك، ويف رواية :  يف موضع آخر، والدارقطين، وابن حجر يف التلخيصَّ

  .)٦(جممع على تركه: أخرى له

ٍليس بشيء  : قال ابن معني، وأمحد يف رواية أخرى لهو
ْ

ِ
َ قد ضربت على :  وزاد أمحد،َْ

  .)٧(حديثه، وهو شبيه املرتوك

كل من روى عنه مالك ثقة إال عبد الكرمي، وقال ابن عبد الرب يف : وقال ابن معني

ُومن أجل ما جرحه أبو العالية، و: موضع آخر َ َ ََّ ُمستهً مالكا ّأيوب مع ورعه، غرِّ ، ومل َ

  .)٨(يكن من أهل بلده

كان كثري الوهم فاحش اخلطأ فيما يروي، فلما كثر ذلك يف روايته : وقال ابن حبان

  .)١٠(، مات سنة ست عشرة ومائة)٩(بطل االحتجاج بأخباره

                                                            
 ).٧/٤١/١٤٩٨(، ويف )٦/٥٠١(الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي ) (١

 ).٤٣٠(فتح الباب يف الكىن واأللقاب، البن مندة ) (٢

 ).١٠٦(بغية النقاد، البن املواق ) (٣

 ).٣٧٨٤(املغين يف الضعفاء، للذهيب ) (٤

 ).١٤٥٦(تقريب التهذيب، البن حجر ) (٥

، وتلخـــيص احلبـــري، )١/١٦٤(، وســـنن الـــدارقطين )٤٠١رقـــم (املرتوكـــون، للنـــسائي الـــضعفاء و) (٦

 ).٢٩٢ و ١/٣٥١(البن حجر 

ميـــــزان االعتـــــدال، للـــــذهيب ، و)٢٥٢(مـــــن كـــــالم ابـــــن معـــــني يف الرجـــــال روايـــــة ابـــــن طهمـــــان ) (٧

)٢/٦٤٦/٥١٧٢.( 

 ).٦/٣٧٨(، و�ذيب التهذيب، البن حجر )٤٢٤(سؤاالت اآلجري أليب داود ) (٨

 ).٢/١٤٤(ا�روحون، البن حبان ) (٩

 ).٤١٥٦(تقريب التهذيب، البن حجر ) (١٠



  

 

 

 

١٨٢

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

  :خالصة القول فيه

أنه ضعيف، يكتب حديثه لالعتبار، فقد روى له مسلم متابعة، وقال ابن حجر، بعد 

  .)١(ضعيف لكنه شاهد جيد للحديث:  األمايل املطلقةروايته يف

ِالنسائيقال  -٦  َمحمد بن أ: َّ ُ ْ ُ َّ َ َبي حميد الزرُ َُّ ٍ
ْ ُ ُّقيِ ٍليس بشيء  "، ِ

ْ
ِ

َ  .)٢("في الحديث َْ

  :التعريف بالراوي، وأقوال النقاد فيه

ٍهو حممد بن أيب محيد 
ْ َُْ َِ ُ ُ َّ َُ

ّ وامسه إبـراهيم، األنصاري ا،)١( ِ َْ ِ
َْ
ِّرقي، ُّلزِ

ِ
ِأبو إبـراهيم، َ

َْ
املدين، وهو ِ

  .لقب: محاد بن أيب محيد، ومحاد

أبو داود الطيالسي، :  وآخرون، وعنه.. .املقربي،زيد بن أسلم، وسعيد : روى عن

  .)٣(وآخرون... وعبد اهللا بن مسلمة القعنيب، 

ليس حديثه بشيء، وأبو داود، والرتمذي، : ضعفه أبو زرعة، وابن معني، وزاد

  .)٤(وابن عدي، وابن حجرالدارقطين، و

ضعيف احلديث : منكر احلديث، وزاد أبو حامت: وقال أبو حامت، والبخاري، والعقيلي

  .)٥(يروي عن الثقات املناكري

ال : واهي احلديث ضعيف، وزاد البخاري: وقال السعدي، والبخاري يف رواية أخرى

  .)٦(أروي عنه

                                                            
 ).١٨٠(األمايل املطلقة ، البن حجر ) (١

  ).٣/٢٤٠(السنن الكربى، للنسائي ) (٢

 ).١١٣-٢٥/١١٢(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال، للمزي ) (٣

ب، البـــــــن حجـــــــر ، و�ـــــــذيب التهـــــــذي)٧/٢٣٤/١٢٧١(اجلـــــــرح والتعـــــــديل، البـــــــن أيب حـــــــامت ) (٤

 ).٥٨٣٦(، وتقريب التهذيب، البن حجر )٤٨٩(، وسنن الرتمذي بعد رقم )٩/١٣٣(

، والتــــــــــــاريخ الكبــــــــــــري، للبخــــــــــــاري )٧/٢٣٤/١٢٧٦(اجلــــــــــــرح والتعــــــــــــديل، البــــــــــــن أيب حــــــــــــامت ) (٥

 ).١/٣٠٨/٣٧٧(، والضعفاء الكبري ، للعقيلي )١/٧٠/١٦٨(

 ).٨/٦٤( الرجال البن عدي ، والكامل يف ضعفاء)٤٦١رقم (علل الرتمذي الكبري ) (٦



  

 

 

 

١٨٣

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

ِالنسائيوقال  ٍليس بشيء  ": وقال ابن معني. )١(بثقةليس :  يف الضعفاءَّ
ْ

ِ
َ ، ال يكتب " َْ

  .)٢ (بثقةليس : حديثه، ويف رواية ابن طهمان

  . )٣(ليس هو بقوي يف احلديث: موضع آخرأحاديثه مناكري، ويف : وقال أمحد

مدين : روى عنه مجاعة من أهل العلم ومل يكن باحلافظ، ويف موضع آخر: وقال البزار

  .)٤(ليس بالقوي

ًكان شيخا مغفال يقلب اإلسناد وال يفهم، ويلزق به املنت: ال ابن حبانوق  ،وال يعلم ً

  .)٥(فلما كثر ذلك يف أخباره بطل االحتجاج بروايته

 على ما يرويه، وحديثه متقارب وهو مع ضعفه يكتب ّضعفه بني: وقال ابن عدي

  .)٦(حديثه

  :خالصة القول فيه

ثقة ال شك، : م يوثقه إال العجلي، فقالأنه ضعيف، يكتب حديثه  لالعتبار، فل

: حممد بن أيب محيد، ولقد قال رجل: أهل املدينة، يقولون:  روى عنهحسن احلديث،

 مل خيلقه اهللا ًمحاد، وحممد أخوان ضعيفان، وهذا الرجل هو الضعيف، إذ يضعف رجال

ًادا، أو مل يكونا أخوين إمنا هو واحد فجعل واحدا مح حلافظ ابن  فتعقبه ا،)٧(اثننيً

فرضنا أن هذا الرجل غلط يف جعله إياه اثنني لكنه مل يقدم : ًحجر يف التهذيب قائال

                                                            
 ).١٣٧رقم (الضعفاء واملرتوكون ) (١

مـــن كـــالم ابـــن معـــني يف الرجـــال روايـــة ابـــن ، و)٣١٩٠(تـــاريخ ابـــن أيب خيثمـــة عـــن ابـــن معـــني ) (٢

