الرواة الرين ُذكِ َرت َوفَياتُهم يف كتاب "الجرح والتعديل"
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مقدمة
احلمد هلل رب العادلٌن ,والصالة والسالم على خليلو وعبده ورسولو األمٌن ,وآلو وصحابتو وأزواجو
وذريَّتو والتابعٌن ,وبعد:
َّ
فإن كتاب "اجلرح والتعديل" لإلمام أيب دمحم عبد الرمحن بن أيب حامت دمحم بن إدريس احلنظلي الرازي
ِ
ُنق ُّأم كتب ىذا ِّ
زي يف خطبة هتذيبو:
بعده ,ولذلك قال ادلِ ُّ
مجيع َمن َ
(ت" )ٖٕٚىو ٍّ
الفن ,ومنو يستم ُّد ُ
"واعلم َّ
فعامتُوُ منقول من كتاب
أن ما كان يف ىذا /الكتاب من أقوال أئمة اجلرح والتعديل وضلو ذلكَّ ,
(ٔ)
َّف
"اجلرح والتعديل" أليب دمحم عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي احلافظ ابن احلافظ"  .وقد تقدَّمو مصن ٌ
عظيم دلصنِّف عظيم ,ىو "التاريخ الكبًن" لشيخ الصنعة وإمام احلديث واحمل ِّدثٌن إىل يوم القيامة :أيب

عبد هللا دمحم بن إمساعيل اجلعفي البخاري ,فخر اإلسالم بل فخر ادللل احلنيفيَّة رمحو هللا وأجزل مثوبتو

لكن اتريخ البخاري ٍ
خال يف الغالب من التصريح ابحلكم على الرواة ابجلرح
وحشران معو .آمٌنَّ ,

والتعديل(ٕ).

إّن قد اطَّلعت على ٍ
قول لعاٍمل جليل من رل ِّددي منهج البحث يف السنَّة وعلومها ,ولو سعي حثيث
مثَّ ّ
ُ

يف إحياء منهج النقَّاد األوائل= أنَّو قد قال -ما معناهُ -إنَّك ال ترى يف كتاب "اجلرح والتعديل" أتريخ
ٍ
عت الكتاب فاستخرجت ما ذكرت فيو من أترخيو لوفيات كثًنة ,لكنَّها قليلة ابلنسبة
وفاة واحدة ,وقد تتبَّ ُ
إىل العدد اإلمجايل لرتاجم الكتاب ,فعدم عناية ابن ايب حامت بذكر وفاة الراوي ظاىرة فيو.
دت لو برتمجة موجزة البن أيب حامت ,مثَّ جرى البحث يف ثالثة مباحث ,وخامتة ,ىكذا:
وقد َّ
مه ُ

ادلبحث األول :أتريخ الوفاة ابلسنٌن

ادلبحث الثاين :الرواة الذين أ ُِّرخت َوفَيَاهتم بغًن السنٌن
ادلبحث الثالث :التأريخ ابدلقارنة

اخلامتة ,وفيها خالصة البحث ونتيجتو وتوصياتو.
(ٔ) قالو العالَّمة عبد الرمحن بن حيٍن ادلعلِّمي اليماّن يف مقدمة حتقيقو لكتاب "اجلرح والتعديل" (ٔ/يج -يد) وقول ادلزي يف "هتذيب
الكمال" (ٔ ,)ٕ٘/وذكر بعده مصن ٍ
َّفات.
(ٕ) قالو العالَّمة ادلعلِّمي اليماّن يف مقدمة حتقيقو لكتاب "اجلرح والتعديل" (ٔ/ي) ,وىو اخلبًن بكتاب "التاريخ الكبًن".
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ترمجة ابن أيب حامت

(ٔ )

امسو وكنيتو ونسبتو :ىو احلافظ أبو دمحم عبد الرمحن بن احلافظ أيب حامت دمحم بن إدريس بن ادلنذر
التميمي احلنظلي الرازي.
مولده وموطنو :ولد سنة ٕٓٗ ,وقد ُولد يف الري.
طلبو للعلم ورحالتو :ارحتل بو أبوه بعد أن قرأ القرآن على الفضل بن شاذان ,فأدرك األسانيد العالية,
وقد رحل إىل احلجاز ,والشام ,ومصر ,والعراق ,واجلزيرة ,وأصبهان ,وغًنىا.
شهر مل أيكل فيها مرقة ,هناره وأصحابو
كي عنو من ذلك أنَّو كان مبصر سبعة أ ُ
صربه على العلم :شلَّا ُح َ

يدورون على الشيوخ ,وابلليل ينسخون ويُقابِلون ,فأتى يوماً -ىو ورفيق لوُ -شيخاً ,فقيل ذلم :ىو عليل
فرأوا مسكة ,فاشرتوىاِ َّ ,
فمضوا ,فلم تزل
فلما صاروا إىل البيت ,حضر وقت رللس بعض الشيوخَ ,
السمكة ثالثة أايم ,فذكر أكلهم َّإايىا نيِّئةً ,مث قال" :ال يستطاع العلم براحة اجلسد".
شيوخو وتالميذهَّ :أما شيوخو ,فقد أحصى زلققوا كتاب "العلل" البن أيب حامت (ٖٔٗ) شيخاً ,منهم:
أمحد بن أيب عمرو بن أيب عاصم النبيل ,وُنر بن نصر ,وحرب بن إمساعيل الكرماّن ,وغًنىم ,وذكروا لو
(ٕٗٔ) تلميذاً ,منهم :أمحد بن دمحم أبو بكر الرازي ,وإسحاق بن صاحل الوزَّان ,واحلسٌن بن علي
اذلروي ,وغًنىم.
مصنَّفاتو :صنَّف ابن أيب حامت "التفسًن" ,و"اجلرح والعديل" ومعو تقدمتو ,كتاب "العلل" ,و"ادلراسيل",
وىذه ادلصنَّفات قد وصلتنا ,وصنَّف غًنىا شلَّا مل يصلنا كثًناً.
يتعجب من تعبده ,ويقولَ :من يَقوى على
مكانتو العلميّة وثناء أىل العلم عليو :يروي أن أابه كان َّ
ابن إمام ,قد
عبادة عبد الرمحن؟! ال أعرف لو َذنْبَاً .وقال فيو أبو احلسن علي بن أمحد اخلوارزمي :إ ٌ
مام ُ

