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 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣١٩ 
  

 
 

 

 

  

 

 



 
 
 

 



 



 







                                     
،وسؤاآلت السلمي للدارقطين ١/٢٠٠، ٦/٢٤، وثقات العجلي، والثقات ١/٢٧٣تاريخ البخاري :ينظر(١)

،إكمال ذيب ١/٢٠٧،الكاشف ٢/٢٧،وذيب الكمال ٦/٣٤٩،تاريخ دمشق ٦/٤٧وتاريخ بغداد )١٧(
  ).١٤٤(،والتقريب١/٨٨،والتهذيب ١/١٧٤الكمال 

  .١/١٧٤إكمال ذيب الكمال  (٢)
لذا أثبتنا قول مغلطاي ألنه نص على أنه نقله من التمييز ،ويف تعقبه للمزي نظر ،فاملزي إمام كبري فلعـل   (٣)

بني يديه نسخة فيها مثل ذلك مل يطلع عليها احلافظ مغلطاي ،هذا إن سلمنا أن املزي نقله من التمييـز،واهللا  
  .أعلم



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٢٠ 
  





 

 

 



 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

                                     
، ٣/٢٨٣،وعلل ابن أيب حامت ٢/١١٢، واجلرح والتعديل ١/٣٠٤التاريخ الكبري  ،٢/٤٩علل أمحد :ينظر(١)

وـذيب   ٢/١٣١وـذيب الكمـال   ٣٣،وثقات ابن شاهني ص ٦/١٧،والثقات ١/٢٠٢وثقات العجلي 
  .٢١٦،،والكاشف ص ١/١٢٠التهذيب 

  .١/١٢٠ذيب التهذيب  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٢١ 
  

 



 

 



 

 

 

 

 



 





 

 

  

                                                                                    
،سؤاآلت أيب داود ألمحد ٤/٤٢٨تاريخ ابن معني ،و١٥١سؤاآلت ابن أيب شيبة لعلي ابن املديين  ص:ينظر(١)

،والكاشف ٢/١٤٠،وذيب الكمال ١٨١وسؤاآلت احلاكم للدارقطين ص١/٣١٠،والتاريخ الكبري )٢٦٢(
  ).٢١٣(،والتقريب ١/١٢٤،والتهذيب ١٤٠جامع التحصيل ص،و ١/٢٤٨مغلطاي  ،وإكمال١/٢١٨

  .١/١٢٤،والتهذيب ١/٢٤٨إكمال مغلطاي   (٢)
،وسـؤاآلت اآلجـري   ١/٣٢٦،وتاريخ البخاري ٧٣،وتاريخ الدارمي ص٣/٢٧٦تاريخ الدوري :ينظر(٣)
،والكامـل  ١/٩٩،واروحني ١/٦٥والعقيلي ١١،وضعفاء النسائي ص٢/١٣١،واجلرح والتعديل ١١٦ص
 ١/١٤٣والتهـذيب  ١/٢٢٥،والكاشـف  ١/٦٦، وميـزان االعتـدال   ٢/٢٠٣وذيب الكمال  ١/٢١٢

  )٢٥٢(،والتقريب
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٣٢٢ 
  

 

 



 

 

 

 



 





–  

 

                                     
  .١/١٤٣هذيب الت  (١)
،ومل أقف عليهـا  ال يف روايـة   بزيادة ضعيف)ضعيف ليس بشيء( ٢/٢٠٧جاءت يف ذيب الكمال   (٢)

   .٧٣،وال يف رواية الدارمي ص٣/٢٧٦عباس الدوري 
 نقلـه  فيمـا  توكيدا له أجد مل حيىي عن عباس رواية من املزي ذكره وما:"قال أستاذنا الدكتور بشار عواد 

 بكـر،  أيب بـن  الـرمحن  وعبد سفيان، أيب بن اهللا عبد حدثنا"  عدي ابن قال حيىي، عن عباس عن اآلخرون
: الكامل" ( يءبش ليس اهلجري إبراهيم: يقول حيىي مسعت: قال عباس، حدثنا:قالوا محاد، بن أمحد بن وحممد

 حيىي وسألت: قال الدوري، حممد بن العباس على قرئ: " قال الرازي، حامت أيب ابن ولكن).١٨: الورقة/  ٢
 قرأ الذي من حامت أيب ابن يبني ومل ،)١٣٣/  ١/  ١: والتعديل اجلرح" ( احلديث ضعيف: فقال عنه معني بن

 قـد  معـني  بن حيىي فإن أمر من يكن ومهما .روايتني من القولني مجع املزي أن والظاهر.الدوري عباس على
 بـن  حيىي مسعت: قال حيىي، أيب بن أمحد حدثنا عصمة، أيب بن الوهاب عبد حدثنا: " عدي ابن قال ضعفه،

  .يءبش ليس احلديث ضعيف اهلجري إبراهيم: يقول معني
 اهلجـري  إبراهيم: قلت معني، بن حيىي سألت قال سعيد، بن عثمان حدثنا إمساعيل، بن علي بن حممد حدثنا
: قـال  حيـىي،  عن صاحل بن معاوية حدثنا محاد، بن أمحد بن حممد حدثنا.يءبش ليس: قال ؟، حديثه كيف
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 عـن  عدي ابن نقله الذي وهذا: بشار قال ).١٨: الورقة/  ٢: الكامل" ( ضعيف اهلجري مسلم بن إبراهيم
 ٦: الورقـة ( وتعديلهم الرواة جتريح يف معني بن حيىي عن الدارمي تاريخ يف موجود الدارمي سعيد بن عثمان

  .هـ.أ)بعنيزة بسام ابن سليمان الشيخ نسخة من
،واجلـرح والتعـديل   ١/٤٢٣،وتـاريخ البخـاري   ٤/٣٩٢،و٤/٣٣٣،و٤/٨٧تاريخ الـدوري :ينظر(١)

،وميـزان  ٧/٦،وتـاريخ بغـداد  ١/١٦٨،واروحني ١/١١٥،والعقيلي ١٥،وضعفاء النسائي ص ٢/٢٥٨
  . ١/٤٨٨،ولسان امليزان ١/٢٩٣االعتدال 

  . ١/٤٨٨لسان امليزان  (٢)
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٣٢٤ 
  





 

   

 

   



 

 

 





 



 

 

 

 

 

 

 

                                     
،وضـعفاء  ١/٣٢٤،واجلرح والتعديل ١/٣٣٦خ البخاري ،وتاري٣/١٣٨،و٣/١١١تاريخ الدوري :ينظر(١) 

وميـزان   ،٢/٢٤٢،وذيب الكمال ١/٢٢٥،والكامل ١/١٠٠،واروحني ١/٧٠،والعقيلي ١٢النسائي ص
  ).٢٧٢(،والتقريب ١/١٥٦،والتهذيب ١/٣٢٢وإكمال مغلطاي ١/٧٥ االعتدال

  .١/١٥٦،والتهذيب ١/٣٢٢إكمال مغلطاي   (٢)
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 الكمال صاحب جعله :قلت: (( املخزومي القرشي مردانبة بن يزيد بن إبراهيمرمجة وقال ابن حجر يف ت) ١ (

 اخلـوز  شـعب  سكن اخلوزي املكي القرشي مردانبة بن يزيد بن إبراهيم فقال الترمجتني فخلط اخلوزي هو
 ينبـه  مل لكنه املزي ).مسع( :والصواب ه،ماج وابن والنسائي الترمذي): له روى( الترمجة آخر يف وقال .مبكة
 املفتـرق  يف واخلطيب التاريخ يف البخاري بينهما فرق وقد خلطهما الغين عبد احلافظ أن على الذهيب وال هو

 أيضـا  بينهما ويفرق كريب كأيب هذا عن الرواة شيوخ طبقة من كوكيع اخلوزي عن الرواة وطبقة وغريمها
 خيرج ال النسائي بان بينهما ويفرق مكي واخلوزي وغريمها حبان وابن البخاري به صرح كما كويف هذا بان

  )). اخلوزي من حاال أصلح هو من عن الرواية ترك وقد ذلك يظن وكيف للخوزي
وضـعفاء النسـائي ص    ١/٤٠٤، وتاريخ البخاري ٢/٣٠، وعلل أمحد ٤/٤٣٤تاريخ الدوري :ينظر(٢) 
،وإكمال مغلطاي ٢/٢٤٢، وذيب الكمال ١/٤٣٤،واروحني ١٠٥/ ١،والعقيلي  ١/٣٣٠،والكامل ١٨
  ).٣٨٨(،والتقريب١/٢٢١،والتهذيب ١/٢٠٢ وميزان االعتدال ،٢/٥٢

  .١/٢٢١ التهذيب  (٣)
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٣٢٧ 
  

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


– 





 

                                     
،وسنن ٢٩،وسؤاآلت أيب داود ألمحد ٢/١٩٧،و اجلرح والتعديل ٤/٩٣،و٣/١١٠تاريخ الدوري :ينظر(١)

بـن شـاهني ص   ،وثقـات ا ١٣،وسؤاآلت الربقاين ص ١/٢٨٤،والكامل ١/٩١،والعقيلي ٥/١٤٩النسائي 
  ).٤٨٦(،والتقريب ١/٢٩٠،والتهذيب ١/٢٥٠،وميزان االعتدال ٣/٢٠٤،وذيب الكمال٢٦

وللتفصـيل  ..املخزومي ،والعبدي واملكـي  :إمساعيل بن مسلم :أنّ هناك عدة رواة ذا االسم :ومما ننبه عليه
  .ينظر ما سبق من كتب التراجم

  .١/٢٩٠التهذيب   (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٢٨ 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                     
،وثقـات العجلـي   ٨/١٢٩،والثقـات  ٢/٢٩٣،واجلـرح والتعـديل   ١/٤٤٦تاريخ البخـاري  :ينظر(١)

،  ١/٢٩٦،والتهـــذيب ٢/٢١٣،وإكمـــال مغلطـــاي  ٣/٢٢٥،وـــذيب الكمـــال ١/٢٢٨
  ) .٥٠٢(والتقريب)٤٢١(والكاشف

  .١/٢٩٦،والتهذيب ٢/٢١٣إكمال مغلطاي   (٢)
عجلـي  ،وثقـات ال ٦/٦٦،والثقـات  ٢/٢٩٣،واجلـرح والتعـديل   ١/٤٤٧تاريخ البخـاري  :ينظر(٣)

  ).٥٠٥(،والتقريب ١/٢٩٧،والتهذيب )٤٢٤(،والكاشف   ٣/٢٢٩،وذيب الكمال ١/٢٢٨
هنا ننبه على ما استدركه أبو زرعة و أبو حامت على البخاري يف بيان غلط البخاري يف ترمجة كثري بـن    (٤)

األسود بن العالء :(،إذ تعقباه ملا ذكر األسود بن العالء  يف ترمجة كثري بن خنيس ،فقال) ٤٩٦(خنيس برقم 
رجحاه ولكن يف ترمجة األسود بن العـالء  ومل جيزم فيه،واملوجود يف املطبوع أنه رجح ما )أو العالء بن أسود
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٣٢٩ 
  

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                    
،وليس يف املوضع الذي تعقباه فيه ،فلعلهما مل ينتبها إىل موضعه،أو لعله أخذ منهما هذا التصـويب ،وهـذا   

  .األخري بعيد لتركه اجلزم يف املوضع نفسه،واهللا أعلم
  .والصواب أن البخاري جزم يف ترمجة الرجل يف موضعها كما  