 ).٣٩٥(طهمان 

  ).٣١٥٩(،  و)٢٨١١(العلل ومعرفة الرجال ،لإلمام أمحد برواية عبداهللا ) (٣

 ).٢٨٣٩رقم (و ) ٣٥٩٢قم حديث ر(البحر الزخار، للبزار ) (٤

 ).٢/٢٧١/٩٥٩(ا�روحون، البن حبان ) (٥

 ).٧/٤١٣(الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي ) (٦

 ).١٢٦٠(تاريخ أمساء الثقات، للعجلي ) (٧



  

 

 

 

١٨٤

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

على تضعيفه إال بعد أن تبني له أن أحاديثه ضعيفة لشذوذها، أو إنكارها، أو غري 

ذلك فالبحث الذي قاله أمحد بن صاحل غري صحيح ال سيما واأللسنة كلها منطبقة 

  .، واهللا أعلم)٢( لسان امليزان، بأنه محاد، وجزم يف)١(على تصحيفه

ِالنسائيقال  -٧ ّيحيى بن طلحة اليـربوعي: َّ
ِ

ُ َْ َ َ ََ َْ ٍليس بشيء  " ،ْ
ْ

ِ
َ َْ ")٣(.  

  

  :التعريف بالراوي، وأقوال النقاد فيه

َِحيىي بن طلحة بن أيب بكر كثري هو   َ َ َ َْ َ ّاليـربوعيَْ
ِ

ُ حفص بن : ، أبو زكريا الكويف، روى عنَْ

الرتمذي، وعلي بن احلسني بن اجلنيد : وعنه. ، ومجاعة...بن عيينة، اسفيان غياث، و

  .)٤ (ومجاعة، ...الرازي، 

  

 وذكره ابن أيب  .)٥ (وغريهكان يغرب عن أيب نعيم : ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال

ِالنسائيً، ومل يذكر فيه شيئا، وابن اجلوزي يف الضعفاء، وذكر قول )٦ (اجلرححامت يف  َّ 

َكذب : ُصويلح احلديث، وقد وثق، وأفحش علي بن اجلنيد فقال: ، وقال الذهيب)٧(فيه َ َ

َّوزور
)٨(.  

                                                            
 ).١٣٤-٩/١٣٣(�ذيب التهذيب، البن حجر ) (١

 ).٧/٣٥٦/٤٥٧٩(لسان امليزان، البن حجر ) (٢

  ).٦٤١(ائي الضعفاء واملرتوكون، للنس) (٣

 ).٣١/٣٨٨(�ذيب الكمال، للمزي ) (٤

 ).٩/٢٦٤/١٦٣٤٢(الثقات، البن حبان ) (٥

 ).٩/١٦٠/٦٦٣(اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (٦

 ).٣/١٩٧/٣٧٢٨(الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ) (٧

 ).٤/٣٨٧/٩٥٤٩(ميزان االعتدال، للذهيب ) (٨



  

 

 

 

١٨٥

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

: ويف التقريب. )١( علي بن احلسني بن اجلنيد، وخطأه الصغاينهبّكذ: وقال ابن حجر

  .)٢(لني احلديث من العاشرة

  :خالصة القول فيه

عن الثقات وإال فريد، ّحدث ن أنه ضعيف، يعترب حبديثه يف املتابعات والشواهد، فإ

، فهو من الضعف الذي ينجرب، لني: ويلح احلديث، وقال ابن حجرص: قال الذهيب

  .واهللا أعلم

ِالنسائي قال -٨ ٍيـعقوب بن حميد: َّ
ْ َ ُ ْ َُ ُ ُ ٍبن كاسب، ْ ِ َ ُ ٍليس بشيء  " ْ

ْ
ِ

َ  .)٣(" مكي َْ

  

  :التعريف بالراوي، وأقوال النقاد فيه

َُْيـعقوب بن محي: هو ُ ُ ْ ُ ْ ٍبن كاسب ٍد َ ِ ُّاملدينَ َِ
َ

 جده،  وقد ينسب إىل، أبو الفضل، نزيل مكة،

  . ، وخلق...إبراهيم بن سعد الزهري، وأيب معاوية حممد بن خازم الضرير، : روى عن

  .)٤(، وخلق...البخاري يف خلق أفعال العباد، وابن ماجة، : وعنه

ويف شهداء بدر، ومل يعقوب الذي روى عنه البخاري يف الصلح،  هو واختلفوا، هل

، )٥(هوهو ف:  فقال أنه هوينسبه، أم غريه، فرجح الذهيب يف تذكرة احلفاظ، والكاشف،

  .)٦ (صحيحهروى عنه البخاري يف : وصرح يف املغين بقول

                                                            
 ).١١/٢٣٤(�ذيب التهذيب، البن حجر ) (١

 ).٧٥٧٣(تقريب التهذيب، البن حجر ) (٢

 ).٦٣٦(الضعفاء واملرتوكون، للنسائي ) (٣

 ).١١/١٥٨/٦٣(، وسري أعالم النبالء، للذهيب ) ٣٢/٣١٨(�ذيب الكمال، للمزي ) (٤

 ).٦٣٨٧(، والكاشف له )٢/٤٠(تذكرة احلفاظ، للذهيب ) (٥

 ).٧١٨٧(املغين يف الضعفاء، للذهيب ) (٦



  

 

 

 

١٨٦

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

مأمون صاحب : ووثقه ابن معني يف رواية، ومسلمة بن قاسم، ومصعب الزبريي، وزاد

مل يتكلم فيه أحد :  وقال احلاكم،نونْحُ وسًحديث، وكان من أمناء القضاء زمانا،

  .)١ (حبجة

كان ممن : وقال ابن حبان. )٢ (صدوقًمل أرى إال خريا، هو يف األصل : وقال البخاري

حيفظ وممن مجع وصنف واعتمد على حفظه، فرمبا أخطأ يف الشيء بعد الشيء، وليس 

  .)٣ (لتهعداخيرجه عن الثقات إذا تقدمت خطأ اإلنسان يف شيء يهم فيه 

ِ مسنده، عن وكتبتلغرائب ا به وبرواياته، وهو كثري احلديث ال بأس: وقال ابن عدي َ
 عنهمبكة، فكتب عنه ن مهدي ألنه لزمه بوصية أيب مصعب إياه أن يكتب القاسم ب

املسند وفيه من الغرائب والنسخ واألحاديث العزيزة وشيوخ من أهل املدينة يروى عنهم 

َبن كاسب صنفه على األبواب، وإذا نظرت ا ومسند ، غريه عنهمَبن كاسب، وال يروىا
ََُّإىل مسنده علمت أنه مجاع للحديث صاحب  َ   .)٤ (حديثِ

