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   (338)المتوفى سنة  اساألقوال النقدية لإلمام النح  

الناسخ والمنسوخ في كتابه    

 محمد عبد المنعم جهاد بهجت

( 2021/ 11/ 22، قبل للنشر   2021/ 9/  26قدم للنشر )  

 المستخلص : 

 ، وبعد:إلى يوم الدين ومن وااله، وعلى آله وصحبه  رسول هللا الحمد هلل والصالة والسالم على 
وعند فمن المعلوم عند أهل الِعلم أنَّ أبا جعفر النّحاس إماٌم في اللغة والنحو وعلوم القرآن وخاصًة علم الناسخ والمنسوخ الذي ُعرف به،  

ح والتعديل مما دفعني قراءتي لهذا الكتاب لفت انتباهي أن النّحاس قد أطلق على بعض رواة الحديث ألفاظًا ال ُيطلقها إاّل علماء الجر 
من أبرزها: أن   خرجت بنتائج طيبةقد و وجمعها ودراستها دراسة نقدية،   -الناسخ والمنسوخ  –الى استقراء هذه االقوال من كتابه 

قد  االمام النّحاس كان امامًا موسوعيًا في فنون الِعلم، ومن ضمنها علل الحديث ونقد الرجال، ولم يكن منهُجه منهج المتشدد في ن
الرواة، وفي الوقت نفسه لم يكن من المتساهلين فيهم، فاتخذ منهج الوسط في الجرح والتعديل، وقد جاء قوله في الرجال في هذا  
مد البحث الصغير متطابقًا تمامًا مع أقوال أئمة الجرح والتعديل والبالغ عددهم اثنا عشر راٍو، ااّل في راٍو واحٍد لم ينصفه، وربما اعت

لرجال على شيوخه المعتبرين في عهده من أئمة الجرح والتعديل والعلل ومعرفة الرجال كاإلمام النسائي وشريك رحمها هللا، في نقده ل
 وهللا تعالى أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين. 

Critical sayings of Imam al-Nahhas (died in 338) 
In his book the abrogated and abrogated 

Mohamed Abdel Moneim Jihad Bahgat 
Abstract  
                  Praise be to Allah , and prayers and peace be upon the Messenger of Allah , his family, 
companions and those who are loyal to him until the Day of Judgment,  
 It is known to the people of knowledge that Abu Jaafar al-Nahhas is an imam of  language, grammar, 

and the sciences of the Qur’an, especially the science of abrogating and abrogating, which he was 

known for.  From his book - the Naskh and the Abrogated - and collected and studied it critically, 
and it came out with good results, the most prominent of which are: that Imam al-Nahas was an 
encyclopedic imam in the arts of science, including the ills of hadith and criticism of men, and his 
approach was not a hard-line approach in criticizing narrators, and at the same time he was not one 
of the  The lenient among them, so he took the middle approach in the wound and the 
modification, and his saying about the men in this small research is completely identical with the 
sayings of the twelve imams of the wound and the modification, except in one narrator who did not 
do him justice, and perhaps he relied in his criticism of men on his elders considered in his era from 
 The imams of the wound, and  modification, the ills, and the knowledge of men, such as Imam An-
Nasa, may God have mercy on her, and Allah  Almighty only  knows best. 
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 المقدمة 

ربِّ  هلل  والصـالع   الحمد  والّ ـالمين،  أشرفِ الة  على  ن    األنبياءِ   سالم  محمد بيّ والمرسلين،  آل   نا  وصحبهِ ـوعلى   ه 
 . د ـ، وبعجمعينأ  

جعفر النّحاس إماٌم ال يشق له غبار في اللغة والنحو وعلوم القرآن وخاصًة    افمن المعلوم عند أهل العلم أنَّ أب
علم الناسخ والمنسوخ الذي ُعرف به، وتلقى كتابه بالقبول عند طلبة العلم والعلماء، وعند قراءتي لهذا الكتاب لفت 

لجرح والتعديل أو من له اطالع  انتباهي أن النّحاس قد أطلق على بعض رواة الحديث ألفاظًا ال ُيطلقها إاّل علماء ا
وجمعها ودراستها دراسة    -أي الناسخ والمنسوخ    –بِعلم الرجال، مما دفعني الى استقراء هذه االقوال من كتابه  

في معرفة نقدية بعرض قوله في الرجال على أقوال أئمة الجرح والتعديل ومقارنتها مع قوله لكي نعرف مدى علمه  
   الرجال والجرح والتعديل.

الدراسة النقدية للرجال الذين أطلق عيلهم النّحاس ألفاظ    ، ثمّ وكانت خطة البحث على النحو اآلتي: المقدمة
 . على الحروف األبجديةقد رتبت الرواة االثنا عشر موضوع الدراسة و الجرح والتعديل، ثم الخاتمة، 

، ثم ذكر قول االمام النّحاس فيه  والً أوكانت دراسة الرجال في بحثي هذا قائمة على ذكر اسم الراوي كاماًل  
بنتيجة  والخروج  والتعديل  الجرح  أئمة  أقوال  دراسة  خالل  من  وذلك  الراوي  في  القول  ملخص  أذكر  بعدها  ثانيًا، 
أولية، بعدها أقوم بذكر جميع أقوال علماء الجرح والتعديل في الراوي موضوع الدراسة وموازنة أقوالهم بعضها مع 

وسط في النقد،  متء الجرح والتعديل من هو متشدد في نقد الرجال، ومنهم المتساهل، ومنهم البعض، ألن من علما
ثَّق راٍو يؤخذ برأيه ألنه بتشدده ال يوثق إال الثقة، وكذلك المتساهل فإذا جرح راٍو فالقول قوله ألنه ال   فالمتشدد إذا و 

فيؤ  المتوسط والمنصف  ُأتفق على تضعيفه، وأما  أقوال ي جر ح إال ما  بقوله جرحًا وتعدياًل، وأخيرًا ومن خالل  خذ 
يتضح لنا مرتبة الراوي من حيث الجرح والتعديل والقبول والرد، وفيها   والموازنة بين أقوالهم  علماء الجرح والتعديل 

الباحث ومقارنتها مع قول النهائية من قبل  والنتيجة  الراوي  القول في  بالمو   خالصة  النّحاس سواٌء  أو  فااإلمام  قة 
 العكس.
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 . (، مولى عمرو بن حريث ، و قيل أبو زائد، أو أبو زيد )بالشك ي الكوف   ي المخزوم   ي أبو زيد القرش  .1
 فزارة  أبو  رواه   بما  وجل  عز  هللا  دين  في  يقولون   ألنهم  بهذا  معارضتهم  من  يعجب   النّحاس: } وإنما  قال أبو جعفر

 يدري  وال ُيعرف ال زيد  وأبو التمر بنبيذ  توضأ وأنه الجن ليلة النبي مع كان أنه مسعود   ابن عن زيد  أبي عن زعموا
 . (1) هو{ أين من

،  (3) هللا(  عبد   بصحبة  ُيعرف  ال  مجهول  : )رجلقال البخاري ،  (2)قلت: كل من ترجم له لم يعرفه ولم يعرف اسمه
 يعرف   ال  هو  من   يدرى   ليس  ،   عليه  ابعـيت  لم  ما  مسعود   ابن   عن  يروي   ان في المجروحين وقال: )حبَّ   وذكره ابنُ 

خالف فيه الكتاب والسنة واإلجماع والقياس   واحداً   واالنسان إذا كان بهذا النعت ثم لم يرو إال خبراً بلده،    وال  أبوه
 زيد  أبو   يقول:  زرعة  أبا  )سمعت   ، وقال أبن أبي حاتم الرازي:(4) (والنظر والرأي يستحق مجانبته فيها وال يحتج به

ابن حجر: )ال(5)اسمه(  اعرف  وال  ُيعرف  ال  مجهول  هذا الحافظ  وقال  موضع (6)العلم(  أهل  يعرفه  ،  وقال في   ،
ال يوقف على صحة كنيته وال اسمه وال له راو غير أبي فزارة ولم يرو هذا الحديث   :قال الحاكم أبو أحمد آخر: )

مجهول زيد  وأبو  ثابت  وجه  داود   ،من  أبو  بالكوفة  :وقال  نباذا  زيد  أبو  الترمذي  ،كان  أهل   :وقال  عند  مجهول 
لم يلق أبو زيد   :قال أبو حاتم، وذكره أبو سعيد العالئي وقال: )(7)(الحديث ال يعرف له رواية غير هذا الحديث 

 .(8) (عبد هللا
 فهو مجهول العين والحال والقول فيه ما قاله النّحاس على ما ُذكر من أقوال أئمة الجرح والتعديل وهللا أعلم.  
 

اسمه عمرو بن سالم وقيل ابن سلم وقيل ابن سليم وقيل ابن    الخراساني   المدني   األنصاري أبو عثمان   .2
 مرو(   ي سعد وقيل اسمه عمر ) قاض 

أبو عثمان األنصاري مجهول والمجهول ال يقوم به  :ن عجيب ما عارضوا به أن قالوافمِ }  النّحاس: قال أبو جعفر
ومهدي   ،وليث بن أبي سليم  ، بيحصلى ذلك أنه قد روى عنه الربيع بن  ليس بمجهول والدليل ع  :قيل لهم  ،حجة

 .(9) {ومن روي عنه اثنان فليس بمجهول ،بن ميمون 
، وقد روى (13)   ، وأخرج له الطبراني وع ّرف به أيضاً (12)، والترمذي وع ّرف به(11) ووثقه  (10)قلت: أخرج له أبو داود 

وهذا ال أعلم )  :قالو بن عدي  رواة، وم ن كان هذا حاله ال ُيعد مجهوال عند المحّدثين، وكذلك أخرج له ا  خمسة عنه  
، (14) (وليث بن أبي سليم  ،ومهدي بن ميمون ،  يرويه عن أبي عثمان األنصاري غير ثالثة أنفس الربيع بن صبيح

عن  ي يرو  الثقات وقال: ) كتابه ان في حبَّ  وذكره ابنُ ، (15)( والربيع ،وليث  ،روى عنه مطرفوقال االمام البخاري: )
، وكذلك عّرفه أبو  (17) (وليث بن أبى سليم  ،ومطرف بن طريف  ،روى عنه مهدى بن ميمون   ،(16)القاسم بن محمد 

، أما م ن حكم عليه بالجهالة ربما كان يقصد بذلك جهالة الحال ال جهالة العين فلم ي عرف حاله (18)  حاتم الرازي 
وأبو عثمان هذا ال تعرف حاله لحديث، أيؤخذ حديثه أم يطرح، وهذا ما ذكره يحيى بن سعيد القطان بقوله: )في ا

وإن كان قاضيا بمرو، لم أجد ذكره في مظان وجوده من مصنفات الرجال الرواة، وإنما الدارقطني لما ذكر هذا  
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ى  رو عمرو بن سالم، وكان قاضي أهل مرو،    : اسم أبي عثمان،  -يعني البغوي    -الحديث قال : قال أبو القاسم  
 .(20)(مقبول، وقال ابن حجر: )(19) (عنه مطرف

الذي أثنى عليه فكأنما يوثقه في    بن ميمون   يمهد ، ومن تالميذه الثقات  (21)قلت: روى عنه خمسة رواة ليس واحداً 
، فهو معلوم  (23) الذهبي ال يوثق المجاهيل، وكلمة الفصل فيه هو توثيق االمام الذهبي له، فإن االمام  (22)الحديث 

 النّحاس نفسه وكأنه سبر الرجال وأحاط بهم، وهللا تعالى أعلم.  أبو جعفرالعين والحال وهذا ما ذهب إليه 
موالهم ، أبو    ي األسد   ، هند   ب بن  ـ هند، و يقال حبي   ال ابن  ـ ار، و يق ـ س بن دين ـ قي   : ابت  ـ ث   ي ب أ    ب بن  ـ حبي  .3

 ي يى الكوف ـ يح 
 حّجة   بحديثه  يقوم  ال  محله  على  ثابت   أبي  بن  حبيب   أن  منها   علة،  غير  فيه  الحديث   النحاس: )هذا  جعفر  أبو  قال

