
 والتعديل نبذة مقتضبة عن اإلمام الحافظ ابن ُنَمْير ومنهجه في الجرح

 :وِحْليته ونسبه اسمه  

 موالهم محمد بن عبد اهلل بن نمير الـَهْمداني ثم الخارفي الرحمن المحدث الحافظ الحجة اإلمام، شيخ اإلسالم، أبو عبد هو

 .الكوفي

 
 :مولده

 .ومئة وستين نيف ولد سنة

 
 :نشأته

فضل اهلل عليه؛ فقد   وهذا من واألثر، في بيت علم وحديث وسنة؛ فقد كان أبوه من أهل السنة والحديث -اهلل  رحمه - نشأ
 هاتيك البدع والضالالت، واعتنى به أبوه وعلَّمه وحدَّثه، ثم انطلق من اهلل كانت الكوفة ُعشَّ التشيع والرفض واإلرجاء، فأنجاه

وصار مرجع أئمة هذا  بالكوفة، العلم ن أحوال الرجال، حتى غدا من أعلم أهل زمانه بُرواةويجمعه، ويبحث ع الحديث يتتبَّع
 .دونهم فمن الفن؛ يسأله أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة

 

 :شيوخه

وإسحاق بن بن الجراح،  ووكيع ِمْقَسم، أبوه، وابن عيينة، وإسماعيل بن إبراهيم بن: والعدد الكثير، منهم الغفير الجم روى عن
عبد الرحمان الرؤاسي، وروح بن عبادة، وأبو أسامة،  وحفص بن غياث، سليمان الرازي، وإسحاق بن منصور السلولي، وحفص بن

 .هارون بن ويزيد والفضل بن دُكين،

 

 :تالميذه
بو زرعة، وبقي بن وأ وضاح، وابن البخاري، ومسلم، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، ويعقوب بن ُسفيان،: منهم جمع   عنه روى

 .ماجه وابن مخلد، وعلي بن الحسين بن الُجنيد، وأبو داود،

 

 :تصنيفه
" نصر ابن ماكوال في  وأبو ، " والمختلف المؤتلف" كتابا في التاريخ، نوه به أبو الحسن الدارقطني في  - اهلل رحمه - صنف

، ونقل عنه أبو الفضل ابن حجر في مواضع " هل العلم بقزوين أ بذكر ، التدوين" ، وأبو القاسم الرافعّي في ديباجة " اإلكمال 
 ." الصحابة تمييز في اإلصابة" من 

 

 :عليه العلماء ثناء

 أيُّ فـًَتى هو؟: اهلل بن نمير تعظيًما عجيًبا، ويقول بن عبد كان أحمد بن حنبل يـَُعظِّم محمد: إسماعيل الترمذي قال أبو

 

 . بن نمير ُدرَُّة العراقمحمد بن عبد اهلل :أحمد اإلمام وقال

 
 بالكوفة، نمير ما رأيت بالعراق مثل أحمد بن حنبل ببغداد، ومحمد بن عبد اهلل بن :المصري عن أحمد بن صالح ورُوي
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 .شيء ولكل جامَعْين، لم أر بالعراق مثلهما وال أجمع منهما للعقل والعلم والدين

 
محمد بن عبد اهلل بن نمير، كان يصلي  أفضل من عندي ن من أحداثهم رجالً ما رأيت من الكوفيي: أحمد بن سنان الواسطي وقال

 .أيام يزيد علينا قدم بنا الفرائض وأبوه يصلى خلفه؛

 .ابن هارون :يعني

 

 .الحديث أصحاب كوفي ثقة، ويـَُعدُّ من: العجلي وقال

 
كوفة، كان رجالً قد جمع العلم والفهم والسنة بال بن نمير اهلل ما رأيت مثل محمد بن عبد: على بن الحسين بن الُجنيد وقال

 .لُبادة، وفي الصيف يتزر، وكان فقيرا الشاتي الشتاء والزهد، كان يلبس في

 
 .به ثقة ُيحتج: أبو حاتم وقال

 