ِالنسائيومع ذلك، فقد ضعفه األزدي، وابن معني يف رواية أخرى، و: قلت ، وأبو َّ

  .)٥ (شاهنيحامت، وأبو زرعة، وابن 

فطلبناه باألصول أحاديث أنكرناها رأينا يف مسنده : وفسر أبو داود جرحه بقوله

جها بعد، فوجدنا األحاديث يف األصول مغرية خبط طري، كانت فدافعنا، مث أخر

                                                            
، وترتيب املدارك وتقريب املسالك، للقاضي عياض )١١/٣٨٤(يب، البن حجر �ذيب التهذ) (١

 ).٣/٣٥٠(اليحصيب 

 ).٣٢/٣٢٢(�ذيب الكمال، للمزي ) (٢

 ).٩/٢٨٥/١٦٤٦٤(الثقات البن حبان ) (٣

 ).٨/٤٧٧/٢٠٦١(الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي ) (٤

تــاريخ أمســاء الــضعفاء والكــذابني، ، و)٢٠٧/٨٦١-٩/٢٠٦(اجلــرح والتعــديل، البــن أيب حــامت ) (٥

 ).١١/٣٨٤(، و�ذيب التهذيب، البن حجر )٧١٦ (البن شاهني



  

 

 

 

١٨٧

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

كان من أئمة األثر، على كثرة : وقال الذهيب يف السري. )١ (فيهامراسيل فأسندها وزاد 

  .)٢ (لهمناكري 

  .)٣ (العاشرةصدوق رمبا وهم من : وقال ابن حجر

  :خالصة القول فيه

أنه ضعيف يعترب به يف املتابعات والشواهد، فقد ضعفه األئمة، وفسر جرحه أبو       

وهو جرح قادح، ولذا : داود، ولذا قال ابن حجر يف هدي الساري بعد تفسري أيب داود

، واهللا )٥ (ُضعفقد : ، وقال يف التعليق)٤ (ماجةابن  مل خيرج أبو داود عنه، وأكثر عن

  .أعلم

  

ِيوسف بن محمد بن اْلمنكدر: -رحمه اهللا تعالى– ِسائيَّالنقال  -٩ ِ َِ ْ ُ ِ ْ َّْ َ ُ ُ ُُ ٍليس بشيء  "، ُ
ْ

ِ
َ َْ 

 .)٦(" في الحديث

  :التعريف بالراوي، وأقوال النقاد فيه 

ِيوسف بن حممد بن المنكدر هو  ِ َِ ْ ُ ْ ِ ْ َّْ َُ ُ ُ ُ َالقرشي، التيمُ ي، أخو عمر، واملنكدر، ابنا حممد بن يُ

  .املنكدر

ّالرقي،سنيد بن داود، وعبد اهللا بن جعفر : يه، وعنهأب: روى عن     .)٧( وغريمها،....ِّ

                                                            
 ).١١/١٥٩(سري أعالم النبالء، للذهيب ) (١

 ).١١/١٥٨(املصدر السابق ) (٢

 ).٧٨١٥(تقريب التهذيب، البن حجر ) (٣

 ).٤٥٤-٤٥٣ص(هدي الساري، البن حجر ) (٤

 ).٢/٢٣(تغليق التعليق، البن حجر ) (٥

 ).١/٢١٧/٣٣٧(ِسنن النَّسائي الكربى ) (٦

 ).٣٢/٤٥٦(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال، للمزي ) (٧



  

 

 

 

١٨٨

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

ليس بقوي، : صاحل، وهو أقل رواية من أخيه املنكدر، وقال أبو حامت: قال أبو زرعة

  .)١(يكتب حديثه

ِالنسائيوقال األزدي، وابن محاد، و ِالنسائي وقال مرتوك،:  يف موضع آخر، والدواليبَّ َّ 

  . )٢( ليس بثقة:يف موضع ثالث

من : ضعيف، وزاد ابن حجر: وقال أبو داود، والدارقطين، والذهيب، وابن حجر

  .)٣(السابعة

  

يوري عن أبيه ما ليس من حديثه من املناكري اليت ال يشك عوام : وقال ابن حبان

ًأصحاب احلديث أ�ا مقلوبة، وكان يوسف شيخا صاحلا ممن غلب عليه الصالح حىت  ً
االتقان، فكان يأيت بالشيء على التوهم فبطل االحتجاج به على غفل عن احلفظ و

  .)٥(أرجو أنه ال بأس: وقال ابن عدي ، )٤(األحوال كلها

وقال الذهيب يف تاريخ . )٦(يوسف ال يتابع على حديثه: وقال العقيلي، وابن اجلوزي

  .)٧(دةغري عم: وما هو مبرتوك، ويف تلخيص املوضوعات: اإلسالم

  

                                                            
 ).٩/٢٢٩/٩٦٠(اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (١

  ).٤٥٧-٣٢/٤٥٦(، و�ذيب الكمال، للمزي )٦١٨(الضعفاء واملرتوكون، للنسائي ) (٢

، والكاشــــــف، لإلمــــــام الــــــذهيب )٤٢٣-١١/٤٢٢(�ـــــذيب التهــــــذيب، للحــــــافظ ابــــــن حجــــــر ) (٣

 ).٧٨٨٩(، وتقريب التهذيب، البن حجر )٦٤٤٨(

 ).٣/١٣٦(ا�روحون، البن حبان ) (٤

 ).٨/٤٨٦(الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي ) (٥

  ).٣/٦٨(، واملوضوعات، البن اجلوزي )٤/٤٥٦(الضعفاء الكبري، للعقيلي ) (٦

تلخــــيص كتـــــاب املوضــــوعات البــــن اجلــــوزي، للـــــذهيب ، و)٤/٧٦٨(تــــاريخ اإلســــالم، للــــذهيب ) (٧

)٢٧٢.( 



  

 

 

 

١٨٩

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

  :فيهخالصة القول 

، صاحل يف نفسه، غفل عن  بهأنه ضعيف، يكتب حديثه لالعتبار، وال حيتج مبا تفرد  

أبو : احلفظ واإلتقان فكان يأيت بالشيء تومها فبطل االحتجاج به، ومع ذلك قال

  .وما هو مبرتوك، واهللا أعلم: يكتب حديثه، وقال الذهيب: حامت

  



  

 

 

 

١٩٠

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

  املطلب الثالث

  ، وهو ضعيف ال ينجرب" بِشيءٍلَيس" النسائِيفيه من قال 

ِالنسائيقال  -١٠ ُسليمان: َّ َ َْ ُّ بن سلمة اْلخبائريُ ِ ِ َ َ َ َ َ َ ُ ٍليس بشيء  "، ْ
ْ

ِ
َ َْ " )١(.  