 جعفر:   أبو   قال  صادقا،  لكنتُ   عنك  به  حدثت   ثم  بحديث،  عنك  رجل  حدثني  لو  قال:  أنه  مذهبة  وكان  لمذهبه،
 فعيب   يتوضأ  ولم  صلى  ثم   نسائه  بعض   قّبل  يـالنب  أن  هاـعن  هللا   يـرض  شةـعائ  عن   روةـع  عن  روي   أنه  هذا  ومن

 حجة  بهذا  يثبت   ال  له  فقيل  القبلة  في  الوضوء  أوجب   ألنه  هللا  رحمه  الشافعي  على  بهذا  رد   ألنه  الناس  بعض 
 .(24) به( حبيب  النفراد 

ُمتفق الستة  االحتجاج   على  قلت:  الكتب  اصحاب  له  وقد أخرج  والفقه،  الحديث  وامامته في  وإنما(25) به   عابوا   ، 
أي على مكانته من العلم   -محله    التدليس، لذلك أدرك النّحاس مكانته وإمامته كما مّر حيث قال: )على  عليه

، (26)نبي(  عليهم  قدم  وكأنما  ثابت   أبي  بن  حبيب   مع  الطائف  )ق ِدمتُ   القتات:  يحيى  (، قال أبو-ورواية الحديث  
بعض (27) (  ث ـحدي  يـمئت  و ـنح  لهُ   )  :  يـالمدين  بن   ليـع  عن  اري ـالبخ  وقال له  روى  أن  بعد  عدي  ابن  وقال   ،

 والثوري   األعمش  مثل  األئمة  عنه  حّدث   وقد   هذا،  من  أكثر  أخباره  من  أذكر  أن  عن  مستغن  بشهرته  أحاديثه: )وهو
  حديثه   وصحة  لشهرته  مثله  أحد   كبير  الكوفيين  في  ليس  ولعل  معين،  بن  قاله  كما  حجة  ثقة  وهو   وغيرهم،  وشعبة

 أبي   بن  حبيب   رابع؛  لهم  ليس  ثالثة  بالكوفة  )كان  عياش:  بن  بكر  ، وقال أبو(28)حديثه(  يجمع  أئمتهم  في  وهو
، وقال سفيان  (29)لحبيب(  يذل  إال  أحد   بالكوفة  يكن  ولم  الفتيا،  أصحاب   الثالثة  هؤالء  وكان   وحماد،  والحكم،  ثابت،

قيل    ،ثقة حجة)  :يحيى بن معين، وقال  (30) تشبهها(  كلمة  أو   دعامة  وكان  ثابت   أبي  بن   حبيب   )حدثنا  الثوري:
قال أظن يحيى يريد منكرين حديث تصلي المستحاضة وإن    ،إنما روى حديثين  ،نعم  :قال  ،حبيب ثبت   :ليحيى

 أبي   بن  حبيب   يسمع  ، وقال يحيى بن معين واالمام أحمد: )لم(31) (قطر الدم على الحصير وحديث القبلة للصائم
 ممن  سمع قد  الزبير، وهو بن عروة من السماع له يثبت   ، كذلك قال أبو حاتم الرازي وزاد: )ال(32) عروة(  من ثابت 

، وم ن قال  (33) حجة(  يكون   شيء  على  الحديث   أهل  واتفاق  ذلك  على  اتفقوا  قد  الحديث   أهل  أن  غير  منه،  أكبر  هو
،  (35)   (لم يسمع من أم مسلمة، وقال أبو زرعة: )(34) أنه روى عن عروة فهو عروة بن عامر ليس عروة بن الزبير

 عروة  من  يسمع  لم  ثابت   أبي  بن   حبيب   أن  زعم  ،بهذا  الناس  أعلم  كان  الثوري   سفيان  إن  )أما  قال يحيى القطان:
  من   ، وقال ابن حبان: )كان(37)  عروة(  من  السماع  له  يثبت   ال  ثابت   أبي  بن  ، وقال العالئي: )حبيب (36) شيئا(
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وقال: )كان(38) فيه(  تدليس  على  ومتقنيهم  الكوفيين  خيار الثقات  في  ذكره  في (39)مدلسا(  ، كما  العجلي  وذكره   ،
تكلم فيه ابن   ...من ثقات التابعين، وقال الذهبي: )(40)(وكان ثبتا في الحديث   ...  ثقة تابعي  )كوفي  وقال:ثقاته  
واحتج به كل من أفراد الصحاح بال تردد، وغاية ما قال فيه ابن  ،  قلت: وثقه يحيى بن معين، وجماعة،  عون 

كان  وقال في الكاشف: )  ،(41) (لما ذكرته  وغيره ذكروه  الدوالبيوهذا وصف ال جرح، ولوال أن  ،  عون: كان أعور
 . (43)س(ـوالتدلي اإلرسال رـكثي انـوك لـجلي ه ـفقي ةـثق حجر: ) افظ ابنُ ـ، وقال الح(42) (ثقة مجتهدا فقيها

مما تقدم من أقوال أئمة الجرح والتعديل أنه ُمجمع على امامته في الحديث والفقه وإنما ُأخذ عليه م ذهبه في رواية 
 أني  باليت   ما  عنك  حدثني   رجال  أن  )لو:  ثابت   أبي   بن   حبيب   لي  قال:  أنه قال  الحديث فقد جاء عن األعمش

حديث تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على  ، أي يسقطه من بينهما، وقد أنكروا عليه حديثين؛  (44)عنك(  أرويه
أنه مكثر من االرسال والتدليس، وهذا ما ذهب ، لذلك أن أكثر العلماء متفقون على  الحصير وحديث القبلة للصائم

 إليه الحافظ ابن حجر، وهو مطابق لما قاله النحاس فيه وهللا أعلم. 
حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب بن سالمان بن عامر بن حارثة بن سعد بن   .4

 القاضي   الكوفي أبو أرطاة    النخعي مالك  
فال يقوم    ،وعن من لم يلقه  ،وهذا ال حجة فيه ألن الحجاج بن أرطاة يدلس عن من لقيه}    النّحاس:  قال أبو جعفر 

  .(45) ...{ة إال أن يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت لحديثه حجّ 
، وقال االمام  ( 46) ( ث ـ في الحدي   فاً ـ ان ضعي ـ ك سعد: )   أكثر علماء الجرح والتعديل على تضعيفه، فقال ابنُ   ذهب قلت:  

يحيى بن  و   ان القطّ ، وأورد اإلمام الدارقطني قول يحيى  ( 48) ، كما ذكره في المدلسين ( 47) ( ف ال يحتج به ـ ضعي النسائي: ) 
بمكة فلم أحمل عنه شيئا ولم أحمل أيضا عن رجل    أرطاة رأيت الحجاج بن    : قال يحيى بن سعيد القطان فقال: )   معين 
، ولذلك اعتمد االمام الدارقطني  ( 49) ( ال يحتج بحديثه   أرطاة الحجاج بن    : وقال يحيى بن معين   ، ه مضطرباً كان عدّ   ؛ عنه 

  واضع آخرى: ) ـ ال في م ـ ،وق ( 51) ، ووافقه االمام البيهقي كذلك ( 50) به(   يحتج   على قوليهما في مواضع كثيره بقوله: )ال 
حتج به فيما يسنده فكيف  ال ي   موضع: )   أيضًا في ال  ـ ، وق ( 53) القوي( ـ ب س  ـ لي ، وفي موضع آخر قال: ) ( 52) (   س بحجة ـ لي 

يعرف  ال  عمن  يرسله  بالتدليس( ( 54) !( بما  )مشهور  وقال:  المدّلسين  أسماء  كتابه  في  السيوطي  االمام  وذكره   ، (55 )  ،
ْبط ابن العجمي الشافعي   أبو الوفا وأضاف    ، وذكره الحافظ الذهبي وفّصل  ( 56) ( عن الضعفاء فقال: )مشهور بالتدليس    س 

وقال حماد بن زيد    ، لينه الثوري ما بقي أحد أعلم بما يقول منه   ، أوعية العلم سمع عطاء وعنه شعبة أحد  فيه القول: ) 
  ، وقال يحيى القطان هو وابن إسحاق عندي سواء   ، وقال أحمد كان من الحفاظ   ، كان أفهم عندنا بحديثه من سبعين 

وقال    ، وقال يحيى وغيره ضعيف   ، بالقوي وقال النسائي ليس    ، وقال أبو حاتم صدوق يدلس فإذا قال حدثنا فهو صالح 
عدي   ( ابن  الكاشف ( 57) يخطئ  في  قال  كذلك  في  ( 58) ،  حجر  ابن  الحافظ  أورده  ما  وأحكمه  فيه  القول  وملخص   ،

بن  ا س  ـ وممن أطلق عليه التدلي   ، س عن الضعفاء ـ ائي وغيره بالتدلي ـ وصفه النس   ، اً ـ لم مقرون ـ أخرج له مس المدلسين فقال: ) 
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، وقال  ( 59) ( س بالقوي ـ الح ولي ـ إذا قال حدثنا فهو ص  : اتم ـ وقال أبو ح  ، د ن وأحم  ـ ان ويحيى بن معي ـ ويحيى بن القط المبارك 
 . ( 60)   ( أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس في تقريب التهذيب: ) 

تمامًا لما ذهب إليه النحاس وكأنه أطلع    وافق ًا، وهو م س مدلّ   كان   على أنه   واالتفاق األكثر على تضعيفه  والظاهر أن  
 على أقوال أئمة الجرح والتعديل في وقته في تراجم الرجال ال سيما أنه أحد تالميذ االمام النسائي وهللا تعالى أعلم. 

 
 المدني موالهم    األشجعي داود بن بكر بن أبى الفرات   .5

جعفر أبو  }    قال  مجهول  :وقالواالنّحاس:  بكر  بن  لهم  ،داود  بن    :قيل  وأنس  جعفر  بن  إسماعيل  عنه  روى  قد 
 .(61) {عياض 

األقل على  رواة  خمسة  أيضًا  عنه  وروى  رواة،  خمسة  عن  روى  أحمد (62) قلت:  االمام  له  وأخرج  وابن  (63) ،   ،
داود (64) ماجة ابنُ (67) والبيهقي  ،(66)، والترمذي(65) ، وأبو  ذكره  الدارقطني:ـ، وق(68)الثقات   كتابه  ان فيـحب  ،وقد    ال 

  بأس   ال  شيخ  حاتم:  أبو  وقال  ة،ـثق  ن:ـمعي  ابن  ثمة عنـ قال ابن أبي خيحجر: )  افظ ابنُ ـوقال الح  ،(69) (  به  )يعتبر
 . (71)(صدوق ، وقال في تقريب التهذيب: )(70)بالمتين(  ليس به

فهو بذلك ال ُيعد مجهوال، فكيف ُيجهل من يروي عن خمسة رواة ويروي عنه خمسة رواة، ولم يصفه أحد من أئمة 
 الجرح والتعديل بالجهالة، وهو ما أراده النحاس من رفع الجهالة عنه، وهللا تعالى أعلم. 