علم أبيو وأيب زرعة ,وكان ُنراً يف
مامٌن :أيب حامت وأيب ُزرعة ,إ َ
يب بٌن إ َ
مامي ُىدى .وقال اخلليلي :أخذ َ
ُرَِّ
(ٔ) تراجع ترمجتو يف" :اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث" (ٕ ,)ٙٛٗ-ٖٙٛ/و"اتريخ مدينة دمشق" (ٖ٘ ,)ٖٙٙ-ٖ٘ٚ/و "تذكرة
احلفَّاظ" (ٖ ,)ٖٕٛ-ٕٜٛ/و"سًن اعالم النبالء" (ٖٔ ,)ٕٖٙ/و"طبقات الشافعيّة الكربى" (ٖ ,)ٖٕٛ-ٖٕٗ/و"شذرات الذىب"
(ٕ ,)ٖٜٓ-ٖٓٛ/ومقدمات التحقيق لكتابيو" :اجلرح والتعديل" قدَّم هبا العالَّمة ادلعلِّمي اليماّن ,و"كتاب العلل" قدَّم هبا احمل ِّققون
إبشراف د .سعد احلميد ,ود .خالد اجلريسي ,وىي ترمجة ضافية مسهبة.
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العلوم ومعرفة الرجال واحلديث الصحيح من السقيم ,ولو من التصانيف ما ىو أشهر ِمن أن يوصف ,يف
الفقو والتواريخ واختالف الصحابة والتابعٌن وعلماء االمصار .وقيل فيو من مثل ذلك.
طعن
ورعو وتقواه :ومن ذلك ما قالو دمحم بن مهرويو :مسعت بن اجلنيد مسعت حيٍن بن معٌن يقولَّ :إان لَنَ ُ
على أقو ٍام لَعلَّهم قد َحطُّوا ِرحا َذلم يف اجلنة من مائيت سنة .قال دمحم :فدخلت على ابن أيب حامت وىو
حيدث بكتاب "اجلرح والتعديل" ,فَ َح َّدثْتُوُ هبذا ,فبكى وارتعدت يداه ,وسقط الكتاب ,وجعل يبكي
ويستعيدّن احلكاية.
ُ

وفاتو :تويف رمحو هللا تعاىل يف احملرم سنة سبع وعشرين وثالث مائة ,ولو بضع ومثانون سنة.
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ادلبحث األول
أتريخ الوفاة ابلسنني

ابن أيب حامت على اتريخ
قد
اجم رواةٍ نَ َّ
ُ
ص فيها ُ
وجدت يف كتاب "اجلرح والتعديل" البن أيب حامت تر َ
ِ
ِ ِ
ادلطول,
ضم أسفار ىذا الكتاب َّ
وفَيَاهتم ,و َّأر َخها ابلسنٌن ,وىي ليست ابلقليلة ,غًن ّأهنا تضيع يف خ ّ
سه ِ
لت التقنية احلديثة
دير
الباحث على شيء منها ُم َّد َة ُنثِو وتنقيبِو يف الرتاجم ادلستقاة منو ,وقد َّ
فقد ال ُّ
ُ
ذاكر يف ىذا ادلبحث ما
وظهور احلواسيب سبيل إجيادىا ومجعِها ,وقد
ُ
استعنت ابحلاسوب يف ذلك ,وأان ٌ
ادلرتجم فيو ابلسنني من ىذا الكتاب ,وهللا ادلوفِّق.
َ
ورد من أتريخ وفاة الراوي َ
ٔ-

"سئل أبو زرعة يف أي سنة كتبتم عن أيب نُ َعيم؟ قال :يف سنة أربع عشرة ومائتٌن ,ومات

يف سنة مثاّن عشرة ومائتٌن".
ٕ-

"اجلرح والتعديل (التقدمة)" (ٔ.)ٖٖٜ/

"إبراىيم بن أمحد بن يعيش اذلمذاّن  ...مرران بو هبمذان ومل نكتب عنو يف سنة مخس
ومخسٌن ومائتٌن وانصرفنا يف سنة مخس ومخسٌن ومائتٌن ,وانصرفنا يف سنة سبع وقد تويف".
"اجلرح والتعديل" (ٕ.)ٛٛ/

ٖ-

"أمحد بن شبويو ادلروزي  ...مات بطرسوس سنة ثالثٌن

ٗ-

"سهل بن سعد الساعدي األنصاري أبو العباس صاحب رسول هللا  ... مات ابدلدينة
سنة إحدى

٘-

وتسعٌن"" .اجلرح والتعديل" (ٗ.)ٜٔٛ/

"ش ّداد بن أوس بن اثبت بن ادلنذر بن حرام ...نزل الشام حتول إىل فلسطٌن ومات هبا
سنة مثان ومخسٌن وىو ابن مخس وسبعٌن لو

-ٙ

ومائتٌن"" .اجلرح والتعديل" (ٕ.)٘٘/

صحبة"" .اجلرح والتعديل" (ٗ.)ٖٕٛ/

"صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس أبو سفيان ,والد معاوية ,لو صحبة وكان قد خرج
إىل مكة بعد أن أسلم ,فنزل هبا مث رجع إىل ادلدينة فمات هبا سنة إحدى وثالثٌن".

"اجلرح

والتعديل" (ٗ.)ٕٗٙ/

-ٚ

"عبد هللا بن الزبًن احلميدي  ...مسعت دمحم بن عبد الرمحن اذلروي يقول :قدمت مكة سنة
مثان وتسعٌن ,ومات ابن عيينة يف َّأول السنة قبل قدومي لسبعة أشهر".