 .ثقة كثير الحديث عالم به حافظ له: ابن وضاح وقال

 
 .ابن نمير ريحانة العراق: كان يُقال :سفيان الحسن بن وقال

 
 .مأمون ثقة: لنسائيا وقال

 
في الفضل : يعني -وابن نُمير بالكوفة  المسلمين، سيد وكان حديث ابن نمير يمأل الصدر والنحر، وحسُبك به،: أبو يعلى وقال

 .بالبصرة معاذ مثل عبيد اهلل بن -

 
 .، وابن نَُمْير الصغيروابن أبي شيبة ... وهّناد األودي، لم يكن بالكوفة أحد  إال يشرب النبيذ غير ابن إدريس :وقال

 

 .الصالح حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد اهلل بن نمير العبد :الصيرفي محمد بن عمر بن العالء وقال

 
 .ثقة ثبت: قانع ابن وقال

 
 .وأعلم ثقة عالم بالحديث، أنبل من أبيه: مسلمة بن القاسم وقال

 

 .الدين في كان من الحفاظ المتقنين، وأهل الورع: ابن حبان وقال

 
 .ثقة  متفق  عليه: الخليلي وقال

 

 .بالكوفة، وكان فاضال زاهدا الحديث إمام من أئمة: ابن خلفون وقال
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  :وفاته

 .درجته في أعالي الِجنان ، رحمه اهلل ورفع432ُعُمر مبارك قضاه في نشر السنة ونصرها والذب عنها مات سنة  وبعد

 

 :بأحوال الرجال معرفته

الخارفي  الهمداني نمير محمد بن عبد اهلل بن: الجهابذة النقاد من الطبقة الثالثة بالكوفة العلماء ومن:ي حاتم أب قال ابن *
 :رحمة اهلل عليه

 :بناقلة اآلثار ورواة األخبار ومعرفته ذُِكر من علم محمد بن عبد اهلل بن نمير باب ما

 .فيهم ى بن معين يقوالن في شيوخ الكوفيين ما يقول ابن نميرويحي بن حنبل كان أحمد: بن الحسين بن الجنيد قال نا علي

 

 .وتعديلهم جرحهم باب ما ذُِكر من قول محمد بن عبد اهلل بن نمير في ناقلة األخبار في :قال ثم

 .قليل بعد عنه ما يدل على براعته ومعرفته، وسأنقل بعض ما ساقه ثم ساق

 
 .اآلثار وأسمائهم ومواطنهم من البلدان ناقلة ُكَنى اهلل بن نمير فيباب ما ذُِكر من كالم محمد بن عبد  :ثم قال

  .أبو جهمة: زياد بن الُحَصْين كنية :سمعت ابن نُمير يقول: قال نا أبي

  .بصري، كان يـَْقُدم عليهم الكوفة :قال من أين هو؟: قلت البن نُمير: حاتم قال أبو

اني في مقدمة الكامل ضمن كوكبة من أئمة الجرح وذكره أيضا أبو أحمد بن عدي الُجرج         •·
 .والتعديل، ونقل ثناء سابغا عليه

 .وذكره الذهبي في من يُعتَمد قوله في الجرح والتعديل         •·

علي بن الحسين بن الجنيد، وأبو حاتم، : وممن نقل عن ابن نُمير الجرح والتعديل من أصحابه         •·
يان، وابن ُمْحرز، وإبراهيم بن أبي داود البـُُرلُّسي، وموسى بن إسحاق وأبو زرعة، ويعقوب بن سف

 [1] .األنصاري، وُمطين، وجعفر الفريابي، وأبو يعلى الموصلي، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة

ابن خلفون األونبي في كتابه المنتقى في : وممن أكثر من نقل كالم ابن نُمير ممن تأخر زمانه         •·
ألئمة المرضيين والثقات المحدثين والرواة الُمشتهرين من التابعين فمن بعدهم رحمة اهلل أسماء ا