  :التعريف بالراوي، وأقوال النقاد فيه

ُّسليمان بن سلمة بن عبد اجلبار اخلبائريهو    ِِ َ ََْ َّ َ َ ََ ََ ُُ ْ :  أبو أيوب احلمصي، روى عن،ُْ

يعقوب بن سفيان الفارسي، : ومجاعة، وعنه... اشرة، وبقية بن الوليد، سليمان بن ن

  .)٢(ومجاعة... وعلي بن احلسني بن اجلنيد، 

ال يشتغل : مرتوك احلديث، وزاد أبو حامت: قال أبو حامت، وأبو علي احلافظ، واهليثمي

  .)٣(به 

وقال ، )٤(كان يكذب : وقال األزدي، وابن اجلنيد، وأبو حامت يف موضع آخر

  .)٥(ضعيف : الدارقطين، واخلطيب

ٍليس بشيء  ": وقال ابن حبان
ْ

ِ
َ وقال . )٧(له أحاديث منكرة :  وقال ابن عدي.)٦( " َْ

   .)٨(ليس بالقوي عندهم : ابن مندة

                                                            
 ).٢٥٣رقم (الضعفاء واملرتوكون، للنسائي ) (١

 ).٢٢/٣٢١/٢٦٧٨(تاريخ دمشق، البن عساكر ) (٢

، وجممــــــع )٢٢/٣٢٤(، وتــــــاريخ دمــــــشق )٤/١٤٧/٦٣٥(اجلـــــرح والتعــــــديل، البــــــن أيب حـــــامت ) (٣

 .الزوائد، للهيثمي

، والـــــضعفاء واملرتوكـــــون، البـــــن اجلـــــوزي )٧/١٩٤/١٠٨٩(امت اجلـــــرح والتعـــــديل، البـــــن أيب حـــــ) (٤

)٣/٢٠/٢٤.( 

، وميــــــزان االعتــــــدال، للــــــذهيب )٩١٤(موســــــوعة أقــــــوال الــــــدارقطين يف رجــــــال احلــــــديث وعللــــــه ) (٥

)٢/٢١٠.( 

 ).٦/٤١٥/٨٣٥٧(الثقات، البن حبان ) (٦

 ).٤/٩٧(الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي ) (٧

 ).٣٩٨(أللقاب، البن مندة فتح الباب يف الكىن وا) (٨



  

 

 

 

١٩١

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

  .)٢(منكر احلديث : وقال ابن القيسراين، )١(متهم: وقال السيوطي

  :خالصة القول فيه

و حامت، وأبو علي احلافظ، واهليثمي، وا�مه أنه مرتوك احلديث، كما قال أب   

  .السيوطي، وكذبه غريهم كما سبق، واهللا أعلم

ِالنسائي قال-١١ ٍليس بشيء  "م، ِ حاتُ بنُونُارَه: َّ
ْ

ِ
َ َْ ")٣(.  

  :وأقوال النقاد فيهالتعريف بالراوي، 

ِهارون بن حامت، :  هو  
ُ ُ ُ عبد : روى عن. ار املقرئَّر البزْشِي، أبو بِيمِمَّالكويف، التَ

، )٤(عقبةحممد بن حممد بن : ومجاعة، وعنه... السالم بن حرب، وأيب بكر بن عياش، 

  .)٥ (وغريمها... وأمحد بن احلسني الصويف، 

، ومسع منه أبو زرعة، وأبو حامت، وامتنعا عن الرواية عنه، )٦ (الثقاتذكره ابن حبان يف 

أحدث عنه، وقال أبو حامت، وقد سئل كتبت عن هارون بن حامت، وال : قال أبو زرعة

ِالنسائيوقال . )٧ (السالمةاسأل اهللا : عنه : ليس بثقة، وقال الدارقطين:  يف موضع آخرَّ

وقال الذهيب يف امليزان يف ترمجة . )٩ (ضعفوهمقرئ مشهور : وقال الذهيب. )٨ (ضعيف

                                                            
 ).١/٤١٥(ذيل الآللئ املصنوعة يف األخبار املوضوعة، للسيوطي ) (١

  ).١/٥٠٥(ذخرية احلفاظ، البن القيسراين ) (٢

 ).٦١٤رقم (الضعفاء واملرتوكون، للنسائي ) (٣

 ).٥/١٢٦٨/٥٦٠(تاريخ اإلسالم، للذهيب ) (٤

 .)٧/٢١٨/٢١١٤(الكامل يف الضعفاء، البن عدي ) (٥

 ).٩/٢٤١/١٦٢١٧(الثقات، البن حبان ) (٦

 ).٤/٢٨٢/٩١٥٢(ميزان االعتدال، للذهيب ) (٧

 ).٦/١٧٨/٦٢٥(لسان امليزان، البن حجر ) (٨

 ).٢/٣٤٦/٣٧٥٧(غاية النهاية يف طبقات القراء، البن اجلوزي ) (٩



  

 

 

 

١٩٢

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

ن بن حامت لعله من وضع هارو: حيىي بن عيسى بعد ما ذكر حديثا باطال من روايته

  .)١ (ومائتني تويف سنة تسع وأربعني ،هذا

  

  :خالصة القول فيه

أنه ضعيف ال حيتج حبديثه، فقد ترك الرواية عنه، أبو زرعة، وأبو حامت، وذكر ابن عدي 

  .مناكريه، واهللا أعلم

ِالنسائي قال-١٢ ٍليس بشيء  "يد، ِلَ الوُوب بنُقْعَيـ: َّ
ْ

ِ
َ   .)٢ ("متروك َْ

  

  :وأقوال النقاد فيهالتعريف بالراوي، 

ِيـعقوب بن الوليد هو 
َ ُ ُ ْ ّاألزدي الل ِ بن أيب هِ اهللاِبن عبدَ

ِ ْ ّالمديين،ْ
ِ ِ

َ :  أبو يوسف، وقيلْ

: ، ومجاعة، وعنه...سلمة بن دينار، وهشام بن عروة، : أبو هالل املدين، روى عن

  .)٣ (ومجاعة... أمحد بن منيع، واحلسن بن عرفة، 

وابن . )٤ (الكباركان من الكذابني :  يضع احلديث، ويف روايةكان: ه أمحد، وقالَبَّذَك

، )٦(ضعيف احلديث منكر احلديث: ، وأبو حامت، وزاد)٥ (بشيءمل يكن : معني، وزاد

  .)٧(والذهيب

                                                            
 ).٤/٢٨٢/٩١٥٢(ميزان االعتدال، للذهيب ) (١

 ).٦١٥م رق(الضعفاء واملرتوكون، للنسائي ) (٢

 ).٣٧٣-٢٢/٣٧٢( للمزي ،�ذيب الكمال يف أمساء الرجال) (٣

 ).١/٥٤٨/١٣٠٥(، ويف )٢/٥٣٢/٣٥١٨(العلل ومعرفة الرجال، ألمحد ) (٤

 ).٢/٦٨١(تاريخ الدوري عن ابن معني ) (٥

 ).٩/٢١٦/٩٠٣(اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (٦

 ).٤٠٥رقم (تلخيص املوضوعات، للذهيب ) (٧



  

 

 

 

١٩٣

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

وال : اجلوزجاين، وزادو،ليس بثقة،: ،)٢(، وأبو داود)١(وقال ابن معني يف موضع آخر

  .)٣(مأمون

 وقال ابن حبان، وابن .)٤(رعة، والدارقطين، وابن عديوضعفه عمرو بن علي، وأبو ز

ال حيل كتابة حديثه إال على : يضع احلديث على الثقات، وزاد ابن حبان: القيسراين

وقال . )٦(املسلمني بأحديث مناكريأئمة حدث عن : وقال احلاكم. )٥(سبيل التعجب

  .)٨( من الثامنةكذبه أمحد، وغريه: ، وقال ابن حجر)٧(مل يكن بشيء: ابن شاهني

  