  .١/٢٩٧التهذيب   (١)
  .،ونسبه إىل كتابه اجلرح والتعديل٢/٢١٤نقل عنه مغلطاي   (٢)
،وثقات ٨/١٢٨،والثقات ٢/٢٦٩،واجلرح والتعديل  ١/٤٢٨،وتاريخ البخاري ٢/٥١٦علل امحد :ينظر(٣)

  ).٥٢١(،والتقريب  ١/٣٠٦والتهذيب  ٣/٢٥٩،وذيب الكمال ٣٧ابن شاهني ص
  .١/٣٠٦التهذيب   (٤)
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٣٣٠ 
  

 

 



 

   

 

                                     
،إذ جاء يف )أشعث بن عبد الرمحن (أو )أشعث بن عبد اهللا ( لرجل هذا هل هووقع خالف يف اسم ا (١)

 السجستاين اخلرساين اهللا عبد بن أشعثأشعث بن عبد الرمحن بن :"يف ترمجته  ٣/٢٧٢ذيب الكمال 
 له روى الثقات كتاب يف حبان بنا حامت أبو وذكره ثقة داود أيب عن اآلجري عبيد أبو قال، البصرة سكن

  ".داود أبو
 عبيد أبا أن وذلك ، ومها يكون أن ويشبه ، املزي ذكره كذا :"فقال  ٢/٢٣٨وتعقبه احلافظ مغلطاي 

 الرمحن عبد بن أشعث:  يقول داود أبا مسعت قال - خليل ابن أصل نسخيت يف رأيته الذي – اآلجري
 يف ما وضوحا قلناه ما ويزيد. أعلم تعاىل واهللا فينظر ا بأس ال أخرى بنسخة واستظهرت.  ثقة السجستاين

:  النسائي قال:  قال حممد بن اهللا عبد ثناحد:  الصديف قال ،الرمحن عبد بن أشعث:  خلفون ابن كتاب
:  قال أنه معني ابن عن الدوري عن وغريه األعرايب ابن وذكر. بأس به ليس اخلراساين الرمحن عبد بن أشعث
 عبد بن أشعث:  للنسائي)  والتعديل اجلرح(  كتاب ويف. انتهى.  ثقة خراساين الرمحن عبد بن أشعث
  .هـ كالم مغلطاي.أ..." شيخيه عن أباه حامت أيب ابن مسى وكذا. بأس به ليس الرمحن

  ".مث رأيته يف كذلك:"قال احلافظ يف التهذيب
  . ومل أقف على موضعه يف املطبوع من سؤاآلت اآلجري فلعله يف نسخة ثانية:قلت 

 بن عمر بن حممد حدثنا):"٢٦٨٢(فقال يف :أشعث بن عبد اهللا : الرجل جاء يف سنن أيب داودعلى إنّ اسم 
  ".السجستاين يعين اهللا عبد بن أشعث ثناحد :قال املقدمي علي

وأما ما عند ابن أيب حامت فهو أشعث بن عبد الرمحن  ال كما قال مغلطاي ،وكذا هو يف تاريخ الدوري 
  .غريهاوتاريخ البخاري والتهذيب و

  ".البصرة نزل اخلراساين الرمحن عبد بنا :ويقال اهللا عبد بن شعثأ):"٥٢٨(وقال احلافظ يف التقريب  
   

وـذيب  ٦/٦٣،والثقـات  ٢/٢٧٤،واجلرح والتعـديل  ١/٤٣٣،والتاريخ ٤/٣٥٦تاريخ الدوري :ينظر(٢)
  ).٥٢٨(،والتقريب ١/٣١١،والتهذيب ٣/٢٧٢الكمال 

  .١/٣١١،والتهذيب ٢/٢٣٨إكمال مغلطاي   (٣)
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،واجلـرح والتعـديل   ١٨،والضعفاء الصغري ص١/٤١٤،وتاريخ البخاري ٤/١٤٤تاريخ الدوري :ينظر(١)

ــري ص  ٢/٢٤٦ ــائي ص٢٣٣،وســؤاالت اآلج ــي١٥،وضــعفاء النس ــل ١/١١١، والعقيل ،والكام
التقريـب  ،و١/٤٧٩سان ،والل١/٣٥٢، والتهذيب ١/٢٨٦ وميزان االعتدال ،١/١٦٦،واروحني ١/٣٥٠
)٦١٢(.  

  .١/٣٥٢التهذيب  (٢)
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٣٣٢ 
  

 

 



 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 


 

 

 

 

                                     
،واجلرح ١/٤٢٣وتاريخ البخاري )٢٩٣(،وسؤاال ابن اجلنيد رقم٤/٣٩٢،و٤/٣٣٣تاريخ الدوري :ينظر(١)

،،واــروحني ١/٣٤٧،والكامــل ١/١١٥، والعقيلــي١٥،وضــعفاء النســائي ص ٢/٢٥٨والتعــديل 
، ،واملقتىن يف سـرد  ١/٢٩٣ وميزان االعتدال ،٧/٦،وتاريخ بغداد )١١٠(،وضعفاء الدارقطين ترمجة١/١٦٨

  .١/٤٨٨،واللسان ١/٤٣١الكىن
  .١/٤٨٨لسان امليزان   (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٣٣ 
  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



 

                                     
 ٤/١٣٠وـذيب الكمـال  ٦/٩٢، والثقـات  ٢/٣٦٠، ،واجلرح والتعديل ٢/٧٧تاريخ البخاري:ينظر(١)

  ).٦٩٠(،والتقريب ١/٣٩٦،والتهذيب ١/٢٦٨والكاشف 
  .١/٣٩٦التهذيب  (٢)
والصـغري  ،،٢/٨٤،وتـاريخ البخـاري الكـبري    ٢/٤٧١،وعلل أمحـد  ٤/٣٠٩الدوري تاريخ :ينظر(٣)

ــاري ص٢/١٠٦ ــديل ٢٢،وضــعفاء البخ ــرح والتع ــي ٢/٣٦٨،واجل ــروحني ١/١٣٩،والعقيل وا،
 وميـزان االعتـدال   ،١/١٥٥،وذيب الكمـال  )١٢٥(،وضعفاء الدارقطين  ترمجة ٢/٧،والكامل ١/١٨٧
  ).٧٠٦(،والتقريب١/٤٠١وذيب  ٢/٤١٣،وإكمال مغلطاي ١٢٧٠والكاشف ١/٣٢٥

  .٢/٤١٣إكمال مغلطاي  (٤)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٣٤ 
  



 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٣٥ 
  

   



 



  

















 

–   
 

–  



 





 

                                     
،والثقـات  ١٤٩،وسـؤاآلت اآلجـري ص   ٢/٣٧٤واجلـرح والتعـديل    ٢/٩٩تاريخ البخاري :ينظر(١)

وإكمـال مغلطـاي   ١/٣٢٩،وميزان االعتـدال  ٣/٤٥٧،وحتفة األشراف ٤/١٦٩،وذيب الكمال ٤/٧٢
  .)٧١٦(والتقريب  ١/٤٠٨،والتهذيب ١/٢٧١،والكاشف ٢/٢٨٣،واإلكمال ٢/٤٠٠



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٣٦ 
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  . ١/٣٢٩ميزان االعتدال  (١)
  .٢/٤٠٠إكمال مغلطاي  (٢)
جزم مغلطاي به وكذا احلافظ ابن حجر يف التهذيب ،ومل ينقله املزي والذي جاء يف سؤاالت اآلجري   (٣)
هكذا دون تعيني ، ولعله يريد أبا "  به بأس ال: فقال سلمان بن بشري عن داود أبا سألت :" ١٤٩ص 

  . إمساعيل الكويف وليس هذا



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٣٧ 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
،واجلـرح والتعـديل   ٢/٢٢٨،وتاريخ الدوري تاريخ البخاري الكـبري  ٧/٤٨٥طبقات ابن سعد :ينظر(١)

،وضـعفاء  ١/٢١٨،واـروحني  ١/٢٠٠،والعقيلي ٢٨،وضعفاء النسائي ص٢/١٠٧،ويف الصغري ٢/٥٢٣
  . ٢/٩٩، ولسان امليزان ١/٣٩٠وميزان االعتدال ١٠ص  ،وسؤاالت السلمي)١٥٠(الدارقطين 

  .٢/٩٩لسان امليزان  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٣٨ 
  

  
 

 

 

 

 

 
 







 

                                     
،وسؤاآلت اآلجـري  ٢/٥٣٨،واجلرح والتعديل ٢/١٩٠،والصغري ٢/٢٤٦تاريخ البخاري الكبري :ينظر(١) 
،وسـؤاآلت  ٢/١٦٨،والكامـل  ١/٢١٧،واروحني ١/٢٠٣،والعقيلي ٢٨،وضعفاء النسائي ص٢٤١ص 

  .٢/١٠٤،ولسان امليزان ١/٣٩٨،وميزان االعتدال ١٠آلت السلمي ص ،وسؤا٢٠الربقاين ص 
عن اإلمام النسائي يف ترمجة جسر بن احلسن اليمامي،وتبعه  ٤/٥٥٦نقله احلافظ املزي يف ذيب الكمال  (٢)

احلافظ املزي كـون   ٣/١٩٣،وقد تعقب العالمة مغلطاي يف اإلكمال  ٢/٦٨احلافظ ابن حجر يف التهذيب 
ذكره ابـن  :(سن اليماين  يف ترمجة جسر بن احل النسائي مل يقله يف جسر هذا وإمنا يف جسر القصاب ،فقال

وقال الـدارقطين يف  .ليس هذا جبسر القصاب ذاك ضعيف وهذا صدوق فزاري :حبان يف مجلة الثقات وقال 
جسر بن احلسن الكويف ضعيف وقال يف موضع :وقال النسائي :ويف قول املزي .ليس بالقوي :رواية السلمي 

ائي ذكر القول األول يف كتاب الضعفاء كما ذكره ليس بثقة وال يكتب حديثه نظر من حيث إنّ النس:آخر 
املزي عنه ،وأما القول الثاين فإنه قاله يف كتاب التمييز يف جسر غري منسوب كذا هو يف غري ما نسخة فتعيني 

إذ لقائل أن يقول فما املانع أن يكون قد قال هذا .ذكره يف جسر بن احلسن حتكّم وتقويل النسائي ما مل يقل 
فرقد القصاب ؛لكونه مشهوراً بالضعف دون ابن احلسن أو غريه  على أنين ألفيته يف نسخة قدمية يف جسر بن 
  .وقد نقل بعضه ابن حجر يف التهذيب،ومل يعلق عليه).ابن فرقد واهللا تعاىل أعلم :جداً منسوباً 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٣٩ 
  



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

   

 

 

                                     
قات ابن ،وث٦/١٨٠،والثقات ٣/١٠٣،اجلرح والتعديل ٢/٣٢٠وتاريخ البخاري ٢/٢٨٢علل أمحد :ينظر(١)

  .٤٢٤،وتعجيل املنفعة ص٦٤شاهني ص
يف الطبعتني،فلعله "أمساء شيوخ مالك :" ،ومل أقف عليه عند ابن خلفون  يف كتابه٢٤٢تعجيل املنفعة ص  (٢)

  .يف أحد كتبه األخرى
والتهذيب )١٠٤٦(،وديوان الضعفاء واملتروكني ترمجة١/٥٦،وميزان االعتدال ٧/٧ذيب الكمال :ينظر(٣)