"اجلرح والتعديل"

(٘.)٘ٙ/

-ٛ

"علي بن محزة الكسائي أبو احلسن ادلقرئ  ...مات ابلري سنة تسع ومثانٌن
والتعديل" (.)ٕٔٛ/ٙ

ومائة"" .اجلرح
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-ٜ

"عمار بن عبد اجلبار ادلروروذي أبو احلسن ,مات مبكة سنة مائتٌن وإحدى

عشرة"" .اجلرح

والتعديل" (.)ٖٜٖ/ٙ

ٓٔ" -قريش بن أنس أبو أنس بصري  ...مات سنة مثان

ومائتٌن"" .اجلرح والتعديل" (.)ٕٔٗ/ٚ

ٔٔ" -كعب بن مرة البهزي ,لو صحبة ,سكن األردن من مدن الشام ,ومات هبا سنة تسع
ومخسٌن"" .اجلرح والتعديل" (.)ٔٙٓ/ٚ

ٕٔ" -كعب بن عمرو بن عبادة  ...مات سنة مخس ومخسٌن

ابدلدينة"" .اجلرح والتعديل" (.)ٔٙٓ/ٚ

ٖٔ" -كعب بن مالك بن أيب كعب بن القٌن األنصاري السلمي ادلديين ...مات وىو ابن سبع
وسبعٌن وذلك سنة مخسٌن لو

صحبة"" .اجلرح والتعديل" (.)ٔٙٓ/ٚ

ٗٔ -كناز بن حصن ويقال ابن حصٌن ,أبو مرثد الغنوي ,لو صحبة  ...مات ابدلدينة قددياً يف
خالفة أيب بكر الصديق  سنة اثنيت

عشرة"" .اجلرح والتعديل" (.)ٔٚٗ/ٚ

٘ٔ" -دمحم بن إسحاق اذلروي أبو موسى مات سنة ثالث

وثالثٌن"" .اجلرح والتعديل" (.)ٜٔ٘/ٚ

" -ٔٙدمحم بن جعفر أبو عمران الوركاّن  ...مات سنة نيف وعشرين ومائتٌن".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٕٕٕ/ٚ

بصري نزل مكة ومات هبا سنة عشر
" -ٔٚدمحم بن حرب ادلكي ,أصلو
ّ

ومائتٌن"" .اجلرح والتعديل"

(.)ٕٖٚ/ٚ

" -ٔٛدمحم بن داود احل ّداّن ,مات سنة ثالث

وعشرين"" .اجلرح والتعديل" (.)ٕ٘ٓ/ٚ
(ٔ)

" -ٜٔدمحم بن سعد صاحب الواقدي وكاتبو ,مات سنة ست

وثالثٌن".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٕٕٙ/ٚ

ٕٓ" -دمحم بن عمر أبو حفص ادلعيطي  ...مات سنة اثنتٌن

وعشرين"" .اجلرح والتعديل" (.)ٕٕ/ٛ

ٕٔ" -دمحم بن أيب غالب ...مات سنة أربع وعشرين ومائتٌن".

"اجلرح والتعديل" (.)٘٘/ٛ

ٕٕ -دمحم بن عمران بن إبراىيم بن دمحم بن طلحة بن عبيد هللا  ...مات  ...ابدلدينة سنة أربع
ومخسٌن"" .اجلرح والتعديل" (.)ٗٔ/ٛ

ٖٕ" -دمحم بن حيٍن بن حبان ادلازّن  ...مات ابدلدينة سنة إحدى وعشرين".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٕٕٔ/ٛ

(ٔ) كذا! ويف تقريب التهذيب (ٖٓ" :) ٜ٘دمحم بن سعد بن منيع اذلامشي موالىم البصري نزيل بغداد كاتب الواقدي صدوق فاضل من
العاشرة مات سنة ثالثٌن وىو بن اثنتٌن وستٌن د".
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ٕٗ" -مغًنة بن احلارث بن عبد ادلطلب بن ىاشم بن عبد مناف ... ,تويف ابدلدينة سنة عشرين
" ."...اجلرح والتعديل" (.)ٕٜٔ/ٛ

ٕ٘" -معاذ بن زلمود بن عمرو بن زلصن  ...مات سنة أربع ومخسٌن".

"اجلرح والتعديل" (.)ٕٗٙ/ٛ

" -ٕٙمعاذ بن ىشام بن أيب عبد هللا الدستوائي  ...مات ابلبصرة سنة مائتٌن".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٕٜٗ/ٛ

" -ٕٚمعمر بن أيب سرح  ...مات سنة

ثالثٌن"".اجلرح والتعديل" (.)ٕ٘٘/ٛ

" -ٕٛمروان بن دمحم الطاطري  ...مات سنة عشر ومائتٌن
" -ٕٜمعبد بن خالد اجلهين  ...مات سنة ثنتٌن
ٖٓ" -مسعود بن الربيع القارئ ...مات سنة
ٖٔ" -ادلسيب بن دارم  ...مات سنة ست

"" .اجلرح والتعديل" (.)ٕٚ٘/ٛ

وسبعٌن"" .اجلرح والتعديل" (.)ٕٜٚ/ٛ

ثالثٌن"" .اجلرح والتعديل" (.)ٕٕٛ/ٛ

ومثانٌن"" .اجلرح والتعديل" (.)ٕٜٗ/ٛ

ٕٖ" -رلمع بن يعقوب القبائي  ...مات سنة ستٌن

ومائة"" .اجلرح والتعديل" (.)ٕٜٙ/ٛ

ٖٖ" -مصعب بن سعد بن أيب وقاص  ...مات سنة ثالث

ومائة"" .اجلرح والتعديل" (.)ٖٖٓ/ٛ

ٖٗ" -مصعب بن اثبت بن عبد هللا بن الزبًن ...مات ابدلدينة سنة سبع ومخسٌن".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٖٓٗ/ٛ

ٖ٘" -مطرف بن عبد هللا ادلديين  ...مات سنة عشرين

ومائتٌن"" .اجلرح والتعديل" (.)ٖٔ٘/ٛ

" -ٖٙمعلى بن منصور الرازي أبو يعلى  ...تويف ببغداد سنة إحدى عشرة ومائتٌن".