  :خالصة القول فيه

أنه مرتوك احلديث، ال حيل كتابة حديثه كما قال ابن عدي، وكذبه أمحد، وابن معني، 

  .وأبو حامت، والذهيب، وتركه غريهم، واهللا أعلم

                                                            
 ).٨/٤٧٣(امل يف ضعفاء الرجال، البن عدي الك) (١

 ).١٤/٢٦٧(تاريخ بغداد، للخطيب ) (٢

 ).٢٣٣(أحوال الرجال، للجوزجاين ) (٣

، )٩/٢١٦/٩٠٣(، واجلـــرح والتعـــديل، البـــن أيب حـــامت )١٤/٢٦٨(تـــاريخ بغـــداد، للخطيـــب ) (٤

ي ، والكامـــــل يف ضـــــعفاء الرجـــــال، البـــــن عـــــد)٤/٤٥٥/٢٨٢٩(وميـــــزان االعتـــــدال، للـــــذهيب 

)٨/٤٧٣.( 

 ).٣٣٨رقم (، وتذكرة احلفاظ، للذهيب )٣/١٣٨(ا�روحون، البن حبان ) (٥

 ).١٩٠رقم (سؤاالت السجزي للحاكم ) (٦

  ).٧١٤(تاريخ أمساء الثقات، للعجلي ) (٧

  ).٧٨٣٥(تقريب التهذيب، البن حجر ) (٨



  

 

 

 

١٩٤

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

  املطلب الرابع

   النسائِي عند اإلمام "لَيس بِشيءٍ"القول الراجح يف مصطلح 

  -رمحه اهللا تعاىل–

ِالنسائيه الدراسة التطبيقية للرواة الذين قال فيهم اإلمام بعد هذ ٍليس بشيء" َّ
ْ

ِ
َ َْ "

ومقارنة قوله هذا بأقوال علماء اجلرح والتعديل، ظهر يل أنه يشري �ا إىل الطعن الشديد 

يف الراوي عنده، واحلال أ�م متفاوتون يف املراتب، فمنهم من يبلغ درجة االحتجاج 

ُربيع، وهو ثقة، تكلم فيه بغري حجة كما قال الدارقطين، وآفته حبديثه، كحميد بن ال

فقط التدليس كما قال ابن أيب شيبة، وهو أعلم الناس به، وأن الطعن يف بعض مروياته 

  .)١( كما قال اخلليلي، ولذا وثقه األئمة كما سبق يف ترمجته وليس منهمن غريه

باملتابعات والشواهد، حديثه، بعد ثبوت ضبطه  ينجرب ومنهم الضعيف، الذي

فيه غفلة كحامد لكونه لكونه سيء احلفظ، كعبد احلميد احلضرمي أبو تقى، أو 

  .قبوله التلقني كسفيان بن وكيعل، كيعقوب بن محيد، أو  يف حديثههمي  أنهالتلياين، أو

عيف الذي ال ينجرب حديثه، وال حتل الرواية عنه، كيعقوب بن ومنهم الض

ِالنسائي عدي وكذبه األئمة، وقد أشار إىل ذلك الوليد، كما قال ابن ، "مرتوك" بزيادة َّ

ٍليس بشيء  ": "فقال
ْ

ِ
َ   ". مرتوك" َْ

  . بالكذب، ولذا تركه األئمة، كما سبق يف ترمجتهمااوكسليمان اخلبائري، لكونه متهم  

ِالنسائيفالواجب على الباحث أال يعمم احلكم على كل من قال فيهم اإلمام  َليس" َّ َْ 

ٍبشيء  
ْ

حلاله حبسب القرائن املعينة على ذلك، ٍ، بل جيعل لكل راو حكما مناسبا " ِ

ومجعه ألقوال النقاد املعتدلني يف اجلرح والتعديل، ومن مث التوصل إىل حكم منصف 

   .فيه، واهللا أعلم

                                                            
  ).١/٣٨٧(فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر ) (١



  

 

 

 

١٩٥

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

  اخلامتة

 واليت حبمد اهللا تعاىل، وعونه، وتوفيقه، قد استوفيت املسائل املتعلقة مبوضوع البحث،

  :ات، وأمههات من خالهلا إىل عدة نتائج وتوصيتوصل

ٍليس بشيء"أن مصطلح  -١
ْ

ِ
َ من ألفاظ اجلرح ا�ملة اليت ال ميكن محلها على مدلول " َْ

واحد، عند اإلمام النسائي، فقد يطلق على من يكتب حديثه لالعتبار 

  . حجة  ورمبا على من تكلم فيه بغري، أو على من يرتك حديثه،واالستشهاد

ِالنسائي أن اإلمام  -٢ ، يعد من املتشددين يف اجلرح والتعديل، فقد - رمحه اهللا تعاىل– َّ

 ينجرب حديثه باملتابعات والشواهد، وبني  بني ما هو مرتوك احلديث، وبني منمجع

من هو متكلم فيه بغري حجة، بعبارة واحدة، ولذا وصفه األئمة بالتعنت، قال 

ِالنسائيوقد احتج به : يأمحد بن عيسى التسرتاحلافظ ابن حجر يف ترمجة   مع َّ

 .)١(تعنته

ِالنسائي أن الواجب على الباحث مقارنة أقوال  -٣ ، بأقوال غريه من النقاد، فإن َّ

ُِإن كان مفسرا قب: وافقهم، وإال فينظر
ُّل، وإال فريد، كما قال الذهيب ً رمحه اهللا –ُ

ًصا فعض على قوله بنواجذك، إن وثق شخ : يف وصف املتعنتني يف اجلرح- تعاىل

 فانظر هل وافقه غريه على تضعيفه، فإن وافقه ًومتسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجال

وثقه آخر، فهو الذي ال يقبل ومل يوثق ذلك أحد من احلذاق فهو ضعيف، وإن 

 . ًفيه اجلرح إال مفسرا

                                                            
  )١٧٢_١٧١ص( قوله يف اجلرح والتعديل، للذهيب ذكر من يعتمد)  (١



  

 

 

 