  ).١٤٠٢(التقريب ،و٢/٣٤٤
 والذي:  فقال مغلطاي، احلافظ وتعقبه(: ٧/٧قال أستاذنا الدكتور بشار يف هامش ذيب الكمال  (٤)

 مشهور: النسائي لفظ: " وقال حجر ابن احلافظ وتابعه . احلديث مشهور: للنسائي التمييز كتاب يف رأيت
  ).احلديث



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٤٠ 
  

 

 



 

 





 

  

 



  





 





 

                                                                                    
ومل أقف على ترمجة حفص بن حسان يف املطبوع ألنه سقط من أصل املخطوط ،فلعل أستاذنا لديه نسخة   

جيدة كاملة ،وذكرته ههنا احتياطاً ،وعلى كل حال فالذهيب نقله  يف امليزان والكاشف  مثل ما نقله  املزي 
  .مشهور فقط :

  .٤/١٢٥إكمال مغلطاي (١)
،والثقات ٣/٢٠٧،واجلرح والتعديل ١/٣١٧وثقات العجلي ، ٣/١٢تاريخ البخاري :ينظر (٢)

والتهذيب ٤/١٢٥،وإكمال مغلطاي ١/٣٤٨،والكاشف ٧/٢٠٢،وذيب الكمال ٤/١٦١
  ).١٤٧٨(،والتقريب ٢/٣٨٧



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٤١ 
  





 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
،وعلل أمحـد  ٢/٣٥٩،وسؤاآلت الربذعي )٨٤٦(،وسؤاآلت ابن اجلنيد رقم٣/١٩٣تاريخ الدوري :ينظر(١)

،وثقات ٦٧،وتاريخ أيب زرعة ص )٢١٥(سؤاالت أيب داود ألمحد رقم،و٣/٢٢٧،واجلرح والتعديل ١/٢٩٨
، وـذيب الكمـال   ٢/٢٧١،والكامـل  ٦/١٨٩،والثقـات  ١/٢٦٥،وضعفاء العقيلـي  ١/٣٢٤العجلي 

،والتهـذيب  ١١٨،من تكلم فيه وهـو موثـق ص   ١/٣٥٤،والكاشف ٦١٥/ ١،وميزان االعتدال ٧/٣٨٤
  .٧/٢٠٥،ولسان امليزان )١٥٥٥(،والتقريب ٣/٤١

  .١٤٩أمساء شيوخ مالك ص  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٤٢ 
  

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 
 

                                     
،وثقات ٤/٢٨٦،وتاريخ ابن أيب خيثمة ٣/٤٠٨،واجلرح والتعديل ٣/١٩٤،و٣/١٧٨تاريخ الدوري:ينظر(١)

،وتاريخ أمسـاء  ١٣٥،ومشاهري علماء األمصار ص٦/٢٨٤،والثقات ٢/٣٥،وضعفاء العقيلي ١/٣٤٠العجلي 
،املغين يف الضـعفاء ص  ١/٣٧٩لكاشف ،وا٢/٥،وميزان االعتدال ٨/٣٧٩،وذيب الكمال ٨١الثقات ص 

  ).١٧٧٩(،والتقريب٣/١٥٧،والتهذيب ١٠٣
  .١٥٤أمساء شيوخ مالك ص  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٤٣ 
  

 
 



 



 

 

 







 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٤٤ 
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  ).١١٤٣(اجلامع (١)
،وسؤاآلت املـروذي  ١٠٨،وتاريخ الدارمي ص٢/١٨٠،وتاريخ الدوري ٥/٣١٠طبقات ابن سعد :ينظر(٢)

،واجلـرح والتعـديل   ٣/٢٣٠،وتـاريخ البخـاري   )١٧٠(،وسـؤاآلت أيب داود ألمحـد   ) ١٥٤(ألمحد 
،ومشـاهري علمـاء األمصـار    ٤/٢١٦،والثقـات  ٢/٤٠:،والعقيلـي  ٣٨،وضعفاء النسائي ص ٣/٤٢٢

  .٢/٤٢٤،ولسان امليزان ١١٩،وتعجيل املنفعة ص٢/١٩،وميزان االعتدال ٣/٨١،والكامل ٧٧ص
  .٢/٢٤٢لسان امليزان  (٣)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٤٥ 
  

 

 

 

 

 

 
 







 

   

 

 

 

 

                                     
،والصـغري  ٣/٢٦٤بخـاري الكـبري   ،تاريخ ال١٠٩،وتاريخ الدارمي ص ٣/٤٦٢تاريخ الدوري  :ينظر(١)

،واـروحني  ١/٣٤٥،وثقـات العجلـي   ٢/٤٨،وضـعفاء العقيلـي   ٣/٤٥٢،واجلرح والتعديل ٢/٢٥٧
،وإكمـال  ١/٣٨٦والكاشف ٢/٣٢،وميزان االعتدال ٨/٥١٩،وذيب الكمال ٣/١٢٣،والكامل ١/٢٩٦

  ).١٨٤٤(،والتقريب ٣/١٩٢،والتهذيب ٤/٢٩٥مغلطاي 
  .٤/٢٩٥إكمال مغلطاي  (٢)
فيه نظر؛ألن النسـائي مل  :" :٤/٢٩٥هكذا نقله املزي والذهيب وابن حجر،وتعقب مغلطاي املزي فقال  (٣)

يذكره يف كتاب الضعفاء وال كتاب الكىن وال يف الطبقات وال الرواة عن الزهري وال شيوخ الزهـري وال  
ند علي بن أيب طالب ،وأمـا  مسند املوطأ وليس له ذكر يف كتايب السنن وال يف مشيخته وال التفسري وال مس

ليس بثقة ،فينظر من أي موضع ذكره ؟فإين مل أره وال استبعده ،وإمنا ذكـرت هـذا   :التمييز فليس فيه غري 
  ".للبحث عنه،واهللا أعلم



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٤٦ 
  

 

 

 

 

 



 





 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

                                     
،وثقـات العجلـي   ٣/٤٧٧،واجلـرح والتعـديل   ١/٣٠٢،والصـغري  ٣/٢٩٠تاريخ البخـاري  :ينظر(١)

،وسـؤاآلت الربقـاين   ١٨٩،ومشاهري علماء األمصار ص٦/٣٠١،والثقات ٤٤/٢٧،وسنن النسائي ١/٣٥٧
، ٩/١١٣،وذيب الكمـال  ١٠٩،وضعفاء الذهيب ص١/٣٩٣،والكاشف ٢/٤٤، وميزان االعتدال ٣٠ص

  ) .١٩٠٦(،والتقريب ٣/٣٢١والتهذيب 
  .٢/٤٤ميزان االعتدال  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٤٧ 
  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                     
والتعـديل  ،واجلـرح  ٣/٣٥٨،وتـاريخ البخـاري   ١/٤١٣،وعلل أمحد ٤/٣٥٧تاريخ الدوري :ينظر(١)

،وثقات ابـن  ١/٣٧٢،وثقات العجلي ٤/٤٧٤،وسنن الدارقطين وذيب الكمال ٦/٣١٦،والثقات ٣/٥٣٣
  ).٢٠٨٠(،والتقريب ٣/٣١٨،والتهذيب ١/٤١٠،والكاشف ١/٢٨٨،والتعديل والتجريح ٩١شاهني ص

  .١٧أمساء شيوخ مالك ص  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٤٨ 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
،وتـاريخ دمشـق   ٤/٢٥٤ ، والثقـات ٣/٣٥٤،وتـاريخ البخـاري   ٥/٣٠٥طبقات ابن سعد :ينظر(١)
  ).٢٠٧٦(،والتقريب٣/٣١٧،والتهذيب ١/٤١٠،والكاشف ٩/٤٦٩،وذيب الكمال ١٩/٢٣٥
  .١٧٥أمساء شيوخ مالك ص  (٢)
،وسـؤاآلت  )٣٢٤(وسؤاآلت أيب داود رقـم  ،٤/٤١١،وتاريخ الدوري ١١٢تاريخ الدارمي ص:ينظر(٣)

،والعقيلـي  ١/٣٧٦،وثقات العجلي ٣/٥٥٦،واجلرح والتعديل ٣/٣٨٨،وتاريخ البخاري)١١٨(املروذي رقم
،وميـزان االعتـدال   ١٠/١٨،و ـذيب الكمـال   ٩٠،وثقات ابن شـاهني ص  ٦/٣١٥،والثقات٢/٧٤
  .)٢١١٨(،والتقريب٣/٣٤٣،والتهذيب )١٧٢٣(والكاشف٢/٩٨

  .١٧٢أمساء شيوخ مالك ص  (٤)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٤٩ 
  

 

 

 



 

   

 

 

 
 

 



 

  
 

 



 

                                     
 :سعد بن ميمون فقال  إىل ٤/٩٥حترف اسم والد سعد بن مسرة يف اجلرح والتعديل البن أيب حامت  (١)

 يقول يبأ مسعت مسرة آل موىل ميمون بن براهيمإ عنه روى بيهأ عن روى:سعد بن ميمون بن جندب "
والصواب هو سعد بن مسرة كما يف تاريخ البخاري وغريه،وقد نبه عليه العالمة املعلمي يف حاشية  ."ذلك

  .اجلرح والتعديل
،االكمال للحسيين ٤/٢٩٤والثقات  ٤/٩٥والتعديل اجلرح  ٤/٥٧تاريخ البخاري  :ينظر(٢)

  .١٤٨،وتعجيل املنفعة ص )٢٩٨(
  .١٤٨تعجيل املنفعة ص (٣)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٥٠ 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
،واجلـرح والتعـديل   ٢٤٠،وسـؤاالت اآلجـري ص  ٣/٤٨١،تاريخ البخاري ٣/٣٦١علل أمحد :ينظر(١)

والكامــل ٢/١٠٨،وضــعفاء العقيلــي ٥٢،وضــعفاء النســائي ص ١/٤٠٠،وثقــات العجلــي ٤/٣١
٣/٤٠٤٣/٣١ولسان امليزان ٢/١٤١، وميزان االعتدال ٣٢،وسؤاالت الربقاين ص١/٣٢١روحني ،وا.  

