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إىل مقــام حــرة املصطفــى ملسو هيلع هللا ىلص، الــرؤوف الرحيــم، صاحــب اخللــق 
ــوى. ــن اهل ــق ع ــم، الــذي ال ينط العظي

إىل روح اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل، الــذي ترشفــت بالعيــش معــه يف كل 
صفحــة مــن صفحــات كتابــه القّيــم »التاريــخ الكبــر«.

ــم  ــبَّ العل ــي ح ــرس يف قلب ــن غ ــودي ... إىل م ــببًا يف وج ــن كان س إىل م
ــايل  ــتي ... أيب الغ ــات دراس ــن حلظ ــة م ــندًا يف كل حلظ ــه ... وكان يل س وأهل

ــة. ــة والعافي ــه بالصح ــه اهلل ومتع حفظ

إىل مــن يطمئــن القلــب لقرهبــا ... وتدمــع العــن لذكرهــا ... إىل مــن 
محلتنــي جنينــًا ... وربتنــي صغــرًا ... وشــاركتني اهلــمَّ كبــرًا ... أمــي احلبيبــة 

ــا. ــوات والرض ــدفء والدع ــث ال ... حي

نــت حيــايت بوجودهــا ... وســهرت معــي الليــايل بجودهــا ...  إىل مــن زيَّ
ودعــت يل يف ســجودها ... زوجــي العزيــزة ... أم ســيف الديــن.

إىل قــرة العــن ... وثمــرة الفــؤاد ... ورحيانــة القلــب ... مــن بــه ســميت 
أبــا ســيف ... ولــدي الغــايل ســيف الديــن حفظــه اهلل ...

إىل إخويت األعزاء ... الذين مل ينسوين من دعائهم يف ليلهم وهنارهم.

أهدي هذه األطروحة، راجًيا من اهلل القبول

إهــــداء
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احلمــد هلل رب العاملــن، والصــاة والســام عــى خــر اخللــق واملرســلن، 
حممــد بــن عبــد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص، وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن، وبعــد:

فقــد قيــض اهلل تعــاىل للســنّة املرّشفــة وعلومهــا رجــاالً، أفنــوا أعارهــم، 
ــم   ــن أعظ ــًاَ، وكان م ــًا وتدريس ــًا وتصنيف ــا، حفظ ــم، يف خدمته ــوا أمواهل وبذل
هــؤالء العلــاء أثــرًا، وأســعهم اطاعــًا، وأدّقهــم نظــرًا، أمــر املؤمنــن يف 
احلديــث ورجالــه، وإمــام الدنيــا يف هــذا العلــم الرشيــف،  حممــد بــن إســاعيل 
البخــاري رمحــه اهلل،  املتــوىف ســنة 256هـــ،  وكان كتابــه التاريــخ الكبــر مــن 
أعظــم مصنفــات اإلســام، وأقدمهــا يف تاريــخ الرجــال، فــكل مــن جــاء بعــده  
عيــال عليــه،  قــال أبــو العبــاس ابــن ســعيد: »لــو أن رجــًا كتــب ثاثــن ألــف 

حديــث ملــا اســتغنى عــن كتــاب تاريــخ حممــد بــن إســاعيل  البخــاري«.

ــاح فهــم  ــح، فهــو مفت ــاَة إىل اجلامــع الصحي ــاُب املرق ــذا الكت ــذا يعــد ه ل
مغاليقــه، وفــكِّ رمــوزه،  وتفكيــِك إشــاراته، ومــن ال حيســن التعامــل مــع هــذا 
الكتــاب، ويبقــى ينظــر إليــه عــى أنــه جمــرد فهــرس ألســاء الــرواة، فإنــه ُحــِرم  

لــّذة تــذوق هــذا العلــم الدقيــق، والتعمــق فيــه، وتنميــة َمَلكــة النّقــد عنــده.

تــقديـــم
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ــاب وحّققــه- إذ  ــذي خــر الكت ــاين -ال ورحــم اهلل العامــة املعّلمــي الي
يقــول: »وتلــك طريقــة البخــاري مــن االجتــزاء باإليــاء  والتلميــح، حثــًا 

ــر«. ــم والتدّب ــظ والتفّه ــى التيّق ــه ع ــًة ل ــارئ، ورياض للق

ــة تدريــس مســاق  ــد إيلَّ قســم أصــول الديــن يف اجلامعــة األردني وملــا َعِه
ــوراه، جعلــت كتــاب  ــة يف كتــب احلديــث«  يف برنامــج الدكت »دراســات نصّي
التاريــخ الكبــر أحــد الكتــب التــي درســنا نصوصهــا،  وتــذوق الطلبــة متعــة 
التعامــل مــع إشــارات هــذا الكتــاب مــن جهــة،  وصعوبــة فهــم مقاصــده  يف 
ــي  ــا  الت ــدى القضاي ــت إح ــرى،  وكان ــة أخ ــن جه ــارات م ــذه اإلش ــض ه بع
ــة  ــن، ومعرف ــرواة املرتمج ــيوخ ال ــاري لش ــام البخ ــر اإلم ــاه ذك ــت االنتب أرع
مقصــوده  مــن ذكــر بعــض الشــيوخ دون بعــض، وعاقــة كل ذلــك باالتصــال 
واالنقطــاع،  والنقــد والتعليــل، وحتريــر تواريــخ الــرواة،  ومعرفــة طبقاهتــم.

وقــد انــرى لتحريــر هــذه املســألة، وجتليــة هــذا املنهــج عنــد اإلمــام 
، هــو الدكتــور خالــد معــروف،  البخــاري، طالــب نجيــب، وباحــث جــادٌّ
ــل  ــاري، ويعل ــة البخ ــّر طريق ــا أن يف ــاول فيه ــي ح ــة، الت ــذه األطروح يف ه
ــفر  ــذا الس ــه يف ه ــام، ودّقت ــذا اإلم ــة ه ــن عظم ــيئًا م ــف ش ــلكه، ويكتش مس

العظيــم، فجــزاه اهلل خــرًا وكتــب لــه التوفيــق والســداد.

د. عبد الكرمي الوريكات
أستاذ احلديث - اجلامعة األردنية

اخلميس 16/صفر/1440هـ
املوافق 2018/10/25
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احلمــد هلل، محــًدا كثــًرا، طيًبــا، مبــارًكا فيــه، مبــارًكا عليــه، كــا حيــّب رّبنــا 
ويــرىض، وعــدد مــا حيــّب ويــرىض، والصــاة والســام عــى ســيدنا حممــد، 
نبــّي اهلــدى الــذي ال ينطــق عــن اهلــوى، وعــى آلــه وصحابتــه، ومــن اقتفــى 

أثــره، وأحيــا ســنته، إىل يــوم الديــن، أمــا بعــد:

فــإن مــن رمحــة اهلل تعــاىل هبــذه األمــة، أن تكفــل هلــا بحفــظ دينهــا، قــال 
لذلــك  ر  وســخَّ ]احلجــر:9[،  ڱ(  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعــاىل: 
ــذبِّ عــن ســنة  ــم، وال ــن العظي ــاع عــن هــذا الدي ــوا حياهتــم للدف رجــاالً بذل

ــٍس. ــاٍل ونفي ــك كل غ ــبيل ذل ــوا يف س ــي ملسو هيلع هللا ىلص، وقّدم النب

ــارَي  ــاَم البخ ــة، اإلم ــنة النبوي ــظ الس ــاىل حلف ــم اهلل تع ــن اصطفاه وإنَّ ممَّ
رمحــه اهلل تعــاىل، جبــَل احلفــظ، وإمــاَم الدنيــا يف فقــه احلديــث)1(، ذلــك اإلمــام 
الــذي عــاش حياتــه مــع ســنة رســول اهلل ^، جامعــًا هلــا، ومفتًشــا عــن أحوال 

ــي تقريــب التهذيــب،  ــى، قالــه ابــن حجــر )ت852( ف )1( هــذا وصــف ابــن حجــر للبخــاري رحمهمــا اللــه تعال
ــي عــن  ــيد، ســوريا، )ص468(، وشــهرة اإلمــام البخــاري تغن ــق محمــد عوامــة، ط1، 1986م، دار الرش تحقي
تعريفــه، ولترجمتــه انظــر: الخطيــب، أحمــد بــن علــي بــن ثابــت البغــدادي )ت463(، تاريــخ بغــداد، تحقيــق 

بشــار عــواد معــروف، ط1، 2002م، دار الغــرب اإلســامي، لبنــان، )322/2 ومــا بعدهــا(.

الـمقـــدمـــة
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رواهتــا، وناقــًدا لرواياهتــا، وصنــف يف ذلــك التصانيــف املفيــدة اجلليلــة، التــي 
ال يســتغني عنهــا عــامل وال متعلــم.

ومــن أهــم الكتــب التــي صنفهــا اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل، كتــاب 
»التاريــخ الكبــر«، ذلــك الكتــاب الــذي مجــع فيــه -رمحــه اهلل- تراجــم الــرواة 
مــن الصحابــة والتابعــن ومــن بعدهــم إىل عــره، فــكان بذلــك أول كتــاب 
ــف بعــده مــن  ــن صنّ ــا مل ــى صــار مرجًع جامــع يف الرجــال وأحواهلــم)1(، حت

ــل. ــرح والتعدي ــل، واجل ــم، والعل ــاء يف الرتاج العل

ولقــد وفـَّـــقني اهلل لدراســة بعــض الرتاجــم مــن هــذا الكتــاب مــع فضيلــة 
الدكتــور عبــد الكريــم الوريــكات، يف مــادة »دراســة نصيــة يف كتــب احلديث«، 
ــري  ــت نظ ــه، ولف ــة صاحب ــه وعظم ــى عظمت ــدل ع ــا ي ــاب م ــت يف الكت فرأي
حينئــٍذ العنــارص التــي يذكرهــا اإلمــام البخــاري يف تراجــم الــرواة، واأللفــاظ 
التــي يســتخدمها لذلــك، فتــارة يذكــر شــيوخ الــراوي وتاميــذه، وتــارة يذكــر 
ســنة وفاتــه، وتــارة أخــرى يقــول ســمع فانــًا أو روى عــن فــان ... وهكــذا. 
ــائل أال  ــذه املس ــن ه ــألة م ــث يف مس ــم  بالبح ــيَّ الدكتورعبدالكري ــار ع فأش
وهــي ذكــر الشــيوخ، فجــاءت هــذه األطروحــة )منهــج اإلمــام البخــاري يف 

ذكــر شــيوخ الــرواة املرتمجــن يف كتابــه التاريــخ الكبــر(.

ــق  ــع والتفري ــام الجم ــح ألوه ــاب الموض ــه لكت ــي مقدمت ــي ف ــي اليمان ــن المعلم ــد الرحم ــيخ عب ــال الش )1( ق
ــه  ــد الل ــي عب ــام أب ــر لإلم ــخ الكبي ــو التاري ــذَّ ه ــا ش ــرواة إال م ــماء ال ــع ألس ــف جام ــب: »وأول مصن للخطي
محمــد بــن إســماعيل البخــاري«. الخطيــب البغــدادي )ت463(، الموضــح ألوهــام الجمــع والتفريــق، 
تحقيــق عبــد الرحمــن المعلمــي اليمانــي، ط1، 1959م، مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، الهنــد، )1/1(.
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وحمــور هــذه األطروحــة يــدور حــول عنــر مهــم مــن عنــارص الرتمجــة 
يف الكتــاب، أال وهــو الشــيوخ املذكــورون يف ترمجــة الــراوي، ذلــك أن اإلمــام 
البخــاري ال يســتوعب ذكــر شــيوخ الــراوي مجيعهــم يف ترمجتــه، بــل يكتفــي 
بذكــر بضعــة شــيوخ، حتــى إنــه يف بعــض الرتاجــم هيمــل ذكــر الشــيوخ 
بالكليــة، لــذا حاولــت الكشــف عــن أســباب ذكــر هــؤالء الشــيوخ، موضحــًا 
ــرواة مــن  ــد ال ــة البخــاري يف اإلشــارة إىل مواطــن القــوة والضعــف عن طريق

خــال ذكــره لشــيوخهم. وبينــت مســالكه يف ذلــك.

وأســأل اهلل تعــاىل أن يوفقنــي للصــواب، وأن جيعــل هــذا اجلهــد املتواضــع 
لبنــة يف بنــاء رصح الســنة النبويــة، عــى صاحبهــا أزكــى الصــاة وأتم التســليم.

هــذا، ومــا كان يف هــذا اجلهــد مــن خــر فمــن اهلل، ومــا كان فيــه مــن نقــص 
فمنــي ومن الشــيطان، واهلل املســتعان.

* مشكلة الدراسة: 
جاءت هذه الدراسة لتجيب عن األسئلة اآلتية:

ما أسباب ذكر شيوخ الرواة املرتمجن، املتصلة هبم وبشيوخهم؟. 1

مــا أســباب ذكــر شــيوخ الــرواة املرتمجــن، املتصلــة بقضايــا االتصــال . 2
واالنقطــاع؟

برواياهتــم . 3 املتصلــة  املرتمجــن،  الــرواة  شــيوخ  ذكــر  أســباب  مــا 
الرتمجــة؟ يف  املذكــورة 
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ما أسباب إمهال ذكر الشيوخ للرواة املرتمجن يف التاريخ الكبر؟. 4

مــا املســالك التــي ســلكها البخــاري يف ذكــر شــيوخ الــرواة املرتمجن؟ . 5
ــا دالالهتا؟ وم

مــا أثــر ذكــر شــيوخ الــرواة املرتمجــن يف رد االنتقــادات املوجهــة . 6
للتاريــخ الكبــر؟

* أمهية الدراسة: 
تظهر أمهية هذه الدراسة يف النقاط اآلتية:

ــد . 1 ــل ونق ــام، ويف العل ــه ع ــث بوج ــاري يف احلدي ــام البخ ــة اإلم مكان
الرجــال بوجــه خــاص، وهــو مــا شــهد لــه بــه القــايص والــداين، ومــن 
ــى  ــان يف معن ــراق وال بخراس ــًدا بالع ــذي: »مل أَر أح ــول الرتم ــك ق ذل
ــاعيل«)1(. ــن إس ــد ب ــن حمم ــم م ــانيد أعل ــة األس ــخ ومعرف ــل والتاري العل

ــه . 2 ــة)2(، إذ إن ــم املعل ــب الرتاج ــن كت ــر« ب ــخ الكب ــه »التاري ــة كتاب مكان
ــتفاد  ــده إال واس ــف بع ــن أل ــلَّ م ــا، وق ــعها، وأدقه ــا، وأوس ــن أقدمه م
ــاس ابــن ســعيد: »لــو أن رجــا كتــب  منــه. ويف ذلــك يقــول أبــو العب
ــن  ــد ب ــخ حمم ــاب تاري ــن كت ــتغنى ع ــا اس ــث مل ــف حدي ــن أل ثاث

ــاري«)3(. ــاعيل البخ إس

)1( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )340/2(.
)2( سيأتي بيان معنى التراجم المعلة، وعاقتها بالتاريخ الكبير، في الفصل التمهيدي إن شاء الله.

)3( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )322/2(.
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ــو إىل . 3 ــا يدع ــم، مم ــة العل ــن طلب ــر م ــن كث ــاب ع ــج الكت ــاء منه خف
ــس أدل  ــه. ولي ــاري في ــام البخ ــج اإلم ــح منه ــه وتوضي ــة حتليل حماول
ـــر بعــض أســتاذيَّ  شـِّ عــى ذلــك مــن قــول البخــاري رمحــه اهلل: »لــو نـُ
هــؤالء، مل يفهمــوا كيــف صنفــت كتــاب التاريــخ وال عرفــوه«)1(. 
ــاري  ــة البخ ــك طريق ــه اهلل: »وتل ــاين رمح ــي الي ــيخ املعلم ــال الش وق
ــا للقــارئ  ــى يف الصحيــح- مــن االجتــزاء باإليــاء والتلميــح حًث -حت

ــر«)2(.  ــم والتدب ــظ والتفه ــى التيق ــه ع ــًة ل ورياض

ويف هــذه الدراســة بيــان جلانــب مــن النقــد اإلشــاري عنــد اإلمــام . 4
ــراده،  ــا- ال يــرح بم ــه -غالًب ــرف عنــه رمحــه اهلل أن البخــاري، وقــد ع

ــارة. ــح واإلش ــي بالتلمي ــل يكتف ب

* أهداف الدراسة: 
ــم . 1 ــة هب ــن، املتصل ــرواة املرتمج ــيوخ ال ــر ش ــباب ذك ــن أس ــف ع الكش

وبشــيوخهم.

الكشــف عــن أســباب ذكــر شــيوخ الــرواة املرتمجــن، املتصلــة بقضايــا . 2
االتصــال واالنقطــاع.

املتصلــة . 3 املرتمجــن،  الــرواة  شــيوخ  ذكــر  أســباب  عــن  الكشــف 
الرتمجــة. يف  املذكــورة  برواياهتــم 

)1( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )325/2(.
)2( المعلمي اليماني، مقدمة كتاب الموضح ألوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، )11/1(.
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ــرواة . 4 ــيوخ ال ــي ســلكها اإلمــام البخــاري يف ذكــر ش ــالك الت ــان املس بي
املرتمجــن، والكشــف عــن دالالهتــا.

بيــان أثــر ذكــر شــيوخ الــرواة املرتمجــن يف رد االنتقــادات املوجهــة . 5
للتاريــخ الكبــر.

* الدراسات السابقة:
ــخ  ــاب التاري ــة بكت ــم واملعرف ــل العل ــؤال أه ــث، وس ــاع والبح ــد االط بع
ــتقل، وإن  ــكل مس ــيوخ بش ــر الش ــوع ذك ــب يف موض ــن كت ــد م ــر، مل أج الكب
ــطر  ــاوز األس ــوع ال تتج ــذا املوض ــن هل ــض املؤلف ــن بع ــارات م ــاك إش كان هن

ــاء اهلل. ــا إن ش ــى ذكره ــآيت ع ــرة، س اليس

ــي  ــر بالذكــر أن يقــال: إن هنــاك عــددًا مــن الرســائل واألبحــاث الت وجدي
ــخ  ــب تاري ــًا حس ــا مرتب ــأذكر بعضه ــة، س ــر بالدراس ــخ الكب ــت التاري تناول

ــف:    التألي

اجلــرح . 1 يف  البخــاري  اإلمــام  )منهــج  بعنــوان:  دكتــوراه  أطروحــة 
والتعديــل(، ملحمــد ســعيد حــوى، إرشاف أ.د. حــارث الضــاري، 

1996م.  العــراق،   - بغــداد  جامعــة 

ــل  ــرح والتعدي ــاري يف اجل ــام البخ ــج اإلم ــث منه ــا الباح ــاول فيه تن
ــاء  ــر، والضعف ــط والصغ ــر واألوس ــخ الكب ــب: التاري ــال كت ــن خ م
الصغــر والكبــر والكنــى، وبــن آراء اإلمــام البخــاري يف مســائل 
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ــس، ودرس  ــة والتدلي ــط واجلهال ــة والضب ــل، كالعدال ــرح والتعدي اجل
ــه. ــاء علي ــات العل ــرواة، واعرتاض ــى ال ــه ع ــه وأحكام مصطلحات

أطروحــة دكتــوراه بعنــوان: )ختريــج األحاديــث املرفوعــة املســندة يف . 2
كتــاب التاريــخ الكبــر(، ملحمــد عبــد الكريــم بــن عبيــد، إرشاف أ.د. 

ــعودية، 1999م.  ــرى - الس ــة أم الق ــيف، جامع ــور س ــد ن ــد حمم أمح

وقــد قــام الباحــث بتقســيم هــذه األطروحــة إىل قســمن: قســم 
الدراســة؛ تكلــم فيــه عــن التاريــخ الكبــر وميزاتــه، وقســم التخريج؛ 

ــاب. ــندة يف الكت ــة املس ــث املرفوع ــه األحادي ــرج في خ

اإلمــام . 3 فيهــا  قــال  التــي  )األحاديــث  بعنــوان:  ماجســتر  رســالة 
ــد الرمحــن الشــايع،  ــر(، لعب ــه يف التاريــخ الكب البخــاري ال يتابــع علي
إرشاف د. عبــد اهلل اللحيــاين، جامعــة أم القــرى - الســعودية، 2002م.

ــاري  ــام البخ ــد اإلم ــه« عن ــع علي ــارة »ال يتاب ــث عب ــد درس الباح وق
للوصــول إىل مــراده منهــا، وقــدم هلــذه الدراســة بالــكام عــى موضــوع 

ــرد وأنواعــه وموقــف النقــاد منــه. التف

كتــاب بعنــوان: )تاريــخ البخــاري(، لعــادل عبــد الشــكور الزرقــي، دار . 4
طويــق - الســعودية، 2002م. وهــو مســتل مــن رســالته يف املاجســتر 
ــر  ــخ الكب ــه التاري ــا البخــاري يف كتاب ــي أعله ــث الت ــوان )األحادي بعن
ــاري( مل  ــر األنص ــن عم ــعيد ب ــة س ــة ترمج ــاب إىل هناي ــن أول الكت م

أمتكــن مــن االطــاع عليهــا.
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وقــد تكلــم  يف الكتــاب عــن منهــج اإلمــام البخــاري يف التاريــخ 
ــل، ومل  ــرح والتعدي ــث، واجل ــم، واألحادي ــث: الرتاج ــن حي ــر م الكب
ــاب ال  ــد يف الكت ــع واح ــيوخ إال يف موض ــر الش ــوع ذك ــرق ملوض يتط

يتجــاوز نصــف صفحــة.

ــن . 5 ــل م ــاري يف التعلي ــام البخ ــج اإلم ــوان: )منه ــوراه بعن ــة دكت أطروح
خــال كتابــه التاريــخ الكبــر(، ألمحــد عبــد اهلل، إرشاف أ.د. أمــن 

القضــاة، جامعــة الرمــوك - األردن، 2005م.

تنــاول فيهــا الباحــث منهــج اإلمــام البخــاري يف ذكر علــل األحاديث 
املتعلقــة بالســاع وعدمــه، والتفــرد، واملخالفــة، وكيفيــة الرتجيــح 
ــألة مــن  ــد مس ــد وقــف الباحــث عن ــد االختــاف. وق ــرواة عن ــن ال ب
املســائل املشــهورة التــي شــغلت الباحثــن، أال وهــي اإلســناد املعنعن 

ــر. ورشط قبولــه عنــد اإلمــام البخــاري، مــن خــال التاريــخ الكب

ــاري . 6 ــام البخ ــا اإلم ــي أعله ــث الت ــوان: )األحادي ــتر بعن ــالة ماجس رس
يف التاريــخ الكبــر مــن بدايــة ترمجــة ســعيد بــن عامــر إىل هنايــة 
الكتــاب(، لعبــد الرمحــن العواجــي، إرشاف د. عبــد العزيــز بــن حممــد 

ــعودية، 2005م. ــعود - الس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــعيد، جامع الس

وقــدم فيهــا الباحــث دراســة نظريــة للمنهــج العــام للكتــاب، ومنهج 
ــع  ــم أتب ــل، ث ــات، ومنهجــه يف التعلي ــراد الرواي اإلمــام البخــاري يف إي
ــرواة. ــة لعلــل األحاديــث الــواردة يف تراجــم ال ذلــك بالدراســة التطبيقي
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ــارات نفــي الســاع عنــد البخــاري دراســة نظريــة . 7 بحــث بعنــوان: )عب
ــة  ــة، جمل ــد بواعن ــعيد حمم ــر( لس ــخ الكب ــاب التاري ــة يف كت تطبيقي

ــة، 2007م. ــة األردني ــون، اجلامع ــة والقان ــوم الرشيع ــات عل دراس

ــخ  ــواردة يف التاري ــاع ال ــي الس ــارات نف ــث عب ــه الباح ــتعرض في اس
الكبــر، وبــن دالالهتــا، إضافــة إىل دراســة الــرواة الذيــن أطلقــت 

ــارات. ــذه العب ــم ه بحقه

رســالة ماجســتر بعنــوان )شــيوخ البخــاري املكثــرون مــن اجلــرح . 8
ــور  ــد، إرشاف الدكت ــم عبي ــة حات ــر( لعروب والتعديــل يف التاريــخ الكب
ــخ، 2007م. ــم التاري ــل - قس ــة باب ــادي، جامع ــم مح ــر جاس ــد اخل عب

اجلــرح  مــن  املكثريــن  البخــاري  بشــيوخ  الباحثــة  عّرفــت  وقــد 
والتعديــل يف كتابــه التاريــخ، وذكــرت الــرواة الذيــن وردت فيهــم 

العلــاء يف اجلــرح والتعديــل. أقــوال هــؤالء 

ــا  ــخ، مم ــم التاري ــت يف قس ــالة نوقش ــذه الرس ــر أن ه ــت للنظ والاف
يــدل عــى أهنــم تعاملــوا مــع كتــاب البخــاري باعتبــاره كتابــًا يف 

التاريــخ، وليــس كذلــك الكتــاب.

تعليــل . 9 يف  البخــاري  اإلمــام  )منهــج  بعنــوان:  دكتــوراه  أطروحــة 
األحاديــث وتصحيحهــا مــن خــال كتابــه التاريــخ الكبــر(، لفاطمــة 
ــر -  ــاج خل ــة احل ــر، جامع ــلان ن ــي، إرشاف أ.د. س ــراء عواط الزه

اجلزائــر، 2009م.
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ــف  ــا للتعري ــواب، أوهل ــة أب ــتها إىل ثاث ــة دراس ــمت الباحث ــد قس وق
ــح يف  ــل والتصحي ــان ألفــاظ التعلي ــه، وثانيهــا لبي بالكتــاب وصاحب
ــح  ــل والتصحي ــاري يف التعلي ــج البخ ــان منه ــا لبي ــاب، وثالثه الكت

ــح)1(. والرتجي

أطروحــة دكتــوراه بعنــوان: )التاريــخ الكبــر حتقيــق ودراســة مــن . 10
بدايــة ترمجــة خــاد بــن الســائب إىل هنايــة ترمجــة رئــاب بــن ســليان(، 
ــد  ملنصــور ســلان أبــو ســبيتان، إرشاف أ.د. حممــد الرشيــف و أ.د. عب

ــر، 2009. ــر - م ــة األزه ــف، جامع ــد اللطي ــد عب ــود حمم املوج

وتقــع هــذه األطروحــة ضمــن جمموعــة مــن األطروحــات، التــي تنــاول 
ــن  ــن م ــن مل أمتك ــة، لك ــق والدراس ــًا بالتحقي ــر كام ــخ الكب التاري

االطــاع عــى غــر هــذه األطروحــة.

وهــذه الدراســة كــا هــو واضــح مــن عنواهنــا، حتقيــق ودراســة، 
بالــرواة  والتعريــف  الكبــر،  التاريــخ  يف  النــص  ضبــط  شــملت 
املرتمجــن، وشــيوخهم وتاميذهــم، وختريــج الروايــات املذكــورة يف 

ترامجهــم، مــع احلكــم عليهــا.

ــد اللــه واضــح، ومــن خــال االطــاع عليهمــا  ــن دراســة الدكتــور أحمــد عب ــن هــذه الدراســة وبي )1( والتقاطــع بي
وجــدت اشــتراكًا فــي بعــض األفــكار واألمثلــة، إال أن دراســة الدكتــور أحمــد عبــد اللــه تناولت جانــب التعليل 
ــي  ــل والتصحيــح، مــع قلــة ف ــر أمثلــًة، بينمــا تناولــت دراســة الدكتــورة فاطمــة الزهــراء التعلي فقــط، وهــي أكث

ــد اللــه. ــة مقارنــة بدراســة الدكتــور أحمــد عب األمثلــة التطبيقي
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هــذه هــي الدراســات التــي متكنــت مــن االطــاع عليهــا يف حــدود بحثي، 
ــن  ــة ع ــات، خمتلف ــذه الدراس ــا ه ــي تناولته ــع الت ــر أن املواضي ــر بالذك وجدي
ــاك بعــض نقــاط االلتقــاء بينهــم يف مــا يتعلــق  موضــوع دراســتي، وإن كان هن
ــا مــن  ــي ســأتناول هــذه القضاي ــا االتصــال واالنقطــاع، والعلــل، إال أنن بقضاي

ــيوخ.  ــر الش ــر، مــن خــال ربطهــا بذك جانــب آخ

ــًة،  ــا كامل ــول عليه ــنَّ يل احلص ــات مل يتس ــن الدراس ــة م ــى جمموع  ويتبق
ــدة: ــام الفائ ــا لت ــا هن أذكره

اجلــرح . 1 يف  البخــاري  اإلمــام  )منهــج  بعنــوان:  ماجســتر  رســالة 
والتعديــل مــن خــال كتابــه التاريــخ الكبــر(، لليــى حممــد عجــان، 
إرشاف أ.د. حممــود الطحــان، جامعــة الكويــت - الكويــت، 1999م.

جمموعــة رســائل ماجســتر ودكتــوراه عنواهنــا )زوائــد رجــال »التاريــخ . 2
الكبــر« عــى »هتذيــب التهذيــب« البــن حجــر( عددهــا ثانيــة، 
ــم البنــات،  ــة يف الرئاســة العامــة لتعلي ــمة بــن عــدد مــن الطلب مقس

ــاض. بالري

جمموعــة رســائل ماجســتر ودكتــوراه عنواهنــا )التاريــخ الكبــر حتقيــق . 3
ودراســة(، نوقشــت يف جامعــة األزهــر بمــر، وقســمت تراجــم 
ــت  ــص، وكان ــق الن ــة، لتحقي ــن الطلب ــدد م ــى ع ــر ع ــخ الكب التاري

ــاً. ــورة آنف ــبيتان، املذك ــو س ــور أب ــور منص ــة الدكت ــا أطروح إحداه
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* حمددات الدراسة: 
ــق  ــم، يضي ــر الرتاج ــم، كث ــر احلج ــاب كب ــر، كت ــخ الكب ــوم أن التاري معل
وقــت إعــداد الدراســة عــن اســتقرائه كامــاً، ويصعــب اســتيعابه يف مثــل هــذه 
األطروحــة، لــذا فقــد اجتهــدت يف أن آخــذ عينــة منــه وأدرســها دراســة معمقــة 
حتــى أخــرج بصــورة عــن منهج اإلمــام البخــاري يف ذكر شــيوخ الــرواة املرتمجن 
ــم الوريــكات،  ــد الكري يف كتابــه، وبعــد استشــارة مــرشيف الفاضــل الدكتــور عب
نصحنــي أن أدرس أول مائــة ترمجــة مــن الكتــاب، بحيــث تكــون هــذه الرتاجــم 
ــه  ــا تقتضي ــب م ــة، حس ــة متفرق ــة ترمج ــة، وأن أدرس مائ ــاس الدراس ــي أس ه
ــي  ــة مائت ــتها قراب ــت دراس ــي مت ــم الت ــوع الرتاج ــكان جمم ــة، ف ــة البحثي احلاج

ــر هــذه الدراســة. ترمجــة، جعلتهــا يف ملحــق خــاص يف آخ

ــر، وال يتجــاوز 2% مــن  ــخ الكب ــبة للتاري ــل جــدًا بالنس وهــذا العــدد قلي
تراجــه، إال أنــه مــن شــأنه أن يســلط الضــوء -ولــو قليــاً- منهــج اإلمــام 
ــة  ــذه العين ــون ه ــت أن تك ــًا أين حرص ــم، خصوص ــة الرتاج ــاري يف بقي البخ

ــة: ــر اآلتي ــا املعاي ــت فيه ــاً، فراعي ــر كام ــخ الكب ــم التاري ــن تراج ــة ع ممثل

ــم إىل . 1 ــن بعده ــون وم ــة والتابع ــا الصحاب ــرواة: ففيه ــات ال ــوع طبق تن
ــاري. ــام البخ ــر اإلم ع

تنــوع مراتــب الــرواة وأحواهلــم: ففيهــا األئمــة الثقــات الذيــن هــم مــن . 2
رجــال الصحيــح، وفيهــا الضعفــاء واملدلســون واملرتوكــون واملتهمون.

تنــوع بلــدان الــرواة، ففيهــا املكيــون واملدنيــون والكوفيــون والبريــون . 3
ــون والشــاميون وغرهم. واملري
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املكثــرون . 4 ففيهــا  والتاميــذ:  الشــيوخ  حيــث  مــن  الــرواة  تنــوع 
ــم  ــر هل ــن مل يذك ــا م ــون، وفيه ــون واملجهول ــا املعروف ــون، وفيه واملقلـّ

شــيوخاً. البخــاري 

* منهج الدراسة: 
حتى حتقق الدراسة أهدافها، سلكت املناهج اآلتية:

املنهــج التحليــي: ويتمثــل يف حتليــل كام البخــاري، وكام غــره مــن . 1
العلــاء، وبيــان دالالتــه يف كل ترمجــة مــن الرتاجــم موضــع الدراســة.

وبيــان . 2 املعلومــات  -بعــد حتليــل  أين  ذلــك  االســتنباطي:  املنهــج 
ــي ذكــر البخــاري الشــيوَخ  دالالهتــا- حاولــت اســتنباط األســباب الت

ــا. ــن أجله م

ــر . 3 ــة بذك ــا املتعلق ــض القضاي ــة بع ــر يف مناقش ــدي: ويظه ــج النق املنه
الشــيوخ، كصيــغ التحمــل عــن الشــيوخ ودالالهتــا، واالنتقــادات 

ــك.  ــدّي يف ذل ــح ل ــا ترّج ــان م ــع بي ــر، م ــخ الكب ــة للتاري املوجه

ــه  ــاري رمح ــام البخ ــيًا باإلم ــار -تأس ــدة واالختص ــى الفائ ــي ع ــًا من وحرص
ــة: ــذه الدراس ــة يف ه ــاط اآلتي ــألتزم بالنق ــإين س اهلل- ف

ــزم . 1 ــإين ألت ــة، ف ــذه الدراس ــن يف ه ــرواة املذكوري ــة ال ــق برتمج ــا يتعل في
ــة  ــه عاق ــا ل ــى م ــك ع ــر يف ذل ــراوي، وأقت ــز بال ــف املوج بالتعري

بموضــوع الدراســة.
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ــارة . 2 ــأكتفي باإلش ــإين س ــائهم، ف ــف يف اس ــرواة املختل ــق بال ــا يتعل في
ــة  ــه عاق ــاف ل ــذا االخت ــح، إال إذا كان ه ــاف دون الرتجي إىل االخت

ــة. ــوع الدراس بموض

أمــا الشــيوخ املقصــودون هبــذه الدراســة، فهــم كل مــن ذكرهــم اإلمــام . 3
ــاع أو  ــت الس ــم بصيغــة تثب ــراوي، ســواًء ذكره البخــاري يف ترمجــة ال

اإلدراك أن تنفيهــا.

الــراوي عــن . 4 اعتمــدت -بصــورة أساســية- يف إحصــاء مرويــات 
ــم  ــة، ث ــنة النبوي ــن للس ــن الرشيف ــادم احلرم ــع خ ــى جام ــيوخه ع ش
عــى النســخة الرســمية مــن املكتبــة الشــاملة، لــذا فــإن النتائــج 
ــة،  ــون دقيق ــرورة أن تك ــس بال ــة، لي ــواردة يف الدراس ــة ال اإلحصائي

ــة. ــة للمعلوم ــورة تقريبي ــي ص ــا تعط وإن

ــة، وجعلتهــا . 5 ــط الذهني ضّمنــت دراســتي بعــض املخططــات واخلرائ
ــه.  ــواردة في ــص املعلومــات ال ــة كل فصــل لتلخي يف هناي
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جــرت عــادة الباحثــن يف التاريــخ الكبــر -شــأهنم يف ذلــك شــأن غرهــم 
ممــن يــدرس كتابــًا بعينــه- أن يبــدأوا بحثهــم بالتعريــف هبــذا الكتــاب)1( 
وموضوعــه، وبيــان أمهيتــه، وطريقــة تريبــه وتقســيمه، إىل غــر ذلــك مــن 

ــاب. ــن الكت ــا ع ــوًرا عاًم ــارئ تص ــي الق ــي تعط ــات الت املعلوم

ــة  ــات املتصل ــم املعلوم ــًا أه ــلكهم، مبين ــل مس ــذا الفص ــلك يف ه وسأس
ــك  ــرًا يف ذل ــن، مقت ــا أمك ــار م ــأحاول االختص ــي س ــر، إال أنن ــخ الكب بالتاري

ــة. ــوع الدراس ــد موض ــا يفي ــى م ع

)1( مــن الذيــن عرفــوا بالتاريــخ الكبيــر: محمــد حــوى فــي رســالته منهــج اإلمــام البخــاري فــي الجــرح والتعديــل، 
ــث  ــج األحادي ــالته تخري ــي رس ــد ف ــم عبي ــد الكري ــد عب ــاري، ومحم ــخ البخ ــه تاري ــي كتاب ــي ف ــادل الزرق وع
المرفوعــة المســندة فــي التاريــخ الكبيــر، وأحمــد عبــد اللــه فــي رســالته منهــج اإلمــام البخــاري فــي التعليــل 
ــرح  ــر للبخــاري والج ــن التاريــخ الكبي ــة بي ــي بحثهــا الموازن ــي ف ــراء عواط ــر، وفاطمــة الزه ــي التاريــخ الكبي ف

ــروا. ــى مــا ذك ــم. وقــد أفــدت منهــم وزدت بعــض المعلومــات عل ــي حات ــن أب والتعديــل الب

الفصل التمهيدي

التاريخ الكبري: أمهيته، ومنهجه، وعالقته
بالتراجم املعّلة وباجلامع الصحيح
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التعريف بالتاريخ الكبري وأمهيته وعناية العلماء به

* املطلب األول: التعريف بالتاريخ الكبري وأمهيته:

أوالً: التعريف بالكتاب:
ــر لإلمــام البخــاري رمحــه اهلل، كتــاب جامــع لرتاجــم  كتــاب التاريــخ الكب
رواة احلديــث مــن الصحابــة ريض اهلل عنهــم، والتابعــن، ومــن بعدهــم إىل 

ــيوخه. ــة ش طبق

وقــد حتــدث اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل عــن بدايــة تصنيــف هــذا الكتــاب 
فقــال: »فلــا طعنــت يف ثــاين عــرشة جعلــت أصنــف قضايــا الصحابــة 
ــاب  ــت كت ــى، وصنف ــن موس ــد اهلل ب ــام عبي ــك أي ــم، وذل ــن وأقاويله والتابع

التاريــخ إذ ذاك عنــد قــر الرســول ملسو هيلع هللا ىلص، يف الليــايل املقمــرة«)1(.

ــن  ــه اهلل -م ــاري رمح ــام البخ ــه اإلم ــاب صنف ــو أول كت ــخ ه ــاب التاري فكت
ــة تأليفــه  ــه ولــد ســنة 194هـــ)2(، فــإن بداي ــا أن ــا-، وب ــي بــن أيدين الكتــب الت
للتاريــخ تكــون ســنة 212هـــ. وقــد انترش هــذا الكتــاب يف زمان اإلمــام البخاري 
رمحــه اهلل ودليــل ذلــك مــا رواه اخلطيــب عــن البخــاري أنــه قــال: أخــذ إســحاق 
ــر،  ــداهلل بــن طاه ــاب التاريــخ الــذي صنفــت، فأدخلــه عــى عب ــة كت بــن راهوي

)1( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )325/2(.
)2( انظر: المرجع السابق، )322/2(.

املبحث األول
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فقــال: أهيــا األمــر أال أريــك ســحًرا«)1(، وبــا أن إســحق بــن راهويــه تــويف ســنة 
ــى أن  ــك ع ــدل ذل ــنة، ف ــرشة س ــاين ع ــاري بث ــاة البخ ــل وف 238هـــ)2(، أي قب

ــل ذلــك الوقــت. ــف الكتــاب قب ــى مــن تألي اإلمــام البخــاري انته

ــا  ــر، ف ــت متأخ ــا يف وق ــويف أصحاهب ــي ت ــم الت ــض الرتاج ــود بع ــا وج أم
يتعــارض مــع مــا ذكرتــه، فلعــل النســخة التــي كانــت مــع ابــن راهويــة ليســت 
ــرَّ  ــر م ــخ الكب ــف التاري ــك أن تصني ــاب؛ ذل ــن الكت ــرة م ــخة األخ ــي النس ه
ــى خــرج بحلتــه األخــرة، يقــول اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل:  بثــاث مراحــل حت
»وصنفتــه -أي التاريــخ- ثــاث مــرات«)3(. وقــد فــر ذلــك الشــيخ املعلمــي 
ــاس،  ــه للن ــاب وخيرج ــف الكت ــه يصن ــم- أن ــي -واهلل أعل ــال: »يعن ــه اهلل فق رمح
ــد  ــود يزي ــم يع ــة، ث ــرًة ثاني ــه م ــم خيرج ــح، ث ــخته ويصل ــد يف نس ــذ يزي ــم يأخ ث

ــة«)4(. ــه الثالث ــى خيرج ــح، حت ويصل

ــة  ــا)5( قراب ــن أيدين ــي ب ــخة الت ــاب يف النس ــم الكت ــدد تراج ــغ ع ــد بل وق

)1( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )325/2(.
ــد، ط1،  ــم زاي ــود إبراهي ــق محم ــط، تحقي ــخ األوس ــماعيل )ت256(، التاري ــن إس ــد ب ــاري، محم ــر: البخ )2( انظ

1977م، مكتبــة دار التــراث، ســوريا، )368/2(.
)3( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )325/2(.

)4( قــال ذلــك فــي مقدمــة الموضــح ألوهــام الجمــع والتفريــق للخطيــب البغــدادي، )11/1(. وقــد ذكــر الدكتــور 
ــرواة  ــم ل ــه ترج ــل أن ــاً، بدلي ــًا طوي ــخ زمن ــف التاري ــي تصني ــتمر ف ــاري اس ــام البخ ــه أن اإلم ــد الل ــد عب أحم
تأخــرت وفاتهــم إلــى ســنة 249هـــ. اهـــ. انظــر: أحمــد، أحمــد عبــد اللــه، منهــج اإلمــام البخــاري فــي التعليــل 

ــوك، األردن، )ص28(. ــوراه، 2005م، جامعــة اليرم ــر، أطروحــة دكت ــخ الكبي ــه التاري مــن خــال كتاب
ــي  ــن المعلم ــد الرحم ــيخ عب ــق الش ــا بتحقي ــن: أوالهم ــن متداولتي ــاب طبعتي ــي أن للكت ــادل الزرق ــر د. ع )5( ذك
ــا.  ــادر عط ــد الق ــى عب ــق مصطف ــة بتحقي ــة، والثاني ــارف الهندي ــرة المع ــا دائ ــه، أصدرته ــه الل ــي رحم اليمان
ــق  ــاري، ط1، دار طوي ــخ البخ ــكور، تاري ــد الش ــادل عب ــي، ع ــر: الزرق ــوع ينظ ــذا الموض ــول ه ــتزادة ح ولاس

ــا(. ــا بعده ــعودية، )ص30 وم ــاة، الس النج
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ثاثــة عــرش ألــف راوٍ، إضافــة إىل أصحــاب الكنــى الذيــن يبلــغ عددهــم قرابــة 
راٍو)1(. ألف 

ثانًيا: أمهية بالكتاب:
ــح،  ــع الصحي ــط باجلام ــاري ارتب ــام البخ ــم اإلم ــن أن اس ــم م ــى الرغ ع
ــن  ــى م ــاء، حت ــدى العل ــرة ل ــة كب ــي بأمهي ــر حظ ــخ الكب ــاب التاري إال أن كت

ــيأيت. ــا س ــاري ك ــيوخ البخ ــة ش طبق
ويمكن بيان أمهية هذا الكتاب من خال النقاط اآلتية:

تقــدم الكتــاب وســبق اإلمــام البخــاري يف تصنيفــه: فاإلمــام البخــاري . 1
رمحــه اهلل يعــد أول مــن صنّف يف تراجم الرواة هبذا الرتتيب والشــمول، 
وقــد شــهد لــه بذلــك غــر واحــد مــن العلــاء، يقــول اإلمــام أبــو أمحــد 
ــاب مل  ــخ كت ــاعيل يف التاري ــن إس ــد ب ــاب حمم ــر: »وكت ــم الكب احلاك
ــف  ــي: »وللبخــاري تصاني ــن رجــب احلنب ــه«)2(. ويقــول اب ــبق إلي يس

كثــرة وقــد ســبق النــاس إىل تصنيــف الصحيــح والتاريــخ«)3(. 

)1( فيمــا يتعلــق بعــدد تراجــم التاريــخ الكبيــر، نقلــت الدكتــورة فاطمــة الزهــراء عواطــي فــي بحثهــا الموازنــة بيــن 
التاريــخ الكبيــر للبخــاري والجــرح والتعديــل البــن أبــي حاتــم- نقلــت قــول الذهبــي عــن أبــي بكــر الحازمــي 
ــر بلــغ نحــو أربعيــن ألــف ترجمــة، وقالــت إن ذلــك وهــم، ورجحــت أن يكــون  أن عــدد تراجــم التاريــخ الكبي
تصحيفــاً، وأن الصحيــح أربعــة عشــر ألــف ترجمــة، ألن هــذا الرقــم هــو األقــرب لواقــع الكتــاب. وأنــا معهــا 
ــي بيــن يــدي مــن كتــاب  فيمــا ذهبــت إليــه، ألن الفــارق بيــن الرقميــن كبيــر جــداً، وعــدد تراجــم النســخة الت

بلــغ -علــى ســبيل التحديــد- )13952( ترجمــة، منهــا )993( ترجمــة فــي بــاب الكنــى.
)2( الحاكــم، أبــو أحمــد محمــد بــن محمــد بــن إســحاق )ت378هـــ(، األســامي والكنــى، تحقيــق يوســف محمد 

الدخيــل، ط1، 1994م، دار الغربــاء، الســعودية، )274/2(.
ــعيد، ط1،  ــام س ــق د.هم ــذي، تحقي ــل الترم ــرح عل ــب، ش ــن رج ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــب، عب ــن رج )3(  اب
ــح )1/1(:  ــاب الموض ــه لكت ــي مقدمت ــي ف ــول المعلم ــدم ق ــار، األردن، )496/1(. وتق ــة المن 1987م، مكتب

ــاري. ــام البخ ــر لإلم ــخ الكبي ــو التاري ــذَّ ه ــا ش ــرواة إال م ــماء ال ــع ألس ــف جام وأول مصن
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ــه . 2 ــدد ترامج ــة: فع ــنة النبوي ــن رواة الس ــر م ــدد كب ــاب لع ــمول الكت ش
ــن  ــاري م ــة، أراد البخ ــف ترمج ــرش أل ــة ع ــارب ثاث ــبق- يق ــا س -ك
ــة ريض اهلل  ــر الصحاب ــن ع ــنة م ــاء رواة الس ــتيعاب أس ــا اس خاهل
ــدة  ــم قاع ــل أضخ ــر يمث ــخ الكب ــإن التاري ــذا ف ــره، ل ــم إىل ع عنه

ــر. ــك الع ــرواة يف ذل ــات لل بيان

خفــاء منهــج الكتــاب وطريقــة تصنيفــه: وهــو مــا رصّح بــه البخــاري . 3
ــر بعــض أســتاذيَّ هــؤالء مل يفهمــوا كيف  شـِّ نفســه حــن قــال: »لــو نـُ
صنفــت كتــاب التاريــخ وال عرفــوه«)1(. حتــى إن شــيخه إســحاق بــن 
راهويــه عندمــا أدخــل كتــاب التاريــخ عــى األمــر عبــد اهلل بــن طاهــر، 
ــه ابــن طاهــر فتعجــب منــه وقــال: لســت أفهــم تصنيفــه)2(.  نظــر في
الكتــاب وقيمتــه  يــدل عــى أمهيــة  وهــذا إن دّل عــى يشء فإنــا 
العلميــة، وواقــع الكتــاب يؤيــد مــا قالــوه، فــإن املعلومــات التــي 
يذكرهــا البخــاري يف الرتاجــم يراهــا الناظــر للوهلــة األوىل معلومــات 
ــر فيهــا، وحــاول  ــم النظ ــى إذا أنع ــراك فيهــا جامــدة، حت ــردة ال ح جم
اســتنباط العاقــة بينهــا، حينئــٍذ يفهــم املــراد منهــا، ويعلــم أنــه وقــع 

عــى كنــز ثمــن.

احتــواؤه عــى ركنــن أساســين مــن أركان علــوم احلديــث، ومهــا علــم . 4
ــاب:  ــن الكت ــب ع ــن رج ــول اب ــك يق ــل،  ويف ذل ــم العل ــال وعل الرج

)1( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )325/2(.
)2( انظر: المرجع السابق.
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ــل مل يســبق إىل مثلــه وهــو جامــع لذلــك كلــه ]أي  »وهــو كتــاب جلي
التواريــخ والعلــل واألســاء[«)1(. وهــذا مــا يؤيــده واقــع الكتــاب.

ــون . 5 ــدد املت ــغ ع ــد بل ــث: فق ــون احلدي ــن مت ــر م ــى الكث ــواؤه ع احت
املذكــورة يف الكتــاب )6095( متنــاً، مــا بــن متصــل ومنقطــع)2(. 
ــروة ضخمــة مــن الروايــات املتنوعــة  لــذا فــإن يف ثنايــا هــذا الكتــاب ث

ــب. ــن الكت ــره م ــد يف غ ــا ال يوج ــا م ــاً، ومنه ــًة وضعف صح

نقــل اخلطيــب . 6 نقديــًا ال يســتغنى عنــه:  الكتــاب مرجعــًا  كــون 
ــب  ــا كت ــو أن رج ــه: »ل ــعيد قول ــن س ــاس ب ــن أيب العب ــدادي ع البغ
ــن  ــد ب ــخ ملحم ــاب التاري ــن كت ــتغنى ع ــا اس ــث مل ــف حدي ــن أل ثاث
إســاعيل البخــاري«)3(. ونقــل الذهبــي عــن أيب ســهل الشــافعي 
ــْوَن:  ــْرَ، َيُقْوُل ــَاِء ِم ــْن ُعَل ــًا ِم ــْنَ َعاملِ ــْن َثاَثِ ــَر ِم ــِمْعُت َأْكَث ــه: »َس قول
إســاعيل«)4(.  بــن  حممــد  كتــاب  يف  النظــر  الدنيــا  مــن  حاجتنــا 
وكامهــا -رمحهــا اهلل- ينــمُّ عــن إدراكهــا لقيمــة هــذا الكتــاب، 
وأنــه ال بــد لــكل مــن يبحــث يف علــم احلديــث أن يتناولــه بالدراســة 

واملراجعــة، واهلل أعلــم.

)1( ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي، )338/1(.
)2( ذكــر هــذا العــدد محمــد عبــد الكريــم عبيــد فــي رســالته تخريــج األحاديــث المرفوعــة المســندة فــي التاريــخ 

ــر، )ص1287(. الكبي
)3( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )326/2(.

ــعيب  ــق ش ــاء، تحقي ــام النب ــير أع ــاز )ت748هـــ(، س ــن قايم ــد ب ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــي، أب )4( الذهب
األرنــاؤوط وآخريــن، ط3، 1985م، مؤسســة الرســالة، لبنــان، )426/12(.
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املطلب الثاين: عناية العلماء بالتاريخ الكبري:
ــه  ــر، ومكانت ــخ الكب ــة التاري ــن أمهي ــابق ع ــب الس ــكام يف املطل ــدم ال تق
عنــد العلــاء، وتبــن أنــه يعــد مرجعــًا ال يســتغنى عنــه ملــن أراد أن يصنــف يف 
علــم احلديــث، وسأســلط الضــوء يف هــذا املطلــب عــى مظاهــر عنايــة العلــاء 

ــان ذلــك عــى النحــو اآليت: بــه، ومــدى اســتفادهتم منــه قديــًا وحديثــاً. وبي

أوالً: استفادة العلاء من الكتاب)1(:
ــم:  ــد احلاك ــو أمح ــول أب ــه اهلل، يق ــلم رمح ــام مس ــه اإلم ــتفاد من ــن اس فمم
»ومــن تأمــل كتــاب مســلم بــن احلجــاج يف األســامي والكنــى علــم أنــه منقــول 

ة«)2(.  ة بالقـُـــذَّ مــن كتــاب حممــد بــن إســاعيل حــذو القـُـــذَّ

وممــن اســتفاد منــه الرتمــذي رمحــه اهلل: فقــد قــال يف العلــل الصغــر: »ومــا 
كان فيــه مــن ذكــر العلــل يف األحاديــث والرجــال والتاريــخ فهــو ما اســتخرجته 

مــن كتــاب التاريــخ وأكثــر ذلــك مــا ناظــرت بــه حممــد ابــن إســاعيل«)3(.

وممــن اســتفاد منــه أبــو حاتــم وأبــو زرعــة الرازيــان: قــال ابــن رجــب: »ثم ملا 
وقــف عليــه -أي عــى التاريــخ الكبــر- أبــو زرعــة وأبــو حاتــم الرازيــان رمحهــا 
ــر  ــه ذك ــل، وفي ــرح والتعدي ــاب اجل ــه كتابــن: أحدمهــا: كت اهلل صنفــا عــى منوال

)1( انظــر: أحمــد عبــد اللــه، منهــج اإلمــام البخــاري فــي التعليــل مــن خــال كتابــه التاريــخ الكبيــر، )ص379 ومــا 
بعدهــا(، وليــس المقصــود االســتقصاء فــي هــذه المســألة.

ــى، وهــو جــزء  ــاب الكن ــاب البخــاري كت ــى، )274/2(. والمقصــود بكت ــو أحمــد الحاكــم، األســامي والكن )2( أب
ــر. مــن التاريــخ الكبي

ــي،  ــراث العرب ــاء الت ــن، دار إحي ــق أحمــد شــاكرو آخري ــر، تحقي ــل الصغي ــى، العل ــن عيس )3( الترمــذي، محمــد ب
ــان، )ص738(. لبن
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األســاء فقــط، وزادا عــى مــا ذكــره البخــاري أشــياء مــن اجلــرح والتعديــل. ويف 
كتاهبــا مــن ذلــك يشء كثــر مل يذكــره البخــاري. والثــاين: كتــاب العلــل، وأفــردا 

فيــه الــكام يف العلــل«)1(.

وممــن اســتفاد منــه أيضــاً، ابــن عــدي يف كتابــه الكامــل يف ضعفــاء الرجال، 
ففيــه كثــر مــن النصــوص املنقولــة عــن البخــاري يف التاريــخ، وكذلــك 

ــل. ــه العل ــي يف كتاب الدارقطن

ثانياً: استدراك العلاء عى الكتاب وتعقبهم له:

ــر  ــي اســتدركت عــى التاريــخ الكب ــخاوي رمحــه اهلل الكتــب الت مجــع الس
وانتقدتــه، حــن قــال يف ســياق كامــه عــن الكتاب: »وذيــل عــى املحمدين منه 
خاصــة للدارقطنــي، ثم ابــن املحب، وتعقبــه اخلطيب يف كتابــه املوضح ألوهام 
اجلمــع والتفريــق وهــو يف جملــد، والبــن أيب حاتــم قبلــه جــزء كبــر عنــدي انتقد 
فيــه عــى البخــاري«)2(، ومــن خــال هــذا الــكام يتبــن أن هــذه الكتــب هــي:

ــو أحمــد الحاكــم أبــا حاتــم وأبــا زرعــة  ــي، شــرح علــل الترمــذي، )338/1(. وقــد اتهــم أب )1( ابــن رجــب الحنبل
ــي حاتــم  ــى ابــن أب ــري فرأيتهــم يقــرؤون عل أنهمــا أخــذا كتــاب البخــاري ونســباه ألنفســهما فقــال: كنــت بال
كتــاب الجــرح والتعديــل فلمــا فرغــوا قلــت البــن عبدويــه: مــا هــذه الضحكــة؟! أراكــم تقــرؤون كتــاب التاريــخ 
ــا  ــي حاتــم. فقــال: ي ــي زرعــة وأب ــى أب ــبتموه ال ــى الوجــه، وقــد نس ــى شــيخكم عل لمحمــد بــن إســماعيل عل
أبــا أحمــد، اعلــم أن أبــا زرعــة وأبــا حاتــم لمــا حمــل إليهمــا هــذا الكتــاب قــاال: هــذا علــم حســن ال يســتغنى 
ــل  ــن رج ــألهما ع ــى س ــن حت ــد الرحم ــد عب ــا محم ــدا أب ــا، فأقع ــن غيرن ــره ع ــا ان نذك ــن بن ــه، وال يحس عن
ــاكر  ــن عس ــاب تاريــخ دمشــق، الب ــد الرحمــن اليهمــا« اهـــ. مــن كت ــبه عب ــه ونقصــا، ونس بعــد رجــل، وزادا في
)ت571(، تحقيــق عمــرو العمــروي، ط1، 1998م، دار الفكــر، لبنــان، )363/35(. وليــس هــذا موضــع 

ــه بموضــوع الدراســة. ــة ل مناقشــة كامــه، إذ ال عاق
ــز  ــق فران ــخ، تحقي ــل التاري ــن ذم أه ــخ لم ــان بالتوبي ــن )ت902(، اإلع ــد الرحم ــن عب ــد ب ــخاوي، محم )2( الس

ــان، )ص207(. ــالة، لبن ــة الرس ــي، ط، 1986م، مؤسس ــد العل ــح أحم ــق د. صال ــة التحقي ــال، ترجم روزنث
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ذيل عى املحمدين من التاريخ الكبر للدارقطني.. 1

ذيل عى املحمدين من التاريخ الكبر أليب بكر ابن املحب)1(.. 2

بيان خطأ البخاري يف تارخيه البن أيب حاتم.. 3

املوضح ألوهام اجلمع والتفريق للخطيب البغدادي.. 4

ثالًثا: مؤلفات املعارصين حول التاريخ الكبر:

ــر،  ــخ الكب ــول التاري ــاث ح ــات واألبح ــى الدراس ــي ع ــال اطاع ــن خ م
وجــدت مــا يربــو عــى مخســة وأربعــن مؤلفــاً، مــا بــن بحــث ورســالة وكتــاب، 
ــى  ــا ع ــرت أن أصنفه ــذا آث ــة)2(، ل ــا مفصل ــا هن ــع لذكره ــام ال يتس ــن املق لك

ــو اآليت: النح

حتقيق التاريخ الكبر ودراسته: وفيه نحو 15 رسالة جامعية.. 1

ــائل . 2 ــو 7 رس ــه نح ــال: وفي ــب الك ــى هتذي ــر ع ــخ الكب ــد التاري زوائ
ــة. جامعي

ــه . 3 ــه: وفي ــة من ــر أو يف جزئي ــخ الكب ــاري يف التاري ــام البخ ــج اإلم منه
ــة. ــائل جامعي ــو 10 رس نح

ختريــج أحاديــث التاريــخ الكبــر واحلكــم عليهــا: وفيــه نحــو 6 . 4
رســائل جامعيــة.