عليهم أجمعين، وفي الُمْعلم في أسامي شيوخ البخاري ومسلم، وعنه ُمغلطاي في إكمال تهذيب 
 .ابن حجر في تهذيب التهذيب: الكمال في أسماء الرجال، وعن مغلطاي

 

 :ين وأسماء المدلَّسينكشفه أحوال المدلِّس
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سين، ومسالكهم الخفية الغامضة في التدليس، كاشفا لطرائقهم  -رحمه اهلل  -كان  ِِ عارفا بطرق المدلّْ
 .العجيبة في توعير سبيل الوقوف على جلّية أمر المدلَّسين

 
بن  نظرُت بدمشق في كتاب لمروان: وسألت أبا زرعة عن معاوية بن أبي العباس؟ فقال: قال البرذعي

معاوية عن معاوية هذا، فرأيُت أحاديث عن شيوخ الثوري، وأحاديث يـُْعَرف بها الثوري، وأبوابا للثوري؛ 
 .فاْستَـَربـُْته وتركُته

كان هذا جار الثوري، أخذ كتب الثوري فرواها عن : فذكرت ذلك البن نُمير فقال: قال أبو زرعة
  [4]. شيوخه

 
لم تفطن : علي بن ُسويد؟ فقال: خ  يحدث عنه الحماني يُقال لهشي: قلُت البن نُمير: وقال أبو زرعة

هو معلى بن هالل؛ جعل الِحمَّانـيُّ ُمَعلًّى عليًّا، ونسبه إلى جده، وهو ُمَعلَّى بن : قال. ال: لهذا؟ قلت
  [3]. هالل بن ُسويد

 
 [2]. طلق بن معاوية، َجُد حفص بن غياث: هو -روى سفيان عن أبي غياث : وقال

 
هذا يدلك على َألمعيته وإحاطته، وحسبك أنه تـََهدَّى إلى ما خفي على كثيرين على رأسهم اإلمام أبو و 

 .زرعة
 

 :ومن عباراته الطريفة التي كان يستعملها في جرحه وتعديله
 [5]. كان مروان بن معاوية يتلقط الشيوخ من السَِّكك: قوله

 
 [6]. ن حديثه خيالكأ: وضعف ابن نَُمْير يحيى بن يمان، وكان يقول

 
 [7] .يحيى بن بـَُرْيد، الكوفيون يروون عنه، ما يسوى تمرة: وقال

 
  [8]. حتى قرأ ما ليس من حديثه -ابن أبان : يعني -ما مات عبد العزيز : ونقل أبو زرعة قول ابن نُمير

 

 :منهجه في الكتابة عن الشيوخ
 .ْديهم وَدلِّهموكان يتحرى في األخذ عن الشيوخ، وينظر في َسْمتهم وهَ 
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لم تكن هيأته هيأة : فقال. ِلَم َلْم ُتْكِثر عن ابن أبي زائدة؟ إنما أكثر عنه الغرباء: وقد سأله أبو زرعة
 [9]. النُّسَّاك
 

 :معرفته بمراتب الرواة ودرجاتهم
 .كان عارفا بمراتب الرواة ودرجاتهم وتفاوت حفظهم وإتقانهم ومعرفتهم

قة، وأبو غسان النهدي أحب إلي منه، وأبو غسان محدث من أئمة محمد بن الصلت كان ث: قال
  [11]. المحدثين
 

ابن إدريس كان أتقن، وحفص كان أعلم بالحديث من ابن إدريس، وابن أبي زائدة كان أكثر في : وقال
 [11]. الحديث من ابن إدريس وفي اإلتقان

 
 -إدريس، وكانوا إذا رأوا وكيعا سكتوا  وكيع أعلم بالحديث من ابن إدريس، ولكن ليس مثل ابن: وقال

 [14] .-للحفظ واإلجالل : يعني
 

 :معرفته بطبقات الرجال وأسنانهم وأزمنتهم
 .وكان عارفا بطبقات الرجال وأسنانهم وأزمنتهم -* 