 
 سعيد بن ذي لعوة  .6

سنذكره بإسناده عن أبي إسحاق عن ابن ذي   :قال أبو جعفر  ،ويحتجون بحديث رووه  النّحاس: }  قال أبو جعفر
وهذا من عظيم ما جاءوا به وابن    ،رجال شرب من أدواته قال أحدك على السكر  حدّ   ه لعوة أن عمر رضي هللا عن

 . (72){ ذي لعوة ال يعرف
ذب فيه على سيدنا   ال   حديثه،  في  الناس  )ُيخالف:  البخاري   ، قالعمر   قلت: لم يرِو سعيد هذا إاّل حديثًا واحدًا ك 

التاريخ الصغير  وهم،  وهو   حدان  ذي  بن   سعيد :  بعضهم  وقال.  ُيعرف ، وقال في موضع  (73)مجهول(:  وزاد في 
، وأبي حاتم  علي بن المديني  ،  فهو مجهول أيضًا عند (74)  حديث(  كبير  له  ما  شيخ  وهو  حديثه  آخر: )يضّعف

وقد ذكره   ،(75) (روى حديثا عن عمر في رخصة المسكر يخالف الناس في حديثه  ...  ال يعبأ بحديثهالرازي وزاد )
  روى   المسكر،  يشرب     الخطاب   بن  عمر  رأى  أنه  يزعم  دّجال،  شيخ  المجروحين وقال: )كتابه  ان في  حبَّ   ابنُ 
 ذي  بن  سعيد   أنه  زعم  ومن  الكتب،  في  ذكره  يحل  ال  آخر  وحديثاً   الحديث   هذا  إالّ   الدنيا  في  يرو  ولم  الشعبي،  عنه

 في  وقال  المدينة  الناس في  خطب   الذي  وهو  المسكر!،  هللا  رحمه  الخطاب   بن  عمر  يشرب   وكيف  ،  وهم  فقد   حدان
 يشربها  كان  ممن  عمر  يكن  ولم  العقل،  خامر  ما  والخمر  أشياء   خمسة  من  الخمر:  يقول   النبي  سمعت :    خطبته

، وذكره (76) عقلي(  يذهب   شيئا  أشرب [  ال]  وقال  نفسه  على  حرمها  بل  حالال،  شربها  كان   حيث   اإلسالم  أول  في
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، وال أعلم كيف وّثقه !،  فكل العلماء على تضعيفه  (77)يضعفونه(  والبغداديون   العجلي في ثقاته وقال: )كوفي ثقة،
ضّعفه يحيى وِمم ن  العُ ـ،وذك(78) معين  بن  وجهالته،  الضعفـقيره  وذك(79) اءـلي في  ابنُ ـ،  أيضًا  خ  ـ تاريشاهين في    ره 

الضعفـأسم والكذّ ـاء  )  ابين اء  )ضعفه(80) (ضعيفوقال:  الذهبي:  وقال   وفيه   وجماعة،  حاتم،  وأبو  يحيى،  ، 
 .(81)(.جهالة

على جهالة حاله وضعفه لم يرو ااّل حديثا واحدًا خالف به   بن ذي لعوة   والظاهر مما سبق يتبين لنا أن سعيد  
، وبذلك ال يعبئ له وال  الثقات فحديثه هذا يعد منكرًا وال يحتج به ألساءته الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

 يحتج به وال لحديثه الواهي والساقط، فكان قول النّحاس فيه في محله وهللا أعلم. 
 

 أو لبيد بن شماس   اس بن لبيد شم   .7
شماس بن لبيد ال يعرف ولم يرو عنه    : ريك يقول وشُ  ، هذا الحديث ال يحتج به ألن فيه لبيد بن شماس }  : قال أبو جعفر 

أحد إال سعيد بن مسروق وال روي عنه إال هذا الحديث والمجهول ال يقوم به حجة فلم تقم لهم حجة عن النبي وال عن  
 . ( 82) { أحد من أصحابه 

قال،  قلت:   كما  وهو  الراوي  في  ُشريك  قول  على  اعتمد  النحاس  أن  لبيد  ف الظاهر  بن  ِمن شماس  أحٌد  ي عرفه    ال 
رِّجوا له حديثًا واحدًا، كذلك لم ُيذكر في كتب التراجم إاّل في بعض الكتب، وم ن ت رجم له لم ي عرفه  ثين  ولم ُيخ  الُمحدِّ

مسروق( كما سيأتي، ولجهالته لم ُيضب ط أسمه   بن  سعيد   هـعن  روى   مسعود،  ابن  عن  ي يرو   بل اكتفى بقوله: )
 لبيد   بن  الكبير وقال: )شماس  ، وقد ذكره البخاري في التاريخ(83)   شماس بن لبيد أو لبيد بن شماس واسم أبيه فقيل   

 قاله  عليهم،  ُيحرم  حتى  يزالون   فما  الشيء  على  ليكونون   القوم  إن  -أي عبد هللا بن مسعود    –مسعود    بن  عن
 مسروق   بن  د ـسعي  عن  عمرو  نا  هللا  عبد   بن  نـالرحم  عبد   نا  د ـسعي  بن  د ـأحم  حدثني   مسروق   بن  سعيد   عن  ريكشُ 

 مسعود،   بن  نـع  ي الثقات وقال: )يرو   كتابه  ان في،  وذكره ابن حبّ ( 84) (...   مسعود   بن  حديث   لبيد   بن  شماس  عن
بعدما   شريكسراج الدين ابن الملقن قول    ، وردّ (86)، كذلك قال أبو حاتم الرازي ( 85) مسروق(  بن  سعيد   هـعن  روى 

، (87) ("ثقاته"   في  ذكره  حبان   ابن  ألن  مجهواًل؛  ليس  لبيد   بن  شماس:  ذكر كالمه عن شماس بن لبيد، فقال: )قلت 
  شماًسا   حبان   ابن   ذكر   وقد   واحد،   وكالهما   لبيد،   بن   شماس   هو   شماس   بن   لبيد :  قلت ووافقه بدر الدين العيني فقال: )

  ألنه   فيه   لهم   ال حجة   )وهذا   ، لكن ابن حزم األندلسي له رأي آخر فقال: (88) بذلك(   الجهالة   فزالت   الثقات،   كتاب   في 
ولبيد   مسعود؛   ابن   عن   رجل   عن   لبيد   بن   شماس   عن   مسروق   بن   سعيد   عن    أجهل   ورجل   مجهوالن،   شماس، 

 ،(89) وأجهل( 
ِذكُر ابن حبان له في الثقات ال يشفع له  فمما سبق من األقوال يتضح جليًا أن شماس بن لبيد مجهول   العين والحال، و 

  بن   سعيد   عنه   روى   مسعود،   بن   عن   وال يعني توثيقه، والدليل على ذلك أنه لم يصرح بتوثيقه وإنما قال عنه فقط: )يروى 
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ذ على ابن حبان التساهل في توثيق الرواة، وبذلك يكون  ( 90) مسروق(  مجهواًل بالتأكيد، وهو ما  ، هذا أواًل وكذلك ُيؤخ 
 . ألنه الصواب وهللا أعلم   ريك رحمه هللا ذهب إليه النّحاس حين اعتمد قول شُ 

 

 ي زام ـ الح   ي األسد   ي زام القرش ـ الد بن ح ـ خ   عبد هللا بن    َ  ان بن  عثم    اك بن  َ  الضح   .8
 ر ـ الكبي ي  ان المدن ـ أبو عثم 

 وعبد   محمد   بن  العزيز  عبد   عنه  روى   قد   لهم:  قيل  مجهول،  عثمان  بن  الضحاك  وقالوا:  النّحاس: }  قال أبو جعفر
 .(91) فديك{ أبي وابن كثير  أبي بن جعفر بن ومحمد  حازم أبي بن الدراودي العزيز

، وأخرج له االمام مسلم العديد من  (92) قلت: روى عن أكثر من ثالثين راٍو، وروى عنه ثالثون راٍو على أقل تقدير
،  (99) ، والنسائي(98) ، وأبو داود (97)، واالمام أحمد (96)، والحاكم(95) ، وابن حبان(94)خزيمة، وكذلك ابن  (93) األحاديث 
داود   الزبيري وأبو ، ووثقه أيضًا االمام أحمد ومصعب (102) )ثقة( معين: بن ، قال يحيى(101) وغيرهم ،(100) والترمذي

، وقال الخطيب  (105) هثقاتـان في  حب  وذكره ابنُ ،  (104)به(  يكتب حديثه وال يحتج  اتم: )ـال أبو حـوق  ،(103) بكير  وابن
)سمع  الزبير،  بن  عروة  مولى  وحبيب   المقبري،  وسعيد   المنكدر،  بن  ومحمد   عمر،  ابن  مولى  نافعا  البغدادي: 

 فديك،   بيأ    وابن  ان،القطّ   د ـسعي  بن  ويحيى  الثوري،  سفيان عنه روى   وغيرهم،  األشج،  بن   وبكير  النضر،  أبا  وسالما
، كما ذكره العجلي أيضًا في ثقاته وقال: (106) وغيرهم(  الواقدي  عبدهللا  وأبو  الحباب،  بن   ويزيد   عياض،  بن  وأنس

 ، وقال ابن حجر: )كان (108)بقوي(  ليس  زرعة  أبو  وقال  معين  بن  ، وقال الذهبي: )وثقه(107)الحديث(  جائز  )مدني
 .(110) (يهم صدوق ، وقال في التقريب: )(109) الحديث( كثير ثقة

فلم يذكره أحد من علماء الجرح والتعديل بالجهالة أبدًا، وقد وثق من أكابر علماء الجرح والتعديل،  فمن كان هذا 
حاله ال ُيعد مجهواًل اطالقًا؟! ويكفي تخريج أئمة الحديث المعتبرين لحديثه، وهو ما أراده النّحاس من رفع الجهالة 

 عنه، وهللا تعالى أعلم.  
 ، يقال اسمه ذكوان الفارسي موالهم،    الحميري ، أبو عبد الرحمن  اليماني طاووس بن كيسان   .9

مولى لقوم من النمر وهو فقيه أهل النمر وإن كان رجال صالحا فعنده عن    وطاووس  النّحاس: )  قال أبو جعفر
 .(111) (ابن عباس مناكير يخالف عليها وال يقبلها أهل العلم

هد بفضله وإمامته في الحديث والفقه والعلم وحسن العبادة والصدق، فهو من أكابر  المحّدثين    قلت: كلُّ من ت رجم له ش 
جال ْسُت ما  ) وس:  و قال طا   ،(112) الجنَّة(   أهل   ِمن   طاووًسا   ألظنُّ   )إنِّي :  عّباس   ابنُ   لذلك قال وسيٌد من سادات التابعين،  

ل م ة و  ، ) (113)بين الخمسين إلى السبعين من أصحاب رسول هللا  ْيل: )ما   بن  قال س    وجه   العلم   بهذا  يريد  أحًدا  رأيت  ُكه 
 يكذب،   ال  انه  علمت    طاووس  رأيت    ولو  طاووس   )حدثني  الزهري:  وقال  ،(114) ومجاهًدا(   وطاووًسا   عطاًءا   إال   هللا 

  من   لهجة  أصدق  أحداً   فينا  تحسبن  )وال  دينار:  بن  ، قال عمرو(115) طاووس(  يعني  الرضا  أخبرني  ميسرة:    وقال
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 الحديث حدثتك إذا طاووس: لي )قال ثابت: أبي بن حبيب  ، وقال(116) (سو قط مثل طاو  ما رأيت أحداً  طاووس...
وقال(117)أحدًا(  عنه   ت سأ لنّ   فال   لك  فأثبته   أهل  في   سيرين  بن   مثل  فينا   طاووس  )كان  سعد:  بن   قيس  ، 

  أخذ   )إنه :  الكرابيسي   حسن   ، وقال (119) والمفتون(   المحّدثون   هم   عباس   ابن   )أصحاب :  أحمد   قال اإلمام ، و(118) البصرة(
  كتابه   ان في ره ابن حبّ ـ وذك   ، (120) ثقة(   عن   مرسل   هو   فقيل   عنه،   ذلك   بعد   يرسله   وكان   عباس   ابن   وعن   كثيراً   عكرمة   عن 

  ي في ثقاته وقال: ) ـ جل ره الع  ـ ، كما ذك (121) التابعين(   سادات   ومن   فقهائهم   ومن   اليمن   أهلِ   اد ـ عبّ   من   الثقات وقال: )كان 
  طاووس   سمع  ن: ـ معي  بن   ى ـ ليحي  أحمد بن حنبل: )قلت  بن  قال عبدهللا و ،  (123)   ، ووثقه يحيى بن معين (122) (  ثقة  ي ـ تابع 
  خيار   من   وكان   التابعين،   أعالم   قال ابن األثير الجزري: )أحد ، و(124) أراه(   ال   قال:   شيئا؟   عنها   هللا   رضي   ائشة ـ ع   من 