)1( هــو أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن المحــب النيســابوي، توفــي ســنة 416هـــ، ذكــره الذهبــي فــي 
ــق بشــار عــواد معــروف، ط، 2003م، دار الغــرب اإلســامي، )273/9(. وهــذا الكتــاب  تاريــخ اإلســام، تحقي

والــذي قبلــه لــم يصــل إلينــا شــيء منهمــا.
)2( جعلت هذه الدراسات في ملحق خاص آخر هذا الكتاب.
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املوازنة بن التاريخ الكبر وبن غره من الكتب: وفيها بحثان.. 5

الكتــب العامــة التي تكلمت عن التاريــخ الكبر: وهي نحو 7 كتب.. 6

ــي يف  ــداد أفق ــا امت ــة هل ــات عام ــذه الدراس ــم ه ــر أن معظ ــر بالذك وجدي
الكتــاب، بمعنــى أهنــا مل تتناولــه بعمــق، وليــس هــذا تنقيصــًا مــن شــأهنا، فــإن 
ــان  ــرًا يف بي ــوطًا كب ــوا ش ــاركًا وقطع ــوا -مشــكورين- جهــدًا مب ــا قدم أصحاهب
ــد  ــي ال ب ــوة األوىل الت ــي اخلط ــاً، وه ــاب عموم ــام البخــاري يف الكت منهــج اإلم
ــي حيتاجهــا كتــاب التاريــخ الكبــر فهــي دراســة  ــة الت منهــا، أمــا اخلطــوة الثاني
ــى  ــرى، حت ــات األخ ــة مــن جزئياتــه دراســًة معمقــًة، وربطهــا باجلزئي كل جزئي

ــم. ــم، واهلل أعل ــاب القّي ــوز هــذا الكت تتكشــف كن
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املنهج العام لإلمام البخاري يف التاريخ الكبري

* املطلب األول: هدف اإلمام البخاري وشرطه يف الكتاب:

إن معرفــة هــدف املصنــف ورشطــه يف كتابــه، يوضــح منهجــه وســلوكه يف 
ــه كام  ــس ل ــه- لي ــر أن اإلمــام البخــاري -كعادت ــر بالذك الكتــاب، ومــن اجلدي
كثــر حــول التاريــخ الكبــر، باســتثناء األســطر القليلــة التــي كتبهــا يف بدايتــه، 
إضافــة إىل مــا نقلــه عنــه اخلطيــب يف تاريــخ بغــداد، وســيأيت ذكــر هذيــن 

ــاء اهلل. ــه إن ش ــن، كل يف مكان املوضع

أوالً: هدف اإلمام البخاري من الكتاب: 

مل يــرح اإلمــام البخــاري هبدفــه مــن الكتــاب، إال أن واقــع الكتــاب يظهر 
أن هدفــه اســتيعاب كل مــن روى ولــو حديثــًا واحــدًا من عــر الصحابة ريض 
اهلل تعــاىل عنهــم إىل عــره)1(. وليــس أدل عــى ذلــك مــن العــدد الكبــر الــذي 
ــم،  ــم وأحواهل ــاف طبقاهت ــى اخت ــث، ع ــن رواة احلدي ــاب م ــذا الكت ــواه ه ح

حتــى كان أكــر موســوعة يف الرتاجــم يف ذلــك العــر.

)1( انظــر: عواطــي، فاطمــة الزهــراء إبراهيــم، الموازنــة العلميــة بيــن التاريــخ الكبيــر للبخــاري والجــرح والتعديــل 
ــريعة والدراســات اإلســامية، جامعــة الكويــت، عــدد 106،  ــة الش ــي مجل ــم، بحــث منشــور ف ــي حات ــن أب الب
ــه  ــرح ب ــا ص ــذا م ــيوخه، ه ــار ش ــتوعب صغ ــم يس ــاري ل ــام البخ ــر أن اإلم ــر بالذك 2016م، )ص374(. وجدي

ــاء )118/11(. ــير أعــام النب ــي س ــي ف الذهب

املبحث الثاين
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ثانًيا: رشط اإلمام البخاري يف الكتاب: 

ــم يف  ــلَّ اس ــه: »قــَـ ــاري قول ــام البخ ــن اإلم ــدادي ع ــب البغ ــل اخلطي نق
التاريــخ إال ولــه عنــدي قصــة، إال أين كرهــت تطويــل الكتــاب«)1(. فــدل 

كامــه رمحــه اهلل عــى أن رشطــه يف الكتــاب أن يكــون خمتــًرا.

ورشط االختصــار يقتــي أن يقتــر اإلمــام البخــاري عــى ذكــر أهــم 
ــف  ــوة والضع ــن الق ــر مواط ــي تظه ــم، الت ــراوي املرتج ــة بال ــات اخلاص املعلوم
ــد لــكل  ــة العامــة، لــذا كان ال ب ــرق للمعلومــات التعريفي ــه، دون التط يف روايت
ــات  ــة املعلوم ــدرك قيم ــة أن ي ــث والدراس ــر بالبح ــخ الكب ــاول التاري ــن يتن م
ــراد  ــتنباط م ــد يف اس ــل جيته ــطحية، ب ــا بس ــل معه ــه، وأن ال يتعام ــواردة في ال

ــا. ــن إيراده ــاري م ــام البخ اإلم

وال خيفــى عــى أحــد صعوبــة اجلمــع بــن هــدف االســتيعاب ورشط 
االختصــار، ذلــك أن كًا منهــا يقتــي يف ظاهــره خمالفــة اآلخــر، لكــن اإلمــام 
ــدد  ــًا لع ــه جامع ــاء كتاب ــا، فج ــع بينه ــًا يف اجلم ــه اهلل كان بارع ــاري رمح البخ
كبــر مــن الــرواة، وجــاء يف الوقــت ذاتــه خمتــرًا يف ترامجــه، مقتــرًا عــى النــزر 
ــاب  ــع الكت ــه، وواق ــراوي وروايت ــة بال ــة املتعلق ــات القيم ــن املعلوم ــر م اليس
يشــهد بذلــك، فــإن غالــب الرتاجــم ال يتجــاوز بضعــة أســطر، حتــى إن 

ــًدا. ــطًرا واح ــاوز س ــا ال يتج بعضه

)1( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )325/2(.
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ــو  ــه: »ل ــن كتاب ــاري ع ــول البخ ــبب ق ــا س ــح لن ــابق يوض ــكام الس وال
ــَر بعــض أســتاذي هــؤالء، مل يفهمــوا كيــف صنفــت كتــاب التاريــخ  ـ شـِّ نـُ
ــه  ــن راهوي ــحاق ب ــيخه إس ــول ش ــبب ق ــًا س ــا أيض ــح لن ــوه«)1(، ويوض وال عرف
عندمــا أخــذ الكتــاب، فأدخلــه عــى عبــد اهلل بــن طاهــر، فقــال: »أهيــا األمر أال 
أريــك ســحًرا«)2(. ذلــك أن اإلمــام البخــاري ملــا أراد أن جيمــع بــن االســتيعاب 
واالختصــار، ســلك مســلك التلميــح دون التريــح، واالكتفــاء باإلشــارة دون 

ــم. ــه، واهلل أعل ــق في ــن تعم ــه إال م ــًزا ال يفهم ــه ملغ ــار كتاب ــارة، فص العب

* املطلب الثاين: طريقة تقسم الكتاب وترتيبه)3):

ذكــر اإلمــام البخــاري يف بدايــة كتابــه طريقتــه يف ترتيــب تراجــم الكتــاب 
فقــال: »هــذه األســامي وضعــت عــى )أ، ب، ت، ث(، وانــا بــدئ بمحمــد مــن 
ــإذا  ــًدا ملسو هيلع هللا ىلص، ف ــمه حمم ــي ملسو هيلع هللا ىلص، ألن اس ــال النب ــروف )أ، ب، ت، ث(، حل ــن ح ب
ــاء ثــم التــاء ثــم الثــاء ثــم ينتهــى  فــرغ مــن املحمديــن ابتــدئ يف األلــف ثــم الب
ــم جتيئــك يف موضعهــا،  ــي )ي(. واملي ــروف )أ، ب ت، ث(، وه ــر ح ــا إىل آخ هب
ثــم هــؤالء املحمــدون عــى )أ، ب، ت، ث(، عــى أســاء آبائهــم ألهنــا قــد 
ــت عــى )أ، ب، ت، ث(، ألهنــم  ــرت، إال نحــو مــن عــرشة أســاء فإهنــا ليس كث

)1( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )325/2(.
)2( المرجع السابق.

)3( لاســتزادة حــول طريقــة ترتيــب الكتــاب وتقســيمه، ينظــر: حــوى، محمــد ســعيد، منهــج البخــاري فــي الجرح 
ــد،  ــيد محم ــز رش ــي، عزي ــا(؛ والداين ــا بعده ــداد، 1996م، )ص217 وم ــة بغ ــوراه، جامع ــالة دكت ــل، رس والتعدي
أســس الحكــم علــى الرجــال حتــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري، ط1، 2006م، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، 

)ص131(. وقــد أفــدت منهمــا فــي هــذا المطلــب.
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ــد  ــاري اعتم ــام البخ ــح أن اإلم ــبق يتض ــا س ــي ملسو هيلع هللا ىلص«)1(. مم ــاب النب ــْن أصح ِم
ــا: ــرواة، مه ــب ال ــين يف ترتي ــن أساس معياري

الرتتيب اهلجائي ألساء الرواة.. 1

الطبقــة الزمانيــة للــرواة. وذلــك يف قولــه »إال نحــو مــن عرشة أســاء... . 2
ألهنــم مــن أصحــاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

وقــد رصح أنــه خالــف هذيــن املعياريــن يف املحمديــن احرتاًمــا ملقامــه ملسو هيلع هللا ىلص 
ثــم رشع بعــد ذلــك برتتيــب الــرواة حســب احلــرف األول مــن أســائهم، متبعــًا 

ــة: الطريقــة اآلتي

م كتابه حسب احلروف.. 1 قسَّ

عقــد يف كل حــرف أبوابــًا لألســاء املكــررة، ففــي حــرف األلــف . 2
ــذا  ــموا هب ــت تس ــرواة الذي ــر ال ــم. ويذك ــاب إبراهي ــول: ب ــاً- يق -مث
ــه  ــموا ب ــن تس ــرواة الذي ــر ال ــاب إســاعيل. ويذك ــم يقــول: ب ــم، ث االس

... وهكــذا.

إذا انتهــى مــن األســاء املكــررة، يقــول: بــاب )مــن أفنــاء النــاس(، . 3
ــاً- مــن  ــه -مث ــورد في ــرف إال باســمه األول، في ــه مــن ال يع ــر في يذك

ــه. ــم أبي ــرف اس ــم وال يع ــمه إبراهي اس

)1( البخــاري، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم )ت256هـــ(، التاريــخ الكبيــر، تحقيــق هاشــم النــدوي وآخريــن، 
1360هـــ، دائــرة المعــارف العثمانيــة، الهنــد، )11/1(.
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يف هنايــة كل حــرف يقــول: بــاب )الواحــد( يذكــر فيــه األســاء التــي مل . 4
يتســمَّ هبــا إال راٍو واحــد فقــط، كاألعشــى وبجــاد وثــروان.

ــرواة فيقــدم الصحابــة ثــم . 5 ــي يف مــا ســبق -عمومــاً- طبقــات ال يراع
التابعــن ثــم مــن بعدهــم.

ومن خال االطاع عى ترتيب الرتاجم يف الكتاب، الحظت ما يي:

ــاب . 1 ــال: ب ــاء فق ــاء األنبي ــاري أس ــام البخ ــدم اإلم ــف ق ــاب األل يف ب
إبراهيــم، ثــم إســاعيل، ثــم إســحاق، ثــم أيــوب. ولعــل ذلــك احرتاًما 

ــام. ــم الصــاة والس ــم عليه ــه ملقامه من

ــل . 2 ــن، ولع ــد الرمح ــم عب ــد اهلل، ث ــمه عب ــن اس ــدم م ــن ق ــاب الع يف ب
ا منــه بالنبــي ملسو هيلع هللا ىلص يف تفضيــل عبــد اهلل وعبــد الرمحــن عــى  ذلــك تأســًي

غرمهــا مــن األســاء.

ويف ثنايــا حــرف العــن، قــدم مــن اســمه عمــر، ثــم عثــان، ثــم عــي. . 3
ــه يف اخلافــة، واهلل أعلــم مراعــاًة منــه لفضــل كل واحــد منهــم وترتيب

* املطلب الثالث: عناصر ترمجة الرواة يف الكتاب:

علمنــا يف املطلــب األول مــن هــذا املبحــث أن اإلمــام البخــاري اشــرتط يف 
ترامجــه االختصــار، لــذا فإهنــا -يف غالبهــا- ال تتجــاوز بضعــة أســطر، واقتــى 
ــة  ــة بعناي ــارص الرتمج ــاء عن ــى انتق ــاري ع ــام البخ ــرص اإلم ــرشط أن حي ــك ال ذل

ــارات. فائقــة، فيكــون بذلــك قــد قــّدم أهــم املعلومــات، بأخــر العب
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ــردًا دون  ــرًا جم ــاب، ذك ــواردة يف الكت ــم ال ــارص الرتاج ــي عن ــا ي وســأذكر في
التطــرق هلــدف البخــاري مــن إيرادهــا، ألن هــذا حيتــاج إىل دراســة مطولــة ليــس 

هــذا حملهــا، ويمكــن إمجــال تلــك العنــارص عــى النحــو اآليت)1(:

ــد . 1 ــه عن ــر اســمه ويشــر إىل االختــاف في ــبه: فيذك ــراوي ونس ــم ال اس
احلاجــة لذلــك، كــا يف ترمجــة حممــد بــن ســعيد الشــامي حــن قــال: 
ــن  ــاُل: اْب ــس. ويَق ــن أيَِب قي ــاُل: اْب ــامي، ويَق ــِعيد الش ــن َس ــد ْب »حُمَمَّ
ــد  ــًا يزي ــن«)2(. وأحيان ــد الرَّمْحَ ْب ــو َع ــان، أَُب ــن حس ــاُل: اْب ــري. ويَق الط
ــد ْبــن أيَِب الّشــال  عــى ذلــك فرجــح أحــد األقــوال، كــا يف قولــه: »حُمَمَّ

ــح«)3(. ــباب. وال يص ــن أيَِب ش ــاُل: اْب ــْرِّي ... ويَق َب ــاردي اْل العط

ــد . 2 ْب كنيتــه: ويذكــر فيهــا مــا يذكــر يف االســم مــن خــاف، كقولــه: »َع
ــُه، ويَقــال أَُبــو خبيــب،  ــو َبْكــر ريض اهللَّ َعنْ َبــْر ْبــن العــوام أَُب اهللَّ ْبــن الزُّ
ــى  ـنـَّ ــو بكــر«)4(. ويف بعــض املواضــع يذكــر مــن كـَ َوَقــاَل بعضهــم أَُب
ــز الكــويِف  ــد العزي ْب ــن َع ــد ْب ــة فيقــول مثــاً: »حُمَمَّ ــذه الكني ــراوي هب ال

ــار«)5(. ــد اجلب ْب ــد ْبــن َع ــو َســِعيد كنــاه يل أمَْحَ التيمــي أَُب

)1( انظــر: الشــايع، عبــد الرحمــن ســليمان، األحاديــث التــي قــال فيهــا اإلمــام البخــاري ال يتابــع عليــه فــي التاريــخ 
ــر  ــي ذك ــه ف ــدت من ــد أف ــعودية، 2002م، )ص30-32(، وق ــرى، الس ــة أم الق ــتير، جامع ــالة ماجس ــر، رس الكبي

ــي ذكــر األمثلــة. ــي التوضيــح وف عناصــر الترجمــة، وزدت ف
)2( البخاري، التاريخ الكبير، )94/1(.

)3( المرجع السابق، )115/1(.
)4( المرجع السابق، )6/5(.

)5( المرجع السابق، )166/1(.
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بلــد الــراوي وبلــد حديثــه: واملقصــود ببلــد الــراوي البلــد الــذي . 3
ــه  ــد حديث ــود ببل ــدين، واملقص ــويف وامل ــري والك ــه كالب ــي إلي ينتم
ــد ْبــن  املــكان الــذي انتــرش فيــه حديثــه، فيقــول البخــاري مثــاً: »حُمَمَّ
د ْبن  مَّ يــن«)1(، ويقــول يف موضــع آخــر: »حمَُ أيَِب جُمالــد حديثــه يِف الكوفِ
ــاِز«)2(. َج ــِل احْلِ ــهُ يِف أَْه ــَريِشّ ... َحِديَث ــِعم اْلُق ــن ُمطـْ ــْر ْب ــن ُجَب ــع اْب ناف

ــخ . 4 ــان تاري ــاري ببي ــام البخ ــى اإلم ــد اعتن ــا: وق ــه ومكاهن ــخ وفات تاري
الوفــاة الرتباطــه بموضــوع الطبقــات واللقيــا، فــرتاه أحيانــًا حيــدد 
ــن  ــس ْب ــَحاق مــوىل قي ــن إِْس ــد ْب تاريــخ الوفــاة ومكاهنــا فيقــول: »حُمَمَّ
ــة«)3(،  ــن ومائ ــدى ومخس ــنة إح ــداد س ــات ببغ ــَريِشّ ... م ــة اْلُق خمرم
ــه:  ــر، كقول ــاة راٍو آخ ــراوي بوف ــاة ال ــخ وف ــط تاري ــرى يرب ــًا أخ وأحيان
َراِهيــم ْبــن أيَِب الوزيــر ... مــات بعــد أيَِب عاصــم ومــات أَُبــو عاصــم  »إِْب

ــن«)4(. ــرشة ومائت ــي ع ــنة ثنت س

شــيوخ الــراوي: وهــو موضــوع هــذه الدراســة، فيذكــر يف الرتمجــة . 5
بياهنــا يف  أكثــر، ألســباب عديــدة ســيأيت  أو  أو شــيخن  شــيخًا 

اهلل. إن شــاء  القادمــة  الفصــول 

تاميــذه: وصــورة ذكــر التاميــذ مشــاهبة لصــورة ذكــر الشــيوخ، . 6
ــاً:  ــول مث ــر، فيق ــن أو أكث ــدًا أو اثن ــراوي واح ــذ ال ــن تامي ــر م فيذك

1 البخاري، التاريخ الكبير، )231/1(.
2 المرجع السابق، )249/1(.

3 المرجع السابق، )40/1(.
4 المرجع السابق، )333/1(.
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ــاري،  ــزرج األنص ــن اخل ــارث ب ــن بلح ــرة م ــن بج ــلم ب ــن أس ــد ب »حمم
ــزم«)1(. ــن ح ــر ب ــو بك ــه أب روى عن

ــرًا . 7 ــا عن ــاعات: وجعلته ــان الس ــيوخ وبي ــن الش ــل ع ــغ التحم صي
مســتقًا ألمهيهــا، ولعنايــة اإلمــام البخــاري هبــا، والدليــل عــى 
ــاً:  ــول مث ــدة، فيق ــة الواح ــى يف الرتمج ــا حت ــا واختافه ــك تنوعه ذل
ــْن  ــة ... روى َع ــاًرا، وَعاِئَش ــِمَع ع ــرّي. َس ــرو، اهلََج ــن َعم ــاس ْب » ِخ
ــد  ــر العدي ــع«)2(. فذك ــن أيب راف ــة، وع ــيٍّ صحيف ــن ع ــرَة، وع أيَب ُهَري
ــك إال  ــا ذل ــدة، وم ــة واح ــيوخ يف ترمج ــن الش ــل ع ــغ التحم ــن صي م
ــا  ــان اإلمــام البخــاري لقضاي ــا. ويدخــل يف ذلــك بي ــه هب لشــدة اعتنائ
االتصــال واالنقطــاع بــن الــراوي وشــيخه أو تلميــذه، كأن يقــول 
ينــة بمكــة،  َي َمشــقّي ... أدركــه اْبــن ُع مثــاً: »ُســليان بــن ُموســى، الدِّ

ــه«)3(. ــمع من ــرج ومل يس وخ

روايــات الــراوي: فيذكــر للــراوي روايــة أو أكثــر ممــا تدعو احلاجــة إليه، . 8
ــي: َقــاَل  ــد بــن إســاعيل الضّب وقــد يذكــر الروايــة كاملــة كقولــه: »حُمَمَّ
ــد،  ــن حمم ــي، ع ــد الدهك ــن محي ــى ب ــِن ع َس ــْن أيَِب احْلَ ــَحاُق، َع يِل إِْس
ــاٍس، َقــاَل  بَّ ــْرٍ، َعــِن اْبــِن َع ــارِ، َعــْن َســِعيِد ْبــِن ُجَب َعــىَّ اْلَعطَّ عــن أيَِب امْلُ

ــا أَْو  ــْن ُمَؤذًِّن ــاَل: ُك ــَة. َق نَّ ــُل اجْلَ ــا أَدُْخ ــي َعَم ْمنِ ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َعلِّ بِ ــٌل لِلنَّ َرُج

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )41/1(.
)2( المرجع السايق، )227/3(.

)3( المرجع السابق، )38/4(.
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ــإَِزاِء اإْلَِمــام«)1(. وقــد يكتفــي باإلشــارة إىل الروايــة دون ذكرها  إَِماًمــا أَْو بِ
ــْن  ــة َع ــن ُمَعاِوَي ــروان ْب ــي: ... َوَرَوى م ــان التغلب ــن بي ــر ْب ــه: »ُعَم كقول
ــيِّ  بِ ــِه َعــِن النَّ ي ــْرَوة َعــْن أَبِ ــِه َعــْن ُع ي ــّي َعــْن أَبِ َقِف َحْفــص ْبــن ُعَمــر الثَّ

ملسو هيلع هللا ىلص يِف اجلنائــز«)2(.

الــراوي . 9 اســم  البخــاري  يذكــر  أن  فبعــد  الــراوي:  روايــات  علــل 
ــف،  ــع والوق ــارض الرف ــا كتع ــة فيه ــر إىل عل ــه يش ــن روايات ــيئًا م وش
ــل،  ــواع العل ــك مــن أن ــس، إىل غــر ذل ــن، أو التدلي ــة يف املت أو املخالف
ــَراِك ْبــن َمالِــٍك اْلِغَفــارِيُّ  ــد ْبــن خثيــم ْبــن ِع ومثــال ذلــك قولــه: »حُمَمَّ
ــَرَة يِف الصدقــة مل يرفعــه، َســِمَع منه  َرْي يــه َعــْن جــده َســِمَع أبــا ُه َعــْن أَبِ
ة«)3(،  ــى ْبــن َســِعيد وعــدَّ َخالِــد ْبــن خملــد، ورفعــه محــاد ْبــن زيــد وحيي

ــراوي.  ــذا ال ــة ه ــع يف رواي فأشــار إىل تعــارض الوقــف والرف

مرتبــة الــراوي: واملقصــود بــه إطــاق حكــم عام عــى الــراوي، بخاف . 10
ــي  ــا، وال يعط ــة بعينه ــن رواي ــم ع ــه يتكل ــه، فإن ــذي قبل ــر ال العن
ــه  ــد يطلقــه اإلمــام البخــاري وقــد حيكي ــا، وهــذا احلكــم ق حكــًا عامًّ
عــن غــره مــن االئمــة، ومثــال جــرح الــراوي قــول البخــاري رمحــه اهلل: 
ــد اْبــن زاذان، منكــر احلديــث ال يكتــب حديثــه«)4(، ومثــال  »حُمَمَّ

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )37/1(.
)2( المرجع السابق، )143/6(.

)3( المرجع السابق، )71/1(.

)4( المرجع السابق، )88/1(.
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ــاَل يل  ــي... وَق ة الطائِف ــَرَ ْي ــن َم ــم اْب َراِهي ــه اهلل: »إِْب ــه رمح ــل قول التعدي
ــق مــن رأيــت«)1(. ــًا مــن أوث ــًة مأمون ــة: َكاَن ثق ــن عيين ــِن اْب عــي َع

فهــذه هــي العنــارص التــي يذكرهــا اإلمــام البخــاري يف ترمجــة الــرواة 
ــر أو  ــة أو أكث ــران أو ثاث ــدة عن ــة الواح ــا يف الرتمج ــع منه ــد جيتم ــاالً، فق إمج

ــه اهلل. ــاري رمح ــده البخ ــا يري ــب م ــل، بحس أق

والافــت للنظــر أن هــذه العنــارص وإن كانــت مســتقلة يف الظاهــر إال أن 
بينهــا عاقــة تكامليــة، بحيــث حيتــاج كل عنــر منهــا لآلخــر حتــى يكتمــل 
بنــاء الرتمجــة، وال بــد مــن مراعــاة هــذه العاقــة بــن العنــارص عنــد دراســة هــذا 

الكتاب.

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )328/1(.
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عالقة التاريخ الكبري بالتراجم املعّلة وباجلامع الصحيح

* املطلب األول: عالقةالتاريخ الكبري بالتراجم املعّلة:

أوالً: مفهوم الرتاجم املعّلة:

ــام  ــور مه ــو الدكت ــن ه ــذا الف ــى ه ــة ع ــم املعل ــم الرتاج ــق اس ــن أطل أول م
ســعيد يف حتقيقــه لــرشح علــل الرتمــذي، وتبعــه الدكتــور عبــد الكريــم 
الوريــكات يف رســالته »الوهــم يف روايــة خمتلفــي األمصــار«، ثــم األســتاذ أســعد 
ــًا هلــذا العلم)1(. تيــم يف كتابــه »علــم طبقــات املحدثــن« ليضــع تعريفــًا وصفي

ــع  ــة( إىل وض ــم املعلَّ ــومة بـ)الرتاج ــالته املوس ــة يف رس ــص د. البشابش وخل
ــن  ــراوي يب ــف بال ــي تعري ــة ه ــة املعل ــال: »الرتمج ــح فق ــذا املصطل ــف هل تعري
ــة  ــول إىل صف ــاً، للوص ــًا وتدلي ــه تفصي ــوة يف أحاديث ــف والق ــن الضع مواط

ــه«)2(.  ــص ب ــوال ختت ــات وأح ــر يف صف ــوالً وردًا بالنظ ــا قب ــل معه التعام

تقــدم  أن  هــو  نفســه:  الباحــث  بينــه  كــا  التعريــف  واملقصــود هبــذا 
ــة  ــه التفصيلي ــه وقوت ــن مــن خاهلــا مواطــن ضعف ــراوي تب معلومــات عــن ال

الدقيقــة، هبــدف الوصــول إىل صــورة واضحــة للتعامــل مــع مروياتــه)3(.

)1( انظر: البشابشة، أحمد بدري، التراجم المعلة، أطروحة دكتوراه، جامعة اليرموك، األردن، 2011م، )ص24-22(.
)2( المرجع السابق، )ص24(.

)3( انظر: المرجع السابق، )ص25-24(.

املبحث الثالث
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ثانياً: عاقة التاريخ الكبر بالرتاجم املعلة:
ــم  ــب املتخصصــة يف الرتاج ــل الكت ــر مــن أوائ ــخ الكب ــاب التاري يعــد كت
ــًا إذا أنعمنا النظــر يف عنارص الرتاجــم املذكورة يف  املعلــة، ويبــدو هــذا األمــر جلي
الكتــاب، فــإن اإلمــام البخــاري يعــرف القــارئ -مــن خــال ذكرهــا- بمواطــن 
ــاً،  ــه عــى علــل أحاديثهــم، بالتريــح حين ــرواة، وينب القــوة والضعــف عنــد ال

وبالتلميــح أحيانــًا)1(. 

ــث  ــا، بحي ــاء عنارصه ــه، وانتق ــاء ترامج ــاري ببن ــام البخ ــى اإلم ــد اعتن وق
يشــر مــن خــال ذكــره لــكل عنــر منهــا، إىل مــا يفيــد يف احلكــم عــى 
ــذ والشــيوخ  ــراوي عــددًا مــن التامي ــي يف ترمجــة ال ــراوي وحديثــه، فــرتاه ينتق ال
ــا  ــارة إىل قضاي ــل لإلش ــغ التحم ــر صي ــوع يف ذك ــم، وين ــه هب ــارة إىل عاقت لإلش
ــح بينهــا. ــر الروايــات لإلشــارة إىل عللهــا، والرتجي االتصــال واالنقطــاع، ويذك

وسأســلط الضــوء يف الفصــول القادمــة عــى عنــر واحــد مــن هــذه 
ــه  ــف اإلمــام البخــاري ل ــة توظي ــيوخ، وأبــن كيفي ــر الش العنــارص، أال وهــو ذك
ــراوي املرتجــم، ممــا  يف اإلشــارة إىل مــا يتعلــق بمواطــن القــوة والضعــف عنــد ال

ــة. ــم املعّل ــن الرتاج ــاب وب ــن الكت ــة ب ــّي العاق جي

واهلــدف مــن بيــان هــذه العاقــة، تصحيــح مســار التعامــل مــع الكتــاب؛ 
ذلــك أن الباحــث يف التاريــخ الكبــر، إذا أدرك هــذه العاقــة بينــه وبــن الرتاجم 
املعلــة، فــإن نظرتــه للمعلومــات الــواردة فيــه ســتختلف، وســرى يف كل عنر 

)1( انظر: البشابشة، التراجم المعّلة، )ص35-34(.
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مــن عنــارص الرتمجــة إشــارة مــن اإلمــام البخــاري إىل مــا يتعلــق بمواطــن القــوة 
والضعــف عنــد الــرواة، واهلل أعلــم.

* املطلب الثاين: عالقة التاريخ الكبري باجلامع الصحيح:
مــن خــال مــا تقــدم مــن تعريــف بالتاريــخ الكبــر، وزمــان تأليفــه، 
ــاري  ــام البخ ــا اإلم ــق منه ــي انطل ــوة األوىل الت ــدُّ اخلط ــه يع ــول إن ــتطيع الق أس
ــر  ــرواة وس ــة ال ــل بدراس ــوة تتمث ــذه اخلط ــح، وه ــع الصحي ــف اجلام لتصني

مروياهتــم، ومعرفــة دقائــق أحواهلــم.

ــاً، بــل هــو نتــاج  ــًا عادي ــس كتاب وال غــرَو يف ذلــك، فاجلامــع الصحيــح لي
ــا  ــك م ــل ذل ــه، ودلي ــث وأهل ــم احلدي ــع عل ــاري م ــام البخ ــها اإلم ــاة عاش حي
ــح  ــايب الصحي ــت كت ــال: »صنف ــن ق ــاب ح ــذا الكت ــن ه ــه ع ــو نفس ــه ه قال
ــا  ــه حجــة في ــه مــن ســتائة ألــف حديــث، وجعلت ــت عــرشة ســنة، خرجت لس
ــار  ــي اخت ــات، الت ــن الرواي ــة م ــروة اهلائل ــذه الث ــاىل«)1(، فه ــن اهلل تع ــي وب بين
ــخ  ــه التاري ــا يف كتاب ــي أودعه ــا الت ــي ذاهت ــه، ه ــاري صحيح ــام البخ ــا اإلم منه
ــا  ــد عليه ــات ايل اعتم ــدة البيان ــك قاع ــر بذل ــخ الكب ــار التاري ــر، فص الكب

ــح. ــع الصحي ــراج اجلام ــاري يف إخ ــام البخ اإلم

وإن الناظــر يف التاريــخ الكبــر وترامجــه ليلحــظ أن هنــاك عاقــة بينه وبن 
اجلامــع الصحيــح، وأن فهــم منهج البخاري يف كل كتاب منها مبني عى فهم 
منهجــه يف الكتــاب اآلخــر، ومــن األمثلــة التــي توضح هــذه العاقة  مــا جاء يف 

)1( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )322/2(.
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ترمجــة ســعيد بــن أيب عروبــة: »َســِعيد ْبن أيَِب عروبــة أبو النر واســم أبى عروبة 
ــْرِّي، ... َســِمَع النــر ْبن أنــس«)1(. َب نــي عــدي ْبــن يشــكر، اْل مهــران مــوىل لْب

وإذا ذهبنــا إىل اجلامــع الصحيــح وبحثنــا يف أحاديــث ســعيد بــن أيب عروبة 
وجدناهــا كلهــا عــن قتــادة عــن النــر بــن أنــس، إال روايــة واحــدة عــن النــر 
بــن أنــس مبــارشة، وفيهــا يقول اإلمــام البخــاري: »َســِمَع َســِعيُد ْبــُن أيَِب َعُروَبَة، 
ــَذا الَواِحــَد«)2(. وقــد وضــح ابــن حجــر ذلــك فقــال:  ــٍس، َه ــِن أََن ــْرِ ْب ــَن النَّ ِم
ــَن  ــْرَ ْب ــاَدَة َوالنَّ َفــَق أَنَّ َقَت ــاَدَة َفاتَّ ــِة لَِقَت ــَر امْلَُاَزَم ــَة َكثِ ــُن أيَِب َعُروَب »َكاَن َســِعيُد ْب

َســِمَعُه َســِعيٌد َوُهــَو َمَعــُه«)3(. َث النَّــْرُ َقَتــاَدَة َف ــٍس اْجَتَمَعــا َفَحــدَّ أََن

ــس،  ــن أن ــر ب ــن الن ــعيد م ــاع س ــخ- لس ــاري -يف التاري ــات البخ فإثب
ــع  ــح، م ــع الصحي ــر يف اجلام ــن الن ــعيد ع ــث س ــه حلدي ــا إخراج ــر لن يف
كــون ســعيد مدلســًا وجــل روايتــه عــن النــر بواســطة، ويف الوقــت ذاتــه فــإن 
ــن  ــرو ع ــعيد مل ي ــون س ــن ك ــح- م ــع الصحي ــاري -يف اجلام ــه البخ ــا رصح ب م
ــعيد يف  ــيخًا لس ــر ش ــر الن ــبب ذك ــا س ــر لن ــداً، يف ــًا واح ــر إال حديث الن

ــم. ــر، واهلل أعل ــخ الكب التاري

ــد  ومــن األمثلــة عــى ذلــك أيضــًا قــول البخــاري يف التاريــخ الكبــر: »حُمَمَّ
 ، ْبــن ُجَبــْر ْبــن ُمْطِعــِم ْبــن َعــِديِّ ْبــن نوفــل ْبــن َعْبــد منــاف َأُبــو َســِعيد اْلُقــَريِشّ

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )504/3(.
ــر، ط1،  ــر الناص ــد زهي ــق محم ــح، تحقي ــع الصحي ــماعيل )ت256هـــ(، الجام ــن إس ــد ب ــاري، محم )2( البخ

2002م، دار طــوق النجــاة، )82/3(.
)3( ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقاني، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، ط3، 2000م، دار 

الســام، الســعودية، )393/10(.
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ْهــِرّي وســعد ْبــن  ــُه الزُّ يعــد مــن أهــل احلجــاز َســِمَع أبــاه وُمَعاويــة، روى َعنْ
ــاَل وَكاَن  ــن إِْســَحاق َق ــن َأيِب أويــس َعــِن اْب إِْبَراِهيــم وَســِعيد ابنــه، نســبه يل اْب

مــن أعلــم قريــش بأحاديثهــا«)1(.

ــرج  ــاري مل خي ــام البخ ــدت اإلم ــح وج ــع الصحي ــت للجام ــا ذهب وعندم
ــة، ومهــا الشــيخان  ــه أو عــن معاوي ــه عــن أبي ــر إال مــن روايت ــن جب ملحمــد ب
اللــذان ذكرمهــا يف ترمجتــه، إضافــة إىل أن أحاديــث حممــد بــن جبــر يف اجلامــع 
ــر مــن حديــث مــن أحاديــث قريــش)2(، وهــو مــا أشــار  ــح، فيهــا أكث الصحي

ــه »وكان مــن أعلــم قريــش بحديثهــا«. ــه البخــاري بقول إلي

ــرج  ــة- خي ــن األمثل ــا م ــن -وغرمه ــن املثال ــل يف هذي ــإن املتأم ــد، ف وبع
بنتيجــة مفادهــا أن التاريــخ الكبــر يمثــل املخطــط اهلنــديس الــذي أنشــأه 
البخــاري لبنــاء جامعــه الصحيــح، وأن العنــارص املذكــورة يف ترمجــة الــراوي 
ــل  ــن تعام ــة ع ــورة عام ــارئ ص ــي للق ــا- تعط ــر -يف غالبه ــخ الكب يف التاري

ــح.  ــع الصحي ــم يف اجلام ــراوي املرتج ــع ال ــاري م البخ

والــذي أراه أن العاقــة بــن التاريــخ الكبــر وبــن اجلامــع الصحيــح 
بحاجــة إىل دراســة مســتقلة، تتنــاول رجــال اجلامــع الصحيــح، وتــدرس 
طريقــة البخــاري يف الرتمجــة هلــم يف التاريــخ الكبــر، وطريقتــه يف إخــراج 

رواياهتــم يف اجلامــع الصحيــح، واهلل أعلــم.

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )52/1(.
ــاب  ــج، ب ــاب الح ــش، 3500(، )كت ــب قري ــاب مناق ــب، ب ــاب المناق ــح، )كت ــع الصحي ــاري، الجام ــر: البخ )2( انظ

ــارى، 3139(. ــي ملسو هيلع هللا ىلص لألس ــن النب ــا م ــاب م ــس، ب ــرض الخم ــاب ف ــة، 1664(، )كت ــوف بعرف الوق
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املطلب الثاين: اإلشارة إىل طبقة الراوي املرتَجم 

املطلب الثالث: اإلشارة إىل ضعف حديث  الراوي املرتَجم

املطلب الرابع: اإلشارة إىل قلة شيوخ الراوي املرتَجم
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بالرواية عن هذا الشيخ
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تقــدم الــكام يف الفصــل الســابق عــن عنــارص الرتمجــة عنــد اإلمــام 
ــن  ــة ب ــتنا للعاق ــاك أن دراس ــان هن ــدم البي ــر، وتق ــخ الكب ــاري يف التاري البخ
هــذه العنــارص، وتعاملنــا معهــا باعتبارهــا منظومــة واحــدة متكاملــة، من شــأنه 
أن يوضــح منهــج اإلمــام البخــاري يف التاريــخ الكبــر بوجــه عــام، ومنهجــه يف 

ــاص. ــه خ ــه بوج ــن يف كتاب ــرواة املرتمج ــيوخ ال ــر ش ــألة ذك مس

ــر  ــباب ذك ــاىل، أس ــاء اهلل تع ــة إن ش ــة القادم ــول الثاث ــأتناول يف الفص وس
الشــيوخ يف تراجــم الــرواة، مــن خــال دراســة العاقــة بــن الشــيوخ املذكوريــن 
ــي ســلكها  ــان الطريقــة التت ــع ذلــك ببي ــم أتب ــة عنارصهــا)1(. ث يف الرتمجــة وبقي
البخــاري لإلشــارة إىل هــذه األســباب، وســأبدأ يف هــذا الفصــل ببيــان أســباب 

ذكر الشيوخ، املتصلة بالراوي املرتجم نفسه، أو بشيخه.

)1( ســأبين عاقــة الشــيوخ بالــراوي المترجــم، وبقضايــا االتصــال واالنقطــاع، وبالروايــات المذكــورة فــي الترجمــة، 
كل فــي فصــل مســتقل، أمــا بقيــة العناصــر وعاقتهــا بذكــر الشــيوخ فســتكون اإلشــارة إليهــا فــي ســياق هــذه 

الفصول.

الفصل األول

أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني
املتصلة هبم وبشيوخهم
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أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني املتصلة هبم

* املطلب األول: متييز الراوي املترجم من غريه:

ــن،  ــض املحدث ــا بع ــع فيه ــي يق ــام الت ــن األوه ــرواة م ــن ال ــط ب ــّد اخلل يع
ــند  ــر يف الس ــه الناظ ــند راوٍ، فيظن ــِرَد يف الس ــرواة: أن َي ــن ال ــط ب ــد باخلل وأقص
ــوري  ــفيانن: الث ــن الس ــط ب ــك: اخلل ــى ذل ــة ع ــهر األمثل ــن أش ــر. وم ــًا آخ راوي

ــد.)1( ــن زي ــلمة واب ــن س ــن: اب ــن احلادي ــط ب ــة، واخلل ــن عيين واب

وللخلــط بــن الــرواة أســباب ترجــع يف جمملهــا إىل اتفــاق عــدد مــن 
الــرواة أو تشــاهبهم يف األســاء أو الكنــى أو األلقــاب، ســواًء كان ذلــك التشــابه 
ــه يف علــوم احلديــث:  باللفــظ أو بالكتابــة أو هبــا معــًا)2(، وهــو مــا يطلــق علي
ــن  ــال اخللــط ب ــزداد احت املتفــق واملفــرتق، واملؤتلــف واملختلــف، واملتشــابه. وي
ــدة، أو  ــة واح ــرتاكهم يف طبق ــر كاش ــر آخ ــم يف أم ــرتاِك بعضه ــد اش ــرواة عن ال
ــذ. ــيوخ أو التامي ــض الش ــرتاكهم يف بع ــدة، أو اش ــة واح ــد، أو عائل ــد واح بل

ــاء  ــام النب ــير أع ــي س ــره ف ــفيانين، ذك ــن الس ــن وبي ــن الحمادي ــز بي ــن التميي ــي قرائ ــي كام ف ــام الذهب )1( لإلم
.)464/7(

)2( الســبب الــذي ذكرتــه اســتفدته مــن مجمــل كام الخطيــب -وهــو الرائــد فــي هــذا الفــن- فــي كتبــه: المتفــق 
ــز  ــص المتشــابه، وقــد ذكــر فيهــا بعــض القرائــن لتميي ــرق، وموضــح أوهــام الجمــع والتفريــق، وتلخي والمفت
ــره  ــا ذك ــتقل، إال م ــث مس ــرواة ببح ــن ال ــط بي ــباب الخل ــرد أس ــن أف ــد م ــم أج ــي ل ــابهين، لكن ــرواة المتش ال
ــل،  ــرح والتعدي ــه: الج ــي كتاب ــم ف ــز بينه ــرواة والتميي ــن ال ــط بي ــًا للخل ــرد فص ــث أف ــم، حي ــور الاح الدكت
ــودة  ــداودي، يوســف ج ــى ذلــك ال ــعودية، )ص457( ومــا بعدهــا. وأشــار إل ــة الرشــد، الس ط1، 2003م، مكتب
ياســين، المتفــق والمفتــرق فيمــن ذكــر بكنيتــه مــن الــرواة فــي الكتــب الســتة، 2013م، دار األندلــس ، مصــر، 

)ص26(.

املبحث األول
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وهنــا تــأيت وظيفــة الباحــث، وهــي أن جيتهــد يف التفريــق بــن هــؤالء 

الــرواة، وأن يبحــث يف القرائــن التــي متيــز كل واحــد منهــم عــن اآلخــر، ويعــد 

ــرد لــه املصنفــات،  ــب البغــدادي رمحــه اهلل رائــد مــن تكلــم يف ذلــك، وأف اخلطي

فلــه املتفــق واملفــرتق يف التمييــز بــن الــرواة املتاثلــن يف اللفــظ والكتابــة، 

ــاهبن  ــرواة املتش ــن ال ــز ب ــابه يف التميي ــص املتش ــاب تلخي ــده)1( كت ــف بع وأل

يف الكتابــة، ولــه كتــاب موضــح أوهــام اجلمــع والتفريــق يف ذكــر بعــض أوهــام 

ــرواة  ــن ال ــط ب ــر- يف اخلل ــخ الكب ــاري يف التاري ــام البخ ــًة اإلم ــاء -خاص العل

ــاً.  ــًا وتفريق مجع

ــة  ــاهبن: معرف ــرواة املتش ــن ال ــز ب ــهم يف التميي ــي تس ــن الت ــن القرائ وم

شــيوخ كل واحــد منهــم، وحتديــد الشــيوخ املشــرتكن بينهــم، ومعرفــة الشــيوخ 

ــم. ــة عنه ــرواة بالرواي ــؤالء ال ــن ه ــد م ــرد كل واح ــن تف الذي

وقــد جهــد اإلمــام البخــاري يف التاريــخ الكبــر يف التمييــز بــن أفــراد هــذا 

ــة  ــي معرف ــًا وه ــورة آنف ــة املذك ــال القرين ــن خ ــك م ــرواة، وذل ــن ال ــف م الصن

ــه  ــر ل ــاهبن يذك ــرواة املتش ــن ال ــراٍو م ــم ل ــا يرتج ــه اهلل عندم ــو رمح ــيوخ، فه الش

ــزه عــن غــره. ــيوخ مــا يمي مــن الش

)1( قــال الخطيــب فــي مقدمــة تلخيــص المتشــابه: »ثــم إنــي رســمت فــي هــذا الكتــاب، بتوفيــق اللــه وعونــه مــن 
ــي  ــه ف ــي كتبهــم مــا تشــتبه صورت ــي يدونونهــا ف ــاب الت ــابهم، ومــن األســماء واألنس ــن وأنس أســماء المحدثي
ــل مــن  ــا قب ــا قــد فرغن ــه حــال النطــق بــه، والكتــب لــه، إذ كن ــردا عمــا يقــع اإلتفــاق في الخــط دون اللفــظ، مف
ذلــك النــوع فــي كتابنــا الــذي ألفنــاه فــي )المتفــق والمفتــرق(«. فــدل ذلــك علــى أن تلخيــص المتشــابه ألــف 
ــق ســكينة الشــهابي،  ــم، تحقي ــي الرس ــص المتشــابه ف ــب البغــدادي، تلخي ــرق. الخطي بعــد المتفــق والمفت

ــر، ســوريا، )ص1(. ط1، 1985م، دار طــاس للدراســات والنش
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ــة  ــاء يف ترمج ــا ج ــاري م ــام البخ ــع اإلم ــح صني ــي توض ــة الت ــن األمثل وم
ــار  ــف أش ــن كي ــم أب ــا، ث ــأذكر ترمجته ــح، وس ــن أفل ــر ب ــح وكث ــن أفل ــد ب حمم

ــيوخها. ــر ش ــال ذك ــن خ ــا م ــز بينه ــاري إىل التميي ــام البخ اإلم

ــح  ــن أفلـَ ــد ْب ــح: »حُمَمَّ ــن أفل ــد ب ــة حمم ــه اهلل يف ترمج ــاري رمح ــال البخ ق
ــىَّ  ــْن ُمَع ــٍد، َع ــُن حُمَمَّ ــُد اهلل ْب ْب ــاَل يِل َع ــي، َق ــارِّي، مدين ــوب اأْلَْنَص ــوىل أيَِب أي م
ــَد  ــِمَع حُمَمَّ ــٍم، َس ــَن َحِكي ــَاَن ْب ــِمَع ُعْث ــَدَة، َس ــَن أيَِب َزاِئ ــِمَع اْب ــورٍ، َس ــِن َمنُْص ْب
ــبُّ اهللَُّ  ــوُل: ال حُيِ ــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُق بِ ــاَل َســِمْعُت النَّ ــٍد، َق ــِن َزْي ــاَمَة ْب ــَح، َعــْن أَُس ــَن أَْفَل ْب
ــد اهللَّ: وأمــا كثــر ْبــن أفلــح وأفلــح فقتــا  ْب ــو َع ــَش)1(، َقــاَل أَُب َتَفحِّ اْلَفاِحــَش امْلُ

ــرة«)2(. ــوم احل ي

ــح:  ــن أفل ــر ب ــة كث ــه، يف ترمج ــن كتاب ــر م ــع آخ ــه اهلل يف موض ــال رمح وق
»كثــر ْبــن أفلــح مــوىل أيَِب أيــوب اأْلَْنَصــارِّي، أصيــب يــوم احلــرة، َعــْن زيــد ْبــن 

ــرين ...«)3(. ــن س ــد اب ــه حُمَمَّ ــِعيد، روى عن ــر، وأيَِب َس ــن ُعَم ــت، واْب ثاب

وبيان هذا املثال يف النقاط اآلتية:

أوالً: حممــد بــن أفلــح االنصــاري مــوىل أيب أيــوب، مــن الوســطى مــن 
ــرح  ــه بج ــم في ــان يف الثقــات)5(، ومل أجــد مــن تكل ــن حب ــره اب التابعــن)4(، ذك

)1( أخرجه أحمد في مسنده، )ج36/ص99/ح21764(.
)2( البخاري، التاريخ الكبير، )27/1(.

)3( المرجع السابق، )207/7(.
)4( انظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، تحقيق محمد عوامة، ط1، 1986م، دار الرشيد، سوريا، )ص369(.

ــة،  ــارف العثماني ــرة المع ــات، ط1، 1973م، دائ ــد )ت354هـــ(، الثق ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب ــان، محم ــن حب )5( اب
الهنــد، )380/5(.



أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني، املتصلة هبم وبشيوخهم

59

العجــي)2(،  وثقــه  التابعــن)1(،  كبــار  مــن  أفلــح  بــن  تعديــل، وكثــر  وال 
والنســائي)3(، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات)4(.

ثانيــاً: وجــه التشــابه بــن حممــد بــن أفلــح وكثــر بــن أفلــح، يتمثــل 
ــا  ــا ليس ــة إىل أهن ــا)5(، إضاف ــن أبيه ــة ع ــرتكون يف الرواي ــوة، يش ــا إخ يف كوهن

مشــهوَرين بالروايــة، ممــا يقــوي احتــال اخللــط بينهــا.

ثالثــاً: عنــد البحــث يف شــيوخ حممــد بــن أفلــح وشــيوخ كثــر بــن أفلــح)6( 
اآليت: وجدت 

الشيخ املشرتك بن الراوين هو أبومها أفلح موىل أيب أيوب.. 1

انفــرد حممــد بــن أفلــح عن كثر بــن أفلح بالروايــة عن أســامة بن زيد.. 2

ــن . 3 ــى ب ــن أب ــة ع ــح بالرواي ــن أفل ــد ب ــن حمم ــح ع ــن أفل ــر ب ــرد كث انف
ــان،  ــن عف ــان ب ــر، وعث ــن عم ــداهلل ب ــت، وعب ــن ثاب ــد ب ــب، وزي كع

ــدري. ــعيد اخل ــى س وأب

ــام البخــاري أســامة بــن زيــد ريض اهلل عنــه شــيخًا ملحمــد  رابعــاً: عــدَّ اإـل
ــي ذلــك تـــمييز  ابــن أفلـــح ولـــم يذكــر الشــيخ اآلخــر الــذي هــو أفلـــح، وفـ

)1( انظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص459(.
ــاز، الســعودية،  ــد اللــه بــن صالــح )ت261هـــ(، الثقــات، ط1، 1984م، دار الب ــي، أحمــد بــن عب )2( انظــر: العجل

)ص392(.
)3( انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط1، 1326هـ، مطبعة دائرة المعارف العتمانية، الهند، )411/8(.

)4( انظر: ابن حبان، الثقات، )330/5(.
ــال،  ــماء الرج ــي أس ــال ف ــب الكم ــف )ت742هـــ(، تهذي ــن يوس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــف ب ــزي، يوس ــر: الم )5( انظ

تحقيــق بشــار عــواد معــروف، ط1، 1980م، مؤسســة الرســالة، لبنــان، )105/24( و)500/24(.
)6( انظر: المرجع السابق.
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ملحمــد بــن أفلــح عــن أخيــه كثــر. ذلــك أن أفلــح شــيخ مشــرتك بــن الراوين، 
ــُرُه يف شــيوخ حممــد بــن أفلــح مــن شــأنه أن يــؤدي إىل اخللــط بينهــا. َفِذْك

خامســاً: عــدَّ اإلمــام البخــاري زيــد بــن ثابــت وابــن عمــر وأبا ســعيد ريض 
اهلل عنهــم شــيوخًا لكثــر ابــن أفلــح، ويف ذلك تأكيــد للتمييز بــن الراوين من 
خــال ذكــر الشــيوخ الذيــن انفــرد كل واحــد عــن صاحبــه بالروايــة عنهــم)1(.

ــيوخ  ــاري لش ــر البخ ــون ذك ــن ك ــه م ــت إلي ــا ذهب ــد م ــا يؤي ــاً: مم سادس
ــاري يف  ــول البخ ــك ق ــد ذل ــا يؤي ــا- مم ــز بينه ــارة إىل التميي ــه إش ــن في الراوي
ترمجــة حممــد بــن أفلــح: »وأمــا كثــر بــن أفلــح وأفلــح فقتــا يــوم احلــرة«. وكأن 
ــن  ــن الراوي ــن هذي ــط ب ــدم اخلل ــم إىل ع ــب العل ــه طال ــاري ينب ــام البخ اإلم
فيقــول: حممــد بــن أفلــح هــو الــذي يــروي عــن أســامة بــن زيــد، أمــا كثــر بــن 

ــرة. ــوم احل ــه ي ــع أبي ــل م ــذي قت ــو ال ــح فه أفل

ــة  ــره يف ترمج ــن وذك ــيخ مع ــاري لش ــام البخ ــاء اإلم ــك أن انتق ــن بذل فتب
الــراوي، فيــه مســاعدة لطالــب العلــم عــى التمييــز بــن الــراوة الذيــن حيتمــل 

ــم. ــوع اخللــط بينه وق

ــا  ــع فيه ــي يق ــباب الت ــن األس ــز م ــًة دون متيي ــاء مهمل ــر األس ــد ذك ويع
ــرواة، كاخللــط الواقــع بــن ســفيان الثــوري وســفيان بــن عيينــة،  اخللــط بــن ال
وإن الناظــر يف طريقــة اإلمــام البخــاري يف ذكــر شــيوخ كل واحــد منهــا ليعلــم 

ــر. ــن اآلخ ــا ع ــز كًا منه ــه اهلل أراد أن يمي ــه رمح أن

)1( ذكــر البخــاري فــي ترجمــة كثيــر روايــة لــه عــن أبيــه، لبيــان االختــاف فــي إســنادها، وســيأتي الــكام عــن هــذا 
الموضــوع فــي الفصليــن الثالــث والرابــع إن شــاء اللــه.
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ــن  َيان ْب ــْف ــوري: »ُس ــفيان الث ــة س ــه اهلل يف ترمج ــاري رمح ــام البخ ــال اإلم ق
ــو الوليــد: مــات ســنة  ــْورِّي الكــويِف، َقــاَل أَُب ــداهللَّ الثَّ ْب ــو َع َســِعيد ْبــن مــروق أَُب
ــب، ...«)1(. ــن أيب حبي ــب ب ــرة وحبي ــن م ــرو ْب ــِمَع َعْم ــتن، ... َس ــدى وس إح

ــد مــوىل  ــو حُمَمَّ ــة أَُب ــن عيين َيان ْب ــْف ــة: »ُس وقــال يف ترمجــة ســفيان بــن عيين
ــة: ولــدت  ــن عيين ــِن اْب ــا عــي َع ــاَل لن ــي هــال الكــويِف ســكن مكــة، ... َوَق بن
ــهرين  ــنة وش ــرشة س ــت ع ــن س ــا اْب ــرِّي وأن ْه ــت الزُّ ــة وجالس ــبع ومائ ــنة س س
ْهــرِّي َعــْن  ــي َســِمعت اْبــن عيينــة َيُقــوُل: ســألت الزُّ ونصــف ... َقــاَل يل اجلعِف

ــث ...«)2(. حدي

وبيان هذا املثال يف النقاط اآلتية:

ــر  ــرتاكها يف كث ــهل الش ــر الس ــس باألم ــفيانن لي ــن الس ــز ب أوالً: التميي
مــن الشــيوخ والتاميــذ، وقــد ســبقت اإلشــارة إىل كام الذهبــي يف ســر أعــام 

النبــاء حــول هــذا املوضــوع.

ــا:  ــوري مه ــفيان الث ــاري لس ــام البخ ــا اإلم ــذان ذكرمه ــيخان الل ــاً: الش ثاني
ــه  ــر ل ــة فذك ــن عيين ــفيان ب ــا س ــب، أم ــن أيب حبي ــب ب ــرة وحبي ــن م ــرو ب عم

ــري. ــام الزه ــو اإلم ــدًا ه ــيخًا واح ش

ــرة  ــن م ــرو ب ــدت أن عم ــفيانن، وج ــيوخ الس ــث يف ش ــد البح ــاً: عن ثالث
وحبيــب بــن أيب حبيــب مهــا مــن الشــيوخ الذيــن متيــز الثــوري بالروايــة عنهــم 
دون ابــن عيينــة، ووجــدت كذلــك أن اإلمــام الزهــري مــن الشــيوخ الذيــن متيــز 

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )92/4(.
)2( المرجع السابق، )94/4(.
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ابــن عيينــة بالروايــة عنهــم دون الثــوري)1(.

ــراوي  ــن لل ــيوخًا معين ــاري ش ــام البخ ــر اإلم ــال أن يف ذك ــذا املث ــد هب فتأك

ــراوة  ــن ال ــره م ــم وغ ــراوي املرتج ــن ال ــز ب ــه إىل التميي ــارة من ــم، إش دون غره

ــم. ــم)2(، واهلل أعل ــط بينه ــل اخلل ــن حيتم الذي

ــن  ــز ب ــالك يف التميي ــدة مس ــه ع ــاري ل ــام البخ ــر أن اإلم ــر بالذك وجدي

ــز بــن الــرواة  الــرواة املتشــاهبن)3(، وهــو -أي منهــج اإلمــام البخــاري يف التميي

يف التاريــخ الكبــر- موضــوع جديــر بالبحــث والدراســة، وليــس هــذا حملــه)4(. 

* املطلب الثاين: اإلشارة إىل طبقة الراوي املترجم:

تكلمــت آنفــًا عــن التمييــز بــن الــرواة املتشــاهبن، وذكــرت أن مــن 

ــيوخ كل واحــد  ــز بينهــم، معرفــة ش ــاعد الباحــث يف التميي ــي تس القرائــن الت

ــز بينهــم،  منهــم، لكــن معرفــة الشــيوخ ليســت هــي القرينــة الوحيــدة للتميي

)1( صــرح الثــوري بعــدم ســماعه مــن الزهــري فقــال: »أتيــت الزهــري، فتثاقــل علــي، فقلــت لــه: أتحــب لــو أنــك 
أتيــت مشــايخ، فصنعــوا بــك مثــل هــذا؟ فقــال: كمــا أنــت. ودخــل، فأخــرج إلــي كتابــاً، فقــال: خــذ هــذا، فــاروه 

عنــي. فمــا رويــت عنــه حرفــاً«. نقــل هــذا القــول الذهبــي، ســير أعــام النبــاء، )338/5(.
)2( ال يلــزم مــن قولــي: إن البخــاري ذكــر هــذا الشــيخ لســبب معيــن، أنــه ال يريــد بذكــره إال هــذا الســبب، بــل قــد 
ــة، كمــا أن  ــيوخ ابــن عيين ــي ش ــري ف ــر اإلمــام البخــاري للزه ــباب، فذك ــيخ الواحــد عــدة أس ــر الش يكــون لذك
فيــه تمييــزًا لــه عــن الثــوري، فــإن فيــه إشــارة أخــرى غيــر المذكــورة فــي المتــن، وهــي اإلشــارة إلــى قــدم ســماع 
ــت  ــا »وجالس ــاء فيه ــة، إذ ج ــياق الترجم ــك س ــى ذل ــدل عل ــه، ي ــه ل ــول مازمت ــري وط ــن الزه ــة م ــن عيين اب

الزهــري وأنــا ابــن ســت عشــرة ســنة وشــهرين ونصــف«.  
)3( من ذلك: أن يميز بين الرواة من خال ذكر تاميذهم، أو بلدانهم.