بسطام بن مسلم هو رفيع  جدا، روى عنه وكيع وحماد بن زيد، هو شيخ  قديم ، كان من قدماء : قال
كذلك ابن عون وكهمس وُعيينة بن عبد الرحمان، وخرج وكيع إلى البصرة سنة ثمان شيوخ وكيع، و 

 [13] .-ومئة : يعني -وأربعين 
 

روى سفيان عن ُعَمْير الخثعمي، شيخ  ثقة  قديم ، من أصحاب الحجاج بن أرطاة، والحجاج أشهر : وقال
 [12] .منه

 
مكي  روى عنه الكبار القدماء، ليس بقديم  روى ابن أبي نجيح عن الزبير بن موسى، هذا شيخ  : وقال

 [15] .الموت
 

 [16]. يعلى بن النعمان شيخ  قديم  روى عنه العالء بن المسيب، هذا من قدماء شيوخ سفيان: وقال
 

 [17] .محمد بن مهزم الشعاب، هو شيخ  قديم  بصري  : وقال
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 :مشاركته في المعرفة بعلل الحديث
 .وكان يسأله في ذلك األكابر؛ كأبي حاتم الرازي ونحوه وكان عارفا بعلل الحديث، -* 

سألت محمد بن عبد اهلل بن نمير عن حديث كتبُته عن عن ثابت بن موسى، عن : وقد قال أبو حاتم
من صلى بالليل : شريك، عن األعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال

 [18] .يث منكرهذا حد: قال. َحُسن وجهه بالنهار
 

 -----------------------------
-341، وتقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ص1/419المعرفة والتاريخ : من مصادر ترجمته

، وأسامي من روى عنهم 147، ومقدمة الكامل ص9/85، والثقات 7/317، والجرح والتعديل 348
، 179تخب من اإلرشاد للخليلي ص، والمن187-185البخاري في جامعه الصحيح البن عدي ص

-6/391، وتهذيب الكمال 457-452والُمْعِلم في أسامي شيوخ البخاري ومسلم البن خلفون ص
 .619-3/618، وتهذيب التهذيب 92-4/93، ومختصر طبقات علماء الحديث 391

 
هارسه ، وانظر ف3/67، 1/232رواية ابن ُمحرز، والمعرفة والتاريخ  -معرفة الرجال : راجع [1]

، ومسائل أبي جعفر محمد بن عثمان بن 514-511، 517، 263، وسؤاالت البرذعي ص2/332
، وأسامي من 347-341، وتقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ص (33، 5)أبي شيبة عن شيوخه 

، والُمْعِلم في أسامي شيوخ البخاري ومسلم 187روى عنهم البخاري في جامعه الصحيح البن عدي ص
، وموارد الحافظ الذهبي في 1676-1675، وموارد ابن عساكر في تاريخ دمشق ص387، 481ص

 .189-188ميزان االعتدال ص
 .1246طبعة سنة  - 511-511سؤاالت البرذعي ص [4]

 .514-511سؤاالت البرذعي ص [3]
 . 346تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ص [2]
 .342يل صتقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعد [5]
 .347تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ص [6]
 .343تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ص [7]

 .263سؤاالت البرذعي ص [8]
 .517سؤاالت البرذعي ص [9]

 .343تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ص [11]
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 .343تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ص [11]
 .343رفة لكتاب الجرح والتعديل صتقدمة المع [14]

 .345-342تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ص [13]
 .345تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ص [12]
 .346تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ص [15]
 .346تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ص [16]
 .346يل صتقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعد [17]
 .347تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ص [18]

 .الشيخ ال بأس به، والحديث منكر: فذكرتُه البن نَُمْير فقال: عن أبي حاتم( 146)وفي علل الحديث 
  .نقُل أبي زرعة إعالَل ابن نَُمْير حديثًا إعالال ُمْجَمال( 547)وفي علل الحديث 
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