١٩٦

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

 ال يرد  االهتمام بالقرائن يف احلكم على الراوي خاصة مع اجلرح غري املفسر، حىت -٤

 .حديثه باخلطأ

ما أخطأ فيه طاملا مل يفحش  ثبت ضبطه قبل حديثه، وال يضره  أن الراوي مىت -٥

 .فيه، وعليه صنيع األئمة

 جيب على الباحث معرفة أحوال الرواة، وعدم االعتماد على قول إمام واحد يف  -٦

ًاحلكم على الراوي جرحا وتعديال يه كما هو صنيع بعض الباحثني، بل جيب عل؛ ً

 .استيعاب أقوال علماء اجلرح والتعديل فيه حرت خيرج بنتيجة منصفة يف الراوي

  :التوصيات

 النقاد وإفرادها بأحباث مستقلة، للوصول ية بألفاظ اجلرح عند املتعنتني من العنا -١

إىل حكم معتدل فيها من خالل االستقراء التام، مما يعني الباحثني على الوصول 

 .هم، ومن مث يف العمل بالنصوص الشرعيةألحكام عادلة يف أحباث

 وكذا العناية مبنهج كل إمام ومعرفة حاله يف النقد حىت يستطيع الباحث فهم  -٢

 .مرداه، ومحله على اجلادة

ً كما أوصي الباحثني الذين بذلوا جهدا يف الوصول ملراد العلماء من ألفاظهم يف  -٣

فع به تين ل التواصل املعروفة؛ على وسائ هلاٍح والتعديل بنشرها، أو نشر ملخصاجلر

 .طالب العلم

ًأسأل أن جيعل عملي خالصا لوجه الكرمي وأن يتجاوز عما فيه من خلل وتقصري، و
وهو اهلادي إىل سواء السبيل، وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله 

  .وصحبه أمجعني

  



  

 

 

 

١٩٧

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

 ثبت املصادر واملراجع

: املتوىف (،لخليلي أيب يعلى خليل بن عبداهللا القزويينل ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديث .١

األوىل، : الرياض ط–مكتبة الرشد : حممد سعيد عمر إدريس الناشر. ت د) هـ٤٤٦

 .ه١٤٠٩

:  ت،)هـ٨٥٢: املتوىف(البن حجر أمحد بن علي بن حممد العسقالين،  األمالي المطلقة .٢

 . م١٩٩٥ -ه١٤١٦ األوىل " ط،بريوت_ الكمت اإلسالمي : الناشر،محدي السلفي

عبد العليم : ت) ه٢٥٩: املتوىف(، للجوزجاين، إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين أحوال الرجال .٣

  .ت. فيصل آباد، باكستان، د _ حديث أكادميي : عبد العظيم البستوين، الناشر

ِلإلمام مغلطاي بن قليج بن عبد اهللا البكحري إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال،  .٤

أيب عبد الرمحن عادل بن حممد، وأيب حممد أسامة بن : ، ت)هـ٧٦٢املتوىف (ملصري احلنفي ا

 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢األوىل، : الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، ط: إبراهيم، الناشر

: املتوىف(أيب بكر أمحد بن عمرو البزار للبزار ،البحر الزخار المعروف بمسند البزار .٥

األوىل : ط_ مكتبة العلوم واحلكم : ، الناشر محن زين اهللا وآخرونحمفوظ الر: ت ،)ه٢٩٢

 . م ٢٠٠٩_١٩٨٨

بدر الدين حممد بن عبداهللا بن �ادر البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي،  .٦

 .م١٩٩٤-ه١٤١٤األوىل: دار الكتيب، ط: ، الناشر)ه٧٩٤:املتوىف(

 :، ت)هـ٣٨٥: املتوىف(ر عمر جعفالبن شاهني  أيب ،تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين .٧

 .م١٩٨٩/ه ١٤٠٩األوىل :  ط،عبدالرمحن بن حممد القشقري

أمحد حممد نور : أيب زكريا حيىي بن معني، ت،  معين، برواية الدوري، البن معينتاريخ ابن .٨

األوىل، :  مكة املكرمة، ط–مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي : سيف، الناشر

 .هـ١٣٩٩

أمحد : أيب زكريا حيىي بن معني، ت ،ابن معين، برواية عثمان الدارمي، البن معينتاريخ  .٩

 .هـ١٤٠٠ دمشق، –دار املأمون للرتاث : حممد نور سيف، الناشر



  

 

 

 

١٩٨

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

َتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم .١٠ َ مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد ،للذهبي، َ

دار : الناشر، ّ الدكتور بشار عواد معروف:ت، )هـ٧٤٨: املتوىف(ْامياز الذهيب َبن عثمان ابن ق

 . م٢٠٠٣، الغرب اإلسالمي، ط األوىل

البغدادي،  أيب بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي تاريخ بغداد، للخطيب .١١

األوىل، :  بريوت، ط–بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي . د: ، ت)ه٤٦٩: املتوىف(

 .هـ١٤٢٢

: ، ت)هـ٥٧١: املتوىف(بة اهللا أيب القاسم علي بن احلسن بن ه ن عساكر،الب، تاريخ دمشق .١٢

م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، عمرو بن غرامة العمروي

 ) جملدات فهارس٦ و ٧٤ (٨٠: عدد األجزاء

راهيم زايد، حممود إب: ت ،)هـ٢٥٦: املتوىف(حممد بن إمساعيل ،للبخاري التاريخ الصغير، .١٣

 .ت. د – بريوت لبنان –دار املعرفة : الناشر

دائرة املعارف العثمانية : ، الناشر)هـ٢٥٦: املتوىف(حممد بن إمساعيل ،التاريخ الكبير، للبخاري .١٤

 . ت. حممد بن عبد املعني خان، د :  الدكن، حتت مراقبة– حيدر آباد –

: ، الناشر)هـ١٧٩: املتوىف(ن أيب خيثمة البن أيب خيثمة أبو بكر أمحد ب التاريخ الكبير،  .١٥

 .م٢٠٠٦/ه١٤٢٧األوىل : ، الطبعة  القاهرة–باعة  طالفاروق احلديثة لل

ْمشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز  ،، للذهيبتذكرة الحفاظ .١٦ : املتوىف(َ

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩األوىل، : لبنان، ط-، دار الكتب العلمية بريوت)هـ٧٤٨

جابن : ت، )هـ٥٤٤: املتوىف (، للقاضي عياض اليحصيبترتيب المدارك وتبويب المسالك .١٧

  . .ت.األوىل د :  احملمدية، املغرب الطبعة-مطبعة فضالة : الناشر تاويت الطنجي، وآخرون،

: ، بعناية)هـ٨٥٢: املتوىف(البن حجر أمحد بن علي بن حممد العسقالين،  ،تقريب التهذيب .١٨

 .م٢٠١٤-هـ ١٤٣٥الثانية، :  الرسالة العاملية، ط:عادل مرشد، دار

 أمحد بن علي بن حممد العسقالين، ،البن حجر ،تغليق التعليق على صحيح البخاري .١٩

دار ، املكتب اإلسالمي : الناشر ،سعيد عبد الرمحن موسى القزقي: ت،)هـ٨٥٢: املتوىف(

 ١٤٠٥األوىل، :  الطبعة، األردن–عمان ،  بريوت -عمار 



  

 

 

 

١٩٩

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

البن حجر أمحد بن علي بن حممد تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،  ال .٢٠

 .م١٩٨٩ .هـ١٤١٩الطبعة األوىل : دار الكتب العلمي ط: ط)هـ٨٥٢: املتوىف(العسقالين، 

، لشمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن تلخيص كتاب الموضوعات البن الجوزي .٢١

ْعثمان بن قامي : أبو متيم ياسر بن إبراهيم بن حممد، الناشر: ، ت)هـ٤: توىفامل(از الذهيب َ