ــر )29/1(،  ــخ الكبي ــي التاري ــاء ف ــا ج ــيوخهم م ــر ش ــال ذك ــن خ ــرواة م ــن ال ــز بي ــى التميي ــة عل ــن األمثل )4( وم
.)35/1(
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ــة  ــاعدة يف هــذا الشــأن أيضــًا)1(، ويف أمهي ــن املس ــم مــن القرائ ــة طبقاهت فمعرف
معرفــة الطبقــات يقــول أبــو عبــد اهلل احلاكــم رمحــه اهلل: »ومهــا غفــل اإلنســان 
ــن  ــا ب ــرق أيض ــم مل يف ــن، ث ــة والتابع ــن الصحاب ــرق ب ــم مل يف ــذا العل ــن ه ع
ــات  ــن امله ــك م ــاح: »وذل ــن الص ــول اب ــن«)2(، ويق ــاع التابع ــن، وأتب التابع

ــم«)3(. ــن وغره ــن املصنف ــد م ــر واح ــا غ ــل هب ــبب اجله ــح بس ــي افتض الت

وتقسيم الرواة إىل طبقات، يكون باعتبارات عدة، أمهها)4(:

الزمان: وهبا ينقسم الرواة إىل صحابة، وتابعن، وتابعيهم ...الخ.. 1

وكوفيــن، . 2 ومدنيــن،  مكيــن،  إىل  الــرواة  ينقســم  وهبــا  املــكان: 
الــخ.  ... ومريــن  وشــامين، 

ــن . 3 ــاء، ومكثري ــات وضعف ــرواة إىل ثق ــم ال ــا ينقس ــة: وهب ــة العلمي املنزل
ــخ. ــن ...ال ومقّل

وحيتــاج الباحــث يف طبقــات الــرواة إىل معرفــة مواليدهــم ووفياهتــم، 

وشــيوخهم وتاميذهــم، حتــى يتمكن من وضعهم يف الطبقة املناســبة هلم)5(.

)1( تســاعد معرفــة الطبقــات فــي التمييــز بيــن الــرواة المختلفيــن فــي الطبقــة، أمــا إذا كانــوا فــي الطبقــة ذاتها فإن 
هــذا يزيــد اإلشــكال. انظــر: العراقــي، عبــد الرحيــم بــن الحســين )806هـــ(، شــرح التبصــرة والتذكــرة، تحقيــق 
عبــد اللطيــف الهميــم وماهــر ياســين الفحــل، ط1، 2002م، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، )342/2(؛ وانظــر 

أيضــاً: تيــم، أســعد ســالم، علــم طبقــات المحدثيــن، ط1، 1994م، مكتبــة الرشــد، الســعودية، )ص42(.
ــم  ــيد معظ ــق الس ــث، تحقي ــوم الحدي ــة عل ــد )ت405هـــ(، معرف ــن محم ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــم، محم )2( الحاك

حســين، ط2، 1977م، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، )ص41(.
)3( ابــن الصــاح، عثمــان بــن عبــد الرحمــن )ت643هـــ(، معرفــة أنــواع علــوم الحديــث، تحقيــق نــور الديــن عتــر، 

ط1، 1986م، دار الفكــر، ســوريا، )ص398(.
)4( انظر: تيم، أسعد سالم، علم طبقات المحدثين، )ص19(.
)5( انظر: ابن الصاح، معرفة أنواع علوم الحديث، )ص399(.
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ــة  ــة واملكاني ــى اإلمــام البخــاري عنايــَة بالغــًة بالطبقــات الزماني  وقــد اعتن
ــر، وذلــك مــن خــال اآليت)1(: ــرواة املرتمجــن يف كتابــه التاريــخ الكب لل

ــرواة يف  ــات ال ــى طبق ــم راع ــاء، ث ــرف اهلج ــى أح ــه ع ــب كتاب ــه رت أوالً: أن
ــم. ــن بعده ــم م ــن ث ــم التابع ــة ث ــدأ بالصحاب ــد فب ــرف الواح احل

ــرواة زماهنــا ومكاهنــا،  ــات ال ــر وفي ــرص عــى ذك ــه -رمحــه اهلل- ح ــاً: أن ثاني
ــه. ــم كتاب يف تراج

ثالثــاً: أنــه أكثــر مــن ذكــر بلــدان الــرواة ومواطنهــم وأماكــن انتشــار 
حديثهــم. فيقــول مثــاً: فان حديثــه يف الكوفيــن، أو يف البريــن ... وهكذا.

ويظهــر اهتامــه هبــذا املوضــوع يف تراجــم الصحابــة بصــورة خاصــة، فــرتاه 
ــي ملسو هيلع هللا ىلص،  ــم للنب ــم أو إدراكه ــاعهم أو رؤيته ــت س ــا يثب ــر م ــى ذك ــًا ع حريص
كقولــه يف ترمجــة حممــد بــن أنــس األنصــاري: »عــن يونــس بــن حممــد بــن أنــس 
عــن أبيــه قــال: قــدم النبــي ملسو هيلع هللا ىلص املدينــة وانــا ابــن أســبوعن فــأيت يب إليه فمســح 

رأيس، وحــج يب حجــة الــوداع وأنــا ابــن عــرش ســنن ...«)2(.

ــه يف  ــام البخــاري ل ــف اإلم ــراوي، وتوظي ــيوخ ال ــر ش ــق بذك ــا يتعل ــا في أم
ــك هذيــن املثالــن الذيــن ســأذكرمها وأبــن مــا  ــراوي، فإلي اإلشــارة إىل طبقــة ال

فيهــا:

)1( موضــوع الطبقــات فــي التاريــخ الكبيــر بحاجــة إلــى دراســة مســتقلة تبيــن منهــج اإلمــام البخــاري فــي اإلشــارة 
إلــى طبقــة الــراوي المترجــم، مــن خــال ترتيــب ترجمتــه بيــن التراجــم، ومــن خــال العناصــر المذكــورة فــي 

ترجمتــه، واللــه أعلــم.
)2( البخاري، التاريخ الكبير، )16/1(.
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املثال األول:

ــر  ــي بك ــن بن ــاف م ــن ُخشَّ ــق ب ـلـْ ــه اهلل: »طـَ ــاري رمح ــام البخ ــال اإلم ق

ــي  ــة، ... حدثن ــان وعائش ــة، أدرك عث ــن ثعلب ــس ب ــي قي ــن بن ــم م ــل ث ــن وائ ب

ــوادة)1(  ــود س ــو األس ــا أب ــي، ن ــزم القطع ــا ح ــو داود، ن ــا أب ــى، ن ــن موس ــى ب حيي

ــي ملسو هيلع هللا ىلص  ــا يف أصحــاب النب قــال أخــرين طلــق بــن خشــاف: قتــل عثــان فتفرقن

ــه.  ــن اهلل قتلت ــا لع ــل مظلوم ــت: قت ــة قال ــمعت عائش ــه فس ــن قتل ــأهلم ع نس

ــن  ــل م ــاف رج ــن خش ــق ب ــى طل ــوا ع ــم دخل ــا أيب أهن ــوادة ن ــا س ــلم ن ــا مس ن

ــْر  ـ أصحــاب النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يعودونــه فجعلــوا يدعــون لــه ويقــول: اللهــم خـِ

واعــزم«)2(.

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

ــاف أدرك عثــان وعائشــة  ــق بــن ُخشَّ ـلـْ ــر اإلمــام البخــاري أن طـَ أوالً: ذك

ريض اهلل عنهــا، ثــم جــاء بروايــة تؤيــد إدراك طلــق بــن خشــاف لعثان وعائشــة 

ــاء  ــم ج ــان. ث ــل عث ــن مقت ــدث ع ــي تتح ــة الت ــي الرواي ــا، وه ريض اهلل عنه

بروايــة أخــرى فيهــا تريــح أحــد الــرواة بــأن طلــق بــن خشــاف مــن أصحــاب

ــاب  ــره محقــق الكت ــا ذك ــوادة. وهــذا م ــو س ــو أب ــود ه ــا األس ــإن أب ــر ســوادة، ف ــدون ذك ــو األســود ب )1( الصــواب: أب
.)358/4(

)2( البخاري، التاريخ الكبير، )358/4(.
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ــو  ــٍق ه ــه طل ــيوخ يف ترمج ــؤالء الش ــر ه ــبب ذك ــي أن س ــذا يعن ــي ملسو هيلع هللا ىلص، وه  النب

ــم)1(. ــه، واهلل أعل ــارة إىل طبقت اإلش

ــه   ــق أن ــيوخ طل ــره لش ــاري يف ذك ــام البخ ــع اإلم ــن صني ــر م ــاً: الظاه ثاني
يرجــح كــون طلــق مــن التابعــن؛ ذلــك أنــه قــدم ذكــر إدراكــه للصحابــة 
ــة،  ــن الصحاب ــًا م ــا أن طلق ــة فيه ــك برواي ــد ذل ــى بع ــم أت ــم، ث ــاعه منه وس
ــان وابــــن  وهــذا مــا نقلــه عنــه ابــن حجــر حــن قــال: »وأمــا البخــارّي وابــن حّب
أيب حاتــم فذكــروا أنــه ]أي طلــق بــن خشــاف[ تابعــّي، وأنــه يــروي عــن عثــان 

ــة«)2(. وعائش

ثالثــاً: قــد يقــول قائــل: إذا كان اإلمــام البخــاري يــرى أن طلــق بــن خشــاف 

مــن التابعــن فلــاذا ذكــر الروايــة الثانيــة التــي فيهــا تريــح بكونــه مــن 

الصحابــة؟! واجلــواب عــى ذلــك مــن وجهــن، األول: أنه رمحــه اهلل أراد أن يشــر 

إىل اخلــاف يف ذلــك، لكــن الراجــح لديــه أنــه مــن التابعــن. الثــاين: أنــه رمحــه 

ــى  ــارة إل ــه اإلش ــون هدف ــاذا ال يك ــة؟ لم ــى الطبق ــارة إل ــاري اإلش ــدف البخ ــَت إن ه ــاذا قل ــل: لم ــول قائ ــد يق )1( ق
اإلرســال فــي روايتــه عــن عثمــان؟ بدليــل أنــه قــال )أدرك عثمــان( ولــم يقــل )ســمع عثمــان(. والجــواب علــى 
ــلة  ــان مرس ــن عثم ــق ع ــة طل ــون رواي ــى ك ــير إل ــاري أن يش ــو أراد البخ ــة، فل ــياق الترجم ــي س ــر ف ــك يظه ذل
ــة  ــي الرواي ــاري ف ــه البخ ــت، أثبت ــة ثاب ــن عائش ــق م ــماع طل ــك أن س ــة. ذل ــمع عائش ــان وس ــال: أدرك عثم لق
ــك  ــن ذل ــود م ــن أن المقص ــة أدرك تبي ــة بصيغ ــان وعائش ــاري عثم ــر البخ ــا ذك ــة، فلم ــي الترجم ــورة ف المذك
اإلشــارة إلــى ثبــوت إدراك طلــق بــن خشــاف لعثمــان وعائشــة، وليســت اإلشــارة إلــى كــون روايتــه عــن عثمــان 
مرســلة، ويؤيــد ذلــك أيضــًا الروايــة األخيــرة التــي فيهــا التصريــح بكــون طلــق مــن الصحابــة، فســياق 
الترجمــة كلــه يتكلــم عــن طبقــة الــراوي وليــس عــن كــون الروايــة فيهــا إرســال. ومــن هنــا نعلــم أننــا إذا أردنــا 
ــياق الترجمــة ومــا ورد فيهــا مــن  ــدرس س ــد أن ن ــرواة فــا ب ــيوخ ال ــر اإلمــام البخــاري لش ــبب ذك ــرف س أن نع

ــم. ــه أعل ــر. والل عناص
ــق عــادل أحمــد  ــة، تحقي ــز الصحاب ــي تميي ــة ف ــقاني، اإلصاب ــر العس ــن حج ــي ب ــن عل ــر، أحمــد ب ــن حج )2( اب

ــان، )437/3(. ــة، لبن ــب العلمي ــوض، ط1، 1995م، دار الكت ــد مع ــي محم ــود وعل ــد الموج عب



أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني، املتصلة هبم وبشيوخهم

67

اهلل يــرى أن طلــق بــن خشــاف يف طبقــة التابعــن مــن حيــث الروايــة، وأنــه وإن 
ــس لــه روايــة عنــه، وهــو مــا يؤيــده  ــه لي ــي ملسو هيلع هللا ىلص)1( إال أن ــة للنب كانــت لــه صحب
واقــع كتــب الروايــة، فلــم أجــد فيهــا روايــة لطلــق عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، واهلل أعلــم.

املثال الثاين:

ـــلت الكنــدي حجــازى  ـــر بــن الصَّ ثِ ـ قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »كـَ
ــن عفــان«)2(.  ــان ب أدرك عث

وبيان هذا املثال يف النقاط اآلتية:

ــان  ــن عف ــان ب ــن الصلــت أدرك عث ــر ب ــام البخــاري أن كث ــر اإلم أوالً: ذك
ــه مــن التابعــن. ــر، وأن ويف هــذا إشــارة إىل طبقــة كث

ثانياً: كثر بن الصلت خمتلف يف صحبته للنبي ملسو هيلع هللا ىلص عى قولن)3(:

ــة  ــم يف معرف ــو نعي ــره أب ــول ذك ــذا الق ــايب: وه ــه صح ــول األول: أن الق  .1
الصحابــة)4(، وابــن عبدالــر يف االســتيعاب)5(، وذكــره ابــن حجــر يف اإلصابــة 

فيمــن لــه رؤيــة)6(.

ــان،  ــة، لبن ــة، دار المعرف ــماء الصحاب ــد أس ــي، تجري ــة«. الذهب ــه صحب ــاف ل ــن خش ــق ب ــي: »طل ــال الذهب )1( ق
)ص678(.

)2( البخاري، التاريخ الكبير، )205/7(.
)3( انظــر: مغلطــاي، عــاء الديــن بن قليط )ت762هـــ(، اإلنابة إلى معرفــة المختلف فيهم مــن الصحابة، تحقيق 
ــه. ــاف من ــذا االخت ــت ه ــد نقل ــعودية، )114/2(. وق ــد، الس ــة الرش ــن، 1995م، مكتب ــي وآخري ــزت المرس ع
ــف  ــادل يوس ــق ع ــة، تحقي ــة الصحاب ــد )ت430هـــ(، معرف ــن أحم ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــم، أحم ــو نعي ــر: أب )4( انظ

العــزازي، ط1، 1999م، دار الوطــن، الســعودية، )2393/5(.
ــاب،  ــة األصح ــي معرف ــتيعاب ف ــد )ت463هـــ(، االس ــن محم ــه ب ــد الل ــن عب ــف ب ــر، يوس ــد الب ــن عب ــر: اب )5( انظ

ــان، )1308/3(. ــل، لبن ــاوي، ط1، 1992م، دارالجي ــد البيج ــي محم ــق عل تحقي
)6( ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، )472/5(.
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وأدلة هذا القول:

ــى بــن  ــي حيي  أ. احلديــث الــذي أخرجــه ابــن وهــب يف جامعــه قــال: حدثن
ــه  ــول اهلل علي ــع، أن رس ــن ناف ــر، ع ــن عم ــد اهلل ب ــن عبي ــامل، ع ــن س ــد اهلل ب عب
ــة  ــت مجيل ــل أن ــال: ب ــة، فق ــمها عاصي ــم وكان اس ــم أم عاص ــر اس ــام غ الس
وقــال نافــع: إن رجــا كان اســمه قليــا فســاه كثــرا وهو كثــر بــن الصلت)1(.

ُمــون بــن  ْي  ب. احلديــث الــذي أخرجــه الفاكهــي يف أخبارمكــة: َعــن َم
ــت َكاَن  ْل ــن الصَّ ــر ب ــج: ان كث ــن جري ــن اْب ــم َع ــن جْعش ــد ب ــن حُمَمَّ ــم َع احلك

ــرًا)2(. ــي ملسو هيلع هللا ىلص كث بِ ــاُه النَّ َس ــا َف ــمه َقِلي اْس

احلديــث الــذي أخرجــه أبــو عوانــة يف مســتخرجه قــال: حدثنــي   ج. 
ــال:  ــي، ق ــذر احلزام ــن املن ــم اب ــا إبراهي ــال: حدثن ــرش، ق ــو ب ــوح أب ــن ن ــرور ب م
ــد  ــي- عب ــدراوردي -يعن ــي ال ــال: حدثن ــرة، ق ــن املغ ــن ب ــد الرمح ــي عب حدثن
ــر: أن  ــن عم ــن اب ــع، ع ــن ناف ــر، ع ــن عم ــد اهلل ب ــن عبي ــد، ع ــن حممَّ ــز ب العزي
ــع  ــًا، فســاه رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: كثــرًا وأن مطي كثــر بــن الصلــت كان اســمه قلي
بــن األســود كان اســمه: العــاص، فســاه رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: مطيًعــا، وأن أم عاصــم 

ــة)3(. ــول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص: مجيل ــاها رس ــة، فس ــمها: عاصي ــر كان اس ــن عم ب

)1( ابــن وهــب، عبــد اللــه بــن وهــب بــن مســلم )ت130هـــ(، الجامــع، تحقيــق مصطفــى حســين، ط1، 1995م، 
دار ابــن الجــوزي، الســعودية، )ص130(.

ــق  ــه، تحقي ــر وحديث ــم الده ــي قدي ــة ف ــار مك ــاس )ت272هـــ(، أخب ــن العب ــحاق ب ــن إس ــد ب ــي، محم )2( الفاكه
ــان، )225/5(. ــر، لبن ــش، ط2، 1994م، دار خض ــه دهي ــد الل ــك عب ــد المل عب

ــح  ــى صحي ــرج عل ــح المخ ــند الصحي ــفراييني )ت317هـــ(، المس ــحاق اإلس ــن إس ــوب ب ــة، يعق ــو عوان )3( أب
ــة  ــن، ط1، 2014م، مطبوعــات الجامعــة األســامية بالمدين ــه محمــد ســعود وآخري ــد الل ــق عب ــلم، تحقي مس

المنــورة، الســعودية، )167/17(.



أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني، املتصلة هبم وبشيوخهم

69

يف  ســعد  ابــن  ذكــره  القــول  وهــذا  تابعــي:  أنــه  الثــاين:  القــول   .2

ــن  ــه اب ــب إلي ــا ذه ــو م ــات)2(، وه ــان يف الثق ــن حب ــك اب ــات)1(، وكذل الطبق

البخــاري. ذهــب  وإليــه  التقريــب)3(،  يف  حجــر 

ودليــل هــذا القــول احلديــث الــذي أخرجــه ابــن ســعد يف الطبقــات 

ــِت َكاَن اْســُمُه  ْل ــَن الصَّ ــَر ْب ــٍع أَنَّ َكثِ ــَر َعــْن َنافِ ــِن ُعَم ــِد اهللَِّ ْب ْي َب بســنده: َعــْن ُع

ــرًا)4(. ــاِب َكثِ ــُن اخْلَطَّ ــُر ْب ُه ُعَم ــاَّ َس ــًا َف ي َقِل

ثالثــاً: الراجــح يف ذلــك -واهلل أعلــم-، هــو مــا أشــار إليــه اإلمــام البخــاري 

رمحــه اهلل، وهــو كــون كثــر مــن التابعــن، وذلــك لألســباب اآلتيــة:

الروايــات الثــاث التــي تفيــد أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص هــو مــن غــر اســم كثــر، . 1

ال ختلــو إحداهــا مــن مقــال، أمــا األوىل والثانيــة فاإلرســال فيهــا 

ــة إال  ــدراوردي وإن كان تق ــة؛ ألن ال ــي ضعيف ــة فه ــا الثالث ــر، وأم ظاه

ــر)5(. ــر منك ــن عم ــد اهلل ب ــن عبي ــه ع أن حديث

ــد القــادر  )1( انظــر: ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع )ت230هـــ(، الطبقــات الكبــرى، تحقيــق محمــد عب
ــان، )9/5(. ــة، لبن عطــا، ط1، 1990م، دار الكتــب العلمي

)2( انظر: ابن حبان، الثقات، )330/5(.
)3( ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص459(.

)4( ابن سعد، الطبقات الكبرى، )9/5(.
ــن  ــه اب ــب الكمــال، )194/18(. والحديــث ضعف ــر، تهذي ــن حج ــر: اب ــائي، انظ ــك المــزي عــن النس )5( نقــل ذل
ــتخرج )168/17(:  ــه للمس ــي تحقيق ــي ف ــن الحارث ــد حس ــال د. أحم ــة )472/5(، وق ــي اإلصاب ــر ف حج
ــن  ــى م ــف عل ــم أق ــياق، ل ــذا الس ــث ه ــه والحدي ــم روات ــن تراج ــن م ــا يتبي ــال، كم ــه مق ــف في ــناد المصن إس

ــث. ــدة أحادي ــن ع ــب م ــو مرك ــه، وه أخرج
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إن احلديــث الــذي أخرجــه ابــن ســعد يف الطبقــات)1(، والــذي فيــه أن . 2
ــال  ــو األصــح كــا ق ــن الصلــت، ه ــر ب ــم كث ــو مــن غــر اس ــر ه عم

ابــن حجــر)2(.

إن واقــع كتــب الروايــة يؤيــد كــون كثــر مــن التابعــن، فلــم أجــد لــه . 3
ــي ملسو هيلع هللا ىلص. فيهــا روايــة عــن النب

ــذا . 4 ــة، فه ــه رؤي ــمه، وأن ل ــر اس ــن غ ــو م ــي ملسو هيلع هللا ىلص ه ــرض أن النب ــى ف ع
ــرة  ــة املعت ــة الصحب ــه ال يضعــه يف طبق ــة، لكن ــه رشف الصحب يعطي
يف الروايــة، وهــذا -يف نظــري- الــذي جعــل اإلمــام البخــاري يشــر إىل 

ــه مــن التابعــن، واهلل أعلــم.  كون

رابعــاً: قــد يــرد عــى الــكام الســابق إشــكال، وهــو احلديــث الــذي أخرجه 
البخــاري يف صحيحــه وفيــه أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أتــى الَعَلــَم الــذي عنــد دار كثــر بن 
الصلــت ثــم خطــب)3(، فهــذا يعنــي أن دار كثــر بــن الصلــت كانــت معروفــة 
أيــام النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، وأن كثــر بــن الصلــت أدرك النبــي ملسو هيلع هللا ىلص إدراكًا بينــًا بدليــل أنــه 
كانــت لــه دار، واجلــواب عــى هــذا اإلشــكال هــو مــا ذكــره ابــن حجــر يف الفتــح 
ــبيل  ــى س ــت ع ــن الصل ــر ب ــد دار كث ــه عن ــم بكون ــف العل ــال: تعري ــن ق ح
ــي ملسو هيلع هللا ىلص)4(. ــد النب ــة بع ــت حمدث ــن الصل ــر ب ــدار كث ــامع، وإال ف ــب للس التقري

ــِد  ْي َب ــْن ُع ــاٍل َع ــُن بِ َماُن ْب ْي ــَل ــا ُس َثنَ ــاَل: َحدَّ ــٍس َق ــي أَُوْي ــِن أَبِ ــِه ْب ــِد اللَّ ْب ــُن َع ــِر ْب ــو َبْك ــا أَُب َرَن َب )1( قــال ابــن ســعد: أَْخ
يــًرا. اهـــ. ابــن  ــاِب َكثِ ــُر ْبــُن اْلَخطَّ اُه ُعَم َســمَّ يــًا َف ْلــِت َكاَن اْســُمُه َقِل ــَر ْبــَن الصَّ ي ــَر َعــْن َنافِــٍع أَنَّ َكثِ ــِه ْبــِن ُعَم اللَّ

ــرى، )9/5(. ســعد، الطبقــات الكب
)2( انظر: ابن حجر، اإلصابة، )472/5(.

)3( انظر: البخاري، الجامع الصحيح، )كتاب األذان، باب وضوء الصبيان، ح863(.
)4( ابن حجر، فتح الباري، )465/2(.
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ــارة  ــراوي يف اإلش ــيوخ ال ــر ش ــاري لذك ــام البخ ــف اإلم ــر توظي ــذا يظه وهب
ــان  ــى بي ــًا ع ــاري كان منصب ــام البخ ــام اإلم ــًا أن اهت ــر أيض ــه، ويظه إىل طبقت

ــم)1(. ــة، واهلل أعل ــرة يف الرواي ــة املعت الطبق

* املطلب الثالث: اإلشارة إىل ضعف حديث الراوي املترجم:

تعــد كثــرة الروايــة عــن الشــيوخ الضعفــاء مــن األســباب التــي قــد 
ا  يضعــف هبــا حديــث الــراوي يف بعــض احلــاالت)2(، بــل إهنــا قــد تكــون ســبًب

ــاً. ــه أحيان ــراوي نفس ــرح ال يف ج

ــول  ــة، يق ــًا للرواي ــم أه ــن كوهن ــت م ــيوخ، والتثب ــاء الش ــوب انتق ويف وج
اإلمــام مســلم: »اعلــم وفقــك اهلل تعــاىل أن الواجــب عــى كل أحــد عــرف 
التمييــز بــن صحيــح الروايــات وســقيمها وثقــات الناقلــن هلــا مــن املتهمــن 
ــي  ــه وأن يتق ــتارة يف ناقلي ــرف صحــة خمارجــه والس ــروي منهــا إال مــا ع أن ال ي

ــدع«)3(. ــل الب ــن أه ــن م ــم واملعاندي ــل الته ــن أه ــا كان ع ــا م منه

ــاِر  َي ــاٌب يِف اْختِ ــاه: »َب ــتقًا س ــًا مس ــة باب ــب يف الكفاي ــرد اخلطي ــد أف وق

)1( ومن األمثلة على ذلك أيضًا ما جاء في التاريخ الكبير، )19/1(، )22/1(، )326/3(.
)2( موضــوع الروايــة عــن الضعفــاء وحكمهــا وضوابطهــا فيــه تفصيــل، ليــس هــذا مكانــه، وقــد نقــل ابــن رجب عن 
ــن كتابــة حديــث الضعفــاء  ــن ابــن رجــب الفــرق بي ــي حكــم الروايــة عــن الضعفــاء، وبي الترمــذي الخــاف ف
لمعرفتــه، وبيــن الروايــة عنهــم، وذكــر هنــاك أصنــاف الضعفــاء الذيــن تقبــل الروايــة عنهــم، وأصنــاف الضعفاء 
ــذي، )371/1- ــل الترم ــرح عل ــي، ش ــب الحنبل ــن رج ــر: اب ــتزادة ينظ ــم. ولاس ــة عنه ــل الرواي ــن ال تقب الذي

375 و 387-381(.
)3( النيســابوري، مســلم بــن الحجــاج القشــيري )ت261هـــ(، مقدمــة المســند الصحيــح بشــرح النــووي، تحقيــق 

عرفــان حســونة، ط1، 2000م، دار إحيــاء التــراث العربــي، لبنــان، )221/1(.
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َعَفــاِء«)1(، ذكــر فيــه مــن  َواَيــِة َعــِن الضُّ ْقــِل َوالرِّ ــاِء، َوَكَراَهــِة النَّ ــَاِع ِمــَن اأْلَُمنَ السَّ
ــاء. ــن الضعف ــة ع ــواز الرواي ــدم ج ــى ع ــدل ع ــا ي ــار م ــث واآلث األحادي

ــرح  ــة اجل ــا أئم ــي أصدره ــكام الت ــع األح ــابق، واق ــكام الس ــد ال ــا يؤي ومم
والتعديــل عــى مــن أكثــر مــن الروايــة عــن الضعفــاء، وإليــك األمثلة اآلتيــة)2(:

ــروي عــن . 1 ــه البخــاري: »ي ــي: قــال في ــد الرمحــن الطرائف عثــان بــن عب
قــوم ضعــاف«)3(، وقــال ابــن عــدي: »حيــدث َعــن قــوم جمهولــن 
باملناكــر«)4(، وقــال ابــن حجــر: »صــدوق أكثــر الروايــة عــن الضعفــاء 

ــك«)5(.  ــبب ذل ــف بس ــل فضع واملجاهي

عبــد اهلل بــن موســى بــن احلســن الســامي: قــال فيــه اخلطيــب: »كان . 2
ــن  ــه كتــب عمــن دب ودرج مــن املجهول ــاعات، إال أن ــح الس صحي

وأصحــاب الزوايــا«)6(.

املبــارك ْبــن كامــل ْبــن أيَِب غالــب: قــال فيــه اخلطيــب: »َســِمَع الكثــر . 3
ــن دّب  ــازل، وأخــذ عّم ــب، وســمع العــايل والنّ َل ــره يف الطَّ ــى ُعم وأْفنَ
ودرج، ومــا يدخــل أحــٌد بغــداَد إاّل ويبــادر ويســمع منــه ... إال أنــه كان 

)1( الخطيــب، البغــدادي، أحمــد بــن علــي بــن ثابــت )ت463هـــ(، الكفايــة فــي علــم الروايــة، تحقيــق أبــو عبــد 
ــة، الســعودية، )ص132(. ــة العلمي ــي، المكتب ــم المدن ــورقي وإبراهي اللــه الس

)2( سأكتفي في األمثلة بنقل ما يتعلق بالرواية عن الضعفاء، ولن أتطرق للتعريف بالرواة، طلبًا لاختصار.
)3( البخاري، التاريخ الكبير، )238/6(.

)4( ابــن عــدي، أبــو أحمــد عبــد اللــه بــن عــدي بــن عبــد اللــه )ت365هـــ(، الكامــل فــي ضعفــاء الرجــال، تحقيــق 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوض، ط1، 1997م، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، )295/6(.

)5( ابن حجر العسقاني، تقريب التهذيب، )ص385(.
)6( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )383/11(.
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قليــل التحقــق قيــا ينقــل مــن الســاعات«)1(.

ــرواة  ــر إىل ضعــف بعــض ال ــخ الكب وقــد أشــار اإلمــام البخــاري يف التاري

املرتمجــن مــن خــال ذكــر شــيوخهم، وســأقدم فيــا يــي مثالــن تطبيقيــن مــن 

الكتــاب:

املثال األول:

ــن  ــد ب َب ــن َمْع ــد اهلل ب ــن عب ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــاري: »حمم ــام البخ ــال اإلم ق

ــس  ــن أيب أوي ــه اب ــمع من ــة س ــل املدين ــداده يف أه ــريش ع ــمي الق ــاس اهلاش عّب

ــرام«)2(. ــت ح ــان، ومل يثب ــن عث ــرام ب ــن ح ــروي ع ــوه، ي وأخ

وبيان هذا املثال يف النقاط اآلتية:

أوالً: حممــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اهلل مــن الــرواة الذيــن ذكرهــم اخلطيــب 

ــراوي وراٍو  ــتدركًا عــى اإلمــام البخــاري تفريقــه بــن هــذا ال يف املوضــح)3(، مس

ــه  ــال في ــم اهلاشــمي، ق ــن إبراهي ــو حممــد ب ــة أســاء ه ــه بخمس ــر جــاء قبل آخ

ــن يزيــد األودي،  ــمع إدريــس ب ــمي س ــم اهلاش ــن إبراهي ــاري: »حممــد ب البخ

مرســل، ســمع منــه حرمــي بــن عــارة«)4(. وقــد رجــح الشــيخ املعلمــي 
يف حتقيقــه للموضــح مــا ذهــب إليــه اإلمــام البخــاري مــن التفريــق بــن 

)1( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )839/11(.
)2( البخاري، التاريخ الكبير، )26/1(.

)3( انظر: الخطيب البغدادي، الموضح ألوهام الجمع والتفريق، )11-9/1(.
)4( المرجع السابق، )25/1(.
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ــه ال  الراويــن)1(، وعــى كل حــال فــإن األصــل حماكمــة اإلمــام البخــاري إىل رأي

إىل رأي غــره، واهلل أعلــم.

ثانيــاً: مل أجــد مــن تكلــم يف حممــد بــن إبراهيــم بجــرح وال تعديــل، ســوى 

مــا قالــه ابــن أيب حاتــم: »روى عــن عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل بــن 

ــس  ــى اوي ــن اب ــاعيل ب ــه إس ــان روى عن ــن عث ــرام ب ــك)2( وح ــن مال ــب ب كع

ــان يف الثقــات ومل  ــره ابــن حب ــه فقــال جمهــول«)3(، وذك واخــوه، ... ســئل أيب عن

ــه شــيئًا)4(. وهــذا حاصــل مــا جــاء ترمجــة حممــد.  يذكــر في

ثالثــاً: قــول البخــاري »مل يثبــت حــرام« يعنــي أنــه -أي حرامــاً- ضعيــف، 

ــلمي، ...  ــان الس ــن عث ــرام ْب ــر: »ح ــخ الكب ــه يف التاري ــا ورد يف ترمجت ــل م بدلي

ــاً«)6(،  ــر احلديــث ضعيف ــن ســعد: »كان كث ــه اب ــال عن ــر احلديــث«)5(. وق منك

وذكــره ابــن حبــان يف املجروحــن فقــال: »كان غاليــا يف التشــيع منكــر احلديــث 

فيــا يرويــه يقلــب ألســانيد ويرفــع املراســيل ... أخرنــا احلســن بــن ســفيان ثنــا 

)1( انظــر: البخــاري، التاريــخ الكبيــر، )25/1(. وســيأتي الــكام علــى اســتدراكات الخطيــب علــى البخــاري فــي 
الفصــل األخيــر إن شــاء اللــه.

ــل روى  ــه معق ــن عم ــاري روى ع ــك األنص ــن مال ــب ب ــن كع ــه ب ــد الل ــن عب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــه ب ــد الل )2( عب
ــم  ــي حات ــن أب ــرازي، اب ــر: ال ــه. انظ ــد الل ــن عب ــر ب ــن جاب ــا ع ــي روى أيض ــة الجمح ــن قدام ــه ب ــد الل ــه عب عن
ــة، الهنــد، )95/5(.  ــرة المعــارف العثماني ــس دائ ــرح والتعديــل، ط1، 1952م، طبعــة مجل )ت327هـــ(، الج

ــل. ــرح أو تعدي ــره بج ــن ذك ــد م ــم أج ول
)3( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )185/7(.

)4( انظر: ابن حبان، الثقات، )38/9(.
ــد، ط1، 1396هـــ،  ــم زاي ــق محمــود إبراهي ــر، تحقي ــاء الصغي ــر، )101/3(؛ والضعف ــخ الكبي )5( البخــاري، التاري

ــوريا، )ص38(. ــي، س دار الوع
)6( ابن سعد، الطبقات الكبرى، 455/5(.
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ــان  ــن عث ــرام ب ــن ح ــث ع ــول احلدي ــافعي يق ــمعت الش ــى س ــن حيي ــة ب حرمل
حــرام«)1(. فتبــن بذلــك أن حــرام بــن عثــان شــديد الضعــف.

ــن  ــد ب ــة حمم ــه يف ترمج ــح بضعف ــان والتري ــن عث ــرام ب ــر ح ــاً: ذك رابع
ــأيت: ــا ي ــم، مل ــن إبراهي ــد ب ــث حمم ــف حدي ــارة إىل ضع ــه إش ــم، في إبراهي

أن تعطــي معلومــة عــن . 1 الرتمجــة  الــواردة يف  العنــارص  األصــل يف 
صاحــب الرتمجــة نفســه مــن حيــث التعريــف بــه وذكــر درجتــه، 
ــا يف  ــه أن يفيدن ــرام يف ترمجــة حممــد األصــل في فالتريــح بضعــف ح
ــتقلة  ــة مس ــرام ترمج ــم حل ــاري ترج ــًا أن البخ ــد، خصوص ــة حمم ترمج
ــه عــى ضعفــه فيهــا، فــا احلاجــة إذن للتريــح بضعفــه يف ترمجــة  ونبَّ
ــم. ــد، واهلل أعل ــف حمم ــارة إىل ضع ــي اإلش ــة ه ــول: احلاج ــد؟ أق حمم

ــد . 2 ــرام وعب ــن ح ــرِو إال ع ــه، ومل ي ــرف حال ــم ال يع ــن إبراهي ــد ب حمم
ــن  ــد الرمح ــن عب ــد اهلل ب ــف، وعب ــرام ضعي ــن، وح ــد الرمح ــن عب اهلل ب
ــن  ــد ب ــث حمم ــف حدي ــة ســتكون ضع ــإن النتيج ــه، ف ــرف حال ال يع

ــة. ــم بالكلي إبراهي

خامســاً: قــد يقــول قائــل: إن حممد بــن إبراهيم ضعيــف يف األصل، ألنه ال 
يعــرف حالــه، فــا احلاجة للنظر يف شــيوخه ورواياته، فاملجهــول جمهول وإن كان 
شــيخه ثقــة. أقــول: صحيح أن حممــد بن إبراهيــم ضيعف جلهالــة حاله، لكن 
روايتــه عــن الضعفاء تزيد من ضعفــه، وتؤكد طرح حديثــه بالكلية، واهلل أعلم.

ــاء  ــن والضعف ــن المحدثي ــن م ــتي )ت354هـــ(، المجروحي ــد البس ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب ــان، محم ــن حب )1( اب
ــوريا، )269/1(. ــي، س ــد، ط1، 1396هـــ، دار الوع ــم زاي ــود إبراهي ــق محم ــن، تحقي والمتروكي
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املثال الثاين:

ــب الكنــاين  ــو امُلَهلـَّ ــرِح بــن يزيــد أب ـ قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »ُمطـَّ
ــاه  ــاش، كن ــن عي ــبه إســاعيل ب ــد، نس ــن يزي عــداده يف الشــامين، عــن عــي ب

ــحاق«)1(.  ــن إس ــد اب حمم

ــره  ــيء«)2(، وذك ــس ب ــن: »لي ــن مع ــه اب ــال عن ــد، ق ــن يزي ــرح ب ـ أوالً: ُمطـَّ
النســائي يف كتابــه الضعفــاء واملرتوكــن وضعفــه)3(، وقــال ابــن أيب حاتــم: 
»يــروى أحاديــث ابــن زحــر عــن عــي بــن يزيــد، فــا أدري ِمــن عــي بــن يزيــد أو 
منــه«)4(، وقــال ابــن حبــان: »ومطــرح بــن يزيــد هــذا ليــس يــروي إال عــن عبيــد 
ــد  ــن يزي ــي ب ــة ع ــا رواي ــان وإن ــا ضعيف ــد وكامه ــن يزي ــي ب ــر وع ــن زح اهلل ب
وعبيــد اهلل بــن زحــر عــن القاســم بــن عبــد الرمحــن والقاســم واٍه فكيــف يتهيــأ 
ــاء«)5(. واملقصــود مــن كام  ــرو إال عــن الضعف ــرح عــى حمــدث مل ي إطــاق اجل
ــراوي إذا كانــت روايتــه عــن الضعفــاء فــإن احلكــم بالضعــف  ــان أن ال ابــن حب
ــول  ــق الق ــتطيع أن نطل ــا نس ــه ف ــراوي نفس ــا ال ــداًء، أم ــه ابت يكــون عــى روايت
بضعفــه ألننــا ال نعــرف مــن أيــن أتــى الضعــف يف روايتــه، منــه أم مــن شــيوخه 
ــي احلكــم  ــراوي ه ــرة مــن احلكــم عــى ال ــة حــال فــإن الثم الضعفــاء، وعــى أي

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )19/8(.
)2( ابــن معيــن، يحيــى بــن معيــن بــن عــون )ت233هـــ(، تاريــخ ابــن معيــن روايــة عثمــان الدارمــي، تحقيــق أحمد 

محمــد نــور ســيف، دار المأمون للتــراث، ســوريا، )ص199(.
)3( انظــر: النســائي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب )ت303هـــ(، الضعفــاء والمتروكــون، تحقيــق محمــود 

إبراهيــم زايــد، ط1، 1396هـــ، دار الوعــي، ســوريا، )97/1(.
)4( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )409/8(.

)5( ابن حبان، المجروحين، )27/3(.
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ــا  ــة، ف ــا ضعيف ــراوي كله ــذا ال ــات ه ــا أن مروي ــد عرفن ــا وق ــه، أم ــى مرويات ع
ــم.  ــه، واهلل أعل ــم علي ــا يف احلك ــة لن حاج

ــه  ــال عن ــاين، ق ــد األهل ــن يزي ــي ب ــو ع ــة ه ــور يف الرتمج ــيخ املذك ــاً: الش ثاني
ــد  ــو عب ــد أب ــن يزي ــي ب ــان: »ع ــن حب ــال اب ــث«)1(، وق ــر احلدي ــاري: »منك البخ
ــط يف روايتــه ممــن ...  امللــك األهلــاين ... منكــر احلديــث جــدًا فــا أدري التخلي
ــف يف احلديــث جــدًا  ــد الرمحــن وهــو ضعي ــر روايتــه عــن القاســم بــن عب وأكث
ــرح بــن يزيد ومها ضعيفــان واهيان  وأكثــر مــن روى عنــه عبــد اهلل بن زحر ومطـَّ
فــا يتهيــأ إلــزاق اجلــرح مــن عي بــن يزيد وحــده ألن الــذي يروي عنــه ضعيف 
والــذي روى عنــه واٍه«)2(، وهــذا يؤكــد مــا تكلمــت عنــه آنفــاً، مــن كــون احلكــم 
ــراوي نفســه فــا نســتطيع إطــاق القــول بضعفــه. عــى الروايــة ابتــداًء، أمــا ال

ــارة إىل  ــه إش ــرح في ـ ــيوخ ُمطـَّ ــاين يف ش ــد األهل ــن يزي ــي ب ــُر ع ــاً: ذِكـْ ثالث
ــروي  ــه ال ي ــا أن ــن أحوالــه جمهــول، وإذا علمن ــرح يف أحس ضعــف األخــر، فمط
إال عــن عبيــد اهلل بــن زحــر أو عــي بــن يزيــد، ومهــا ضعيفــان، فــإن هــذا يعنــي 
ــف. ــروي إال عــن ضعي ــه ال ي ــبب يف ذلــك أن ــه كلهــا ضعيفــة، والس أن روايات

ــم عــى حديــث الــراوي مــن  وياحــظ مــن املثالــن الســابقن أن احلك
خــال شــيوخه، يكــون عنــد جهالــة حــال الــراوي، وتعــذر احلكــم عليــه 
ــى  ــم ع ــٍذ حيك ــاء، فعندئ ــن الضعف ــروي إال ع ــن ال ي ــن، ومم ــن املقل ــه م لكون

حديثــه بالضعــف، واهلل أعلــم.

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )301/6(؛ والضعفاء الصغير، )ص99(.
)2( ابن حبان، المجروحين، )110/2(.
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* املطلب الرابع: اإلشارة إىل قلة شيوخ الراوي املترجم:

ــس  ــى العك ــه، وع ــة مرويات ــى قل ــاً- ع ــدل -غالب ــراوي ت ــيوخ ال ــة ش قل
ــرة مروياتــه، وعــى اجتهــاده  ــرة شــيوخ الــراوي تــدل عــى كث مــن ذلــك، فــإن كث
ــى  ــون ع ــرص املحدث ــك ح ــادره، لذل ــن مص ــم م ــل العل ــى حتصي ــه ع وحرص
ــباب  ــن أس ــببًا م ــض- س ــد البع ــك -عن ــار ذل ــى ص ــيوخهم، حت ــر ش تكث
ــى  ــم حت ــر مــن اس ــيخه بأكث ــراوي ش ــمي ال ــى أن يس ــيوخ، بمعن ــس الش تدلي

ــيوخ)1(. ــن الش ــر م ــه مكث ــامع أن ــم الس يوه

وألمهيــة هــذا األمــر اعتنــى األئمــة ببيانــه يف تراجــم الــرواة، فكانــوا 
ــن،  ــن أو املكثري ــن املقل ــه م ــان كون ــراوي وبي ــيوخ ال ــر ش ــى ح ــون ع حيرص

حتــى كان ذلــك ميزانــًا للمفاضلــة بــن الــرواة.

ــن  ــلم ْب ــدم مس ــه كان يق ــن أن ــن مع ــى ب ــن حيي ــا ورد ع ــك م ــال ذل ومث
ــه،  ــرو إال َعــن أبي ــن هشــام ويقــول: »ال أجعــل رجــًا مل ي ــم عــى معــاذ ْب إبراهي

ــاس«)2(. ــن الن ــل روى ع كرج

أمــا اإلمــام البخــاري، فليــس مــن رشطــه اســتيعاب شــيوخ الــرواة املرتمجــن 
ــر  ــًا مــا يذك ــه غالب ــه لاختصــار كــا تقــدم، إال أن ــًا من ــر، طلب ــخ الكب يف التاري

ــب  ــاح، دار الكت ــان االصط ــي بي ــراح ف ــب )ت702هـــ(، االقت ــن وه ــي ب ــن عل ــد ب ــق، محم ــن دقي ــر: اب )1( انظ
لبنــان، )ص20(. العلميــة، 

ــح،  ــال الصحي ــن رج ــة م ــو األزدي، ثق ــم ه ــن إبراهي ــلم ب ــال، )490/27(. ومس ــب الكم ــزي، تهذي ــر: الم )2( انظ
ــاع التابعيــن، ومعــاذ بــن هشــام الدســتوائي كذلــك مــن نفــس الطبقــة ومــن رجــال الصحيــح،  مــن صغــار أتب
ــزي،  ــر: الم ــيوخ. انظ ــتة ش ــزي س ــه الم ــر ل ــن، ذك ــن المقلي ــه م ــه، فإن ــر أبي ــن غي ــد روى ع ــه، وإن كان ق لكن

ــال، )139/28(. ــب الكم تهذي
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مجيــع شــيوخ الــراوي املرتجــم إذا كان مــن املقلــن، وأقــول غالبــًا ألننــي وقفــت 

عــى عــدد مــن الرتاجــم، أصحاهبــا مــن املقلــن الذيــن ليــس هلــم إال شــيخن 

ــاً. ويف  ــيوخهم مجيع ــاري ش ــر البخ ــك مل يذك ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة، وع أو ثاث

ــان ذلــك: ــة بي األمثلــة اآلتي

املثال األول:

ــاس  بَّ ــن َع ــل، َســِمَع اْب ــامة ْبــن رشاحي قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »ثـُ

ــس«)1(. ــن قي ــى ب ــه حيي ــر روى عن ــن ُعَم ــس واْب ــن قي ــَمّي ب وُس

وعنــد البحــث يف ترمجــة ثامــة بــن رشاحيــل يف كتــب الرتاجــم، مل أجــد لــه 

ــس  ــن قي ــاس وســمّي ب ــن عب ــيوخًا غــر الذيــن ذكرهــم البخــاري، وهــم اب ش

ــى أن  ــك ع ــدل ذل ــّل«)2(، ف ــيخ مق ــي: »ش ــه الدارقطن ــال في ــل ق ــر، ب ــن عم واب

ــع مــا  ــراوي هــم مجي ــيوخ الذيــن ذكرهــم اإلمــام البخــاري يف ترمجــة هــذا ال الش

لــه مــن الشــيوخ.

املثال الثاين:

ــر  ــِن ُعَم ــد اهللَّ ْب ْب ــن َع ــِد ْب ــن َزْي ــد ْب ــن حُمَمَّ ــد ْب ــاري: »زي ــام البخ ــال اإلم ق

، َســِمَع أبــاه  ــَريِشّ ــَديِنّ اْلُق ــاب أخــو واقــد وُعَمــر وعاصــم وأيَِب بكــر، امْلَ ْبــن اخْلَطَّ

ــق«)3(. ــن رزي ــه عــار ب ــْعَبة روى عن ــه ُش ــِمَع من ونافعــاً، َس

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )177/2(.
)2( المزي، تهذيب الكمال، )403/4(.
)3( البخاري، التاريخ الكبير، )404/3(.
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ــاه  ــيخن: أب ــد ش ــن حمم ــد ب ــاري لزي ــام البخ ــر اإلم ــة ذك ــذه الرتمج ــي ه فف
حممــد، ونافعــًا مــوىل ابــن عمــر، وبعــد أن بحثــت يف كتــب الروايــة والرتاجــم مل 
أجــد لزيــد بــن حممــد غــر هذيــن الشــيخن، وقــد قــال عنــه الدارقطنــي: ُمِقــّل 

فاضــل)1(.

املثال الثالث:

ــِد ْبن حبيــب ْبــن أيَِب العرشين  ِمي ــد احْلَ ْب قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »َع
كاتــب األوزاعــي الشــامي مــن أهــل بــروت أَُبو َســِعيد، َســِمَع األوزاعي، ســمع 

منــه هشــام ابــن عار، ربــا خيالــف يف حديثــه«)2(.

وعبــد احلميــد بــن حبيــب هــذا مل أجــد مــن ذكر لــه شــيخًا غــر األوزاعي، 
بــل رصّح ابــن حجــر يف التقريــب بأنه مل يــرو إال عــن األوزاعي)3(.

املثال الرابع:

ــد اهللَّ ْبــن أيَِب ثــور، ســمع  ْب قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »عبيــد اهلل ْبــن َع
ْهــرِّي ...«)4(. ــاس، وصفيــة بِنْــت شــيبة َريِضَ اهللَُّ َعنُْهــم، َســِمَع منــه الزُّ بَّ اْبــن َع

وعبيــد اهلل مــن تابعــي املدينــة، الذيــن خــرج هلــم البخــاري يف الصحيــح، 
ــة ريض اهلل عنهــم،  ــاس وصفي ــيخن ومهــا: ابــن عب ومل أجــد لــه إال هذيــن الش
ونقــل ابــن حجــر عــن اخلطيــب أن عبيــد اهلل مل يــرو عــن غــر ابــن عبــاس، ومل 

)1( المزي، تهذيب الكمال، )106/10(.
)2( البخاري، التاريخ الكبير، )45/6(.

)3( انظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص333(.
)4( البخاري، التاريخ الكبير، )386/5(.
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ــا جــاء  ــل م ــره البخــاري، بدلي ــا ذك ــري، لكــن الصــواب م ــر الزه ــه غ ــرو عن ي
ــه عنــد أيب داود وابــن ماجــة)1(، واهلل أعلــم. ــد اهلل عــن صفي مــن روايــة عبي

املثال اخلامس:

ــِيِّ  ــن َع ــْنِ ْب ــن ُحَس ــِيِّ ْب ــن َع ــن ْب ــام اليخــاري رمحــه اهلل: »حس ــال اإلم  ق
ــد، َســِمَع وهــب ْبــن كيســان  ــر وحُمَمَّ ــَديِنّ أخــو ُعَم ْبــن أيَِب طالــب اهَلاشــمي امْلَ

ــارك«)2(. ــن املب ــه اْب ــِمَع من َس

ــيوخ،  ــة ش ــه ثاث ــدت ل ــي وج ــن ع ــن ب ــيوخ احلس ــث يف ش ــد البح بع
ــوه  ــن، وأخ ــن احلس ــي ب ــوه ع ــم: أب ــال)3(، وه ــب الك ــزي يف هتذي ــم امل ذكره
ــام البخــاري مل  ــك أن اإلم ــن بذل ــان. فتب ــن كيس ــر، ووهــب ب ــر الباق ــو جعف أب

ــم)4(.  ــن قلته ــم م ــى الرغ ــراوي ع ــذا ال ــيوخ ه ــر ش ــتوعب ذك يس

ــاب الطــواف الواجــب، ح1878؛ وابــن ماجــة، محمــد بــن يزيــد  ــنن، كتــاب المناســك، ب ــو داود، الس ــر: أب )1( انظ
ــواب  ــق شــعيب أرنــاؤوط وآخــرون، ط1، 2009م، دار الرســالة، لبنــان، )أب ــي )273هـــ(، الســنن، تحقي القزوين

ــه، ح2948(. ــاب مــن اســتلم الركــن بمحجن المناســك، ب
)2( البخاري، التاريخ الكبير، )381/12(.

)3( انظر: المزي، تهذيب الكمال، )395/6(.
)4( وممــن لــم يســتوعب البخــاري ذكــر شــيوخهم علــى الرغــم مــن قلتهــم: الــراوي رقــم )2142، ج2/ص186(، 

والــراوي رقــم )3103، ج4/ص350(.
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أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني املتصلة
بالعالقات بينهم وبني شيوخهم

ــم  ــية للحك ــور األساس ــن األم ــيوخهم م ــرواة وش ــن ال ــة ب ــة العاق دراس
عــى احلديــث، ال ســيا عنــد التعــارض بــن الــرواة عــن الشــيخ الواحــد، ويعــد 
اإلمــام عــي بــن املدينــي مــن أوائــل مــن تكلمــوا يف هــذا املوضــوع، إذ إنــه قســم 
ــت إىل األضعــف)2(، وقــد  ــرواة عــن الشــيخ الواحــد إىل طبقــات)1( مــن األثب ال
ــم األول يف  ــه: »القس ــال في ــًا ق ــل الرتمــذي قس ــن رجــب يف رشحــه لعل ــرد اب أف
ــة  ــث الصحيح ــب األحادي ــدور غال ــن ت ــات، الذي ــان الثق ــب أعي ــة مرات معرف
عليهــم وبيــان مراتبهــم يف احلفــظ وذكــر مــن يرجــح قولــه منهــم عنــد 
ــذا  ــن هب ــام املحدث ــى اهت ــدل ع ــا ي ــى يشٍء فإن ــذا إن دل ع ــاف«)3(. وه االخت

ــث. ــى األحادي ــم ع ــر يف احلك ــن أث ــه م ــا ل ــم مل العل

ــة  ــاري إىل عاق ــام البخ ــارة اإلم ــن إش ــًا م ــث جانب ــذا املبح ــأبن يف ه وس
ــة. ــور يف الرتمج ــيخه املذك ــم بش ــراوي املرتج ال

ــة  ــات الزماني ــن الطبق ــكام ع ــبق ال ــد س ــة، وق ــس الزماني ــة، ولي ــات العلمي ــا الطبق ــات هن ــود بالطبق )1( المقص
ــابق. ــث الس ــي المبح ف

)2( انظــر: ابــن المدينــي، علــي بــن عبــد اللــه بــن جعفــر )ت234هـــ(، العلــل، تحقيــق محمــد مصطفــى 
ومابعدهــا(. )ص43  لبنــان،  اإلســامي،  المكتــب  1980م،  ط2،  األعظمــي، 

)3( ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي، )665/2(.

املبحث الثاين
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* املطلــب األول: اإلشــارة إىل أن الــراوي املترجــم مــن أثبــت 
الناس يف هذا الشيخ:

معرفــة أثبــت النــاس يف الشــيخ هدفهــا ترجيــح روايتــه عــن هــذا الشــيخ 
عنــد االختــاف مــع غــره مــن الــرواة، وقــد أشــار البخــاري يف غــر موضــع مــن 
التاريــخ الكبــر، إىل هــذه العاقــة، فرتاه يرتجم للــراوي ويذكر له شــيخًا هو من 
أثبــت النــاس فيــه، تنبيهــا منــه عــى هــذا األمــر، ويف األمثلــة اآلتيــة بيــان ذلــك:

املثال األول:

ــو  ــة أَُب ــن معاوي ــق ْب ــن طل ــَياث ْب ــن ِغـ ــص ْب ــاري: »َحف ــام البخ ــال اإلم ق
ــد ْبــن  ُعَمــر النخعــي الكــويف قــايض الكوفــة، َســِمَع األعمــش، َقــاَل حُمَمَّ

ــر«)1(. ــه ُعَم ــه ابن ــِمَع من ــة، َس ــعن ومائ ــت وتس ــنة س ــات س ــى: م املثن

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

ــًا  ــًا ثبت ــًة مأمون ــعد: »وكان ثق ــن س ــه اب ــال في ــاث، ق ــن غي ــص ب أوالً: حف
ــة  ــه: »ثق ــيبة قول ــن ش ــوب ب ــن يعق ــب ع ــس«)2(، وروى اخلطي ــه كان يدل إال أن
ثبــت إذا حــدث مــن كتابــه، و يتقــى بعــض حفظــه«)3(، وقــال ابــن أيب حاتــم: 
»ســمعت أبــا زرعــة يقــول: حفــص بــن غيــاث ســاء حفظــه بعــد مــا اســتقي 
فمــن كتــب عنــه مــن كتابــه فهــو صالــح، وإال فهــو كــذا ]أي غــر صالــح[«)4(. 

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )370/2(.
)2( ابن سعد، الطبقات الكبرى، )362/6(.

)3( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )68/9(.

)4( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )186/3(.
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ــن  ــد ب ــه أمح ــال: »وصف ــن وق ــن املدلس ــة األوىل م ــر يف املرتب ــن حج ــره اب وذك
حنبــل والدارقطنــي بالتدليــس«)1(. وحاصــل األمــر أن حفــص بــن غيــاث ثقــة 
مدلــس، وحديثــه مــن كتابــه أوثــق مــن حديثــه مــن حفظــه، وأوثــق حديثــه مــا 
ــم اختلــط  ــم ســاء حفظــه بعــد أن ويل القضــاء، ث ــي القضــاء، ث ــل أن ي كان قب

ــره. ــر عم يف آخ

ــه املــزي يف التهذيــب  ــر، فقــد ذكــر ل ــاث كث ــيوخ حفــص بــن غي ــاً: ش ثاني
ــيخ املذكــور يف  ــش -الش ــن األعم ــه وب ــيخًا)2(، إال أن بين ــر مــن أربعــن ش أكث
ــا رواه  ــك م ــل ذل ــه، ودلي ــاس في ــت الن ــن أثب ــو م ــة، فه ــة خاص ــة- عاق الرتمج
ــن  ــى ب ــمعت حيي ــال: »س ــي ق ــن املدين ــي ب ــن ع ــداد ع ــخ بغ ــب يف تاري اخلطي
ســعيد القطــان يقــول: أوثــق أصحــاب األعمــش حفــص بــن غيــاث، فأنكــرت 
ــه  ــاب أبي ــن حفــص كت ــر ب ــرج إيل عم ــرة، فأخ ــة بأخ ــم قدمــت الكوف ذلــك، ث
ــاب  ــر يف كت ــر: تنظ ــى، فقــال يل عم ــم عــى حيي عــن األعمــش، فجعلــت أترح
ــق  ــاث أوث ــن غي ــص ب ــول: حف ــمعته يق ــت: س ــى؟ فقل ــى حيي ــم ع أيب وترتح
ــى  ــه أيضــًا عــن حيي ــى رأيــت كتابــه«)3(، وفي أصحــاب األعمــش. ومل أعلــم حت
بــن ســعيد قــال: »مــا رأيــت أحــدا جيــرتئ أن يســأل األعمــش إال رجلــن: 
حفــص، وأبــو معاويــة«)4(، وفيــه أيضــًا عــن ابــن عــار قــال: »وكان عامــة 

)1( العســقاني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر )ت852هـــ(، تعريــف اهــل التقديــس بمراتــب الموصوفيــن 
)ص20(. األردن،  المنــار،  مكتبــة  1983م،  ط1،  القريوتــي،  عبداللــه  بــن  عاصــم  تحقيــق  بالتدليــس، 

)2( انظر: المزي، تهذيب الكمال، )59-57/7(.
)3( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )68/9(.

