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أقوال احلافظ حيىي بن حممد بن صاعد يف اجلرح والتَّعديل دراسة مقارنة
 مشعل بن محيد اللهييب.د

أستاذ احلديث وعلومه املشارك بقسم الكتاب والسنة
كلية الدعوة وأصول الدين يف جامعة أم القرى
:امللخص
 ودرسناا دراسنة مرارننة،،موضوع البحث مجع الباحث أقوال احلافظ حيىي بن حممد بنن انا د ا احنر والتَّعندل
، ولا نند ن ا البح ننث ل ننل التع ننر ل ننل ية ننية احل ننافظ اب ننن ا ننا د وحيا ن العلمي ننة،أبق نوال ننال م ننن الوهن َّر ناد
 وقد بدأ الدراسة مبردمة، املرارن، التحليلي، وقد سلكت ا البحث املواج االستررائي،،وجاودل ا احر والتعدل
 ّ ق رسنُّ النهروا الن لن كلرنُّ فنياُّ احلنافظ حينىي بنن حممند، ومواةينة البحنث، وخطنة البحنث،فياا بيان أمهية البحث
 ّ بيان معامل مواج احلافظ حينىي بنن حممند بنن انا د ا،" " والثاين "للةر،بن اا د إىل قسمني؛ األول "للتن َّْع ِدل
. والتوايات، ّ كانت الوتائج،،احر والتَّعدل
.؛ ابن اا د؛ الونهرَّاد، احر ؛ التعدل:الكلمات املفتاحية
The Sayings of Al-Hafiz Yahya bin Muhammad bin Saed in al-Jarrah and
al-Ta'idil, A Comparative Study
Dr. Mishaal bin Humaid Al-Luhaibi
Associate Professor of Hadith and its Sciences, Department of the Book and the Sunnah
Faculty of Da`wah and Fundamentals of Religion at Umm Al-Qura University

Abstract:
The research topic: The researcher collected the sayings of Al-Hafiz Yahya bin
Muhammad bin Sa`d in wound and modification and studied it by comparing the
statements of other critics. Comparative analytical. The study began with an
introduction explaining the importance of the research, the research plan, and the
research methodology, then divided the narrators whom Al-Hafiz Yahya bin
Muhammad bin Saed spoke into into two parts. The first (amendment) and the
second (the wound), then outline the features of the method Al-Hafiz Yahya bin
Muhammad bin Sa`id in the wound and modification, then the results, and
recommendations. Key words: wound, modification, Ibn Sa`d, critics.
Keywords: Jarh, Tadeel, Ibn Said, Critics.
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د .مشع ،بن محد اللاييب :أقوال احلافظ حيىي بن حممد بن اا د ا احر والتَّعدل ،دراسة مرارنة.

مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني ،وال ال والسالم لل رسول األمني ،و لل آل واحب الغر امليامني ،ومن ا بعاُّ
إبحسان إىل لوم الدلن ،أما بعد:
حفظ هللا السوة الوبولة جباود أ  ،احلدلث ال لن ميزوا احيحاا من سريماا ،وبيووا املربول مواا واملردود،
ومن احاود العظيمة ا ذلك كالماُّ ا بيان أحوال روا احلدلث الوبوي من حيث العدالة ،والضبط ،فكان
عدلال،
جرحا و ً
ل لك لُّ لسمل لُّ احر والتعدل ،،ومن ؤالء العلماء ال لن كلموا ا روا احلدلث الوبوي ً
احلافظ حيىي بن حممد بن اا د البغدادي ،ول – رمح هللا – كالم متني ا الرجال كما قال احلافظ ال يب –

رمح هللا" :-البن اا د كالم متني ا الرجال والعل ،لدل لل بحرل"( ،)1ول لك أحببت أن أمجع أقوال ا
احر والتعدل ،،وأمسيت البحث (أقوال احلافظ حيىي بن حممد بن اا د ا احر والتَّعدل ،دراسة مرارنة).
أوًل :أمهية البحث وأهدافه :كمن ا نر ٍ
اط َّد ٍ ،مواا:
ا
ُُ
 .1إلراء الضوء لل أحد لماء احلدلث ،والتعر لل ية يت وحيا العلمية.
عدلال ،و لل
جرحا و ً
 .2أمهية معرفة أقوال الونهرَّاد ا احر والتَّعدل ،ا الواول إىل أحكام دقيرة لل الهروا ً
وردا.
قبوال ًّ
مروايهتُّ ً
 .3مجع ودراسة أقوال احلافظ ابن اا د ا احر والتَّعدل ّ ،،مرارنة أحكام أبحكام الونهرَّاد.
مواج احلافظ حيىي بن حممد بن اا د ا احر والتَّعدل.،
ط معامل ِ
 .4استوبا ُ
اثنياا :حدود الدراسة :مجع ودراسة أقوال احلافظ حيىي بن حممد بن اا د ا احر والتَّعدل ّ ،،مرارنة
أحكام أبحكام الونهرَّاد.

اثلثاا :مشكلة البحث :قلة كالم احلافظ حيىي بن حممد بن اا د ا احر والتَّعدل ،املورول ا كتب
احر والتَّعدل ،،وليس ل كتاب ا احر والتَّعدل ،،و الب مؤلفا ما بني خمطوط أو مفرود ،واملطبوع مواا اثوني
فرط ،وما نُر ،إليوا من كالم لعترب قلي ،مع أمهيت .
ابعا :الدراسات السابقة :مل أقف – بعد البحث والسؤال  -لل دراسة مستر ،جتمع أقوال احلافظ حيىي
را
بن حممد بن اا د ا احر والتَّعدل.،
خامسا :خطة البحث :وقد قسمت البحث إىل مردمة وأربعة مباحث وخامتة.
ا
املبحث األول :رمجة احلافظ حيىي بن حممد بن اا د.
املبحث الثاين :أقوال احلافظ حيىي بن حممد بن اا د ا التَّعدل.،
( )1كر احلفاظ (.)241/2
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املبحث الثالث :أقوال احلافظ حيىي بن حممد بن اا د ا احر .

املبحث الرابع :معامل مواج احلافظ حيىي بن حممد بن اا د ا احر والتَّعدل.،
اخلامتةُ ،و تضمن الوتائج والتوايات.
املرارن.

سادسا :منهجية البحث :ستتبع
ا

ل الدراسة – إن ياء هللا عاىل– املواج االستررائي ،التحليلي،

عدلال.
جرحا و ً
• رمجة موجز وخمت ر للروا املتكلُّ فياُّ ً

عدلال ،و تبع أقوال فياُّ من
جرحا و ً
• مجع الروا ال لن كلُّ فياُّ احلافظ حيىي بن حممد بن اا د ً
كتب احر والتعدل.،
عدلال ا كتب احر
جرحا و ً
• مجعت مجيع ما وقفت لي من أقوال ا الروا ال لن كلُّ فياُّ ً
والتَّعدل.،
• مرارنة أقوال احلافظ حيىي بن حممد بن اا د أبقوال ال الونهرَّاد.
• قسمت أقوال احلافظ حيىي بن حممد بن اا د إىل قسمني :أقوال ا التعدل ،،أقوال ا احر .
املبحث األول :ترمجة احلافظ حيىي بن حممد بن صاعد

()1

املطلب األول :حياته الشخصية:
امسه ونسبه وكنيته :لرد ايتار ااحب الدراسة "اببن اا د" ا كتب احلدلث ،والرتاجُّ والسا،
والتةرلج و ا ا ،وقد ا فق سائر املرتمجني ل لل امس وكويت  ،فاو حيىي بن حممد بن اا د بن كا ب اهلامشي
البغدادي ،موىل أيب جعفر املو ور ،وأما كويت أبو حممد.
مولده :ولد –رمح هللا -كما قال ن نفس  :ولدت ا سوة مثان و شرلن ومائتني( ،)2ا احملرم(.)3
وفاته :قال ابن يا ني ،و ال :وا ابن اا د ابلكوفة ،ا ذي الرعد  ،سوة مثان شر وثالث مائة،