  .٣/٣١لسان امليزان  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٥١ 
  

   
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

                                     
،وثقـات ابــن  ٤/٢٢٧،واجلـرح  ٤٤،والـدارمي ص  ٤/٣٧٥،و٣/٢٠٥تـاريخ الـدوري   :ينظـر  (١)

،والكمــال ١٠٦،وثقــات ابــن شــاهني ص ٣/٤١٥،والكامــل ١/٣٥٨،اــروحني ٦/٤٠٤حبــان
  .١/٤٤٨الكاشف ٧/٢٢٣لسان ) ٢٤٣٧(،والتقريب٤/٩٦،وذيب ٢/١٦٨االعتدال  ،وميزان ١١/١٣٩
  .٤/٩٦،والتهذيب ٥/٣٨٣إكمال مغلطاي  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٥٢ 
  



 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                     
،والصـغري  ٤/٢،وتاريخ البخـاري  ٢/٦٧،وعلل أمحد ١٢٧،والدارمي ص٣/٥٢٧تاريخ الدوري :ينظر(١) 

،واـروحني  ٢/١٢١يلي ،والعق٢٨،والضعفاء واملتروكني للنسائي ص ٤/١٠٠،واجلرح والتعديل  ٢/١٩٦
والكاشـف  ٢/١٩٦،وميـزان االعتـدال   ١١/٣٥١وذيب الكمـال   ٥/٤،و٣/٢٥٤،والكامل ١/٣٢٨
  ).٢٥٣٢(والتقريب ٧/٤٨٣،واللسان ٤/١٤٨،والتهذيب ١/٤٥٦

  .٤/١٤٨التهذيب  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٥٣ 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
،وضعفاء النسـائي  ٢٨٢،وسؤاآلت اآلجري ص٤/٢٦٠،اجلرح والتعديل ٤/١٣٤تاريخ البخاري :ينظر(١) 
،وعلل الدارقطين )١٦٠(،وسؤاآلت السلمي للدارقطين ترمجة  ١/٣٤٠، اروحني ٣/٢٠٣الكامل  ،و٤٧ص
  .٣/٥٧،ولسان امليزان ٢/١٧٤وميزان االعتدال  ٢/٣٣واإلكمال ١١/٢١٩
  .٣/٥٧لسان امليزان  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٥٤ 
  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                     
، والكامـل  ٢/١٣٢،وضـعفاء العقيلـي  ٤/٣٤،وتـاريخ البخـاري   ٤/١٢٩تاريخ الـدوري  :ينظر(١) 

  .١٦٦،وتعجيل املنفعة ص٣/٩٤،ولسان امليزان ٢/٢١٠،وميزان االعتدال ٨٧اء أيب نعيم ص،وضعف٣/٢٦٠
  .٣/٩٤لسان امليزان  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٥٥ 
  

  
 



 



 



 



 





 



 







 

 

 

                                     
،وسؤاآلت الربقاين ٤/٣٠٣،وثقات ابن حبان  ٢/٧٥،وسؤاآلت اآلجري ٤/١٣٧اجلرح والتعديل :ينظر(١)
ــال  ١٩ص ــذيب الكم ــاي  ٤/٣٤٠،و١٢/٥٩،و ــال مغلط ــذيب٦/٨٤،وإكم ،و ١/٤٥٣،والته
  ).٢٦٠٤(،والتقريب ٤/١٨٩

  .٤/١٨٩،والتهذيب ٦/٨٤إكمال مغلطاي  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٥٦ 
  

 



 





 
 

 

  

 

 

 


 
 

 

 

                                     
  .٤/٤٣٠ذيب الكمال  (١)
  .٤/٤٣١ذيب الكمال  (٢)
  .٤/١٨٩التهذيب  (٣)
والكامـل  ٢/١٥٧وضـعفاء العقيلـي    ٤/١٩٨اجلـرح والتعـديل   و١٠٣/  ٤تاريخ البخاري :ينظر(٤)

  .٣/١١٨،واللسان ٢/٢،وميزان االعتدال ٢/٢٨،وضعفاء ابن اجلوزي ٩٥،وضعفاء ابن شاهني ص٣/٤٤١
  .٣/١١٨لسان امليزان  (٥)
  .ومل أر من نسب مثله إىل النسائي.٢/٢٨روكني الضعفاء واملت (٦)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٥٧ 
  





 





 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                     
وتـاريخ ابـن أيب خيثمــة   )١٠٧(،وسـؤاآلت املـروذي بــرقم    ٥٠٠و٢/٢٩علـل أمحــد :ينظـر (١)

،واجلـرح  ٤/١٠٤خ البخاريوتاري ٦/٢٢٦،وطبقات ابن سعد ٣/١٨٢،وتاريخ الدوري ٤/٣٢٣،و٤/٣١٦
،والكامـل   ١/٤٤٠، وثقـات العجلـي   ٦/٤١٨،والثقـات ٢/١٥٥،وضعفاء العقيلـي  ٢/٢٦والتعديل 

،وذيب ٢/٣٠،وضعفاء ابن اجلوزي ١٠٧وتاريخ أمساء الثقات ص )١٥٤(،وسؤاآلت السلمي برقم ٣/٤٤٧
،ومن تكلم فيـه  ١/٢٨٩، وضعفاء الذهيب  ١/٤٧١،والكاشف٢/٢٤٣، وميزان االعتدال ١٢/٢٣٣الكمال

،وحبـر  ٤٧٧،وديوان الضعفاء ص٥/٤٥٨،وسري أعالم النبالء ١/١٣٧،وتذكرة احلفاظ ١٦٥وهو موثق ص
  ).٢٦٧٥(،والتقريب ٤/١٩٥،والتهذيب ٧٠الدم ص

  .٣٦٣أمساء شيوخ مالك ص   (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٥٨ 
  



 

 

 



 







 

 

 

 



 

 

 

 



 
 



 

 

 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٥٩ 
  

 

 





– 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                     
،وضـعفاء  ٤/٢٧١،واجلرح والتعديل ٤/١٦٩،وتاريخ البخاري ٣/٤٢٢،و٣/٣٦١تاريخ الدوري :ينظر(١) 
،وضـعفاء أيب نعـيم   ١/٣٥٦واـروحني  ٣/٤٥٥،والكامـل  ٢/١٦٨،وضعفاء العقيلي ٥٠ائي ص النس
  .٣/١٢٨،واللسان٢/٢٤٦وميزان االعتدال ٩٠ص
  .٣/١٢٨لسان امليزان  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٦٠ 
  

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                     
) ٣٧٧(،وسؤاآلت امليمـوين ألمحـد رقـم   ٤/٢٩٧،وتاريخ ابن أيب شيبة ١٣١تاريخ الدارمي ص :ينظر(١)

،والكامـل  ١/٤٥٣، وثقات العجلي ٤/٣٦٠،والثقات ٤/٣٣٦تعديل،واجلرح وال٤/٢٣٦،وتاريخ البخاري
ــدال ١٢/٤٦٢،وــذيب الكمــال ٤/٥ ــزان االعت ــق ٢/٢٦٩، ومي ــه وهــو موث ــم في ومــن تكل

  ).٢٧٨٨(،والتقريب ٤/٢٩٦،والتهذيب٩٩ص
  .٣٦٨أمساء شيوخ مالك ص   (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٦١ 
  

 

 

 
 



 

   

 

 


 

 



 

 

 

 

 

 

                                     
،وسؤاالت أيب داود ألمحـد  ٤/٤٢٢،واجلرح والتعديل ٤/٤٦٩،وتاريخ البخاري ٢/٣٢علل أمحد  :ينظر(١)

،وثقات ابن ١/٤٦٧،وثقات العجلي ٦/٤٦٩،وثقات ابن حبان ٣٧،وسؤالت الربقاين للدارقطين ص)٢٧٧(
،وذيب التهـذيب  ٦/٣٨٥،وإكمال مغلطاي ١٣/٢٠١،وذيب الكامل ٤/٢٨١،والكامل ١١٨شاهني ص

  ).٢٩٣٨(لتقريب ،وا٤/٣٧٦
  .٤/٣٧٦،والتهذيب ٦/٣٨٥إكمال مغلطاي  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٦٢ 
  





 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

                                     
،واجلرح ٦/٤٢٨، تاريخ البخاري الكبري ١٤٩،وتاريخ الدارمي ص ٣/٢٦٨تاريخ الدوري :ينظر(١)

،واروحني ٢/٨،وثقات العجلي ٢٨٧،وسؤاالت أيب داود ألمحد ص٦/٣٤٥والتعديل 
،وذيب ١٥٠شاهني ص ،وثقات ابن ٢/١٧٣،وسنن البيهقي ٥/٢٢٤،والكامل٢/١٦٠

،والتهذيب ٧/١٠٧،وإكمال مغلطاي ١/٥١٩،والكاشف ٢/٣٥٢،وميزان االعتدال ١٣/٤٦٩الكمال
  ).٣٠٦٣(،والتقريب ٧/٢٥٢،ولسان امليزان ٥/٤٠

ال بأس به :ويف كتاب التمييز للنسائي :" ،وقال هناك معقباً على املزي٧/١٠٧إكمال مغلطاي :ينظر(٢)
فعله يف نسخة أخرى منه ،على إنه مل ينسبه : قلت". س به بأس مل أره ،فلينظر لي:،والذي نقله عنه املزي 

  .لكتاب بعينه



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٦٣ 
  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 



 

 

                                     
،والصـغري  ٦/٤٣تـاريخ البخـاري الكـبري    ٣/١٠١،وعلـل أمحـد   ٤/١٣٩تاريخ الـدوري  :ينظر(١)
،وضـعفاء العقيلـي   ٧٤،وضعفاء النسائي ص٦/٨١،واجلرح والتعديل ٢٢٩،وسؤاالت اآلجري ص٧٥ص
،وميـزان  ٨١،وحبر الـدم ص  ١٧١،وثقات ابن شاهني ص٢/١٦٤،واروحني ٤/٣٤٦،والكامل ٣/١٤٤

  .٣/٢٣٠،ولسان امليزان ٢/٣٦٧االعتدال
  .٣/٢٣٠لسان امليزان  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٦٤ 
  

 

 


 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

                                     
، ٥/١٧واجلـرح والتعـديل   ٢/٢٢، وثقات العجلي ٥/٥٤،وتاريخ البخاري ٣/٢٦١علل أمحد :ينظر(١)

  ).٣٢٣٩(لتقريب،وا٥/١٤٤،والتهذيب ١٤/٣٥٩،ذيب الكمال ٥/١٦والثقات 
  .٢٨١أمساء شيوخ مالك ص  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٦٥ 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

                                     
، ٥/٤٨،واجلرح والتعديل ٢/٣٥٦،وسؤاآلت الربذعي ٤٠٤،و٣/٣٩٢تاريخ الدوري :ينظر(١)

  ،٤/٢٢٧والكامل
،وميزان ١٤/٤٦٩،وذيب الكمال٩/٤٥١،وتاريخ بغداد ١١٨وثقات ابن شاهني ص 

  ).٣٠٦٣(،والتقريب ٧/٢٦٠امليزان ،ولسان ٥/١٧٦،والتهذيب ٧/٣٣٠،وإكمال مغلطاي ٢/٤١٧االعتدال
  .٧/٣٣٠إكمال مغلطاي  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٦٦ 
  



– 

 

 



 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

                                     
،وثقات ابن ٤/١٣٠والكامل ٥/٤٩،واجلرح والتعديل ٢/٢٦،وثقات العجلي ٥/٨٣تاريخ البخاري :ينظر(١)

،والتهذيب ٧/٣٣٣،وإكمال مغلطاي ١/٥٤٩،والكاشف ١٤/٤٧٦،وذيب الكمال١٢٦شاهني ص 
  ).٣٣٠٢(،والتقريب ٥/١٧٨

  .٧/٣٣٣إكمال مغلطاي  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٦٧ 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                     
،وضـعفاء النسـائي   ٥/١٣٣،واجلرح والتعديل ٥/١٦٦،وتاريخ البخاري ٤/٣١٦تاريخ الدوري :ينظر(١)
ــي ٦١ص ــروحني ٢/٢٨٨،والعقيل ــل٢/٨،وا ــداد ٤/١٩٨،والكام ــاريخ بغ ــذيب ٩/٤٥١،ت و،

،والتهـذيب  ٨/٦٧،وإكمـال مغلطـاي   ١/٥٧٤،والكاشـف   ٢/٤٦٠،وميزان االعتدال١٥/٤٩٢الكمال
  ). ٣٤٧٤(،والتقريب ٧/٢٦٥،ولسان امليزان ٥/٢٧٩

  .٥/٢٧٩،والتهذيب ٨/٦٧إكمال مغلطاي  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٦٨ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                     
ومشاهري علمـاء األمصـار    ٧/٢٧، ،والثقات ٥/١٢٨، اجلرح والتعديل ١/١٥٣تاريخ الدوري :ينظر(١)
،ـذيب  ١٢٧وثقات ابن شاهني ص٢٣٠وسؤاالت احلاكم للدارقطين ص  ،٢/٤٧،وثقات العجلي ١٨٥ص