"اجلرح

والتعديل" (.)ٖٖٗ/ٛ

ِ
العمي  ...مات سنة مثان عشرة
" -ٖٚمعلى بن أسد أخو هبز بن أسد ّ

ومائتٌن"" .اجلرح والتعديل"

(.)ٖٖٗ/ٛ

" -ٖٛمهدى بن حفص  ...مات سنة مائتٌن وثالث وعشرين".

"اجلرح والتعديل" (.)ٖٖٚ/ٛ

" -ٖٜسلرمة بن نوفل بن عبد مناف بن زىرة ,مات ابدلدينة ,...سنةَ أربع ومخسٌن".

"اجلرح

والتعديل" (.)ٖٕٙ/ٛ

ٓٗ" -معمر بن سليمان الرقِّي أبو عبد هللا ,مات يف شعبان سنة إحدى وتسعٌن ومائة".

"اجلرح

والتعديل" (.)ٖٕٚ/ٛ

ٔٗ" -معاوية بن عمرو أبو عمرو األزدي  ...مات سنة أربع عشرة ومائتٌن".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٖٛٙ/ٛ

ٕٗ" -زلاضر بن ادلورع أبو ادلورع  ...مات سنة ست ومائتٌن".

"اجلرح والتعديل" (.)ٖٗٚ/ٛ
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ٖٗ" -مسدد بن مسرىد  ...مات سنة مثان وعشرين ومائتٌن".
ٗٗ" -مكي بن إبراىيم البلخي  ...مات سنة مائتٌن وأربع

"اجلرح والتعديل" (.)ٖٗٛ/ٛ

عشرة"".اجلرح والتعديل" (.)ٗٗٔ/ٛ

٘ٗ" -انفع بن اثبت بن عبد هللا بن الزبًن بن العوام  ...مات ابدلدينة سنة مخس ومخسٌن
ومائة"" .اجلرح والتعديل" (.)ٗ٘ٚ/ٛ

" -ٗٙنعيم بن ميسرة النحوي أبو عمر ...مات  ...سنة أربع وسبعٌن ومائة ".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٗٙٔ/ٛ

ادلروزي اخلزاعي  ...مات سنة مثان
" -ٗٚنعيم بن محاد -وكنيتو أبو عبد هللاَ -

وعشرين"" .اجلرح

والتعديل" (.)ٖٗٙ/ٛ

" -ٗٛصليح أبو معشر السندي  ...ومات ببغداد سنة/

سبعٌن"" .اجلرح والتعديل" (.)ٜٗٗ-ٜٖٗ/ٛ

" -ٜٗالوليد بن ىشام بن الوليد ,مات سنة ثالث وعشرين".

"اجلرح والتعديل" (.)ٕٓ/ٜ

ٓ٘" -ىشام بن عبد ادللك أبو الوليد الطيالسي  ...مات سنة سبع وعشرين ومائتٌن".

"اجلرح

والتعديل" (.)ٙ٘/ٜ

ٔ٘" -ىوذة بن خليفة أبو األشهب البكراوي  ...مات سنة ست عشرة ومائتٌن".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٔٔٛ/ٜ

ٕ٘" -حيٍن بن إسحاق الساحليين  ...مات ببغداد سنة عشر

ومائتٌن"" .اجلرح والتعديل" (.)ٕٔٙ/ٜ

ٖ٘" -حيٍن بن آدم ادلقرىء  ...مات بفم الصلح سنة ثالث

ومائتٌن"" .اجلرح والتعديل" (.)ٕٔٛ/ٜ

ٗ٘" -حيٍن بن بشر أبو زكراي البجلي  ...مات سنة اثنتٌن وثالثٌن ومائتٌن".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٖٔٔ/ٜ

٘٘" -حيٍن بن احلارث الذماري ادلقرئ الغساّن  ...مات وىو ابن تسعٌن سنةً سنةَ مخس
وأربعٌن ومائة".

"اجلرح والتعديل" (.)ٖٔ٘/ٜ

" -٘ٙحيٍن بن محزة الدمشقي ...مات  ...يف سنة ثالث ومثانٌن".
" -٘ٚحيٍن بن زكراي بن أيب زائدة ...مات  ...يف مجادى سنة

"اجلرح والتعديل" (.)ٖٔٙ/ٜ

مثانٌن"" .اجلرح والتعديل" (.)ٔٗٗ/ٜ

" -٘ٛحيٍن بن سعيد األنصاري  ... /...مات ابذلامشية سنة ثالث وأربعٌن ومائة".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٔٗٛ-ٔٗٚ/ٜ

" -ٜ٘حيٍن بن سعيد القطَّان  ...مات ابلبصرة سنة مثان وتسعٌن".

"اجلرح والتعديل" (.)ٔ٘ٓ/ٜ

ٓ" -ٙحيٍن بن عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة اللخمي  ...تويف سنة أربع ومائة".
والتعديل" (.)ٔٙ٘/ٜ

"اجلرح
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ٔ" -ٙحيٍن بن عبد هللا بن غيالن ,بغدادي مات ابلبصرة سنة عشر ومائتٌن".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٔٙ٘/ٜ

ٕ" -ٙحيٍن بن معٌن أبو زكراي البغدادي  ...مات سنة ثالث وثالثٌن ومائتٌن".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٜٕٔ/ٜ

ٖ" -ٙحيٍن بن حيٍن الغساّن دمشقي ,وكان قاضيها مات سنة مخس وثالثٌن ومائة".