ن سعني سوة وأيار( ،)4ودفن بباب الكوفة(.)5

( )1م ادر رمجت  :اترلخ بغداد ،231/14 :املوتظُّ ،1 / 133 ،235 236 / 6 :سا أ الم الوبالء ،501/14كر احلفاظ ،776 778 / 2 :العرب،173 / 2 :
البدالة والواالة ،166 / 11 :الوةوم الزا ر  ،288 / 3 :طبرات احلفاظ ،235 236 :ي رات ال ب.280 / 2 :
( )2سا أ الم الوبالء.501/14
( )3اترلخ بغداد.231/14 :
( )4سا أ الم الوبالء.505/14
( )5اترلخ بغداد.237/14 :
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املطلب الثاين :حياته العلمية:
نشأته :من نعُّ هللا – ز وج – ،لل بدل أن لوفر لطلب للعلُّ وأن لعيش ا أسر لمية سا دل
لل طلب العلُّ ،و ا ما حدث للحافظ ابن اا د-رمح هللا -فرد كان ل أخو لشاركون طلب العلُّ قال
الدارقطين :بوو اا د :ثالثة لوسف ،وأمحد ،وحيىي ،بوو حممد بن اا د ،لوسف حيدث ن خالد بن حيىي ومن
دون  ،وأمحد حيدث ن أيب بكر و ثمان ابين ييبة ،وهلُّ ُّ لرال ل  :بد هللا بن اا د ،حدث ن سفيان بن
ييوة .لوسف أكرب ُّ ،وأمحد أوسطاُّ ،وحيىي أاغر ُّ ،و و أ لماُّ وأثبتاُّ( .)1ولؤكد احلافظ موسل بن ارون
ما قال الدارقطين ،حيث قال :بوو اا د ثالثة :حيىي أثبتاُّ ،ولوسف كان أكرب ُّ ،وأمحد كان أوسطاُّ ،وهلُّ ُّ
لرال ل  :بدهللا بن اا د  ،حيدث ن سفيان ابن ييوة ،وكان ل مسائ ،سأل واا سفيان ا الت و والز د
و ا ذلك(.)2
احادلن ا طلب العلُّ ،فرد بدأ ا طلب
طلبه للعلم ورحالته :كان احلافظ ابن اا د –رمح هللا -من ر
للعلُّ مو اغرل ،حيث قال :كتبت احلدلث ن احلسن بن يسل بن ماسرجس سوة سع وثالثني( ،)3وقد ولد:
سوة مثان و شرلن ومائتني ،فيكون أول مسا للحدلث مرل أحد شر سوة.
والسفر والرحلة ا طلب احلدلث ،مسة ابرز ود طلبة احلدلث ،ول ا جند احلافظ ابن اا د –رمح هللا-
سار لل طرلرة احملدثني ،فوةدل قد رح ،الرحلة الواسعة ا طلب احلدلث ،قال ابن كثا-رمح هللا -و  :رح،
ا طلب احلدلث ،وكتب ومسع وحفظ( ،)4فرد رح ،إىل الب ر  ،والكوفة ،والشام ،وم ر ،و ا ا من البلدان،
ولدل ذلك كالم احلافظ ابن ساكر-رمح هللا -ود عداد ييوخ حيث قال :وأمثاهلُّ من الب رلني والكوفيني
والشاميني وامل رلني(.)5
شيوخه وتالميذه :تلم احلافظ ابن اا د -رمح هللا -لل طائفة كبا من لماء رل ا سائر
الفوون ،حىت اار من ال عب ح ر ُّ ،وسأذكر لك مجلة من ييوخ  :احلسن بن يسل بن ماسرجس ،وحممد
بن سليمان لولوا ،وحيىي بن سليمان بن نضلة اخلزا ي ،وسوار بن بد هللا العوربي ،وأمحد بن مويع البغوي ،وحممد
بن لزلد األدمي ،ولعروب ،وأمحد ابين إبرا يُّ الدورقيني ،واحلسني بن احلسن املروزي ،وإبرا يُّ بن سعيد احو ري،
وأاب شام الرفا ي ،وخالد بن أسلُّ ،و مرو بن لي ،وبودارا ،وحممد بن املثىن ،وسعيد بن حيىي األموي ،واحلسن
بن ال با البزار ،وحممد بن مرو البا لي ،ولوسف بن موسل الرطان ،وحممود بن خداش ،وحممد بن سا ،بن
( )1سؤاالت محز بن لوسف السامي للدارقطين (ص.)258 :
( )2سؤاالت السلمي للدارقطين (ص.)327:
( )3كر احلفاظ (.)240/2
( )4البدالة والواالة (.)51/15
( )5اترلخ دمشق (.)359/64
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سكر ،وزايد بن ألوب ،وحممد بن إمسا ي ،البةاري ،ا أمثاهلُّ من الب رلني ،والكوفيني ،والشاميني،
وامل رلني(.)1
تالميذه :وروى و دد من التالمي  ،من أيار ُّ :أبو الراسُّ البغوي مع ردم  ،وحممد بن مر
احعايب ،وابن املظفر ،والدارقطين ،وابن حبابة ،وأبو طا ر املةلص ،و بد الرمحن ابن أيب يرلح ،وأبو مسلُّ
الكا ب ،وأبو ذر مار بن حممد وخلق كثا(.)2
مكانته العلمية :بوأ احلافظ ابن اا د –رمح هللا -موزلة رفيعة ،ومكانة ظيمة بني العلماء ،فرد أثىن
لي مجع من أ  ،العلُّ ،قال أبو لعلل اخلليلي :كان لرال :أئمة ثالثة ا زمان واحد :ابن أيب داود ،وابن خزمية،
و بد الرمحن بن أيب حامت.
قال اخلليلي :ورابعاُّ :أبو حممد بن اا د ،ثرة ،إمام ،لفوق ا احلفظ أ  ،زمان  ،ارحت ،إىل م ر والشام
واحلةاز والعراق ،مواُّ من لردم ا احلفظ لل أقران  ،مواُّ :أبو احلسن الدارقطين(.)3
وقال محز بن لوسف السامي :سألت أاب بكر أمحد بن بدان ،فرلت :ابن اا د أكثر حدلثا أو
البا ودي؟ فرال :ابن اا د أكثر حدلثا ،وال لتردم أحد ا الدرالة ،والبا ودي أ لل إسوادا مو (.)4
وقال احلاكُّ :مسعت أاب لي احلافظ لرول :مل لكن ابلعراق ا أقران أيب حممد بن اا د أحد ا فام ،
والفاُّ ودان أج ،من احلفظ(.)5
وقال الدارقطين :بوو اا د :ثالثة لوسف ،وأمحد ،وحيىي ،بوو حممد بن اا د ،لوسف حيدث ن خالد
بن حي ىي ومن دون  ،وأمحد حيدث ن أيب بكر و ثمان ابين ييبة ،وهلُّ ُّ لرال ل  :بد هللا بن اا د ،حدث
ن سفيان بن ييوة .لوسف أكرب ُّ ،وأمحد أوسطاُّ ،وحيىي أاغر ُّ ،و و أ لماُّ وأثبتاُّ(.)6
وقال اخلطيب البغدادي :كان أحد حفاظ احلدلث ،وممن ين ب  ،ورح ،ا طلب (.)7

( )1اترلخ بغداد (.)341/16
( )2كر احلفاظ (.)240/2
( )3سا أ الم الوبالء (.)502/14
( )4امل در السابق (.)504/14
( )5امل در السابق (.)504/14
( )6اترلخ بغداد.)341/16( :
( )7امل در السابق (.)341/16
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وقال ال يب :اإلمام ،احلافظ ،اجملود ،حمدث العراق ،أبو حممد اهلامشي ،البغدادي ،موىل اخلليفة أيب جعفر
()1
ألضا :البن اا د كالم متني ا الرجال والعل ،لدل لل
املو ور ،رحال ،جوال ،امل ابلعل ،والرجال  ،وقال ً
بحرل(.)2
وقال ابن احوزي :ورح ،ا طلب احلدلث إىل البالد ،وكتب ،وحفظ ،وكان ثرة مأموان ،من كبار حفاظ
احلدلث ،وممن ين ب  ،ول انيف ا السون دل لل فرا وفام (.)3
وقال السيوطي :احلافظ ،اإلمام ،الثرة(.)4