  ).٣٥٢١(،والتقريب ٥/٣٠٦،والتهذيب ٢/٤٦٣،وميزان االعتدال ١٥/٤٠٦الكمال 
  .٥/٣٠٦،والتهذيب ٨/١٠٩إكمال مغلطاي  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٦٩ 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 







 

 

 



 



 

                                     
،وثقات العجلي ٥/١٩٣،وتاريخ البخاري ١/٢٧٠،وتاريخ ابن أيب خيثمة ٧/٤٤٧طبقات ابن سعد:ينظر(١)

ذيب ،وــ١٧٧،ومشـاهري علمـاء األمصـار ص    ٥/٦،والثقـات  ٥/١٦٨،واجلـرح والتعـديل   ٢/٥٨
  ).٣٦٠٤(،والتقريب  ٦/٢٠،والتهذيب ٨/١٩٠،وإكمال مغلطاي ١/٥٩٦،والكاشف ١٦/١٠٦الكمال

  .٨/١٩٠إكمال مغلطاي  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٧٠ 
  

 

 

 

 

 







 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

                                     
،واجلـرح والتعـديل   ٦٧،والضـعفاء الصـغري ص  ١/٥١٩،وعلل أمحد ٤/٣٧٨تاريخ الدوري :ينظر (١)

ـ  ٢/٣٠٥،وضـعفاء العقيلـي   ٢/٢٤،واـروحني  ٦٢وضعفاء النسـائي ص ٥/١٦٩ دارقطين ،وعلـل ال
  ٣/٣٦٠،واللسان ١٠/١٧١وتاريخ بغداد ٥/١٩٠

  .٣/٣٦٠التهذيب  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٧١ 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

  
 

                                     
،وتـاريخ  ٢٨٦،وطبقـات خليفـة ص    ٥/٤٢٣وطبقـات ابـن سـعد     .ثقة جليل:وقال ابن حجر(١)

، وـذيب الكمـال   ٧/٦٢،والثقـات ٢/٨٤،وثقات العجلي ٥/٢٧٨،واجلرح والتعديل ٥/٣٣٩البخاري
  ).٣٩٨١(،والتقريب٦/٢٢٨،والتهذيب  ١/٦٤٠، الكاشف١٧/٣٤٧
  .٣٠٤أمساء شيوخ مالك ص   (٢)
،والثقـات  ٥/٢٩٥جلـرح والتعـديل  ،وا٥/٣٥٦،وتـاريخ البخـاري   ٦/٢٩٨طبقات ابـن سـعد    (٣)

  .٧/٢٨٥،ولسان امليزان )٤٠٢٨(،والتقريب  ٦/٢٥٦،والتهذيب ٧/٤٥٦،وذيب الكمال ٥/١١٢
  .٦/٢٥٦التهذيب  (٤)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٧٢ 
  



 



 





 

 

 



 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                     
،وــذيب الكمــال ٥/١١٣،والثقــات ٥/٢٧٩،واجلــرح والتعــديل  ٥/٣٦٠تــاريخ البخــاري  )(١

  .)٤٠٣٤(،والتقريب٦/٢٦١،والتهذيب ٨/٢٤٨،وإكمال مغلطاي ١٧/٤٧٢
  .٨/٢٤٨إكمال مغلطاي  )(٢



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٧٣ 
  

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 



 

                                     
،وسؤاآلت اآلجـري  ٥/٣٣٩،واجلرح والتعديل ٢/٢٥٤،والصغري ٦/١٠٤تاريخ البخاري الكبري :ينظر )(١

،وتاريخ بغـداد  ٥/٢٨١،والكامل ٢/١٦١،واروحني ٣/٧٨،والعقيلي ٦٨،وضعفاء النسائي ص ٣٦٨ص 
،والتهـذيب  ٨/٢٦٠مغلطـاي  ،وإكمـال  ٢/٦٠٥،وميـزان االعتـدال   ١٨/٣٤،وذيب الكمال١١/٨٣
  ).٤٠٥٥(،والتقريب٦/٢٧٣

هـذا دون اإلشـارة إىل   أن  املزي نقل قول النسـائي  : ومما جتدر اإلشارة إليه.٨/٢٦٠إكمال مغلطاي  )(٢
–،ومل يتعقبه مغلطاي )وال مأمون:(،فزاد فيه"حديثه يكتب وال مأمون وال بثقة ليس مرة وقال:"التمييز فقال 

  .نسخة ثانيةفلعلها يف  -كعادته
  



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٧٤ 
  

 

 

 

–  

  

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     
،والثقـات  ٦/٤٧،واجلرح والتعديل ٣/٦٩،والعقيلي ٣/٤٨٥،وعلل أمحد ١/١٥٦تاريخ الدوري :ينظر(١)

،وذيب الكمـال  ٢٤٢،وسؤاالت احلاكم للدارقطين ص٢/٩٤،وثقات العجلي ٥/٣٣١،والكامل ٧/١٢٨
ــدال ١٨/٦٨ ــزان االعت ــف ٢/٦١٤،ومي ــاي ١/٦٥٢،والكاش ــال مغلط ــذيب ٨/٢٧٢، إكم والته
  ).٤٠٦٧(،والتقريب ٦/٢٨٢

  .٦/٢٨٢،والتهذيب ٨/٢٧٢إكمال مغلطاي  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٧٥ 
  



 

 

 

 













  

 

   

 

 
 

 

 

 

 

                                     
،واجلـرح والتعـديل   ٧٥،والصـغري ص  ٦/٣٠،وتاريخ البخاري الكـبري  ٢/٢٨٢تاريخ الدوري :ينظر(١)

،وسـنن  ٥/٢٨٧،والكامـل  ٢/١٣٨،واروحني ٣/١٥،وضعفاء العقيلي ٧٢،وضعفاء النسائي ص٥/٣٨٠
  .٤/٢٨،ولسان امليزان ٢/٦٢٧،وميزان االعتدال ١/١٦٤الدارقطين 

  .٤/٢٨لسان امليزان  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٧٦ 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                     
،وسـؤاآلت أيب داود  ٥/٣٩٤،واجلرح والتعديل ٦/٢٨،وتاريخ البخاري ١٨٥تاريخ الدارمي ص :ينظر(١)

، ١٥٨،ومشاهري علماء األمصـار ص ٧/١١٦،والثقات ٣/١٧والعقيلي ٢/٩٨وثقات العجلي ) ٥٠٦(ألمحد 
،وميـزان االعتـدال   ٨/٢٧٦، وإكمال مغلطـاي  ١٨/٢٠٣ ،وذيب الكمال١٦٢،وثقات ابن شاهني ص

  ).٤١٢٢(،والتقريب٦/٣١٧، والتهذيب ١/٦٥٨،والكاشف ٢/٦٣٥
  .٦/٣١٧،والتهذيب ٨/٢٧٦إكمال مغلطاي  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٧٧ 
  

 

 
 
  

 

 

 

 

 
 







 







 

   

 

                                     
، ٧٦، والصـغري ص  ٦/٦١،والتـاريخ الكـبري   ١٤٧،وتاريخ الدارمي ص ٤/٨٨تاريخ الدوري :ينظر(١)

،والثقـات  ٣/٥٤،والعقيلـي  ٦٨،وضعفاء النسائي ص٦/٢٠،واجلرح والتعديل ٣٠٤وسؤاآلت اآلجري ص
،وميـزان االعتـدال   ٢/١٥٥،وضعفاء ابـن اجلـوزي   ٥/٢٩٧، والكامل ٢/١٥٤، واروحني ٧/١٢٤
  . ٤/٨٠،ولسان امليزان ٢/٦٧٣

  .٤/٨٠لسان امليزان  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٧٨ 
  

 

 

 

 

 

 



 



 



 







 

 

   
 

                                     
 ٢/٢٠٨علـل أمحـد   ١٤٦،تـاريخ الـدارمي ص   ٤/٢٥٦و٤/١٥٨و٤/١٢٠تاريخ الـدوري  :ينظر(١)

،والثقات  ٧/٢١،واجلرح والتعديل ١٥٣،واملنفردات والوحدان ملسلم ص ٧/٦٥،وتاريخ البخاري ٣/٢٩٥و
والتهــذيب ،٢/٢٠،والكاشــف ٦/٢٠٠واإلكمـال   ٢٠/٤٧،وـذيب الكمــال  ٧/٣٠٠،ويف ٥/٢٧٩
  ).٤٥٧٦(و)٤٥٧٥(و)٤٥٧٤(،والتقريب ٧/١٧٣

  .٧/١٧٣التهذيب  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٧٩ 
  



 

 

 

 

  
 

 
3 

 

  





 



 

 

 



 





 

 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٨٠ 
  



 





 
 

 



 





 

 

 

  



 

 

 

 

                                     
، واـروحني  ٦/٣٣٤،واجلرح والتعـديل  ٣١٣،وطبقات ابن خياط ص٤/٤٢٧تاريخ ابن معني :ينظر(١) 

، ٢٠/١٠٦،وـذيب الكمـال    ١٠٠،وترتيب علل الترمـذي ص ٢/١٧٨، وضعفاء ابن اجلوزي ٢/١٣٠
،وجـامع  ٦/١٤٠،وسري اعالم النبالء ٦/٣٦٣،وتذهيب التهذيب ٢/٢٣ ،والكاشف٣/٧٣وميزان االعتدال 

  .٧/٣٠٥،واللسان)٤٦٠٠(،والتقريب ٧/١٩٠،والتهذيب ٢٣٨التحصيل ص 
  .٣٤٠أمساء شيوخ مالك ص   (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٨١ 
  

 

 

 

 



 

  

– 



 



 

 

 
 





 

 

 

 

 









 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٨٢ 
  









  

 

  

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

                                     
، وثقـات  ٧/٣٠١،والثقات ٧/٢٧،واجلرح والتعديل ٧/٧٧،وتاريخ البخاري ٣/١٩٢علل أمحد :ينظر(١) 

،والكاشـف  ٣/٤٢٦و٣/٨٤،و١/٢١١، وميزان االعتـدال و ٢٠/١٨٢ل ،وذيب الكما١٨٠العجلي ص 
  ).٤٦٢٨(،والتقريب ٧/٢١٠،والتهذيب ٢/٢٨

  .٣٣٥أمساء شيوخ مالك ص   (٢)
  ١/١٠٨أطراف املزي   (٣)
  .٥/١٩ذيب الكمال  (٤)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٨٣ 
  

 

 

 

 

 

 



 



 





 



– 





 

 

 

 

 

 

                                     
  .٤/١٥٨املعجم الكبري   (١)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٨٤ 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
،وضـعفاء النسـائي   ٢/١٤٣،واجلرح والتعديل ٢/٢٧٩،والصغري ١/٣٣٣تاريخ البخاري الكبري :ينظر(١)
،وميزان االعتـدال  ٣٤،ثقات ابن شاهني ص١/٢٤٤،والكامل ١/١١١،واروحني ١/٦٩،والعقيلي ١٢ص
  .٧/٨و١/١٢١ولسان امليزان ٣/٢٥٧و ١/٧٢

  .٤/١٨١التهذيب  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٨٥ 
  

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                     
اجلـرح  و٢٥٢، وسؤاآلت اآلجري ص١٤٨،وتاريخ الدارمي ص ٤/١٧٧،و٤/٧٨تاريخ الدوري :ينظر(١) 