)4( المرجع السابق.
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ــاع«)1(.  ــر والس ــى اخل ــاث ع ــن غي ــص ب ــد حف ــش عن ــث األعم حدي

ــن  ــه م ــارة إىل أن ــه إش ــص في ــيوخ حف ــش يف ش ــر األعم ــاً: أرى أن ذك ثالث
أثبــت النــاس يف األعمــش، وأن أتقــن روايــات حفــص إنــا هــي عــن األعمــش، 
وممــا يؤيــد ذلــك صنيــع اإلمــام البخــاري يف الصحيــح، فإنــه قــد أخــرج حلفــص 
بــن غيــاث يف )92( موضعــاً، منهــا )87( موضعــًا عــن األعمــش، وهــذا يؤكــد 
مــا ورد يف النقطــة الثانيــة عــن طبيعــة العاقــة بــن حفــص بــن غيــاث 

ــم ــش، واهلل أعل واألعم

املثال الثاين:

قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »حممــد بــن إدريــس أبــو عبــد اهلل الشــافعي 
القــريش ســكن مــر مــات ســنة أربــع ومائتــن ســمع مالــك بــن أنــس، 

ــازي«)2(.  حج

ــيخه اإلمــام  ــرَّف، وكذلــك ش ــام الشــافعي رمحــه اهلل أشــهر مــن أن ُيَع اإلم
مالــك بــن أنــس رمحــه اهلل، وال خيفــى عــى طالــب العلم كثرة شــيوخ الشــافعي 
ــس  ــن أن ــك ب ــر مال ــى بذك ــام البخــاري اكتف ــك، إال أن اإلم ــذ مال ــرة تامي وكث
ــاب  ــت أصح ــن أثب ــافعي م ــارة إىل أن الش ــك إش ــافعي، ويف ذل ــيوخ الش يف ش
ــول  ــك يق ــك. ويف ذل ــن مال ــي ع ــا ه ــافعي إن ــات الش ــن رواي ــك، وأن أتق مال
ــاظ  ــن حف ــا م ــرش نفس ــة ع ــن بضع ــأ م ــمعت املوط ــت س ــد: »كن ــام أمح اإلم

)1( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )68/9(.
)2( البخاري، التاريخ الكبير، )42/1(
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أصحــاب مالــك، فأعدتــه عــى الشــافعي؛ ألين وجدتــه أقومهــم بــه«)1(. ونقــل 
ابــن الصــاح عــن أيب منصــور ابــن طاهــر التميمــي إمجــاع أصحــاب احلديــث 
ــم  ــافعي ريض اهلل عنه ــن الش ــل م ــك أج ــن مال ــرواة ع ــن يف ال ــه مل يك ــى أن ع

ــن)2(.  أمجع

املثال الثالث:

ــي  ــد اهلل بــن بكــر املخزوم ــى بــن عب قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »حيي
ــث«)3(. الشــامي ســمع اللي

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

ــرج هلــم يف  ــيوخ البخــاري الذيــن أخ ــد اهلل ثقــة مــن ش ــى بــن عب أوالً: حيي
ــي عــن التعريــف. ــث بــن ســعد غن ــيخه اللي الصحيــح)4(، وش

ــه:  ــدي بقول ــن ع ــا اب ــد بينه ــث فق ــى واللي ــن حيي ــة ب ــا العاق ــاً: أم ثاني
ــده  ــث، ِعنْ ْي ــاس يِف اللَّ ــت النَّ ــَو أثب ــعد َوُه ــن س ــث ب ــارًا للي ــى[ ج »َوَكاَن ]حيي

)1( نقــل ذلــك عنــه الخليلــي، أبــو يعلــى خليــل بــن عبــد اللــه بــن أحمــد )ت446هـــ(، اإلرشــاد فــي معرفــة علمــاء 
الحديــث، تحقيــق محمــد ســعيد عمــر إدريــس، ط1، 1409هـــ، مكتبة الرشــد، الســعودية، )231/1(.

)2( ابــن الصــاح، معرفــة أنــواع علــوم الحديــث، )ص16(. وهنــاك خــاف فــي أثبــت مــن روى عــن مالــك، ذكــره 
الزركشــي وابــن حجــر فــي نكتهمــا علــى مقدمــة ابــن الصــاح، ورجحــا كــون الشــافعي مــن أثبــت أصحــاب 
ــة  ــى مقدم ــت عل ــادر )ت794هـــ(، النك ــن به ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــي، ب ــر: الزركش ــك. انظ مال
ــعودية،  ــلف، الس ــق زيــن العابديــن بــن محمــد بــا فريــج، ط1، 1998م، دار أضــواء الس ابــن الصــاح، تحقي
)141/1-147(؛ والعســقاني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر )ت852هـــ(، النكــت علــى مقدمــة ابــن الصــاح، 
تحقيــق ربيــع بــن هــادي المدخلــي، ط1، 1984م، عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة اإلســامية، الســعودية، 

.)265-262/1(
)3( البخاري، التاريخ الكبير، )285/8(

)4( انظر: المزي، تهذيب الكمال، )401/31(.
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ــث  ــر البخــاري للي ــن بذلــك أن ذك ــد أحــد«)1(، فتب ــَس ِعنْ ْي ــا َل ــث َم ْي َعــن اللَّ
يف ترمجة حييى فيه إشارة إىل كون حييى من أثبت الناس يف الليث.

ثالثــاً: يؤيــد ذلــك صنيــع البخــاري يف الصحيــح، فقــد أخــرج ليحيــى بــن 
ــه  ــث، ممــا يؤكــد كون ــًا عــن اللي بكــر يف )206( مواضــع، منهــا )189( موضع

ــه، واهلل أعلــم.  مــن أثبــت النــاس في

ــة  ــر عناي ــة أن أظه ــذه األمثل ــال ه ــن خ ــتطعت م ــون اس ــو أن أك وأرج
ــرواة املرتمجــن يف التاريــخ  ــيوخ الذيــن يذكرهــم لل اإلمــام البخــاري بانتقــاء الش
ــن  ــة ب ــات اخلاص ــارة إىل العاق ــى اإلش ــك ع ــال ذل ــن خ ــه م ــر، وحرص الكب

ــة. ــن يف الرتمج ــيوخهم املذكوري ــن ش ــرواة وب ال

* املطلــب الثــاين: اإلشــارة إىل أن الــراوي املترجــم ضعيــف
يف هذا الشيخ:

كــا أن معرفــة أثبــت الــرواة يف الشــيخ مطلوبــة، فــإن معرفــة الــرواة 
ــة  ــل يف معرف ــه املتمث ــبب ذات ــة أيضــاً، للس ــيخ مطلوب ــاء عــن هــذا الش الضعف
ــد  ــرواة عن ــن ال ــح ب ــيخ، وللرتجي ــن الش ــرد ع ــراوي للتف ــذا ال ــال ه ــدى احت م

ــه.  ــيخ ذات ــن الش ــة ع ــم يف الرواي اختافه

وكــا أشــار اإلمــام البخــاري مــن خــال ذكــره لشــيوخ الــراوي -يف بعــض 
ــرواة يف الشــيخ املذكــور، فقــد  ــت ال ــراوي املرتجــم مــن أثب املواضــع- إىل كــون ال

ــائر،  ــري، ط1، 1414هـــ، دار البش ــر صب ــق عام ــح، تحقي ــي الصحي ــاري ف ــم البخ ــن روى عنه ــدي، م ــن ع )1( اب
لبنــان، )ص224(.
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أشــار يف مواضــع أخــرى إىل كــون الــراوي املرتجــم مــن أضعــف الرواة يف الشــيخ 
املذكــور يف الرتمجــة، ولعــل األمثلــة اآلتيــة توضــح ذلــك.

املثال األول:

ــرِّي،  ْه ــِن الزُّ ــر، َع ــن أيَِب األخ ــح ْب ــه اهلل: »صال ــاري رمح ــام البخ ــال اإلم ق
ــَريِشّ نــزل البــرة َكاَن يَقــاَل ياميــاً،  ــد امللــك اْلُق ْب لــن، هــو مــوىل هشــام ْبــن َع

ــس بــيء«)1(. ــى: لي َي ــاَل حَيْ َق

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

التابعــن، قــال عنــه  أوالً: صالــح بــن أيب األخــر مــن كبــار أتبــاع 
ــي يف  ــره العج ــم)4(، وذك ــو حات ــائي)3(، وأب ــه النس ــن«)2(، وضعف ــاري »ل البخ
ــا  ــه ك ــره أن ــل أم ــوي«)5(، وحاص ــس بالق ــه، ولي ــب حديث ــال: »يكت ــات وق الثق

ــه«)6(. ــر ب ــف يعت ــر: »ضعي ــن حج ــال اب ق

ثانياً: عاقته بالزهري: 

قال ابن معن: »ليس بيء يف الزهري«)7(.. 1

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )273/4(.
)2( انظر: البخاري، المرجع السابق؛ والضعفاء الصغير، )ص58(.

)3( انظر: النسائي، الضعفاء والمتروكون، )ص57(.
)4( انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )394/4(.

)5( العجلــي، أبــو الحســن أحمــد بــن عبــد اللــه )ت261هـــ(، تاريــخ الثقــات، ط1، 1984م، دار البــاز، الســعودية، 
)ص225(.

)6( ابن حجر، تقريب الهذيب، )ث271(.
)7( ابن معين، التاريخ، )ص43(.
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ــأَْلُت . 2 ــاَل: »َس ــارِيُّ َق ــِد اهللَِّ األَْنَص ْب ــُن َع ــُد ْب ــن حُمَمَّ ــعد ع ــن س روى اب
ــِه  ْرِوي ــِذي َت ــَذا الَّ ــْل َســِمْعَت َه ــهُ: َه ــُت َل ــَرِ َفُقْل ــَن أيب األَْخ ــَح ْب َصالِ
ــهِ.  ْي ــَرأُْت َعَل ــا َق ــُه َم ــِه َوِمنْ ــي بِ َثنِ ــا َحدَّ ــُه َم ــاَل: ِمنْ ؟ َفَق ــرِيِّ ْه ــِن الزُّ َع
ــو  ــئل أب ــم: »س ــن أيب حات ــال أب ــَذا«)1(. وق ــْن َه ــَذا ِم ــا َه ــا أَْدرِي َم َف
ــث، كان  ــف احلدي ــال: ضعي ــر فق ــن أيب األخ ــح ب ــن صال ــة ع زرع
عنــده عــن الزهــري كتابــن أحدمهــا عــرض واآلخــر مناولــة، فاختلطــا 

ــذا«)2(.  ــن ه ــذا م ــرف ه ــا يع ــًا ف مجيع

روى ابــن أيب حاتــم عــن ابــن املبــارك قولــه: »كان صالــح خيــدم . 3
الزهــري«)3(.

ويظهــر مــن كام العلــاء أن صالــح بــن أيب صالــح ضعيــف، إال أنــه أشــد 
ــا مل  ــمعه وم ــا س ــه، م ــت علي ــري اختلط ــات الزه ــري ألن رواي ــًا يف الزه ضعف

ــز هــذه مــن تلــك. يســمعه، ومل يمي

ثالثــاً: اختيــار اإلمــام البخــاري للزهــري دون غــره وذكــره يف شــيوخ صالح 
بــن أيب األخــر فيــه إشــارة إىل عاقــة خاصــة بينهــا، تتمثل يف ضعــف صالح 
ــزهري يف  ــد ذكــر الـ ــارشة بعـــ ــري، ويؤيــد ذلــك مــا قالــه البخــاري  مب يف الزه
ــر  ــن«، فذكـ ــرِّي، ليـ ْه ــِن الزُّ ــر، َع ــن أيَِب األخضـ ــح ْب ــال: » صال ــمة إذ قــ الرتجـ
ــعر  ــارشة، مش ــيخ مب ــر الش ــد ذك ــم بع ــره للحك ــح، وذك ــن صال ــم بتلي احلك

ــه عاقــة باحلكــم واهلل أعلــم. ــيخ ل ــر هــذا الش ــأن ذك ب

)1( ابن سعد، الطبقات الكبرى، )201/7(. وانظر أيضاً: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )394/4(.
)2( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )394/4(.

)3( المرجع السابق، )394/4(.
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املثال الثاين:

ــْن  ــي نــر، َع ــن بشــر مــوىل بن ــِعيد ب قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »َس
قتــادة، روى عنــُه الوليــد ْبــن ُمْســِلم وَمْعــن ْبــن عيســى، يتكلمــون يِف حفظــه، 
ــن  ــد الرَّمْحَ ْب ــِذي روى عنــُه هشــيم: َعــْن أيَِب َع ــن الدمشــقي الَّ ــد الرَّمْحَ ْب ــراه أباَع ن

َعــْن قتــادة«)1(. 

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

ــاع  ــة الوســطى مــن أتب ــر يف الطبق ــن حج ــره اب ــن بشــر ذك أوالً: ســعيد ب
ــم مــن وثقــه كشــعبة)3(،  ــه، منه ــاء في ــوال العل ــد اختلفــت أق التابعــن)2(، وق
ــم  ــم)6(. ومنه ــة)5(، وأيب حات ــن عيين ــم)4(، واب ــم دحي ــن إبراهي ــد الرمحــن ب وعب
مــن ضعفــه كابــن معــن)7(، وأيب داود)8(، والنســائي)9(، وأشــار إىل ذلــك 
ــل  ــن قب ــه م ــه«)10(، فَضْعفـُ ــون يف حفظ ــة »يتكلم ــه يف الرتمج ــاري بقول البخ

حفظه.

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )460/3(.
)2( انظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص234(.

)3( انظر: ابن عدي، الكامل في الضعفاء، )413/4(.
)4( انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )7/4(.

)5( انظر: ابن عدي، الكامل في الضعفاء، )414/4(.
)6( انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )7/4(.

)7( يحيى بن معين، التاريخ، )ص50(.
ــتاني  ــا داود السجس ــري أب ــد اآلج ــي عبي ــن أشــعث )ت 275(، ســؤاالت أب ــو داود ســليمان ب ــتاني، أب )8( السجس
ــة  ــي بالجامع ــث العلم ــادة البح ــري، ط1، 1983م، عم ــي العم ــد عل ــق محم ــل، تحقي ــرح والتعدي ــي الج ف

ــعودية، )ص252(. ــامية، الس اإلس
)9( النسائي، الضعفاء والمتروكون، )ص52(.

)10( البخاري، التاريخ الكبير، )460/3(؛ والضعفاء الصغير، )ص49(.
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ثانيــاً: أمــا عاقتــه بقتــادة، فيقــول ابــن أيب حاتــم: »قــال ابــن نمــر: ســعيد 
ــد  ــت ألمح ــول قل ــمعت أيب يق ــرات.... س ــادة املنك ــن قت ــروي ع ــر ... ي ــن بش ب
بــن صالــح: ســعيد بــن بشــر دمشــقي شــامي كيــف هــذه الكثــرة عــن قتــادة. 
ــرَة  ــه ســعيدًا الب ــَدَم بشــٌر ابن ـ أقـْ ــة فـَ ــكًا أليب عروب ــوه بشــر رشي قــال: كان أب
يطلــب احلديــث مــع ســعيد بــن أيب عروبــة«)1( وقــال ، وقــال ابــن حبــان: »وكان 

ــه«)2(.  ــروي عــن قتــادة مــا ال يتابــع علي رديء احلفــظ فاحــش اخلطــأ ي

ــع  ــر موض ــإن يف غ ــابق، ف ــكام الس ــد ال ــل يؤي ــب العل ــع كت ــت: وواق قل
ــن  ــر ع ــن بش ــعيد ب ــا س ــف فيه ــي خول ــث الت ــن األحادي ــدد م ــر ع ــا ذك منه

ــعيد)3(. ــول س ــا ق ــول فيه ــس الق ــادة، ولي قت

ــه إشــارة إىل ضعفــه يف  ــعيد، في ــيخًا لس ــادة ش ــر قت ــر يل أن ذك ــاً: يظه ثالث
ــي  ــه« وه ــون يف حفظ ــك »يتكلم ــد ذل ــاري بع ــول البخ ــك ق ــد ذل ــادة، ويؤي قت
ــم. ــادة، واهلل أعل ــعيد وقت ــن س ــة ب ــة العاق ــع طبيع ــجم م ــي تنس ــارة الت العب

وقــد وقفــت أثنــاء دراســتي للرتاجــم يف التاريــخ الكبــر، عــى ترمجــة يذكــر 
ــيخًا  ــه، وش ــاس في ــت الن ــن أثب ــو م ــيخًا ه ــراوي ش ــاري لل ــام البخ ــا اإلم فيه
آخــر هــو مــن أضعــف النــاس فيــه، وذلــك يف ترمجــة جعفــر بــن برقــان، وفيهــا 

)1( ابن أبي حاتم، الجرح والعديل، )7/4(.
)2( ابن حبان، المجروحين، )319/1(.

)3( انظــر علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: الدارقطنــي، أبــو الحســن علــي بــن عمــر بن أحمــد )ت385هـــ(، العلل 
ــي، ط1،  ــح الدباس ــن صال ــد ب ــلفي و محم ــن الس ــوظ الرحم ــق محف ــة، تحقي ــث النبوي ــي األحادي ــواردة ف ال
1985م، دار طيبــة ودار ابــن الجــوزي، الســعودية، )11/6، 244، 254(، )89/7(، )101/8(، )204/9(، 

.)259/10(
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ــد اهللَّ، َســِمَع ميمــون ْبــن  ْب ــو َع ــر ْبــن ُبرقــان اجلــزري أَُب يقــول البخــاري: »َجْعَف
ــكايب،  ــال: ال ــة ويق ــدم الكوف ــع، ق ــوري ووكي ــُه الث ــرِّي، روى َعنْ ْه ــران والزُّ ِمه

ــا«)1(. ــاُل: َكاَن أمي ــة، ُيَق ــن ومائ ــع ومخس مــات ســنة أرب

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

ــلم يف  ــه مس ــن)2(، روى ل ــاع التابع ــار أتب ــن كب ــان م ــن برق ــر ب أوالً: جعف
صحيحــه، ووثقــه ابــن ســعد)3(، وابــن معــن)4(، والعجــي)5(، وأبــو حاتــم)6(، 
والســفيانان فيــا نقلــه عنهــا ابــن عســاكر)7(، وذكــره ابن حبــان يف الثقــات)8(. 

فحاصــل أمــره أنــه ثقــة.

ثانيــاً: عاقتــه بالزهــري: قــال ابــن معــن: »ضعيــف يف الزهــري«)9(، 
ــا نقــل عنــه ابــن أيب حاتــم)10(، وقــد وضــح  ــل في وكذلــك قــال أمحــد بــن حنب
ــف  ــل ضعي ــا قي ــال: »وإِنَّ ــري، فق ــر يف الزه ــف جعف ــبب ضع ــدي س ــن ع اب
ــرّي املعروفــن،  ْه ــُه بأصحــاب الزُّ ــت ِمنْ ــرّي أثب ْه ــره عــِن الزُّ ــرّي ألن غ ْه يِف الزُّ
ــؤالء  ــا أرادوا أن ه ــر فإن ــل ومعم ــعيب وعقي ــس وش ــة ويون ين َي ــن ُع ــك واب َمالِ

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )187/2(.
)2( انظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص140(.

)3( انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )335/7(.
)4( انظر: يحيى بن معين، التاريخ، )ص84(.

)5( العجلي، الثقات، )ص96(.
)6( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )475/2(.

)7( انظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق، )112-111/72(.
)8( انظر: ابن حبان، الثقات، )136/6(.

)9( انظر: يحيى بن معين، التاريخ، )ص43(.
)10( انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )474/2(.
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ْهــرّي«)1(،  ــرًا ضعيــف يِف الزُّ أخــص بالزهــري وهــم أثبــت مــن جعفــر ألن َجْعَف
ــري. ــاب الزه ــبة ألصح ــف بالنس ــرًا ضعي ــك أن جعف ــن بذل فتب

ــا نقلــه عنــه ابــن  ثالثــاً: عاقتــه بميمــون بــن مهــران: قــال ابــن معــن في
عــدي: »ومــا أصــح روايتــه -أي جعفــر بــن برقــان- عن ميمــون وأصحابــه«)2(، 
ــون  ــث ميم ــط حلدي ــة ضاب ــان ثق ــن برق ــر ْب ــل: »وجعف ــن حنب ــد ب ــال أمح وق
وحديــث يزيــد ْبــن األصــم«)3(، فــدل ذلــك عــى أن جعفــرًا مــن أثبــت النــاس 
يف ميمــون بــن مهــران، ويؤيــد هــذا أن ميمــون بــن مهــران هــو أكثــر شــيخ روى 
عنــه جعفــر بــن برقــان مقارنــة بباقــي الشــيوخ، ويف الوقــت ذاته فــإن جعفر بن 
برقــان هــو أكثــر تاميــذ ميمــون رواية عنــه مقارنة بباقي الــرواة)4(، وهــذا إن دل 
عــى يشء فإنــا يــدل عــى طــول مازمــة جعفــر مليمــون، واملازمــة مظنــة اخلــرة 
ــّي. ــرًا بلــدي ميمــون فكامهــا رق ــيخ، أضــف إىل ذلــك أّن جعف ــث الش بحدي

ــًا أن البخــاري مل يكــن يذكــر شــيوخ الــرواة عبثــاً،  وهبــذا املثــال يظهــر جلي
بــل إنــه كان هيــدف مــن خــال ذكرهــم إىل التنبيــه عــى أمــور يف غايــة األمهيــة، 

تظهــر مواطــن القــوة والضعــف عنــد الــراوي)5(.

)1( ابن عدي، الكامل في الضعفاء، )373/2(.
)2( المرجع السابق، )372/2(.

)3( نقل ذلك عنه المزي، تهذيب الكمال، )13/5(.
.)Sunnah.alifta.net( ،انظر: موقع جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة )4(

)5( ومن األمثلة على ذلك ما جاء في التاريخ الكبير: )41/1، 50، 53، 271(.
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* املطلــب الثالــث: اإلشــارة إىل كثــرة روايــات الــراوي 
املترجــم عــن هــذا الشــيخ:

ــة األوىل  ــا احلال ــان: أم ــا حالت ــن، هل ــيخ مع ــن ش ــراوي ع ــات ال ــرة رواي كث
فتؤثــر يف الــراوي إجيابــاً، وذلــك إذا كانــت كثــرة الروايــة ناجتــة عــن طــول مازمة 
ــراوي عــى  ــِذ يقــدم هــذا ال ــه)1(، فعندئ ــيخه، وشــدة ممارســته حلديث ــراوي لش ال
ــد التعــارض، وهــذا مــا يؤكــده الدكتــور مهــام ســعيد  ــيخ عن ــذ الش ــة تامي بقي
يف حتقيقــه لــرشح علــل الرتمــذي، إذ جعــل قــر صحبــة الشــيخ وقلــة ممارســة 

حديثــه ســببًا مــن أســباب العلــة)2(. 

ــد  ــراوي ق ــك إذا كان ال ــلباً، وذل ــراوي س ــر يف ال ــة فتؤث ــة الثاني ــا احلال وأم
حتمــل هــذه الروايــات عــن شــيخه بطريقــة حتمــل ضعيفــة، أو اختلطــت عليه 
أحاديــث شــيخه بســبب كثرهتــا فلــم يضبطهــا، فصــار يرفــع املوقــوف ويصــل 
ــرة الروايــات عــن شــيخ معــن ســببًا يف  املرســل ... وهكــذا، فعندئــٍذ تصــر كث
ــرو بــن شــعيب  ــة عم ــال ذلــك رواي ــيخ. ومث ــراوي عــن ذلــك الش ــف ال تضعي
ــرو بــن  ــا زرعــة عــن عم ــم: »ســألت اب ــه عــن جــده، قــال ابــن أيب حات عــن أبي
ــه عــن جــده وقــال:  ــه عــن أبي ــرة روايت ــه كث ــروا علي ــا انك شــعيب فقــال: ... إن

ــرة وأخــذ صحيفــة كانــت عنــده فرواهــا«)3(. إنــا ســمع أحاديــث يس

)1( انظــر: رشــيد، محمــود أحمــد يعقــوب، المازمــة وأثرهــا علــى الــراوي والمــروي، بحــث منشــور فــي المجلــة 
ــي الدراســات اإلســامية، المجلــد الخامــس، العــدد 2/أ، 2009م، ص133. ــة ف األردني

ــة الرشــد،  ــن رجــب، ط4، 2005م، مكتب ــل الترمــذي الب ــرح عل ــق ش ــم، تحقي ــر: ســعيد، همــام عبدالرحي )2( انظ
ــعودية، )113/1(. الس

)3( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )239/6(.
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واهتــام النقــاد هبــذا األمــر جعلهــم يتابعــون الــرواة عــن شــيخ مــا، 

ــر،  ــة واألكث ــل ممارس ــر، واألق ــة واألق ــول صحب ــن األط ــات ب ــموهنم فئ فيقس

ــا  ــة، بين ــول الصحب ــن احلفــظ وط ــة األوىل مــن مجــع ب ــوا يف الطبق ــى جعل حت

ــة األوىل  ــظ مــن الطبق ــراوي احلاف ــزل بال ــة تن ــة الرواي ــة وقل ــر الصحب نجــد ق

ــق  ــن األوث ــن ب ــه م ــر رجال ــار أكث ــا باختي ــاًء فائق ــى اعتن ــن اعتن ــة. ومم إىل الثاني

ــة، اإلمــام حممــد بــن إســاعيل البخــاري، يف كتابــه الصحيــح،  واألطــول صحب

ــوم)1(. ــو معل ــا ه ك

ــارة إىل  ــى اإلش ــخ ع ــه التاري ــم كتاب ــاري يف تراج ــام البخ ــرص اإلم ــد ح وق

هــذا األمــر، فــرتاه أحيانــًا يذكــر للــراوي املرتجــم شــيخًا هــو مــن أكثــر الشــيوخ 

ــد  ــه عن ــل حديث ــيخًا ج ــراوي ش ــر لل ــرى يذك ــًا أخ ــم، وأحيان ــن روى عنه الذي

ــذ الشــيخ املذكــور روايــة عنــه.  ــر تامي ــراوي هــو أكث ــى أن ال ــراوي بمعن هــذا ال

ــح لذلــك. ــة توضي ــة اآلتي ويف األمثل

املثال األول: 

ـــح ْبــن محيــد ْبــن نافــع مــوىل صفــوان  قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »أفلـَ

ــه  ــِمَع من ــد، َس ــن حُمَمَّ ــم ْب ــِمَع القاس ، َس ــَديِنّ ــارِّي امْلَ ــاري اأْلَْنَص ــن أوس النج اب

ــو نعيــم وعبــد اهللَّ ْبــن مســلمة  ــا أَُب َثنَ ــد اهللَّ َحدَّ ْب ــو َع ــو نعيــم، َقــاَل أَُب وكيــع وأَُب

عنــه«)2(.

)1( انظر، همام سعيد، تحقيق شرح علل الترمذي، )114-113/1(.
)2( البخاري، التاريخ الكبير، )53/2(.
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وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

ــاع التابعــن، وممــن روى هلــم البخــاري  ــار أتب ــد مــن كب أوالً: أفلــح بــن محي
يف الصحيــح)1(، ووثقــه ابــن ســعد)2( وابــن معــن)3( وأبــو حاتــم)4(.

ثانيــاً: عنــد البحــث يف شــيوخ أفلح بن محيــد، وجدت أن أكثر شــيخ روى 
عنــه هــو القاســم بــن حممــد بــن أيب بكــر، وهــو نفســه املذكــور يف الرتمجــة، فكأن 
ــي عــن القاســم. اإلمــام البخــاري أراد أن يشــر إىل أن جــل روايــة أفلــح إنــا ه

ــد يف صحيــح البخــاري كلهــا عــن القاســم  ثالثــاً: روايــات أفلــح بــن محي
بــن حممــد، وهــذا إن دل عــى يشء فإنــا يــدل عــى اختصــاص أفلــح بــن محيــد 

بالروايــة عــن القاســم دون غــره مــن الشــيوخ)5(.

املثال الثاين:

َبْرِّي  ــد اهللَّ اْل ْب ــو َع ــد العبــدي أَُب ْي َب قــال البخــاري رمحــه اهلل: »يونــس ْبــن ُع
َســن بن أيب احلســن، قال يل حممد ابن املثنى  يقال َلُه موىل َعْبد القيس َســِمَع احْلَ
ْيد ســنة تســع وثاثن ومائــة ...«)6(.  َب نــا قريــش ْبــن أنس َقاَل مات يونس ْبن ُع

)1( انظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص114(.
)2( انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )463/5(.

)3( انظر: يحيى بن معين، التاريخ، )ص68(.
)4( انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )324/2(.

)5( يجــدر النبيــه هنــا إلــى والــد أفلــح اســمه حميــد بــن نافــع، وفــي رجــال الصحيــح مــن اســمه حميــد بــن نافــع، 
ــر ترجمتيــن لرجليــن اثنيــن  ــي التاريــخ الكبي ــي وجــدت ف ــى أنــه والــد أفلــح، إال أنن وقــد ظننــت للوهلــة األول
ــد بــن نافــع  ــد بــن نافــع والــد أفلــح، وبيــن حمي ــد بــن نافــع، يفــرق فيهمــا البخــاري بيــن حمي اســمهما حمي

اآلخــر الــذي خــرج لــه فــي الصحيــح. انظــر: البخــاري، التاريــخ الكبيــر، )347/2(.
)6( البخاري، التاريخ الكبير، )402/8(.
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وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

أوالً: يونــس بــن عبيــد مــن صغــار التابعــن، وهــو ممــن أخــرج هلــم 
البخــاري يف صحيحــه، وهــو ثقــة مشــهور كثــر احلديــث، كــا وصفــه بذلــك 

ــاء)1(. ــن العل ــد م ــر واح غ

ــر شــيخ روى عنــه  ــر مــن الشــيوخ لكــن أكث ــد مكث ــاً: يونــس بــن عبي ثاني
ــري  ــن الب ــذ احلس ــر تامي ــإن أكث ــه ف ــت ذات ــري، ويف الوق ــن الب ــو احلس ه

ــد)2(. ــن عبي ــس ب ــه هــو يون ــة عن رواي

ــذ احلســن روايــة  ــر تامي ــد مــن أكث ثالثــاً: إضافــة إىل كــون يونــس بــن عبي
ــو  ــي وأب ــن املدين ــك اب ــه، رصح بذل ــرواة عن ــت ال ــن أثب ــك م ــه كذل ــه، فإن عن
زرعــة)3(، ويؤيــد ذلــك صنيــع البخــاري يف الصحيــح، فجــل روايــة يونــس بــن 

ــري.  ــن الب ــن احلس ــي ع ــا ه ــح إن ــد يف الصحي عبي

ــرواة  ــيوخ ال ــره لش ــام البخــاري أشــار مــن خــال ذك ــرى أن اإلم ــك ن وبذل
ــك  ــراوي، وذل ــم ال ــيوخ روى عنه ــر ش ــيوخ أكث ــؤالء الش ــون ه ــن إىل ك املرتمج

ــيخه. ــم وش ــراوي املرتج ــن ال ــن ب ــة ب ــل العاق ــن تفاصي ــورة ع ــاء ص إلعط

)1( انظر: المزي، تهذيب الكمال، )517/32(.
)2( وذلك بحسب موقع جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية، كما تم التنبيه لذلك سابقاً.

)3( انظر: المزي، تهذيب الكمال، )517/32(.
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* املطلــب الرابــع: اإلشــارة إىل اختصــاص الــراوي املترجــم 
دون أهــل بلــده بالروايــة عــن هــذا الشــيخ:

إن معرفــة مواطــن الــرواة، وأماكــن حلهــم وترحاهلــم، من األمور األساســية 
التــي تســاعد الباحــث يف الكشــف عــن مواطــن القــوة والضعف عنــد الراوي، 
ــة هــذه املعرفــة مــا  ــاع، وممــا يــدل عــى أمهي ــا والس ــا يتعلــق باللقي ــيا في ال س
ــن  ــة م ــو ترمج ــكاد ختل ــا ت ــاري ف ــام البخ ــر لإلم ــخ الكب ــًا يف التاري ــراه جلي ن
ــان  ــن، ف ــد يف املدني ــان يع ــامي، ف ــان الش ــول: ف ــراوي، كأن يق ــد ال ــر بل ذك

عــداده يف أهــل البــرة، فــان مــن أهــل احلجــاز، وهكــذا.

ــم الوريــكات جوانــب هــذا املوضــوع، يف  ــد الكري ــور عب ــاول الدكت وقــد تن
أطروحتــه املوســومة بـ»الوهــم يف روايــات خمتلفــي األمصــار«، وذكــر هنــاك أمهية 
معرفــة مواطــن الــرواة، وأثــره يف احلكــم عــى رواياهتــم والكشــف عــن عللها)1(.

وأثنــاء دراســتي يف تراجــم التاريــخ الكبــر، وجــدث مثــاالً يذكــر فيــه 
البخــاري راويــاً، اختــص دون أهــل بلده بالرواية عن الشــيخ املذكــور يف الرتمجة.

ــاوة)2(  ــل س ــن أه ــد م ــو أمَْحَ ــة أَُب ــن أمي ــد ْب ــه اهلل: »حُمَمَّ ــاري رمح ــال البخ ق
ــاً«)3(. ــى ووكيع ــن ُموَس ــى ْب ــِمَع عيس ــَريِشّ َس ــط اْلُق ــن أيَِب ُمَعي ــة ْب ــوىل عقب م

)1( انظــر: الوريــكات، عبــد الكريــم أحمــد، الوهــم فــي روايــة مختلفــي األمصــار، ط1، 2000م، دار أضــواء 
الســلف، الســعودية، )ص371 ومــا بعدهــا(.

ــران اآلن[،  ــي إي ــذان ]ف ــري وهم ــن ال ــنة بي ــة حس ــاكنة، مدين ــاء س ــا ه ــة بعده ــف واو مفتوح ــد األل ــاوه: بع )2( س
ــي  ــد اللــه الروم ــر: الحمــوي، ياقــوت بــن عب ــون فرســخاً. انظ ــري ثاث ــن كل واحــد مــن همــذان وال بينهــا وبي

ــان، )179/3(. ــادر، لبن ــدان، ط2، 1995م، دار ص ــم البل )ت626هـــ(، معج
)3( البخــاري، التاريــخ الكبيــر، )42/1(.وقد ورد في المثال ذكر شــيخين لمحمد بن أمية هما عيســى بن موســى 
ووكيــع، تكلمــت عــن شــيخ واحــد منهما وهو عيســى بن موســى، أما وكيــع فلم أتوصــل إلى الغاية مــن ذكره.
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وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

ــره  ــم: صــدوق)1(. وذك ــو حات ــه أب ــال عن ــاوي، ق ــة الس ــن أمي أوالً: حممــد ب
ــر: صــدوق مــن صغــار العــارشة)3(.  ــان يف الثقــات)2(. وقــال ابــن حج ابــن حب

ــن  ــد ب ــيوخ حمم ــى يف ش ــن موس ــى ب ــاري عيس ــام البخ ــر اإلم ــاً: ذك ثاني
ــاَر  ــُروُف بُِغنَْج ْع ــى امْلَ ــُن ُموَس ــى ْب ــاد: »ِعيَس ــي يف اإلرش ــال اخللي ــد ق ــة، وق أمي
ــاوِيُّ أََحادِيــَث  ــَة السَّ يَّ ــُد ْبــُن أَُم َصالِــٌح، َزاِهــٌد، َمْشــُهورٌ، ... َوَرَوى َعنْــُه حُمَمَّ
َذَواَت َعــَددٍ«)4(، وعندمــا بحثــت يف تاميــذ عيســى بــن موســى مل أجــد فيهــم 
ــن  ــى ب ــر عيس ــك أن يف ذك ــن بذل ــة، فتب ــن أمي ــد ب ــاوة إال حمم ــل س ــن أه م
موســى يف شــيوخ حممــد بــن أميــة إشــارة إىل اختصــاص حممــد دون أهــل بلــده 
بالروايــة عــن عيســى بــن موســى، وقــد جهــدت يف البحــث عــا يتعلــق بلقــي 

ــة. ــل إىل نتيج ــم أص ــة فل ــن أمي ــد ب حمم

ــف أشــار اإلمــام البخــاري مــن خــال  ــا يف هــذا الفصــل كي وهكــذا، رأين
ذكــره لشــيوخ الــرواة املرتمجــن إىل مــا يتعلــق هبــم أو بشــيوخهم مــن التعريــف 
هبــم، ومتييزهــم عــن غرهــم، وبيــان عاقاهتــم بشــيوخهم املذكوريــن يف 

ــم. ــف عنده ــوة والضع ــن الق ــن مواط ــورة ع ــي ص ــا يعط ــة، ب الرتمج

)1( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )208/7(.
)2( ابن حبان، الثقات، )73/9(.

)3( ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص469(.
ــق  ــث، تحقي ــاء الحدي ــة علم ــي معرف ــاد ف ــد )ت446هـــ(، اإلرش ــن أحم ــه ب ــد الل ــن عب ــل ب ــي، خلي )4( الخليل

محمــد ســعيد عمــر، ط1، 1409هـــ، مكتبــة الرشــد - الســعودية، )955/3(.
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الفصل الثاين
أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني،
املتصلة بقضايا االتصال واالنقطاع

املبحث األول:
صيغ التحمل عن الشيوخ وطريقة إيرادها ودالالهتا

املطلب األول: صيغ التحمل عن الشيوخ، وطريقة إيرادها

املطلب الثاين: مصدر صيغ التحمل الواردة يف التاريخ الكبر

املطلب الثالث: دالالت صيغ التحمل عند اإلمام البخاري 

املبحث الثاين:
أسباب ذكر شيوخ الرواة، املتصلة بثبوت السماع أو اللقاء، أو 

انتفائهما
املطلب األول: اإلشارة إىل ثبوت ساع الراوي املرتجم من شيخه

املطلب الثاين: اإلشارة إىل ثبوت اللقاء بن الراوي املرتجم وشيخه

املطلب الثالث: اإلشارة إىل انتفاء ساع الراوي املرتجم من شيخه
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يعــد موضــوع االتصــال واالنقطــاع مــن أهــم القضايــا التــي عاجلهــا اإلمــام 
البخــاري يف كتــاب التاريــخ الكبــر، ولعــل نظــرة رسيعــة يف الكتــاب تؤكــد هــذا 
األمــر، فــا تــكاد ختلــو صفحــة منــه، مــن الــكام عــن ســاع فــان مــن فــان، 
ــى  ــا- ع ــوي -أحياًن ــدة لتحت ــة الواح ــى إن الرتمج ــان، حت ــان لف أو إدراك ف
صيــغ متنوعــة للتحمــل عــن الشــيوخ، وهــذا إن دل عــى يشٍء فإنــا يــدل عــى 

عنايــة اإلمــام البخــاري هبــذا األمــر.

ثــم إن دراســة قضايــا االتصــال واالنقطــاع يف التاريــخ الكبــر، أمــر يف غايــة 
ــك  ــن، لذل ــناد املعنع ــاري يف اإلس ــام البخ ــم رشط اإلم ــن أراد أن يفه ــة مل األمهي
ــردوه  ــر، فأف ــخ الكب ــة خاصــة مــن الباحثــن يف التاري ــي هــذا املوضــوع عناي لق
بالبحــث والدراســة حتــى صــار مــن أكثــر مواضيــع التاريــخ الكبــر بحثــًا)1(.

)1( مــن الذيــن كتبــوا فــي هــذا الموضــوع: الدكتــور خالــد الدريــس فــي كتابــه موقــف اإلماميــن البخــاري ومســلم من 
اشــتراط اللقيا والســماع في الســند المعنعن بين المتعاصرين، والدكتور أحمد عبد الله في رســالته منهج اإلمام 
البخاري في التعليل من خال التاريخ الكبير، والدكتور الاحم في كتابه االتصال واالنقطاع، وناقشــه الشــريف 
العونــي فــي كتابــه االنتفــاع. وقــد أفــدت منهــم، ولــي علــى ما ذكــروا إضافــات ســتأتي في موضعهــا إن شــاء الله. 

الفصل الثاين

أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني املتصلة
بقضايا االتصال واالنقطاع
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وســأتناول يف هــذا الفصــل -إن شــاء اهلل تعــاىل- أســباب ذكر شــيوخ الرواة 
ــكام عــن  ــي ســأبدأ بال ــا االتصــال واالنقطــاع، لكنن ــة بقضاي املرتمجــن املتصل
ــد اإلمــام البخــاري،  ــر، ودالالهتــا عن ــخ الكب ــغ التحمــل املذكــورة يف التاري صي

وطريقتــه يف إيرادهــا، ملــا لذلــك مــن عاقــة بموضــوع دراســتي. 
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صيغ التحمل عن الشيوخ املذكورين يف الترمجة، 

وطريقة إيرادها، ودالالهتا

* املطلب األول: صيغ التحمل عن الشيوخ، وطريقة إيرادها:

ــخ  ــيوخ يف التاري ــن الش ــل ع ــغ التحم ــوع صي ــن تن ــًا ع ــكام آنف ــدم ال تق
الكبــر، وســأبن يف هــذا املطلــب -عــى وجــه االختصــار- تلــك الصيــغ، 
موضحــًا طريقــة اإلمــام البخــاري يف إيرادهــا، وقــد رأيــت أن أقســمها إىل أقســام 

ــة. ــا العام ــب داللته بحس

أوالً: صيغ التحمل عن الشيوخ:

الصيــغ الدالــة عــى الســاع: وذلــك كقولــه: ســمعت، أو حدثنــا . 1
ونحوهــا. ومــن األمثلــة عليهــا: 

ــِمَع  ــد َس ــن حُمَمَّ ــف ْب ــِمَع يوس ــي: َس ــاعيل الَبَج ــن إس ــد ب أ. »حُمَمَّ
ــار ...«)1(. ــوب الصف ــن يعق ــف ب ــه يوس من

ــد ْبــن أيَِب بكــر أبــو غــاِضة: قــال لنــا موســى بــن اســمعيل   ب. »حُمَمَّ
ــُن  ــاُن ْب ــي َغْضَب ــي َعمِّ َثنِ ــاَل َحدَّ ــٍر َق ــُن أيَِب َبْك ــُد ْب ــا حُمَمَّ َثنَ َحدَّ

ــِه ...«)2(. ي ــْن أَبِ ــَة َع َحنَْظَل

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )35/1(.
)2( المرجع السابق، )48/1(.

املبحث األول
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ــد ْبــن أيب بكــر بــن عــوف بــن ربــاح الثقفــي: حجــازي، َقــاَل  »حُمَمَّ  ج. 
ــٍر  ــُن أيَِب َبْك ــُد ْب ــي حُمَمَّ َثنِ ــاَل َحدَّ ــٌك َق ــا َمالِ َثنَ ــٍم َحدَّ ْي ــو ُنَع ــا أَُب َلنَ

ــَة...«)1(.  ــاِن إىَِل َعَرَف ــا َغادَِي ــًا ومه ــأل انس ــه س ــيُّ ان َقِف الثَّ

الصيــغ املحتملــة للســاع وعدمــه: وذلك كقولــه: عــن، وأّن، ونحوها. . 2
ومــن األمثلــه عليها:

د ْبن بال اْلُقَريِشّ َعْن طاوس قوله، روى َعنُْه أَُبو ُمَعاوية«)2(.  أ. »حُمَمَّ

د ْبن أيوب أن حميصة َسأََل النبي ملسو هيلع هللا ىلص َعِن احلجام«)3(.  ب. »حُمَمَّ

ــي  َثنِ ــاَل َحدَّ ــاٌذ َق ــا ُمَع ــَحاُق أَْخَرََن ــاَل يِل إِْس ــِعيد: َق ــن َس ــد ْب  ج. »حُمَمَّ
ــر  ــال عم ــاَل: ق ــِعيٍد َق ــُن َس ــُد ْب ــي حُمَمَّ َثنِ ــاَل َحدَّ ــاَدَة َق ــْن َقَت أيَِب َع

ــاب...«)4(. ــن اخلط ب

الصيغ الدالة عى اإلدراك: وذلك كقوله: رأى، وأدرك، ومن األمثلة عليها:. 3

ــد ْبــن برجــان: رأى أنســاً، َســِمَع منــه وكيــع، حديثــه يِف   أ. »حُمَمَّ
ّيــن«)5(. َبْرِ اْل

ــد العزيــز َســِمَع منــه نــوح  ْب ــر ْبــن َع ــد أدرك ُعَم ــد ْبــن َمْعب  ب. »حُمَمَّ
ابــن قيــس«)6(.

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )46/1(.
)2( المرجع السابق، )43/1(.
)3( المرجع السابق، )30/1(.
)4( المرجع السابق، )92/1(.
)5( المرجع السابق، )40/1(.

)6( المرجع السابق، )239/1(.



أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني، املتصلة بقضايا االتصال واالنقطاع

107

صيــغ نفــي الســاع)1(: وذلــك كقولــه: مل يســمع، وال أعلــم لــه ســاعاً. . 4
ومن األمثلة عليها:

ــّي ملسو هيلع هللا ىلص ومل يســَمع  بِ  أ. »شــقيق ْبــن َســَلَمَة أبــو وائــل األســدي: أدرك النَّ
ــيئا«)2(. منه ش

ــُه َســَاٌع  ــَرُف َل ــِد اهللَِّ: َوال ُيْع ْب ــو َع ــاَل أَُب ْيَان ْبــن مرثــد: ... َق  ب. »ُســَل
ــْن َعاِئَشــَة«)3(. ِم

هــذه أبــرز صيــغ التحمــل التــي وردت يف التاريــخ الكبــر، وليــس املقصود 
ــات  ــك يف دراس ــل ذل ــا، فتفصي ــة عليه ــر أمثل ــاب يف ذك ــتيعاهبا، أو اإلطن اس

ــي اكتفيــت بــا خيــدم هــدف هــذه الدراســة. أخــرى)4(، لكن

ثانياً: طريقة اإلمام البخاري يف إيرادها:

إن بيــان طريقــة اإلمــام البخــاري يف إيــراد صيغ التحمــل، ومعرفة الســياق 
الــذي وردت فيــه هــذه الصيــغ، مــن شــأنه أن يوضــح دالالهتــا عنــده، إال أننــي، 
ومــن خــال االطــاع عــى الدراســات التــي تكلمــت عــن معــاين هــذه الصيــغ 

عنــد اإلمــام البخــاري، مل أجــد مــن رصح  بالتنبيــه عــى هــذا األمــر.

ــور،  ــث منش ــر، بح ــخ الكبي ــي التاري ــاري ف ــد البخ ــماع عن ــي الس ــارات نف ــد، عب ــعيد محم ــة، س ــر: بواعن )1( انظ
مجلــة دراســات علــوم الشــريعة، الجامعــة األردنيــة، مجلــد )34(، 2007م، )ص698(. وقــد تنبهــت لهــذا النوع 
ــى  ــد اللــه قــد ســبقه إل ــي بعدهــا وجــدت الدكتــور أحمــد عب ــى البحــث، لكنن ــي عل مــن الصيــغ بعــد اطاع
ذلــك، فأفــرد مبحثــًا ســماه: اصطاحــات البخــاري النقديــة الدالــة علــى عــدم ثبــوت الســماع، ولعــل الدكتــور 

ــه الدكتــور أحمــد لقــرب العهــد بيــن دراســتيهما. البواعنــة لــم يطلــع علــى مــا كتب
)2( البخاري، التاريخ الكبير، )4/ 245(.

)3( المرجع السابق، )39/4(.
)4( لاستزادة: ينظر الدراسات المشار إليها سابقا.



أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني، املتصلة بقضايا االتصال واالنقطاع

108

ــي يذكــر فيهــا اإلمــام البخــاري صيــغ التحمــل  ــان الصــور الت ويمكــن بي
عــن الشــيوخ عــى النحــو اآليت:

ذكــر صيغــة التحمــل مــع الشــيخ جمــردة مــن دون ســند: وذلــك . 1
ــد بــن إســاعيل  كقــول اإلمــام البخــاري يف املثــال الســابق: »حُمَمَّ
ــح  ــن صال ــليان ْب ــه: »ُس ــد«)1(. وقول ــن حُمَمَّ ــف ْب ــِمَع يوس ــي َس البج
ــه:  ــم«)2(. وقول َراِهي ــن إِْب ــَحاق ْب ــه إِْس ــارك، َرَوى َعن ب ــن امُل ــِن اْب روى َع
ــرو  ــْرِّي َعــْن نافــع وَعْم َب ــد اهللَّ اْل ْب ــو َع ــدي أَُب ــن ثابــت العب ــد ْب »حُمَمَّ

ــار ...«)3(. ــن دين ْب

ــول . 2 ــك كق ــند: وذل ــياق س ــيخ يف س ــع الش ــل م ــة التحم ــر صيغ ذك
ــْن  ــد، َع ــِن َزي ــد ْب ــْن حُمَم ــيُّ: َع ــم، الباِه ــُن إِبراهي ــد ْب ــاري: »حُمَم البخ
يــه وَســلم َعن  ، َقــاَل: هَنَــى َصــى اهللَُّ َعَل َشــهر، َعــْن أيَب َســِعيد اخلُــدرِيِّ
، يعد يف  َضَبــِة الغاِئــِص ...«)4(. وقولــه: »حممــد بــن إِبراهيم الَيشــُكريُّ
ثنــا حُمَمــد ْبــُن إِبراهيم  ، وبِــرش ْبــُن ُيوُســف: حدَّ البريــن، َقــاَل يِل َعــِيٌّ
ــجَّ ...«)5(. َــا َأَراَدِت احْلَ ــُت ُثاَمــة، أهَنَّ ــوم بِنْ ــي أُم ُكلُث ثتن الَيشــُكري، حدَّ

ــه: . 3 ــك كقول ــه: وذل ــيخ نفس ــن للتحمــل عــن الش ــن صيغت اجلمــع ب
ياحــّي َبــِرّي، ... وقــال األَنصــارّي، وزائــدة:  ــة الرِّ ــو العالي ــيع، أَب ـ »ُرفـَ

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )35/1(.
)2( المرجع السابق، )20/4(.
)3( المرجع السابق، )50/1(.
)4( المرجع السابق، )23/1(.
)5( المرجع السابق، )26/1(.
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ــال  ــًا ... وق ــِمَع علي ــة، َس ــْن أيَب العالي ــة، َع ــْن َحفص ــام، َع ــْن ِهش َع
ثنــا ُشــعبة، َعــْن َقتــادة، َقــاَل: َســِمعُت أبــا العاليــة، وَكاَن أدرك  آدم: حدَّ
ــرش  ــن بِ ــد ْب م ــه: »حمَُ ــة«)1(. وقول ــاة ثاث ــيٌّ: القض ــاَل ع ــاَل: َق ــا، َق علي
ــد اهللِ:  ــو َعب ــاَل أَب ــاه، ... َق ــِمَع أب . َس ــَلِميُّ ــد، األَس ــن َمعَب ــر ْب ــن َبِش ْب

ه«)2(. ــْن َجــدِّ ــه، َع ي ــْن أَب ــرش، َع ــُن بِ ــد ْب ــا حُمَم ثن ــاَل يِل َطلــق: حدَّ َق

ذكــر صيغــة دالــة عــى الســاع مــن الشــيخ، ثــم ذكــر مــا ينفــي . 4
ــن  ــِمَع اْب ــي، َس ــد الطائ ــن زي ــل ْب ي ــه: »مَجِ ــك كقول ــه: وذل ــاع من الس
ــر  ــْن أيَِب بك ــد َع ــاَل أمَْحَ ــوام، َق ــن الع ــاد ْب ــوري وعب ــُه الث ــر روى َعنْ ُعَم
ــن  ــمعت م ــا س ــر م ــن ُعَم ــث اْب ــذه أحادي ــل: ه ــْن مجي ــاش َع ــن عي ْب
ــت  ــر! فقدم ــن ُعَم ــث اْب ــب أحادي ــوا: اكت ــا قال ــيئا إن ــر ش ــن ُعَم اْب
ــري  ــارة الب ــو ع ــون أَُب ــن ميم ــاد ْب ــه: »زي ــا«)3(. وقول ــة فكتبته املدين
ــاَل عــي ْبــن نــر  الثقفــي صاحــب الفاكهــة، َســِمَع أنســا، تركــوه، َق
أخرنــا بــرش ْبــن ُعَمــر: ســألت زيــاد ْبــن ميمــون أبا عــارة َعــْن حديث 
ــا أو  ــا أو نراني ــت هيودي ــبوا كن ــم أحس ــال: وحيك ــس فق ــْن أن َرَواُه َع
ــِه َعــْن أنــس، مل أســمع مــن  جموســيا، قــد رجعــت عــا كنــت أحــدث بِ

ــطي«)4(.  ــد الواس ــن يزي ــد ْب ــاه حُمَمَّ ــيئا كن ــس ش أن

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )326/3(.
)2( المرجع السابق، )44/1(.

ــس، خالــد منصــور، موقــف  ــه مــن الدري )3( المرجــع الســابق، )215/2(. وقــد اســتفدت هــذا المثــال والــذي يلي
ــة  ــن، مكتب ــن المتَعاِصري ي ــن َب ــند المعنع ــي الّس ــَماع ف ــا والّس ــتراط الّلقّي ــن اش ــلم م ــاري وُمس ــن البخ اإلمامي

ــعودية، )ص103-102(. ــد، الس الرش
)4( المرجع السابق، )370/3(.
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وبعــد، فهــذه هــي الصــور التــي يذكــر فيهــا اإلمــام البخــاري صيــغ 
التحمــل عــن الشــيوخ، أقــول ذلــك مــن خــال اطاعــي عــى عينــة الدراســة، 
ــل  ــغ التحم ــب اآليت دالالت صي ــأبن يف املطل ــابقة، وس ــات الس ــى الدراس وع

ــا. ــه يف ذكره ــًا بطريقت ــاري، مستأنس ــام البخ ــد اإلم عن

* املطلب الثاين: مصدر صيغ التحمل الواردة يف التاريخ الكبري:

هــل صيــغ التحمــل الــواردة يف التاريــخ الكبــر مــن كام البخاري نفســه؟ 
أو هــي حكايــة منــه ملــا ورد يف اإلســناد؟ معرفــة إجابــة هــذا الســؤال، مهمــة يف 
حتديــد معــاين صيــغ التحمــل ودالالهتــا عنــد اإلمــام البخــاري، لذلــك تناوهلــا 

بعضهــم بالدراســة، ويمكــن تلخيــص مــا ذهبــوا إليــه عــى النحــو اآليت:

ــاري  ــكام البخ ــن أح ــت م ــغ ليس ــذه الصي ــي أن ه ــيخ املعلم ــرى الش ي
وترفاتــه، وإنــا ينقلهــا كــا وردت)1(، وتبعــه يف ذلــك الشــيخ عبــد اهلل اجلديــع 
ــم يف  ــد املنع ــرو عب ــيخ عم ــك الش ــث)2(، وكذل ــوم احلدي ــر عل ــه حتري يف كتاب
ــم مــن  ــر)3(، فذهــب األخــران إىل أن مــا ورد يف الرتاج تعليقــه عــى نزهــة النظ
ــت حكــًا  ــا جــاء يف األســانيد، وليس ــن البخــاري مل ــة م ــي حكاي ــا ه ــغ إن صي
ــى  ــي ع ــاع مبن ــال واالنقط ــم باالتص ــاع، وأن احلك ــال أو االنقط ــه باالتص من

ــم:  ــي التراج ــاري ف ــول البخ ــب )128/1(: »ق ــح للخطي ــى الموض ــه عل ــي تعلقي ــي ف ــيخ المعلم ــال الش )1( ق
ــمع«. ــه س ــر أن ــراوي ذك ــأن ال ــار ب ــو إخب ــا ه ــماع، وإنم ــه بالس ــًا من ــس حكم ــاً. لي ــمع فان س

ــر علــوم الحديــث، ط1، 2003م، مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر  ــد اللــه يوســف، تحري )2( انظــر: الجديــع، عب
ــان، )184-183/1(. ــع، لبن والتوزي

)3( انظــر: ســليم، عمــرو عبــد المنعــم، تحقيــق تزهــة النظــر شــرح نخبــة الفكــر البــن حجــر، مكتبــة ابــن تيميــة، 
مصــر، )ص57(.
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ــرأي هــو ظاهــر مــا  ــه صيغــة التحمــل. وهــذا ال دراســة الســند الــذي وردت في
ــد اهلل يف رســالته)1(. ــه الدكتــور أمحــد عب ذهــب إلي

وقد استدلوا عى ذلك بأدلة:

ــِمَع . 1 : »َس يِنّ ــاَّ ــد احْلِ ــن يزي ــة ب ــة ثعلب ــال يف ترمج ــاري ق ــام البخ أن اإلم
ــِه َنَظــٌر،  ي ــَن، فِ يِّ ــُه حبيــب ابــن أيَِب َثابِــٍت، ُيَعــدُّ يِف اْلُكوفِ ــا، َرَوى َعنْ يًّ َعِل
ــه«)2(.  ــع علي ــَك، َوال يتاب ــَتْغُدُر بِ ــَة َس ــِيٍّ: إِنَّ األُمَّ ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لَِع بِ ــاَل النَّ َق
فعلــق ابــن عــدي عــى كام البخــاري قائــاً: » َومَلْ َأَر َلــُه َحِديًثــا 
ُمنَْكــًرا يِف مقــدار مــا يرويــه وأمــا ســاعه مــن َعــِيّ ففيــه نظــر كــا قــال 
ــأن  ــاري ب ــكام البخ ــدي ل ــن ع ــم اب ــوا)4(: إن فه ــاري«)3(. فقال البخ
»فيــه نظــر« عنــده املقصــود هبــا ســاع ثعلبــة مــن عــي، هــذا الفهــم دل 
ــاع،  ــه الس ــت ل ــاً« أن يثب ــه »ســمع علي ــرد بقول عــى أن البخــاري مل ي
فــا يســتقيم أن يثبــت الســاع ثــم يقــول عــن الســاع أنــه فيــه نظــر، 
لذلــك خرجــوا بنتيجــة أن قــول البخــاري »ســمع عليــا« هــو حكايــة 

ــر. عــا جــاء يف اإلســناد ال أكث

ــمع . 2 ــن آدم: »س ــد ب ــة عبي ــال يف ترمج ــه اهلل  ق ــاري رمح ــام البخ أن اإلم

)1( إذ يقــول: »والبخــاري يحــرص فــي العــادة عنــد بيانــه لكيفيــة روايــة الــراوي عــن شــيخه علــى أن يذكــر الصيغــة 
ــل مــن  ــي التعلي ــد اللــه، منهــج اإلمــام البخــاري ف ــي األســانيد، وال يتصــرف فيهــا« احمــد عب ــي وجدهــا ف الت

خــال كتابــه التاريــخ الكبيــر، )ص50(.
)2( البخاري، التاريخ الكبير، )174/2(.