وقال (125) الصالحين(   هللا   عباد    عن  وطاووس  مرسل  معاذ   عن  وطاووس  مرسل  علي  عن  )طاووس  زرعة:  أبو  ، 
  األعالم   أحد   وقال أبو سعيد العالئي: )الفقيه ،  (127) المشهور(   )التابعي وقال الحافظ ابن حجر:  ،  (126)مرسل(  عمر
  وهذا   عنه   ذلك   بعد   يرسله   وكان   عباس   ابن   علم   من   كثيرا   عكرمة   من   أخذ   أنه   له   كالم   أثناء   في   الكرابيسي   حسين   ذكره 

  : بن المديني ا قال    آخر: ) وقال أبو سعيد العالئي في موضع  ،  (128) بذلك(   وصفه   أحداً   أر   ولم   مدلسا   يكون   أن   يقتضي 
لم يسمع من عثمان    : وقال أبو زرعة   ، ال أراه سمع من عائشة   : وقال يحيى بن معين   ، لم يسمع من معاذ بن جبل شيئا 

أدرك زمنه  وعن معاذ    ، شيئا وقد  )(129)   ( مرسل   وطاووس عن عمر وعن علي  ابن حجر:  الحافظ   ال ـق  ،وقال 
 ثالثة   السلطان  متجنبوا  عيينة:   ابن  وقال  طاووس،   من   الناس  أيدي  في   عما  أعفّ   أحداً   ت ـيرأ    ما  نار:ـدي  بن  عمرو

  ومفتيهم،  اليمن   أهل  : )شيخ عادل نويهض قال الشيخ  ،(130) زمانه(  في  والثوري   زمانه  في  وطاووس  زمانه  في  ذر  أبو
  عبدالرحمن  أبو  )االمام  ، وقال الذهبي:(131) بمكة(   التفسير   مدرسة   مفسري   مشاهير   ومن   المحدثين،   أكابر   من   تابعي، 
  وابن   هريرة  أبي  عن  اءالقرَّ   طاووس  كان  هألنّ   معين  بنا  الـفق  فلقب   وانـ ذك  اسمه  لـوقي  الفرس  أبناء  من  اليماني
 .(133)( فاضل هـفقي ثقة افظ ابن حجر: )ـ، وقال الح(132)الزهري( وعنه وعائشة عباس

ذهب إليه النّحاس، فلم يذكره أحد من علماء الحديث فقول النّحاس عن طاووس ليس بمحله، وهذا من عجيب ما  
يروي  أن  يمكن  فال  واالمانة،  بالصدق  له  مشهوٌد  بإمام  يليق  ال  الذي  الوصف  بهذا  والتعديل  والجرح  والعلل، 
اِلف أئمة الحديث والفقه!!!، خاصًة أنه كان عالما في الحديث والفقه والرجال، وكان عداًل في  أحاديث منكرة وُيخ 

 ضابطًا لحفظه، وهللا تعالى أعلم.  نفسه
 ، أبو الحسن، ويقال أبو محمد ي الهاشم   ي بن أبى طلحة: سالم بن المخارق القرش   ي عل  .10

  { النّحاس:  جعفر  أبو  عنه  عباس قال  ابن  وهو صحيح عن  األول  بالصواب  األقوال  والذي    ، (134)  وأولى 
،  (136) وعكرمة  (135) ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس وإنما أخذ التفسير عن مجاهد   :يطعن في إسناده يقول

 . (137) { وهذا القول ال يوجب طعنا ألنه أخذه عن رجلين ثقتين وهو في نفسه ثقة صدوق 
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ابن عباس   لم يسمع من  أكيد  فيه كان محقًا كونه  الذي طعن  التفسير عن مجاهد وعكرمة،  قلت:  ؛ وانما سمع 
، وكل من ترجم له ذكر ذلك، وهو ما  فروايته عن ابن عباس منقطعة إلسقاطه راٍو بينه وبين عبد هللا بن عباس  

(، وقد أثبت االنقطاع االمام  خذه عن رجلين ثقتين ألنه أ   وهذا القول ال يوجب طعناً صرح به نفسه آنفًا حيث قال: ) 
وفسر عبد    أي أخذ عنهم،   ، ( 138) سعد(   بن   وراشد   زيد   بن   ومحمد   مجاهد   البخاري في ترجمته فذكر شيوخه بقوله: )عن 

بقوله:   ، وذكره أبو حاتم الرازي في المراسيل ( 139) ( بن عباس مرسل ا عن الرحمن بن أبي حاتم الرازي هذا الكالم بقوله: ) 
وقد حدثنا عبد هللا بن يوسف عن    ، بن عباس التفسير ا بن أبى طلحة من    ي لم يسمع عل  : يقول   ( 140) قال سمعت دحيماً ) 

مجاهد   ي عل  عن  طلحة  أبى  عباس  ( 141) ( بن  ابن  من  سماعه  يثبت  فلم   ،  وقال سفيان  ،  بن  يعقوب  يوسف  أبو 
ولكن  ،  إن شاء هللا مستقيم الحديث   وهو )   : أبي داود وقال اآلجري عن  ،  ( 142) حجة(   هو   وال   بمتروك   هو   : )ليس الفسوي 

الثقات وقال:  كتابه  بان في  حِ   كذلك ذكره ابنُ ، ( 144) وذكره العجلي في ثقاته ووثقه   ، ( 143) ( له رأي سوء كان يرى السيف 
لكنه  ،  ( 146) كوفي(   ، قال االمام أحمد بن حنبل: )ثقه ( 145)   ( بن عباس الناسخ والمنسوخ ولم يره ا وهو الذي يروى عن  ) 

،  ( 147)   ( له أشياء منكرات وهو رجل من أهل حمص فرق بينه وبين علي بن أبي طلحة الشامي الذي ضّعفه بقوله: ) 
وعلي بن أبي طلحة هما رجالن،  فجعلهما رجالن ذكر ذلك ابنه عبد هللا في كتابه العلل ومعرفة الرجال حيث قال: ) 

ى عنه داود بن أبى هند، والذي روى عنه الكوفيون روى  هذا الشامي روى عنه معاوية بن صالح، وأبو فضالة، ورو 
إنما   حجاج  رأى  والذي  صالح،  بن  وحسن  الثوري،  أدرك    عنه  أراه  وال  وحسن،  سفيان،  عنه  حدث  الذي  هذا  رأى 

، والذي يبدو لي أنهما واحد، ألن كل من ترجم له ذكر أسمه كامال مع كنيته وشيوخه ومن رووا عنه  ( 148) ( الشامي 
  عن   ، وقال الحافظ ابن حجر: )أرسل ( 149) منكرات(   أشياء  له   أحمد   البحث فيه مطابقا، وقال الحافظ الذهبي: )قال فكان 

 .  ( 150)   يخطئ(   قد   صدوق   السادسة   من   يره   ولم   عباس   ابن 
أو  الثقات  عن  روى  فإذا  ذلك،  في  بتفصيل  العسقالني  حجر  ابن  والحافظ  الذهبي  الحافظ  قاله  ما  والقول  قلت: 

اته الثقات أحتج بها وهذا يفسر تخريج اإلمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة له، أما إن خالفت وافقت رواي
أحمد،   االمام  قال  كما  منكرة  روايته  كانت  الثقات  أورد  روايته  هللا  الّ   نورُ لذلك  عبد  بن  علي  بن  من  دين  وهو 

 فلذلك  أصحابه  ثقات   عن   حمل  إنما   لكنه  عباس،  ابن  يلق  المتأخرين كالم الحافظ ابن حجر وأضاف عليه: )لم 
 .(151)النسخة( هذه على يعتمدون  وغيرهما حاتم وأبو البخاري  كان

 في محله ألنه روى عن الثقات وهللا تعالى أعلم. هنا فقول النّحاس فيه  
 

 الكوفي   السبيعي ، أبو إسحاق  الهمداني عمرو بن عبد هللا بن عبيد أو على أو ابن أبى شعيرة ،   .11
وهو مدلس   ،ألن أبا إسحق لم يقل حدثنا عمرو بن ميمون   ؛هذا الحديث ال تقوم به حجة)  النحاس:  قال أبو جعفر

 .(152) (ال يقوم بحديثه حجة حتى يقول حدثنا أو ما أشبهه
الرواية حيث  قلت: أجمع أئمة الجرح والتعديل على إمامته في الحديث ، وأخرج له أصحاب الكتب الستة، وكان مكثرًا في  

، ولكن ُأتفق على أنه كان    ، وأدرك العديد من الصحابة  ( 153)   بلغ عدد شيوخه أربع مائة؛ ذكر ذلك علي ابن المديني 



 2022(، لسنة 1، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 

 

123 
 

قال   إسحاق : ) شعبة يدّلس،  شيئاً   : قيل ألبي  لم تسمع من علقمة  أنك  شعبة يزعم  قال رجل  و   ، ( 154) ( صدق   : قال   ، إن 
  من مجاهد ومن الحسن   كان هو أحسن حديثاً   ، ما كان يصنع هو بمجاهد   : قال   ؟ سمع أبو إسحاق من مجاهد )   : لشعبة 

  بالزهري   ويشبه   الشيباني   أبى   من   واحفظ   ، وقال أبو حاتم الرازي: )ثقة ( 156) ، ووثقه يحيى بن معين ( 155) ( ابن سيرين   ومن 
ره العجلي في  ـ وذك  ، ( 158) مدلسا(   الثقات وقال: )كان   كتابه   ان في حبّ  وذكره ابنُ ،  ( 157) الرجال(   في   واتساعه   الرواية  كثرة  في 

  ذلك   وسائر   أربعة   إال   األعور   حارث   من   يسمع   ولم   شيئاً   علقمة   من   إسحاق   أبو   يسمع   ولم   ثقة،   تابعي   ثقاته وقال: )كوفي 
  األعالم   )أحد :  أبو البركات الذهبي الشافعي ، وقال  ( 160) ، وقال أبو زرعة: )مشهور بالتدليس( ( 159) أخذه(   كتاب   هو   إنما 
الشيخان التابعين...    أئمة   من  بتوثيقه واحتج به  ، وقال  ( 161) ( أطلق يحيى بن معين والنسائي والعجلي وأبو حاتم القول 

  اختلط، وقال   قد   كان :  العلم   أهل  بعض  قال :  الفسوي   يعقوب  به، وقال  االحتجاج   على  المتفق   التابعين  أئمة   العالئي: )أحد 
، وقال العالئي  ( 162) اختلط(   ما   بعد   إسحاق   أبي   من   عيينة   ابن   سمع   إنما :  يقول   ؤاسي الر   حميد   سمعت :  معين   بن   يحيى 

  تغير   وقد   عيينة   ابن   منه   وسمع   أحد   يضعفه   لم   ونسي   شاخ   نبيل   ، وقال الذهبي: )ثقة ( 163) التدليس(   من   أيضًا: )مكثر 
هو  االعالم ...    الكاشف: )أحد وقال في  ،  ( 165) حفظه(   وساء   الكبر   من   موته   قبل   تغير   ، وقال أيضًا: )ثقة، ( 164) شيئا( 
  اختلط   ة ـ الث ـ الث   من   د ـ اب ـ ع   ر ـ مكث   ة ـ ثق   ر: ) ـ حج   افظ ابنُ ـ ، وقال الح ( 166) (   اماً قوّ   اً ـ ان صوام ـ وك   ، ات زا مرّ ـ غ   ، رة ـ ري في الكث ـ كالزه 

 . ( 167) بأخرة( 
يدّلس عمن يروي مما سبق يتبين أن كل من ترجم له شهد بفضله وامامته بالحديث ولكن مع فضله ااّل أنه كان  

عنهم، سيما إن لم يصرِّح بالسماع واللقية في حديثه، فإذا قال: عن فالن، فال يحتج بحديثه، وهو موافق تمامًا لما 
د من  ـولم يعتبر أح  الئي: )ـذهب إليه النّحاس، أما م ن تكّلم عن اختالطه في آخر عمره فال يعبئ له؛ لقول الع  

ذُ ـاألئ ما  اختمة  من  إسحالط  ـكر  مطلقـاحتج  ،اقـأبي  به  يخت  اـً وا  لم  أنه  على  يدل  شـوذلك  في  من  ـلط  يء 
،  من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم إال أنه شاخ ونسى ولم يختلط)  :فقالام الذهبي  ـوضح ذلك االما، و (168) (ثهـحدي

وال أئمة الجرح والتعديل ألق  وافقاً ، فقول النحاس فيه كان م(169)(وقد سمع منه سفيان بن عيينة، وقد تغير قليال
 وهللا أعلم. 