،والكامــل ٣/٣٧٧،والعقيلــي ٨٥،وضــعفاء النســائي ص٢/١٣٥ومســند البــزار ،٧/١١والتعــديل 
،وتعجيـل املنفعـة   ٤/١٨١،ولسان امليزان ٣/٣٩،و١/٤٣٩وميزان االعتدال  ،٢/١٨٨،واروحني ٥/٢٧٧

  .٢٩٠ص
  .٤/١٨١لسان امليزان  (٢)

آلت أيب ،وسـؤا ٦/٥٠٨،وتاريخ البخاري٤/٢٩٥،وتاريخ ابن أيب خيثمة ١٧٣تاريخ الدوري ص:ينظر(٣) 
،وضعفاء ابن اجلـوزي   ٥/٢١٨،والكامل ٥/٢٤٧،والثقات ٣/٣٤١،وضعفاء العقيلي ٢١٧داود ألمحد ص 

،وضـعفاء الـذهيب    ٧/٢٦٩، وميزان االعتدال و،وتذهيب التهـذيب  ٢٢/٥٢٠،وذيب الكمال ٢/١٨٧
  .٢٣،وإسعاف املبطأ ص)٥٢٤٧(،والتقريب٨/١٦٦والتهذيب ٢/٤٤٠

  .٣٤٥أمساء شيوخ مالك ص   (٤)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٨٦ 
  

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 

 

 


 

 

 

 

 



 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٨٧ 
  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
،وتـاريخ البخـاري   ٢/١٣٣،وعلـل أمحـد   ٢٣٦،وتاريخ الدارمي ص ٤/٢٥٣تاريخ الدوري :ينظر(١) 

ــي ٦/٣٧٢،٤ ،والكامــل ٥/١٦١،والثقــات ٦/١٨٤،٨،واجلــرح والتعــديل٢/٤٢٣،وثقــات العجل
،وإكمـال مغلطـاي   ٢/٣٩،والكاشـف  ٢٠/٤٢٥،وـذيب الكمـال  ١١/٨٣،وتاريخ بغـداد  ٥/٢٨١
  ).٤٧٣١(،والتقريب٧/٢٨٠،والتهذيب ٩/٣١٨

،وسؤاآلت اآلجري ١/٢٩،والصغري ٧/٢٦،وتاريخ البخاري الكبري ٣/٢٧٨،و٢/٤٤علل امحد :ينظر )(٢
،وذيب الكمال ١٥٦،وثقات ابن شاهني ص٨٦،ومشاهري علماء األمصار ص٥/٢٦٧،والثقات ٣٤٧ص
  ).٤٨٢٩(،والتقريب٧/٣٥٣،والتهذيب ٢/٥١،والكاشف ٢١/١٩٨
  .٩/٣٩٦إكمال مغلطاي  )(٣



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٨٨ 
  

 

 

 

 

 

 







 



 









 





 

 

 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٨٩ 
  

   

 

 


 
 

 

 

 

  

 

 

 



 



 

                                     
،ولسـان  ٣/٢١٦ وميزان االعتـدال  ،٥/٨٥،والكامل ٣/١٨١،والعقيلي  ٦/١٨١تاريخ البخاري :ينظر(١)

  .٤/٣٢١امليزان 
  .٤/٣٢١لسان امليزان  (٢)
،والثقـات  ٦/١٣٢،واجلـرح والتعـديل   ٦/١٩١،وتـاريخ البخـاري   ٣/١٠٧علـل أمحـد   :ينظر(٣)

ــال ١٣٨،ومشــاهري علمــاء األمصــار ص ٧/١٨٥ ــزان اال٥٠٥/ ٢١،وــذيب الكم ــدال ،ومي عت
  ).٤٩٦٨(، والتقريب ٧/٤٣٧،والتهذيب ٣/٢٢٢

،دون أن يذكر من قوله شيئاً،وإمنا سقته لعله ذُكر هناك وسـقط مـن   ٧/٤٣٧هكذا جاء يف التهذيب  (٤)
  .التهذيب،وال سيما وأنه وثقه يف السنن كما سيأيت



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٩٠ 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

                                     
،واجلـرح  ٦/٢٠١وتـاريخ البخـاري   )٤٤٣(،وسؤاآلت امليموين ألمحد ٣/٢٤٠تاريخ الدوري :ينظر(١)

،،وحبـر  ١٣٣،وثقات ابن شاهني ص ٧/١٨٥والثقات ) ٣٥٣(١/١٥١،والسنن الكربى ٦/١٣٨والتعديل 
  ).٤٩٧٨(،والتقريب٧/٤٤١والتهذيب  ٢١/٥١٩،وذيب الكمال ١١٦الدم ص 

،ومل أقف يف كتب اجلرح والتعديل على من نقل قوال للنسائي يف هذا الرجل ،على إنّ ٧/٤٤١التهذيب  (٢)
  .١/١٥١النسائي وثقه يف السنن الكربى 

 ٢/١٨٩،وسؤاآلت واآلجـري  ٦/٢٣٩،واجلرح ٦/٣٤٤،تاريخ البخاري ٣/٢٧٩تاريخ الدوري:ينظر(٣)
،وسـؤاآلت الربقـاين   ٥/١٢٩،والكامـل  ٢/٧٥،واروحني ٣/٢٧٥،والعقيلي ٨٠،وضعفاء النسائي ص 

  .٦/٣٦٦،ولسان امليزان ٣/٢٦٩، ،وميزان االعتدال ٥٣ص
  .٦/٣٦٦لسان امليزان  (٤)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٩١ 
  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
،ومشاهري علماء األمصار ٧/٢٤،واجلرح والتعديل ٢/١١١،والصغري ٧/٧٠تاريخ البخاري الكبري  :ينظر(١)
،وذيل ميزان االعتدال ٩٨/ ٢شف ، والكا٢٢/٣٩٩،وذيب الكمال ١/٤٧٠،وإكمال ابن ماكوال ١٩٠ص
  .)٥١٩٦(،والتقريب ٨/١٣٦والتهذيب ،١٦٦ص
  .١٦٦ذيل ميزان االعتدال ص (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٩٢ 
  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                     
،والعقيلـي  ٧٦،وضعفاء النسـائي ص  ٩٠،والضعفاء الصغري للبخاري ص٦/٤٠٥تاريخ البخاري :ينظر(١)

،الكامـل  ٢/١٩٩،وثقات العجلـي  )٤١٢(،والضعفاء واملتروكون للدارقطين ٢/١١٧،واروحني ٣/٣٩٢
  ).٥٣١٧(،والتقريب٨/٢٠١،والتهذيب ٣/٣٢٠،وميزان االعتدال ٢٣/١٥،وذيب الكمال ٥/٢٤٥

  .٨/٢٠١التهذيب (٢) 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٩٣ 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

                                     
،وذيب  ٧/٩٥،واإلكمال ٧/٣٤٤،والثقات٧/١٣٨،واجلرح والتعديل ٧/١٩٠تاريخ البخاري(١)

  . ٢٤طأ ص ،وإسعاف املب)٥٥٥٧(،والتقريب ٨/٣٤٢، والتهذيب ٢/١٣٨،والكاشف ٢٣/٦٢١الكمال
  .٣٤٩أمساء شيوخ مالك ص   (٢)
، وتاريخ البخاري ٢/٨٨،ومعرفة رجال ابن معني برواية ابن حمرز٣/١٤٤علل أمحد :ينظر(٣)

، والثقات ٣٣٠،وسؤاالت اآلجري ص٧/١٠٦،واجلرح والتعديل ٣/٦٨،وتاريخ الفسوي ٧/١٥١
،وامليزان ١٢/٢٥٢،والتهذيب ٤/٢٨٢،وذيب الكمال ٧٥،وسؤاآلت الربقاين ص ٤/٣٤
  ،والتقريب٢/٤٥٩،والكاشف٤/٥٧٣
  . ٧/٤٧٢،واللسان )٨٣٥٩(

  .١٢/٢٥٢ذيب التهذيب  (٤)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٩٤ 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 







– 



 



 



 

                                     
وال " ثقـة  تابعي بصري اجلهين مرمي أبو هو صبيح بن إياس :"١٦وقع يف سؤاآلت الربقاين للدارقطين ص (١)

  .أدري لعله حتريف أو هوغريه؟



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٩٥ 
  

 



 


 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

                                     
،واجلـرح والتعـديل   ٢/١٨٠،والصـغري  ١/١٤٢تاريخ البخاري الكبري،،٣/١٢٩تاريخ الدوري :ينظر(١)

ــائي ص ٧/٣٠٠ ــعفاء النسـ ــي ٩١،وضـ ــروحني ٤/٩٤،والعقيلـ ــل ٢/٢٥٧،واـ ،والكامـ
  . ٥/٢١٦ولسان امليزان ٣/٥٩١، وميزان االعتدال ٦٠،وسؤاآلت الربقاين ص٦/٢٢٠،و١/١٤٣

  . ٥/٢١٦لسان امليزان  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٩٦ 
  



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
،واجلـرح والتعـديل   ١/١٦٣وتـاريخ البخـاري   ٣/١٩٠،وتاريخ الـدوري  ٣/٢٣أمحد  علل:ينظر(١) 

وضعفاء أيب نعيم ٢/٢٥٨،واروحني ٦/١٨٢،والكامل ٤/١٠٢،،والعقيلي ٩١،وضعفاء النسائي ص٧/٣٢٤
  .٥/٢٤٤و لسان ٣/٦١٧ وميزان االعتدال ،٥/٢٤٢،واالستذكار ١٣٩ص
  . ٣/٦١٧لسان امليزان  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٩٧ 
  

 
  

 
 



 

 
 

 

 
 



 





 

 
 

  

 

                                     
،والثقـات  ٧/٣٢١،واجلـرح والتعـديل   ١/١٤٥،وتـاريخ البخـاري   ٤/١٢٠سـعد  طبقات ابن :ينظر(١)

،والتهـذيب  ٢/١٩٤،والكاشـف  ٢٥/٦٤٥،وذيب الكمـال  ١٣٠،ومشاهري علماء األمصار ص ٧/٣٥٦
  ).٦٠٨٥(،والتقريب٩/٢٧٣

  .٢٢٦أمساء شيوخ مالك ص  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٩٨ 
  

 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                    
والكامل ٤/١٠٤،والعقيلي ٩٢ص،وضعفاء النسائي ٨/٧واجلرح والتعديل ١/١٦٧تاريخ البخاري :ينظر(١)

،وميـزان االعتـدال   ٢/٣٤٩،وتـاريخ بغـداد   ١٤٦،وضعفاء أيب نعـيم ص ٢/٢٦٣واروحني ٦/٢٣٩
  .٥/٢٥٩،ولسان امليزان ٢/٦٠٨،،واملغين يف الضعفاء ٣/٦٢٨

  .  ٥/٢٥٩لسان امليزان  (٢)
،والكامـل  ٤/١٠٣،والعقيلي ٩٢،وضعفاء النسائي ص٨/٤واجلرح والتعديل   ٣/٢١٢علل أمحد :ينظر(٣)

  ٥/٢٦٥،ولسان امليزان ٢/٣٤٠،وتاريخ بغداد ٢/٢٦٩،واروحني ٦/١٦٠
  . ٥/٢٦٥لسان امليزان  (٤)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٣٩٩ 
  