)3( ابن عدي، الكامل في الضعفاء، )323/2(.
)4( القائل هو الدكتور عبد الله الجديع، تحرير علوم الحديث، )184/1(.
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ــنان«)1(.  ــن س ــى ْب ــُه عيس ــَا، روى َعنْ ــرة رىض اهلل َعنُْه ــا هري ــر وأب ُعَم
فقالــوا)2(: إن ســاع عبيــد بــن آدم مــن عمــر بــن اخلطــاب ورد يف 
ــاع إال إذا  ــات الس ــح إثب ــد)3(، وال يص ــند أمح ــر« يف مس ــناد منك »إس
جــاء بســند صحيــح، وبنــاًء عى جزمهــم أن اإلمــام البخــاري يعلم أن 
ســاع عبيــد مــن عمــر ريض اهلل عنــه مل يثبــت، فــروا قــول البخــاري 
ــه. ــًا من ــس ترف ــا جــاء يف اإلســناد، ولي ــة مل ــه حكاي ــر« بأن »ســمع عم

ــزار: »أراه َســِمَع . 3 ْي أن اإلمــام البخــاري قــال يف ترمجــة دينــار أيب الَع
ــد اهلل: »فكنــت أظــن أن هــذا شــك  ــاً«)4(. قــال الدكتــور أمحــد عب علي
ــه  ــم وجدت ــن أيب حات ــاب اب ــرت يف كت ــاع، فنظ ــاري يف الس ــن البخ م
ترمجــه عــن أبيــه بنفــس مــا هــو هنــا، وزاد: وهــو الشــاك يف لقيــه علياً. 

ــو«)5(. ــا ه ــاري ك ــه البخ ــه ونقل ــار نفس ــن دين ــك م ــا أن الش فعلمن

ــخ  ــم التاري ــواردة يف تراج ــل ال ــغ التحم ــاده أن صي ــر مف ــاك رأي آخ وهن
الكبــر مــن تــرف اإلمــام البخــاري، ومل يلتــزم بنقلهــا كــا جــاءت يف اإلســناد، 
ــس، إذ يقــول: » فالبخــاري  ــرأي يفهــم مــن كام الدكتــور خالــد الدري وهــذا ال

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )441/5(.
)2( القائل هو الشيخ عمرو عبد المنعم في حاشيه على نزهة النظر، )ص57(.

)3( انظر: أحمد بن حنبل، المسند، )261/370/1(.
)4( البخاري، التاريخ الكبير، )245/3(.

ــر، )ص50(. وعندمــا  ــل مــن خــال كتابــه التاريــخ الكبي ــي التعلي ــد اللــه، منهــج اإلمــام البخــاري ف )5( أحمــد عب
رجعــت إلــى الجــرح والتعديــل البــن أبــي حاتــم )431/3( وجــد العبــارة اآلتيــة: »دينــار أبــو العيــزار أراه ســمع 
ــه  ــه عن ــي الل ــا رض ــه علي ــي لقي ــاك ف ــو الش ــه وه ــرة عن ــن ميس ــه ب ــد الل ــن عب ــاط ع ــاد الخي ــا، روى حم علي
ــون  ــتبعد أن يك ــرة، ويس ــن ميس ــه ب ــد الل ــا حمــاد أو عب ــو إم ــن أن الشــاك ه ــك«. فتبي ــول ذل ــي يق ســمعت أب

ــيخه. واللــه أعلــم. ــي ســماعه مــن ش ــف يشــك ف ــه إذ كي ــار نفس الشــاك هــو دين
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ــة  ــر كلم ــألة أن يذك ــذه املس ــه هب ــم اهتام ــه، وعظي ــدة عنايت ــن ش ــغ م ــا بل هن
»عــن« بــدل »ســمع« يف تراجــم الذيــن مل يثبــت عنــده ســاعهم ممــن رووا 
ــم  ــن روى عنه ــة مم ــب الرتمج ــاعه لصاح ــت س ــا ثب ــن م ــرق ب ــو يف ــم، فه عنه
بقولــه: ســمع، ومــا مل يثبــت عنــده أنــه ســمع ممــن روى عنهــم بقولــه: عــن«)6(. 
فيفهــم مــن هــذا الــكام أن اإلمــام البخــاري يتــرف بصيــغ الســاع بحســب 
ــك  ــد ذل ــتدرك بع ــس اس ــور الدري ــده. إال أن الدكت ــه عن ــاع وانتفائ ــوت الس ثب
ــه  ــي بلغت ــة األداء الت ــر صيغ ــًا بذك ــة أحيان ــدر الرتمج ــاري يص ــر أن البخ فذك

ــه)7(. ــت إلي ووصل

ــاري  ــام البخ ــه أن اإلم ــم من ــاً- كام يفه ــد اهلل -أيض ــد عب ــور أمح وللدكت
ــه  ــياق كام ــور يف س ــول الدكت ــاءت، يق ــا ج ــا ك ــغ وال ينقله ــرف بالصي يت
ــرح ]أي  ــارة ي ــذه: »فت ــراوي وتامي ــيوخ ال ــر ش ــاري يف ذك ــة البخ ــن طريق ع
البخــاري[ بالســاع وجيــزم بــه، فيقــول: ســمع مــن فــان ... وقــد ظهــر يل مــن 
ــن« يف  ــمع« إىل »ع ــن »س ــدل ع ــاري إذا ع ــتقراء أن البخ ــع واالس ــال التتب خ
ــًا تعني عــدم اللقــاء أو الســاع«)8(.  ذكــره لشــيوخ الــراوي، أن »عــن« عنــده غالب
ــاري  ــام البخ ــون اإلم ــن ك ــس ِم ــن كام الدري ــم م ــا يفه ــه م ــن كام ــم م فيفه

ــده. ــه عن ــه وانتفائ ــب ثبوت ــاع بحس ــغ الس ــرف يف صي يت

ــا والســماع فــي الســند المعنعــن بيــن  )6( خالــد الدريــس، موقــف اإلماميــن البخــاري ومســلم مــن اشــتراط اللقي
المتعاصريــن، )ص97(.

)7( انظر: المرجع السابق، )ص103(.
ــر، )ص49(. وأشــار  ــخ الكبي ــه التاري ــل مــن خــال كتاب ــي التعلي ــام البخــاري ف ــه، منهــج اإلم ــد الل ــد عب )8( أحم

ــه. ــي رأي ــه ف ــده ل ــى تأيي ــدل عل ــس ممــا ي ــور الدري ــى كام الدكت ــية إل ــي الحاش ــه ف ــد الل ــور أحمــد عب الدكت
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وســأناقش الــكام الســابق يف النقــاط اآلتيــة، ثــم أتبــع ذلــك بذكــر الــرأي 
الــذي أراه صوابــاً.

أوالً: فيــا يتعلــق بالــرأي األول الــذي يــرى أن صيــغ التحمــل منقولــة مــن 
ــر«  ــه نظ ــه بفهــم ابــن عــدي لقــول البخــاري »في ــند، فقــد اســتدل أصحاب الس
ــاً«  ــال »ســمع علي ــن البخــاري ق ــر« لك ــأن مقصــود البخــاري »يف ســاعه نظ ب
ــول: أســتبعد أن يكــون قصــد البخــاري  ــغ التحمــل. أق ــه ال يتــرف بصي ألن
ــة مــن عــي، وإنــا قصــده اإلشــارة إىل  ــه نطــر« اإلشــارة إىل ســاع ثعلب بقولــه »في
ــه  ــه »في ــد قول ــارشة بع ــاء مب ــا ج ــل م ــي، بدلي ــن ع ــه ع ــض أحاديث ــف بع ضع
ــه«، أمــا كام  ــة عــن عــي وقــال »ال يتابــع علي ــى بحديــث لثعلب ــر« فقــد أت نظ
ــا  ــاري« ف ــال البخ ــا ق ــر ك ــي نظ ــن ع ــاعه م ــال »يف س ــا ق ــدي عندم ــن ع اب
أفهــم منــه أنــه يريــد أصــل الســاع بمعنــى أن هــذا الــراوي مشــكوك يف ســاعه 
مــن عــي، وإنــا يريــد أن يف بعــض مــا ســمعه مــن عــي فيــه نظــر، فيكــون ابــن 
ــي  ــث الت ــون األحادي ــن ك ــه م ــب إلي ــا ذه ــاري في ــًا للبخ ــك موافق ــدي بذل ع
ــاع مــن  ــة رصح بالس ــر. خصوصــًا أن ثعلب ــة مــن عــي فيهــا نظ ســمعها ثعلب
عــي يف أكثــر مــن موضــع صحيــح)1(، ثــم إن ثعلبــة بــن يزيــد كان عــى رشطــة 
عــي ريض اهلل عنــه)2(، وهــذا يقــوي احتــال ســاعه منــه، أضــف إىل ذلــك أننــي 

ــق  ــم )ت235هـــ(، المصنــف، تحقي ــن إبراهي ــه بــن محمــد ب ــد الل ــر عب ــو بك ــيبة، أب ــي ش ــن أب ــر مثــاً: اب )1( انظ
ــعودية، )30607/193/6(. ــد، الس ــة الرش ــوت، ط1، 1409هـــ، مكتب ــف الح ــال يوس كم

)2( قــال ذلــك ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبد الرحمــن بن علــي )ت597هـــ(، الضعفــاء والمتروكون، 
تحقيــق عبــد اللــه القاضــي، ط1، 1406هـــ، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، )161/1(. وقــد نســب ابــن حجــر 
ــان، وإنمــا وجــدت عنــد ابــن الجــوزي قولــه: »ســمع  ــي لــم أره عنــد ابــن حب ــان، لكن ــى ابــن حب هــذا القــول إل

َشــيُّع«. ــي التَّ ــان َكاَن غاليــا فِ ــَام َوَكاَن علــى شــرطته َقــاَل اْبــن حَب ــِه السَّ ْي مــن َعلــّي َعَل
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ــن  ــد م ــن يزي ــة ب ــاع ثعلب ــم يف س ــن تكل ــل م ــم والعل ــب الرتاج ــد يف كت مل أج
ــاً. ــه آنف ــراد من ــت امل ــذي وضح ــدي ال ــن ع ــاء يف كام اب ــا ج ــوى م ــي، س ع

ــا  ــر وأب ــمع عم ــن آدم: »س ــد ب ــن عبي ــاري ع ــول البخ ــتدلوا بق ــاً: اس ثاني
ــر  ــن عم ــد م ــاع عبي ــر س ــه ذك ــذي ورد في ــناد ال ــا أن اإلس ــوا ب ــرة« فقال هري
ــى الصيغــة  ــا حك ــاع، وإن ــات الس ــإن البخــاري مل يقصــد إثب ــر، ف إســناد منك
ــباب: ــدة أس ــواب لع ــن الص ــد ع ــري بعي ــذا يف نظ ــند. وه ــاءت يف الس ــا ج ك

ــل إىل . 1 ــر ال يص ــن عم ــد م ــاع عبي ــر س ــه ذك ــذي ورد في ــناد ال أن اإلس
ــنه  ــد حس ــف، وق ــه ضعي ــه إن ــال في ــا يق ــد م ــل أش ــكارة، ب ــد الن ح

ــر)1(. ــن كث ــم كاب بعضه

ــل . 2 ــه، ب ــر ريض اهلل عن ــن عم ــد م ــاع عبي ــم يف س ــن تكل ــد م أين مل أج
عــى العكــس مــن ذلــك، قــال ابــن حجــر: »رصح ]أي عبيــد بــن آدم[ 
ــد  ــب ِعنْ ــَع َكْع ــُه َم ــرت َل ــة ج ــند يِف قصَّ ــر يِف امْلس ــن عم ــَاِعِه م َس بِ

ــّدس«)2(. َق ــت امْلُ ي ــح َب فت

ــن . 3 ــن آدم م ــد ب ــاع عبي ــر، وأن س ــناد منك ــذا اإلس ــرض أن ه ــى ف ع
عمــر مل يثبــت، فهــل يعقــل أن يــورد األمــام البخــاري صيغــة الســاع 
]املنكــرة[، وال يعلــق عليهــا أو يبــن ضعفهــا، كــا فعــل عنــد كامــه 
ــه مل  ــر«؟؟!!، أمــا وإن ــه نظ ــة مــن عــي عندمــا قــال »في عــن ســاع ثعلب

)1( انظر تعليق الشيخ شعيب األرناؤوط على مسند أحمد )261/370/1(.
)2( ابــن حجــر، تعجيــل المنفعــة بزوائــد رجــال األئمــة األربعــة، تحقيــق إكــرام اللــه إمــداد الحــق، ط1، 1996م، دار 

البشــائر، لبنــان، )849/1(. ويشــير بذلــك إلــى حديــث المســند الــذي أشــرت إليــه آنفــا.
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ــاع  ــات س ــد إثب ــه يري ــى أن ــك ع ــدل ذل ــة، ف ــذه الصيغ ــى ه ــق ع يعل
ــه. ــر ريض اهلل عن ــن عم ــد م عبي

ثالثــاً: اســتدل الدكتــور أمحــد عبــد اهلل بقــول البخــاري عــن دينــار أيب 
ــه هــو الشــاك،  ــأن البخــاري مل يقصــد بكامــه أن ــاً«، ب ــزار »أراه ســمع علي العي
وإنــا هــو ناقــل ملــا جــاء يف اإلســناد، بدليــل مــا جــاء يف اجلــرح والتعديــل البــن 
أيب حاتــم. وأقــول: ال أرى أن هنــاك حاجــة للرجــوع إىل اجلــرح والتعديــل البــن 
أيب حاتــم حتــى نعلــم أن »أراه ســمع عليــاً« ليســت مــن كام البخــاري، 
ــا،  ــِمَع علي ــزار، أراه َس ــو العي ــار أَُب ــال: »دين ــك فق ــه رصح بذل ــاري نفس فالبخ
ــس مــن  ــأن هــذا لي ــرح ب ــرة«)1(. ف ــن مي ــد اهللَّ ْب ْب ــْن َع ــاط َع ــه محــاد اخلي قال
ــاري إذن،  ــرة. فالبخ ــن مي ــد اهلل ب ــن عب ــاط ع ــاد اخلي ــه مح ــا قال ــه وإن كام
ــس مــن كامــه  ــه القــارئ أن هــذا لي ــا« أراد أن ينب عندمــا قــال »أراه ســمع علي

ــه. ــبه إىل صاحب فنس

رابعــاً: أمــا وجهــة نظــر مــن رأى أن البخــاري يتــرف بالصيــغ مــن عنده، 
بحيــث يســخدم الســاع يف موضــع، ويســتخدم العنعنــة يف موضــع آخــر 
بحســب ثبــوت الســاع وانتفائــه عنــده، فهــذا سأناقشــه إن شــاء اهلل يف املســألة 

ــد اإلمــام البخــاري. ــغ عن ــد الــكام عــى معــاين هــذه الصي القادمــة عن

ــل يف  ــغ التحم ــق بصي ــا يتعل ــواب في ــرب للص ــا أق ــي أراه ــة الت واإلجاب
ــة: ــاط اآلتي ــص يف النق ــر تتلخ ــخ الكب التاري

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )245/3(.
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إطــاق القــول بــأن هــذه الصيــغ مــن كام البخــاري، أو مــن نقلــه دون   .1

تــرف، حيتــاج إىل تفصيــل وال يؤخــذ عــى عمومــه؛ ذلــك أن اإلمــام البخــاري 

يذكــر أحيانــًا أكثــر مــن صيغــة لتحمــل الــراوي عــن الشــيخ نفســه، كقولــه يف 

ــرو ْبــن َســِعيد ْبــن اْلَعــايِص: »ســمع عائشــة وابــن عمــر  ترمجــة َســِعيد ْبــن َعْم

ــُرو ْبــُن  َمــِد َقــاَل حدثنــا َعْم ــُد الصَّ ْب ــَدُة حدثنــا َع ْب ــرة، ... َوقــال َع وعــن أيب هري

ــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: ...«)1(، فقــال  بِ ــَرَة َســِمْعُت النَّ َرْي ــا ُه ي َســِمْعُت أََب ــى َســِمْعُت َجــدِّ َي حَيْ

ــغ  ــذه الصي ــا إن ه ــإذا قلن ــرة«، ف ــا هري ــمع أب ــرة »س ــرة« وم ــن أيب هري ــرة »ع م

ــواب ألن  ــا الص ــد جانبن ــون ق ــناد، نك ــاء يف اإلس ــا ج ــاري مل ــن البخ ــة م حكاي

ــا »ســمعت«، وإذا  ــرة« وإن ــه »عــن أيب هري ــس في اإلســناد املذكــور يف الرتمجــة لي

ــدم  ــن« ع ــه »ع ــد بقول ــه قص ــاري وأن ــرف البخ ــن ت ــغ م ــذه الصي ــا إن ه قلن

ــًا ألن  ــواب أيض ــا الص ــد جانبن ــون ق ــرة، نك ــن أيب هري ــعيد م ــاع س ــات س إثب

ــى إن البخــاري أخــرج يف غــر موضــع  ــرة ثابــت، حت ســاع ســعيد مــن أيب هري

مــن صحيحــه لســعيد عــن أيب هريــرة)2(، فلــو مل يكــن الســاع ثابتــًا عنــده ملــا 

ــح.  ــه يف الصحي ــرج ل أخ

وبعــد، فُحْكمنــا عــى هــذه الصيــغ بأنــه مــن كام البخــاري أو مــن نقلــه 

ــه. ــي عــى الســياق الــذي وردت في عــن اإلســناد، مبن

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )499/3(.
)2( انظــر مثــاً: البخــاري، الجامــع الصحيــح, )كتــاب المناقــب، بــاب عامــات النبــوة فــي اإلســام، 3605(، وهــو 

ذاتــه الحديــث الــوارد فــي ترجمــة ســعيد.
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فــإذا قــال البخــاري عــن راٍو أنــه »ســمع فانــاً« أو »روى عــن فــان« أو   .2
»أدرك فانــاً« هكــذا مبــارشة ورصاحــة دون أن تــرد الصيغــة يف إســناد، ودون أن 
ــدل عــى أن الصيغــة مــن كام البخــاري،  ــبها البخــاري لقائلهــا، فهــذا ي ينس

وليــس بالــرورة أن تكــون موافقــة ملــا ورد يف اإلســناد.

ــى أن  ــدل ع ــذا ي ــناد، فه ــياق إس ــل يف س ــة التحم ــا إذا وردت صيغ أم  .3
البخــاري ينقلهــا كــا هــي دون تــرف منــه. لكنــه إذا مل يعلــق عليهــا باإلثبات 
ــات  ــن إثب ــة م ــذه الصيغ ــاء يف ه ــا ج ــه مل ــة من ــد موافق ــذا يع ــإن ه ــي، ف أو النف
ــه، إذ لــو كان خمالفــًا ملــا جــاء يف اإلســناد للزمــه أن يذكــر ذلــك،  الســاع أو نفي
كــا رأينــا يف األمثلــة الســابقة. أقــول ذلــك ألن التعامــل مــع البخــاري عــى أنــه 
ــه  ــق عليهــا، هــذا التعامــل في جمــرد ناقــل للصيــغ دون التــرف فيهــا والتعلي
تقليــل قيمــة البخــاري وكتابــه، خصوصــًا فيــا يتصــل بقضايــا الســاع، التــي 

ــر عنهــا. يتقنهــا البخــاري ويتقــن التعب

قــد يشــكل عــى مــا قلــُت بعــض الرتاجــم الــواردة يف التاريــخ الكبــر،   .4
ــول  ــة األوىل يق ــي الرتمج ــي، فف ــد الطائ ــن زي ــل ب ــون ومجي ــن ميم ــاد ب ــة زي كرتمج
ــى صاحــب الفاكهــة،  ــري الثقف ــو عــارة الب ــن ميمــون أَُب ــاد ْب البخــاري: »زي
ــاد  ــر: ســألت زي ــن ُعَم ــا بــرش ْب ــن نــر أخرن ــاَل عــي ْب َســِمَع أنســاً، تركــوه، َق
ــبوا  ــم أحس ــال: وحيك ــس فق ــْن أن ــث َرَواُه َع ــْن حدي ــارة َع ــا ع ــون أب ــن ميم ْب
ــْن  ــِه َع ــيا، قــد رجعــت عــا كنــت أحــدث بِ ــا أو جموس ــا أو نراني كنــت هيودي
ــمع  ــاري: س ــول البخ ــه ق ــف نوج ــيئا«)1(. فكي ــس ش ــن أن ــمع م ــس، مل أس أن

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )371/3(.
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أنســاً، ثــم إيــراده ملــا ينفــي ذلــك؟ أقــول)1(: إن التأمــل يف الســياق الــذي وردت 
ــى يوصــل  ــه الصيغــة يــدل عــى أن البخــاري قصــد أن يقــول »ســمع«، حت في
ــة  ــذه الرتمج ــة يف ه ــراوي، فالقضي ــى ال ــح ع ــم الصحي ــم احلك ــب العل لطال
ــال  ــو ق ــذب)2(، ول ــم بالك ــاد مته ــس، فزي ــة تدلي ــت قضي ــذب وليس ــة ك قضي
ــس  ــادًا دل ــها لظــن القــارئ أن زي ــة نفس ــم ســاق الرواي ــس، ث البخــاري: عــن أن
ــاً.  ــه: ســمع أنس ــى البخــاري بقول ــه، فأت ــاع من ــم رصح بعــدم الس ــس ث عــن أن
ــي ســاقها  ــل الروايــة الت ــات كــذب زيــاد يف ادعائــه الســاع مــن أنــس بدلي إلثب

ــم. بعــد ذلــك، واهلل أعل

أمــا الرتمجــة الثانيــة فقــال فيهــا: »مجيــل ْبــن زيــد الطائــي، َســِمَع اْبــن ُعَمــر 
ــث  ــذه أحادي ــل: ه ــْن مُجي ــاش َع ــن عي ــر ْب ــْن أيَِب بك ــد َع ــاَل أمَْحَ ــُه ... َق روى َعنْ
ــن  ــوا: اكتــب أحاديــث اْب ــا قال ــيئا إن ــر ش ــن ُعَم ــر مــا ســمعت مــن اْب ــن ُعَم اْب
ُعَمــر! فقدمــت املدينــة فكتبتهــا«)3(. ويقــال يف هــذه الرتمجــة مــا قيــل يف الرتمجــة 
قبلهــا، فجميــل بــن زيــد مــرتوك واٍه)4(، لــذا أراد البخــاري مــن قولــه: ســمع، أن 

يشــر إىل أن الــراوي ادعــى الســاع مــن شــيخه وهــو مل يســمع.

ــن،  ــف اإلمامي ــه موق ــي كتاب ــن، ف ــن الترجمتي ــول هاتي ــس ح ــد الدري ــور خال ــن كام الدكت ــتفدت م ــد اس )1( وق
)ص103(.

)2( انظر: ابن عدي، الكامل في الضعفاء، )127/4(.
)3( البخاري، التاريخ الكبير، )215/2(.

ــد )ت385هـــ(،  ــن أحم ــر ب ــن عم ــي ب ــن عل ــو الحس ــي، أب ــات، )147/6(؛ والدارقطن ــان، الثق ــن حب ــر: اب )4( انظ
الضعفــاء والمتروكــون، تحقيــق عبــد الرحيــم محمــد القشــقري، ط1، 1404هـــ، مجلــة الجامعــة اإلســامية، 

ــعودية، )262/1(. الس
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ــي يف جامــع التحصيــل، حيــث قــال  ــه، كام العائ ويؤيــد مــا ذهبــت إلي
ــن  ــن روى ع ــاء املرتوك ــد الضعف ــون أح ــن ميم ــاد ب ــون: »زي ــن ميم ــاد ب يف زي
ــه  ــمع من ــه مل يس ــي أن ــدي وأيب داود الطيال ــن مه ــن ب ــد الرمح ــر لعب ــس وأق أن
ــا  ــره هن ــا ذك ــرة وإن ــث كث ــع أحادي ــذاب وض ــه ك ــا ألن ــره هن ــدة يف ذك وال فائ
ــي مل  تبعــًا البــن أيب حاتــم »)1(، وقــال يف مجيــل بــن زيــد: »مجيــل بــن زيــد الطائ
ــي[: هــذا  ــر ريض اهلل عنهــا ... قلــت ]أي العائ ــد اهلل بــن عم ــمع مــن عب يس
ذكــره بــن أيب حاتــم يف كتــاب املراســيل لــه فكتبتــه تبعــا لــه وليــس ممــا نحــن 
ــل بــن  بصــدده فــإن املرســل إنــا يظهــر فائدتــه إذا كان املرِســل حمتجــا بــه ومجي
زيــد هــذا قــال فيــه ابــن معــن ليــس بثقــة واإلنــكار عليــه إنــا جــاء مــن إدعــاء 
ــن  ــر ومل يك ــن عم ــا اب ــث حدثن ــدة أحادي ــال يف ع ــه ق ــمع فإن ــا مل يس ــاع م س

ــه«)2(. ــمع من س

ــاع،  ــذب يف الس ــوع الك ــاري ملوض ــارة البخ ــن إش ــرق ب ــرف الف ولنع  .5
ــن  ــة ب ــة خمرم ــه اهلل يف ترمج ــه رمح ــا قال ــر م ــال، أذك ــس أو اإلرس ــارته للتدلي وإش
يــه ... َقــاَل اْبــن هال:  ــِد اهللَِّ ْبــِن األََشــجِّ َعــْن أَبِ ْب ــَرمة ْبــُن َبِكــِر ْبــِن َع بكــر: »خَمـْ
ــاَل:  ــًا فَق ــر كتب ــن بك ــة اب ــرج خمرم ــال: أخ ــاط ق ــد اخلي ــن خال ــاد ْب ــِمعت مح َس
هــذه كتــب أيَِب مل أْســَمْع منهــا شــيئاً«)3(. أقــول: ألن البخــاري هنــا أراد أن يشــر 
ــب  ــا ذه ــد م ــة تؤي ــم جــاء برواي ــه، ث ــال: عــن أبي ــه ق ــة عــن أبي إىل إرســال خمرم

)1( العائــي، صــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن كيكلــدي )ت761هـــ(، جامــع التحصيــل فــي أحــكام 
ــان، )ص178(.  ــب، لبن ــم الكت ــلفي، ط2، 1986م، دار عال ــد الس ــد المجي ــدي عب ــق حم ــيل، تحقي المراس

ــيل. ــه المراس ــي كتاب ــره ف ــم ذك ــي حات ــن أب ــم«، أي ألن اب ــي حات ــن أب ــًا الب ــه: »تبع ــد بقول ويقص
)2( العائي، جامع التحصيل، )ص155(.

)3( البخاري، التاريخ الكبير، )16/8(.
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ــاع  ــى الس ــم نف ــمع، ث ــا: س ــال يف أوهل ــابقتن، ق ــن الس ــاف الرتمج ــه، بخ إلي
ــم. ــاع. واهلل أعل ــا الس ــن يف ادعائه ــذب الراوي ــر إىل ك ليش

والــذي أخلــص إليــه مــن الــكام الســابق، أن حتديــد مــا إذا كانــت صيــغ 
ــي  ــي، ينبن ــا ه ــناد ك ــن اإلس ــا م ــه نقله ــاري أو إن ــرف البخ ــن ت ــل م التحم
عــى الســياق الــذي وردت فيــه هــذه الصيــغ، فمنهــا مــا هــو مــن قولــه، ومنهــا 

مــا هــو حكايــة ملــا ورد يف اإلســناد، واهلل أعلــم.

* املطلب الثالث: دالالت صيغ التحمل عند اإلمام البخاري:

مــا هيمنــي يف هــذا املطلــب هــو بيــان معنــى قــول البخــاري )عــن فــان(، 
ــرى،  ــل األخ ــغ التحم ــاف صي ــاع، بخ ــال واالنقط ــل االتص ــا حتتم ــك أهن ذل

ــمع، أو أدرك، أو رأى. ــه: س ــة كقول ــا واضح فداللته

وبيان اآلراء يف هذه املسألة عى النحو اآليت:

ــا مل  ــال م ــى االتص ــة ع ــر حممول ــخ الكب ــن« يف التاري ــرأي األول: أن »ع ال
ــا  ــو م ــدم اإلدراك، وه ــس أو ع ــاع، كالتدلي ــدم الس ــى ع ــة ع ــة دال ــد قرين يوج

ــوى)1(. ــد ح ــور حمم ــه الدكت ــب إلي ذه

ــه  ــًا عــى االنقطــاع، وهــو مــا ذهــب إلي ــاين: أن »عــن« تــدل غالب ــرأي الث ال
ــد اهلل)3(. ــد عب ــور أمح ــس)2(، والدكت ــد الدري ــور خال الدكت

ــداد،  ــة بغ ــوراه، جامع ــة دكت ــل، أطروح ــرح والتعدي ــي الج ــاري ف ــج البخ ــعبد، منه ــد س ــوى، محم ــر: ح )1( انظ
)ص361(. 1996م، 

ــا  ــن، )ص97 وم ــند المعنع ــي الس ــماع ف ــا والس ــتراط اللقي ــن اش ــن م ــف اإلمامي ــس، موق ــد الدري ــر: خال )2( انظ
ــاري. ــد البخ ــماع عن ــوت الس ــدم ثب ــي ع ــل تعن ــن، ب ــماع بيقي ــي الس ــي نف ــن« ال تعن ــن أن »ع ــد بي ــا(. وق بعده

)3( انظر: أحمد عبد الله، منهج البخاري في التعليل في التاريخ الكبير، )ص49(.
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ــة  ــرأي األول، وهــو كــون »عــن« حممول ــرب للصــواب هــو ال والــذي أراه أق
غالبــًا عــى االتصــال إال إذا وجــدت قرينــة ترفــه لانقطــاع. إال أن صاحبــه مل 
يفصــل الــكام يف القرائــن التــي تــرف »عــن« عــن معنــاه األصــي، لــذا ال بــد 

ــه عــى اآليت:  مــع التنبي

ــياق الــذي . 1 ــى »عــن« بدراســتها جمــردة عــن الس ال يمكــن حتديــد معن
ــياق هــو الــذي يوجــه معناهــا باجتــاه معــن. ــه، ألن الس وردت في

ــة عــى . 2 ــي تــرف »عــن« عــن معناهــا، وجتعلهــا دالـّ ــن الت مــن القرائ
ــي: ــا ي ــاع، م االنقط

 أ. إذا اجتمع قول البخاري »عن فان« وقوله »سمع فاناً« يف الرتمجة 
ــر بينهــا. نفســها، فــإن اقــرتان »عــن« مــع »ســمع« يقتــي التغاي

ــال،  ــس أو اإلرس ــف بالتدلي ــن وص ــق م ــن« يف ح ــت »ع  ب. إذا قيل
ــناد. ــه لإلس ــن نقل ــاري أو م ــول البخ ــن ق ــت م ــواء كان س

 ج. إذا قــال البخــاري »عــن فــان« ثــم رصح بعــدم بســاع الــراوي مــن 
شــيخه، ســواء كان هــذا التريــح يف الرتمجــة نفســها أم يف غرهــا 

ــن الرتاجم. م

ومما يؤيد هذا الرأي:

ــل  ــر حتمــل عــى االنقطــاع، ب ــة األم أوالً: أن صيغــة )عــن( مل تكــن يف بداي
كانــت صيغــة أداء، وأســلوبًا يف الروايــة، كقــول املحــدث حدثنــا وأخرنــا، وإنــا 
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ــرى أن كثــرًا  ــر ي ــر يف التاريــخ الكب ــا بعــد)1(. والناظ ــر التفريــق بينهــا في ظه
ــا  ــى أهن ــدل ع ــا ي ــناد، مم ــياق إس ــاء يف س ــة ج ــذه الصيغ ــع ورود ه ــن مواض م
ــك  ــر كذل ــه، وإذا كان األم ــا جاءت ــا ك ــه نقله ــاري، وأن ــن كام البخ ــت م ليس

ــاع! ــارة إىل االنقط ــا اإلش ــاري أراد منه ــال إن البخ ــف يق فكي

ــس أو  ــف بالتدلي ــن وص ــر م ــن غ ــاءت م ــن( إذا ج ــة )ع ــاً: أن صيغ ثاني
ــوم. ــو معل ــا ه ــاع، ك ــى الس ــل ع ــا حتم ــال فإهن اإلرس

ــم  ــض الرتاج ــي بع ــك، فف ــر إىل ذل ــر يش ــخ الكب ــع التاري ــاً: أن واق ثالث
ــراوي  ــذا ال ــه هل ــرج يف صحيح ــراه خ ــم ن ــان، ث ــن ف ــان ع ــاري: ف ــول البخ يق
عــن شــيخه ممــا يقتــي بالــرورة أن يكــون الســاع ثابتــًا بينهــا، ومثــال ذلــك 
ــد  مــا جــاء يف ترمجــة عمــر بــن حممــد بــن جبــر، قــال البخــاري: »ُعَمــر ْبــُن حُمَمَّ
ــْر«)2(، ثــم وجدنــا  ــد ْبــن ُجَب ــَريِشّ َعــْن حُمَمَّ ــْر ْبــن ُمْطِعــِم ْبــن عــدي اْلُق ْبــن ُجَب
ــى  ــدل ع ــا ي ــه، مم ــن أبي ــد ع ــن حمم ــر ب ــه)3( لعم ــرج يف صحيح ــاري أخ البخ

ــه.  ــوت ســاعه من ثب

)1( انظــر: المعلمــي اليمانــي، التنكيــل بمــا فــي تأنيــب الكوثــري مــن األباطيــل، ط2، 1986م، المكتــب 
.)273/1( لبنــان،  اإلســامي، 

)2( البخاري، التاريخ الكبير، )191/6(.
)3( انظر، البخاري، الجامع الصحيح، )كاب الجهاد والسير، باب الشجاعة في الحرب والجبن، 2821(.
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أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني، املتصلة بثبوت السماع 
أو اللقاء، أو انتفائهما

بعــد أن تكلمــت عــن صيــغ التحمــل الــواردة يف التاريخ الكبــر، ودالالهتا 
ــاري يف  ــام البخ ــة اإلم ــث، طريق ــذا املبح ــأبن يف ه ــاري، س ــام البخ ــد اإلم عن
ــن  ــن وب ــرواة املرتمج ــن ال ــا، ب ــا أو انتفائه ــاع أو اللقي ــوت الس ــارة إىل ثب اإلش

ــة. ــن يف الرتمج ــيوخهم املذكوري ش

ــراوي  ــني ال ــماع ب ــوت الس ــارة إىل ثب ــب األول: اإلش * املطل
ــيخه: ــم وش املترج

اعتنــى اإلمــام البخــاري بإثبــات ســاع الــرواة مــن شــيوخهم، حتــى 
ــد  ــر بل ــث يذك ــان، بحي ــض األحي ــارص الرتمجــة يف بع ــي عن ــك  باق ــف لذل وظَّ
الــراوي، وســنة وفاتــه، ورحاتــه، ويذكــر مــن الروايــات مــا يدلــل بــه عــى ســاع 

ــك: ــان ذل ــة بي ــة اآلتي ــيخه، ويف األمثل ــن ش ــراوي م ال

املثال األول:

ــي  ــد اهلل بــن ُشــْرَُمة أبــو شــرمة الضب قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »عب
ّي وأبــا زرعــة، َســِمَع منــه ُشــْعَبة، كنــاه اْبــن  بِ ــْع الكــوىف، َســِمَع اْبــن ســرين والشَّ
ــا  ــوُل: فقهاؤن َيان َيُق ــْف ــاَل: ســمعت ُس ــن َداُود َق ــا اْب َثنَ ــدد: َحدَّ ــاَل مس ــة. َق عيين

املبحث الثاين
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ــن  ــى ْب َي ــاَل حَيْ ــه، َق ــن القعقــاع وعــارة أكــر من ــم عــارة ْب ــو ع ــن شــرمة، وه اْب

ــن  ــفيان: َكاَن اْب ــت لس ــي قل ــاَل ع ــة، َق ــن ومائ ــع وأربع ــنة أرب ــات س ــر: م بك

ــن ســرين بواســط«)1(. ــاَل: ال، ولكــن رأى اْب ــن؟ َق َس ــس احْلَ شــرمة جال

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

أوالً: عبــد اهلل بــن شــرمة مــن التابعــن الثقــات)2(، وقــد ذكــر لــه البخــاري 

يف هــذه الرتمجــة ثاثــة شــيوخ، هــم: حممد بن ســرين، والشــعبي، وأبــو زرعة)3(. 

ــيخن روى  ــر ش ــا أكث ــث)4( أهن ــد البح ــر يل بع ــة فظه ــو زرع ــعبي وأب ــا الش أم

عنهــا ابــن شــرمة، وليــس هــذا موضــوع بحثنــا هنــا)5(.

ثانيــاً: الــذي هيمنــا يف هــذا املقــام هــو حممــد بــن ســرين، وقــد ذكــره 

البخــاري ورصح بــأن ابــن شــرمة ســمع منــه، ثــم ذكــر يف هنايــة الرتمجــة أن ابــن 

شــرمة رآه بواســط. وال تعــارض بــن تريــح البخــاري بســاع ابــن شــرمة مــن 

ابــن ســرين، وبــن مــا ذكــره مــن رؤيتــه لــه بواســط، بــل إنــه جــاء هبــذه الروايــة 

ــاع،  ــي الس ــس لينف ــرين، ولي ــن س ــن اب ــرمة م ــن ش ــاع اب ــة س ــد صح ليؤك

ــي الســاع،  ــل أنــه قــال يف البدايــة »ســمع ابــن ســرين«، فلــو أراد أن ينف والدلي

ــة. ــر الرؤي ــي تذك ــة الت ــم جــاء بالرواي ــن ســرين« ث ــال »عــن اب لق

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )117/5(.
)2( انظر: ابن سعد، الطبقات، )337/6(؛ المزي، تهذيب الكمال، )76/15(.

)3( وذكر الحسن في سياق نفي أن يكون ابن شبرمة جالسه.
.)sunnah.alifta.net( ،انظر: موقع جامع خادم الحرمين للسنة النبوية )4(

)5( تقدم الكام عن هذا الموضوع في المبحث الثاني من الفصل األول من هذا الكتاب.
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ــال  ــد ق ــرين فق ــن س ــن اب ــرمة م ــن ش ــاع اب ــق بس ــا يتعل ــا في ــاً: أم ثالث
ــْرَمة  ــن ش ــن اب ــت مل يك ــة يِف َوق ــرِين اْلُكوَف ــن ِس ــل اب ــن: »دخ ــن مع ــى ب حيي
ــة  ــاري للرواي ــراد البخ ــر إي ــذا يف ــم«)1(، وه ْوِس ــُه يِف امْلَ ــمع ِمنْ ــه س ــن َلَعلَّ َوَلِك
التــي تذكــر لقاءمهــا بواســط، ألنــه رمحــه اهلل ملــا قــال »ســمع ابــن ســرين«، علــم 
ــة  ــل الكوف ــرين دخ ــن س ــًا أن اب ــل، خصوص ــة إىل دلي ــاع بحاج ــذا الس أن ه
ــدواليب  ــد ال ــي عن ــة، وه ــك الرواي ــى بتل ــرمة، فأت ــن ش ــا اب ــن هب ــت مل يك يف وق
ــَط،  َواِس ــرِيَن بِ ــِن ِس ــَى اْب ــُت َع ــال: »دََخْل ــرمة ق ــن ش ــن اب ــح ع ــند صحي بس
َفــَا َرأَْيــُت أََحــًدا أَْجــَرى َعــَى ُرْؤَيــا، َواَل أَْخــَرَ َعــْن َفْتــًوى ِمنْــُه«)2(. فتبــن بذلــك 
ــات  ــيوخ ابــن شــرمة إلثب ــر ابــن ســرين يف ش أن اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل ذك

ــم. ــه، واهلل أعل ــاعه من س

املثال الثاين:

قــال اإلمــام البخــاري: »َســِعيد ْبــن أيَِب عروبــة أبــو النــر واســم أيب عروبــة 
ــْرِّي، ... َســِمَع النــر ْبن أنــس«)3(. َب نــي عــدي ْبــن يشــكر، اْل مهــران مــوىل لْب

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

ــر، إال  ــة مكث ــو ثق ــح، وه ــال الصحي ــن رج ــة م ــن أيب عروب ــعيد ب أوالً: س
ــه البخــاري يف هــذه  ــر ل ــد ذك ــرة)4(، وق ــط بأخ ــس ويرســل، واختل ــه كان يدل أن

)1( يحيى بن معين، التاريخ، )208/4(.
ــد  ــر محم ــق نظ ــماء، تحقي ــى واألس ــاد )ت310هـــ(، الكن ــن حم ــد ب ــن أحم ــد ب ــر محم ــو بِْش ــي، أب )2( الدوالب

الفاريابــي، ط1، 2000م، دار ابــن حــزم، لبنــان، )367/1(.
)3( البخاري، التاريخ الكبير، )504/3(.

)4( انظر: ابن سعد، الطبقات، )202/7(؛ ابن معين، التاريخ، )93/4(؛ ابن حبان، الثقات، )360/6(.
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ــي  ــس بــن مالــك األنصــاري، التابع ــيخًا واحــدًا وهــو النــر بــن أن الرتمجــة ش
ــح. الثقــة، أحــد رجــال الصحي

ثانيــاً: ملــا كان ســعيد بــن أيب عروبــة موصوفــًا بالتدليــس واإلرســال، غلــب 
عــى ظنــي أن ذكــر الشــيخ لــه عاقــة هبــذا املوضــوع، فوجــدت مــا يــي:

أخــرج اإلمــام البخــاري يف صحيحــه حديثــًا واحــدًا مــن روايــة ســعيد . 1
قــال: ســمعت النــر بــن أنــس حيــدث قتــادة، يف التصويــر)1(، وقــال 
ــٍس،  يف موضــع آخــر: »َســِمَع َســِعيُد ْبــُن أيَِب َعُروَبــَة، ِمــَن النَّــْرِ ْبــِن أََن
َهــَذا الَواِحــَد«)2(. ويف هــذا تأكيــد رصيــح مــن اإلمــام البخــاري لســاع 
ــص  ــه خص ــه أن ــس، وفي ــن أن ــر ب ــن الن ــة م ــن أيب عروب ــعيد ب س

الســاع هبــذا احلديــث فقــط.

األصــل أن روايــة ســعيد بــن أيب عروبــة إنــا هــي عــن قتــادة عــن . 2
ــن  ــعيد ع ــح لس ــاري يف الصحي ــرج البخ ــد أخ ــس، وق ــن أن ــر ب الن
قتــادة عــن النــر)3(، وملــا كان ســعيد موصوفــًا بالتدليــس واإلرســال، 
ــمع هــذا احلديــث مــن النــر،  ــه مل يس ــث يغلــب عــى الظــن أن بحي
ــن  ــن اب ــد ب ــث، وق ــذا احلدي ــاعه هل ــد س ــاري أن يؤك ــام البخ أراد اإلم
ــن  ــس ب ــن أن ــر ب ــمعت الن ــه: س ــال: »قول ــك فق ــورة ذل ــر ص حج
مالــك حيــدث قتــادة. كان ســعيد بــن أيب عروبــة كثــر املازمــة لقتــادة 

ــخ  ــة أن ينف ــوم القيام ــف ي ــورة كل ــور ص ــن ص ــاب م ــاس، ب ــاب اللب ــح، )كت ــع الصحي ــاري، الجام ــر: البخ )1( انظ
ــروح، ح5963(. ــا ال فيه

)2( انظر: المرجع السابق، )كتاب البيوع، باب بيع التصاوير، ح2225(.
)3( وقفت في الجامع الصحيح على روايتين هما رقم )2492(، )2527(.
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ــادة  ــر قت ــدث الن ــا فح ــس اجتمع ــن أن ــر ب ــادة والن ــق أن قت فاتف
ــه«)1(. ــو مع ــعيد وه ــمعه س فس

ــعيد،  ــيوخ س ــس يف ش ــن أن ــر ب ــر الن ــاري ذك ــك أن البخ ــر بذل ويظه
ــث  ــوص بحدي ــاع خمص ــاع س ــذا الس ــه، وأن ه ــاعه من ــوت س ــارة إىل ثب لإلش
ــرواة  ــاري لل ــام البخ ــع اإلم ــى تتب ــدل ع ــا ي ــى يشء فإن ــذا إن دل ع ــد. وه واح
ــرواة مــن  ــث ســاعهم مــن شــيوخهم، وتفتيشــه عــا ســمعه هــؤالء ال مــن حي
ــر مــن صعوبــة وجهــد. ــى مــا يف هــذا األم شــيوخهم ومــا مل يســمعوه، وال خيف

ــراوي  ــاين: اإلشــارة إىل ثبــوت اللقــاء بــني ال ــب الث * املطل
املترجــم وشــيخه:

كــا عنــي اإلمــام البخــاري ببيــان ســاع الــرواة مــن شــيوخهم، فقــد عنــي 
أيضــًا بييــان مــا يتعلــق باللقــاء بينهــم، والبحــث يف تفاصيــل هــذا اللقــاء مــن 
ــاع أو  ــوت الس ــول ثب ــة ح ــك إىل نتيج ــل بذل ــكان، ليتوص ــان وامل ــث الزم حي

ــراوي وشــيخه)2(. انتفائــه بــن ال

ــم  َراِهي ــن إِْب ــد ْب ــه اهلل: »حُمَمَّ ــاري رمح ــول البخ ــك ق ــى ذل ــة ع ــن األمثل وم
ْبــن احلــارث ْبــن َخالِــد التيمــي مدينــي َســِمَع علقمــة ْبــن وقــاص وأبــا ســلمة 
ــاَمُة أَنَّ  ــي أَُس َثنِ ــاَل َحدَّ ــٍب َق ــُن َوْه ــا اْب ــاَل َثنَ ــٍد َق ــُن َخالِ ــُرو ْب ــي َعْم َثنِ ... َحدَّ

)1( ابن حجر، فتح الباري، )393/10(.
)2( أضــف إلــى ذلــك أن موضــوع إثبــات اللقــاء بيــن الــراوي وشــيخه فيــه إشــارة ضمنيــة إلــى طبقــة الــراوي، وقــد 
ســبق الــكام عــن ذلــك فــي المبحــث الثانــي مــن الفصــل األول مــن هــذه الدراســة، وفيــه إشــارة ضمنيــة إلــى 

عــدم ثبــوت الســماع، وســيأتي الــكام علــه فــي المبحــث الثالــث مــن هــذا الفصــل إن شــاء اللــه.
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ــى لزمــت املســجد  ــْرآَن َوأََنــا َفًت ــَرأُْت اْلُق ــا َق َثــهُ: مَلَّ ِمــيَّ َحدَّ ْي َراِهيــَم التَّ ــَد ْبــَن إِْب حُمَمَّ

ْســِجِد َوُكنْــُت َأرَى  ــاِب إىَِل امْلَ َفُكنْــُت أَُصــيِّ ِعنْــَد َطِريــِق آِل ُعَمــَر ْبــَن اخْلَطَّ

ــمَّ  ــًة ُث َة رَْكَع ــرْشَ ــْي َع َت نْ ــيِّ ثِ ُيَص ــْمُس َف ــِت الشَّ ــرُُج إَِذا َزاَل ــَر خَيْ ــَن ُعَم ــَد اهللَِّ ْب ْب َع

ــَرِة  َك ِمــْن ُمَهاَج ــُه َقــاَل َجــدُّ ــْبُت َل َس ــا؟ َفاْنَت ــأََلنِي َمــْن أََن َس ــُه َيْوًمــا َف َيْقُعــُد َفِجْئُت

ــْم«)1(.  ــْرًا َفنََهاُه ــَيَّ َخ ــْوُم َع ــى اْلَق ــِة، َفأَْثنَ َش َب احْلَ

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

ــم بــن احلــارث مــن التابعــن الثقــات الذيــن أخــرج  أوالً: حممــد بــن إبراهي

هلــم اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل يف الصحيــح)2(، وذكــر لــه يف هــذه الرتمجــة 

شــيوخًا ثاثــة هــم: علقمــة بــن وقــاص الليثــي، وأبــو ســلمة بــن عبــد 

ــن  ــد م ــاع حمم ــاري بس ــد رصح البخ ــا، وق ــر ريض اهلل عنه ــن عم ــن، واب الرمح

ــياق  ــر يف س ــن عم ــو اب ــذي ه ــث ال ــيخ الثال ــر الش ــلمة، وذك ــة وأيب س علقم

ــداً. ــه حمم ــات لقائ ــا إثب ــة فيه رواي

ــر  ــد الرمحــن فهــا أكث ــن عب ــو ســلمة ب ــن وقــاص وأب ــاً: أمــا علقمــة ب ثالث

مــن روى عنهــم حممــد بــن إبراهيــم، ويؤيــد ذلــك قــول ابــن حبــان: »ســمع ابــن 

ــر رَِواَيتــه َعــن أيب َســلَمة وعلقمــة بــن َوقــاص«)3(. عمــر َوَرأى أنســا إاِلَّ أَن َأكث

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )22/1(.
ــة  ــل الثق ــة أه ــي معرف ــاد ف ــة واإلرش ــين )ت 398هـــ(، الهداي ــن الحس ــد ب ــن محم ــد ب ــاذي، أحم ــر: الكاب )2( انظ

ــان، )636/2(. ــة - لبن ــي، ط1، 1407هـــ، دار المعرف ــه الليث ــق عبدالل ــداد، تحقي والس
)3( ابن حبان، الثقات، )381/5(، وانظر موقع جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية.
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ثالثــاً: وأمــا ابــن عمــر ريض اهلل عنــه -وهــو موضــوع البحــث- ففــي 
ذكــره إشــارة إىل إثبــات اللقــاء بينــه وبــن حممــد بــن إبراهيــم بــن احلــارث، وأن 
ــن  ــرًا ح ــه كان صغ ــر، إال أن ــن عم ــمع اب ــه س ــة أن ــاء يف الرواي ــداً، وإن ج حمم
ــن  ــه: »رأى اب ــن أبي ــال ع ــيل وق ــم يف املراس ــن أيب حات ــره اب ــد ذك ــمعه، وق س
عمــر«)1(، وقــال يف اجلــرح والتعديــل: »روى عــن ابــن عمــر مرســًا«)2(. وقــول 
ــرًا  ــد صغ ــون حمم ــى ك ــل ع ــر« حيم ــن عم ــمع اب ــات: »س ــان يف الثق ــن حب اب
ــيوخ حممــد  ــر ش ــه طريقــة البخــاري يف ذك ــت إلي ــد مــا ذهب ــاع. ويؤي ــد الس عن
ــر  ــم ذك ــلمة، ث ــة وأيب س ــن علقم ــاعه م ــة بس ــرح يف البداي ــم، ف ــن إبراهي ب
ــال  ــًا لق ــر ثابت ــن عم ــو كان ســاع حممــد مــن اب ــة، ول ــياق رواي ــر يف س ــن عم اب
البخــاري مــن البدايــة: ســمع علقمــة وأبــا ســلمة وابــن عمــر، لكنــه عــدل عــن 
ــم. ــه، واهلل أعل ــدًا ب ــس معت ــر لي ــن عم ــن اب ــد م ــاع حمم ــارة إىل س ــك لإلش ذل

ــن  ــد ب ــن يزي ــم ْب َراِهي ــر: »إِْب ــع آخ ــاري يف موض ــول البخ ــك ق ــبه ذل ويش
عمــرو أبوعمــران الكــوىف النخعــي، َقــاَل أَُبــو نعيــم مات ســنة ســت وتســعن، 
ــد ْبــن َســِعيد: ســمعت عبــد اهلل بــن داود بــن األعمــش َقــاَل مــات  وَقــاَل يل أمَْحَ
َراِهيــم اْبــن ثــان ومخســن وأنــا يومئــذ اْبــن مخــس وثاثــن، ... َســِمَع علقمــة  إِْب
ــا َخالِــُد  َثنَ ــا َعــِيٌّ َحدَّ ــاَل َلنَ ومروقــا واألســود، َســِمَع منــه احلكــم ومنصــور، َوَق
ــُه دََخــَل  َثُهــْم أَنَّ ــيَّ َحدَّ ــا َســِعيٌد َعــْن أيَِب َمْعــرَشٍ أَنَّ النََّخِع َثنَ ــارِِث َقــاَل َحدَّ ْبــُن احْلَ

ــق شــكر اللــه  ــبل، تحقي ــس )ت327هـــ(، المراس ــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدري ــم، عب ــي حات ــن أب ــر، اب )1( انظ
ــل،  ــع التحصي ــي، جام ــان، )ص188(؛ العائ ــالة، لبن ــة الرس ــي، ط1، 1397هـــ، مؤسس ــه قوجان ــة الل نعم

)ص261(.
)2( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )184/7(.
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ــا؟  َه ْي ــَل َعَل ــَف دََخ ــوُب َوَكْي ــُه أَيُّ ــاَل َل ــَر، َفَق ــا أمَْحَ ــا َثْوًب َه ْي ــَرأَى َعَل ــَة َف ــَى َعاِئَش َع

ــا وهــو غــام ...«)1(. َه ْي ــِه َفَدَخــَل َعَل ــِه َوَخالِ ــَع َعمِّ ــجُّ َم ــاَل َكاَن حَيُ َق

وبيان هذا املثال يف النقاط اآلتية:

ــر مــن اإلرســال،  ــي ثقــة مشــهور مــن التابعــن، مكث ــم النخع أوالً: إبراهي

ــابقة  ــة الس ــاري يف الرتمج ــه البخ ــر ل ــد ذك ــح)2(، وق ــال الصحي ــن رج ــو م وه

ــي  ــاع النخع ــروق، واألســود، رصح بس ــس، وم ــن قي ــيوخ: علقمــة ب أربعــة ش

منهــم)3(، ثــم ذكــر بعــد ذلــك عائشــة ريض اهلل عنهــا، يف ســياق روايــة تبــن أن 

ــو غــام. ــي دخــل عليهــا وه النخع

ثانيــاً: أمــا علقمــة ومــروق واألســود، فالظاهــر أن البخــاري ذكرهــم 

ــة. ــود وعلقم ــه عــن األس ــًا روايت ــم، خصوص ــي عنه ــة النخع ــرة رواي لكث

ــاري يف  ــا البخ ــد ذكره ــث- فق ــع البح ــي موض ــة -وه ــا عائش ــاً: وأم ثالث

ــي لقيهــا وهــو غــام يف موســم احلــج، فــدل  ســياق روايــة تــدل عــى أن النخع

ــي،  ــن النخع ــا وب ــاء بينه ــوت اللق ــارة إىل ثب ــة إش ــر عائش ــك عــى أن يف ذك ذل

ــو صغــر.  ــه لقيهــا وه ــت لكون وأن ســاعه منهــا غــر ثاب

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )333/1(.
)2( انظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص95(.

ــا  ــِديٍّ َوأَْصَحاُبنَ ــُن َمْه ــِن ْب ــُد الرَّْحَم ْب ــال َكاَن َع د ق ــدَّ ــن ُمَس ــيل )ص9(: »ع ــي المراس ــم ف ــي حات ــن أب ــال اب )3( ق
َراِهيــُم َســِمَع ِمــْن َعْلَقَمــَة«، وروايــة النخعــي عــن علقمــة كثيــرة فــي الصحيــح، ممــا يــدل  ُينِْكــُروَن أَْن َيُكــوَن إِْب

ــوت ســماعه منــه واللــه أعلــم. ــى ثب عل
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رابعــاً: نفــى عــي بــن املدينــي -وهــو شــيخ البخــاري- أن يكــون النخعــي 
ــْن أيَِب  ــَة َع ــِن أيَِب َعُروَب ــِعيِد ْب ــْرُ َس ــْرِوِه َغ ٌء مَلْ َي ــَذا يَشْ ــال: »َه ــة، وق ــي عائش لق
ــرش  ــن أيب مع ــعيد ع ــة س ــول: رواي ــٌف«)1(، أق ــَو َضِعي ــَم َوُه َراِهي ــْن إِْب ــرَشٍ َع َمْع
ــياق  ــإن س ــاً، ف ــث ضعيف ــون احلدي ــرض أن يك ــى ف ــلم، وع ــح مس يف صحي
الرتمجــة يقــوي احتــال اللقــاء، فــإن البخــاري ذكــر يف الرتمجــة أن النخعــي مــات 
ــك يكــون  ــاء عــى ذل ــن ســنة، وبن ــان ومخس ــن ث ــو اب ــعن وه ســنة ســت وتس
مولــده ســنة ثــان وثاثــن، وبــا أن عائشــة ريض اهلل عنهــا توفيــت ســنة ســبع 
ومخســن أو ثــان ومخســن)2(، فــإن احتــال اللقــاء بينهــا قــوي، وهــو مــا أشــار 

ــم.  ــي، واهلل أعل ــاة النخع ــنة وف ــره لس ــه البخــاري بذك إلي

ومــن خــال هذيــن املثالــن يظهــر حــرص اإلمــام البخــاري عى بيــان أدق 
التفاصيــل املتعلقــة بثبــوت اللقــاء بن الــرواة، من حيــث الزمان واملــكان، ومن 
حيــث كــون هــذا اللقــاء ال يعنــي بالــرورة ثبــوت ســاع الــراوي مــن شــيخه.

* املطلــب الثالــث: اإلشــارة إىل انتفــاء مساع الــراوي املترجم 
من شــيخه:

حيــرص البخــاري مــن خال ذكــره لشــيوخ الــرواة املرتمجن عى اإلشــارة إىل 
انتفاء ســاع الراوي من شــيخه، ســواء كان هذا نفي مطلقاً، أم خمتصًا بأحاديث 
ــًا أو حمتمــاً، ولتوضيــح ذلك أســوق املثالــن اآلتين: معينــة، وســواء كان قطعي

)1( انظر: ابن أبي حاتم، المراسيل، )ص9(.
)2( انظر: المزي، تهذيب الكمال، )235/35(.
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املثال األول:
ــوّي، يعــد يف  لـَ قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »زهــر ْبــن قيــس الَب

ــة، روى عنــُه ســويد ْبــن قيــس«)1(. املريــن، عــن علقمــة بــن رِْمثـَ

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

أوالً: زهــر بــن قيــس خمتلــف يف صحبتــه، وليــس لــه شــيخ إال علقمــة بن 
ــة، ومل يــرو عنــه إال ســويد بــن قيــس)2(، ونقــل ابــن حجــر عــن احلســيني  ثـَ ـ رِْم
قولــه إن زهــرًا جمهــول، ثــم عقــب فقــال: »بــل هــو معــروف«)3(  ومل أجــد لــه إال 
حديثــًا واحــداً، ســيأيت بعــد قليــل إن شــاء اهلل. وعلقمــة بــن رمثــة صحــايب ممــن 

بايــع حتــت الشــجرة)4(، ومل أجــد مــن روى عنــه غــر زهــر بــن قيــس.