 نافع بن علقمة بن صفوان بن أمية  .12
 . ( 170) { وفيه من العلل أن نافع بن علقمة ليس بمشهور بالرواية }   النحاس:   قال أبو جعفر 

بحسب ما لدي من المصادر، فرواية الحديث ليس من صنعته، فلم يترجم له  قلت: لم يكن له حديث عن النبي 
ن عمر ـ ر المؤمنيـوقد وّلي مكة وأصبح أميرًا عليها في عهد أميأئمة الجرح والتعديل اال القليل منهم كما سيأتي،  

بن الخطاب  
 (171) . 

ذكره ابن عبد و ،  (172)الناس(  ه ـعن  روى   الصحابة  من  جماعة  عن  ي يرو   الثقات وقال: )كتابه  ان في  حبّ   ذكره ابنُ 
ونقل قوله عبد الرحمن بن    ،(173)(وقد قيل: إن حديثه مرسل  ،يقال: إنه سمع النبي  عاب وقال: )ــالبر في االستي
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،  (175)   مرسل(  حديثه  إن  قيل  ، كذلك قال أبو سعيد العالئي وزاد: )وقد (174)(يقال: إنه سمع النبي  أبي حاتم: )
 .(176)  صحبة( له أعلم أبو حاتم الرازي: )الوقال 

( أي برواية الحديث، واللفظ دقيق جدًا فلم يقدحه بالجهالة ألنه مشهور عينًا  ليس بمشهور بالروايةفقول النّحاس: )
، فال يعد مجهواًل، وفي نفس الوقت ال  وحااًل، فكان واليًا على مكة في خالفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  

، فرواية الحديث ليس من صنعته  وال عن الصحابة    يعد مشهورًا برواية الحديث، ألنه لم ُيحّدث عن النبي  
 وهو ما أراده النّحاس وهللا أعلم.
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 الخاتمة
وعلى آله      د نا محمّ ـن نبيّ ـوالمرسلياء  ـاألنبي  سيد والصالة والسالم على    ،الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات 

 وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 
فيه جهدي وطاقتي، وخرجت   بذلتهذا البحث، وقد    كمالمن إ[  وتوفيقهوفضله  هللا تعالى    من  عون ]بفقد انتهيت  
 ، من أبرزها:  بنتائج طيبة

وا .1 اللغة  في  امامًا  يكن  لم  النّحاس  االمام  امامًا أن  كان  وانما  سب  فح  والمنسوخ  والناسخ  والتفسير  لنحو 
متبصرًا   وناقدًا  الرجال،  ومعرفة  الحديث،  علل  في  متمكنًا  عالمًا  فوجدته  العلم،  فنون  كل  في  موسوعيًا 

  .بالرجال
منهج  ذ  ، وفي الوقت نفسه لم يكن من المتساهلين فيهم، فاتخفي نقد الرواة منهج المتشدد لم يكن منهُجه   .2

 الوسط في الجرح والتعديل.
ق تمامًا مع أقوال أئمة الجرح والتعديل والبالغ عددهم  وافقد جاء قوله في الرجال في هذا البحث الصغير م .3

ف ق في نقده   عشر راٍو، ااّل في راٍو واحٍد لم ينصفه كما مرَّ آنفاً   ااثن ، وكأنه قد اطلع على الرواة ( 177)  ولم ُيو 
 ، وعاصر أئمة الجرح والتعديل.ألنه من المتقدمين ومم ن عاصر الرواة وسبر حالهم ذلك 

ومعرفة  .4 والعلل  والتعديل  الجرح  أئمة  من  عهده  في  المعتبرين  شيوخه  على  للرجال  نقده  في  اعتمد  ربما 
 .(179)، وشريك رحمه هللا (178) رحمه هللا النسائي  أحمد بن شعيب الرجال كاإلمام أبي عبد الرحمن 

رأيته ال ينتقل من مسألة إلى مسألٍة أخرى إاّل بعد أن يحيط بالمسألِة التي هو في صددها من جميع  وقد   .5
 . جوانبها، فيثريها شرحًا وتفصياًل ومراجعة

ومن   فمني  تعٍد،  أو  زلل  أو  خطأ  من  فيه  كان  وما   ، وتوفيقه  وحده  هللا  فمن  صواب  من  فيه  كان  وما  هذا 
 راء، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.منه ب  ورسوله  الشيطان، وهللا 
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الهوامش قائمة   

 

 (. 171( الناسخ والمنسوخ للنحاس: )1)
 -ر ـار الفكي، الناشر: د  ـاري الجعفـم أبو عبدهللا البخـل بن إبراهيـد بن إسماعير، المؤلف: محمّ ـخ الكبيـ( ينظر الكنى، وهو جزء من التاري2)

 (،  31)  276دوي، الترجمة ـاشم النـسيد هق: الّ ـروت، تحقيـبي
 ( 291/ 7)  2189 دي: الترجمةال البن ع  ـ اء الرجـل في ضعفـنظر الكام( يُ 3)
:    3حلب، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، عدد األجزاء :    –( المجروحين، المؤلف: أبو حاتم محمد بن حبان البستي، الناشر: دار الوعي  4)

 (. 418/ 2) 1277ة ـالترجم
 (. 373/  9)  1721بن أبي حاتم: الترجمة اليل عدِ رح والت  ـ( الجُ 5)
 (. 4/  12) 434( ينظر تهذيب التهذيب البن حجر العسقالني: ترجمة راشد بن كيسان أبو فزارة 6)
 (. 4/  12)  471( ينظر تهذيب التهذيب البن حجر العسقالني: الترجمة 7)
ة  بع  روت، الط  ـ بي   –تب ـ الم الك ـ ي، الناشر: ع ـ الئ د الع  ـ بو سعي كلدي أ  ـ ل بن كي ـ بن خلي د  ـ ل، المؤلف: أبو سعي ـ ام المراسي ـ ل في أحك ـ امع التحصي ـ ( ج 8) 

 (. 310)    964ة ـالترجمي،  ـ ف ل  جيد السَّ بد الم  ي ع  مدِ ق : ح  ـ ، تحقي 1986  –  1407انية،  الث  
 (. 171( الناسخ والمنسوخ للنحاس: )9)
أب10) سنن  ينظر  د  ـ(  األ  ي  بن  لسليمان  د  ـشعاود،  أبو  السجستث  األ  ـاود  د  زدِ اني  الناشر:  تحقيـالفك  ار  ي،  محمّ ـر،  محيق:  الّ ـد  عبي  د  ـدين 

 (. 2/354)  3687سكر: ح نهي عن المُ اب الّ ـة: بـ، واألحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها، كتاب األشرب4د، عدد األجزاء: ـالحمي
 (. 164/  38)  777( ينظر تهذيب التهذيب، البن حجر العسقالني، الترجمة 11)
  –راث العربي  ـياء التـاشر: دار إحـمي، النـذي السلـسى الترمـسى أبو عيـ د بن عيذي، المؤلف : محمّ ـن الترمـح سنـع الصحيـ( ينظر الجام12)

اب ما ـة: بتاألشرب اب  ـها، كتـاني عليـام األلبـلة بأحكـذياديث مُ ـح، األ  5جزاء :  د األ  اكر وآخرون، عد  ـد شد محمّ ق: أحم  ـروت، تحقيـبي
 (. 293/ 4) 1866له حرام، ح ـره فقليـ اء ما أسكر كثيـج

ارق بن  ق: ط  ـ، تحقي1415اهرة ،  ـالق  –ن  ـاشر: دار الحرميـراني، النـد الطبحم  اسم سليمان بن أ  ـ( ينظر المعجم األوسط، المؤلف: أبو الق13)
 (. 4/323)4330، ح 10ي، عدد األجزاء : ـسينيم الحُ اهِ ن بن إبر  بد المحسِ ع  د ,وض هللا بن محمّ ع  

روت، ـبي  –ار الفكر  اشر : د  ـاني، النـد الجرجبو أحم  د أ  هللا بن محمّ ي بن عبدِ دِ رجال، المؤلف : عبدهللا بن ع  اء الّ ـامل في ضعفـ( الك14)
 . (3/133يع : )، من اسمه رب 7اوي، عدد األجزاء : ار غزّ ـى مختـ، تحقيق : يحي1988  – 1409الثة ،  ـة الثـالطبع

 (. 161/ 6)  2034رجمة ـر، لإلمام البخاري : التـاريخ الكبيـ( الت15)
الترجمة  16) التهذيب:  تقريب  في  ابن حجر  الحافظ  عنه  قال  أفضل  2/451)  5489(  أيوب ما رأيت  قال  بالمدينة  الفقهاء  أحد  )ثقة   :)

 (: )الفقيه(. 130/ 2)  4528منه(، وقال عنه الحافظ الذهبي في الكاشف: الترجمة 
 (. 7/176) 9535رجمة  ـان : التات البن حبَّ ـ( الثق17)
( ينظر المراسيل البن أبي حاتم الرازي، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي، 18)

 (. 24)  264، الترجمة 1عدد األجزاء: 
  ان ) طَّ الق    ن ابنِ س  و الح  ـاسي، أبـري الفـامي الحميلك الكت  بد الم  د بن ع  لي بن محمَّ ام، المؤلف: ع  اب األحك  ام في كت  هم واإليه  ان الو  ـ(  بي19)

م، عدد  1997-هـ1418ى ،  ـولة : األ  بع  اض، الط  ـريالّ   –ة  يب  ار طِ اشر: د  ـد، النـت سعيـسين آيق : د. الحُ ـ(، المحق  هـ628المتوفى :  
 (. 605/ 4) 2150أجزاء ، ومجلد فهارس(، ح 5) 6األجزاء : 
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 (. 657/  2)  8239(  تقريب التهذيب البن حجر العسقالني: الترجمة 20)
 (. 164/  38)  777( ينظر تهذيب التهذيب، البن حجر العسقالني، الترجمة 21)
تنقي22) ينظر  تحقيـ(  أحـح  التعليـق  ش  ـاديث  محمّ الّ   مُس ق،  أ  دين  بن  ع  حم  د  بن  اله  د  الح  بد  الوفاة  نب  ادي  ت  744لي،  صالح  هـ،  أيمن  حقيق 

 (. 472/ 3) 2158، ح 3م، بيروت، عدد األجزاء 1998ة، سنة النشر لميّ ب العِ تُ ار الكُ شعبان، الناشر د  
 (. 442/  2)  6734( ينظر الكاشف للذهبي : الترجمة 23)
 (. 176( الناسخ والمنسوخ للنحاس: )24)
 ة.ـن ماجـرمذي، ابـائي، التـو داود، النسـلم، أبـاري، مسـ( البخ25)
 (. 361/  5)   1079ة ـالترجمزي:  ـ ال للم ـ ب الكم ـ (، وتهذي 20/  2)   : رح والتعديل ـ د في الج  ام أحم  ـ وال اإلم ـ وعة أق ـ وس ـ ( م 26) 
 (. 361/ 5)  1079( تهذيب الكمال للمزي: الترجمة 27)
 (. 407/ 2)  البـن ع دي ( ينظر الكامل في الضعفاء28)
 (. 361/ 5)  1079للمزي: الترجمة ( تهذيب الكمال 29)
ن، ـد بن حسيوسى بن أحم  ـد بن مود بن أحم  حمُ د م  ار، المؤلف : أبو محمَّ ـاآلث  ـيال معانـرج  ـيار في شرح أسامـاني األخيـ( ينظر مغ30)

الحنفـالغي بـابي  الّ ـي  العيدر  )ـدين  حق855  -هـ  762ني  أبـهـ(،  محمّ ـقه  هللا  عبد  محمّ و  حسن  حسد  إسماعـد  الّ ـين  الّ ـشافعل  شيخ  ي 
 .  362ة ـارس(، الترجمـد ف  ر بـ )محمّ ـري الشهيـري المصـاهـالق

 . (18/ 4) 2925ة ـدوري: الترجمة الّ ـرواي -نـن معيـخ ابـنظر تاري( يُ 31)
 (. 8)  47ة ـرازي: الترجماتم الّ ـي حـل البن أبـنظر المراسي( يُ 32)
 (. 32) 703ة ـ: الترجمالمصدر نفسه( 33)
 (. 329/ 3) 1585ة ـدوري: الترجمة الّ ـرواي -نـن معيـخ ابـنظر تارييُ  (34)
 (. 8)  47ة ـرازي: الترجماتم الّ ـي حـل البن أبـنظر المراسييُ  (35)
:  هـ، الناشر    385  -  306ني،  ـهدي الدارقطد بن م  ي بن ُعم ر ابن أحم  ـن علـو الحسـف: أبؤلّ ة، المُ ـاديث النبويـواردة في األحـلل الـ( الع36)

   3837ن هللا : ح  ـن زيـوظ الرحمـج د. محفـق وتخريـم، تحقي1985  -هـ  1405شارع عسير، الطبعة االولى    -دار طيبة الرياض  
(15  /65 .) 