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                     
،وضـعفاء النسـائي   ١/٢٠٥تاريخ البخـاري   ٢٠١،وتاريخ الدارمي ص٤/١٩٣تاريخ الدوري :ينظر(١)
لسان امليـزان  ،و٣/٦٤٤ وميزان االعتدال ،٢/٢٦٨،واروحني ٦/٢٤٠،والكامل ٤/١١٥،والعقيلي ٩٢ص
  .٢٧٣،وتعجيل املنفعة ص٥/٢٨٢

  . ٥/٢٨٣لسان امليزان  (٢)
 أيب ابن عن قاله وما :فقال)ليس بشيء(اللسان ملا نقل عن ابن أيب حامت قوله تعقب ابن حجر الذهيب يف  (٣)
وكالم ابن : قلت.هـ كالم احلافظ .أ"احلديث منكر البخاري تاريخ يف كما فيه إمنا ؛أبيه كتاب يف ليس حامت

  ). منكر احلديث ليس بشيء:(أيب حامت يف املطبوع كما نقلناه



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٠٠ 
  



 

 

 

   

 
 

 

 

 

 









 



 

                                     
   .نقله ابن حجر يف اللسان ،ومل أقف عليه يف الكامل أو غريه (١)

،وضـعفاء  ١/١٩١،وتاريخ البخـاري  ٤/٣٢٢،وتاريخ ابن أيب خيثمة ٩٢تاريخ ابن أيب شيبة ص:ينظر(٢) 
،وـذيب الكمـال   ٣/٢٩٥،واألسـامي والكـىن   ٦/٢٢٤،والكامـل  ٧/٣٧٧ات والثق٤/١٠٩العقيلي 

،ومن تكلم فيه وهو موثق ٢/٦٢١،وضعفاء الذهيب ٢/٢٠٧والكاشف ٣/٦٧٣،وميزان االعتدال ٢٦/٢١٢
  .٧/٣٧٠،ولسان امليزان )٦١٨٨(،والتقريب ٩/٣٣٣،والتهذيب١٦٥ص
  .٢٣٢أمساء شيوخ مالك ص(٣)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٠١ 
  





 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 





 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٠٢ 
  

  

 

 
 



 

 


 


 

  

 



 

 



 

                                     
،وسؤاآلت املـروذي  ٢/٤٨٠،و١/٥٤١و١/١٣٩،وعلل أمحد )٨٠( ٧٨سؤاآلت ابن أيب شيبة ص:ينظر(١)
،وذكـر  ١/٢٥١،واجلرح والتعـديل  ١/٢٢١وتاريخ البخاري )٢٣٤٨(،وسؤاآلت ابن هانئ رقم)٦٨(رقم

وسـؤاآلت السـلمي   ٦/١٢١،والكامـل  ٥/٣٥١،والثقـات  ٤/١٣٠،والعقيلي ١٢٣املدلسني للنسائي ص
،والتهـذيب  ٢/٢١٦، والكاشـف  ٤/٣٩عتدال ،وميزان اال٢٦/٤٠٢،وذيب الكمال ٣٨للدارقطين ص 

  . ٧/٣٧٥ولسان امليزان ) ٦٢٩١(،والتقريب ٩/٣٩٠
  .٢١٣أمساء شيوخ مالك ص  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٠٣ 
  



 

 

 

 

 

 

 





 









 



 





 



 



 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٠٤ 
  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 









 

 





                                     
  .٥٤،والتبني ألمساء املدلسني ص٨٨،واملدلسني ص١١٠،وجامع التحصيلب ص٤/٢٨٤ينظر اإلحكام (١) 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٠٥ 
  

 

 



 

 –




 





– 

 

– 















                                     
  .٤/٤٠٧تاريخ الدوري  (١)
  .٧٩مشاهري علماء األمصار ص  (٢)

  .٢٨حبثنا الوجيز النفيس يف معرفة التدليس ص  ينظر(٣) 
  .٤٨،ومنهج املتقدمني يف التدليس ،ناصر الفهد ص٢٨ينظر حبثنا الوجيز يف معرفة التدليس ص:للمزيد (٤) 
  .١٣/٣٤٠العلل (٥) 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٠٦ 
  











 

 



 

–



 

  





 

 

 

 

 

                                     
  .)٩٠٤(٢/٦٢٢،و)٧٥٦(١/٥٢٠صحيح مسلم (١) 
،واجلـرح والتعـديل   ٧/٤٠٨،تـاريخ البخـاري   ٢١٤،وتاريخ الدارمي ص٢/٤٤٨علل أمحد :ينظر(٢) 

،وثقات ابن شاهني ٣/٢٤،واروحني ٦/٣٨٦،والكامل ٤/٢٤٣،والعقيلي ٩٧،وضعفاء النسائي ص٨/٢٩٤
  .٦/٣٨،ولسان امليزان ٤/١١٤، وميزان االعتدال ٢٢٣ص
  . ٦/٣٩لسان امليزان  (٣)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٠٧ 
  

 

 

 

 

 



 



 

 





 

 





 

– 

 

 

 

 

                                     
ء البخـاري  ،وضعفا٧/٣٩٩،وتاريخ البخاري الكبري١٩٧،وتاريخ الدارمي ص١/٤٩٥علل أمحد :ينظر )(١
،وثقـات  ٧/٤٩٤،والثقات ٤/٢١٧،والعقيلي ٨/٢٨٠،واجلرح والتعديل ٢/٢٨٦،وثقات العجلي ١١٠ص



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٠٨ 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





– 



                                                                                    
،والتهذيب ١١/٢٨٣،وإكمال مغلطاي ٢/٢٧٩،والكاشف ٢٨/٢٤٤،وذيب الكمال ٢٣٦ابن شاهني ص 

  ).٦٧٧٧(والتقريب ٧/٣٩٣،واللسان ١٠/٢٠٣
  .١١/٢٨٣إكمال مغلطاي  )(١
  
  



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٠٩ 
  





 

   



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

                                     
،واجلـرح  ٧/٤٢٥،وتـاريخ البخـاري   ٤/١٢٣،وتاريخ الدوري ١٦٣أيب شيبة صسؤاآلت ابن :ينظر(١)

،والكامـل  ٤/٢٢٧،والعقيلـي  ٩٦،وضـعفاء النسـائي ص  ٢٨١،وسؤاآلت اآلجـري ص ٨/٨والتعديل 
  .٦/١٠٦،ولسان امليزان ٤/١٩٦،وميزان االعتدال ١٤٩،وضعفاء أيب نعيم ص٣/٣٠،واروحني ٦/٤٦٧



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤١٠ 
  





 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 


 

                                     
وضـعفاء النسـائي ص   ،٨/٢٥٤،اجلرح والتعديل ٧/٣٧٧لبخاري سؤاآلت الربذعي ص تاريخ ا:ينظر(١) 
،وتـاريخ بغـداد   ١٤٧،وضعفاء أيب نعـيم ص  ٣/١١،واروحني ٦/٤٢٩والكامل ٤/٢٦٣والعقيلي ٩٩
  .٦/١٣٨،ولسان امليزان ٤/٢٣٠، وميزان االعتدال ١٣/٢٢٢
  .٦/١٤٠لسان امليزان  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤١١ 
  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
،وتاريخ البخـاري  )٤٤٥(آلت الربذعي ترمجة ،وسؤا٣/٣٥٥،وتاريخ الدوري  ٣٠١/ ٣علل أمحد :ينظر(١)

،والكامل ٤/٣٠٢،والعقيلي ٢/٣١٠،وسؤاآلت اآلجري ٨/٤٦٩،واجلرح والتعديل ٢/٢٦٤،والصغري٨/١٠٥
 وميـزان االعتـدال   ،١٣/٢٧٨،وتـاريخ بغـداد   ٢٤٢،وثقات ابن شاهني ص ٣/٥٣،واروحني ٧/٣٥
  .٤٢٠وتعجيل املنفعة ص  ٦/١٥٠،واللسان٤/٢٥٠

  .  ٦/١٥٠يزان لسان امل (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤١٢ 
  



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                     
،واجلرح والتعديل ٨/١٠٣،وتاريخ البخاري ٢/٥٣٦،وسؤاآلت الربذعي ٤/٣٥٨تاريخ الدوري :ينظر(١)

،ولسان امليزان  ٤/٣٥٠ وميزان االعتدال ،٧/٣٨،والكامل ٧/٥٣٨،والثقات  ٣/٣٠١،والعقيلي ٨/٤٦٦
٦/١٥٢  .  

  .  ٦/١٥٢لسان امليزان  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤١٣ 
  

  

 

 

 

 

 
 




 

 

 





 

 

 
 





 

                                     
،وتاريخ البخـاري  ٤/١٤٢،و٤/١٢٨،و تاريخ الدوري ٦٠املديين صسؤاآلت ابن أيب شيبة البن :ينظر(١)

،وسـؤاآلت الربقـاين   ٣/٥٣،واـروحني  ٧/٣٤،و والعقيلي والكامل ١٠١،وضعفاء النسائي ص٨/١٠٥
  .٦/١٥٣،واللسان ٤/٢٥٢ وميزان االعتدال ،٦٨ص
  .٦/١٥٤لسان امليزان  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤١٤ 
  



 
 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 ٢/١٨٠،والصـغري  ٨/١٩٩لبخاري الكبري ،وتاريخ ا٢/٥٠٨،وعلل أمحد ٤/٢٣٣تاريخ الدوري :ينظر )(١

،واروحني ٤/٣٣٩والعقيلي ، ١٠٤،وضعفاء النسائي ص ٩/٥٨،واجلرح والتعديل ٢/٣٣٣،وثقات العجلي
،وميـزان االعتـدال   ٣٠/٢٠٠،وـذيب الكمـال   ١٠/٢٦١،وعلل الدارقطين ٧/١٠٦،والكامل ٢/٣٤٨
  ).٧٢٩٢(،والتقريب٧/٤٨٤ ،ولسان امليزان١١/٣٦،والتهذيب ١٢/١٤٢،وإكمال مغلطاي ٤/٥٧٧

  .١٢/١٤٢إكمال مغلطاي  )(٢



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤١٥ 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 
 

                                     
،وضـعفاء النسـائي   ٩/٢٥،واجلرح والتعديل  ٨/١٦٩،وتاريخ البخاري)٣٤٨(سؤاآلت الربذعي :ينظر(١)
،والعـرب  ٤/٣٥٤ وميـزان االعتـدال   ،٣/٧٤،واـروحني  ٧/٦٦،والكامـل  ٤/٣٢٥،والعقيلي ١٠٤ص
  .٦/٢٣١،واللسان ٦٢ص
   . ٦/٢٣١لسان امليزان  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤١٦ 
  

 
 

 
 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
،والثقـات  ٩/٧٦،واجلرح والتعـديل  ٢٠٤/ ٨وتاريخ البخاري٣/٢١٤،و٣/١٧١تاريخ الدوري :ينظر(١)

،ورجـال صـحيح البخـاري    ٢/٥١٧،و٧/٨١،وعلل الـدراقطين  ٢٨٠وسؤاالت احلاكم للدارقطين ص
، ومغـين  ٢/٣٤٢،والكاشـف   ٤/٣١١، وميزان االعتدال ٣٠/٣٤٥،وذيب الكمال٢/٧٧٨للكالباذي 

  ٢٩،وإسعاف املبطأ ص)٧٣٤٤(،والتقريب٧/٤٢٠،واللسان ١١/٧٢،والتهذيب ٥/٢١٧األخيار 
  .٣٧٠أمساء شيوخ مالك ص  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤١٧ 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 



 

 

 

 

 