"اجلرح

والتعديل" (.)ٜٔٚ/ٜ

ٗ" -ٙوىب بن وىب أبو البخرتي القرشي القاضي ببغداد  ...تويف هبا سنة مائتٌن".

"اجلرح

والتعديل" (.)ٕ٘/ٜ

٘" -ٙيعقوب بن إبراىيم بن سعد بن عبد الرمحن بن عوف ,أبو يوسف  ...تويف يف شوال سنة
مثان

ومائتٌن"" .اجلرح والتعديل" (.)ٕٕٓ/ٜ

" -ٙٙيعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي ,مات سنة سبع وسبعٌن ومائتٌن".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٕٓٛ/ٜ

" -ٙٚيوسف بن يعقوب بن إبراىيم القاضي ,تويف سنة اثنتٌن وتسعٌن ومائة".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٕٖٗ/ٜ

" -ٙٛيزيد بن أيب سفيان ...مات ابلشام بعد أيب عبيدة يف طاعون عمواس سنة مثان عشرة(ٔ)".
"اجلرح والتعديل" (.)ٕٚٔ/ٜ

" -ٜٙيزيد بن عبد هللا بن أُسامة بن اذلاد الليثي  ...تويف سنة تسع وثالثٌن".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٕٚ٘/ٜ
(ٕ)

ٓ" -ٚيزيد بن مهران اخلباز أبو خالد األسدي ,كويف مات سنة مثان وعشرين ومائتٌن
والتعديل" (.)ٕٜٓ/ٜ

(ٔ )
النص مالئم لتأريخ الوفاة ابدلقارنة وابحلوادث.
وىذا ُّ
(ٕ) ويف "اجلرح والتعديل" ( )ٖٖٔ/ٙيف ترمجة عمر بن موسى بن وجيو قصة طريفة فيها أتريخ خالد بن معدان ابلسنٌن.

"" .اجلرح
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ادلبحث الثاين
الرواة الذين أ ِّّرخت َوفَيَاهتم بغري السنني
ِج ما َّأرخو ابن أيب حامت من الوفيَات ابلعهود -كعهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ,وعهود
يف ىذا ادلبحث أُدر ُ
صح التعبًن-
الوالة ,-وكذلك ما ّأرخو ابحلوادث الشهًنة والرحالت ,كاألوبئة ,والثورات -إن َّ
اخللفاء ,و ُ

وضلوىا ,وفيما يتعلَّق ابلرحالت كان ذلك متعلَّقاً برحالت أيب حامت ,حيث ِّأرخت بعض الوفيات برحلتو
إىل بلد ماَّ ,إما فيها أو بعد قفولو منها ,وضلو ذلك؛ وكذلك ِ
أعق ُد يف ىذا ادلبحث مطلباً للتأريخ
ابدلقارنة ,حيث ذكر ابن أيب حامت تواريخ وفيات رواةٍ بداللة ادلقارنة بوفاة را ٍو آخر ,وغالبو شلَّا بٌن
ذكرت آنفاً.
ادلتقارنٌن عالقة ما ,وقد
قسمت ىذا ادلبحث ثالثةَ مطالب ,على َوفق ما ُ
ُ
ادلطلب األول
التأريخ ابلعهود والوالايت
ٔ-

"احلارث بن قيس بن خلدة بن سللد بن عامر أصابو جرح ابليمامة؛ فمات يف خالفة
عمر".

ٕ-

"اجلرح والتعديل" (ٖ.)ٛٙ/

"احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد ادلطلب بن ىاشم  ...مات يف آخر خالفة عثمان".
"اجلرح والتعديل" (ٖ.)ٜٔ/

ٖ-

"زيد بن خارجة بن أيب زىًن اخلزرجي  ...تويف زمن عثمان ."

ٗ-

"سعد بن معاذ  ...مات يف عهد النيب

"."اجلرح والتعديل" (ٗ.)ٜٖ/

٘-

"مسرة بن جندب الفزاري  ...تويف يف والية معاوية ابلكوفة".

-ٙ

"سلمة بن أيب سلمة بن عبد األسد ,تويف ابدلدينة يف خالفة عبد

"اجلرح والتعديل" (ٖ.)ٕ٘ٙ/

"اجلرح والتعديل" (ٗ.)ٔ٘ٗ/
ادللك"".اجلرح والتعديل"

(ٗ.)ٖٔٙ/

-ٚ

"سليم موىل رسول هللا  ,وىو أبو كبشة األمناري ...مات َّأو َل يوم استُخلِف عمر بن
اخلطاب " ."اجلرح والتعديل" (ٗ.)ٕٜٓ/

-ٛ

"صعب بن جثامة بن قيس الليثي  ...مات يف خالفة أيب بكر ."

"اجلرح والتعديل"

(ٗ.)ٗ٘ٓ/

-ٜ
ٓٔ-

"ضرار بن األزور  ...مات يف خالفة عمر بن اخلطاب
"طلحة بن الرباء تويف على عهد النيب

" ."اجلرح والتعديل" (ٗ.)ٗٙٗ/

"."اجلرح والتعديل" (ٗ.)ٕٗٚ/
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ٔٔ" -عبد هللا بن عبد األسد  ...مات يف زمن النيب

" ."اجلرح والتعديل" (٘.)ٔٓٚ/

ٕٔ" -عباس بن عبد ادلطلب بن ىاشم بن عبد مناف قال علي بن ادلديين :مات العباس وأبو
سفيان بن حرب وأيب بن كعب ,قريب بعضهم من بعض يف ست(ٔ) من خالفة عثمان".
"اجلرح والتعديل" (.)ٕٔٓ/ٙ

ٖٔ" -عقبة بن عمرو ,أبو مسعود األنصاري  ...مات أايم علي

" ."اجلرح والتعديل" (.)ٖٖٔ/ٙ

ٗٔ" -عامر بن عبد هللا بن اجلراح ,أبو عبيدة  ...مات يف عهد عمر بن اخلطاب ."