  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األوىل، :  الريا ض الطبعة–مكتبة الرشد 

 

: ، الناشر)هـ٨٥٢: املتوىف( البن حجر أمحد بن علي بن حممد العسقالين، تهذيب التهذيب، .٢٢

 ه١٣٢٦األوىل : مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، ط

، للمزي يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، مال في أسماء الرجالتهذيب الك .٢٣

مؤسسة الرسالة ، ٣٥األوىل، ج: بشار عواد معروف، ط. د: ، ت)هـ٧٤٢: املتوىف(القضاعي 

 .١٩٨٠ – ١٤٠٠،   بريوت–

َ، البن حبان حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أيب حامت، الثقات .٢٤ ْ َ
وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية، حتت : ، طبع بإعانة)هـ٣٥٤: املتوىف(ُلدارمي، البسيت ا

دائرة املعارف ، ط األوىل، الدكتور حممد عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثمانية: مراقبة

 .م١٩٧٣ =   ه١٣٩٣،  اهلند- الدكن -العثمانية حبيدر آباد 

يب حامت عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، ، البن أالجرح والتعديل .٢٥

-طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية : ، الناشر)هـ٣٢٧: املتوىف(احلنظلي، أبو حممد الرازي 

 . م١٩٥٢هـ ١٢٧١ بريوت -دار إحياء الرتاث العريب ، ١ اهلند، ط–حبيدر آباد الدكن 

ي المصري عن أسئلة فى الجرح جواب الحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذر .٢٦

، للعالمة املنذري، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا، أبو حممد، زكي الدين والتعديل

-مكتب املطبوعات اإلسالمية :  الناشر،عبد الفتاح أبو غدة: ت)هـ٦٥٦: املتوىف(املنذري 

  .ت . حبلب د 

: املتوىف(نذري عبد القوي املرسالة يف اجلرح والتعديل لزكى الدين  عبد العظيم بن  .٢٧

- الكويت –عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي   مكتبة دار األقصى  : حتقيق٥٥ص)هـ٦٥٦

 ١٤٠٦الطبعة األوىل، 



  

 

 

 

٢٠٠

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

عبد الرحيم الفريوائي، : ، ت)٥/٢٥٣٨(، البن القيسراين حممد املقدسي ذخيرة الحفاظ .٢٨

 . ه١٤١٦األوىل : دار السلف الرياض، ط: الناشر

ْ، للذهيب حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز  تمد قوله في الجرح والتعديلذكر من يع .٢٩ َ

:  بريوت، الطبعة–دار البشائر : عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: ، حملقق)هـ٧٤٨: املتوىف(

 هـ،١٤١٠الرابعة، 

 ، موفق الدين عبداهللا بن أمحد املقدسي البن قدامة املقدسيوجنة المناظر، روضة الناظر .٣٠

 .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠األوىل : ، طمؤسسة الرسالة: ، الناشر)ه٦٢٠ت(

أليب داود سؤاالت أبي عبيد اآلجري، أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل،  .٣١

عمادة البحث العلمي : حممد علي قاسم العمري، الناشر: ت) ه٢٧٥: املتوىف(السجستاين 

 .م١٩٨٣_ ه ١٤٠٣: باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، ط

حملمد بن احلسني بن حممد بن موسى بن خالد بن سامل  ،نياالت السلمي للدارقطسؤ .٣٢

فريق من الباحثني بإشراف وعناية : ،ت)هـ٤١٢: املتوىف(ن السلمي النيسابوري، أبو عبد الرمح

 . ه١٤٢٧األوىل، : خالد بن عبد الرمحن اجلريسي، الطبعة/ سعد بن عبد اهللا احلميد و د/ د

يسابوري، أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم الن ،لي السجزيسؤاالت مسعود بن ع .٣٣

 –دار الغرب اإلسالمي : الناشر. موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر: ، ت)هـ٤٠٥: املتوىف(

 م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨األوىل، : الطبعة-بريوت 

) ه٢٧٣: املتوىف(، أليب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، املعروف بابن ماجة سنن ابن ماجة .٣٤

 .فيصل احلليب، بدون تاريخ_ دار إحياء الكتب العربية : حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ت

بشار عواد . د: ، ت)ه٢٧٩: املتوىف(حملمد بن عيسى بن سورة الرتمذي سنن الترمذي،  .٣٥

 .م١٩٩٨: بريوت، ط_ دار الغرب اإلسالمي : معروف، الناشر

ؤوط، اشعيب االرن: ت)هـ٣٨٥: املتوىف(مر علي بن ع سنن الدارقطني، للدارقطني  .٣٦

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤األوىل، : لبنان ط–مؤسسة الرسالة، بريوت : وآخرون، ط

حسن : ت) ه٣٠٣: املتوىف(للنسائي  أمحد بن شعيب بن علي اخلرساين السنن الكبرى،  .٣٧

 .م٢٠٠١-ه١٤٢١، ط األوىل مؤسسة الرسالة: نعم شليب، الناشرعبد امل

: ، ت)ه٧٤٨: املتوىف( حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ،للذهبي بالء،سير أعالم الن .٣٨

 .م١٩٨٥ه ١٤٠٥الثالثة، : مؤسسة الرسالة، ط: شعيب األرناؤوط وآخرون، الناشر



  

 

 

 

٢٠١

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

د عبد العلي عبد :، ت)هـ٤٥٨: املتوىف(، ن احلسني بن عليللبيهقي أمحد ب،شعب اإليمان .٣٩

 والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي مكتبة الرشد للنشر: احلميد حامد، الناشر

  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣األوىل، : باهلند، الطبعة

 ،عبدالرحيم القشقري: ت) ه١٨٥: املتوىف(للدارقطين علي بن عمر الضعفاء والمتروكين،  .٤٠

 .ه ١٤٠٤_ ه١٤٠٣:  ط ، املدينة املنورة،جملة اجلامعة اإلسالمية: الناشر 

عبد : ، ت)ه٣٢٢: املتوىف (،للعقيلي  حممد بن عمرو بن موسىتروكين، الضعفاء والم .٤١

   .م ١٩٨٤_ ه١٤٠٤ط األوىل ،  بريوت –دار املكتبة العلمية : ط، املعطي أمني قلعجي 

: ت) ه٣٠٣: املتوىف(للنسائي  أمحد بن شعيب بن علي اخلرساين ا الضعفاء والمتروكين،  .٤٢

 .ه١٣٩٦ حلب، ط األوىل –وعي دار ال: حممود إبراهيم زايد، الناشر

 ،لالبن اجلوزي مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممدالضعفاء والمتروكين،  .٤٣

األوىل : بريت، ط_ دار الكتب العلمية : عبد اهللا القاضي، الناشر: ، ت)ه٥٩٧: املتوىف(

 .  ه١٤٠٦

ن عمر األسدي البن قاضي شهبة، أبو بكر بن أمحد بن حممد بطبقات الشافعية،  .٤٤

 -عامل الكتب : احلافظ عبد العليم خان، الناشر. د:  ت،)هـ٨٥١: املتوىف(الدمشقي، 

 . هـ١٤٠٧األوىل: بريوت ط

البن ،  اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس المعروف  بتعريف،طبقات المدلسين .٤٥