ــاً: يف قــول البخــاري: »عــن علقمــة بــن رمثــة« إشــارة إىل انتفــاء ســاع  ثاني
ــال:  ــن ق ــة ح ــة علقم ــاري يف ترمج ــه البخ ــا رصح ب ــك م ــل ذل ــه، ودلي ــر من زه
ــاَل  ــهُ- َق ــي َعنْ ــٍح -بلغن ــن َصالِ ــد اهللَّ ْب ْب ــاَل َع ــوي: َق ــة البل ــن رمث ــة ْب »علقم
ــي َيِزيــُد ْبــن أيَِب حبيــب َعــْن ســويد ْبــن قيــس َعــْن  َثنِ ــُث َقــاَل َحدَّ ْي ــي اللَّ َثنِ َحدَّ
ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِ زهــر ْبــن قيــس البلــوي َعــْن علقمــة ْبــن رمثــة البلــوي َقــاَل َبَعــَث النَّ
ــرف لزهــر ســاع مــن  ــد: ال يع ــاَل حُمَمَّ ــن العــاص إىل البحريــن ...، َق ــرو ْب َعْم

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )428/3(.
)2( انظــر: ابــن يونــس، عبــد الرحمــن بــن أحمــد )ت347هـــ(، التاريــخ، ط1، 1421هـــ، دار الكتب العلميــة، لبنان، 

.)189/1(
)3( ابــن حجــر، تعجيــل المنفعــة، )24/2(، وقــد رجعــت إلــى كتــاب اإلكمــال للحســيني فلــم أجــد قولــه الــذي 
ــه  ــر مــن ل ــي ذك ــن )ت765هـــ(، اإلكمــال ف ــي بــن الحس ــيني، محمــد بــن عل ــر: الحس ــر، انظ نقلــه ابــن حج
ــي  ــد المعط ــق عب ــب الكمــال، تحقي ــي تهذي ــر ف ــند اإلمــام أحمــد مــن الرجــال ســوى مــن ذك ــي مس ــة ف رواي

ــتان، )ص152(. ــامية، باكس ــات اإلس ــة الدراس ــورات جامع ــي، منش قلعج
)4( انظر: ابن يونس، التاريخ، )353/1(.
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علقمــة«)1(. فقــول البخــاري »ال يعــرف لزهــر ســاع مــن علقمــة« يفــر قولــه 
يف ترمجــة زهــر: »عــن علقمــة«.

ثالثــاً: قــال الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط يف تعلقيــه عــى هــذا احلديــث بعــد 
أن نقــل نفــي البخــاري للســاع: »كــذا قــال ]أي البخــاري[، مــع أن زهــرًا كبــر 
وســاعه مــن علقمــة غــر مســتنكر، خاصــة وأنــه شــهد فتــح مــر«)2(، أقــول: 
أنــا مــع الشــيخ شــعيب رمحــه اهلل فيا ذهــب إليــه، لكن اإلمــام البخــاري مل جيزم 
بنفــي ســاع زهــر مــن علقمــة، وإنــا قــال: ال يعــرف لــه ســاع مــن علقمــة، يف 

إشــارة منــه إىل أنــه مل يقــف عــى مــا يثبــت ســاع زهــر مــن علقمــة)3(.

املثال الثاين:
ــد ْبن عيســى ْبن القاســم ْبن ســميع،  قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »حُمَمَّ
ــْن َســِعيد يِف مقتــل عثــان، َســِمَع  ــرِّي َع ْه ــِن الزُّ ــن أيَِب ذئــب َع ــِن اْب شــامي، َع
ــُه مل يســمع مــن اْبــن أيَِب ذئب هــذا احلديــث«)4(. منــه هشــام ْبــن عــار، ويَقــاَل أَنَّ

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

أوالً: مـــحمد بــن عيـــسى بــن القـــاسم مــن أتبـــاع التابعـيـــن، قـــال عنه 
ــج  ــه وال حيت ــكتب حديث ــيخ يـ ــال: شـ ــه فــقـ ــئل أيب عن ــم: »سـ ــن أيب حات اب
يـــن السمـــاع يِف  يـــم الـــَحِديث إِذا َب ْسَتِق ــبان: » ُم ــه ابــن حـ بــه«)5(. وقـــال عنـ

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )40/7(.
)2( األرناؤوط، شعيب محرم، تحقيق مسند اإلمام أحمد بن حنبل، )514/39(.

ــي  ــارات نف ــة عب ــعيد بواعن ــث س ــي بح ــان« ف ــن ف ــماع م ــان س ــرف لف ــاري »ال يع ــول البخ ــى ق ــر معن )3( وانظ
ــر، )ص703(. ــخ الكبي ــي التاري ــاري ف ــام البخ ــد اإلم ــماع عن الس

)4( البخاري، التاريخ الكبير، )203/1(.
)5( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )38/8(.
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َخـبـــره«)1(. وقــد ذكــر اإلمــام البخــاري ابــن أيب ذئــب شــيخًا لــه، ذكــره بصيغــة 
»عــن« يف ســياق ســند حديــث مقتــل عثــان ريض اهلل عنــه.

ــر  ــمع ...« يف ــه مل يس ــال إن ــة »ويق ــة الرتمج ــاري يف هناي ــول البخ ــاً: ق ثاني
ــه  ــه اهلل أن ينب ــد أراد رمح ــى، فق ــن عيس ــد ب ــة حمم ــب يف ترمج ــن أيب ذئ ــره الب ذك
عــى عــدم ثبــوت ســاع حممــد مــن ابــن أيب ذئــب. وقــد ذكــر عــدد مــن العلــاء 
ــان: »وإنــا  أن حممــدًا مل يســمع هــذا احلديــث مــن ابــن أيب ذئــب، قــال ابــن حب
ــف  ــو ضعي ــي«)2(، وه ــد اهلل التيم ــن عبي ــى ب ــن حيي ــَاِعيل ب ــن إِْس ــمعه م َس
ــدان يقــول: َســمعُت ابــن أيَِب ســميع  جــدًا)3(، وقــال ابــن عــدي: »ســمعت عب
يقــول مل يســمع أيَِب حديــث مقتــل عثــان مــن ْبــن أيَِب ذئــب إنــا ُهــَو يِف كتــاب 
«)4(. وقــال اخلطيــب نقــًا عــن هشــام بــن عــار: »حدثنــا حممــد  أيَِب عــن قــاصٍّ
بــن عيســى بــن القاســم عــن ابــن أيب ذئــب عــن الزهــري حديــث مقتــل عثــان 
بــن عفــان. فجهــدت بــه اجلهــد أن يقــول حدثنــا ابــن أيب ذئــب فأبــى أن يقــول 
إال عــن ابــن أيب ذئــب«)5(، فــدل ذلــك عــى أن حممــدًا مل يســمع هــذا احلديــث 

مــن ابــن أيب ذئــب، واهلل أعلــم.

ــام  ــة اإلم ــان طريق ــة يف بي ــل كافي ــذا الفص ــقتها يف ه ــة ايل س ــل األمثل ولع
البخــاري يف اإلشــارة إىل قضايــا االتصــال واالنقطــاع مــن خــال ذكــره لشــيوخ 

ــه. ــرواة املرتمجــن يف كتاب ال

)1( ابن حبان، الثقات، )43/9(.
)2( انظر: المرجع السابق.

)3( انظر: ابن عدي، الكامل في الضعفاء، )491/1(.
)4( المرجع السابق، )488/7(.

)5( الخطيب البغدادي، الموضح ألوهام الجمع والتفريق، )53/1(.
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ــر  ــدي عــن عاقــة كتــاب التاريــخ الكب تقــدم الــكام يف الفصــل التمهي
بالرتاجــم املعلــة، وبينــت إذ ذاك أنــه مــن أول الكتــب املتخصصــة يف هــذا 
ــف  ــوة والضع ــن الق ــان مواط ــى بي ــه ع ــرص في ــاري ح ــام البخ ــن، وأن اإلم الف

ــم. ــل مروياهت ــان عل ــة يف بي ــة للرتمج ــارص املختلف ــف العن ــرواة، ووظ ــد ال عن

ــيوخ  ــل: ش ــان العل ــاري يف بي ــام البخ ــا اإلم ــي وظفه ــارص الت ــن العن وم
ــارة إىل  ــن، لإلش ــيخ مع ــن ش ــة ع ــراوي رواي ــر لل ــكان يذك ــم، ف ــراوي املرتج ال
ــذا  ــث يف ه ــيكون احلدي ــور، وس ــيخ املذك ــن الش ــراوي ع ــذا ال ــة ه ــة يف رواي عل
ــيخه املذكــور يف الرتمجــة  ــم وش ــراوي املرتج ــن ال ــط ب ــًا عــى الرب الفصــل منصب
ــل يف  مــن جهــة، وبــن الروايــة املذكــورة يف الرتمجــة مــن جهــة أخــرى، ولــن أطي

ــا)1(. ــذا مكاهن ــس ه ــا، إذ لي ــاري فيه ــج البخ ــل ومنه ــان العل بي

)1( حرصــت أن تكــون األمثلــة -فــي غالبهــا- مغايــرة لتلــك التــي ذكرهــا بعــض الباحثيــن فــي دراســاتهم 
كالدكتــور محمــد حــوى والدكتــور أحمــد عبــد اللــه وغيرهمــا، لكننــي لــم أجــد بــدًا مــن تكــرار بعــض األمثلــة 

ــرورة. للض

الفصل الثالث

أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني املتصلة
بعلل رواياهتم املذكورة يف الترمجة
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ــودة  ــل املوج ــاًء عــى مواطــن العل ــمت مباحــث هــذا الفصــل بن ــد قس وق
ــل  ــيوخ بعل ــر الش ــة ذك ــان عاق ــث األول لبي ــت املبح ــات، فخصص يف الرواي
اإلســناد، وتكلمــت يف املبحــث الثــاين عــن عاقــة ذكــر الشــيوخ بعلــل املتــن. 

ــه،  ــراوي املرتجــم نفس ــببها ال ــي يكــون س وســأقتر عــى ذكــر العلــل الت
ــون  ــراوي، ال يك ــة ال ــة يف ترمج ــة معل ــر رواي ــد يذك ــاري ق ــام البخ ــك أن اإلم ذل
ــذ  ــراوي نفســه، وإنــا عــى راو آخــر يف اإلســناد، مــن تامي احلمــل فيهــا عــى ال

ــيوخه. ــم أو مــن ش ــراوي املرتج ال
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أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني، املتصلة بعلل اإلسناد

* املطلب األول: اإلشارة إىل تعارض الوقف والرفع:

ــتغل  ــة للمش ــة األمهي ــرًا يف غاي ــوف، أم ــوع واملوق ــن املرف ــز ب ــد التميي يع
بعلــم احلديــث وعللــه، ملــا لــه مــن أثــر يف اســنباط األحــكام الفقهيــة، ويف ذلــك 
ــة أن  ــانيد الصحاب ــج مس ــن أراد ختري ــي مل ــدادي: » فينبغ ــب البغ ــول اخلطي يق
ــإن فيهــا مــا يشــكل عــى مــن مل يكــن  ــة، ف ــون املرفوعــة مــن املوقوف ــرف املت يع

ــث«)1(. ــًا بصناعــة احلدي عارف

وألمهيــة هــذا املوضــوع، فقــد حــرص األئمــة عــى بيانه والــكام فيــه، يقول 
ــع  ــل األوس ــدان العل ــو مي ــة ه ــن العل ــوع م ــذا الن ــعيد: »وه ــام س ــور مه الدكت
ــد  ــن، ... فق ــذا الف ــب ه ــن كت ــة م ــه صفح ــو من ــكاد ختل ــذي ال ت ــر، وال واألك
ــون  ــم يف رفعــه ويثبت ــاد يكشــفون عــن وه ــروى احلديــث مرفوعــًا ولكــن النق ي

ــت وآكــد«)2(. ــروى احلديــث متصــاً، وإرســاله أثب ــد ي أن وقفــه أصــح، وق

وقــد أكثــر البخــاري رمحــه اهلل -وهــو طبيــب احلديــث يف عللــه- مــن ذكــر 
األمثلــة عــى هذا املوضوع يف تراجم الرواة يف كتابه، وكان يف بعض املواطن يذكر 
للــراوي املرتجــم شــيخاً، ال يذكــره إال ليبــن أن هذا الراوي اختلف مــع راٍو آخر 
عــن هــذا الشــيخ يف رفــع احلديــث ووقفــه. ولعــل األمثلــة اآلتيــة توضــح ذلــك.

)1( همام سعيد، مقدمة تحقيق شرح علل الترمذي، )148/1(.
)2( البخاري، التاريخ الكبير، )71/1(.

املبحث األول
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املثال األول: 

ــَراِك ْبــن َمالِــٍك  ــم ْبــن ِع يـْ ثـَ ـ ــد ْبــن خـُ قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »حُمَمَّ
ــَرَة يِف الصدقــة، مل يرفعــه، َســِمَع  َرْي ــا ُه ــه َعــْن جــده َســِمَع أب ي ــْن أَبِ ، َع ــارِيُّ اْلِغَف

ــى ْبــن َســِعيد وعــدة«)1(.  منــه َخالِــد ْبــن خملــد، ورفعــه محــاد ْبــن زيــد وحيي

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

أوالً: حممــد بــن خثيــم ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات)2(، ومل أجــد مــن تكلــم 
فيــه بجــرح وال تعديــل)3(، وقــد ذكــر لــه ابــن أيب حاتــم ثاثــة مــن التاميــذ)4( 
ــيخه املذكــور يف  ــة، وأمــا ش ــن خملــد، ممــا خيرجــه عــن حــد اجلهال ــد ب غــر خال
ــم  ــره، وخثي ــيخًا غ ــد ش ــد ملحم ــراك، ومل أج ــن ع ــم ب ــوه خثي ــو أب ــة، فه الرتمج
ــًا  ــح حديث ــع الصحي ــاري يف اجلام ــام البخ ــه اإلم ــن، روى ل ــار التابع ــن صغ م

ــان يف الثقــات)6(. ــن حب ــره اب ــائي)5(، وذك واحــداً) (، ووثقــه النس

ــره يف  ــاء ذك ــد، وج ــيخًا ملحم ــراك ش ــن ع ــم ب ــاري خثي ــر البخ ــاً: ذك ثاني
ســياق روايــة مل يــأت هبــا البخــاري كاملــًة وإنا أشــار إليهــا بقولــه »يف الصدقة«، 
ــن  ــرة ع ــن أيب هري ــنده ع ــح بس ــاري يف الصحي ــد البخ ــة عن ــث الصدق وحدي

ــده وال يف فرســه«)7(. ــة يف عب ــلم صدق ــس عــى املس ــال: »لي ــي ملسو هيلع هللا ىلص ق النب

)1( ابن حبان، الثقات، )47/9(.
ــه«،  ــون في ــال األزدي: يتكلم ــراك وق ــن ع ــم ب ــن خثي ــد ب ــب )118/3(: »محم ــاح األري ــاب مصب ــي كت ــاء ف )2( ج
ــب التهذيــب، ط1،  ــي تقري ــوا ف ــن ليس ــرواة الذي ــب ال ــي تقري ــب ف ــاح األري ــي، محمــد أحمــد، مصب المصنع

ــم. ــن خثي ــد ب ــي محم ــألزدي ف ــوالً ل ــد ق ــم أج ــت: ول ــن. قل ــة، اليم ــاء األثري ــة صنع 2005م، مكتب
)3( انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )246/7(.

)4( انظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص192(.
)5( انظر: المزي، تهذيب الكمال، )229/8(.

)6( انظر: ابن حبان، الثقات، )274/6(.
)7( البخاري، الجامع الصحيح، )كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة، ح1464(.
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ثالثــاً: بــن اإلمــام البخــاري أن حممــد بــن خثيــم خالــف غــره مــن تاميــذ 
ــن  ــرون، ويمك ــه اآلخ ــا رفع ــرة بين ــى أيب هري ــًا ع ــد موقوف ــرواه حمم ــم، ف خثي

ــو اآليت: ــي ذكرهــا البخــاري عــى النح ــرق الت ــان الط بي

 رابعــاً: مل أجــد الروايــة املوقوفــة، ووجــدت الروايــة املرفوعــة عنــد البخــاري 
ــم بــن  ــى بــن ســعيد ووهيــب بــن خالــد عــن خثي يف الصحيــح مــن روايــة حيي
ــننه)2(، ويف  ــائي يف س ــد النس ــي عن ــم فه ــن خثي ــاد ع ــة مح ــا رواي ــراك)1(، وأم ع
ــه يرجــح الروايــة  ــح، إشــارة إىل أن ــة البخــاري للحديــث املرفــوع يف الصحي رواي

املرفوعــة عــى املوقوفــة.

)1( انظر: البخاري، الجامع الصحيح، )كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة، ح1464(.
ــد  ــق عب ــنن، تحقي ــن الس ــى م ــعيب )ت303هـــ(، المجتب ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــائي، أب ــر: النس )2( انظ

ــامية، )36/5(. ــات اإلس ــب المطبوع ــدة، ط2، 1986م، مكت ــو غ ــاح أب الفت
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خامســاً: ذِكــُر اإلمــام البخــاري خلثيــم يف ترمجــة حممــد، وإيــراده هلــذه 

الروايــة، فيــه إشــارة منــه إىل ضعــف حممــد، وواضــح أن ذكــر خثيــم بــن عــراك 

يف شــيوخ حممــد ليــس مقصــودًا لذاتــه، وإنــا املقصــود إيــراد الروايــة التــي فيهــا 

خمالفــة حممــد بــن خثيــم لغــره مــن الــرواة الثقــات. وال أســتبعد أن تكــون هــذه 

ــي مل أجــد لــه روايــة غرهــا. ــم، فإنن ــدة ملحمــد بــن خثي ــي الروايــة الوحي ه

املثال الثاين:

ــة اأْلَْنَصــارِّي  ــن جاري ــع ْب ــن جُمَمِّ ــم بــن إســاعيل ْب قــال البخــاري: »إبراهي

ــرو  ــْن َعْم ــم َع َراِهي ــْن إِْب ــع َع ــاَل وكي ــرِّي، وَق ْه ــِن الزُّ ــم َع ــر الوه ــَديِنّ ... كث امْلَ

ــو  ــِه مــا مل يثــب منهــا، َقــاَل أَُب تِ َب ــَرَة رفعــه: الرجــل أحــق هِبِ َرْي ْبــن دينــار َعــْن أيَِب ُه

ــر  ــْن ُعَم ــر َع ــن ُعَم ــِن اْب ــامل َع ــْن س ــرو َع ــْن َعْم ــة َع ــن عيين ــد اهللَّ وروى اْب ْب َع

ــه، وهــذا أصــح«)1(.  قول

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

أوالً: إبراهيــم بــن إســاعيل بــن جممــع مــن كبــار أتبــاع التابعــن)2(، 

ضعفــه غــر واحــد مــن العلــاء مــن جهــة ضبطــه -وباألخــص ضبطــه 

لألســانيد- كابــن معــن)3(، والنســائي)4(، وأبــو حاتــم)5(، أمــا اإلمــام البخــاري 

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )271/1(.
)2( انظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص88(.

)3( نقل ذلك ابن عدي في الكامل، )1/ 378(. قال ابن معين: ليس بشيء.
)4( انظر: النسائي، الضعفاء والمتركون، )ص11(. قال النسائي: ضعيق مدني.

)5( انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )84/2(. قال أبو حاتم: يكتب حديثه وال يحتج به.
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فذكــره يف الضعفــاء وقــال: »كثــر الوهــم عــن الزهــري ... يكتــب حديثــه«)1(. 

ــُه َيْغَلــُط«)2(. وروى لــه يف الصحيــح  ونقــل الرتمــذي عنــه قولــه: »َصــُدوٌق إاِلَّ أَنَّ

ــره)3(. ــًا بغ ــًا مقرون ــري تعليق ــن الزه ع

ثانيــاً: الشــيخان اللــذان ذكرمهــا البخــاري البــن جممــع يف الرتمجــة الســابقة 

ــة  ــرة وهــم ابــن جممــع يف الرواي ــه عــى كث ــري؛ وذكــره رصاحــة، للتنبي مهــا: الزه

ــة  ــياق رواي ــره يف س ــا-؛ وذك ــا هن ــو موضــع بحثن ــار -وه ــن دين ــرو ب ــه، وعم عن

ــة. ــي ملسو هيلع هللا ىلص حلديــث اهلب ــرة عــن النب عــن أيب هري

ــة  ــة يف رواي ــن عيين ــف اب ــع خال ــن جمم ــاري أن اب ــام البخ ــن اإلم ــاً: ب ثالث

ــة  ــن عيين ــره اب ــع، وذك ــن جمم ــه اب ــار، فرفع ــن دين ــرو ب ــن عم ــث ع ــذا احلدي ه

ــن  ــة اب ــا رواي ــة)4(، أم ــن ماج ــا اب ــة أخرجه ــع املرفوع ــن جمم ــة اب ــاً، ورواي موقوف

ــرى)5(. ــنن الك ــي يف الس ــد البيهق ــي عن ــة فه ــة املوقوف عيين

ويمكن بيان الطرق التي ذكرها البخاري عى النحو اآليت:

)1( البخاري، الضعفاء الصغير، )ص12(.
)2( الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن ســورة )ت279هـــ(، العلــل الكبيــر، تحقيــق صبحــي الســامرائي وآخريــن، 

ط1، 1409هـــ، مكتبــة النهضــة العربيــة، لبنــان، )ص393(.
)3( انظر: البخاري، الجامع الصحيح، )كتاب بدء الخلق، باب وبث فيها من كل دابة، 3299(.

)4( انظر: ابن ماجة، السنن، )كتاب الهبات، باب من وهب هبة رجاء ثوابها، ح2387(.
ــد القــادر  ــق محمــد عب ــرى، تحقي ــنن الكب ــي )ت458هـــ(، الس ــين بــن عل ــي، أحمــد بــن الحس ــر: البيهق )5( انظ

ــة، ح12025(. ــي الهب ــأة ف ــاب المكاف ــات، ب ــاب الهب ــان، )كت ــة، لبن ــب العلمي ــا، ط3، 2003م، دار الكت عط
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ــرو  ــن عم ــع ع ــن جمم ــة اب ــكلة يف رواي ــناد أن املش ــجرة اإلس ــر يف ش ويظه
ليســت مقتــرة عــى رفــع احلديــث فحســب، وإنــا فيهــا انقطــاع بــن عمــرو 
ــرة)1(، وفيهــا اختــاف يف اإلســناد كذلــك، فــاألول عــن أيب  ــار وأيب هري بــن دين
ــث  ــاري احلدي ــح البخ ــد صح ــا. وق ــر ريض اهلل عنه ــن عم ــاين ع ــرة، والث هري

ــر. ــوف عــن عم املوق

ــيوخ  ــار يف ش ــن دين ــرو ب ــاري لعم ــام البخ ــر اإلم ــر يل أن ذك ــاً: يظه رابع
ابــن جممــع، وإيــراده للروايــة الســابقة، فيــه إشــارة إىل موطــن الضعــف يف روايــة 

)1( قــال ابــن أبــي حاتــم فــي الجــرح والتعديــل )231/6(: »ســئل أبــو زرعــة: هــل ســمع عمــرو بــن دينــار مــن أبــي 
هريــرة؟ فقــال: ال لــم يســمع منــه«. لذلــك جعلــت الخــط الواصــل بينهمــا متقطعــاً.
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ــث يف  ــد البح ــناد، وبع ــط اإلس ــو ضب ــار، أال ه ــن دين ــرو ب ــن عم ــن جممــع ع اب
ــف  ــر خيال ــًا آخ ــه حديث ــدث ل ــار وج ــن دين ــرو ب ــن عم ــع ع ــن جمم ــات اب رواي
ــاة  ــا ص ــاة ف ــت الص ــث »إذا أقيم ــو حدي ــف، وه ــع والوق ــره يف الرف ــه غ في
إال املكتوبــة«، وقــد فصــل الدارقطنــي اخلــاف يف رفعــه ووقفــه بــن الــرواة 
ــذا  ــرج ه ــاري مل خي ــام البخ ــر أن اإلم ــت للنظ ــار)1(، والاف ــن دين ــرو ب ــن عم ع
احلديــث يف الصحيــح عــى الرغــم مــن أنــه ترجــم لبــاب مــن األبــواب بقولــه: 
ــه  ــر في ــه مل يذك ــة«)2(، لكن ــاة إال املكتوب ــا ص ــاة ف ــت الص ــاب إذا أقيم »ب
ــراج البخــاري هلــذا احلديــث  ــر عــدم إخ احلديــث الســابق، وقــد عــزا ابــن حج

ــه)3(. ــه ووقف ــف يف رفع ــه خمتل ــه إىل كون يف صحيح

املثال الثالث: 

قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »حييــى ْبــن يزيــد أَُبــو يزيــد اهلنائــي، بري، 
َســِمَع أنــس ْبــن مالــك َقاَلــُه ُشــْعَبة، وَقــاَل خلــف ْبــن خليفــة: كنيته أَُبــو نر، 
ــس يِف الرجــل يكــون  ــد قلــت ألن ــن يزي ــى ْب ــِمَع حيي ــْعَبة َس ــا ُش ــا آدم ن ــُه لن َقاَل
َلــُه الديــن َقــاَل: ال يرتــدف خلــف دابتــه. وَقــاَل أَُبــو معاويــة َعــْن أيَِب قابــة َعــْن 

ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وهــو خطــأ«)4(.  بِ ــٍس َعــِن النَّ أََن

)1( انظر: الدارقطني، العلل، )83/11 وما بعدها(.
)2( البخاري، الجامع الصحيح، )133/1(.

)3( قــال ابــن حجــر فــي الفتــح )149/2(: »هــذه الترجمــة لفــظ حديــث أخرجــه مســلم وأصحــاب الســنن وابــن 
خزيمــة وابــن حبــان مــن روايــة عمــرو بــن دينــار عــن عطــاء بــن يســار عــن أبــي هريــرة واختلــف علــى عمــرو 
ــم  ــم يخرجــه ولمــا كان الحك ــون البخــاري ل ــي ك ــبب ف ــو الس ــك ه ــل إن ذل ــه وقي ــه ووقف ــي رفع ــار ف ــن دين ب

ــي عنــه«. ــاب مــا يغن ــي الب ــي الترجمــة وأخــرج ف صحيحــا ذكــره ف
)4( البخاري، التاريخ الكبير، )310/8(.
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وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:
أوالً: حييــى بــن يزيــد مــن صغــار التابعــن)1(، وهــو صــدوق، قــال عنــه ابن 
معــن: صويلــح)2(، وقــال أبــو حاتم: شــيخ)3(، وذكره ابــن حبــان يف الثقات)4(، 
ــاة)5(.  ــر الص ــك يف ق ــن مال ــس ب ــن أن ــدًا ع ــًا واح ــلم حديث ــه مس وروى ل

ــى بــن يزيــد ســوى شــيخن، أوهلــا أنــس بــن مالــك،  ــاً: مل أجــد ليحي ثاني
والثــاين الفــرزدق الشــاعر)6(، وقــد ذكــر اإلمــام البخــاري أنــس بــن مالــك ريض 
ــي  ــذا اللفــظ، وه ــة هب ــن، ومل أجــد الرواي ــث الدي ــة حدي ــياق رواي ــه يف س اهلل عن
عنــد البيهقــي يف شــعب اإليــان عــن أنــس بــن مالــك ريض اهلل عنــه قــال: »إَِذا 
َتــُه إاِلَّ أَْن َيُكــوَن َقــْد  ــْل َهِديَّ َب َتــُه، َواَل َتْق ْرَكــْب َدابَّ ْرًضــا أِلَِخيــَك َفــَا َت َرْضــَت َق أَْق
ــة  ــة أليب قاب ــة املرفوع ــا الرواي ــَك«)7(، أم ــَل َذلِ ْب ــٌة َق ــُه خُمَاَلَط نَ ْي ــَك َوَب نَ ْي ــَرْت َب َج
عــن أنــس ريض اهلل عنــه فبحثــت عنهــا يف كثــر مــن الكتــب لكنــي مل أجدهــا.

)1( انظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص598(.
ــد  ــق عب ــر، تحقي ــاء الكبي ــى )ت322هـــ(، الضعف ــن موس ــرو ب ــن عم ــد ب ــر محم ــو جعف ــي، أب ــر: العقيل )2( انظ

المعطــي أميــن قلعجــي، ط1، 1984م، دار المكتبــة العلميــة، لبنــان، )436/4(.
)3( انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )198/9(.

)4( انظر: الثقات، ابن حبان، )530/5(.
)5( انظر: مسلم، الصحيح، )كتاب صاة المسافرين وقصرها، باب صاة المسافرين، ح691(.

)6( وقــد أشــار البخــاري إلــى ذلــك فــي التاريــخ الكبيــر )309/1(، حيــث نقــل عــن يحيــى قولــه: كنــت محبوســًا 
أنــا والفــرزدق فــي يــدي مالــك بــن المنــذر، ثــم ثــم ذكــر ليحيــى روايــة عنــه.

ــد، ط1،  ــي حام ــد العل ــق عب ــان، تحقي ــعب اإليم ــي )ت458هـــ(، ش ــن عل ــين ب ــن الحس ــد ب ــي، أحم )7( البيهق
2003م، مكتبــة الرشــد، الســعودية، )370/7(، وقــد ذكــر فــي الحديــث يحيــى بــن ســعيد، والصــواب يحيــى 
بــن يزيــد، وهــذا الحديــث فيــه خــاف فــي الرفــع والوقــف، وفيــه خــاف فــي اســم يحيــى بــن يزيــد، فعنــد ابن 
ماجــة فــي الســنن )501/3(: »عــن عتبــة بــن حميــد عــن يحيــى بــن أبــي إســحاق مرفوعــاً«، وعنــد البيهقــي 
ــاً«،  ــس مروفوع ــن أن ــى ع ــي يحي ــن أب ــد ب ــن يزي ــد ع ــن حمي ــة ب ــن عتب ــرى )573/5(: »ع ــنن الكب ــي الس ف
وفيــه أيضــاً: »عــن عتبــة عــن يحيــى بــن أبــي إســحاق«، لكــن البيهقــي نقــل قــول هشــام بــن عمــار: فــي هــذا 
ــي، عــن  ــد الهنائ ــى بــن يزي ــي وال أراه إال وهمــاً، وهــذا حديــث يحي ــي إســحاق الهنائ ــى بــن أب الحديــث يحي
ــي الترجمــة. ــي أشــار إليهــا البخــاري ف أنــس، ورواه شــعبة ومحمــد بــن دينــار فوقفــاه، وروايــة شــعبة هــي الت
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ــى لإلشــارة إىل  ثالثــاً: ذكــر اإلمــام البخــاري أنــس بــن مالــك يف ترمجــة حيي
اخلــاف بينــه وبــن أيب قابــة يف رفــع احلديــث ووقفــه، وذكــر أن روايــة أيب قابــة 
ــي ذكرهــا البخــاري للحديــث عــى  ــرق الت ــان الط املرفوعــة خطــأ، ويمكــن بي

النحــو اآليت:

 

ــك  ــن مال ــس ب ــر أن ــاري ذك ــة أن البخ ــال الرتمج ــن خ ــر م ــاً: يظه خامس
للتنبيــه عــى اخلــاف يف وقفهــا ورفعهــا،  ريض اهلل عنــه يف ســياق روايــة 
فالروايــة هــي املقصــودة بالدرجــة األوىل، وذكــر أنــس ريض اهلل عنــه جــاء تبعــاً، 

واهلل أعلــم .

ولعــل األمثلــة التــي ذكرهتــا كافيــة لبيــان اهتــام اإلمــام البخــاري باإلشــارة 
إىل تعــارض الوقــف والرفــع، مــن خــال ذكــره لشــيخ الــراوي املرتجــم، يف 

ــا. ــف فيه ــة املختل ــياق الرواي س
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* املطلب الثاين: اإلشارة إىل تعارض الوصل واإلرسال:

ــه اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل إىل موضــوع تعــارض الوصــل واإلرســال، يف  نب

غــر موضــع مــن تراجــم التاريــخ الكبــر، وســأبن يف هــذا املطلــب كيــف أشــار 

ــرواة املرتمجــن،  ــيوخ ال ــره لش ــة مــن خــال ذك اإلمــام البخــاري إىل هــذه القضي

وأذكــر هذيــن املثالــن للتوضيــح: 

املثال األول: 

ــن أَُبــو املنــذر  ــد الرَّمْحَ ْب ــد ْبــن َع قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »حُمَمَّ

ُد ْبــُن امْلِْقــَداِم اْلِعْجِيُّ  ــْرِّي َســِمَع أيــوب واألعمش، َقــاَل يِل أمَْحَ َب ـــاوي اْل ـفـَ الطـَّ

ــْن  ــْرَوَة َع ــُن ُع ــاُم ْب ــا ِهَش َثنَ ــاَل َحدَّ ــاوِيُّ َق َف ــِن الطُّ ــِد الرَّمْحَ ْب ــُن َع ــُد ْب ــا حُمَمَّ َثنَ َحدَّ

ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِ ــِه َعــْن َعاِئَشــَة َقاَلــْت ملــا نزلــت )وأنــذر عشــرتك االقربــن( َقــاَل النَّ ي أَبِ

ِلــِب!  ــِد امْلُطَّ ْب ــي َع ــٍد! َيــا َبنِ َمــُة بِنْــَت حُمَمَّ ِلــِب! َيــا َفاطِ ــِد امْلُطَّ ْب ــُة بِنْــَت َع ي َيــا َصِف

ــع  ــاَل وكي ــْئُتْم. وَق ــا ِش ــايِل َم ــْن َم ــُلويِن ِم ًئا َس ــْي ــَن اهللَِّ َش ــْم ِم ــُك َلُك إيِنِّ ال أَْمِل

ويونــس ْبــن بكــر َعــْن هشــام مثَلــهُ. وَرَواُه مالــك وغــر واحــد َعــْن هشــام َعــْن 

ــل«)1(.  ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، مرس بِ ــِن النَّ ــه َع ي أَبِ

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

ــال  ــن)2(، ق ــاع التابع ــن أتب ــاوي م ـفـَ ــن الطـَّ ــد الرمح ــن عب ــد ب أوالً: حمم

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )156/1(.
)2( انظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص493(.
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عنــه ابــن معــن: ال بــأس بــه)1(، ووثقــه عــي بــن املدينــي)2(، وقــال أبــو حاتــم: 

ــث)4(،  ــر احلدي ــة: منك ــو زرع ــال أب ــًا)3(، وق ــم احيان ــه هي ــح إال أن ــدوق صال ص

وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات)5(، وابــن عــدي يف الكامــل وقــال: يكتــب 

حديثــه)6(. وإخــراج البخــاري لــه يف غــر موضــع مــن الصحيــح)7( يرفــع مــن 

ــه. منزلت

ــى  ــيوخ ع ــة ش ــابقة ثاث ــة الس ــاري يف الرتمج ــام البخ ــه اإلم ــر ل ــاً: ذك ثاني
النحــو اآليت:

ــب  ــة، وغال ــة دون رواي ــا رصاح ــش: ذكرمه ــختياين واألعم ــوب الس أي  .1
ــل أنــه مل خيــرج لــه  ــت روايــات الطفــاوي عنهــا، بدلي ــي أنــه ذكرمهــا ألن أثب ظن

ــام. ــن هش ــا وع ــه إال عنه يف صحيح

هشــام بــن عــروة: ذكــره يف ســياق روايــة للتنبيــه عــى اختــاف   .2
ــاله. ــث وإرس ــل احلدي ــام يف وص ــن هش ــرواة ع ــن ال ــره م ــع غ ــاوي م ـفـَ الطـَّ

ــجرة  ــه، ويف الش ــف في ــث املختل ــرق احلدي ــدة ط ــاري ع ــر البخ ــاً: ذك ثالث
ــرق: ــذه الط ــان ه ــة بي اآلتي

)1( يحيى بن معين، التاريخ، )142/4(.
)2( نقل ذلك عنه الخطيب في تاريخ بغداد، )533/3(.

)3( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )324/7(.
)4( المرجع السابق.

)5( انظر: ابن حبان، الثقات، )442/7(.
)6( انظر: ابن عدي، الكامل في الضعفاء، )410/7(.

)7( وجــدت ثاثــة أحاديــث: عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة )54/3(، وعــن األعمــش )89/8(، وعــن 
.)33/9( أيوب 
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وكيــع  عــن  صحيحــه  يف  مســلم  أخرجهــا  املوصولــة  الروايــة  رابعــاً: 
ــنده عــن وكيــع)2(، والرتمــذي يف جامعــه عــن حممــد  ويونــس)1(، وأمحــد يف مس
ــد  ــا إال عن ــم أجده ــلة فل ــة املرس ــا الرواي ــاوي)3(، أم ـفـَ ــن الطـَّ ــد الرمح ــن عب ب
ــر عــن هشــام)4(، وبحثــت عــن روايــة  ــة ومعم ــر عــن عنبس الطــري يف التفس
مالــك فلــم أجدهــا. ويظهــر مــن الرتمجــة أن البخــاري مل يرجح إحــدى الروايتن 
عــى األخــرى، لكــن الدارقطنــي ذكــر هــذا احلديــث يف عللــه، وقــال: »واملرســل 
أصــح«)5(، أقــول: كنــت أميــل إىل أن الروايــة املوصولــة هــي الصحيحــة لكوهنــا 

)1( انظر: مسلم، الصحيح، )كتاب اإليمان، باب وأنذر عشيرتك األقربين، ح205(
)2( انظر: أحمد بن حنبل، المسند، )25044/494/41(.

)3( انظــر: الترمــذي، الجامــع، )أبــواب الزهــد، بــاب مــا جــاء فــي إنــذار النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قومــه، 2310(؛ )أبــواب التفســير، 
بــاب ومــن ســورة الشــعراء، 3184(.

ــد  ــق أحم ــرآن، تحقي ــل الق ــي تأوي ــان ف ــع البي ــد )ت310هـــ(، جام ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــري، محم ــر: الطب )4( انظ
ــان، )19/ 405، 410(. ــالة، لبن ــة الرس ــاكر، ط1، 2000م، مؤسس ــد ش محم

)5( الدارقطني، العلل، )163/14(.
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ــم  ــد الكري ــور عب ــؤال الدكت ــد س ــي وبع ــلم، لكنن ــح مس ــودة يف صحي موج
الوريــكات، نبهنــي إىل التأمــل يف طريقــة مســلم يف إيرادهــا، فوجدتــه قــد خــرج 

ــاب)1( عــى النحــو اآليت: أحاديــث الب

ذكر احلديث نفسه بروايتن عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.. 1

ثــم ذكــر روايــة واحــدة موصولــة حلديــث عائشــة ريض اهلل عنهــا التــي . 2
هــي موضــع بحثنــا.

ثم ذكر روايتن أخرين حلديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.. 3

ــرو . 4 ــن عم ــر ب ــة وزه ــن قبيص ــه ع ــث نفس ــن للحدي ــر روايت ــم ذك ث
ريض اهلل عنهــا.

ثم أتى بروايتن للحديث نفسه عن ابن عباس ريض اهلل عنها.. 5

فعلمــت حينئــٍذ أن مســلًا أراد مــن إخــراج روايــة عائشــة املوصولــة 

ــح  ــت إىل صحي ــن ذهب ــك ح ــن ذل ــدي م ــا)2(، وزاد تأك ــة فيه ــارة إىل عل اإلش

ــاس  ــن عب ــث اب ــاب حدي ــرج يف الب ــه اهلل أخ ــاري رمح ــدت البخ ــاري فوج البخ

ــه  ــن أن ــم م ــى الرغ ــة، ع ــث عائش ــر حدي ــم، ومل يذك ــرة ريض اهلل عنه وأيب هري

ــد الرمحــن الطفــاوي عــن هشــام بــن عــروة  أخــرج يف صحيحــه ملحمــد بــن عب

ــت  ــا، فخرج ــة ذاهت ــة للعل ــة عائش ــرك رواي ــه ت ــة)3(، فكأن ــن عائش ــه ع ــن أبي ع
)1( انظر: مسلم، الصحيح، )194-192/1(.

)2( هــذا مــا يــراه الدكتــور عبــد الكريــم، وهــو أن مســلمًا قــد يــورد الحديــث فــي صحيحــه لإلشــارة إلــى علــة فيــه 
ال لكونــه صحيحــاً، ولــم يتســنَّ لــي البحــث فــي هــذه المســألة.

)3( انظر: البخاري، الجامع الصحيح، )كتاب البيوع، باب من لم يَر الوساوس من الشبهات، ح2057(
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ــة  ــا املوصول ــة، أم ــن عل ــا م ــو إحدامه ــن ال ختل ــة أن الروايت ــك بنتيج ــد ذل بع

فهــي خطــأ كــا قــال الدارقطنــي، وأمــا الثانيــة فهــي صحيحــة مــن حيــث أهنــا 

ــك  ــلة، لذل ــا مرس ــا لكوهن ــج هب ــة ال حيت ــا ضعيف ــلًة، لكنه ــذا وردت مرس هك

ــم. ــح، واهلل أعل ــا يف الصحي ــن إخراجه ــاري ع ــرض البخ أع

خامســاً: يظهــر مــن صنيــع البخــاري رمحــه اهلل أنــه ذكــر هشــام بــن عــروة 

يف ســياق روايــة حممــد بــن عبــد الرمحــن الطفــاوي عنــه، لإلشــارة إىل علــة 

ــر  ــيخه، وأن ذك ــن ش ــة ع ــب الرتمج ــة صاح ــال يف رواي ــل واإلرس ــارض الوص تع

ــه،  ــودًا لذات ــن مقص ــن مل يك ــد الرمح ــن عب ــد ب ــيوخ حمم ــروة يف ش ــن ع ــام ب هش

ــم. ــورة، واهلل أعل ــة املذك ــارة إىل العل ــا لإلش وإن

املثال الثاين: 

ــُه  ــدي، أصَل ــاك الكن ــن الضح ــراح ْب ــه اهلل: »ج ــاري رمح ــام البخ ــال اإلم ق

ــَحاق  ــُه إِْس ــراً، روى َعنْ ــه خ ــى علي ــا. وأثن ــو جارن ــم: ه ــو نعي ــاَل أَُب ــويف َق ك

ــٍس  ْي ــِن َق ــاِك ْب حَّ ــُن الضَّ اُح ْب ــرَّ ــا اجْلَ َثنَ ــٍد َحدَّ ــُن جُمَاِه ــِيُّ ْب ــاَل يِل َع ْيَان َق ــَل ــن ُس ْب

ــاَل:  ــِه َق ي ــْن أَبِ ــَدَة َع َرْي ــِن ُب َاَن ْب ْي ــَل ــْن ُس ــٍد َع ْرَث ــِن َم ــَة ْب ــْن َعْلَقَم : َع ــِديُّ اْلِكنْ

ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: أَْخــِريِْن َعنُْهــَا.  بِ يَلــْنِ َفَقاَلــْت لِلنَّ ــَرأٌَة باْبنَِهــا َوَزْوِجَهــا َقتِ َلــِت اْم َب أَْق

اَن: َعــْن  َي ــرو َعــْن أيَِب إِْســَحاق َعــْن ُســْف َوَقــاَل يِل اجلعفــي َعــْن معاويــة ْبــن َعْم

ــر  ــّي ملسو هيلع هللا ىلص. فذك بِ ــرأة بابنيهــا النَّ ــز: جــاءت ام ــد العزي ْب ــن َع ــر ْب ــْن ُعَم علقمــة َع

ــه«)1(.  ــاله وانقطاع ــح بإرس ــذا أص ــد اهللَّ: وه ْب ــو َع ــاَل أَُب ــوه، َق نح

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )228/2(.
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وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

أوالً: جــراح بــن الضحــاك صــدوق مــن كبــار أتبــاع التابعــن)1(، قــال فيــه 

ــأس  ــث ال ب ــح احلدي ــم: صال ــو حات ــال أب ــث)2(، وق ــارِب احلدي ــاري: مق البخ

ــة مــن  ــد ثق ــن مرث ــة ب ــيخه علقم ــان يف الثقــات)4(، وش ــن حب ــره اب ــه)3(، وذك ب

ــح)5(. ــال الصحي رج

ــه  ــة للتنبي ــياق رواي ــد يف س ــن مرث ــة ب ــاري علقم ــام البخ ــر اإلم ــاً: ذك ثاني

عــى تعــارض الوصــل واإلرســال يف روايــة جــراح بــن الضحــاك وســفيان 

ــلة. ــة املرس ــاري الرواي ــام البخ ــح اإلم ــد رج ــة، وق ــن علقم ــوري ع الث

ويمكن بيان الطرق التي ذكرها البخاري عى النحو اآليت:

 

)1( انظر، ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص138(.
)2( انظــر: الترمــذي، العلــل الكبيــر، )ص394(. ومصطلــح »مقــارب الحديــث« قــال عنــه الدكتــور محمــد حــوى: 
ــرح  ــي الج ــوى، منهــج اإلمــام البخــاري ف ــد البخــاري« محمــد ح ــة عن ــار النازل ــو مــن مصطلحــات االعتب »ه
)www.ahlalhdeeth.com( ــى اإلنترنــت ــى أهــل الحديــث عل ــي موقــع ملتق والتعديــل، )ص405(. وف
ــول البخــاري  ــث بق ــد البخــاري، عنوانهــا »إعــام أهــل الحدي ــى هــذا المصطلــح عن ــرة عــن معن ــة قصي مقال
مقــارب الحديــث« خــرج فيهــا صاحبهــا بمــا يشــبه كام الدكتــور محمــد حــوى وهــو كونهــا تــدل علــى مــن 

ــرده. يكتــب حديثــه وال يحتمــل تف
)3( انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )524/2(.

)4( انظر: ابن حبان، الثقات، )149/6(.
)5( انظر: المزي، تهذيب الكمال، )308/20(.
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ــن يل أن  ــراح بوجــه عــام، وقــد تب ــاً: ال شــك أن الثــوري أوثــق مــن اجل ثالث
روايــات اجلــراح بــن الضحــاك عــن علقمــة قليلة جــدًا مقارنــة بروايات ســفيان 
ــفيان عــن علقمــة يف  ــرج لس الثــوري عــن علقمــة، إضافــة إىل أن البخــاري أخ
الصحيــح حديــث »أفضلكــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه«)1(، وعــى الرغــم من 
ــاري  ــة)2( إال أن البخ ــن علقم ــث ع ــذا احلدي ــاك روى ه ــن الضح ــراح ب أن اجل
ــن  ــد م ــن مرث ــة ب ــت يف علقم ــوري أثب ــون الث ــد لك ــذا تأكي ــه، ويف ه مل خيرج
اجلــراح، لذلــك رجــح اإلمــام البخــاري الروايــة املرســلة لســفيان عــن علقمــة. 

ــة  ــا رواي ــاري، أم ــر البخ ــد غ ــة عن ــراح املوصول ــة اجل ــد رواي ــاً: مل أج رابع
ــرْشٍ،  ــُن بِ ــُد ْب ــن حُمَمَّ ــه »ع ــيبة يف مصنف ــن أيب ش ــد اب ــي عن ــلة فه ــفيان املرس س

)1( انظر: البخاري، الجامع الصحيح، )كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، 5028(.
)2( انظــر: الدارمــي، عثمــان بــن ســعيد بــن خالــد )ت280هـــ(، الــرد علــى الجهميــة، تحقيــق بــدر بــن عبــد اللــه 

ــر، الكويــت، )ص187(. ــدر، ط2، 1995م، دار ابــن األثي الب
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ــَن  ــَر ْب ــِمَع ُعَم ــْن َس ــي َم َثنِ ــاَل َحدَّ ــَد، َق ْرَث ــِن َم ــَة ْب ــْن َعْلَقَم ــَعٌر، َع ْس ــن ِم ع
ــاء يف  ــا ج ــْنِ ...«)1(، وم يَل ــا َقتِ ــا َوَزْوِجَه ــَرأٌَة بِاْبنَِه ــرَِّت اْم ــاَل: َم ــِز، َق ــِد اْلَعِزي ْب َع
ــاله  ــح بإرس ــذا أص ــة: »وه ــر الرتمج ــاري يف آخ ــول البخ ــر ق ــة يف ــذه الرواي ه
ــي ملسو هيلع هللا ىلص،  ــد العزيــز عــن النب ــر بــن عب وانقطاعــه«، فإنــه أراد باإلرســال روايــة عم
وأراد باالنقطــاع روايــة علقمــة بــن مرثــد عــن عمــر بــن عبــد العزيــز)2(، حيــث 

ــر. إن بينهــا مــن مل ُيذكـَ

* املطلب الثالث: اإلشارة إىل خمالفة الراوي لغريه يف اإلسناد:

ــمه، أو  ــب اس ــادة راوٍ، أو قل ــدة، كزي ــور عدي ــا ص ــناد هل ــة يف اإلس املخالف
ــيوخ،  ــر الش ــوع ذك ــق بموض ــه تعل ــة ل ــوع املخالف ــر، وموض ــراٍو آخ ــدال راٍو ب إب
ــر عــن الشــيخ نفســه، وال يمكــن  ذلــك أن املخالفــة تكــون بــن راويــن أو أكث

ــيخه. ــن كل راٍو وش ــة ب ــة العاق ــة طبيع ــد معرف ــا إال بع ــح بينه الرتجي

وقــد اعتنــى اإلمــام البخــاري ببيــان أوجــه االختــاف يف أســانيد الراويــات 
املذكــورة يف التاريــخ الكبــر، فــكان يــورد يف ترمجــة الــراوي روايــة لــه عــن 
ــأكتفي  ــه، وس ــيخ نفس ــن الش ــنادها ع ــم يف إس ــراوي املرتج ــف ال ــيخه، خيتل ش
ــف أشــار اإلمــام البخــاري إىل املخالفــة  ــم أبــن كي ــال واحــد منهــا، ث ــر مث بذك

ــم. ــراوي املرتج ــيخ ال ــره لش ــال ذك ــن خ ــناد م يف اإلس

)1( ابن أبي شيبة، المصنف، )19348/206/4(.
)2( قــرن اإلمــام البخــاري بيــن اإلرســال واالنقطــاع فــي موضعيــن مــن التاريــخ الكبيــر، تقــدم الــكام عــن الموضــع 
ــد ْبــن  ــي روى َعنْــُه ُمَحمَّ ــد الجعِف األول، أمــا الموضــع الثانــي فهــو قولــه )401/1(: »إِْســَحاق ْبــن ُمَحمَّ
ــن  ــث، لك ــى بح ــة إل ــر بحاج ــى، واألم ــي المعن ــر ف ــي التغاي ــران يقتض ــذا االقت ــع«، وه ــل منقط ــة، مرس طلح

ــي هــذه الدراســة. ــه ف ــع ل ــام ال يتس المق
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ــى  ــْن أب : َع ــارِيُّ َة اْلِغَف ــَرَ ْي ــُن َم ــى ْب ــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »ِعيَس ق
ــزال اهلل  ــة وال ي ــام جن ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: الصي بِ ــِن النَّ ــُه َع ــس َريِضَ اهللَُّ َعنْ ــن أن ــاد ع الزن
ــدة  ــْن زائ ــِيّ َع ــن َع ــن ْب ــهِ. َوَرَوى حس ــِة أَِخي ــا دام يِف َحاَج ــد م ــة العب يف حاج
ــُه َعــِن  ــد اهللَّ ْبــن ذكــوان أيَِب الزنــاد َعــِن الرقــايش َعــْن أنــس َريِضَ اهللَُّ َعنْ ْب َعــْن َع
ــن  ــد اهللَّ ْب ْب ــْن َع ــطي َع ــن الواس َس ــن احْلَ ــد ْب ــون. َوَرَوى حُمَمَّ ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف الع بِ النَّ
ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِ ــُه َعــِن النَّ ــَرَة َريِضَ اهللَُّ َعنْ َرْي ــرَِج َعــْن أيَِب ُه َنــاِد َعــِن األَْع عامــر َعــْن أيَِب الزِّ

ــح«)1(.  ــون. وال يص يِف الع

وبيان هذا ملثال عى النحو اآليت:

ــي  أوالً: عيســى بــن ميــرة الغفــاري ذكــره البخــاري، وذكــر يف الرتمجــة الت
ــي احلنــاط وهــو  ــى بــن ميــرة املدين ــى وهــو عيس ــى بــن أيب عيس ــه »عيس تلي
اخليــاط«، ثــم قــال يف الرتمجــة التــي تليهــا »عيســى بــن ميــرة بــن حيــان«)2(، 
ــاري  ــد، وأن البخ ــم واح ــب)4( إىل أهن ــم)3(، واخلطي ــن أيب حات ــب اب ــن ذه لك

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )404/6(.
)2( انظــر: البخــاري، التاريــخ الكبيــر، )405/6(. قــال د. أحمــد معبــد عبد الكريــم: »وقد ذكر البخــاري في تاريخه 
ــي تاريخــه  ــى هــذا، ... لكنــه ف ــر أيًضــا ترجمــة واحــدة لعيس ــي الضعفــاء الصغي ــر، وف ــوع باســم الصغي المطب
الكبيــر ذكــر ترجمــة مســتقلة باســم: عيســى بــن ميســرة الغفــاري، ثــم أعقبهــا بترجمــة ثانيــة مســتقلة باســم 
»عيســى بــن أبــي عيســى« وقــال فيهــا: وهــو عيســى بــن ميســرة المدينــي الحنــاط »وهــذا واضــح فــي تقريــره 
ــروِى عــن أبــي الزنــاد، وفــي الثانيــة أنه  أن الترجمتيــن لشــخص واحــد، وإن كان ذكــر فــي األولــى أنــه ِغَفــاري، وَي
مدينــي ويــروى عــن نافــع والشــعبي ... ولكــن َوهــم البخــاري فــي التاريــخ الكبيــر: أنــه ذكــر عقــب الترجمتيــن 
المذكورتيــن ترجمــة ثالثــة باســم »عيســى بــن ميســرة بــن حيــان« وذكــر أنــه يعد فــي أهــل المدينة، وبــروى عن 
ــي الزنــاد، وهــذا موافــق لمــا ذكــره فــي الترجمــة األولــى ولكــن البخــاري لــم يربــط بيــن هاتيــن الترجمتيــن:  أب
ــح  ــاب النف ــق كت ــد، تحقي ــد معب ــم، أحم ــد الكري ــة واألولى«.اهـــ. عب ــن الثاني ــط بي ــا رب ــى كم ــة واألول الثالث
الشــذي فــي شــرح جامــع الترمــذي البــن ســيد النــاس، ط1، 1409هـــ، دار العاصمــة، الســعودية، )585/1(.

)3( انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )290/6(.
)4( انظر: الخطيب البغدادي، الموضح ألوهام الجمع والتفريق، )144/1(.
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ــا، ألن  ــوع بحثن ــى موض ــر ع ــاف ال يؤث ــذا االخت ــة، وه ــم ثاث ــَم يف جعله َوِه
ــن  ــة م ــو ثق ــاد فه ــو الزن ــيخه أب ــا ش ــال)1(. أم ــكل ح ــدًا ب ــف ج ــراوي ضعي ال

ــح)2(. ــال الصحي رج

ثانيــاً: ذكــر اإلمــام البخــاري أبــا الزنــاد شــيخًا لعيســى بــن ميــرة، وذكــره 
ــرة  ــن مي ــى ب ــن عيس ــناد ب ــاف يف اإلس ــى االخت ــه ع ــة للتنبي ــياق رواي يف س
وغــره مــن الــرواة عــن أيب الزنــاد، ويمكــن بيــان الطــرق التــي ذكرهــا البخــاري 

يف الرتمجــة عــى النحــو اآليت:

 

)1( انظر: المزي، تهذيب الكمال، )15/23(.
)2( انظر: المرجع السابق، )476/14(.
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ــور يف  ــرة املذك ــن مي ــى ب ــث عيس ــث أن حدي ــد البح ــن يل بع ــاً: تب ثالث

الرتمجــة ليــس حديثــًا واحــدًا وإنــا عــدة أحاديــث جممعــة، األول عنــد ابــن ماجــة 

َســُد  بســنده عــن عيســى عــن أيب الزنــاد عــن أنــس أَنَّ َرُســوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »احْلَ

ــَا  ــَة، َك َئ ي ــُئ اخْلَطِ ــُة ُتْطِف َدَق ــَب، َوالصَّ ــاُر احْلََط ــْأُكُل النَّ ــَا َت ــنَاِت، َك َس ــْأُكُل احْلَ َي

ــٌة ِمــَن النَّــارِ«)1(، والثــاين:  ــاُم ُجنَّ َي ْؤِمــِن، َوالصِّ ــَاُة ُنــوُر امْلُ ــاُء النَّــارَ، َوالصَّ ُيْطِفــُئ امْلَ

ــِن  ــِس ب ــادِ، عــن أن ن ــى عــن أيب الزِّ ــنده عــن عيس ــري يف الثانــن بس ــد اآلج عن

ــاُر  ــأكُل الن ــا ت ــناِت ك ــأكُل احلس ــُد ي ــوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »احلس ــاَل رس ــاَل: ق ــٍك ق مال

ــورٌ،  ــاُة ن ــارَ، والص ــاُء الن ــُئ امل ــا ُيطف ــَة ك ــُئ اخلطيئ ــُة ُتطف ــَب، والصدق احلط

ــرِء مــامل  ــزاُل اهللُ عــزَّ وجــلَّ يف حاجــِة امل ــاَل: »ال ي ــارِ«. وق ــن الن ــٌة ِم ــاُم ُجن والصي

يــزْل يف حاجــِة أخيــِه«)2(. وهــذا يفــر قــول البخــاري يف الرتمجــة »َوَرَوى حســن 

ــن  َس ــن احْلَ ــد ْب ــون. َوَرَوى حُمَمَّ ــاد ... يِف الع ــْن أيَِب الزن ــدة َع ــْن زائ ــِيّ َع ــن َع ْب

ــدة  ــون« أي أن زائ ــاِد ... يِف الع َن ــْن أيَِب الزِّ ــر َع ــن عام ــد اهللَّ ْب ْب ــْن َع الواســطي َع

وعبــد اهلل بــن عامــر رويــا حديــث »ال يــزال اهلل ...«، دون قولــه »الصيــام جنــة«. 