"اجلرح

والتعديل" (.)ٖٕ٘/ٙ

٘ٔ" -عياض بن غنم القرشي  ...مات يف زمن عمر ."

"اجلرح والتعديل" (.)ٗٓٚ/ٙ

" -ٔٙفضالة بن عبيد  ...نزل دمشق وبىن هبا داراً ,ومات هبا يف وسط إمرة معاوية".

"اجلرح

والتعديل" (.)ٚٚ/ٚ

" -ٔٚفًنوز الديلمي اليماّن  ...مات زمن عثمان ."

"اجلرح والتعديل" (.)ٜٕ/ٚ

-ٔٛ

"قيس بن السكن األسدي  ...تويف يف زمن مصعب بن الزبًن".

-ٜٔ

"قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة  ...تويف يف آخر إمرة معاوية

"اجلرح والتعديل" (.)ٜٛ/ٚ
ابدلدينة"" .اجلرح

والتعديل" (.)ٜٜ/ٚ

ٕٓ" -القاسم بن معن بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود اذلذيل  ...مات يف خالفة
ىارون"" .اجلرح والتعديل" (.)ٕٔٓ/ٚ

ٕٔ-

قطبة بن عامر بن حديدة  ...تويف يف خالفة عثمان".

ٕٕ-

"قرظة بن كعب بن ثعلبة بن عمرو بن االطنابة األنصاري  ...تويف يف خالفة علي ."

"اجلرح والتعديل" (.)ٔٗٔ/ٚ

"اجلرح والتعديل" (.)ٔٗٗ/ٚ

ٖٕ-

"قسامة بن زىًن ادلازّن  ...تويف يف والية احلجاج".

"اجلرح والتعديل" (.)ٔٗٚ/ٚ

ٕٗ" -قارظ بن شيبة بن قارظ  ...مات يف خالفة سليمان بن عبد ادللك".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٔٗٛ/ٚ

ٕ٘-

"كثًن بن زيد موىل االسلميٌن أبو دمحم ,تويف يف آخر زمن أيب جعفر".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٔ٘ٓ/ٚ

" -ٕٙكعب األحبار  ...مات لست بقيَت من خالفة
-ٕٚ

عثمان"" .اجلرح والتعديل" (.)ٔٙٔ/ٚ

"كيسان أبو سعيد ادلقربي  ...تويف ابدلدينة يف خالفة عبد

ادللك"" .اجلرح والتعديل" (.)ٔٙٙ/ٚ

(ٔ )
بعده -قريب من مواد ادلبحث األول يف أتريخ الوفاة ابلسنٌن ,لكنَّو هبذا ادلوضع اليَق .وهللا تعاىل أعلم.
وىو -والذي َ
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" -ٕٛلبيد بن ربيعة العامري الشاعر  ...مات ابلكوفة أايم الوليد بن عقبة".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٔٛٔ/ٚ

-ٕٜ

"لوط بن إسحاق بن ادلغًنة بن نوفل بن احلارث بن عبد ادلطلب بن ىاشم  ...تويف يف
خالفة أيب جعفر".

ٖٓ-

"دمحم بن أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى ,تويف ابدلدينة زمن الوليد بن
عبد

ٖٔ-

"اجلرح والتعديل" (.)ٔٛٔ/ٚ

ادللك" ."...اجلرح والتعديل" (.)ٕٓ٘/ٚ

"دمحم بن جبًن بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي  ...تويف ابدلدينة زمن
عمر بن عبد

العزيز"" .اجلرح والتعديل" (.)ٕٔٛ/ٚ

ٕٖ" -دمحم بن عبيد هللا العرزمي ...تويف آلخر خالفة أيب

جعفر"" .اجلرح والتعديل" (.)ٔ/ٛ

ٖٖ" -دمحم بن عباد أخو حيٍن بن عباد ,تويف يف والية يوسف بن

عمر"" .اجلرح والتعديل" (.)ٔ٘/ٛ

ٖٗ" -دمحم بن عمرو بن عطاء بن عباس بن علقمة القرشي العامري  ...مات يف خالفة الوليد
بن

يزيد"" .اجلرح والتعديل" (.)ٕٜ/ٛ

زمن أيب
ٖ٘" -دمحم بن الفضل بن عبيد هللا بن رافع بن خديج  ...مات َ

جعفر"" .اجلرح والتعديل"

(.)٘ٛ/ٛ

" -ٖٙدمحم بن لوط بن ادلغًنة بن نوفل بن احلارث بن عبد ادلطلب مات يف زمن أيب جعفر."...
"اجلرح والتعديل" (.)ٚٓ/ٛ

" -ٖٚمسلم بن يسار البصري  ...تويف يف خالفة عمر بن عبد
-ٖٛ

العزيز"" .اجلرح والتعديل" (.)ٜٔٛ/ٛ

(ٔ)
زمن عبد ادللك بن
تويف
...
"مالك بن أخيمر اليمامي ويقال ابن أخامر
َ

مروان"" .اجلرح

والتعديل" (.)ٕٖٓ/ٛ

" -ٖٜمعاذ بن عمرو بن اجلموح األنصاري  ..مات زمن عثمان ."
ٓٗ" -معمر بن حبيب  ...مات يف خالفة عمر بن اخلطاب
ٔٗ" -مطرف بن عبد هللا بن الشخًن  ...تويف يف َّأول والية

"اجلرح والتعديل" (.)ٕٗ٘/ٛ

" ."اجلرح والتعديل" (.)ٕ٘٘/ٛ
احلجاج"" .اجلرح والتعديل" (.)ٖٕٔ/ٛ

ادلهدي"" .اجلرح والتعديل" (.)ٖٖ٘/ٛ
ِّ

زمن
تويف َ
ٕٗ" -مهدي بن ميمون األزدي ادلعويل َ ...
زمن احلجاج بعد اجلماجم(ٔ)".
ٖٗ" -مرة بن شراحيل البكيلى اذلمداّن وىو مرة الطيب ,تويف َ
"اجلرح والتعديل" (.)ٖٙٙ/ٛ

(ٔ )
ابن ِحبَّان من قالو ,يف "الثقات" (ٕ٘ٗٔ).
تصويبو يف "التاريخ الكبًن" ( )ٖٓٗ/ٚعن دمحم بن حيٍنَّ ,
ووى َم ُ
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ٗٗ" -زلارب بن داثر السدوسي  ...تويف يف والية خالد".
٘ٗ" -زللم بن جثامة  ...بقي إىل والية ابن الزبًن".