مصنفاته :ا فق ك ،من رجُّ للحافظ ابن اا د أن اوف ،وأن

انيف حسوة ،حيث قال ابن احوزي

و  :ول انيف ا السون دل لل فرا وفام ( ،)5وبدأ احلافظ ابن اا د ابلت ويف ا وقت مبكر من
حيا  ،وكان مرل أحد شر سوة ،حيث قال ن نفس  :ولدت ا سوة مثان و شرلن ا احملرم ،وكتبت احلدلث
()6
مبكرا ،إال أن
سوة سع وثالثني ا أوهلا ،واوفت و ودي مخسة أجزاء أو ستة  ،ومع كون بدأ ابلت ويف ً
لساا ،و ا ذكرت ما وقفت لي من م ورفا :
امل ادر اليت رمجة ل مل كر من م ورفا إال ييئًا ً
 .1احزء في مسود بدهللا بن أوىف-رضي هللا و .)7(-
(.)8
 .2اجمللس اإلمالئي ليحىي بن حممد
 .3السون ا الفر ( ،)9ولعل املر ود برول ابن احوزي :ول انيف ا السون دل لل فرا وفام .
 .4املسود ا احلدلث(.)10
 .5الرراءات(.)11
ُ .6م ْسود أيب بكر ال ردلق ِا جزئني أليب ُحمَ َّمد بن اا د(.)12
( )1سا أ الم الوبالء (.)501/14
( )2كر احلفاظ (.)241/2
( )3املوتظُّ ا اترلخ األمُّ وامللوك (.)298/13
( )4طبرات احلفاظ (ص.)327:
( )5املوتظُّ ا اترلخ األمُّ وامللوك (.)298/13
( )6اترلخ بغداد.)341/16( :
( )7مطبوع بتحريق د .سعد بن بدهللا آل محيد ،مكتبة الريد.
( )8مطبوع وموشور ا جملة الشرلعة والدراسات اإلسالمية العدد ( ) 140اليت در ن جملس الوشر العلمي جبامعة الكولت حتريق أحادلث وضبطاا وخترجياا واحلكُّ
لياا والتعليق لياا ،للدكتور أمحد حسني أمحد حاجي.
( )9خمطوط أو مفرود ونسب إلي ابن الودمي ا "الفارست" (ص ،)284:والبغدادي ا " دلة العارفني"( ،)517/2و مر رضا كحالة ا "معةُّ املؤلفني" (.)225/13
( )10خمطوط أو مفرود ،املراجع السابرة.
( )11خمطوط أو مفرود ،املراجع السابرة.
( )12خمطوط أو مفرود ،نسب إلي احلافظ ابن حةر ا "املعةُّ املفارس = جترلد أسانيد الكتب املشاور واألجزاء املوثور " (ص.)142:
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()1

ُ .7م ْسود ابْن َم ْسعُود أليب ُحمَ َّمد بن اا د .
ُ .8م ْسود َائِ َشة أليب ُحمَ َّمد بن اا د(.)2
احُْزء األول من َح ِدلث أيب ُحمَ َّمد بن اا د (.)3
ْ .9
 .10كتاب الشاادات(.)4
وبعد ا ما وقفت لي من م وفات احلافظ ابن اا د –رمح هللا.-
َّعديل
املبحث األول :أقوال احلافظ ابن صاعد يف الت ْ

الراوي األول :أمحد بن سعد بن إبراهيم الزهري
َّ

أبو إبرا يُّ أمحد بن سعد بن إبرا يُّ بن سعد بن إبرا يُّ ابن ااحب رسول هللا -الل هللا لي وسلُّ-
بد الرمحن بن و الز ري العوا البغدادي.
ولد :سوة مثان و سعني ومائة.
مسع من :فان ،و لي بن احعد ،وحيىي بن بكا ،وحيىي بن سليمان احعفي ،و لي بن حبر الرطان،
وحممد بن سالم احمحي ،و د .
روى و  :ابن اا د ،وأبو بد هللا احملاملي ،وأبو وانة ا (احيح ) ا مواضع ،فرال ا بعضاا :وكان
من األبدال ،وآخر من روى و إمسا ي ،ال فار.
()5
وقال ابن املوادي :وا ا احملرم ،سوة ثالث وسبعني ومائتني -رمح هللا.-
قول احلافظ ابن صاعد :كان ثرة(.)6
أقوال الن َّ
ُّقاد :قال العريلي ا أمحد بن سعد بن إبرا يُّ :ا من ثرات املسلمني وأبول وأ  ،بيت كلاُّ
ثرات( ،)7وقال مسلمة :ثرة( )8وقال اخلطيب :كان م كورا ابلعلُّ والفض ،،مواوفا ابل ال والز د ،من أ ،
بيت كلاُّ لماء وحمدثون(.)9
الراوي :أمحد بن سعد "ثرة" ،وقد وافق الونهرَّاد ابن اا د لل عدلل و وثير .
خالصة القول يف َّ
( )1خمطوط أو مفرود ،املرجع السلبق" (ص.)144:
( )2خمطوط أو مفرود ،املرجع السابق (ص.)148:
( )3خمطوط أو مفرود ،املرجع السابق (ص.)309:
( )4خمطوط أو مفرود ،نسب إلي الهروداين ا " الة اخللف مبواول السلف " (ص.)275
( )5سا أ الم الوبالء (.)117/13
( )6امل در السابق (.)118/13
( )7هت لب التا لب البن حةر (.)463/3
( )8الثرات ممن مل لرع ا الكتب الستة (.)342/1
( )9اترلخ بغداد (.)294/5
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الراوي الثاين :حبيب بن صاحل الطائي احلمصي
َّ

حبيب بن ااحل الطائي ،أبو موسل الشامي احلم ي ،ولرال حبيب بن أىب موسل
روى ن لزلد بن يرلح احلضرمي وحيىي بن جابر و بد الرمحن ابن سابط .و و ابو بد العزلز وإمسا ي،
بن ياش وبرية وآخرون .مات سوة أربع وأربعني ومائة(.)1
قول احلافظ ابن صاعد :حبيب بن ااحل ثرة
أقوال الن َّ
ُّقاد :قال لزلد بن بد رب الزبيدي :حبيب بن ااحل مح ي ثرة( ،)3ووثر احوزجاين لل ما
نرل ال يب ا "ميزان اال تدال"( ،)4كما وثر ابن حبان ا كتاب "الثرات"( ،)5وقال ال يب :وكان من ثرات
الشاميني( ،)6وقال ابن حةر :ثرة(.)7
(.)2

الراوي :حبيب بن ااحل الطائي احلم ي "ثرة" ،وقد وافق الونهرَّاد ابن اا د لل
خالصة القول يف َّ
عدلل و وثير .
الراوي الثالث :سليمان بن سليم احلمصي
َّ
سليمان بن سليُّ الكواين الكليب ،موال ُّ أبو سلمة الشامي الراضي احلم ي ،ولرال :الدمشري،
وال حيح األول .روى ن :زلد بن أسلُّ ،وسليمان بن موسل األيدق ،وااحل بن حيىي بن املردام بن معدي
كرب ،و بد هللا بن نفي ،الكواين ،و بد الرمحن بن جبا بن نفا ،و ا ُّ.
روى و  :إمسا ي ،بن ياش ،وبرية بن الوليد ،و بد هللا بن سامل احلم ي ،وأبو املغا بد الردوس بن
احلةاج ،وحممد بن حرب ،و ا ُّ .مات سوة سبع وأربعني ومئة ،روى ل األربعة(.)8
قول احلافظ ابن صاعد :سليمان بن سليُّ احلم ي من ثرات أ  ،الشام(.)9