 (. 269) 712ة ـرازي: الترجماتم الّ ي ح  ـل البن أبـنظر المراسيي: يُ ـد العالئـي سعي ـل، ألبـام المراسيـل في أحك  ـامع التحصيـ( ج37)
 -  روتـبي  –ة  لميَّ ب العِ ـتُ ار الكُ اشر : د  ـي، النـمي البستـ اتم التميـو ح  ـد أبُ ان بن أحم  د بن حبَّ : محمّ ار، المؤلفـاء األمصـر علمـمشاهي(  38)

 (. 108) 823ة ـق : م. فاليشهمر: الترجمـ، تحقي1959
 (. 137/ 4)  2169ة ـ( الثقات البن حبان: الترجم39)
 (. 169/  1)   362ة ـالترجم :  ي ين العين دِ ار لبدر الّ خي  األ    ي ان غ  (، وم  281/  1)   257ة ـالترجملي:  ـ ج للع  ات  ـ ق  ر الثّ ـ نظ ( يُ 40) 
 (. 451/ 1)  1690ة ـي: الترجمـدال للذهبـزان االعتـ( مي41)
 (. 307) 902ة ـي: الترجمـاشف للذهبـ( الك42)
 (. 150)  1084ة ـر: الترجمـب البن حجـ ب التهذيـ( تقري43)
ة ـ(، وينظر التبيين ألسماء المدلسين، ألبي الوفا الحلبي الطرابلسي: الترجم36)   7وطي: الترجمة  ـدين السين، لجالل الّ ـالمدلسياء  ـ( أسم44)

11  (59 .) 
 (. 132( الناسخ والمنسوخ، البي جعفر النحاس: )45)
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الطبق46) الكبـ(  محمّ ـات  المؤلف:  سعرى،  بن  منيـد  بن  البصـد  عبدهللا  أبو  الزهـع  صادرـري  دار  الناشر:  عباس،  إحسان  المحقق:    –ري، 
 (. 359/ 6: ) 8، عدد األجزاء : 1بيروت، الطبعة: 

  -  1411روت، الطبعة األولى  ـبي  –ة  ب العلميّ ـ: دار الكتائيـن النسـب أبو عبد الرحمـد بن شعيـ( سنن النسائي الكبرى، المؤلف: أحم47)
الغفّ ـ، تحقي1991 د. عبد   : سليق  , سيـالبنمان  ـار  عدد األجزاء:  ـروي حسـد كسـداري  دية أسنان  6ن،  ذكر  باب  القسامة:  ، كتاب 

 (،  4/350)  7476(، ح 234/ 4) 7005الخطأ: ح 
: ـائي، المحقق : الشريف حاتم بن عارف العوني، الناشرـب بن علي النسـد بن شعيـن أحمـ( ذكر المدلسين، المؤلف : أبو عبد الرحم48)

 (. 123) 12 :الترجمة،1423ة األولى ـة: الطبعـرمة، الطبعـة المكـد ـ مكـالم الفوائـدار ع
 (. 173/ 3)  265( المصدر نفسه : ح 49)
يق :  ـ ، تحق 1966  –  1386روت ،  ـ ة بي ـ : دار المعرف دادي، الناشر ـ ي البغ ـ ن الدارقطن ـ ر أبو الحس ـ ي بن عم ـ ( سنن الدارقطني، المؤلف : عل 50) 

اب الصالة: باب ذكر قوله صلى هللا عليه و سلم من كان له إمام فقراءة اإلمام له  ـ : كت   4  ي، عدد األجزاء ـ ي المدن ـ يمان هاشم  د هللا ـ د عب سيّ الّ 
 (. 155/ 2)   2(، ح 326/  1)   8قراءة واختالف الروايات: ح  

مكت51) الناشر:  البيهقي،  بكر  أبو  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  المؤلف:  الكبرى،  البيهقي  سنن  ينظر  الباز  (  دار  مكة   -بة 
 33ارة: باب منع التطهير بالنبيذ: ح  ـاب الطهـ: كت10، تحقيق : محمد عبد القادر عطا، عدد األجزاء:1994  –  1414المكرمة،  

 (. 5/210)  9822(، ح  12/ 1)
 (، 395/ 1) 1720(، ح 355/ 1) 1551(، ح 179/  1) 815( ينظر المصدر نفسه: ح  52)
 (. 346/ 1) 1524( المصدر نفسه: ح 53)
 (. 169/ 7)  13747( المصدر نفسه: ح 54)
الجيل  55) دار   : الناشر  نصار،  حسن  محمود  محمد  محمود  المحقق:  السيوطي،  الدين  جالل  المؤلف:  المدلسين،  أسماء  بيروت،   –( 

 (. 37) 8: الترجمة  1الطبعة : األولى، عدد األجزاء :
ْبط ابن العجمـد بن خليم بن محمّ ـاهي( التبيين ألسماء المدلسين، المؤلف: أبو الوفا إبر 56) ق حسن،  ـى شفيـشافعي ، المحقق : يحيي الّ ـل س 

 (.20) 11الترجمة  م،1986 -هـ   1406ى  ـولة : األبيروت، الطبع   –ة ـتب العلميّ الناشر : دار الكُ 
اجي أمرير ود الح  حمُ ور بن م  د شكُ بي، المحقق: محمّ ذه  ان الّ ثم  د بن ع  حم  د بن أ  ق، المؤلف: محمّ ثَّ و  م فيه وهو مُ لّ ك  اء من تُ أسم    ( ذكرُ 57)

 (.64) 78: الترجمة: م1986هـ ـ 1406: األولى اء، الطبعةار ـ الزرق  ن  ة الم  ياديني، الناشر: مكتب  الم  
 (. 311)   928ي، الترجمة  ـ ذهب اشف للّ ـ الك ( 58)
التقديأ ف  ـ( تعري59) الموصـهل  بالتدليـس بمراتب  أبـوفين  المؤلف:  الني ـر العسقج  د بن ح  د بن أحم  ي بن محمّ ـد بن علالفضل أحم  و  ـس، 

،  1ى، عدد األجزاء :  ـ ة : األول ـ األردن، الطبع  –ار  ـ ة المن ـ اشر : مكتب ـوني، الن ـ د هللا القري ـ اصم بن عب ـ ق: د. ع ـ هـ(، المحق 852: )المتوفى  
 (. 48)   118الترجمة:  

 (. 152/  1)   1119الترجمة  ( تقريب التهذيب البن حجر العسقالني:  60) 
 (. 171( الناسخ والمنسوخ للنحاس: )61)
 (. 1/ 10)  343(، وتهذيب التهذيب، البن حجر العسقالني: الترجمة 376/ 8) 1751( ينظر تهذيب الكمال، للمزي: الترجمة 62)
 (. 51/  23) 14703( ينظر مسند أحمد: الترجمة 63)
اقي،  ـالب   بدِ اد ع  ؤ  د فُ ق: محمّ ـروت ، تحقيـبي -رـار الفكاشر: د  ـني، النـزويبدهللا الق  و ع  ـزيد أبــيد بن اجه، المؤلف: محمّ ـن ابن مـ( ينظر  سن64)

 (. 1125/  2)  3393، مع الكتاب: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، واألحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها : ح 2دد األجزاء: ع  
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 (.  368/ 3)3683( ينظر سنن أبي داود : ح 65)
(، وقال: )وفي الباب عن سعد و عائشة و عبد هللا بن عمر و ابن عمر و خوات بن جبير،  292/  4)   1865( ينظر سنن الترمذي : ح  66) 

 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر(. قال الشيخ األلباني : حسن صحيح 
،  1410ى ،  ـولة األُ ـروت، الطبعـبي  –ة  ـب العلميـار الكتاشر: د  ـهقي، النـين الب  ـيس  د بن الحُ ر أحم  ـو بكـؤلف: أبان، المُ ـب اإليم  ع  ( ينظر شُ 67)

 . 5576،  5389: ح 7اء : جز  د األ  د  ول، ع  ـوني زغلـد بسيـد السعيق: محمَّ ـتحقي
 (. 281/  6)  7738( الثقات البن حبان: الترجمة 68)
للدارقطن ـ البرق   ت ـؤال س (  69) المؤلف: عل ـ اني  الحس ر  ـ ي بن عم ـ ي،  الدارقطن ـ أبو  البغ ـ ن  الن ـ ي  الطبع ـ باكست   –لي  ـ انه جمي ـ اشر: كتب خ ـ دادي،  ة  ـ ان، 

 (. 28)   136:     1ري، عدد األجزاء :  ـ د القشق د أحم  م محمَّ ـ الرحي   ق : د. عبد ـ ، تحقي 1404األولى ،  
 (.2/ 10)  343( تهذيب التهذيب البن حجر العسقالني: الترجمة 70)
 (. 198/ 1) 1777حجر العسقالني: الترجمة ( تقريب التهذيب البن 71)
 (. 171( الناسخ والمنسوخ للنحاس: )72)
(، والتاريخ الصغير له أيضا:  49)   132(، والضعفاء الصغير له: الترجمة  3/471)  1569( ينظر التاريخ الكبير للبخاري: الترجمة  73)

 (. 299/ 1)  1451الترجمة 
 (. 407/ 3)  832ة ـالترجمدي: ن ع  ـ( الكامل في الضعفاء الب74)
 ( 18/ 4) 75ة ـاتم: الترجمـي حـبأ   بـنل الـوالتعدي رح  نظر الج  ( يُ 75)
 (. 353/ 1) 387ة ـان: الترجم( المجروحين البن حبّ 76)
 (. 397/  1) 587ة ـلي: الترجمـ( الثقات للعج77)
  -راث اإلسالميـاء التـمي وإحيـث العلـز البحـاشر: مركـا، النـزكرين أبو  ـ ى بن معيـدوري، المؤلف: يحيرواية الّ  -نـخ ابن معيـ( ينظر تاري78)

(، 360/ 3)  1750ة  ـ: الترجم  4د األجزاء :  د  يف، ع  ور س  د نُ د محمَّ ق: د. أحم  ـ، تحقي1979  –1399رمة، الطبعة األولى،ـة المكـمك
 (. 18/  4)  75ة ـاتم: الترجمـي حـبأل البن ـرح والتعديوالج  

ينظر  79) الكبيـالضعف(  أبو جعفر محمَّ ـاء  المؤلف:  عُ ر،  بن  العقيـمر بن مد  النـوسى  د  ـلي،  الم  اشر:  العلميـكتار  الط  ـبي  –ة  ـبة  ة ـبعروت، 
 (. 104/  2)  572ة  ـ: الترجم 4زاء : ـجد األ  د  ي، ع  ـن قلعجـي أميـق : عبد المعطـم، تحقي1984  -هـ  1404ى ، ـولاألُ 

د  حم  د أ م محمَّ ـ ق: عبد الرحي ـ اهين، المحق ـ ابن ش ـ ان المعروف ب ـ ثم د بن عُ حم  مر بن أ ـ فص عُ ين، المؤلف: أبو ح  ـ والكذاب اء  ـ اء الضعف ـ ( تاريخ أسم 80) 
 (. 99)   250ة ـالترجم:  م  1989هـ/ 1409ولى،  ة : األُ ـ قري، الطبع ـ القش 

   3166لبنان:    –المجلد االول، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت    ،اوي ـد البجق علي محمَّ ـي، المؤلف: تحقيـدال للذهبـزان االعتـ( مي81)
(2 /134 .) 