"اجلرح والتعديل" (.)ٗٔٙ/ٛ

"اجلرح والتعديل" (.)ٕٗٚ/ٛ

" -ٗٙنعيم بن مسعود األشجعي  ...بقي إىل زمان عثمان  ,ومات يف

آخره"" .اجلرح والتعديل"

(.)ٜٗ٘/ٛ

" -ٗٚانجية بن جندب األسلمي  ...مات ابدلدينة يف زمان معاوية".
" -ٗٛانجية بن األعجم ,مات ابدلدينة يف آخر زمان

"اجلرح والتعديل" (.)ٗٛٙ/ٛ

معاوية"" .اجلرح والتعديل" (.)ٗٛٙ/ٛ

زمن يزيد بن معاوية".
" -ٜٗنوفل بن معاوية بن عروة الديلي احلجازي  ...مات ابدلدينة َ

"اجلرح

والتعديل" (.)ٗٛٚ/ٛ

زمن عبد ادللك -من َّأوذلا."-
ٓ٘" -نوفل بن مساحق بن عبد هللا بن سلرمة  ...تويف َ

"اجلرح

والتعديل" (.)ٗٛٛ/ٛ

ٔ٘" -نوفل بن احلارث بن عبد ادلطلب بن ىاشم بن عبد مناف ...تويف لسنتٌن مضتا من
خالفة عمر

"."اجلرح والتعديل" (.)ٗٛٚ/ٛ

زمن معاوية".
ٕ٘" -نعيمان بن رفاعة  ...مات َ

"اجلرح والتعديل" (.)٘ٓٚ/ٛ

ٖ٘" -واقد بن عبد هللا التميمي  ...مات يف َّأول خالفة
ٗ٘" -وبرة بن عبد الرمحن  ...تويف يف والية خالد

عمر"".اجلرح والتعديل" (.)ٖٕ/ٜ

القسري"" .اجلرح والتعديل" (.)ٕٗ/ٜ

٘٘" -ىانئ بن نيار ,أبو بردة بن نيار األنصاري  ...مات يف أول إمرة معاوية".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٜٜ/ٜ

" -٘ٙىند بن أمساء بن حارثة بن ىند األسلمي  ...تويف يف والية معاوية".

"اجلرح والتعديل"

(.)ٔٔٙ/ٜ

عمر ب ِن عبد العزيز".
" -٘ٚالحق بن محيد ,أبو رللز السدوسي البصري  ...تويف َ
أايم َ
والتعديل" (.)ٕٔٗ/ٜ

" -٘ٛحيٍن بن مالك  ...مات يف والية

(ٔ )
وذكر احلادثة جيعل لو مدخالً يف ادلطلب التايل.
ُ

احلجاج"" .اجلرح والتعديل" (.)ٜٔٓ/ٜ

"اجلرح
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ادلطلب الثاين
التأريخ ابحلوادث والرحالت
األايم -احلروب -ادلشهورة يف التاريخ ,وقد اعتادت
وادلقصود ابحلوادث يف ىذا ادلطلب :الكوائن و َّ
العرب التأريخ ابحلوادث العظيمة كيوم الفيل ,ويوم النُ َخيل ,ويوم ال ُكالّب ,وضلو ذلك ,من مثل الكوارث

يسمى اليوم ابلثورات ,كيوم
األليمة ,ومنها ما كان يف عصور اإلسالم ,كطاعون عمواس ,وكذلك ما قد ّ

اجلماجم ,وىزدية ابن األشعث ,وىزدية إبراىيم ,وكذلك شلَّا يراه الناظر يف تواريخ الوفيات يف كتاب "اجلرح
والتعديل" :التأريخ ابلرحالت.
"."اجلرح والتعديل" (ٕ.)ٖٜٜ/

ٔ-
ٕ-

مهاجر رسول هللا
"الرباء بن معرور  ...تويف قبل َ

"عبد هللا بن محزة  ...أدركتو ,تويف قبل قدومنا ادلدينةَ

ٖ-

مصر
"عيسى بن إبراىيم ادلصري الغافقي  ...تويف قبل قدومي َ

ٗ-

"عياش بن أيب ربيعة القرشي ادلخزومي  ...مات ابلشام يف فتح عمر

شهر"".اجلرح والتعديل" (٘.)ٖٜ/
أب ُ

بقليل"".اجلرح والتعديل"

(.)ٕٕٚ/ٙ



الشام".

"اجلرح

والتعديل" (.)٘/ٚ

٘-

بن ست أو سبع ومخسٌن
"قتادة بن دعامة السدوسي  ...تويف بواسط يف الطاعون وىو ا ُ

-ٙ

يزيد"".اجلرح والتعديل"

بعد موت احلسن بسبع سنٌن

(ٔ)

"" .اجلرح والتعديل" (.)ٖٖٔ/ٚ

"دمحم بن قيس موىل آل أيب سفيان بن حرب ,تويف يف فتنة الوليد بن
(.)ٙٗ/ٛ

-ٚ

"رلمع التيمي ,وىو ابن مسعان احلائك أبو محزة ,كويف ,دعا هللا  أ ْن ُدييتو قبل الفتنة,
الغد"" .اجلرح والتعديل" (.)ٕٜ٘/ٛ

-ٛ

من
فمات من ليلتو ,وخرج ز ُ
علي َ
يد ُ
بن ٍّ
قدمت
سألت أيب عنو ,فقال:
"ىشام بن إمساعيل العطار الدمشقي  ...عبد الرمحن قال:
ُ
ُ
(ٕ)

ست عشرَة
دمشق سن َة َّ
َ

والتعديل" (.)ٕ٘/ٜ

(ٔ) وىو يصلح يف مطلب التأريخ ابدلقارنة.
(ٕ) حتتمل التأريخ ابلسنٌن ,لكنَّها غًن دقيقة فيو.