( )1اترلخ اإلسالم ووفيات املشا ا واأل الم (.)99/9
( )2اترلخ دمشق (.)329/22
( )3هت لب الكمال ا أمساء الرجال (.)382/5
(.)455/1( )4
(.)182/6( )5
( )6اترلخ اإلسالم ووفيات املشا ا واأل الم (.)99/9
( )7ررلب التا لب (ص.)151
( )8هت لب الكمال ا أمساء الرجال (.)422-439/11
( )9اترلخ دمشق (.)329/22
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أقوال الن َّ
ُّقاد :قال أبو بيد اآلجري :سألت أاب داود ن أيب سلمة احلم ي ،فرال :ثرة( ،)1ووثر

ولعروب بن سفيان( ،)2وأبو حامت الرازي ا "احر والتعدل )3("،والدارقطين( ،)4وذكرل ابن حبان ا "الثرات"(،)5
وقال ال يب :وثرول()6ن ،وقال ابن حةر :ثرة ابد(.)7
الراوي :سليمان بن سليُّ "ثرة" ،وقد وافق الونهرَّاد ابن اا د لل عدلل و وثير .
خالصة القول يف َّ

الراوي الرابع :عثمان بن صاحل بن سعيد اخللقاين
َّ
ثمان بن ااحل بن سعيد اخللراين اخلياط ،مسع :لزلد بن ارون ،و لي بن ااُّ ،و بد هللا بن بكر
السامي ،ومجا ة .و و  :وابن اا د ،وابن خملد العطار ،واحلسني بن حيىي بن ياش ،وآخرون.
وا سوة ست ومخسني(.)8
قول احلافظ ابن صاعد :قال اخلزرجيَ :وثنَّ َر ُ ابْن اا د(.)9
()11
()10
أقوال الن َّ
ُّقاد :قال حممد بن إسحاق الثرفي :كان ثرة  ،وذكرل ابن حبان ا " الثرات" َ ،وثنَّ َر ُ

اخلطيب البغدادي ا "اترخي "( ،)12وال يب ا" اترلخ اإلسالم "(،)13وابن حةر ا " ررلب "(.)14

الراوي :ثمان بن ااحل بن سعيد اخللراين "ثرة" ،وقد وافق الونهرَّاد ابن اا د لل
خالصة القول يف َّ
عدلل و وثير .
الراوي اخلامس :اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري
َّ
حممد ابن إمسا ي ،بن إبرا يُّ بن املغا احعفي ،أبو بد هللا ،البةاري ،جب ،احلفظ ،وإمام الدنيا ا فر
احلدلث ،من احلادلة شر  ،مات سوة ست ومخسني ا يوال ،ول اثوتان وستون سوة(.)15
( )1هت لب الكمال ا أمساء الرجال (.)441/11
( )2امل در السابق (.)441/11
(.)121/4( )3
( )4سؤاالت السلمي للدارقطين (ص.)187
(.)385/6( )5
( )6الكايف ا معرفة من ل روالة ا الكتب الستة (.)459/1
( )7ررلب التا لب (ص.)251
( )8اترلخ اإلسالم ووفيات املشا ا واأل الم (.)206/19
( )9خالاة يب هت لب الكمال ا أمساء الرجال (ص.)260
( )10هت لب الكمال ا أمساء الرجال (.)391/19
(.)454/8( )11
(.)169/13( )12
(.)122/6( )13
(( )14ص .)384
( )15ررلب التا لب (ص.)468
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قول احلافظ ابن صاعد :قال املزي :كان ابن اا د إذا ذكر حممد بن إمسا ي ،لرول :الكبش الوطا (.)1

ألن اإلمام البةاري – رمح هللا -مل لكن لثبت ل أحد ا املواظر .
أقوال الن َّ
ُّقاد :قد أمجعت األ َُّمةُ َلَل إمامة اإلمام حممد بن إمسا ي ،البةاري ا احلدلث ،وقد أثىن لي
وفةرا كتاب احامع
لماء زمان من ييوخ وأقران وطالب  ،وثواء العلماء لي جيال بعد جي ،،ولكفي يرفًا ً
أج ،كتب اإلسالم وأفضلاا بعد كتاب هللا عاىل.
ال حيح ال ي لعد من ه
و ل بعض أقوال وثواء أ  ،العلُّ لي  :قال إسحاق بن را ول " :اكتبوا ن ا الشاب  -لعين البةاري
 فلو كان ا زمن احلَ َس ِن الحتاج إلي الواس؛ ملعرفت ابحلدلث وفرا "(.)2وقال أبو يسل الرتم ي" :مل َأر ابلعراق ،وال خبراسان ا معىن العِل ،،والتارلخ ،ومعرفة األسانيد أَ ْ لَُّ من
حممد بن إمسا ي.)3("،
وقال نعيُّ بن محَّاد ،ولعروب بن إبرا يُّ الدروقي" :حممد بن إمسا ي ،فري ل األُمة"(.)4

الراوي :اإلمام حممد بن إمسا ي ،البةاري وقد وافق الونهرَّاد ابن اا د لل إمامت ا
خالصة القول يف َّ
احلدلث ،ب ،استعم ،لفظ ا الة املبالغة دل لل إمامت وقو حفظ ا احلدلث حيث قال و  :الكبش
الوطا
الراوي السادس :حممد بن َعبد الرحيم البغدادي املعروف بصاعقة
َّ
حممد بن بد الرحيُّ بن أيب ز ا الرريي العدوي ،أبوحيىي البزاز البغدادي املعرو ب ا رة ،موىل مر
بن اخلطاب .فارسي األا ،،سكن بغداد ،وكان أحد احلفاظ املتروني.
روى ن :إبرا يُّ بن املو ر احلزامي ،وأمحد بن بد هللا بن لونس ،وأيب معمر إمسا ي ،بن إبرا يُّ اهل يل،
وأيب املو ر إمسا ي ،بن مر الواسطي ،واألسود بن امر ياذان ،وحةاج بن حممد األ ور ،وحةاج بن مواال،
و ا ُّ.
روى و  :البةاري ،وأبو داود ،والرتم ي ،والوسائي ،وأمحد بن لي األابر ،واحلسني بن إمسا ي،
احملاملي ،و بد هللا بن أمحد بن حوب ،،وأبو بكر بد هللا بن أيب داود ،و ا ُّ.
ومات ا يعبان سوة مخس ومخسني ومئتني ،ول سبعون سوة(.)5
( )1هت لب الكمال ا أمساء الرجال (.)456/24
( )2سا أ الم الوبالء (.)421 /12
( )3ير ل ،الرتم ي (.)32 /1
( )4اترلخ بغداد (.)22 /2
( )5هت لب الكمال ا أمساء الرجال (.)8-5/26
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()1

قول احلافظ ابن صاعد :الثرة األمني .
(،)3
أقوال الن َّ
ُّقاد :قال بد هللا بن أمحد بن حوب ،،والوسائي :ثرة ،2وذكرل ابن حبان ا كتاب "الثرات"
وقال :ااحب حدلث كان حيفظ ،وقال اخلطيب البغدادي :كان متروا ،ضابطا ،املا حافظا( ،)4وقال ال يب:
اإلمام ،احلافظ ،املترن( ،)5وقال احلافظ ابن حةر :ثرة حافظ(.)6
الراوي :حممد بن َبد الرحيُّ البغدادي "ثرة" ،فرد وافق الونهرَّاد ابن اا د لل عدلل
خالصة القول يف َّ
و وثير  ،بُِ ،رَرب ا وثير بتأكيد التوثيق ب فتني حيث قال :الثرة األمني.
الراوي السادسَْ :حيىي بن سليمان بن نضلة املدين
َّ