 (. 185( الناسخ والمنسوخ للنحاس: )82)
 ( 75/  4) 2186ة ـني: الترجمـدين العيدر الّ ـار لبـاني األخيـ( ينظر مغ83)
 (. 259/ 4)  2733ة ـاري: الترجمـر للبخـخ الكبيـاريـ( الت84)
 (. 369/ 4) 3391ة ـان: الترجمـن حبَّ ـات البـ( الثق85)
 (. 384/  4)  1672ة ـاتم: الترجمـي حـن أبـل البـرح والتعديـينظر الج   (86)
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هـ(،  804( التوضيح لشرح الجامع الصحيح، المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى:  87) 
م، عدد    2008  -هـ    1429سوريا، الطبعة: األولى،    –العلمي وتحقيق التراث، الناشر: دار النوادر، دمشق  المحقق: دار الفالح للبحث  

 (. 75/  27أجزاء للفهارس(:  )   3و    33)   36األجزاء:  
 (. 112/  16( نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار لبدر الدين العينى )88)
االم89) تصنيف  المحلى  ينظر  سنة  (  المتوفى  حزم  بن  سعيد  بن  احمد  بن  علي  محمد  ابي  االندلس  فخر  الجليل  طبعة   456ام  هـ، 

مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها االستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء 
 (. 489/ 7: )11االول دار الفكر: عدد االجزاء 

 (. 369/ 4) 3391ة ـالترجم ان:ـن حبَّ ـات البـالثق (90)
 (. 171( الناسخ والمنسوخ للنحاس: )91)
ة األولى ، بع  وت، الط  يرُ ب   –الة رس  ة الّ س  ؤس  اشر: مُ ـزي، النجاج المِ ن أبو الح  ـالرحمزكي عبدُ ف بن الّ ال، المؤلف: يوسُ م  ب الك  ـ( ينظر تهذي92)

الت  35عدد األجزاء :  وف،  عرُ اد م  وّ ار ع  شّ ، تحقيق : د. ب  1980  –  1400 التهذيب البن  ـ(، وتهذي272/  13)  2922رجمة  ـ:  ب 
 (. 7/  17)  787حجر العسقالني: الترجمة 

فاق ار األ  روت + د  ـل بيـار الجياشر: د  سابوري، الن  ـري النيـشي( ينظر صحيح مسلم، المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القُ 93)
 ، وغيرها.3925، 1745،  1708،  1159،  1158،  1108،  849، 794: ح 8دد األجزاء: ـالطبعة :عروت، ـدة ـ بيـالجدي

بيروت ،    -( ينظر صحيح ابن خزيمة، المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري، الناشر : المكتب اإلسالمي  94)
1390  –  1970: األجزاء  عدد  األعظمي،  مصطفى  محمد  د.   : تحقيق  ح  4  ،   :72  ،73  ،820  ،1535  ،2421  ،2631 ،
2706 . 

ينظر صحي 95)  ابن حبّ ـ (  بلب ح  ابن  المؤلف: محمّ ـ ان بترتيب  أبو ح ان بن أحم  ـ د بن حب ان،  التمي ـ د  الن ـ اتم  البستي،  الرسالة  اشر: مُ ـ مي    –ؤسسة 
األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها:  :  18، تحقيق: شعيب األرنؤوط، عدد األجزاء:  1993  –  1414بيروت، الطبعة الثانية ،  

 ، وغيرها. 2369،  2362،  2050،  2047،  1837،  1542ح  
روت، ـبي  –ة  ـب العلميـتُ ار الكُ الناشر: د  ،  سابوري ـاكم النيـبو عبدهللا الحهللا أ  د بن عبدِ ن، المؤلف: محمّ ـك على الصحيحيدر  ست  ( ينظر المُ 96)

األُ ـبعالط   تحقي1990  –  1411ى،  ـولة  مُ ـ،  ع  ف  صط  ق:  القى  ع  ـبد  عد  ط  ادر  األ  ا،  :  د  م4جزاء  الكتـ،  تعليقـع   : الذهبـاب  في ـات  ي 
 (. 325/ 1) 747ص: ح ـالتلخي

( ينظر مسند اإلمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أحمد بن حنبل، المحقق : شعيب األرنؤوط وآخرون، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : 97)
 ، وغيرها. 8365،  7991،  6628،  5585فهارس(: ح   5+45)  50م، عدد األجزاء : 1999ـ ،  ه1420الثانية 

 . 4018،  3759، 16( ينظر سنن أبي داود : ح 98)
 ، وغيرها.5609، 5608، 1042، 983، 982( ينظر سنن النسائي : ح 99)
 ، وغيرها.2720، 1373،1505، 827، 90( ينظر سنن الترمذي : ح 100)
يه، وابن أبي شيبة، والدارمي، والطبراني ، والطحاوي، وابن سعد، وأبو نعيم، وابن ماجة، والبزار، والدارقطني، وأبو ( واسحاق بن راهو 101)

 يعلى، والضياء المقدسي، والبيهقي، وغيرهم. 
،  1400دمشق ،    -راث  ـون للتأمُ ار الم  اشر: د  ـا، النـن أبو زكريـي، المؤلف : يحيى بن معي ـارمان الد  ـة عثمـرواي  –ن  ـخ ابن معيـ( تاري102)

  2029رجمة  ـاتم: التـي حـل البن أبـ(، والجرح والتعدي135)  442: الترجمة    1ف، عدد األجزاء :  ـ ور سيـد ند محمَّ ق : د. أحم  ـتحقي
(4 /460 .) 
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 (. 7/  17)  787( ينظر تهذيب التهذيب البن حجر العسقالني: الترجمة 103)
 (. 460/  4) 2029ة ـالترجم(  الجرح والتعديل البن أبي حاتم: 104)
 (. 482/  6)  8684رجمة ـان: التبَّ ن حِ ـات البـ( ينظر الثق105)
 (.155/  1)  690ة ـغدادي: الترجمـب البـق للخطير  فت  المُ ق و  ـتف( المُ 106)
 (. 471/  1)  773ة ـ ي: الترجمـلج  ات للع  ـة الثقـ( معرف107)
 (. 508)  2433ة ـة الترجمـ( الكاشف للذهبي: الترجم108)
 (.7/ 17)  787ة ـتهذيب التهذيب البن حجر العسقالني: الترجم (109)
 (. 2/279)   2972ة ـ( تقريب التهذيب البن حجر: الترجم110)
 (. 230( الناسخ والمنسوخ للنحاس: )111)
تحقيق: أكرم هـ(،    744( طبقات علماء الحديث، المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي )المتوفى:  112)

م، 1996  -هـ    1417لبنان، الطبعة: الثانية،    –البوشي، إبراهيم الزيبق، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  
 (. 16/  3)  1120(، وينظر مغاني األخيار لبدر الدين العيني: الترجمة 159/ 1)  78: الترجمة 4عدد األجزاء: 

رحمه هللا تعالى، يتوافق الترقيم    279لمؤلف: أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرٍب، الُمت وفَّى عام  ( تاريخ ابن أبي خيثمة، ا113)
  1106واألجزاء والصفحات مع طبعة دار الفاروق، مع ذكر أرقام صفحات المخطوط في مواضعها، وهذا السفر يتكون من مجلدين: 

(3 /307 .) 
 (. 307/ 3) 1106ثمة: الترجمة ـي خيـن أبـد بـر أحمـكي ب ـثمة، ألبـي خيـخ ابن أبـاريـ( ت114)
،  1984  –1404الكويت، الطبعة األولى،  –( تاريخ أسماء الثقات المؤلف: عمر بن أحمد أبو حفص الواعظ، الناشر: الدار السلفية  115)

 (. 122)  613ة ـ: الترجم1تحقيق: صبحي السامرائي، عدد األجزاء: 
 (. 500/  4)  2203ة ـاتم: الترجمـي حـن أبـل البـرح والتعديـينظر الج   (116)
 (. 360/ 13)  2958ة ـ( ينظر تهذيب الكمال للمزي: الترجم117)
 المصدر نفسه. ( ينظر 118)
 ( 425/  3ل )ـرح والتعديـد في الجـام أحمـوال اإلمـوعة أقـ( موس119)
 (. 62) 26ة ـ( أسماء المدلسين لإلمام السيوطي: الترجم120)
 (. 391/ 4) 3511ان: الترجمة ـن حبَّ ـات البـالثق (121)
 (. 477/  1)  790ة ـ ( معرف الثقات للعجلي: الترجم122)
 (. 500/  4)  2203ة ـاتم: الترجمـي حـن أبـل البـرح والتعديـينظر الج   (123)
 (. 21)  54ة ـرازي: الترجمـاتم الـي حـن أبـل البـراسيـ( الم124)
 (. 541/  12)  1343ة ـزري: الترجمـالجر ـن األثيـول البـاديث الرسـول في أحـامع األصـ( ج125)
 (. 21) 357رازي: التراجم ـاتم الـي حـن أبـل البـراسيـالم (126)
 (. 21) 14ة ـي: الترجمـر العسقالنـن حجـس البـن بالتدليـب الموصوفيـ س بمراتـل التقديـف اهـ( تعري127)
 (. 107)  26ة ـالترجمالئي: ـد العـي سعي ـل، ألبـام المراسيـل في أحكـامع التحصيـ( ج128)
 (. 201) 307ة ـ: الترجمالمصدر نفسه( 129)
 (. 10/ 18) 14ة ـ( تهذيب التهذيب البن حجر: الترجم130)
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يْ ـ ة اللبنـ ي الجمهوري ـ ه: ُمفتـم ل دَّ هض، ق  ـادل نوي ـ اضر«، المؤلف: ع ـ صر الح ـ ى الع ـ الم وحت ـ در اإلس ـ من ص   ( معجم المفسرين » 131)  خ  ـانية الشَّ
م، عدد  1988 -هـ  1409ة، ـ الثـ ة: الث ـ ان، الطبع ـ لبن  –روت ـ شر، بي ـ ة والن ـ رجم ـ أليف والت ـ ة للتـ افي ـهض الثق ـسة نوي ـ اشر: مؤس ـ الن الد، ـ ن خ ـ حس 

 (. 242/  1: ) 2األجزاء:  
 (. 512/ 1)  2461ة ـي: الترجمـاشف للذهبـ( الك132)
 (. 281/ 2) 3009ة ـر: الترجمـن حجـب البـ ب التهذيـ( تقري133)
ر في  ـ ظ ابن حج ـ قال عنه الحاف ،  المدني   العباس   أبو   الهاشمي   القرشي   مناف   عبد   بن   هاشم   بن   المطلب   عبد   بن   عباس   بن   هللا   عبد ( هو  134) 

  القرآن   في   بالفهم     هللا   رسول   له   ودعا   سنين   بثالث   الهجرة   قبل   ولد     هللا   رسول   عم   ابن : ) ( 309/ 2)   3409  تقريب التهذيب: الترجمة 
  أحد   وهو   بالطائف   وستين   ثمان   سنة   مات   أحد   منا   عشره   ما   أسناننا   عباس   ابن   أدرك   لو   عمر   وقال   علمه   لسعة   والحبر   البحر   يسمى   فكان 

الستة،   الكتب  في  رواية  له  من  معرفة   في  الكاشف ي في ـ افظ الذهب ـ وقال عنه الح ،  ( الصحابة  فقهاء   من  العبادلة  وأحد  الصحابة  من   المكثرين 
  بأصل   تعالى، قابلهما   هللا   رحمهما   ه   841  -  753  الحلبي   العجمي   ابن   سبط   محمد   بن   إبراهيم   الوفاء   أبي   الدين   برهان   مام لإل   وحاشيته 
  علوم   مؤسسة  -  االسالمية   للثقافة   القبلة   الخطيب، دار   نمر  محمد   أحمد   -  عوامة   نصوصهما محمد   وخرج   عليهما   وعلق   لهما   وقدم   مؤلفيهما 