وىو مريض ,فمات من مرضو ,وكان شيخاً صاحلاً".

"اجلرح
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-ٜ

"الفضل بن العباس بن عبد ادلطلب بن ىاشم بن عبد مناف أبو دمحم ,لو صحبة ,مات
ابلشام يف طاعون عمواس".

"اجلرح والتعديل" (.)ٖٙ/ٚ

ٓٔ" -ىشام بن عروة بن الزبًن بن العوام بن خويلد أبو ادلنذر ادلديين  ...يقال انو تويف ببغداد
بعد ىزدية إبراىيم ,وكانت اذلزدية سنة مخس وأربعني

ومائة"" .اجلرح والتعديل" (.)ٖٙ/ٜ
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ادلطلب الثالث
التأريخ ابدلقارنة
وىذا ادلطلب معقود لسياق أمساء َمن حدَّد ابن أيب حامت وفيَاهتم َنمعها مبعروف اتريخ الوفاة من
ِ
كائن إما برابط الطبقة أو
أقراهنم ,أبن يكون الراوي قد مات قبل قرينو أو َ
بعده ,وضلو ذلك ,وقراهنم هبم ٌ
البلد أو القرابة ,وضلو ذلك من الروابط.
ٔ-

(ٔ)

"مسرة بن جندب الفزاري  ...تويف يف والية معاوية

 ...مات بعد أيب ىريرة".

"اجلرح

والتعديل" (ٗ.)ٔ٘ٗ/
عثمان"" .اجلرح والتعديل" (ٗ.)ٖٓٛ/

ٕ-

"سراقة بن مالك بن جعشم  ...مات بعد

ٖ-

"صاحل بن نصر اخلزاعي  ...مات بعد قُراد أيب

نوح"" .اجلرح والتعديل" (ٗ.)ٗٔٛ/

ٗ-

"عبد هللا بن عثمان  ...أراه مات قبل

٘-

"عبد هللا بن مسعود  ...مات قبل عثمان

-ٙ

"عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق  ...مات قبل عائشة".

-ٚ

شعبة"" .اجلرح والتعديل" (٘.)ٕٔٔ/
" ."اجلرح والتعديل" (٘.)ٜٔٗ/

"عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب ,مات قبل

"اجلرح والتعديل" (٘.)ٕٗٚ/

سامل"" .اجلرح والتعديل" (٘.)ٖٕٓ/

عمر"" .اجلرح والتعديل" (.)ٖٗٙ/ٙ

-ٛ

"عاصم بن عمر بن اخلطاب ,مات قبل

-ٜ

"عتبة بن مسعود -أخو عبد هللا بن مسعود ... -مات قبل عبد هللا بن مسعود".

"اجلرح

والتعديل" (.)ٖٖٚ/ٙ

ٓٔ" -دمحم بن عبيد الطنافسي  ...مات قبل يعلى بن

عبيد"" .اجلرح والتعديل" (.)ٔٓ/ٛ
(ٕ)

ٔٔ" -مبارك بن رلاىد  ...مات ابلري قبل الثوري بسنة أو سنتٌن
ٕٔ" -معاوية بن حديج اخلوالّن  ...مات قبل عبد هللا بن

"" .اجلرح والتعديل" (.)ٖٗٓ/ٛ

عمرو"" .اجلرح والتعديل" (.)ٖٚٚ/ٛ

ٖٔ" -حيٍن بن سًنين أخو دمحم بن سًنين  ...يقال إنَّو مات قبل دمحم بن

سًنين"" .اجلرح والتعديل"

(.)ٖٔ٘/ٜ

(ٔ) وىو مناسب للمطلب األول غًن أنَّو يزيد عليو ِ
رلرد ذكر العهدَّ ,
فإن والية معاوية
ابلقران بوفاة أيب ىريرة ,وذلك أبلغ يف التحديد من َّ
استمرت ضلواً من عشرين سنة.
هنع هللا يضر َّ
(ٕ) وىو قريب من أتريخ الوفاة ابلسنٌن؛ َّ
ألن وفاة الثوري معروفة.
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اخلامتة
احلمد هلل على نعمتو وفضلو ,والصالة والسالم على عبده ورسولو ,وآلو وصحابتو وأزواجو وذريَّتو,
وبعد:
فقد قدَّم البحث نصوصاً من كتاب "اجلرح والتعديل" أليب دمحم عبد الرمحن بن أيب حامت دمحم بن
إدريس احلنظلي الرازي (ت )ٖٕٚشاىدة على كونو قد يذكر أتريخ وفاة الراوي يف ترمجتو من الكتاب,
لكن ذلك كان على سبيل الندرة ال الغلبة؛ ولذلك غابت ىذه األمثلة عن فضيلة الشيخ العامل الذي
َّ
أشرت إليو يف مق ِّدمة البحث.
ُ
مطوالت اجلرح والتعديل ,فلن يعدم فاعلو من فائدة ومترين ودربة.
والبحث يوصي طلبة العلم َنرد َّ
وهللا تعاىل أعلم ,وصلَّى هللا على نبيِّو دمحم وآلو وصحابتو وأزواجو وذريَّتو ,والتابعٌن.
إدريس العبد
بعَّاجة :اخلميس /ٖٔ :مجادى اآلخرة.ٖٜٔٗ /