حيىي بن سليمان بن نضلة اخلزا ي املدين .روى "املوطأ" ن مالك .وروى ن :بد الرمحن بن أيب الزاند،
وسليمان بن بالل ،والكبار(.)7
قول احلافظ ابن صاعد :قال ال يب :وكان ابن اا د لمي ل لردم ولفةُّ أمرل(.)8
أقوال الن َّ
ُّقاد :قال ابن أيب حامت :كتب و أيب وسألت و فرال :ييخ حدث أايما ّ وا( .)9وقال ابن
ِ
عت ابن خراش لرول :ال لسوى ييئا( .)10وذَ َكرل ابن ِحبَّان ا "الثرات"( )11فرال :خيطئ ولاُّ .وقال
رد َ :مس ُ
ابن َ ِدي :روى ن مالك وأ  ،املدلوة أحادلث امتاا مستريمة(.)12
الراوي "ااحل احلدلث"؛
خالصة القول يف َّ
الراويَْ :حيىي بن سليمان بن نضلة املدلين ال ي لظار أن ا َّ
ابن اا د لمي ل والتلمي أدري مبروايت يية ا الغالب ،ول لك كان لردم ولفةُّ أمرل ،و أبو حامت كتب
و وقال و " :ييخ" و و من املكثرلن من استعمال ل اللفظة ،قال الشيخ األلباين " :ل اللفظة ،ال عين أن
ِ
املعتدلني،ول لك
ثرة ،وإمنا لستشاد ب "( ،)13وإما ابن حبان ضعف برول  ":خيطئ ولاُّ" وابن دي من الونهرَّاد
( )1اترلخ بغداد (.)630/3
( )2هت لب الكمال ا أمساء الرجال (.)7/26
(.)132/9( )3
( )4اترلخ بغداد (.)630/3
( )5سا أ الم الوبالء (.)295/12
( )6ررلب التا لب (ص.)493
( )7اترلخ اإلسالم َوَوفيات املشا ا َواأل الم (.)1287/5
( )8امل در السابق (.)1287/5
( )9احر والتعدل.)154/9( ،
( )10لسان امليزان (.)450 /8
(.)269/9( )11
( )12الكام ،ا ضعفاء الرجال (.)255/7
( )13سلسلة األحادلث ال حيحة (.)567/5
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مريدا حيث قال و " :روى ن مالك وأ  ،املدلوة أحادلث امتاا مستريمة" ،وإما بار
كان عدلل ملرواي
ً
ابن خراش و ففياا مبالغة و ي جر ا مفسر.

املبحث الثاين :أقوال احلافظ حيىي بن حممد بن صاعد يف اجلَْرح
الراوي األول :إبراهيم بن فهد بن حكيم
َّ
إبرا يُّ بن فاد بن حكيُّ بن ما ان الب ري أبو إسحاق قدم أاباان وحدث هبا ،وا سوة اثوتني ومثانني
ومائتني ،وقي ،وا سوة مخس وسبعني ومائتني( ،)1روى ن :ثمان بن اهليثُّ ،وقر بن حبيب ،وأيب الوليد
الطيالسي ،وأبو سلمة التبوذكي ،وطائفة .وروى و  :أمحد بن إبرا يُّ بن لوسف األابااين ،و مة البةاري،
وطائفة(.)2
قول احلافظ ابن صاعد :قال ابن دي :كان ابن اا د إذا حدثوا و لرول :إبرا يُّ بن حكيُّ ،لوسب
إىل جدل لضعف (.)3
أقوال الن َّ
ُّقاد :ضعف الربذ ي( ،)4وقال ابن دي :سائر أحادلث إبرا يُّ بن فاد مواكا ،و و مظلُّ
األمر( .)5وقال أبو نعيُّ األابااين :ذ بت كتب وكثر خطأل لرداء حفظ (.)6

الراوي :إبرا يُّ بن فاد بن حكيُّ "ضعيف" وافق الونهرَّاد ابن اا د لل جرح
خالصة القول يف َّ
و ضعيف  ،وإن كان مل لور ،و الت رلح ابلتضعيف وإمنا ر ذلك من رف إذا حدث و فإن كان لدلس
دليس الشيوخ وذلك لضعف .
الراوي الثاين :أمحد بن حممد بن عمر بن يونس احلنفي اليمامي
َّ
سكن بغداد وحدث هبا ن جدل مر بن لونس ،و ن حممد بن يرحبي ،ال وعاين ،والوضر بن حممد
اليمامي ،و ا ُّ .روى و الراسُّ بن زكراي ،وأمحد بن احلسني ال وا ،وحممد بن حممد البا ودي(.)7
قول احلافظ ابن صاعد :قال :ابن اا د كان ك ااب(.)8

( )1اترلخ أاباان (.)227/1
( )2اترلخ اإلسالم َوَوفيات املشا ا َواأل الم (.)710/6
( )3الكام ،ا ضعفاء الرجال (.)435/1
( )4اترلخ أاباان (.)227/1
( )5الكام ،ا ضعفاء الرجال (.)436/1
( )6اترلخ أاباان (.)227/1
( )7اترلخ بغداد (.)224/6
( )8املغين ا الضعفاء (ص.)56
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()2
()1

أقوال الن َّ
ُّقاد :قال أبو حامت :ك اب ،وكان سلمة ابن يبيب لك ر ب  ،قال ابن دي :حدث

أبحادلث مواكا ن الثرات ،وحدث بوسخ ن الثرات بعةائب( ،)3وقال الدارقطين :مرتوك(.)4

الراوي :أمحد بن حممد بن مر بن لونس احلوفي اليمامي " ك اب" وافق أ لب الونهرَّاد
خالصة القول يف َّ
ابن اا د لل جرح و ك لب .
الراوي الثالث :زيد بن ثور بن يزيد املكي
َّ
مل أقف لل رمجة ل ا كتب الرتاجُّ والسا وإمنا ال ي وقفت لي نص واحد نرل اخلطيب ن ابن
اا د ا بيان حال زلد بن ثور بن لزلد املكي.
قول احلافظ ابن صاعد :ا زلد بن ثور بن لزلد املكي ،و و قلي ،احلدلث ،قلي ،الشار (.)5
واف الراوي هب ا اللفظ قلي ،احلدلث من خالل الوظر ا أحوال من وافوا برلة الروالة أتيت لل
حالتني :األوىل :قلة نسبية ،الثانية :قلة مطلرة ،وأن أكثر العلماء استةداماً هل ا امل طلح "قلي ،احلدلث" ،ب،
لعل أول من استعمال  ،و اإلمام ابن سعد ا كتاب "الطبرات الكربى" ،وأن مجلة "قلي ،احلدلث" ود ابن سعد
وابن حةر املراد هبا واف لعدد أحادلث الراوي ابلوسبة لغال ،ومجلة "قلي ،احلدلث" إمنا ي واف ومغمز ود
ابن دي(.)6

زايد.

الراوي الرابع :علي بن احلسن السامي ،املصري:
َّ
روى ن :سفيان الثوري ،ومبارك بن فضالة ،و مر بن ابح ،و بد هللا بن مر العمري ،واهليثُّ بن أيب

و و  :ايسني بن بد األحد الرتباين ،ومالك بن بد هللا بن سيف ،وحممد بن مرو بن انفع ،وحممد بن
رو الرتاي ،وسعيد بن ثمان التووخي ،وحممد بن بد هللا بن ميمون الرقي ،و بد الرمحن بن خالد بن جنيح(.)7
قول احلافظ ابن صاعد :ال لكتب حدلث لي بن احلسن السامي ملواكا لرولاا(.)8

( )1احر والتعدل.)71/2( ،
( )2اترلخ ابن لونس امل ري (.)30/2
( )3الكام ،ا ضعفاء الرجال (.)293/1
( )4اترلخ بغداد (.)224/6
( )5املرجع السابق (.)281/4
( )6ل خالاة حبث يل حول ل اللفظة بعووان الروا املواوفون برلة احلدلث بني التوثيق والتضعيف موشور ا جملة العلوم اإلنسانية جبامعة الطائف.
( )7اترلخ اإلسالم َوَوفيات املشا ا َواأل الم (.)404/5
( )8سؤاالت محز بن لوسف السامي للدارقطين (ص.)244:
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أقوال الن َّ
ُّقاد :قال ابن حبان :ال حي ،كتبة حدلث إال لل جاة التعةب  ،وقال ابن دي:

ل

األحادلث وما مل اذكرل من حدلث لي بن احلسن ا فكلاا بواطي ،ليس هلا أا ،،و و ضعيف جدا( ،)2وقال
الربقاين ن الدارقطين :م ري لك ب ،لروي ن الثرات بواطي ،مالك والثوريَ ،وابن أيب ذئبَ ،و ا ُّ( ،)3وقال
احلاكُّ وأبو سعيد الوراش :روى أحادلث موضو ة( ،)4وقال أبو نعيُّ :روى أحادلث موكر  ،ال ييء(.)5
ابن اا د لل رك حدلث
خالصة القول يف َّ
الراوي :لي بن احلسن السامي "ضعيف ً
جدا" وقد اتبع َ
دد من األئمة.
ونكار ر
الراوي اخلامس :عمر بن قيس املكي.
َّ
للرب سودل موىل آل الزبا ،لكىن أاب حفص( ،)6روى ن :سعيد بن ميواء ،وطلحة بن حيىي بن طلحة
بن بيد هللا ،و ااُّ بن بيد هللا بن ااُّ بن مر بن اخلطاب ،و طاء بن أيب راب  ،و مرو بن دلوار ،وحممد
بن قيس املدين قاص مر بن بد العزلز ،وحممد بن مسلُّ بن يااب الز ري ،وم عب بن حممد بن يرحبي،،
وانفع موىل ابن مر ،و شام بن رو و ا ُّ.
روى و  :أمحد بن بد هللا بن لونس ،وإسحاق بن سليمان الرازي ،وأبو مو ور احلارث بن مو ور
الواسطي ،واحلسن بن حيىي اخلشين ،وحفص بن مر بن حكيُّ ،وخالد بن نزار ،ورواد بن احرا  ،وسفيان بن
(.)7
ييوة ،و ا ُّ
قول احلافظ ابن صاعد :ال أوثق مو (.)8
أقوال الن َّ
ُّقاد :أمحد بن حوب :،مرتوك احلدلث مل لكن حدلث ب حيح(.)9
(.)10
وقال باس الدوري ن حيىي ابن معني :ضعيف احلدلث
وقال البةاري :موكر احلدلث( ،)11وقال إبرا يُّ بن لعروب احوزجاين :ساقط(.)12
( )1لسان امليزان (.)511/5
( )2الكام ،ا ضعفاء الرجال (.)361/6
( )3لسان امليزان (.)511/5
( )4امل در السابق (.)511/5
( )5امل در السابق (.)511/5
( )6الكام ،ا ضعفاء الرجال (.)9/6
( )7هت لب الكمال ا أمساء الرجال (.)488/21
( )8هت لب التا لب (.)429/7
( )9احر والتعدل.)129/6( ،
( )10اترلخ ابن معني (روالة الدوري) (.)82/3
( )11التارلخ الكبا (.)187/6
( )12أحوال الرجال (ص.)254:
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()2
()1

وقال مرو بن لي  ،والوسائي  :مرتوك احلدلث.

وقال أبو زر ة :لني احلدلث(.)3
وقال أبو حامت :ضعيف احلدلث ،مرتوك احلدلث(.)4
(.)5
وقال ابن حبان :كان في د ابة لروي ن الثرات ماال لشب حدلث األثبات
قال ال يب :مر بن قيس وال(.)6
قال ابن حةر :مر بن قيس املكي املعرو بسودل مرتوك(.)7
الراوي :مر بن قيس املكي " مرتوك احلدلث" ،ولرد خالف الونهرَّاد ابن اا د ا
خالصة القول يف َّ
حكم لل الراوي حيث قال في " ال أوثق مو " ،و ا اللفظ من املر بة السادسة من مرا ب احر  ،و ي
اسالاا( ،)8وقد ا فرت كلمة الونهرَّاد لل جر ا الراوي.
الراوي السادس :عمرو بن خالد أبو خالد القرشي
َّ
مرو بن خالد ،أبو خالد الرريي ،موىل بين ايُّ ،أال كوا انتر ،إىل واسط.
روى ن :حبة بن أيب حبة الكوا ،وحبيب بن أيب اثبت ،وزلد بن لي بن احلسني ،ل و نسةة،
وسعيد بن زلد بن ربة الفزاري ،وسفيان الثوري ،و ا ُّ.
روى و  :أبو إسحاق إبرا يُّ بن زايد الطائي الكوا ،وإبرا يُّ بن راسة الشيباين ،وأبو األ ر األبيض بن
األ ر ،وإسرائي ،بن لونس ،وإمسا ي ،بن أابن الغووي ،وأبو إبرا يُّ إمسا ي ،بن إسحاق األن اري ،و ا ُّ(.)9
قول احلافظ ابن صاعد :ال لكتب حدلث (.)10
أقوال الن َّ
ُّقاد :قال بد هللا بن أمحد بن حوب ،،ن أبي  :مرتوك احلدلث ،ليس بشيء(.)11
وقال باس الدوري ن حيىي بن معني :ك اب ا ثرة ،وال مأمون(.)12
( )1احر والتعدل.)130/6( ،
( )2الضعفاء واملرتوكون (ص.)81:
( )3احر والتعدل.)130/6( ،
( )4امل در السابق (.)130/6
( )5اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني (.)85/2
( )6الكايف ا معرفة من ل روالة ا الكتب الستة (.)68 /2
( )7ررلب التا لب (ص.)416 :
( )8الرفع والتكمي ،ا احر والتعدل( ،ص.)179:
( )9هت لب الكمال ا أمساء الرجال (.)604-602/21
( )10هت لب التا لب (.)27/8
( )11العل ،ومعرفة الرجال (.)56 /1
( )12اترلخ ابن معني (روالة الدوري) (.)442 / 2
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()1

وقال إسحاق بن را ول  ،وأبو زر ة :كان لضع احلدلث .

وقال أبو حامت :مرتوك احلدلث ،ذا ب احلدلث ،ال لشتغ ،ب (.)2
وقال أبو بيد األجري :سألت أاب داود ن مرو بن خالد ال ي لروي و أبو حفص األابر ،فرال:
ك اب(.)3
وذكرل الوسائي ا "الضعفاء واملرتوكني "وقال :مرتوك احلدلث(.)4
(.)5
وقال ال يب :ك بول
(.)6
قال ابن حةر :مرتوك ورمال وكيع ابلك ب