ــم. واهلل أعل

)1( ابــن ماجــة، الســنن، )أبــواب الزهــد، بــاب الحســد، 4210(. وحتــى هــذا الحديــث قــال عنــه البــزار: هــي ثاثــة 
أحاديــث مقطعــة، وأنــا جمعتهــا. انظــر: البــزار، أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق )ت292هـــ(، مســند البــزار 
ــة العلــوم  ــق محفــوظ الرحمــن زيــن اللــه وآخريــن، ط1، 2009م، مكتب ــر الزخــار، تحقي المنشــور باســم البح

والحكــم، الســعودية، )336/12(.
ــيخاً،  ــن ش ــن ثماني ــًا ع ــون حديث ــه ثمان ــزء في ــه )ت360هـــ(، ج ــد الل ــن عب ــين ب ــن الحس ــد ب ــري، محم )2( اآلج
ــري  ــياق اآلج ــان، )ص56(. وس ــين، ط1، 2011م، دار البشــائر اإلســامية، لبن ــم الحس ــق محمــد إبراهي تحقي

ــًا واحــداً. ــس متن ــه لي ــى أن ــدل عل للحديــث ي



أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني، املتصلة بعلل رواياهتم املذكورة يف الترمجة

161

ــة  رابعــاً: روايــة زائــدة عــن أيب الزنــاد ذكرهــا ابــن حجــر يف املطالــب العالي
نقــًا عــن أيب يعــى)1(، وروايــة عبــد اهلل بــن عامــر عــن أيب الزنــاد عنــد الطــراين 
يف املعجــم الكبــر)2(، وهــذه الروايــات الثــاث ال ختلــو إحداهــا مــن ضعــف، 
ــد  ــا يزي ــة فيه ــداً، والثاني ــف ج ــو ضعي ــرة وه ــن مي ــى ب ــا عيس ــاألوىل فيه ف
ــف  ــو ضعي ــر وه ــن عام ــد اهلل ب ــا عب ــة فيه ــف)3(، والثالث ــو ضعي ــايش وه الرق
أيضــًا)4(. وهكــذا نــرى أن اإلمــام البخــاري أخــرج هــذه الروايــات عــن أيب 
ــنادها،  ــره يف إس ــه لغ ــارة إىل خمالفت ــرة لإلش ــن مي ــى ب ــة عيس ــاد، يف ترمج الزن

ــم. واهلل أعل

ــيق  ــة، تنس ــانيد الثماني ــد المس ــة بزوائ ــب العالي ــر )852هـــ(، المطال ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب ــقاني، أحم )1( العس
ــي  ــث ف ــد الحدي ــم أج ــعودية، )583/11(. ول ــة، الس ــثري، ط1، 1419هـــ، دار العاصم ــر الش ــن ناص ــعد ب س
ــي الزنــاد، إنمــا مــن روايــة الحجــاج الخصــاف ومعلــى بــن ميمــون  ــي يعلــى مــن روايــة زائــدة عــن أب مســند أب
ــق حســين ســليم  ــي الموصلــي )307هـــ(، المســند، تحقي ــي الزنــاد. انظــر: أبــو يعلــى، أحمــد بــن عل عــن أب

ــوريا، )132/7، 151(. ــون، س ــد، ط1، 1984م، دار المأم أس
ــد  ــن عب ــدي ب ــق حم ــر، تحقي ــم الكبي ــوب )ت360هـــ(، المعج ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــي، س ــر: الطبران )2( انظ

ــر، )118/5(. ــة، مص ــن تيمي ــة اب ــلفي، ط2، مكتب ــد الس المجي
)3( انظر: المزي، تهذيب الكمال، )64/32(.

)4( انظر: المرجع السابق، )150/15(.
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أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني، املتصلة بعلل املنت

* املطلب األول: اإلشارة إىل تفرد الراوي املترجم عن شيخه:

ــرواة  ــرد ال ــان تف ــه- ببي ــن كتاب ــع م ــر موض ــاري -يف غ ــام البخ ــي اإلم عن

عــن شــيوخهم، فــكان يذكــر للــراوي املرتجــم شــيخًا يف ســياق روايــة، لإلشــارة 

ــد  إىل تفــرد هــذا الــراوي عــن شــيخه بالروايــة املذكــورة، وقــد ذكــر الباحــث عب

ــال فيهــا البخــاري يف  ــة حديــث ق ــر مــن مائ الرمحــن الشــايع يف رســالته)1( أكث

ــر. ــان هلــذا األم ــن بي ــه. ويف املثالــن اآلتي ــر: ال يتابــع علي التاريــخ الكب

املثال األول:

ــاً،  قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »أســاء بــن احلكــم الِفــزارّي، ســمع علي

روى عنــه عــي بــن ربيعــة، يعــد يف الكوفيــن، قــال ]أي عــي[: كنــت إذا حدثني 

ــرَو عــن أســاء ابــن  ــي ملسو هيلع هللا ىلص حلفتــه فــإذا حلــف يل صدقتــه، ومل ُي رجــل عــن النب

ــاب  ــد روى أصح ــه، وق ــع علي ــر ومل يتاب ــث آخ ــد وحدي ــذا الواح ــم إال ه احلك

ــي ملسو هيلع هللا ىلص بعضهــم عــن بعــض فلــم حيلــف بعضهــم بعضــاً«)2(.  النب

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

ــالة  ــه، رس ــع علي ــاري ال يتاب ــا البخ ــال فيه ــي ق ــث الت ــليمان، األحادي ــن س ــن ب ــد الرحم ــايع، عب ــر: الش )1( انظ
ــب. ــذا المطل ــة ه ــي أمثل ــه ف ــدت من ــد أف ــعودية، 1422هـــ. وق ــرى، الس ــة أم الق ــتير، جامع ماجس

)2( البخاري، التاريخ الكبير، )54/2(.

املبحث الثاين
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ــه  ــث)1(، ووثق ــل احلدي ــعد: قلي ــن س ــه اب ــال في ــم، ق ــن احلك ــاء ب أوالً: أس
ــة  ــه رواي ــس ل ــئ)3(، ولي ــال: خيط ــات وق ــان يف الثق ــن حب ــره اب ــي)2(. وذك العج

ــه. ــب ريض اهلل عن ــن أيب طال ــي ب ــن ع إال ع

ثانيــاً: مل يكتــف اإلمــام البخــاري بذكــر عــي بــن أيب طالب شــيخًا ألســاء، 
ــو  ــث -وه ــذا احلدي ــه، وه ــاء عن ــه أس ــرد ب ــث تف ــياق حدي ــره يف س ــا ذك وإن
ــام  ــر أن اإلم ــنده)4(، والظاه ــدي يف مس ــه احلمي ــتحاف- أخرج ــث االس حدي
ــتدل  ــه«، واس ــع علي ــال »ومل يتاب ــه ق ــرد، ألن ــة بالتف ــذه الرواي ــّل ه ــاري أع البخ
ــد  ــتحاف، وق ــض دون اس ــن بع ــم ع ــة روى بعضه ــأن الصحاب ــك ب ــى ذل ع
ــه املــزيُّ يف هتذيــب الكــال، لكــن ابــن  خالــف اإلمــاَم البخــاريَّ فيــا ذهــب إلي
ــل يف ذلــك، ألن  ــام التفصي ــام مق ــس املق ــع عــن رأي البخــاري، ولي ــر داف حج
مــا هيمنــا هــو مــراد اإلمــام البخــاري مــن ذكــره للشــيخ والروايــة بغــض النظــر 

ــه راجحــًا أو مرجوحــاً. عــن كون

ثالثــاً: كأن البخــاري -يف ذكــره لتفــرد أســاء عــن عــي بالروايــة املذكــورة- 
ــن  ــرَو ع ــه: »ومل ي ــك قول ــد ذل ــاء، ويؤي ــف أس ــة إىل تضعي ــارة ضمني ــر إش يش
أســاء إال هــذا احلديــث وحديثــًا آخــر«. فأســاء قليــل احلديــث، وهــو مــع قلــة 

ــه، فــدل ذلــك عــى ضعفــه، واهلل أعلــم. ــرد بــا ال يتابــع علي حديثــه تف

)1( ابن سعد، الطبقات، )247/6(.
)2( العجلي، الثقات، )ص63(.

)3( ابن حبان، الثقات، )59/4(.
ــين ســليم أســد، ط1،  ــق حس ــند، تحقي ــدي )ت219(، المس ــر الحمي ــن الزبي ــه ب ــد الل ــدي، عب ــر: الحمي )4( انظ

ــوريا، )148/1(. ــقا، س 1996م، دار الس
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املثال الثاين:

ــد اهللَّ الفريــايب  ْب ــو َع ــد ْبــن يوســف أَُب قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »حُمَمَّ
ِن َعــْن َحِكيِم  ــِد الرَّمْحَ ْب اُن َعــْن َطارِِق ْبــِن َع َي ــا ُســْف َثنَ ــٌد َقــاَل َحدَّ ــا حُمَمَّ ... َقــاَل َلنَ
ــاَل  اُن، َق ــَي ْس ــِم النِّ ــُة اْلِعْل ــٌة َوآَف ــُعوٍد قــال لــكل شــئ آَف ــِن َمْس ــِن اْب ــٍر َع ــِن َجابِ ْب

َياَن«)1(. ــَد أََحــٍد ِمــْن أَْصَحــاِب ُســْف ــَراِق َهــَذا احْلَِديــُث ِعنْ ــٌد: مَلْ َيُكــْن بِاْلِع حُمَمَّ

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

أوالً: حممــد بــن يوســف الفريــايب، ثقــة مشــهور، وهو مــن شــيوخ البخاري، 
ــر  ــايب، وذك ــيوخ الفري ــاري يف ش ــره البخ ــد ذك ــم، وق ــام عل ــوري إم ــفيان الث وس
ــن  ــث م ــذا احلدي ــن أن ه ــم ب ــه، ث ــعود ريض اهلل عن ــن مس ــن اب ــًا ع ــه حديث ل
ــي تفــرد هبــا الفريــايب، وأنــه مل يكــن موجــودًا عنــد أحــد بالعــراق  األحاديــث الت

ــنن)2(. ــي يف الس مــن أصحــاب ســفيان، واحلديــث أخرجــه الدارم

ــث،  ــه احلدي ــل ب ــا يع ــس مم ــاري لي ــره البخ ــذي ذك ــرد ال ــذا التف ــاً: ه ثاني
ــى إن اإلمــام البخــاري مل يــأت بــا يشــر إىل تعليلــه، وإنــا اكتفــى باإلشــارة  حت
إىل التفــرد، وهــذا يؤكــد أن التفــرد بحــد ذاتــه ال يعــد علــة، إال إذا حفتــه 
القرائــن، ويف ذلــك يقــول احلاكــم: »ليــس الشــاذ مــن احلديــث أن يــروي الثقــة 

ــاذ«)3(. ــس بش ــذا لي ــره، ه ــه غ ــا ال يروي م

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )264/1(.
)2( انظــر: الدارمــي، عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن الفضــل )ت255هـــ(، الســنن، تحقيــق حســين ســليم أســد، 

ط1، 2000م، دار المغنــي للنشــر والتوزيــع، الســعودية، )المقدمــة، بــاب مذاكــرة العلــم، 647(.
)3( الحاكم، معرفة علوم الحديث، )ص119(.
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ــن  ــان مواط ــي ببي ــاري عن ــام البخ ــابق أن اإلم ــكام الس ــن ال ــر م ويظه

ــل  ــراوي املرتجــم عــن شــيخه، ســواء كان هــذا التفــرد مســتوجبًا لتعلي تفــرد ال

ــاين،  ــال الث ــا يف املث ــول ك ــتوجبًا للقب ــال األول، أو مس ــا يف املث ــه، ك ــث ب احلدي

ــم. واهلل أعل

* املطلب الثاين: اإلشارة إىل خمالفة الراوي لغريه يف املنت:

تقــدم الــكام يف املبحــث الســابق عــن املخالفــة يف اإلســناد، وبينــت 

ــة كل راو  ــة عاق ــة طبيع ــا إىل معرف ــاج من ــرواة حيت ــن ال ــح ب ــاك أن الرتجي هن

مــن الــرواة املختلفــن بشــيخهم الــذي اختلفــوا عنــه، واملخالفــة يف املتــن حتتاج 

الــيء ذاتــه للرتجيــح، وســأبن يف املثــال اآليت كيــف أشــار اإلمــام البخــاري إىل 

ــن. ــرواة املرتمج ــيوخ ال ــره لش ــال ذك ــن خ ــن م ــاف يف املت االخت

َيان األشــّل  ــو ُســْف ـــريف ْبــن شــهاب أَُب قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل: »طـَ

َة َعــْن أيَِب  اَن َعــْن أيَِب َنــْرَ َي العطــاردي، ... وقــال ابــن فضيــل َعــْن أيَِب ُســْف

ٌد  ــدَّ ــا ُمَس َثنَ ، َحدَّ َ ــرَّ َي ــا َت ــاِب َوَم ــَة اْلِكَت ــَرَأ َفاحِتَ ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أَْن َنْق بِ ــا النَّ َرَن ــِعيٍد: أََم َس

ــَراَءِة  ــِن اْلِق ــِعيٍد َع ــا َس ــأَْلُت أََب َة َس ــْرَ ــو َن ــا أَُب ــَزَة ن ــِن مَحْ اِم ْب ــوَّ ــِن اْلَع ــى َع َي ــا حَيْ ن

ــَرَة  َرْي ــِد اهللَِّ َوَهــَذا أَْوىَل ألَنَّ أََبــا ُه ْب ــو َع ــَة اْلِكَتــاِب، َقــاَل أَُب َخْلــَف اإْلَِمــاِم َقــاَل: َفاحِتَ

ــو  ــاَل أَُب ــاِب، َوَق ــِة اْلِكَت ــّي ملسو هيلع هللا ىلص: ال َصــاَة إاِل بَِفاحِتَ بِ ــِن النَّ ــُروا َع ــٍد َذَك ــْرَ َواِح َوَغ

ــَزَأَك.«)1(.  ــْل أَْج ــْرٌ َوإِْن مَلْ َتْفَع ــَو َخ ــَرةَ: إِْن ِزْدَت َفُه ُهَرْي

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )357/4(.



أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني، املتصلة بعلل رواياهتم املذكورة يف الترمجة

166

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

أوالً: طريــف بــن شــهاب، أمجــع األئمــة عــى ضعفــه)1(، وقــال عنــه 

ــن  ــروي ع ــا وي ــى يقلبه ــار حت ــم يف األخب ــا هي ــيخا مغف ــان: »كان ش ــن حب اب

ــا أنكــر  الثقــات مــاال يشــبه حديــث األثبــات«)2(، وقــال ابــن عــدي: »وإِنَّ

عليــه يف متــون األحاديــث أشــياء مل يــأت هبــا غــره وأمــا أســانيده فهــي 

ــن  ــدل أن موط ــدي ي ــن ع ــان واب ــن حب ــن كام اب ــر م ــتقيمة«)3(. والظاه مس

ــذي  ــر ال ــو األم ــون، وه ــه للمت ــو ضبط ــهاب ه ــن ش ــف ب ــن طري ــف ع الضع

أشــار إليــه البخــاري يف الرتمجــة.

ــذر بــن  ــو نــرة، املن ــره البخــاري لطريــف هــو أب ــيخ الــذي ذك ــاً: الش ثاني

مالــك العبــدي، وهــو ثقــة مــن رجــال مســلم، وقــد ذكــره البخــاري يف ســياق 

ــذه  ــن ه ــرة يف مت ــن أيب ن ــر ع ــراو آخ ــف ل ــة طري ــى خمالف ــه ع ــة، للتنبي رواي

ــى  ــة ع ــاري يف الرتمج ــام البخ ــا اإلم ــي ذكره ــرق الت ــان الط ــن بي ــة، ويمك الرواي

ــو اآليت: النح

 

حبــان،  وابــن  )ص60(؛  الضعفــاء،  والنســائي،  327(؛   /3( التاريــخ،  معيــن،  بــن  يحيــى  مثــاً:  انظــر   )1(
.)381/1( المجروحــون، 

)2(  ابن حبان، المجروحين، )381/1(.
)3( ابن عدي، الكامل في الضعفاء، )188/5(.



أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني، املتصلة بعلل رواياهتم املذكورة يف الترمجة

167

ــل  ثالثــاً: الــراوي الــذي خالفــه طريــف هــو العــوام بــن محــزة، والعــوام قلي
ــاري  ــح البخ ــد رج ــم)1(، وق ــا وه ــدوق رب ــر: ص ــن حج ــه اب ــال عن ــث، ق احلدي

ــة طريــف. ــه عــى رواي روايت

رابعــاً: اســتدل البخــاري يف ترجيحــه بشــاهد مــن حديــث أيب هريــرة 
ــف  ــع طري ــة- تاب ــو ثق ــادة -وه ــن يل أن قت ــث تب ــد البح ــه، وعن ريض اهلل عن
ــاري  ــام البخ ــا اإلم ــة رواه ــذه املتابع ــرة، وه ــن أيب ن ــه ع ــهاب يف روايت ــن ش ب
ــْن أيَِب  ــَاًعا ِم ــاَدُة َس ــْر َقَت ــا: »َومَلْ َيْذُك ــال عقبه ــام وق ــف اإلم ــراءة خل ــزء الق يف ج
ــن اإلمــام البخــاري أن هــذه  ــس، فب ــَذا«)2(، وقتــادة مشــهور بالتدلي َة يِف َه ــْرَ َن

)1( انظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص433(.
ــن  ــل الرحم ــق فض ــام، تحقي ــف اإلم ــراءة خل ــم )ت265هـــ(، الق ــن إبراهي ــماعيل ب ــن إس ــد ب ــاري، محم )2( البخ

الثــوري، ط1، 1980م، المكتبــة الســلفية، )ص30(.
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املتابعــة ال يعتــد هبــا الحتوائهــا عــى شــبهة تدليــس، ورجــح الروايــة األخــرى، 
ــرى أن اإلمــام البخــاري أشــار مــن خــال  لوجــود شــواهد تعضدهــا، وهكــذا ن
ذكــره أليب نــرة يف شــيوخ طريــف، إىل خمالفــة طريــف لغــره يف متــن احلديــث 
املذكــور، ورجــح روايــة العــوام عــن أيب نــرة عــى روايــة طريــف مســتدالً 

ــه. ــرة ريض اهلل عن ــث أيب هري ــن حدي ــاهد م بش

ــي تقــدم بياهنــا يف هــذا الفصــل، يتضــح أن ذكــر  ومــن خــال األمثلــة الت
شــيخ الــراوي املرتجــم إذا جــاء يف ســياق روايــة، فإنــه -غالبــاً- ال يكــون اهلــدف 
منــه أمــرًا متعلًقــا بــذات الــراوي املرتجــم أو شــيخه، بــل يكــون اهلدف األســايس 
ذكــر الروايــة واإلشــارة إىل مــا فيهــا مــن علــة، فيــأيت ذكــر الشــيخ تبعــًا لذلــك، 
ــة  ــاً- عــى إشــارة ضمني عــى أن ذكــر هــذه الروايــة وبيــان علتهــا حيتــوي -غالب
لطبيعــة العاقــة بــن الــراوي املرتجــم وشــيخه، وأقــول غالبــًا ألن األمــر بحاجة 

إىل اســتقراٍء أكثــر، واهلل أعلــم. 
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ــي  ــباب الت ــة، األس ــذه الدراس ــن ه ــة األوىل م ــول الثاث ــرت يف الفص ذك

ــن يف  ــرواة املرتمج ــيوخ ال ــره لش ــال ذك ــن خ ــا م ــاري إليه ــام البخ ــار اإلم أش

ــراوي املرتجــم  ــه عاقــة بال ــباب منهــا مــا ل ــاك أن هــذه األس ــه، وبينــت هن كتاب

ــة املذكــورة  ــة بالرواي ــه عاق ــا ل ــيخه، ومنهــا م ــة بش ــه عاق ــا ل ــه، ومنهــا م نفس

ــة. يف الرتمج

وإن دراســتنا ملنهــج اإلمــام البخــاري يف ذكــر شــيوخ الــرواة املرتمجــن  

-حاهلــا يف ذلــك حــال أي دراســة يف املناهــج- تســلتزم منــا أمــورًا ثاثــة:

ــر  ــيوخ: والظاه ــؤالء الش ــره هل ــن ذك ــاري م ــام البخ ــدف اإلم ــان ه أوالً: بي

ــام  ــدف اإلم ــا، أن ه ــابق ذكره ــباب الس ــل األس ــن جمم ــاب، وم ــع الكت ــن واق م

البخــاري مــن ذكــر الشــيوخ هــو اإلشــارة إىل بعــض مواطــن القــوة والضعــف 

ــيخه . ــن ش ــه وب ــة بين ــه، أو يف العاق ــراوي نفس يف ال

الفصل الرابع
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ــو  ــرشط ه ــذا ال ــيوخ: وه ــره للش ــاري يف ذك ــام البخ ــان رشط اإلم ــاً: بي ثاني
ــه  ــر يف ترامج ــار، فالناظ ــو االختص ــاب، أال وه ــام يف الكت ــه الع ــن رشط ــزء م ج
يــرى مظهريــن مــن مظاهــر االختصــار يف ذكــر الشــيوخ، أوهلــا: االقتصــار عــى 
ــن  ــيخن م ــيخًا أو ش ــراوي ش ــر لل ــرتاه يذك ــيوخ؛ ف ــن الش ــل م ــدد قلي ــر ع ذك
ــًا مــا يذكــر الشــيوخ باختصــار  بــن عرشيــن شــيخًا أو أكثــر. وثانيهــا: أنــه غالب

ــم. ــباب ذكره ــان ألس ــل أو بي دون تفصي

ثالثــاً: بيــان الطريقــة التــي حقــق فيهــا البخــاري هدفــه مــن خــال الرشط 
الســابق: وهــو مــا ســأتناوله يف هــذا الفصــل إن شــاء اهلل، فبعــد أن بينــُت هدفــه 
ــيوخ  ــره لش ــاري يف ذك ــالك البخ ــة مس ــات القادم ــأذكر يف الصفح ــه، س ورشط
الــرواة، والصــور التــي يذكر من خاهلا هؤالء الشــيوخ، ممثًا عــى ذلك باألمثلة 
الازمــة)1(، ثــم أربــط بن هذه املســالك وبن األســباب الســابقة، وســأتطرق يف 
هنايــة الفصــل إىل بيــان أســباب إمهال البخــاري لذكر الشــيوخ يف بعض ترامجه.

وجديــر بالذكــر أن بيــان هــذه املســالك وأســباهبا، يســتلزم اســتقراء 
ــرة  ــة، إال أن كث ــة وواضح ــج دقيق ــرج بنتائ ــى نخ ــاً، حت ــر كام ــخ الكب التاري
تراجــم الكتــاب حتــول دون ذلــك، لــذا، فــإن النتائــج املذكــورة يف هــذا الفصــل 
مبنيــة عــى دراســة العينــة املشــار إليهــا يف املقدمــة، وهــي وإن مل تكن كبــرة، إال 
أن مــن شــأهنا أن ختــرج بتصــور أويل للمســالك التــي ســلكها اإلمــام البخــاري 

ــتعان. ــه، واهلل املس ــن يف كتاب ــرواة املرمج ــيوخ ال ــره لش يف ذك

ــك  ــة، وذل ــة الماضي ــول الثاث ــة الفص ــن أمثل ــاً- م ــوذة -غالب ــل مأخ ــذا الفص ــي ه ــة ف ــون األمثل ــرت أن تك )1( آث
ــورة  ــارئ ص ــن الق ــي ذه ــوَن ف ــة، ويتك ــك األمثل ــا لتل ــل فهمن ــى يكتم ــول، وحت ــط الفص ــى تراب ــاظ عل للحف

ــاب. ــي الكت ــن ف ــرواة المترجمي ــيوخ ال ــر ش ــي ذك ــاري ف ــج البخ ــن منه ــة ع واضح
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صور ذكر شيوخ الرواة املترمجني يف التاريخ الكبري

* املطلب األول: ذكر الشيوخ صراحة )دون رواية):

ــراوي املرتجــم  املقصــود هبــذه الصــورة، أن يذكــر اإلمــام البخــاري شــيخ ال
مبــارشة، مــن غــر روايــة، فيقــول: فــان ســمع فانــًا أو روى عــن فــان أو رأى 
فانــاً. وقــد تكــررت هــذه الصــورة كثــرًا يف التاريــخ الكبــر، ومثاهلــا قــول 
ــو شــهاب الكنــاين َســِمَع عاصــم ْبــن هبدلــة  ــم أَُب َراِهي ــن إِْب ــد ْب البخــاري: »حُمَمَّ
ــد العزيــز  ــد أدرك عمــر بــن عب َســِمَع منــه مســدد«)1(، وقولــه: »حممــد بــن معب
ــر،  ــي ن ــوىل بن ــر م ــن بش ــِعيد ب ــه: »َس ــس«)2(، وقول ــن قي ــوح اب ــه ن ــمع من س

ــى«)3(. ــن عيس ــن ْب ــِلم وَمْع ــن ُمْس ــد ْب ــُه الولي ــادة، روى عن ــْن قت َع

وقــد بحثــت عــن دالالت ذكــر الشــيوخ هبــذه الصــورة، فوجدهتــا تتلخص 
ــاط اآلتية. يف النق

ــبب  ــإن س ــورة، ف ــذه الص ــيوخ هب ــاري الش ــام البخ ــر اإلم ــا يذك أوالً: عندم
ــه  ــة بين ــم، أو العاق ــراوي املرتج ــذات ال ــل ب ــا يتص ــًا إىل م ــع غالب ــم يرج ذكره
ــم يف  ــاس أو أضعفه ــت الن ــن أثب ــراوي م ــون ال ــارة إىل ك ــيخه؛ كاإلش ــن ش وب
ــل  ــا يف الفص ــكام عنه ــدم ال ــي تق ــي الت ــباب ه ــذه األس ــور، وه ــيخ املذك الش

ــح: ــة للتوضي ــض األمثل ــي بع ــا ي ــة، وفي ــذه الدراس ــن ه األول م

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )25/1(.
)2( المرجع السابق، )239/1(.
)3( المرجع السابق ، )460/3(.

املبحث األول
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ــد . 1 ــن معب ــد اهلل ب ــن عب ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــاري: »حمم ــام البخ ــال اإلم ق
ــان، ومل  ــن عث ــرام ب ــن ح ــروي ع ــريش ...، ي ــمي الق ــاس اهلاش ــن عب ب

ــرام«)1(.  ــت ح يثب

ــارة إىل  ــم إش ــن إبراهي ــد ب ــيخًا ملحم ــان ش ــن عث ــرام ب ــر ح ــي ذك فف
ــذا  ــن ه ــكام ع ــل ال ــدم تفصي ــد تق ــم، وق ــن إبراهي ــد ب ــف حمم ضع

املثــال يف الفصــل األول)2(.

ــة . 2 ــن معاوي ــق ْب ــن طل ــاث ْب ــن غي ــص ْب ــاري: »حف ــام  البخ ــال اإلم ق
ــش، ...«)3(.  ــِمَع األعم ــة، َس ــايض الكوف ــويف ق ــي الك ــر النخع ــو ُعَم أَُب

ففــي ذكــر األعمــش شــيخًا حلفــص بــن غيــاث إشــارة إىل أن حفضــًا 
مــن أثبــت أصحــاب األعمــش، وتفصيــل الــكام يف هــذا املثــال 

موجــود يف الفصــل األول)4(.

ــو َعْبد اهللَّ، َســِمَع . 3 ــر ْبــن برقــان اجلــزري أَُب قــال اإلمــام البخــاري: »َجْعَف
ــُه الثوري ووكيــع ...«)5(.  ْهــرِّي، روى َعنْ ميمــون ْبــن مهــران والزُّ

وقــد ذكــر البخاري هنا ميمون بن مهران والزهري، لإلشــارة إىل عاقة 
جعفــر بــن برقــان هبــا، ذلــك أن أصــح رواياتــه عــن ميمــون، بينا هيم 
يف روايتــه عــن الزهــري، وقــد بينــت ذلــك يف الفصــل األول أيضــًا)6(. 

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )26/1(.
)2( انظر صفحة )71( من هذا الكتاب.

)3( البخاري، التاريخ الكبير، )370/2(.
)4( انظر صفحة )81( من هذا الكتاب.

)5( البخاري، التاريخ الكبير، )187/2(.
)6( انظر صفحة )90( من هذا الكتاب.
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ــا  ــا م ــف يف ظاهره ــي ختال ــة الت ــض األمثل ــث بع ــد الباح ــد جي ــاً: ق ثاني
ذكرتــه يف النقطــة الســابقة، بمعنــى أنــه قــد جيــد اإلمــام البخــاري يذكــر 
للــراوي شــيخًا لإلشــارة إىل ســبب متعلــق بالــراوي أو بشــيخه، لكنــه ال يذكــر 
ــر  ــن يل بعــد النظ ــة، وقــد تب ــياق رواي ــه يف س ــأيت ب ــل ي ــيخ رصاحــة، ب هــذا الش
ــل  ــة، ال يذكرهــا لذاهتــا، ب ــر الرواي ــة، أن البخــاري يذك يف يشء مــن هــذه األمثل
ــيخه، ومــن األمثلــة عــى ذلــك: ــراوي وش ــبب املتعلــق بال ــح ذلــك الس لتوضي

ــل . 1 ــن وائ ــر ب ــي بك ــاف مــن بن ــن ُخشَّ ــق ب ــام البخــاري: »َطْل ــال اإلم ق
ــي  ــة، ... حدثن ــان وعائش ــة، أدرك عث ــن ثعلب ــس ب ــي قي ــن بن ــم م ث
ــود  ــو األس ــا أب ــي، ن ــزم القطع ــا ح ــو داود، ن ــا أب ــى، ن ــن موس ــى ب حيي
ســوادة قــال أخــرين طلــق بــن خشــاف: قتــل عثــان فتفرقنــا يف 
ــت،  ــة قال ــمعت عائش ــه فس ــن قتل ــأهلم ع ــي ملسو هيلع هللا ىلص نس ــاب النب أصح
قتــل مظلومــا لعــن اهلل َقَتَلَتــهُ. نــا مســلم نــا ســوادة نــا أيب أهنــم دخلــوا 
ــه  ــي ملسو هيلع هللا ىلص يعودون ــاب النب ــن أصح ــل م ــاف رج ــن خش ــق ب ــى طل ع

ــزم«)1(. ــر واع ــم ِخ ــول: الله ــه ويق ــون ل ــوا يدع فجعل

ــة ريض  ــان وعائش ــاري ذكرعث ــام البخ ــرى أن اإلم ــال ن ــذا املث ــي ه فف
ــان طبقتــه)2(، وقــد  اهلل عنهــا شــيوخًا لطلــق بــن خشــاف وذلــك لبي
ذكرمهــا رصاحــة، ثــم ذكرمهــا يف ســياق روايــة، ثــم ذكــر طلقًا يف ســياق 
ــند لذاهتــا، بــل جــاء ذكرمهــا تبعــًا  ســند، لكنــه مل يذكــر الروايــة والس

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )358/4(.

)2(  انظر صفحة )63( من هذا الكتاب.
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لتوضيــح الســبب األســايس الــذي ذكــر مــن أجلــه هذيــن الشــيخن، 
ــراوي. أال وهــو طبقــة ال

ــد بــن إســاعيل بــن طريــح بــن إســاعيل . 2 قــال اإلمــام البخــاري: »حُمَمَّ
ــن أيَِب  ــة ْب ــهدت أمي ــه: ش ي ــد أَبِ ــْن ج ــده َع ــْن ج ــه َع ي ــْن أَبِ ــي َع الثقِف
ــن  ــا العــاء ْب َثنَ ــاَل َحدَّ ــن خملــد َق ــراح ْب ــه يل ج الصلــت يِف املــوت، َقاَل

ــدا«)1(. ــِمَع حُمَمَّ الفضــل َس

ــيخًا  ــن طريــح ش ــر اإلمــام البخــاري إســاعيل ب ــال ذك ــي هــذا املث فف
البنــه حممــد، يف إشــارة منــه إىل أن حممــدًا ليــس لــه شــيخًا غــر 
ــه يف  ــاء ب ــل ج ــة، ب ــيخ رصاح ــذا الش ــاري ه ــر البخ ــه)2(، ومل يذك أبي
ــان مــا  ســياق روايــة، لكنــه مل يذكــر الروايــة لذاهتــا، وإنــا جــاء هبــا لبي
يتعلــق بالســبب الــذي ذكــر الشــيخ مــن أجلــه، فعندمــا اإلمــام أشــار 
البخــاري إىل عــدم وجــود شــيخ ملحمــد غــر أبيــه، أتــى بالروايــة التــي 
ــن  ــول اب ــك يق ــن خاهلــا، ويف ذل ــيه م ــة عــن أبـ ــد بالرواي ــرف حمم ُيع
عــدي: »َوحُممــد بــن إســاعيل بــن طريــح معــروف هبــذا احلديــث ومــا 

ــره«)3(. ــه غ ــن أن ل أظ

وبذلــك نــرى أن اإلمــام البخــاري إذا أراد أن يشــر إىل ســبب متصــل 
ــى  ــيخ رصاحــة، وحت ــر الش ــه يذك ــيخه، فإن ــه وبــن ش ــة بين ــراوي أو بالعاق بال

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )34/1(
)2( لم أجد من ذكر لمحمد شيخًا غير أبيه. 

)3( ابن عدي، الكامل، )285/7(.



مسالك اإلمام البخاري يف ذكر شيوخ الرواة املترمجني يف التاريخ الكبري

179

إن ذكــره يف ســياق روايــة فإنــه يذكرهــا ال لذاهتــا، بــل لتوضيــح الســبب الــذي 

ــه. ــن أجل ــيخ م ــر الش ذك

وأريــد أن أؤكــد هنــا أن مــا ذكرتــه ليــس بالــرورة أن ينطبــق عــى تراجــم 

التاريــخ الكبــر مجيعهــا، ذلــك أنــه مبنــي عــى دراســتي ملجموعــة مــن الــرواة، 

ــاب، واهلل  ــٍل للكت ــتقراء كام ــة إىل اس ــه بحاج ــابق أو نفي ــكام الس ــد ال وتأكي

أعلــم.

* املطلب الثاين: ذكر الشيوخ يف سياق رواية:

الصــورة الثانيــة مــن صــور ذكــر الشــيوخ يف التاريــخ الكبــر هــي أن يذكــر 

ــد  ــراوي املرتجــم يف ســياق روايــة، فيقــول مثــاً: »حُمَمَّ اإلمــام البخــاري شــيخ ال

ْهــرِّي  ْبــن عيســى ْبــن القاســم ْبــن ســميع، شــامي، َعــِن اْبــن أيَِب ذئــب َعــِن الزُّ

َعــْن َســِعيد يِف مقتــل عثــان، َســِمَع منــه هشــام ْبــن عــار ...«)1(. ويقــول 

ــاَل  ــي، ... َوَق ــن يزيــد بــن عمــرو أبوعمــران الكــوىف النخع ــم ْب َراِهي كذلــك: »إِْب

ــرَشٍ أَنَّ  ــْن أيَِب َمْع ــِعيٌد َع ــا َس َثنَ ــاَل َحدَّ ــارِِث َق ــُن احْلَ ــُد ْب ــا َخالِ َثنَ ــِيٌّ َحدَّ ــا َع َلنَ

ــَر ...«)2(. فهــو  َهــا َثْوًبــا أمَْحَ ْي ــَرأَى َعَل ــُه دََخــَل َعــَى َعاِئَشــَة َف َثُهــْم أَنَّ ــيَّ َحدَّ النََّخِع

ــة. ــراده للرواي ــياق إي ــه يف س ــا جــاء ب ــارشًة، إن ــيخ مب ــر الش ــا مل يذك هن

ويمكن بيان دالالت ذكر الشيوخ هبذه الصورة، يف النقاط اآلتية.

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )203/1(.
)2( المرجع السابق، )333/1(.
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ــبب  ــإن س ــورة، ف ــذه الص ــيوخ هب ــاري الش ــام البخ ــر اإلم ــا يذك أوالً: عندم
ــاع  ــق بس ــا يتعل ــارة إىل م ــا اإلش ــن: أوهل ــد أمري ــًا إىل أح ــع غالب ــم يرج ذكره
ــل  ــه يف الفص ــكام عن ــدم ال ــا تق ــو م ــه، وه ــه ل ــيخه أو إدراك ــن ش ــراوي م ال
الثــاين مــن الدراســة. واآلخــر: اإلشــارة إىل مــا يتعلــق بالروايــة املذكــورة يف 
الرتمجــة، وهــو مــا تكلمــت عنــه يف الفصــل الثالــث مــن الدراســة. ويف األمثلــة 

ــبق: ــا س ــان مل ــة بي اآلتي

قــال البخــاري رمحــه اهلل: »حممــد بــن أبــان: حدثنــي قتيبــة عــن هشــيم . 1
ــت:  ــة قال ــن عائش ــاري ع ــان األنص ــن أب ــد ب ــن حمم ــور ع ــن منص ع
ثــاث مــن النبــوة تعجيــل اإلفطــار وتأخــر الســحور ووضــع الرجــل 
يــده اليمنــى عــى اليــرى يف الصــاة، قــال أبــو عبــد اهلل: وال نعــرف 

ملحمــد ســاًعا مــن عائشــة«)1(.

ــيوخ  ــا يف ش ــة ريض اهلل عنه ــاري عائش ــر البخ ــة ذك ــذه الرتمج ــي ه فف
ــد  ــاع حمم ــاء س ــان انتف ــا لبي ــه ذكره ــة أن ــن الرتمج ــح م ــد، وواض حمم
منهــا، لــذا مل يذكرهــا رصاحــة، بــل جــاء هبــا يف ســياق روايــة، يف إشــارة 

ــه. ــاع أو نفي ــات الس ــق بإثب ــا متعل ــبب ذكره ــه إىل أن س من

ــِرّي، ... . 2 ــّي َب ياح ــة الرِّ ــو العالي ــع، أَب ي ــه اهلل: »ُرَف ــاري رمح ــال البخ ق
وقــال األَنصــارّي، وزائــدة: َعــْن ِهشــام، َعــْن َحفصــة، َعــْن أيَب العاليــة، 
ــاَل: َســِمعُت  ثنــا ُشــعبة، َعــْن َقتــادة، َق ــًا ... وقــال آدم: حدَّ َســِمَع علي

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )34/1(.



مسالك اإلمام البخاري يف ذكر شيوخ الرواة املترمجني يف التاريخ الكبري

181

ــاَل عــيٌّ: القضــاة ثاثــة«)1(. ــاَل: َق ــا، َق ــة، وَكاَن أدرك علي ــا العالي أب

ففــي املثــال الســابق ذكــر البخــاري عليــًا ريض اهلل عنــه شــيخًا لرفيع، 

ــوت ســاع رفيــع منــه، ألجــل ذلــك جــاء  وســبب ذكــره اإلشــارة إىل ثب

ــم  ــه التريــح بالســاع، ث ــياق ســند في ــه يف س ــر عــي ريض اهلل عن ذك

ذكــر روايــة أخــرى فيهــا إثبــات إدراك رفيــع لعــي ريض اهلل عنــه.

جاريــة . 3 ْبــن  جممــع  ْبــن  إســاعيل  بــن  »إبراهيــم  البخــاري:  قــال 

َراِهيــم َعــْن َعْمــرو ْبــن دينــار  ــَديِنّ ... وَقــاَل وكيــع َعــْن إِْب اأْلَْنَصــارِّي امْلَ

ــو  ــاَل أَُب ــِه مــا مل يثــب منهــا، َق تِ َب ــَرَة رفعــه: الرجــل أحــق هِبِ َرْي َعــْن أيَِب ُه

ــد اهللَّ وروى اْبــن عيينــة َعــْن َعْمــرو َعــْن ســامل َعــِن اْبــن ُعَمــر َعــْن  ْب َع

ــح«)2(. ــذا أص ــه، وه ــر قول ُعَم

ــر  ــم، والظاه ــيخًا إلبراهي ــار ش ــن دين ــرو ب ــر عم ــه ذك ــال في ــذا املث وه

ــارة إىل  ــار لإلش ــن دين ــرو ب ــر عم ــاري ذك ــام البخ ــة أن اإلم ــن الرتمج م

ــم عنــه، وهــو تعــارض الوقــف والرفــع مــع  أمــر متعلــق بروايــة إبراهي

راٍو آخــر عــن عمــرو، لــذا ذكــر اإلمــام البخــاري هذا الشــيخ يف ســياق 

ــره رصاحــة. ــة، ومل يذك رواي

ــياق  ــيخ يف س ــاري الش ــام البخ ــا اإلم ــر فيه ــي يذك ــم الت ــاً: يف الرتاج ثاني

ــو الــذي حيــدد -يف الغالــب-  ــياق الرتمجــة ه ــة وس ــإن مضمــون الرواي ــة، ف رواي

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )326/3(.
)2( المرجع السابق، )271/1(.
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ــه  ــراد من ــاع، أو أن امل ــا الس ــًا بقضاي ــا كان متعلق ــيخ، إذا م ــبب ذكــر الش س
اإلشــارة إىل علــة يف الروايــة املذكــورة؛ فعندمــا يقــول البخــاري »حممــد بــن أبــان 
ــاعًا  ــد س ــرف ملحم ــول ال نع ــم يق ــا، ث ــه عنه ــة ل ــأيت برواي ــم ي ــة«، ث ــن عائش ع
مــن عائشــة، فهــذا تريــح منــه بأنــه إنــا ذكــر عائشــة يف شــيوخ حممــد للتنبيــه 
ــرو  ــن عم ــاعيل ع ــن إس ــم ب ــول: إبراهي ــا يق ــاع، وعندم ــوع الس ــى موض ع
ــة  ــون الرواي ــة، فمضم ــة موقوف ــأيت برواي ــم ي ــه، ث ــرة رفع ــن أيب هري ــار ع ــن دين ب
يــدل عــى أن ســبب ذكــره لعمــرو بــن دينــار هــو اإلشــارة إىل تعــارض الوقــف 

ــال. واإلرس

ــإن  ــة، ف ــياق رواي ــورًا يف س ــيخ مذك ــول: إذا كان الش ــك أق ــى ذل ــاًء ع وبن
ــم. ــورة، واهلل أعل ــة املذك ــة بالرواي ــه عاق ــون ل ــاً- يك ــره -غالب ــبب ذك س

ــراوي لإلشــارة  ــاً: يف بعــض الرتاجــم يذكــر اإلمــام البخــاري شــيخًا لل ثالث
ــياق  ــيخ يف س ــر الش ــه ال يذك ــاع، لكن ــال واالنقط ــق باالتص ــبب متعل إىل س
ــا يــي: ــره رصاحــة، وقــد وجــدت أن هــذه احلــاالت حمصــورة في ــة، بــل يذك رواي

ــدد، . 1 ــاص وحم ــى خ ــا معن ــل هل ــة حتم ــيخًا بصيغ ــراوي ش ــر لل أن يذك
ــاً(،  ــمع فان ــة كـ)س ــاين العام ــل ذات املع ــغ التحم ــن صي ــد ع ويبتع
ــًا  ــان: رأى أنس ــن برج ــد ْب ــه: »حُمَمَّ ــك كقول ــان(: وذل ــن ف أو )روى ع
ــد ْبــن َمْعبــد  مَّ َبْرِّيــن«)1(، وقولــه: »حمَُ َســِمَع منــه وكيــع حديثــه يِف اْل

ــس«)2(.  ــن قي ــوح اب ــه ن ــِمَع من ــز َس ــد العزي ْب ــن َع ــر ْب أدرك ُعَم

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )381/12(.
)2( المرجع السابق، )239/1(.
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ــة  ــرواة رصاح ــيوخ ال ــر ش ــاري ذك ــن وإن كان البخ ــن املثال ــي هذي فف

ــاع،  ــال واالنقط ــم يتعلــق باالتص دون روايــة، إال أن ســبب ذكــره هل

بدليــل أنــه ذكرهــم بصيغــة ذات معنــى خــاص وحمــدد، بحيــث 

يعطــي الباحــث انطباعــًا أن البخــاري مل يذكــر الشــيخ إال ألجــل 

ــى.  ــذا املعن ه

أكثــر، بصيــغ حتمــل ذات دالالت . 2 أو  للــراوي شــيخن  يذكــر  أن 

ــك  ــال ذل ــان: ومث ــن ف ــًا وروى ع ــمع فان ــان س ــول: ف ــة فيق خمتلف

َراِهيــم  َراِهيــم ْبــن ُمْســِلم ْبــن مهــران أَُبــو إِْب ــد ْبــن إِْب قولــه: »حُمَمَّ

ــَريِشّ ســمع جــده ومحــادًا وعــي ْبــن بذيمــة وَعــْن ســلمة ْبــن  اْلُق

، امَلكُفــوف،  ِميِمــيُّ ، التَّ ــِريُّ مــد ْبــن راشــد، الَب كهيــل«)1(، وقولــه: »حمَُ

ــن  ــون، وِهشــام«)2(، وقولــه: »إســاعيل ْب ــن َع ــِن اْب َســِمَع أَشــَعث، وَع

ــن  ــرو ْب ــن أيَِب أوىف وَعْم ــِمَع اْب ــويِف ... َس ــد اهللَّ الك ْب ــو َع ــد أَُب أيَِب َخالِ

ــل«)3(. ــا كاه ــا وأب ــث ورأى أنس حري

ــم  ــة، ومل يذكره ــيوخ رصاح ــؤالء الش ــر ه ــاري ذك ــح أن البخ فصحي

ــى أن  ــدل ع ــة ي ــل خمتلف ــغ حتم ــم بصي ــة، إال أن إيراده ــياق رواي يف س

ــم. ــم، واهلل أعل ــم منه ــراوي املرتج ــاع ال ــق بس ــم متعل ــبب إيراده س

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )23/1(.
)2( المرجع السابق، )81/1(.

)3( المرجع السابق، )351/1(.
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أن يذكــر للــراوي شــيخًا رصاحــة، ويذكــر يف الرتمجــة مــا يــدل عــى أن . 3

ــك  ــه: وذل ــاع أو نفي ــات الس ــق بإثب ــيخ متعل ــذا الش ــره هل ــبب ذك س

ــه ... َقــاَل  ي ــِن األََشــجِّ َعــْن أَبِ ــِد اهللَِّ ْب ْب ــِن َع ــُن َبِكــِر ْب كقولــه: »خمرمــة ْب

اْبــن هــال: َســِمعت محــاد ْبــن خالــد اخليــاط قــال: أخــرج خمرمــة ابــن 

ــاَل: هــذه كتــب أيَِب مل أْســَمْع منهــا شــيئاً«)1(. ــًا فَق بكــر كتب

ــة،  ــة دون رواي ــيخ رصاح ــاري الش ــام البخ ــر اإلم ــال ذك ــذا املث ــي ه فف

ــيخ  ــذا الش ــره هل ــبب ذك ــى أن س ــدل ع ــا ي ــة م ــر يف الرتمج ــه ذك لكن

ــا  ــمع منه ــب أيب مل أس ــذه كت ــه: ه ــو قول ــاع، وه ــا الس ــق بقضاي متعل

ــي  ــو شــرمة الضب ــن شــرمة أب ــد اهلل ب ــه: »عب ــل ذلــك قول ــيئاً. ومث ش

ّي وأبــا زرعــة، ... َقــاَل عــي قلــت  بِ ــْع الكــوىف، َســِمَع اْبــن ســرين والشَّ

َســن؟ َقــاَل: ال، ولكــن رأى اْبــن  لســفيان: َكاَن اْبــن شــرمة جالــس احْلَ

ــط«)2(.  ــرين بواس س

فاإلمــام البخــاري وإن كان قــد ذكــر ابــن ســرين رصاحــة، إال أنــه أتــى 

ــن  ــيوخ اب ــرين يف ش ــن س ــر اب ــه ذك ــى أن ــدل ع ــا ي ــة ب ــة الرتمج يف هناي

ــه: رأى ابــن ســرين بواســط. ــه، وهــو قول ــات ســاعه من شــرمة إلثب

ــابقن-:  ــن الس ــاء يف املطلب ــا ج ــًا م ــول -ملخص ــدم أق ــا تق ــى م ــاًء ع وبن

ــبب  ــارة إىل س ــه اإلش ــراد ب ــه ي ــة، فإن ــم رصاح ــراوي املرتج ــيخ ال ــر ش إذا ورد ذك

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )16/8(.
)2( المرجع السابق، )117/5(.
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ــاالت  ــتثناء احل ــد اس ــك بع ــا، وذل ــة بينه ــيخه أو العاق ــراوي أو ش ــق بال متعل
ــك. ــن ذل ــابقة م ــاث الس الث

ــبب  ــارة إىل س ــه اإلش ــراد ب ــه ي ــة فإن ــياق رواي ــيخ يف س ــر الش ــاء ذك وإذا ج
ــورة يف  ــة املذك ــة يف الرواي ــق بعل ــاع، أو متعل ــال واالنقط ــا االتص ــق بقضاي متعل
ــح  ــياق توضي ــة واردة يف س ــت الرواي ــا إذا كان ــك م ــن ذل ــتثنى م ــة، ويس الرتمج
ــع  ــيخه. وذلــك كقــول البخــاري يف ترمجــة رفي ــراوي أو بش ــبب املتعلــق بال الس
ــْيع أبــو العاليــة الرياحــي، بــري، ... ، وقــال معــاذ بــن أســد  ـ أيب العاليــة: »ُرفـَ
أخرنــا الفضــل بــن موســى قــال اخرنــا احلســن ابــن واقــد عــن ربيــع بــن أنــس 
عــن أيب العاليــة قــال: دخلــت عــى أيب بكــر فــأكل حلــا ومل يتوضــأ، وقــال حممد 
حدثنــا ســلم بــن قتيبــة عــن أيب خلــدة: ســألت أبــا العاليــة: هــل رأيــت النبــي 
ملسو هيلع هللا ىلص؟ قــال: أســلمت يف عامــن مــن بعــد موتــه،... وقــال آدم حدثنــا شــعبة عــن 
ــاة  ــي: القض ــال ع ــال: ق ــًا ق ــة وكان ادرك علي ــا العالي ــمعت اب ــال: س ــادة ق قت

ــان هــذا املثــال عــى النحــو اآليت: ثاثــة«)1(. وبي

ــن أيب  ــي ب ــر وع ــو بك ــا: أب ــيخن مه ــة ش ــاري أليب العالي ــر البخ أوالً: ذك
طالــب ريض اهلل عنهــا.

ــة األوىل  ــن للوهل ــادر إىل الذه ــة، واملتب ــياق رواي ــا يف س ــاء ذكرمه ــاً: ج ثاني
ــرى أن ســبب  أن ســبب ذكرمهــا لــه عاقــة بالروايــة، لكــن الناظــر يف الرتمجــة ي

ــراوي. ــة ال ــو اإلشــارة إىل طبق ذكرمهــا ه

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )326/3(.
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ــراوي،  ــبب ذكرمهــا اإلشــارة إىل طبقــة ال ــاً: قــد يقــول قائــل: إذا كان س ثالث
فلــاذا ذكرمهــا يف ســياق روايــة؟ واجلــواب عــى ذلــك هــو أن مقصــود البخــاري 
مــن إيــراد الراويــة ليــس ذات الروايــة ومتنهــا، بــل ألن فيهــا مــا يشــر إىل طبقــة 
الــراوي، فليــس املقصــود أن أبــا بكــر أكل حلــم اإلبــل ومل يتوضــأ، بــل املقصــود 
ــول عــي: القضــاة  ــس املقصــود ق ــر. ولي ــة: دخلــت عــى أيب بك ــول أيب العالي ق

ــاً. ــة: وكان قــد أدرك علي ــراوي عــن أيب العالي ثاثــة، بــل املقصــول قــول ال

ــي يذكــر فيهــا اإلمــام البخــاري الشــيوخ يف ســياق روايــة،  ويف الرتاجــم الت
ــال  ــا االتص ــق بقضاي ــو متعل ــل ه ــيخ ه ــر الش ــبب ذك ــدد س ــذي حي ــإن ال ف
واالنقطــاع، أو متعلــق بعلــة يف الروايــة املذكــور، الــذي حيــدد ذلــك هــو مضمون 

ــم. ــا، واهلل أعل ــة ذكره ــة وطريق الرواي

هــذه هــي الصــور التــي وقفــت عليهــا يف مــا درســته مــن تراجــم التاريــخ 
ــه، بحاجــة إىل  ــت إلي ــر، وكــا أســلفت فــإن معرفــة مــدى صحــة مــا ذهب الكب

اســتقراء كامــل للكتــاب.
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مجع الشيوخ املذكورين وتفريقهم، وإمهال ذكرهم

* املطلب األول: مجع الشيوخ املذكورين وتفريقهم:

ــه اخلطيــب البغــدادي يف كتابــه  لســت أقصــد هبــذا العنــوان مــا ذهــب إلي
ــر راويــًا  املوضــح ألوهــام اجلمــع والتفريــق، فقصــده باجلمــع عــدُّ الراويــن فأكث
ــود  ــا املقص ــر. إن ــن فأكث ــد راوي ــراوي الواح ــدُّ ال ــق، ع ــده بالتفري ــداً، وقص واح
هنــا أن أشــر إىل مســلك مــن مســالك اإلمــام البخــاري يف ذكــره لشــيوخ 
الــرواة املرتمجــن يف كتابــه، وصــورة هــذا املســلك أن اإلمــام البخــاري -يف بعــض 
ــم  ــر يف موضــع مــن الرتمجــة، ث ــيخًا أو أكث ــم ش ــراوي املرتج ــر لل ــم- يذك الرتاج
ــاً:  ــول مث ــها، فيق ــة نفس ــن الرتمج ــر م ــع آخ ــر يف موض ــيخًا أو أكث ــر ش يذك
ــة: »وروى  ــن الرتمج ــر م ــع آخ ــول يف موض ــم يق ــاً«، ث ــًا وفان ــمع فان ــان س »ف
ــم  ــة، ث ــن الرتمج ــا م ــكان م ــر يف م ــيخن أو أكث ــن ش ــع ب ــان«، فيجم ــن ف ع
ــأيت  ــا ي ــوق في ــا، وسأس ــة ذاهت ــن الرتمج ــر م ــكان آخ ــر يف م ــيخًا آخ ــر ش يذك

ــاري. ــام البخ ــد اإلم ــلك عن ــذا املس ــبب ه ــن س ــم أب ــة ث ــض األمثل بع

املثال األول: 

قــال البخــاري رمحــه اهلل: »حممــد بــن إبراهيــم بــن احلــارث بــن خالــد 
ــى بــن  ــي ســمع علقمــة بــن وقــاص وأبــا ســلمة ســمع منــه حيي ــي مدين التيم
ــال  ــد ق ــن خال ــرو ب ــي عم ــحاق، ... حدثن ــن إس ــد ب ــاري وحمم ــعيد األنص س

املبحث الثاين
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ــه:  ــي حدث ــم التيم ــن إبراهي ــد ب ــامة أن حمم ــي أس ــال حدثن ــب ق ــن وه ــا اب ثن
ــق آل  ــد طري ــي عن ــت أص ــجد فكن ــت املس ــى لزم ــا فت ــرآن وأن ــرأت الق ــا ق مل
عمــر بــن اخلطــاب إىل املســجد وكنــت أرى عبــد اهلل بــن عمــر خيــرج إذا زالــت 
ــن  ــألني م ــا فس ــه يوم ــد فجئت ــم يقع ــة ث ــرشة ركع ــي ع ــي ثنت ــمس فيص الش
ــى القــوم عــي خــرا  أنــا؟ فانتســبت لــه قــال جــدك مــن مهاجــرة احلبشــة، فأثن

ــم«)1(. فنهاه

وبياهنذا املثال عى النحو اآليت:

أوالً: الشــيوخ الذيــن ذكرهــم البخــاري ملحمــد بــن إبراهيــم هــم: علقمــة 
ابــن وقــاص، وأبــو ســلمة ابــن عبد الرمحــن، وعبد اهلل بــن عمــر ريض اهلل عنها.

ثانيــاً: ذكــر اإلمــام البخــاري علقمــة وأبــا ســلمة بطريقــة مبــارشة ورصحيــة، 
وســبب ذكرمهــا -فيــا أرى- اإلشــارة إىل أن أكثــر روايــة حممــد بــن إبراهيــم عــن 
ــة  ــاع أو رواي ــال أو انقط ــه باتص ــة ل ــبب ال صل ــذا الس ــيخن، وه ــن الش هذي
ــيخيه املذكوريــن يف  ــم وش ــن إبراهي ــه بالعاقــة بــن حممــد ب ــا صلت بعينهــا، إن

ــة. ــياق رواي ــأِت هبــا يف س الرتمجــة، لــذا ذكرمهــا البخــاري رصاحــًة، مل ي

ثالثــاً: بعــد أن ذكــر البخــاري هذيــن الشــيخن ملحمــد بــن إبراهيــم، ذكــر 
ــر ريض  ــن عم ــد اهلل ب ــو عب ــة، وه ــن الرتمج ــر م ــع آخ ــًا يف موض ــيخًأ ثالث ــه ش ل
ــره  ــذا ذك ــه، ل ــاع حممــد من ــره اإلشــارة إىل مــا يتعلــق بس ــبب ذك اهلل عنهــا، وس

ــة، يــدل مضموهنــا ذلــك. ــياق رواي البخــاري يف س

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )22/1(، وقد تقدم ذكر هذا المثال في صفحة )127( من الكتاب.
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ــع اإلمــام البخــاري لعلقمــة وأيب ســلمة يف موضــع واحــد، وذكــره  رابعــاً: مَجْ

ــر  ــبب ذك ــارة إىل أن س ــه إش ــر، في ــع آخ ــا يف موض ــر ريض اهلل عنه ــن عم الب

الشــيخن األولــن، خمتلــف عــن ســبب ذكــر الشــيخ الثالــث، وإال لــكان مجــع 

ــيخن  ــر الش ــه يف ذك ــد ذلــك أن طريقت ــة يف مــكان واحــد، ويؤي ــيوخ الثاث الش

ــم. ــيخ الثالــث، واهلل أعل ــر الش ــه يف ذك األولــن، خمتلفــة عــن طريقت

املثال الثاين:

َراِهيــم ْبــن يزيــد بــن عمــرو أبوعمــران الكــوىف  قــال البخــاري رمحــه اهلل: »إِْب

ــه احلكــم ومنصــور،  ــي، ... َســِمَع علقمــة ومروقــا واألســود، َســِمَع من النخع

ــرَشٍ  ــْن أيَِب َمْع ــِعيٌد َع ــا َس َثنَ ــاَل َحدَّ ــارِِث َق ــُن احْلَ ــُد ْب ــا َخالِ َثنَ ــِيٌّ َحدَّ ــا َع ــاَل َلنَ َوَق

ــَر، َفَقــاَل َلــُه  َهــا َثْوًبــا أمَْحَ ْي ــَرأَى َعَل ــُه دََخــَل َعــَى َعاِئَشــَة َف َثُهــْم أَنَّ ــيَّ َحدَّ أَنَّ النََّخِع

ــا  َه ْي ــِه َفَدَخــَل َعَل ــِه َوَخالِ ــَع َعمِّ ــجُّ َم ــاَل َكاَن حَيُ ــا؟ َق َه ْي ــَل َعَل ــَف دََخ ــوُب َوَكْي أَيُّ

وهــو غــام ...«)1(.