 ( القرآن   ترجمان )   ( 565/ 1) 2800:  الترجمة   1992  -  1413  االولى   جدة، الطبعة   القرآن 
ر في  ـ ظ ابن حج ـ ( هو مجاهد بن جبر، و يقال ابن جبير ) واألول أصح ( المكي ، أبو الحجاج القرشي المخزومي موالهم قال عنه الحاف 135) 

  5289الترجمة    الكاشف ي في  ـ افظ الذهب ـ عنه الح لم(، وقال  ـ ر وفي الع ـ ام في التفسي ـ ة إم ـ (: )ثق 520/ 2)   6481تقريب التهذيب: الترجمة  
 (: )إمام في القراءة والتفسير حجة(. 240/ 2) 

( هو عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي المكي ، قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: الترجمة  136) 
(: )فمكي معروف، ثقة، من مشيخة ابن  196/ 1)   5711كاشف: الترجمة  (: )ثقة( ، وقال عنه الحافظ الذهبي في ال 396/ 2)   4668

فيما حكاه ابن القطان، كان وقع إليه كتاب    -ابن حزم    -وذلك أن أبا محمد    -  303:  7" المحلى "    -جريج، أخطا ابن حزم في تضعيفه  
يتفطن لذلك. وهذا الرجل وثقه ابن معين وأبو    الساجي في الرجال، فاختصره ورتبه على الحروف، فزلق في هذا الرجل بالذي قبله، ولم 

 زرعة والنسائي(. 
الكويت: الطبعة األولى   –( الناسخ والمنسوخ المؤلف: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو جعفر، الناشر: مكتبة الفالح137)

 (. 75، تحقيق: د. محمد عبد السالم محمد: ) 1408: 
الكبير،  138) التاريخ  هاشم (  السيد   : تحقيق  الفكر،  دار  الناشر:  الجعفي،  البخاري  عبدهللا  أبو  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  المؤلف: 

 (. 281/  6)  2406: الترجمة  8الندوي، عدد األجزاء :  
الناشر: دار  139)  التميمي،  الرازي  أبو محمد  إدريس  أبي حاتم محمد بن  الرحمن بن  المؤلف: عبد  الجرح والتعديل،  العربي (  التراث    -إحياء 

 (. 188/ 6)   1031: الترجمة    9، عدد األجزاء:  1952  -  1271بيروت، الطبعة األولى 
( هو عبدالرحمن ابن إبراهيم ابن عمرو العثماني موالهم الدمشقي أبو سعيد لقبه دحيم بمهملتين مصغر ابن اليتيم، قال الحافظ ان  140)

/ 1)  3131(: )ثقة حافظ متقن( ، وقال الحافظ الذهبي في الكاشف: الترجمة  335/  2)  3793حجر في تقريب التهذيب: الترجمة  
 (: )قال أبو داود: حجة لم يكن في زمنه مثله(. 619

( ينظر المراسيل البن أبي حاتم الرازي، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي ، 141)
(، وينظر الجرح والتعديل، المؤلف : عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد  24)   254رجمة  : الت1عدد األجزاء :  

العربي   التراث  إحياء  دار  الناشر:  التميمي،  ،    -الرازي  األولى  الطبعة  :    1952  -  1271بيروت،  األجزاء  الترجمة    9، عدد   :
1031   (6/188 .) 
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  –هـ[، المحقق: د أكرم الُعم ري، الناشر: مؤسسة الرسالة  277ف يعقوب بن سفيان الفسوي،] ت:  ( المعرفة والتاريخ المؤلف: أبو يوس142)
 (. 3/65: )  4، عدد األجزاء: 1981بيروت، الطبعة: األولى، 

ة ( تهذيب التهذيب، تأليف: أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقالني ، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبع143)
 (. 22/340) 567هـ : الترجمة 1326األولى، 

المدينة المنورة   -( ينظر معرفة الثقات ، المؤلف : أحمد بن عبد هللا بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي، الناشر : مكتبة الدار  144)
 (. 156/  2) 1303ة  : الترجم2، تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي ، عدد األجزاء : 1985  – 1405،الطبعة األولى ،  

األولى،  145) الطبعة  الفكر،  دار  الناشر:  البستي،  التميمي  حاتم  أبو  أحمد  بن  حبان  بن  محمد  المؤلف:  الثقات:   )1395  –  1975  ،
 (. 7/211) 9723: الترجمة 9تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، عدد األجزاء:

بيروت, الرياض، الطبعة األولى،    -عبدهللا الشيباني، الناشر: المكتب اإلسالمي, دار الخاني ( العلل ومعرفة الرجال، المؤلف: أحمد بن حنبل أبو 146) 
 (. 324/ 1: )   3   بن محمد عباس، عدد األجزاء ،تحقيق: وصي هللا 1988  –  1408

  -هـ  1404لطبعة األولى، بيروت، ا   –( الضعفاء الكبير، المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي، الناشر: دار المكتبة العلمية  147) 
 . ( 234/ 3)   1236: الترجمة    4المعطي أمين قلعجي، عدد األجزاء   م، تحقيق: عبد 1984

 ( 3/279( العلل ومعرفة الرجال، لالمام أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباني )148)
 (41/ 2)  3931(  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، للحافظ الذهبي : الترجمة 149)
تقريب التهذيب، المؤلف : شهاب الدين أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي، الكناني، ابن حجر العسقالني،  (  150)

د بحلب الطبعة األولى  ، اعتمدنا على نسخة : محمد عوَّامة طبعة دار الرشي www.dorar.netالشافعي، المصدر : موقع الدرر السنية 
 (. 402/ 2) 4754: الترجمة هـ 1406

ي بن عبد هللا  ـدين بن علور الّ ـو عمرو نـريب« ، المؤلف: أبـ( تحفة اللبيب بمن تكلم فيهم الحافظ ابن حجر من الرواة في غير »التق151)
له: محمّ   ابي ،ي الوّص ـالسدع ابن عبّ قدم  الناشر: مكتبة  المنصـللنشر والتوزياس  د بن عبد هللا اإلمام ،  جمهورية مصر    -ورة  ـع، 
 (. 1/586: )  2م ، عدد األجزاء:   2010 -هـ  1431ى، ـة ،الطبعة: األولـالعربي

 (. 176( الناسخ والمنسوخ للنحاس: )152)
 ( 65/  24)  100ة ـالترجمر: ـابن حج ـظ( ينظر تهذيب التهذيب للحاف153)
اشر: ـاجي، النـد البـو الوليـد أبـلف بن سعـ مان بن خـح، المؤلف: سليـامع الصحيـاري في الجـالبخه  ـج لن خرَّ م  ح , لِ ـجريل والت  ـ( التعدي154)

ة  ـالترجم:    3زاء :  ـجد األ  د  ن، ع  ـابة حسيـو لبـق: د. أبـ، تحقي1986 –  1406ى،  ـولة األُ بع  اض، الط  ـ الري  –ع  ـوزيـشر والتـواء للنـار اللد  
1105 (3/977 .) 

 (. 242/  6)  1347ة ـالترجمرازي: اتم الَّ ـي حـن أبـل البـوالتعدي رحُ ـ( الج  155)
 (. 242/ 6)  1347ة ـالترجم: المصدر نفسه( ينظر 156)
 (. 242/  6) 1347ة ـالترجم: المصدر نفسه(157)
 (. 177/ 5) 4449ة ـالترجمان: ـن حبَّ ـات البـ( الثق158)
 (.  179/ 2) 1394ة ـ الترجملي: ـات للعجـة الثقـ( معرف159)
رفعت فوزي عبد المطلب + د. نافذ حسين حماد، الناشر: 0( المدلسين، المؤلف: أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العرقي، المحقق: د160)

 (. 77)  47ة ـالترجمم: 1995هـ ،  1415دار الوفاء، الطبعة : األولى 

http://www.dorar.net/
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ق: ـ ويت، تحقيـالك –لم  ـار العاشر: د  ـ ي، النـافعـشي الّ ـذهبات الّ ـو البركـوسف أبـن يـد بن أحم  ـد بحمَّ رات، المؤلف: مُ ـب النيـ( ينظر الكواك161)
 (. 66)  42ة ـالترجمي: ـد السلفـدي عبد المجيـحم

ي ـانجـاشر: مكتبة الخـاسط مزيد، النـ لي عبد البطلب + ع  د المُ ـوزي عبـت فـ( المختلطين، المؤلف: أبو سعيد العالئي، المحقق: د. رفع162)
 (. 93)  35ة ـالترجمم، 1996ولى ـ ة: األُ ـاهرة، الطبعـبالق

 (. 245)  576ة ـالترجمالئي: ـد العـي سعيـل البـامع التحصيـ( ج163)
 (. 103ي )ص: ـاء للذهبـي في الضعفـ( المغن164)
 ( 208)  396ة ـالترجمي: ـذهبـق، للوث  ـه وهو مُ ـلم فيـكاء من تُ ـ( ذكر أسم165)
 ( 82/ 2)  4185ة ـالترجم: يـذهبـللاشف ـ( ينظر الك166)
 ( 423/ 2) 5065ة ـالترجمر: ـن حجـب البـ ب التهذيـ( تقري167)
 (. 93) 35ة ـالترجمالئي، ـد العـن، ألبي سعيـ( المختلطي168)
 (. 270/  3)  6393ة ـالترجم: ي ـذهبـللدال  ـزان االعتـ ( ينظر مي169)
 (. 176( الناسخ والمنسوخ للنحاس: )170)
أبي يعـ( ينظر مسن171) التهذيـ(، وينظر تهذي186/  1)211لى: ح  ـد  للحـب  ابـب  ع ـظر جمـ(، وين30/  9)189ة  ـالترجمر:  ـن حجـافظ 

عبد   -ائج  ـار إبراهيم الهـق: مختـهـ(، المحق  911  -  849وطي )ـ دين السيالل الّ ـر«، المؤلف: جـامع الكبيـع المعروف بـ »الجـالجوام
  1426جمهورية مصر العربية، الطبعة: الثانية،    -حسن عيسى عبد الظاهر، الناشر: األزهر الشريف، القاهرة    –د ندا  د محمّ ـالحمي

 (.  62/  16)  2333)األخير فهارس(: ح  25م، عدد األجزاء:  2005 -هـ 
 (. 469/ 5) 5767ة ـالترجمان: ـن حبـات البـ( الثق172)
، بترقيم الشاملة آليا(، وينظر اإلنابة إلى معرفة المختلف فيهم 470/  1ر ) ـعبد الباب، المؤلف: ابن  ـعاب في معرفة األصحـ( االستي173)

)المتوفى:   مغلطاي  قليط  بن  الدين  عالء  المؤلف:  الصحابة،  عزت 762من  )السيد  الحرمين  بدار  التحقيق  قسم  به:  اعتنى  هـ(، 
الشافعي(   الخالق  عبد  القاضي، مجدي  إسماعيل  إبراهيم  للنشر إشراف/ مح  -المرسي،  الرشد  الناشر: مكتبة  المنقوش،  عوض  مد 

 (. 212/ 2) 1037ة ـالترجم:  2المملكة العربية السعودية، الطبعة: )بدون(، عدد األجزاء:  -والتوزيع، الرياض  
 (. 451/ 8)  2066ة ـالترجماتم: ـي حـن أبـل البـرح والتعديـ( ينظر الج  174)
 (. 290) 821ة ـالترجم :الئيـد العـو سعيـل أبـامع التحصيـ( ج175)
 (. 451/ 8) 2066ة ـالترجم: اتمـي حـن أبـل البـرح والتعديـالج   (176)
 من البحث.  ( 10ص )   طاووس بن كيسان اليماني ترجمة ينظر   (177)
 (. 519  -  183  –  181( ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس: الصفحات ) 178) 
 . من البحث   ( 9)   ص  شماس بن لبيد ترجمة  ( ينظر  179) 