ا

الراوي :لكاد اال فاق لرع لل أن مرو بن خالد الرريي " مرتوك احلدلث" أو "
خالصة القول يف َّ
ك اب" ،ولرد وافق الونهرَّاد ابن اا د ا حكم لل الراوي حيث قال في " ال لكتب حدلث " ،و ا اللفظ ال
لرال إال ا يدلد الضعف ،فال حيتج حبدلث  ،وال لكتب ،وال لعترب ب .
َّعديل
املبحث الثالث :معامل منهج احلافظ حيىي بن حممد بن صاعد يف اجلَْرح والت ْ
َّ
مواةا لميًا دقي ًرا ا احَْر والتن َّْعدل ،،وهل ا املواج معامل مميز  ،وقوا د وأسس
إن للحافظ ابن اا د ً
واضحة ،ميكن استوباطاا من خالل أقوال الوارد ا حق الهروا ومرارنتاا أبقوال ال من الونهرَّاد ممَّا لسا ُّ ا رسُّ
اهليك ،العام ملواة الوَّردي ،و ل املعامل تمث ،فيما للي:
الرواة وجرحهم:
 .1اًلعتدال واإلنصاف يف تعديل ُّ
أقسام أئمة احر والتعدل ،لل ثالث مرا ب :املتشددون ،واملعتدلون ،واملتسا لون( ،)7واحلافظ ابن
اا د من الرسُّ الثاين :املعتدلون ،وذلك لرجع لسببني:
أ .إ رن ال لن رمجوا للهروا  ،واوَّفوا ا طبرات الونهرَّاد ،وميزوا بني املتشدد واملتسا  ،مواُّ -كاحلافظني
ٍ
بشيء
ال يب وابن حةر -مل ل فوا احلافظ ابن اا د ابلتشدد أو التسا  ،ا عدلل أو جرح للهروا  ،ولو ُر
من ذلك اليتار أمرل كما و حال ال.
ب .أحكام الونهرَّاد موافرة ومتواسبة ألحكام احلافظ ابن اا د إىل حد كبا.
( )1احر والتعدل.)230 / 6( ،
( )2امل در السابق (.)230/6
( )3هت لب الكمال ا أمساء الرجال (.)606/21
(( )4ص.)80 :
( )5الكايف (.)75 /2
( )6ررلب التا لب (ص.)421 :
( )7لوظر :رسالة ال يب "ذكر من لعتمد قول ا احَْر والتن َّْعدل( "،ص.)172:
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مفسرا:
 .2التعديل يقبل من غري ذكر سببه ،وًل يقبل اجلرح إًل مبينا ا
ِ
ِ
ِ
ِ
اح ْر
يما َما لتَن َعلَّق ِابلوَّن ْفي فَيشق عداد ا وال لربْ ،
لرب ،التن َّْعدل ،من ا ذكر َسبب ألَن أَسبَاب َكث َا َوَال س َ
ِ
إَِّال م َفسرا ِ
فياما(،)1وقد التزم احلافظ ابن اا د مبواج
ُ ً ْ
الخت َال الوَّاس ِا ُموجب ا و ال َّحيح الْ ُم ْةتَار َ
مجاور العلماء ،فكان ال ل كر سبب التن َّْعدل ،،و ا لالحظ من خالل أقوال املةتلفة ا التعدل .،وا املراب ،كان
ل كر سبب احر  ،مثال :قال احلافظ ابن اا د :ال لكتب حدلث لي بن احلسن السامي ملواكا لرولاا.
َّعديل النسيب:
 .3استعمال الت ْ
لستةدم بعض الوراد ألفاظ جر و عدل ،مطلرة كروهلُّ ثر  ،ادوق ،حافظ ،ك اب ،مرتوك ،ضعيف.
ولكواُّ لستةدمون أحياان ألفاظ نسبية مث :،ثرة إال ا حدلث ن الشاميني ،ثبت فيما لرول من كتاب ،
ضعيف إال ا فالن ،موكر إذا روى من حفظ .
الراوي مر بن
جرحا ،فرد قال ا َّ
وقد استعم ،احلافظ ابن اا د التن َّْعدل ،الوسيب ا حكم لل الهروا ً
قيس املكي " ال أوثق مو ".
الرواة وتعديلهم:
 .4ال ِّّدقة واملوضوعيّة يف جرح ُّ
املعرو ن أئمة احر والتعدل ،ا افاُّ ابل رِدقة واملوضو يرة ا جر الهروا و عدللاُّ ،وفق قوا د مواةية
لميرة ،و ل الدقة واملوضو ية لالحظاا الرارئ من خالل مرارنة أحكام احلافظ ابن اا د أبحكام ال من
الونهرَّاد ،حيث رإّنا متراربة ومتواسبة إىل حد كبا.

 .5تنوع ألفاظ اجلرح والتعديل:
ألفاظ احر والتعدل ،هلا معان متعار لياا ود أئمة ا الفن ،واحلافظ ابن اا د أقوال ا عدل،
الهروا وجرحاُّ قليلة – حسب ما وقفت لي من أقوال -فرد كلرُّ  -رمح هللا  -ا عدل ،ستة روا  ،وا جر
ستة روا  ،وكانت أقوال فياُّ متوو ة ا دالالهتا ،و لل مرا ب خمتلفة ،وميكن وضعاا ا أربع مرا ب؛ مر بتني
للتعدل ،ومر بتني للةر :
رأما مرا ب التن َّْعدل ،،فاي:
 املر بة األوىل :أقوال دل لل املبالغة ا عدل ،الهروا  :وفياا قول احلافظ ابن اا د " :الثرة األمني "،وقول " :الكبش الوطا ".
 املر بة الثانية :أقوال دل لل عدل ،الهروا مع بلوغ درجة التوثيق :وفياا قول احلافظ ابن اا د:"ثرة" ،وقوهلُّ" :وثرر ابن اا د".
( - )1املوا ،الروي ا خمت ر لوم احلدلث الوبوي (ص.)64:
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ل املر بتني حيتج هبا.

وأما مرا ب احر  ،فاي:
• املر بة األوىل :أقوال دل لل احر اليسا :وفياا قول احلافظ ابن اا د" :قلي ،احلدلث ،قلي،
الشار " " ،ال أوثق مو "" ،ضعيف".
• املر بة الثانية :أقوال دل لل احر الشدلد :وفياا قول احلافظ ابن اا د" :كان ك ر ًااب"" ،ال
لكتب حدلث ".
وأحادلث روا املر بة األوىل من مرا ب احَْر كتب لال تبار ،رأما أحادلث روا املر بة الثانية فرتد وال رب.،
 .6مل لرت ر حكُّ احلافظ ابن اا د لل روا أ  ،بلدل البغدادلني ،وإمنا حكُّ لل روا من بلدان أخرى
خمتلفة كالكوفة ،الب ر  ،مكة ،م ر ،،اليمامة ،محص ،و ا لدل لل سعة لم ومعرفت ابلروا .
 .7الغالب ا بارا ا احر والتعدل :،االخت ار و دم التطول ،،واالقت ار لل ما لفاُّ السامع وحيرق
املراد.
 .8استعم ،احلافظ ابن اا د ألفاظًا مفرد مث ،ثرة ،ضعيف ،ك اب ،وألفاظًا مركبة مث ،الثرة األمني،
الكبش الوطا .
اخلامتة:
احلمد هلل ال ي بوعمت تُّ ال احلات ،وبعد :فأ رض فيما للي أ ُّ نتائج ا البحث و وايا :
أوًل :النتائج :توصل الباحث إىل نتائج ع ّدة ،من أمهها:
ا
َّ .1
إن احلافظ حيىي بن حممد بن اا د كان حافظًا متروًا ثرة ،ا تمد األئمة أقوال ا احر والتَّعدل.،
 .2اال تواء أبلفاظ احر والتَّعدل ،ودراستاا لسا د ا التعر لل موا ج الونهرَّاد وأسساُّ ا إطالقاا،
عدلال بدقة وإن ا .
جرحا و ً
ولعني ا احلكُّ لل الهروا ً
مواةا لميًا دقي ًرا ا تبهع أحوال الهروا  ،والكالم فياُّ َج ْر ًحا
 .3ا نَّبَع احلافظ حيىي بن حممد بن اا د ً
وَن ْع ِد ًلال ،و ا املواج ل معامل مميز  ،ومن ل املعامل :اال تدال واإلن ا ا عدل ،الهروا وجرحاُّ،
وال رِدقة واملوضو يرة ا جر الهروا و عدللاُّ ،واستعمال التن َّْعدل ،الوسيب ،و ووع ألفاظ احر والتعدل،،
واالخت ار و دم التطول ،ا بارات احر والتَّعدل.،
 .4ميكن وضع أقوال احلافظ حيىي بن حممد بن اا د ا احر والتَّعدل ،ا أربع مرا ب؛ مر بتني للتعدل،
ومر بتني للةر  ،للتَّعدل ،،ي :األوىل :أقوال دل لل املبالغة ا عدل ،الهروا  ،والثانية :أقوال دل لل
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عدل ،الهروا مع بلوغ درجة التوثيق ،وللةر  ،ي :األوىل :أقوال دل لل احر اليسا ،والثانية :أقوال
دل لل احر الشدلد.
 .5دد الروا -حسب ما وقفت لي من أقوال  -ففد كلرُّ -رمح هللا -ا عدل ،ستة روا  ،وا جر ستة
روا  ،وكانت أقوال فياُّ متوو ة ا دالالهتا ،و لل مرا ب خمتلفة.
اثنياا :التوصيات :أختم هذا البحث بتوصيات من أمهها:
 .1العم ،لل مجع أقوال احلافظ حيىي بن حممد بن اا د ا احلكُّ لل األحادلث وبيان العل.،
 .2العم ،لل مجع م طلحات الونهرَّاد اخلااة ا احر والتَّعدل ،والكشف ن مدلوالهتا.
 .3اال تمام ابلدراسات اليت كشف ن موا ج الونهرَّاد ا إطالق ألفاظ احر والتَّعدل.،
واحلمد هلل ال ي بوعمت تُّ ال احلات ،وهللا أ لُّ ،واحلمد هلل رب العاملني.
فهرس املصادر واملراجع:

• أحوال الرجال ،احوزجاين ،إبرا يُّ بن لعروب بن إسحاق ،احملرق :بد العليُّ بد العظيُّ البَستوي ،دار
الوشر :حدلث اكادمي  -في  ،آابد ،ابكستان.
• إكمال هت لب الكمال ،البكةري ،حتريق :ادل بن حممد  -أبو حممد أسامة بن إبرا يُّ ،الواير:
الفاروق احلدلثة للطبا ة والوشر ،الطبعة :األوىل 1422 ،ن 2001 -م.
• اترلخ ابن معني ،البغدادي ،حيىي بن معني ،حتريق :د .أمحد حممد نور سيف ،الواير :مركز البحث
العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ،الطبعة :األوىل 1399 ،ن – 1979م.
• التارلخ الكبا ،البةاري ،حممد بن إمسا ي ،بن إبرا يُّ بن املغا  ،طبع حتت مراقبة :حممد بد املعيد خان،
الطبعة :دائر املعار العثمانية ،حيدر آابد – الدكن.
• اترلخ بغداد ،اخلطيب البغدادي ،أمحد بن لي بن اثبت ،حتريق :الدكتور بشار واد معرو  ،الواير:
دار الغرب اإلسالمي – باوت ،الطبعة :األوىل 1422 ،ن 2002 -م.
• اترلخ دمشق ،ابن ساكر ،لي بن احلسن بن بة هللا ،احملرق :مرو بن رامة العمروي ،الواير :دار
الفكر للطبا ة والوشر والتوزلع ،ام الوشر 1415 :ن 1995 -م.
• كر احلفاظ ،ال يب ،حممد بن أمحد بن ثمان ،دراسة وحتريق :زكراي ماات ،الواير :دار الكتب
العلمية باوت-لبوان ،الطبعة األوىل  1419ن.
• ررلب التا لب ،العسرالين ،أمحد بن لي بن حممد بن أمحد بن حةر ،حتريق :حممد وامة ،الواير:
دار الرييد – سوراي ،الطبعة :األوىل 1406 ،ن – 1986م.
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• هت لب التا لب ،العسرالين ،أمحد بن لي بن حممد بن أمحد بن حةر ،الواير :مطبعة دائر املعار
الوظامية ،اهلود ،الطبعة :الطبعة األوىل 1326 ،ن.
• هت لب الكمال ا أمساء الرجال ،املزي ،لوسف بن بد الرمحن بن لوسف ،حتريق :د .بشار واد
معرو  ،الواير :مؤسسة الرسالة – باوت ،الطبعة :األوىل 1400 ،ن– 1980م.
• الثرات ممن مل لرع ا الكتب الستة ،ال هس ْوُد ْوِين ،أبو الفداء زلن الدلن قاسُّ بن قُطْلُ ْوبنَغَا ،دراسة وحتريق:
يادي بن حممد بن سامل آل نعمان ،الواير :مركز الوعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتريق الرتاث
والرتمجة اوعاء ،اليمن ،الطبعة :األوىل 1432 ،ن 2011 -م.
• الثرات ،البُسيت ،حممد بن حبان بن أمحد ،حتت مراقبة :الدكتور حممد بد املعيد خان مدلر دائر املعار
العثمانية ،الواير :دائر املعار العثمانية حبيدر آابد الدكن اهلود ،الطبعة :األوىل1973- 1393 ،م.
• احر والتعدل ،،احلوظ لي ،بد الرمحن بن حممد ابن أيب حامت الرازي ،الواير :طبعة جملس دائر املعار
العثمانية  -حبيدر آابد الدكن – اهلود ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :األوىل 1271 ،ن 1952م.
• خالاة يب هت لب الكمال ا أمساء الرجال ،اخلزرجي ،أمحد بن بد هللا بن أيب اخلا ،احملرق :بد
الفتا أبو د  ،الواير :مكتب املطبو ات اإلسالمية /دار البشائر  -حلب /باوت ،الطبعة :اخلامسة،
 1416ن.
• سلسلة األحادلث ال حيحة وييء من فرااا وفوائد ا ،األلباين ،حممد انار الدلن ،الواير :مكتبة
املعار للوشر والتوزلع ،الرايض ،الطبعة :األوىل.
• سلسلة األحادلث الضعيفة واملوضو ة وأثر ا السيئ ا األمة ،األلباين ،حممد انار الدلن ،الواير :مكتبة
املعار للوشر والتوزلع ،الرايض ،الطبعة :األوىل 1412،ن 1992 -م.
• سؤاالت أيب داود ،الشيباين ،أمحد بن حممد بن حوب ،،حتريق :د .زايد حممد مو ور ،الواير :مكتبة العلوم
واحلكُّ  -املدلوة املوور  ،الطبعة :األوىل 1414 ،ن.
• سؤاالت محز بن لوسف السامي ،السامي ،محز بن لوسف بن إبرا يُّ ،احملرق :موفق بن بد هللا بن
بدالرادر ،الواير :مكتبة املعار – الرايض ،الطبعة :األوىل1404 ،ه1984 -م.
• سا أ الم الوبالء ،ال يب ،حممد بن أمحد بن ثمان ،احملرق :جممو ة من احملررني إبيرا الشيخ يعيب
األرانؤوط ،الواير :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة 1405 ،ن1985 /م.
• الضعفاء واملرتوكون ،الوسائي ،أمحد بن يعيب ،حتريق :حممود إبرا يُّ زالد ،الواير :دار الو ي – حلب،
الطبعة :األوىل 1396 ،ن.
- 71 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)28حمرم 1443ه – سبتمرب 2021م

• طبرات احلفاظ ،السيوطي ،بد الرمحن بن أيب بكر ،الواير :دار الكتب العلمية – باوت،
• الطبرات الكربى ،ابن سعد ،حممد بن سعد بن مويع ،حتريق :حممد بد الرادر طا ،الواير :دار الكتب
العلمية – باوت ،الطبعة :األوىل 1410 ،ن 1990 -م.
• الكايف ا معرفة من ل روالة ا الكتب الستة ،ال يب ،حممد بن أمحد بن ثمان ،احملرق :حممد وامة
أمحد حممد منر اخلطيب ،الواير :دار الربلة للثرافة اإلسالمية  -مؤسسة لوم الررآن ،جد  ،الطبعة:
األوىل 1413 ،ن 1992 -م.
• الكام ،ا ضعفاء الرجال ،احرجاين ،أبو أمحد بن دي ،حتريق :ادل أمحد بد املوجود -لي حممد
معوض ،يارك ا حترير  :بد الفتا أبو سوة ،الواير :الكتب العلمية  -باوت-لبوان ،الطبعة :األوىل،
 1418ن1997 -م.
• لسان امليزان ،العسرالين ،أمحد بن لي بن حةر ،حتريق :بد الفتا أبو د  ،الواير :دار البشائر
اإلسالمية ،الطبعة :األوىل2002 ،م.
• اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني ،البُسيت ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ،احملرق :حممود
إبرا يُّ زالد ،الواير :دار الو ي – حلب ،الطبعة :األوىل 1396 ،ن.
• املغين ا الضعفاء ،ال يب ،حممد بن أمحد بن ثمان بن قَ ْامياز ،حتريق :الدكتور نور الدلن رت.

• املوتظُّ ا اترلخ األمُّ وامللوك ،احوزي ،بد الرمحن بن لي بن حممد ،احملرق :حممد بد الرادر طا،
م طفل بد الرادر طا ،الواير :دار الكتب العلمية ،باوت ،الطبعة :األوىل 1412 ،ن 1992 -م.
• ميزان اال تدال ،ال يب ،حممد بن أمحد بن ثمان بن قَ ْامياز ،حتريق :لي حممد البةاوي ،الواير :دار
املعرفة للطبا ة والوشر ،باوت – لبوان ،الطبعة :األوىل 1382 ،ن 1963 -م.
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