                                     
،وضـعفاء النسـائي   ٤٢٩/ ٨،وتاريخ البخاري ٩/٣١٢،واجلرح والتعديل ٣/٣٣٤تاريخ الدوري :ينظر(١)
 ،وميزان االعتدال٢/١١وسنن الدارقطين ،٣/١٤٢،واروحني ٧/١٨٣،والكامل ٤/٤٦٤،والعقيلي ١١١ص
  .٦/٢٣٨،واللسان ٢/٧٢٩، واملغين يف الضعفاء ٤/٣٥٨

  .  ٦/٢٣٨لسان امليزان  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤١٨ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 





 

                                     
، وثقـات  ٩/١٤٨،واجلـرح والتعـديل   ٨/٢٧٥،وتـاريخ البخـاري  ٦/٣٩٨طبقات ابن سعد :ينظر(١)

،وتـذكرة احلفـاظ   ٣١/٣٤٦،وذيب الكمال١٤/١٠١، وتاريخ بغداد ٥/٥٢١،والثقات ٢/٣٥٢العجلي
  ).٧٥٥٩(،والتقريب ١١/١٩٤لكاشف ، والتهذيب،وا١/١٣٧

  .٣٩٩أمساء شيوخ مالك ص (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤١٩ 
  



 



 

 

 



 

 



 

 



 
 

 

 

 
  

 

 

                                     
،واــروحني ٤/٣٠٤،والعقيلــي ١٠٨،وضــعفاء النســائي ص ٩/١٥٢اجلــرح والتعــديل :ينظــر(١)

 وميـزان االعتـدال   ،٣/١٥٩،وضعفاء ابن اجلـوزي  ٤/٢٤٤،وسنن الدارقطين ٧/١٩٣،والكامل ٣/١١٨
  .٦/٢٥٨ واللسان٢/٧٣٥،وضعفاء الذهيب ٤/٣٧٨

  .  ٦/٢٨٥لسان امليزان  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٢٠ 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 



 

                                     
،وضــعفاء النســائي  ٩/٢٦١،واجلــرح والتعــديل  ٨/٣٣٢تــاريخ البخــاري  :ينظــر(١)
، وميـزان  ٧٠،وسـؤاآلت الربقـاين ص   ٣/١٠٤،واروحني ٧/٢٥٩والكامل ٤/٣٧٦،والعقيلي١١٠ص

  .٦/٢٨٦،واللسان ٤/٤٢٢االعتدال 
  .  ٦/٢٨٦لسان امليزان  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٢١ 
  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

                                     
 أم موىل رافع بن اهللا وعبد القرظي كعب بن حممد عن روى اثنان إما ويقال ميسرة زياد أيب اسم ويقال(١)

  .  ومالك إسحاق وعنه سلمة
، وثقات العجلي ٧/٦١٨،والثقات٩/٢٦٣،واجلرح والتعديل ٨/٣٣٣علل أمحد ،وتاريخ البخاري :ينظر(٢)

 ٢/٣٨٢و،والكاشـف  ، وميـزان االعتـدال  ٣٢/١٣٢،وذيب الكمال٣/٣٨٨، املتفق واملفترق للخطيب 
  .٣٠إسعاف املبطأ ص ).٧٧١٧(،والتقريب ١١/٢٨٧، والتهذيب٢/٧٤٩،ضعفاء الذهيب 

  .٣٩٠أمساء شيوخ مالك ص  (٣)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٢٢ 
  



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

                                     
 زياد بن يزيد قال البخاري مسعت قال موسى بن آدم حدثين معاوية مسعت  :"٤/٣٨٧قال يف الضعفاء   )(١

 بن حممد أن أنكر أحسب البخاري كان .عليه يتابع وال معاوية مسعت كعب بن حممد عن هاشم بين موىل
 قال فقال كعب بن حممد عن وهذا دينار بن يزيد عن أنس بن مالك رواه احلديث وهذا معاوية مسع قد كعب
 بن حممد عن عجالن بن حممد عن القطان حيىي وقال. عنه القعنيب عن العزيز عبد بن علي حدثنيه معاوية
 وقال القرظي كعب بن حممد عن حكيم بن عثمان عن وشريك فضيل بن حممد ورواه معاوية مسعت كعب

  ".اإلرسال احلديث هذا من والصحيح معاوية عن شريك وقال معاوية مسعت فيه فضيل بنا
،وتـاريخ البخـاري     ٢/٢١٥،وعلل أمحـد  ٢٣٠،وتاريخ الدارمي ص٥/٢٤٦طبقات ابن سعد :ينظر(٢)

وثقات العجلي ، وثقات ابن شاهني ٧/٢٥٨، والكامل ٥/٥٤٣ ،والثقات٩/٢٧٣،واجلرح والتعديل ٨/٣٤٤
ــال ٢٥٥ص  ــذيب الكم ــف ٣٢/١٧٧،و ــدال و،والكاش ــزان االعت ــذيب  ٢/٣٨٦، ومي ،والته
  .  ٧/٤٤٢واللسان )٧٧٤١(،والتقريب١١/٢٩٩
  .٣٨٩أمساء شيوخ مالك ص   (٣)
 ال مالـك  ملالـك  قلت اقالرز عبد قال :حامت أبو قالو:"١١/٢٩٩قال احلافظ ابن حجر يف التهذيب   )(٤

 يعـين  هناك ليس والرجل خالفه على عندنا العمل قال املعاطاة يف وعثمان عمر عن املسيب بنا حبديث حتدثين
 أن الرزاق عبد قول بأن: حامت أيب كالم ٧/٩٨ االستذكار يف الرب عبد بنا وتعقب.قسيط بن اهللا عبد بن يزيد
 وإمنا منه مسعه مالكا أن لظنه الرزاق عبد من غلط قسيط بن يزيد به يعين هناك ليس والرجل بقوله مالك مراد



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٢٣ 
  

 

 

 

 
  

 

 
 

 

                                                                                    
 حدثـه  عمن مالك عن القاسم بن عن مسكني بن احلارث رواه كما يسمه مل رجل بواسطة عنه مالك مسعه
  .امسه مل كتم الذي الرجل مالك أراد فإمنا قال قسيط بن اهللا عبد بن يزيد عن

 آخر قسيط بن وبني بينه أن مالك عن الثوري عن الرزاق عبد رواية يف ليس لكن :-والقائل ابن حجر -قلت
 وهـو  املوطأ من مواضع يف مالك به احتج قد ويزيد الرب عبد بنا قال.دلس إمنا مالك يكون أن يستلزم وهذا
  .هـ .أ" الثقات من ثقة

 حدثين :((للرجل  فقال ساق اإلمام أمحد القصة ذاا وهي صرحية بتضعيف اإلمام مالك : -عبد القادر-قلت
 بن اهللا عبد بن يزيد عن أنس بن مالك عن سعيد بن سفيان حدثين قال جريج بن حدثنا قال الرزاق عبد

 الرزاق عبد قال املوضحة بنصف السمحاق وهي امللطاط يف قضيا وعثمان عمر أن املسيب بن عن قسيط
 فلقيت مثله وعثمان عمر عن املسيب بن سعيد عن قسيط بن عن مالك عن به فحدثنا سفيان علينا فقدم
 أما وعثمان عمر عن املسيب بنا عن قسيط بن اهللا عبد بن يزيد عن عنك حدثنا سفيان نإ :له فقلت مالكا
 :قال مث تبسم مث حدثته قد صدق اليوم به أحدث لست ال :فقال به فحدثين املوضحة بنصف امللطاط يف قضيا

 إىل وهو به حدثته إال عليك عزمت خالد بن مسلم له فقال اليوم به أحدث ولست عين به حيدث أنه بلغين قد
 عندنا عليه العمل ليس قال به حتدثين ال فلم :قلت حدثته أحدا اليوم به حمدثا كنت فلو تعزم ال: له فقال جنبه
  ".إمالءً  أيب علي مألهأ اهللا عبد قال قسيط بن اهللا عبد بن يزيد يعين بذلك عندنا ليس صاحبنا إن وقال
والعقيلـي  ٩/٢٢٣،واجلرح والتعـديل  ١٢٢،وضعفاء البخاري ص٢/٢٢٣تاريخ البخاري الصغري :ينظر(١)

،وسؤاآلت السـلمي  ١/١٦٢،ومعرفة السنن واآلثار للبيهقي ٧/١٦٣،والكامل ٣/١٣٣،واروحني ٤/٤٢٥
  .٦/٣٢٢،واللسان ٤/٤٦٦و١/١١٥،وميزان االعتدال ٣٦ص
  .  ٦/٣٢٢لسان امليزان  (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٢٤ 
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  .  ١/٤٧السنن  (١)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٢٥ 
  

    

 



 





 





 



 

 

 





– 

 

                                     
،والثقـات  ٧/١٨٠،وضـعفاء العقيلـي   ٩/٢٤٠،و اجلـرح والتعـديل   ٨/٤٠٧تاريخ البخاري :ينظر(١)

، ٦/٣٣٢سـان  ول.٩٤ واملتروكـون  والضعفاء ،) ٦٤(وسؤاآلت السلمي برقم ٧/١٨٠،والكامل٧/٦٤٩
  .٤٥٩،وتعجيل املنفعة ص٤/٤٨١وميزان االعتدال 

  .  ٤/٣٨١ميزان االعتدال  (٢)
  .  ٤/٣٨٣ان االعتدال ميز (٣)
  .  ٤٥٩تعجيل املنفعة ص  (٤)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٢٦ 
  



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 



 



 

                                     
  .  ٦/٣٣٣لسان امليزان  (١)
، ومشاهري علمـاء األمصـار   ٧/٦٣٣،والثقات٩/٢٣٥،واجلرح والتعديل ٨/٣٧٤تاريخ البخاري:ينظر(٢)
، ٢/٤٠٤،والكاشــف  ٣٢/٥٦٠،وــذيب الكمــال ١١/٢٤٠، وعلــل الــدارقطين  ١٣٥ص

  .١/٤٥٨،وتعجيل املنفعة )٧٩٢١(،والتقريب١١/٣٩٧والتهذيب
  .٣٩٣أمساء شيوخ مالك ص   (٣)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٢٧ 
  



 





 


 
 
 

 

  

 



 



 



 

 



 

                                     
، ١٣٥، ومشاهري علماء األمصار ص٧/٦٣٣،والثقات٩/٢٣٥،واجلرح والتعديل ٨/٣٧٤تاريخ البخاري (١)

،والكاشـف  ٣٢/٥٦٠،وذيب الكمال١/٢٩١، وموضح أوهام اجلمع والتفريق ١١/٢٤٠وعلل الدارقطين 
  .١/٤٥٨،وتعجيل املنفعة )٧٩٢١(،والتقريب١١/٣٩٧، والتهذيب٢/٤٠٤

  .٣٩٥أمساء شيوخ مالك ص (٢)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٢٨ 
  



 



 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
  .٥/٢٥١) اتىب(سنن النسائي  (١)



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٢٩ 
  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٣٠ 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٣١ 
  

 
 

  

 



 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

– 

 

  

 

 

 

  



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٣٢ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 



 

 

 

  

 

 

  



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٣٣ 
  

 

  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 



 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٣٤ 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٣٥ 
  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

–   
 

 

 

 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٣٦ 
  

 

 

 

– 

 

 

 

   

 

   

 



 

 



– 

 



 

 

 

 

  

 

 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٣٧ 
  

 

 

 



 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٣٨ 
  

 



 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أقوال اإلمام النسائي يف كتابه أمساء الرواة والتمييز بينهم             جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٣٩ 
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