ن عبداهللا عاصم ب. د: ت) هـ٨٥٢: املتوىف(حجر أمحد بن علي بن حممد العسقالين، 

 .م١٩٨٣ – ١٤٠٣األوىل، :  عمان، الطبعة–مكتبة املنار : القريويت، الناشر

صبحي : ، ت)ه٢٧٩: املتوىف(حممد بن عيسى بن سورة  علل الترمذي الكبير، للترمذي  .٤٦

األوىل : بريوت، ط_ عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية : السامرائي، وآخرون، الناشر

: املتوىف(الشيباين ال، رواية عبد اهللا، لإلمام أمحد بن حنبل العلل ومعرفة الرج.ه١٤٠٩

هـ ١٤٢٢الثانية، : دار اخلايف، الرياض، ط: وصي اهللا بن حممد عباس، الناشر: ، ت)هـ٢٤١

 .م٢٠٠١-

: الناشر) ، هـ٨٣٣: املتوىف(زري مشس الدين أيب اخلريبن اجلال غاية النهاية في طبقات القراء، .٤٧

 .هـ١٣٥١األوىل، : مكتبة ابن تيمية، ط



  

 

 

 

٢٠٢

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

البن مندة حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي العبدي فتح الباب في الكنى واأللقاب  .٤٨

 – السعودية -مكتبة الكوثر : أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، الناشر: ت)هـ٣٩٥: املتوىف(

 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧األوىل، : الرياض، الطبعة
٤٩. 

، )ه٨٥٢(ن علي  بن حممد العسقالينلنب حجر أمحد بفتح الباري شرح صحيح البخاري، 

.١٣٧٩بريوت، -دار املعرفة: الناشر
  

٥٠. 
 ،للسخاوي مشس الدين حممد بن عبد الرمحنفتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي، 

.م٢٠٢_ ه١٤٢٤مصر، - مكتبة السنة : ، ت على حصني الناشر)٩٠٢: املتوىف(
 

يب حممد بن أمحد بن عثمان بن للذهالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة،  .٥١

ْقامياز  حممد عوامة، وأمحد حممد اخلطيب، دار القبلة للثقافة اإلسالمية : ، ت)هـ٧٤٨: املتوىف(َ

 .م١٩٩٢- هـ ١٤١٣، األوىل: مؤسسة علوم القرآن، جدة، ط

برهان الدين احلليب أبو الوفا إبراهيم بن حممد ، الكشف الحثيث فيمن رمي بوضع الحديث .٥٢

صبحي السامرائي، : ، ات)هـ٨٤١: املتوىف( الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي بن خليل

 .م١٩٨٧ – ١٤٠٧األوىل، :  بريوت، الطبعة–مكتبة النهضة العربية ، عامل الكتب : الناشر

: ، ت)ه٣٦٥: املتوىف(البن عدي  أمحد بن عدي اجلرجاين، الكامل في ضعفاء الرجال،  .٥٣

ه ١٤١٨:األوىل :  بريوت، ط–دار الكتب العلمية : اشرعادل عبد املوجود وغريه، الن

 . م١٩٩٧_

: املتوىف(ي بن حممودلشاهنشاه عماد الدين إمساعيل بن علالكناش في فني النحو والصرف،  .٥٤

 .م٢٠٠٠ت، .  د،بريوت–الطباعة العصرية : الناشر،  رياض حسني اخلوامد: ، ت)ه٧٣٢

، )هـ٨٥٢: املتوىف(لعسقالين د بن أمحد االبن حجر أمحد بن علي بن حمملسان الميزان،  .٥٥

 .م٢٠٠٢األوىل، : عبد الفتاح أبو غدة، دائرة البشائر اإلسالمية، ط: ت

البن حبان حممد بن حبان البسيت، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين،  .٥٦

 . ه١٣٩٦األوىل :  حلب ط–دار الوعي : حممود زايد، الناشر: ، ت)ه٣٥٤: املتوىف(

دار : فائز فارس، الناشر : ، ت)٣٩٢: املتوىف( البن جين عثمان املوصلي ،ع في العربيةاللم .٥٧

 .ت .  الكويت، د-الكتب الثقافية



  

 

 

 

٢٠٣

  ت اراا   ولد ااان  
ُُْ"  َِ ٍَْءْ "َِْ ِا درا  

رفعت فوزي عبد . هـ، ت د٨٢٦: املتوىف(أليب زرعة ويل الدين، ابن العراقي  ،المدلسين .٥٨

  م١٩٩٥هـ، ١٤١٥األوىل : دار الوفاء، الطبعة: الناشر نافذ حسني محاد،. املطلب، د

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم،  .٥٩

عبد العليم عبد العظيم البستوي، : ، ت)هـ٢٦١املتوىف (حل العجلي للعجلي أمحد بن صا

 .هـ١٤٠٥األوىل، :  املدينة املنورة، ط–مكتبة الدار : الناشر

: املتوىف(و عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي للحموي شهاب الدين أبمعجم البلدان،  .٦٠

 .م١٩٩٥الثانية : لبنان، ط-دار صادر، بريوت: الناشر). هـ٦٢٦

ْقامياز للذهيب حممد بن أمحد بن عثمان ابن المغني في الضعفاء،  .٦١ نور : ، ت)هـ٧٤٨: املتوىف(َ

 .ت. إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي، قطر، د: الدين عرت، ط

، )ه٥٣٨:املتوىف(للزخمشري حممود بن عمرو بن أمحد جار اهللا  ،ة اإلعرابالمفصل في صنع .٦٢

 .م١٩٩٣األوىل،:  ط،بريوت–مكتبة اهلالل : الناشر،دز علي بو ملحم: ت

مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي  البن اجلوزيالمنتظم في تاريخ األمم والملوك،  .٦٣

لقادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار حممد عبد ا: ، ت)هـ٥٩٧: املتوىف(بن حممد 

 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢األوىل :الكتب العلمية، بريوت، ط

عبد : ت)هـ٥٩٧: املتوىف(البن اجلوزي مجال الدين عبد الرمحن بن اجلوزي الموضوعات،  .٦٤

: ط حممد عبد احملسن صاحب املكتبة السلفية باملدينة املنورة،: الرمحن حممد عثمان، الناشر

  م ١٩٦٦ - هـ ١٣٨٦األوىل

ْقامياز ، للذهيب  حممد بن أمحد بن عثمان ابن الموقظة في علم الحديث .٦٥ ، )هـ٧٤٨: املتوىف(َ

الثالثة، : مكتبة املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: ت

 ..هـ١٤١٢

ْ أمحد بن عثمان بن قاميازللذهيب حممد بنميزان االعتدال في نقد الرجال،  .٦٦ : املتوىف(، َ

،  لبنان–، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت ٤، ج١علي حممد البجاوي، ط: ، ت)هـ٧٤٨

 . م١٩٦٣-هـ ١٣٨٢

 