وبيان هذا املثال يف النقاط اآلتية:

ــم:  ــي ه ــم النخع ــاري إلبراهي ــام البخ ــم اإلم ــن ذكره ــيوخ الذي أوالً: الش

ــا. ــة ريض اهلل عنه ــود، وعائش ــروق، واألس ــة، وم علقم

ثانيــاً: ذكــر اإلمــام البخــاري علقمــة بــن قيــس ومروقــًا واألســود رصاحة، 

ويمكــن تلخيــص العاقــة بينهــم وبــن النخعــي عى النحــو اآليت:

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )333/1(.
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ــم . 1 ــن روى عنه ــيوخ الذي ــر الش ــن أكث ــم م ــة ه ــيوخ الثاث ــؤالء الش ه
ــود. ــة واألس ــًا علقم ــي، خصوص ــم النخع إبراهي

قــال اإلمــام البخــاري يف ترمجــة علقمــة: »علقمــة بــن قيــس أبــو شــبل . 2
النخعــي ... روى عنــه إبراهيــم والشــعبي، ... وقــال أمحــد بــن ســليان 
ــى بــن ســعيد يقــول علقمــة عــم إبراهيــم وعــم األســود  ســمعت حيي
ــم«)1(.  ــي وهــو خــال إبراهي ــم أخــت األســود يعن ــد وأم إبراهي ــن يزي ب
ــم  ــن إبراهي ــة ب ــات االجتاعي ــبكة العاق ــاري ش ــام البخ ــن اإلم فب
ــة  ــن جه ــود م ــس واألس ــن قي ــة ب ــن علقم ــة وب ــن جه ــي م النخع
ــة،  ــذ علقم ــي يف تامي ــم النخع ــر إبراهي ــه ذك ــة إىل أن ــرى. إضاف أخ
ــة  ــذ علقم ــهر تامي ــن أش ــم م ــون إبراهي ــى ك ــًا ع ــدل أيض ــذا ي وه

ــه. ــة عن ــم رواي وأكثره

ــدع، ... . 3 ــن األج ــروق ب ــروق: »م ــة م ــاري يف ترمج ــام البخ ــال اإلم ق
ــي يف  ــم النخع ــر إبراهي ــعبي ...«)2(. ويف ذك ــم والش ــه إبراهي روى عن
ــم،  ــيوخ إبراهي ــهر ش ــن أش ــًا م ــارة إىل أن مروق ــروق إش ــذ م تامي

ــروق. ــذ م ــهر تامي ــن أش ــم م وأن إبراهي

قــال اإلمــام البخــاري يف ترمجــة األســود: »األســود بــن يزيــد النخعي ... . 4
ــم علقمــة عــم األســود«)3(.  ــو نعي ــم، ... قــال أب واألســود خــال إبراهي

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )41/7(.

)2( البخاري، التاريخ الكبير، )35/8(.
)3( البخاري، التاريخ الكبير، )449/1(. 
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ويف ذكــر عاقــة القرابــة بــن األســود وإبراهيــم إشــارة إىل كــون إبراهيم 
مــن أشــهر تاميذ األســود.

ــة يف ترمجــة  ــيوخ الثاث ــر هــؤالء الش ــبب ذك ــول: إن س ــاًء عــى ذلــك أق وبن
ــن  ــه م ــيوخه، وكون ــهر ش ــن أش ــم م ــارة إىل كوهن ــو اإلش ــي ه ــم النخع إبراهي
أشــهر تاميذهــم، لــذا ذكرهــم البخــاري رصاحــة ومل يــأت هبــم يف ســياق 

ــم. ــة، واهلل أعل رواي

ثالثــاً: بعــد أن ذكــر البخــاري هــؤالء الشــيوخ، ذكــر شــيخًا يف موضــع آخر 
مــن الرتمجــة، وهــذا الشــيخ هــو عائشــة ريض اهلل عنهــا، ذكرهــا يف ســياق روايــة 
لإلشــارة إىل مــا يتعلــق باللقــاء بينهــا وبــن إبراهيــم، وأن ســاعه منهــا متقــدم.

رابعــاً: أرى أن مجــع اإلمــام البخــاري لعلقمــة ومــروق واألســود يف مــكان 
واحــد، وذكــره لعائشــة ريض اهلل عنهــا يف مــكان آخــر، إشــارة منــه إىل أن ســبب 
ذكــر الشــيوخ الثاثــة األول، خمتلــف عــن ســبب ذكرهــا، وإال لــكان مجــع 
ــيوخ  ــر الش ــه يف ذك ــك أن طريقت ــد ذل ــد، ويؤي ــكان واح ــة يف م ــيوخ األربع الش

ــم. ــا، واهلل أعل ــة ريض اهلل عنه ــر عائش ــه يف ذك ــن طريقت ــة ع ــة، خمتلف الثاث

املثال الثالث: 

قــال البخــاري رمحــه اهلل: »حممــد بــن جعفــر بــن الزبــر بــن العــوام القــريش 
مدينــي ســمع عــروة، ... حدثنــا عبــد اهلل بــن صالــح قــال حدثنــي الليــث عــن 
ــد الرمحــن بــن القاســم عــن حممــد بــن جعفــر بــن  عمــرو بــن احلــارث عــن عب
ــي ملسو هيلع هللا ىلص  ــى رجــل النب ــد اهلل بــن الزبــر عــن عائشــة: أت ــاد بــن عب الزبــر عــن عب
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يف مســجد فقــال احرتقــت وقعــت بامــرأيت يف رمضــان، قــال تصــدق،... ]وذكــر 
ــات  ــا رواي ــة ريض اهلل عنه ــن عائش ــاد ع ــن عب ــر ع ــن جعف ــد ب ــث حمم حلدي
ــان  ــه، لبي ــرة ريض اهلل عن ــن أيب هري ــث ع ــات للحدي ــا برواي ــم أتبعه ــدة، ث ع
ــال عــى النحــو اآليت: ــان هــذا املث االختــاف يف إســناد هــذا احلديــث[«)1(. وبي

أوالً: حممــد بــن جعفــر بــن الزبــر ثقــة مــن رجــال الصحيــح)2(، وقــد ذكــر 
لــه البخــاري يف الرتمجــة شــيخن، مهــا: عمــه عــروة بــن الزبــر، وابــن عمــه عبــاد 

بــن عبــد اهلل بــن الزبــر.

ثانيــاً: ذكــر اإلمــام البخــاري الشــيخ األول -وهــو عــروة بــن الزبــر- رصاحة 
دون روايــة، وقــد وجــدت أن جــل روايــة حممــد بــن جعفــر إنــا هــي عــن عروة.

ثالثــاً: ثــم ذكــر اإلمــام البخــاري الشــيخ الثــاين -وهــو عبــاد بــن عبــد اهلل- 
يف ســياق روايــة، لإلشــارة إىل أن ســبب ذكــر هــذا الشــيخ خمتلــف عــن ســبب 
ــي ســاقها البخــاري يــدل عــى  ــابق، ومضمــون الروايــات الت ــيخ الس ــر الش ذك
ــر هــو اإلشــارة إىل االختــاف  ــيوخ حممــد بــن جعف ــاد يف ش ــر عب ــبب ذك أن س

يف إســناد احلديــث املذكــور. 

رابعــاً: تفريــق اإلمــام البخــاري بــن الشــيخن الســابقن، فيــه إشــارة إىل أن 
ســبب ذكــر كل واحــد منهــا خمتلــف عــن اآلخــر، خصوصــًا أنــه ذكــر الشــيخ 

األول بطريقــة خمتلفــة عــن الشــيخ الثــاين، واهلل أعلــم.

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )54/1(.
)2( انظر: المزي، تهذيب الكمال، )579/24(.
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والــذي ظهــر يل بعــد دراســة هــذه األمثلــة وغرهــا، أن اإلمــام البخــاري إذا 

ــيخا أو  ــه ش ــر ل ــم ذك ــة، ث ــن الرتمج ــع م ــر يف موض ــيخا أو أكث ــراوي ش ــر لل ذك

ــى أن  ــاً- ع ــدل -غالب ــك ي ــإن ذل ــا، ف ــة ذاهت ــن الرتمج ــر م ــع آخ ــر يف موض أكث

ســبب ذكــره للشــيوخ يف موضــع األول، خمتلــف عــن ســبب ذكــره للشــيوخ يف 

ــم. ــاين، واهلل أعل ــع الث املوض

* املطلب الثاين: إمهال ذكر الشيوخ للرواة املترمجني:

يــرى الناظــر يف تراجــم التاريــخ الكبــر، أن اإلمــام البخــاري يذكــر الــراوي 

ــذا  ــث يف ه ــن البح ــد م ــه ال ب ــت أن ــد رأي ــيوخاً، وق ــه ش ــر ل ــاً، وال يذك أحيان

ــيوخ،  ــره للش ــوع ذك ــتكال ملوض ــه اس ــاري، ألن في ــام البخ ــد اإلم ــلك عن املس

ــمون إىل  ــم ينقس ــر يل أهن ــرواة، فظه ــذا قمــت بدراســة جمموعــة مــن هــؤالء ال ل

ــح: ــة للتوضي ــا باألمثل ــأذكرمها وأتبعه ــمن، س قس

القسم األول: املجاهيل ومن ال يعرف حاهلم:

ــه . 1 ــر ل ــاري ومل يذك ــام البخ ــره اإلم ــي«)1(: ذك ــعد الليث ــن س ــعدان ب »س

شــيوخاً، بل مل يذكر شــيئًا يف ترمجته، وســعدان هذا قال عنه أبو حاتم: 

ــيد،  جمهــول)2(، وذكــره ابــن حبــان يف الثقات وســاه ســعدان بن سعـــ

وذكــــر أنــه يــروي عــــن األشــــعث بــن عبــد الـــملك، وأن ابن معن 

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )197/4(.
)2( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )290/4(.
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روى عنــه)1(، ومــا ذكــره ابــن حبــان ال خيــرج الــراوي عــن حــد اجلهالة.

ــح . 2 ــارك«)2(: وواض ــن املب ــه اب ــري، روى عن ــد اهلل البك ــن عب ــر ب »عم
مــن الرتمجــة أن البخــاري اكتفــى بذكــر تلميــذ للــراوي، ومل يذكــر 
ــم:  ــو حات ــه أب ــال عن ــيخاً، وق ــه ش ــر ل ــن ذك ــد م ــيوخاً، ومل أج ــه ش ل
جمهــول)3(، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات وقــال: »يــروي املقاطيــع«)4(.

ــذا . 3 ــران ه ــل«)5(: وعم ــة، مرس ــن عيين ــه اب ــويف، روى عن ــران الك »عم
ــن  ــه وب ــاري بين ــرق البخ ــد ف ــول)6(، وق ــم: جمه ــو حات ــه أب ــال عن ق
ــو  ــة أب ــن عيين ــران ب ــة، فقــال يف ترمجــة األخــر: »عم ــن عيين ــران ب عم
ــاء  ــمع عط ــال، س ــي ه ــوىل بن ــة م ــن عيين ــفيان ب ــو س ــن أخ احلس
ــاه حممــد بــن ســام«)7(. بينــا جعلهــا اإلمــام أمحــد  ــائب، كن بــن الس
ــألة، لكــن األصــل  ــس هــذا موضــع مناقشــة هــذه املس واحــدًا)8(، ولي

أن نحاكم اإلمام البخاري إىل رأيه ال إىل رأي غره.

ــن عنــه« ، والــذي أراه أنــه ال  ــه روايــة ابــن معي ــان، الثقــات، )305/8(. وقــال ابــن حجــر: »يكفي )1( انظــر: ابــن حب
يلــزم مــن روايــة ابــن معيــن عنــه أن يكــون ثقــة، خصوصــًا أن ابــن معيــن ليــس لــه عــن هــذا الشــيخ إال روايــة 
ــدة، ط1، 2002م، دار  ــو غ ــاح أب ــد الفت ــق عب ــزان، تحقي ــان المي ــر، لس ــن حج ــر: اب ــم. انظ ــا أعل ــدة فيم واح

ــامية، )26/4(. ــائر اإلس البش
)2( البخاري، التاريخ الكبير، )169/6(.

)3( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )119/6(.
)4( ابن حبان، الثقات، )438/8(.

)5( البخاري، التاريخ الكبير، )424/6(.
)6( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )308/6(.

)7( البخاري، التاريخ الكبير، )427/6(.
ــي،  ــد، ط2، 2001م، دار الخان ــه محم ــي الل ــق وص ــال، تحقي ــة الرج ــل ومعرف ــل، العل ــن حنب ــد ب ــر: أحم )8( انظ

الســعودية، )351/3(.
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ــال . 4 ــج«)1(: ق ــن األش ــر ب ــه بك ــزاري، روى عن ــروق الف ــن م ــاء ب »عط
ــال:  ــات فق ــان يف الثق ــن حب ــره اب ــول)2(، وذك ــم: جمه ــو حات ــه أب عن
ــد يــروي املراســيل  وق اْلَفــزارِّي مــوىل اْلَقاِســم ْبــن حُمَمَّ »َعطــاء ْبــن َمــْرُ
ــن  ــروق، وب ــن م ــاء ب ــن عط ــرق ب ــاري ف ــع«)3(، إال أن البخ واملقاطي
عطــاء مــوىل القاســم بــن حممــد، فقــال يف ترمجــة األخــر: »عطــاء 
ــر  ــه بك ــد، روى عن ــن حمم ــم ب ــن القاس ــد ع ــن حمم ــم ب ــوىل القاس م
ــابق أن األصــل حماكمــة  ــال الس ــد أســلفت يف املث ــن األشــج«)4(. وق اب

ــأً.  ــًا أو خط ــه صواب ــن كون ــر ع ــض النظ ــه بغ ــف إىل رأي املصن

القسم الثاين: الرواة يف مرتبة الرتك أو أشد:

، منكــر احلديــث . 1 ــَديِنّ ــد ْبــن أيَِب محيــد ويَقــاَل محــاد ْبــن أيَِب محيــد امْلَ حُمَمَّ
َراِهيــم الزرقــي«)5(. وقــد وصفــه بذلــك غــر واحــد مــن العلــاء  ــو إِْب أَُب

ــى بــن معــن وابــن أيب حاتــم)6(. كأمحــد بــن حنبــل وحيي

»حممــد بــن زاذان، منكــر احلديــث ال يكتــب حديثــه«)7(. وحممــد بــن . 2
ــو حاتــم، وابــن عــدي والرتمــذي)8(. زاذان ضعفــه ابــن معــن وأب

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )469/6(.
)2( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )336/6(.

)3( ابن حبان، الثقات، )253/7(
ــخ  ــي التاري ــاري ف ــد البخ ــرواة عن ــن ال ــق بي ــع والتفري ــوع الجم ــر، )470/6(. وموض ــخ الكبي ــاري، التاري )4( البخ
الكبيــر، بحاجــة إلــى دراســة مســتقلة، بحيــث تركــز هــذه الدراســة علــى معنــى التفريــق عنــده، وهــل يقصــد 

ــده. ــة عن ــر مــن ترجمــة، لغاي ــي أكث ــه ف ــراوي نفس ــر ال ــرواة، أم إن المقصــود ذك ــى تعــدد ال ــه اإلشــارة إل ب
)5( البخاري، التاريخ الكبير، )70/1.(.

)6( انظر كامهم عند المزي في تهذيب الكمال، )113/25(.
)7( البخاري، التاريخ الكبير، )88/1(.

)8( انظر كامهم عند المزي في تهذيب الكمال، )206/25(.
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ــد ْبــن مــروان الكــويِف، ســكتوا َعنْــُه صاحــب الكلبــي مــوىل . 3 »حُمَمَّ
اخلطابيــن«)1(. وقــد ضعفــه ابــن معــن وأبــو حاتــم والنســائي، 

وكذبــه جريــر بــن عبــد احلميــد)2(. 

مــرتوك . 4 الكــويف،  الشــيباين  إســحاق  أبــو  هراســة  بــن  »إبراهيــم 
ــم  ــيباين تكل ــحاق الش ــو إس ــول أب ــزاري يق ــروان الف ــث، كان م احلدي

فيــه أبــو عبيــد وغــره«)3(.

ِزَعة، منكر احلديث جداً«)4(. . 5 ْي َع »حممد بن أيب الزُّ

ــويف، . 6 ــور الك ــاريف األع ــداين اخل ــر اهلم ــو زه ــد اهللَّ أَُب ْب ــن َع ــارث ْب »احل
ــُه اهتــم احلــارث، كنــاه  َراِهيــم أَنَّ َقــاَل لنــا اْبــن يونــس َعــْن زائــدة َعــْن إِْب
ــم:  ــاَل بعضه ــَحاق، َوَق ــن أيَِب إِْس ــس ْب ــْن يون ــميل َع ــن ش ــر ْب الن
َثنَــا مفضــل َعــْن مغــرة  احلــارث بــن عبيــد، قــال أَُبــو أســامة َحدَّ
ــن«)5(. ــد الكذاب ــُه أح ــهد أَنَّ ــارث وأش ــا احل ــعبى: حدثن ــمعت الش س

»بكــر بــن األســود أبــو عبيــدة الناجــي البــري، ســاه إســحاق، قــال . 7
حييــى بــن كثــر: هــو كــذاب، ســمع منــه وكيــع«)6(.

»خالد بن يزيد العمري، مكي، ذاهب احلديث«)7(.. 8

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )232/1(.
)2( انظر: المزي، تهذيب الكمال، )392/26(.

)3( البخاري، التاريخ الكبير، )333/1(.
)4( المرجع السابق، )88/1(.

)5( المرجع السابق، )273/2(.
)6( المرجع السابق، )87/2(.

)7( البخاري، التاريخ الكبير، )184/3(.
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»ُســليان ْبــن َعمــرو الُكــويّف، أَبــو َداُود، النََّخعــّي. معــروٌف بالَكــِذب. . 9
يبــة، وإِْســَحاق«)1(. قالــه ُقَت

ــع . 10 ــُه َكاَن وكي ــكتوا َعنْ ــايض س ــرتي الق ــو البخ ــب أَُب ــن وه ــب ْب »وه
يرميــه بالكــذب«)2(.

ــيوخ  ــر ش ــن ذك ــم ع ــه أحج ــه اهلل، أن ــاري رمح ــع البخ ــن صني ــر م والظاه
ــم-، ألن  ــاالً منه ــوأ ح ــو أس ــن ه ــن وم ــل واملرتوك ــرواة -املجاهي ــؤالء ال ــل ه ملث
ذكــر الشــيوخ ال ينفعهــم، وال تأثــر لــه ببيــان مواطــن ضعفهــم وقوهتــم، فهــم 

ــة)3(. قــد جتــاوزوا هــذه املرحلــة إىل مــا هــو أســوأ منهــا، وهــو الــرتك بالكلي

إال أنــه قــد أشــكل عــي بعــض الــرواة املرتوكــن واملتهمــن الذيــن ذكــر هلــم 
ــا  ــه إن ــن يل بعــد دراســة يف عــدد منهــم، أن ــيوخًا يف ترامجهــم، فتب البخــاري ش
ذكــر هلــم شــيوخاً، ألن ســبب تركهــم أو اهتامهــم بالكــذب متعلــق بالشــيوخ 

املذكوريــن يف الرتمجــة، وفيــا يــي بعــض األمثلــة عــى ذلــك:

ــن . 1 ــر ب ــوه«)4(. وجعف ــم ترك ــن القاس ــامي، ع ــر الش ــن الزب ــر ب » جعف
ــك  ــن ذل ــل، م ــرح والتعدي ــة اجل ــة أئم ــد عام ــه عن ــذه رتبت ــر ه الزب
ــعبة  ــت ش ــال: »رأي ــدر ق ــْن غن ــي َع ــن املدين ــن اب ــزي ع ــه امل ــا نقل م
ــطام؟ قــال: أذهــب  ــا بس ــا أب ــد ي ــن تري ــه: أي ــل ل ــا عــى محــار، فقي راكب

)1( المرجع السابق، )28/4(.
)2( المرجع السابق، )170/8(.

)3( وبعــد أن توصلــت إلــى هــذه النتيجــة، وجــدت الباحــث أســعد تيــم قــد أشــار إليهــا فــي كتابــه علــم طبقــات 
ــة الرشــد، الســعودية، )ص35(. المحدثيــن، ط1، 1994م، مكتب

)4( البخاري، التاريخ الكبير، )192/2(.
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ــول  ــى َرُس ــع ع ــر، وض ــن الزب ــر ْب ــي جعف ــذا يعن ــى ه ــتعدي ع فأس
ــه  ــر ل ــد ذك ــاري ق ــن البخ ــذب«)1(. لك ــث ك ــة حدي ــع مئ اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أرب
ــر  ــات جعف ــب راوي ــن يل أن غال ــد تب ــيخاً، وق ــد ش ــن حمم ــم ب القاس
ــم:  ــو حات ــال أب ــة، ق ــن أيب أمام ــم ع ــن القاس ــي ع ــا ه ــة إن املوضوع
نســخة  أمامــة  أيب  عــن  القاســم  عــن  الزبــر  بــن  جعفــر  »وروى 
ــن  ــم: »روى ع ــو نعي ــال أب ــث«)2(، وق ــة حدي ــن مائ ــر م ــة أكث موضوع
القاســم َعــن أيَِب أمامــة غــر حديــث ال أصــل لــه«)3(، وبذلــك نعلــم 
ــن  ــم م ــى الرغ ــر ع ــة جعف ــم يف ترمج ــر القاس ــاري ذك ــام البخ أن اإلم
أنــه متهــم بالوضــع، ألن عامــة األحاديــث املوضوعــة إنــا هــي نســخة 

ــم. ــم، واهلل أعل ــن القاس ع

ــس، . 2 ــن أن ــد ومالــك ْب ــن حُمَمَّ ــز ْب ــد العزي ْب ــْن َع ــن َع َس ــن احْلَ ــد ْب » حُمَمَّ
ــن  ــاَل اْب ــم، َق ــي مواله ــة حجــازي خمزوم ــن زبال ــَدُه مناكــر وهــو اْب ِعنْ
ــر البخــاري يف هــذه الرتمجــة  ــد ذك ــرق احلديــث«)4(. وق ــن َكاَن ي َمِع
شــيخن ملحمــد بــن احلســن، مهــا عبــد العزيــز بــن حممــد الــدراوردي، 
ــي عنهــا، يؤيــد  ــه املنكــرة إنــا ه ــس، ألن عامــة أحاديث ومالــك بــن أن
ذلــك قــول احلاكــم: »روى حممــد بــن احلســن عــن مالــك والــدراوردي 

ــه. ــذا ذكرمهــا البخــاري يف ترمجت املعضــات«)5(. ل

)1( المزي، تهذيب الكمال، )34/5(.
)2( نقل ذلك عنه ابن حبان في المجروحين، )212/1(.
)3( نقل ذلك عنه المزي في تهذيب الكمال، )36/5(.

)4( البخاري، التاريخ الكبير، )67/1(.
)5( ابن حجر، تهذيب التهذيب، )116/9(.
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ــعد، . 3 ــن س ــث ب ــمع لي ــي، س ــم املدائن ــو اهليث ــم أب ــن القاس ــد ب »خال
مــرتوك تركــه عــي والنــاس«)1(، فعــى الرغــم مــن أن خالــد بــن 
القاســم مــرتوك إال أن البخــاري ذكــر شــيخه الليــث بــن ســعد، ومــا 
ــح  ــث، ويوض ــث اللي ــه بأحادي ــو صنيع ــه ه ــبب ترك ــك إال ألن س ذل
ــمعت  ــاب: س ــن إه ــل ب ــن مؤم ــزان »ع ــي يف املي ــه الذهب ــا نقل ــذا م ه
ــث إذا  ــث اللي ــزق أحادي ــي يل ــد املدائن ــول: خال ــان يق ــن حس ــى ب حيي
كان عــن الزهــري عــن ابــن عمــر أدخــل ســاملاً، وإذا كان عــن الزهــري 
ــد  ــيء أح ــال: وجي ــق اهلل. ق ــه: ات ــت ل ــروة فقل ــل ع ــة أدخ ــن عائش ع

ــذا؟«)2(.  ــرف ه يع

هــذا باختصــار مــا توصلــت إليــه فيــا خيــص إمهــال اإلمــام البخــاري ذكــر 
ــا إىل أن مــا  ــه هن ــد مــن التنوي ــه، وال ب ــرواة املرتمجــن يف كتاب ــيوخ لبعــض ال الش
تقــدم مــن كام عــن هــذا املوضــوع، ليــس بالــرورة أن ينطبــق عــى كل الــرواة 
ــم،  ــذه الرتاج ــض ه ــررت ببع ــد م ــيوخاً، فق ــاري ش ــم البخ ــر هل ــن مل يذك الذي

ــتعان. ــرت، واهلل املس ــي مل أتوصــل إىل نتيجــة غــر مــا ذك لكنن

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )167/3(.
ــي محمــد  ــق عل ــزان االعتــدال، تحقي ــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن قايمــاز )ت748هـــ(، مي ــي، أبــو عب )2( الذهب

ــان، )637/1(. ــر، لبن ــة والنش ــة للطباع ــاوي، ط1، 1963م، دار المعرف البج
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تقــدم الــكام يف الفصــل التمهيــدي عــن عنايــة العلــاء بالتاريــخ الكبــر، 

ــم  ــه، ومنه ــى منوال ــف ع ــه فأل ــتفاد من ــن اس ــاء م ــن العل ــرت إذ ذاك أن م وذك

ــت  ــادات إن دل ــه مــن خطــأ، وال شــك أن هــذه االنتق ــا في ــن م ــده وب مــن انتق

ــة هــذا الكتــاب، ومكانتــه عنــد العلــاء، وإال ملــا  عــى يشٍء فإنــا تــدل عــى أمهي

تناولــوه بالدراســة والنقــد.

ــى  ــتدركوا ع ــن اس ــهر م ــدادي أش ــب البغ ــم واخلطي ــن أيب حات ــد اب ويع

البخــاري يف التاريــخ الكبــر، أمــا ابــن أيب حاتــم ففــي كتابــه بيــان خطــأ 

البخــاري يف تارخيــه، وأمــا اخلطيــب ففــي كتابــه املوضــح ألوهــام اجلمــع 

والفريــق، والناظــر يف الكتابــن جيــد أن جــزءًا ال بــأس بــه مــن هــذه االنتقــادات 

ال يســلم هبــا ألصحاهبــا، ولســت هنــا بصــدد بياهنــا والــرد عليــه، فقــد ير اهلل 

ــيخ  ــر- عاملــًا معلــًا حمققــًا هــو الش ــر للتاريــخ الكب هلذيــن الكتابــن -كــا ي

الفصل اخلامس

ذكر شيوخ الرواة املترمجني، وأثره يف رد
االنتقادات املوجهة للتاريخ الكبري
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املعلمــي اليــاين رمحــه اهلل، فاعتنــى هبــا مــن حيــث التحقيــق والتعليــق والــرد 

ــر. ــخ الكب ــة للتاري ــادات املوجه ــى االنتق ع

ــيوخ  ــر الش ــف ذك ــان إمــكان توظي ــا اهلــدف مــن هــذا الفصــل فهــو بي أم

ــان أثرهــا يف ذلــك، يف  ــابقة والتعامــل معهــا، وبي ــرد عــى االنتقــادات الس يف ال

حماولــة إلبــراز أمهيــة موضــوع ذكــر الشــيوخ، وأحقيتــه بالدراســة والبحــث. وقد 

قمســت الــكام فيــه عــى مبحثتــن ســأتكلم يف املبحــث األول عــن انتقــادات 

ابــن أيب حاتــم، ثــم أتبعــه بالــكام عــن انتقــادات اخلطيــب يف املبحــث الثــاين، 

واهلل املســتعان.
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أثر ذكر الشيوخ يف رد انتقادات ابن أيب حامت

ــه وأيب زرعــة عــى تاريــخ البخــاري يف  مجــع ابــن أيب حاتــم انتقــادات أبي
كتابــًا ســاه »بيــان خطــأ البخــاري يف تارخيــه«، ذكــر فيــه مــا وقــع مــن خطــأ أو 
شــبهة يف النســخة التــي وقفــا عليهــا مــن الكتــاب، مــع بيــان الصــواب عنــده. 
ــاء  ــن أس ــم ع ــا يتكل ــا م ــا، فمنه ــادات يف مضموهن ــذه االنتق ــت ه ــد تنوع وق
الــرواة وأنســاهبم، ومنهــا مــا يتكلــم عــن اجلمــع والتفريــق بينهــم، ومنهــا مــا 
يتكلــم عــن وفياهتــم، أمــا ترتيــب مــادة الكتــاب فجــاء بحســب ترتيــب ذكــر 

الــرواة يف التاريــخ الكبــر. 

وقــد عنــي الشــيخ املعلمــي -كــا ذكــرت آنفــًا- بالكتــاب حتقيقــًا وتعليقــًا، 
وعــزى كثــرًا ممــا فيــه مــن انتقــادات إىل كــون النســخة التــي اعتمــد عليهــا أبــو 
ــذه  ــرة األوىل، وأن ه ــاري يف امل ــا البخ ــي أخرجه ــي الت ــة ه ــو زرع ــم وأب حات
التعقبــات موجــودة يف النســخة األخرة مــن التاريخ عى ما صوبــه الرازيان)1(.

وقــد قمــت بدراســة عينــة مــن هــذه التعقبــات، هبــدف البحــث عــن 
ــات  ــرد عــى هــذه التعقب ــن ذكــر البخــاري للشــيوخ مــن جهــة، وال ــة ب عاق
مــن جهــة أخــرى، فخرجــت ببعــض األمثلــة سأســوقها ثــم أعلــق عليهــا بــا 

ــاء اهلل. ــة إن ش ــذه العاق ــح ه يوض

)1( انظــر: الــرازي، ابــن أبــي حاتــم )ت327هـــ(، بيــان خطــأ البخــاري فــي تاريخــه، طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف 
العثمانيــة، الهنــد، )صفحــة ج(. 

املبحث األول
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املثال األول:

قــال ابــن أيب حاتــم: »حســن بــن شـُـفــَـّي بــن ماتــع األصبحــي ســمع عبــد 
اهلل بــن عمــرو بــن العــاص. وانــا هــو عــن أبيــه عــن عبــد اهلل بــن عمــرو«)1(.

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

ــه اســتدرك عــى البخــاري ذكــر  ــم أن ــن أيب حات أوالً: يظهــر مــن كام اب
ــة  ــواب رواي ــاص، وأن الص ــن الع ــرو ب ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ــن م ــاع حس س

ــا. ــرو ريض اهلل عنه ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ــه ع ــن أبي ــن ع حس

ــع  ــن مات ــّي ب ــن ُشفـَ ــن ب ــن: »حس ــة حس ــاري يف ترمج ــال البخ ــًا: ق ثاني
األصبحــي املــري، ســمع عبــد اهلل بــن عمــرو وتبيعــًا، روى عنــه النعــان بــن 
عمــرو وحيــوة، قــال عبــد اهلل بــن يزيــد حدثنــا ســعيد بــن أيب أيــوب حدثنــي 
النعــان بــن عمــرو بــن خالــد عــن حســن بــن شــفي قــال: كنــا عنــد عبــد اهلل 
ــد اهلل: أتاكــم أعلــم مــن عليهــا«)2(. فذكــر  ــع، فقــال عب ــل تبي ــن عمــرو فأقب ب
ــم  ــة، ث ــا رصاح ــرو ريض عنه ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ــن م ــاع حس ــاري س البخ
ذكرمهــا يف ســياق روايــة، هبــدف إثبــات هــذا الســاع)3(. أقــول: وهــذه الطريقة 
يف ذكــر هذيــن الشــيخن تــدل عــى تأكــد البخــاري مــن ثبــوت ســاع حســن 
بــن ماتــع منهــا، وأن مــا ذكــره مــن ســاع حســن مــن عبــد اهلل بــن عمــرو ليــس 

هــو جمــرد نقــل ملــا ورد يف اإلســناد، بــل هــو إثبــات منــه للســاع بالدليــل.

)1( الرازي، ابن أبي حاتم، بيان خطأ البخاري في تاريخه، )ص23(.
)2( البخاري، التاريخ الكبير، )383/2(.

)3( انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب، )341/2(.
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ثالثــًا: أمــا روايــة حســن بــن شــفي عــن أبيــه عــن عبــد اهلل بــن عمــرو فلــم 

يغفــل عنهــا البخــاري، فقــال يف ترمجــة أيب حســن شــفي بــن ماتــع: »شـُـفـَـــّي 

بــن ماتــع األصبحــي، يعــد يف املريــن، قــال لنــا عبــد اهلل حدثنــي الليــث عــن 

ــفي  ــن ش ــي ع ــفي األصبح ــن ش ــن اب ــي ع ــدي التجيب ــح الكن ــن رشي ــوة ب حي

ــن  ــره ...«)1(. فاب ــازي أج ــال: للغ ــي ملسو هيلع هللا ىلص ق ــن النب ــرو ع ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ع

شــفي املذكــور يف اإلســناد هــو حســن بــن شــفي إذ مل أقــف لِشــفّي عــى ابــٍن 

ــه، ويف  ــوة عن ــة حي ــم إن البخــاري ذكــر يف هــذه الرتمجــة رواي غــر حســن، ث

ــة  ــاري يف ترمج ــر البخ ــك، فذك ــوة كذل ــذه حي ــن تامي ــر م ــن ذك ــة حس ترمج

شــفي روايــة حســن عنــه عــن عبــد اهلل بــن عمــرو يف إشــارة منــه إىل أن حســن 

ــد اهلل بــن عمــرو  ــد اهلل بــن عمــرو، ويــروي عــن عب ــه عــن عب يــروي عــن أبي

ــن صــواب واهلل أعلــم. ــارشة، وكا األمري مب

املثال الثاين:

قــال ابــن أيب حاتــم: »ســعيد بــن كعــب عــن جابــر بــن زيــد قولــه، روى 

عنــه الثــوري. وانــا هــو الثــوري عــن عبــد احلميــد بــن رافــع عــن ســعيد بــن 

كعــب«)2(.

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )266/4(.
ــي  ــي ف ــق الشــيخ المعلمــي اليمان ــي تاريخــه، )ص37(. وانظــر تعلي ــان خطــأ البخــاري ف ــي حاتــم، بي )2( ابــن أب

الصفحــة ذاتهــا.



ذكر شيوخ الرواة املترمجني وأثره يف رد االنتقادات املوجهة للتاريخ الكبري

208

ــه اســتدرك عــى البخــاري ذكــر  ــم أن ــن أيب حات أوالً: يظهــر مــن كام اب

روايــة الثــوري عــن ســعيد بــن كعــب، وأن الصــواب روايــة الثــوري عــن عبــد 

احلميــد بــن رافــع عــن ســعيد.

ثانيــًا: نــص ترمجــة ســعيد يف التاريــخ الكبــر هــو قــول البخــاري: »ســعيد 
بــن كعــب، عــن جابــر بــن زيــد قولــه، روى عنــه الثــوري عن عبــد احلميــد«)1(، 
ــه،  ــد عن ــد احلمي ــوري روى عــن عب ــذي يفهــم مــن كام البخــاري أن الث وال

فــا إشــكال يف ذلــك. 

ثالثــًا: ممــا يؤكــد أن البخــاري قصــد بكامــه الســابق أن عبــد احلميــد هــو 
الــذي يــروي عــن ســعيد، مــا ذكــره يف ترمجــة عبــد احلميــد حيــث يقــول: »عبــد 
احلميــد بــن رافــع عــن ســعيد بــن كعــب، روى عنــه الثــوري وجريــر بــن حــازم 
ــد  ــن كعــب يف شــيوخ عب ــُر ســعيد ب ــن جريــج«)2(. فِذْك ــد واب ــن زي وأســامة ب
احلميــد يؤيــد الــكام الســابق، أضــف إىل ذلــك أن البخــاري ذكــر الثــوري يف 

تاميــذ عبــد احلميــد، فــزال بذلــك اإلشــكال كليــًا.

ــى  ــه اهلل ع ــي رمح ــيخ املعلم ــق الش ــو تعلي ــي ه ــت انتباه ــذي لف ــن ال لك
ترمجــة ســعيد بــن كعــب يف التاريــخ الكبــر مفــرًا قــول البخــاري »روى عنــه 
الثــوري عــن عبــد احلميــد« فقــال: »يريــد ]أي البخــاري[: روى الثــوري عــن 
عبــد احلميــد عــن ســعيد. وعبــارة ابــن ابــى حاتــم ]أي يف اجلــرح والتعديــل[: 

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )510/3(.
)2( المرجع السابق، )44/6(.
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ــيخ  ــتدل الش ــات«)1(، فاس ــه يف الثق ــع. ومثل ــن راف ــد ب ــد احلمي ــه عب روى عن
ــن أيب  ــل الب ــا ورد يف اجلــرح والتعدي املعلمــي يف تفســره لــكام البخــاري ب
حاتــم، ومــا ورد يف ثقــات ابــن حبــان، ولــو أنــه -رمحــه اهلل- اســتدل بــكام 
البخــاري نفســه لــكان أوىل، فالبخــاري عندمــا ترجــم لعبــد احلميــد ذكــر 

ــن كعــب يف شــيوخه كــا أســلفت، واهلل أعلــم. ســعيد ب

املثال الثالث:

ــدة عــن  ــن بري ــان عــن أبــى جملــز واب ــد بــن حي ــم: »يزي ــن أيب حات قــال اب
أبيــه. وإنــا هــو حيــان بــن عبيــداهلل، ســمعت أبــى يقــول: الــذى روى عــن أبــى 
جملــز وابــن بريــدة مجيعــا فهــو حيــان بــن عبيــد اهلل، وانــا يزيــد بــن حيــان فهــو 

اخــو مقاتــل بــن حيــان«)2(.

وبيان هذا املثال عى النحو اآليت:

ــر  ــم يف ذك ــاري وه ــه أن البخ ــم وأبي ــن أيب حات ــن كام اب ــر م أوالً: يظه
ــان  ــواب أن حي ــان، وأن الص ــن حي ــد ب ــيوخ يزي ــدة يف ش ــن بري ــز واب أيب جمل
بــن عبيــد اهلل هــو مــن روى عــن االثنــن، وليــس يزيــد بــن حيــان، ممــا يوحــي 

ــد اهلل. ــن عبي ــان ب ــان وحي ــن حي ــد ب ــن يزي للقــارئ أن البخــاري خلــط ب

ثانيــًا: نــص ترمجــة يزيــد بــن حيــان عنــد البخــاري هــو: »يزيــد بــن حيــان 
ــحاق  ــن إس ــى ب ــال حيي ــر، ق ــط كث ــده غل ــدة عن ــن أيب زائ ــز واب ــن أيب جمل ع

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )44/6(.
)2( ابن أبي حاتم، بيان خطأ البخاري، )ص138(.
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الســيلحيني نــا يزيــد بــن حيــان أخــو مقاتــل بــن حيــان ســمع أبــا جملــز ...«)1(. 
فالبخــاري مل يذكــر ابــن بريــدة يف شــيوخ يزيــد كــا قــال ابــن أيب حاتــم، وإنــا 
ــن  ــن أن اب ــك وب ــى ذل ــي ع ــيخ املعلم ــق الش ــد عل ــدة، وق ــن أيب زائ ــر اب ذك
بريــدة مــن شــيوخ يزيــد بــن حيــان لكــن البخــاري مل يذكــره يف الرتمجــة)2(، ثــم 
إن البخــاري ومــن خــال ســياقه للســند الــوارد يف الرتمجــة أراد أن يؤكــد أن 
الــذي يــروي عــن أيب جملــز هــو يزيــد بــن حيــان أخــو مقاتــل بــن حيــان، وليــس 
أحــدًا آخــر، فدفــع بذلــك دعــوى اشــتباه يزيــد بــن حيــان بحيــان بــن عبيــد اهلل.

ــان بــن  ــان بــن عبيــد اهلل عنــد البخــاري هــو: »حي ــًا: نــص ترمجــة حي ثالث
عبيــد اهلل أبــو زهــر ينــزل بنــي عــدي، ســمع أبــا جملــز والضحــاك وعــن أبيــه، 
ــه موســى بــن إســاعيل ومســلم، قــال عبــاس بــن طالــب حدثنــا  روى عن
حيــان بــن عبيــد اهلل بــن زهــر العــدوي ســمع ابــن بريــدة والحقــا«)3(. فذكــر 
البخــاري أبــا جملــز وابــن بريــدة يف شــيوخ حيــان بــن عبيــد اهلل، فــدل ذكــره هلــا 
يف ترمجــة حيــان، مــع إمهالــه ذكــر ابــن بريــدة يف شــيوخ يزيــد -مــع كونــه مــن 

شــيوخه- عــى متييــزه بــن االثنــن، وعــدم اخللــط بينهــا، واهلل أعلــم.

)1( البخاري، التاريخ الكبير، )325/8(.
)2( انظر: المرجع السابق.

)3( البخاري، التاريخ الكبير، )58/3(.
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أثر ذكر الشيوخ يف رد انتقادات اخلطيب البغدادي

ــق،  ــع والتفري ــام اجلم ــح ألوه ــه املوض ــدادي كتاب ــب البغ ــف اخلطي صن
وخصــص جــزءًا منــه لبيــان أوهــام البخــاري يف اجلمــع والتفريــق بــن الــرواة 
ــا  ــًا تــدور يف أغلبه ــبعن ومه ــة وس ــه أربع يف التاريــخ الكبــر، وقــد ذكــر في
ــا  ــا ب ــدًا، وأتبعه ــًا واح ــم راوي ــع كوهن ــرواة م ــن ال ــاري ب ــق البخ ــول تفري ح

ــدة. ــات عدي ــك برواي ــى ذل ــتدالً ع ــًا مس ــراه صواب ي

وقــد قمــت بدراســة عينــة مــن هــذه األوهــام، للبحــث عــن عاقــة بينهــا 
وبــن موضــوه ذكــر الشــيوخ، ولألمانــة فــإين مل أجــد ذلــك إال يف القليــل مــن 

األمثلــة، سأســوق منهــا مثالــن، ثــم أعلــق عليهــا:

املثال األول:
ــه قــال  ــام البخــاري يف اجلمــع والتفريــق أن قــال اخلطيــب: »فمــن أوه
ــد  ــن يزي ــم اهلاشــمي ســمع إدريــس ب ــن إبراهي ــر ...: حممــد ب يف تارخيــه الكب
ــم  ــن عــار. وذكــر بعــده مخســة أســاء ث ــه حرمــي ب األودي مرســل ســمع من
قــال: حممــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اهلل بــن معبــد بــن عبــاس اهلاشــمي القــريش 
عــداده يف أهــل املدينــة ســمع منــه ابــن أيب أويــس وأخــوه يــروي عــن حــرام ومل 
يثبــت حديــث حــرام. وقــد وهــم رمحــه اهلل يف تفريقــه بــن هــذا وبــن الــذي 

ــه رجــل واحــد...«)1(. ــه ســمع مــن إدريــس األودي ألن ذكــر أن

)1( الخطيب البغدادي، الموضح ألوهام الجمع والتفريق، )9/1(.

املبحث الثاين
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ــم  ــا حات ــكام)1( أن أب ــذا ال ــى ه ــم ع ــه القّي ــي يف تعليق ــر املعلم ــد ذك وق
وابــن حبــان فرقــا بــن الراويــن، وأن ظاهــر الرتمجــة يف التاريــخ الكبــر يــدل 
عــى ذلــك، فالبخــاري ذكــر للــراوي األول شــيخًا عراقيــًا هــو إدريــس 
األودي، وذكــر للــراوي الثــاين شــيخًا مدنيــًا هــو حــرام بــن عثــان، وكذلــك 
يف ذكــره للتاميــذ، ذكــر للــراوي األول تلميــذًا عراقيــًا هــو حرمــي بــن عــارة، 
بينــا ذكــر للــراوي الثــاين تلميذيــن مدنّيــن مهــا ابنــا أيب أويــس، يف إشــارة منــه 

ــك. ــه مل هيــم يف ذل ــود، وأن ــن مقص ــن الراوي ــه ب ــه اهلل- إىل أن تفريق -رمح

أقــول: يف اســتدالل الشــيخ املعلمــي بصنيــع البخــاري -رمحهــا اهلل- يف 
ذكــره لشــيوخ الراويــن، بيــان واضــح ألثــر ذكــر الشــيوخ يف الــرد عــى انتقــاد 

اخلطيــب، واهلل أعلــم.

املثال الثاين:

قــال اخلطيــب: » قــال البخــاري يف بــاب امليــم يف بــاب اخلــاء مــن آبــاء مــن 
ســمي مســلًا: مســلم اخليــاط املكــي ســمع ابــن عمــر وأبــا هريــرة ورأى ســعد 
بــن أيب وقــاص روى عنــه ابــن أيب ذئــب وابــن عيينــة. وذكــر مــا بعــد ذلــك مــن 
احلــروف يف هــذا االســم إىل بــاب امليــم وأورد يف باهبــا مخســة أســاء ثــم قــال: 
مســلم بــن أيب مســلم اخليــاط املكــي ســمع أبــا هريــرة وابــن عمــر ورأى ســعد 
بــن أيب وقــاص روى عنــه ابــن عيينــة وابــن أيب ذئــب. وهــذا أطــرف األشــياء 
مــن البخــاري أن ذكــر هــذا الرجــل يف بــاب اخلــاء تعلقــا بنســبته إىل اخلياطــة 

)1( انظر: الخطيب البغدادي، الموضح ألوهام الجمع والتفريق، )9/1(.
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وأعــاده يف بــاب امليــم النتســابه إىل كنيــة أبيــه أيب مســلم واخلطــأ يف فعلــه هــذا 
ظاهــر يغنــي عــن اإلســهاب فيــه واهلل يغفــر لنــا ولــه«)1(.

وبينا هذا املثال عى النحو اآليت:

بــن  يفــرق  البخــاري يف كونــه  اعــرتاض اخلطيــب عــى  ليــس  أوالً: 
الراويــن، فاخلطيــب يعلــم أن البخــاري يعلــم أن صاحــب الرتمجــة األوىل هــو 
نفســه صاحــب الرتمجــة الثانيــة، إنــا اعــرتض اخلطيــب عــى أن البخــاري وهــم 
فرتجــم للــراوي نفســه يف موضعــن ممــا يوحــي للقــارئ أهنــا راويــان ال راويــًا. 

ــًا: ترجــم اإلمــام البخــاري ملســلم اخليــاط فقــال: »... وهــو ابــن أيب  ثاني
ــن  ــن ب ــد الرمح ــا عب ــال ن ــة ق ــن علي ــى اب ــا ربع ــم ن ــن احلك ــرش ب ــال ب ــلم ق مس
ــه عــى  ــا هريــرة...«)2(. فنب إســحاق عــن مســلم بــن أيب مســلم قــال رأيــت أب

ــلم. ــن أيب مس ــلم ب ــه مس ــو نفس ــاط ه ــلًا اخلي أن مس

الشــيوخ  فيهــا  ذكــر  البخــاري  أن  يــرى  الرتمجتــن  يف  الناظــر  ثالثــًا: 
ــا  ــر وأب ــن عم ــمع اب ــاط: »س ــلم اخلي ــة مس ــال يف ترمج ــم، فق ــذ ذاهت والتامي
هريــرة رأى ســعد بــن أيب وقــاص، روى عنــه ابــن أيب ذئــب وابــن عيينــة«)3(، 
وقــال يف ترمجــة مســلم بــن أيب مســلم: »ســمع أبــا هريــرة وابــن عمــر، ورأى 
ــك  ــب«)4(، ويف ذل ــن أيب ذئ ــة واب ــن عيين ــه اب ــاص، روى عن ــن أيب وق ــعد ب س
تنبيــه للقــارئ إىل أن الــراوي واحــدًا، وإن تعــددت الرتاجــم، واهلل أعلــم. 

)1( الخطيب البغدادي، الموضح ألوهام الجمع والتفريق، )173/1(.
)2( البخاري، التاريخ الكبير، )260/7(. وانظر تعليق الشيخ المعلمي على ذلك في الموضح، )173/1(.

)3( المرجع السابق، )260/7(.
)4( المرجع السابق، )272/7(.
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والنتيجــة التــي أخلــص إليهــا بعــد عــرض أمثلــة هــذا الفصــل تتلخــص 
يف النقــاط اآلتيــة:

أن فهمنــا ملنهــج البخــاري يف ذكــر شــيوخ الــرواة املرتمجــن يف التاريخ . 1
ــال  ــن خ ــاري م ــا البخ ــي يريده ــارات الت ــا باإلش ــر، ومعرفتن الكب
ذكــره للشــيوخ، كل ذلــك مــن شــأنه أن يســهم يف الــرد عــى انتقــادات 

ابــن أيب حاتــم واخلطيــب البغــدادي للبخــاري رمحهــم اهلل مجيعــًا.

أن أثــر ذكــر البخــاري لشــيوخ الــرواة املرتمجــن ينحــر -غالبــًا- يف . 2
رد االنتقــادات املتعلقــة بالتمييــز بــن الــرواة، أو املتعلقــة بتاميــذ 

ــراوي املرتجــم وشــيوخه. ال

أن توظيــف ذكــر البخــاري لشــيوخ الــرواة املرتمجــن، وإن مل يكــن هو . 3
ــاره  ــه باعتب ــاج إلي ــه حيت ــر مــن االنتقــادات، إال أن األســاس يف رد كث

دليــًا مســاعد يف بعــض احلــاالت، واهلل أعلــم.
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اخلامتة
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بعــد هــذه اجلولــة التــي عشــت مــن خاهلــا مــع اإلمــام البخــاري يف 
ــات  ــذه الصفح ــى ه ــرور ع ــد امل ــر«، وبع ــخ الكب ــم »التاري ــه القي ــال كتاب ظ
ــج  ــم النتائ ــان أه ــكام ببي ــم ال ــا، أخت ــت قارئه ــا، وأتعب ــت كاتبه ــي أمتع الت

والتوصيــات التــي توصلــت إليهــا الدراســة، وأمجلهــا عــى النحــو اآليت:

* أواًل: النتائج:
انتقــاء اإلمــام البخــاري لبعــض شــيوخ الــراوي وذكرهــم يف ترمجتــه، . 1

مل يكــن عشــوائيًا، وليــس هدفــه التعريــف العــام بالــراوي فحســب، 
ــق  ــارة إىل دقائ ــيوخ اإلش ــؤالء الش ــره هل ــال ذك ــن خ ــه أراد م ــل إن ب
ــه  ــا ل ــراوي املرتجــم، خصوصــًا م ــد ال مواطــن القــوة والضعــف عن

اتصــال بالعاقــة بينــه وبــن شــيوخه املذكوريــن يف الرتمجــة.

ــر، . 2 ــخ الكب ــراوة املرتمجــن يف التاري تعــددت أســباب ذكــر شــيوخ ال
ــو اآليت: ــى النح ع

 أ. منهــا مــا لــه عاقــة بالــراوي املرتجم نفســه، كبيــان طبقتــه الزمانية، 
والعلميــة، ومتييــزه عــن غــره من الــرواة.

الــراوي املرتجــم  بــن  يتنــاول تفاصيــل العاقــة   ب. ومنهــا مــا 

الـخـــاتـــمة
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أو  الشــيخ،  يف  النــاس  أثبــت  مــن  الــراوي  ككــون  وشــيخه، 
فيــه. أضعفهــم 

 ج. ومنهــا مــا لــه عاقــة بقضايــا االتصــال واالنقطــاع، كاإلشــارة إىل 
ثبــوت الســاع أو انتفائــه بــن الــراوي املرتجــم وشــيخه.

 د. ومنهــا مــا يقصــد بــه اإلشــارة إىل علــة يف الروايــة املذكــورة يف 
الــراوي املرتجــم عــن شــيخه هبــا، أو  الرتمجــة، وبيــان تفــرد 

خمالفتــه لغــره مــن الــرواة عــن الشــيخ نفســه.   

وبالرغــم مــن تعــدد هــذه األســباب، إال أهنــا جــاءت منضويــًة حتــت 
اهلــدف العــام املشــار إليــه آنفــًا.

ســلك اإلمــام البخــاري عــدة مســالك يف ذكــره لشــيوخ الــرواة . 3
املرتمجــن يف كتابــه، أمههــا:

ــا  ــا- عندم ــك -غالب ــة(: وذل ــة )دون رواي ــيوخ رصاح ــر الش  أ. ذك
ــم أو  ــذات الــراوي املرتج ــق ب ــيخ متعل ــر الش ــبب ذك ــون س يك

ــيخه. ــن ش ــه وب ــة بين بالعاق

ــون  ــا يك ــك -غالبا-عندم ــة: وذل ــياق رواي ــيوخ يف س ــر الش  ب. ذك
ســبب ذكــر الشــيخ متعلقــًا بقضايــا االتصــال واالنقطــاع أو بعلــة 

الروايــة التــي ذكــر فيهــا الشــيخ.

 ج. مجــع الشــيوخ وتفريقهــم: ويف ذلــك إشــارة إىل احتــاد ســبب 
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ــيوخ  ــر الش ــبب ذك ــن س ــه ع ــن، واختاف ــيوخ املجتمع ــر الش ذك
ــة. ــن الرتمج ــر م ــع آخ ــن يف موض املذكوري

هلــم  يذكــر  مل  الذيــن  الــرواة  وغالــب  الشــيوخ:  ذكــر  إمهــال   د. 
البخــاري شــيوخًا هــم مــن املجاهيــل أو املتهمــن ومــن هــو أســوأ 

ــيوخ. ــر الش ــم ذك ــن ال ينفعه ــم، مم ــاالً منه ح

يمكــن توظيــف ذكــر اإلمــام البخــاري لشــيوخ الــرواة املرتمجــن . 4
ــب  ــم واخلطي ــن أيب حات ــادات اب ــض انتق ــى بع ــرد ع ــه، يف ال يف كتاب
ــرد  ــاس يف ال ــد األس ــك ال يع ــن ذل ــر، لك ــخ الكب ــدادي للتاري البغ
ــز  ــة بالتميي ــادات املتعلق ــورًا يف االنتق ــه حمص ــة إىل كون ــا، إضاف عليه
ــيوخه. ــم وش ــراوي املرتج ــذ ال ــة بتامي ــك املتعلق ــراوة، أو تل ــن ال ب

مــن أهــم القضايــا املدروســة يف التاريــخ الكبــر قضيــة العنعنــة . 5
واالتصــال واالنقطــاع، والــذي خلصــت إليــه بعــد البحــث أن صيــغ 
ــى واحــد،  ــد اإلمــام البخــاري ليــس هلــا معن التحمــل ودالالهتــا عن
بــل خيتلــف معناهــا بحســب الســياق الــذي وردت فيــه، وأن »عــن« 
قرينــة  إذا جــاءت  إال  الكبــر حتمــل عــى االتصــال،  التاريــخ  يف 

ــى. ــذا املعن ــن ه ــا ع ترفه

يعــد كتــاب التاريــخ الكبــر لإلمــام البخــاري  قاعــدة بيانــات ضخمة . 6
لــرواة احلديــث، إذا أردنــا فهمهــا والكشــف عــن مــراد البخــاري مــن 

إيرادهــا فــا بــد مــن:
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ــذي وردت  ــياق ال ــوء الس ــدة يف ض ــة الواح ــارص الرتمج ــم عن  أ. فه

فيــه، ألن حماولــة تفســرها بمنــأى عــن الســياق ســتخُرج -غالبًا- 

بتائــج غــر صحيحــة.

التــي  الرتاجــم  بقيــة  ســياق  ضــوء  يف  الــراوي  ترمجــة  فهــم   ب. 

قبلهــا والتــي بعدهــا، ألن ذلــك يســاعدنا يف معرفــة ســبب ذكــر 

البخــاري لبعــض عنــارص الرتمجــة.

املرتجــم وشــيوخه وتاميــذه والروايــة  الــراوي  بــن  الربــط   ج. 

املذكــورة يف ترمجتــه، مــن خــال دراســة املواضــع التــي ورد فيهــا 

ذكــر الــراوي والتاميــذ والشــيوخ والروايــات للخــروج بنتيجــة 

ــة. ــاري يف الرتمج ــا أراده البخ ــة مل واضح

ــة، فليســت هــي  ــات احلديثي ــداليل للمصطلح  د. مراعــاة التطــور ال

ــذا  ــا بعــده مــن العصــور، ل ــه في يف التاريــخ الكبــر كــا هــي علي

املتأخريــن،  ملصطلحــات  البخــاري  حماكمــة  عــدم  فاألصــل 

ــه بذهــن خــاٍل عــن هــذه الــدالالت  ــال عــى دراســة كتاب واإلقب

ــده.  ــة بع املحدث

كــا أن يف كام البخــاري يف التاريــخ الكبــر قيمــة علميــة كبــرة، . 7

ــه مــادة عليمــة قيمــة ملــن أحســن  ــإن يف إشــاراته وتلميحات كذلــك ف

ــا. ــف عنه ــنباطها والكش اس
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فهــم التاريــخ الكبــر واســتيعابه، خطــوة أساســية ال بــد منهــا لفهــم . 8
اجلامــع الصحيــح ومنهجــه، ألنــه التاريــخ الكبــر يمثــل مرحلــة 
أساســية مــن مراحــل تأســيس مــرشوع اجلامــع الصحيــح. وإذا 
ــو  ــر ه ــخ الكب ــإن التاري ــاء، ف ــم البن ــًا حمك ــح بيت ــع الصحي كان اجلام

ــت. ــذا البي ــديس هل ــط اهلن املخط

التعامــل مــع التاريــخ الكبــر باعتبــاره كتــاب تاريــخ أو تراجــم عامــة، . 9
ــه، وأخــذ كام البخــاري يف  ــاب وصاحب ــة الكت ــطٌّ مــن منزل ــه َحـ في
التاريــخ الكبــر عــى ظاهــره، فيــه ظلــم للكتــاب وصاحبــه كذلــك، 
واألصــل أن ننــزل الكتــاب منزلتــه التــي يــدل عليهــا كام البخــاري 

نفســه، وكام مــن تأمــل كتابــه مــن الســابقن.

* ثانًيا: التوصيات:
الســطحية . 1 األفقيــة  الدراســات  مــن  باالنتقــال  الباحــث  يــويص 

ــة  ــدرس جزئي ــي ت ــة، الت ــة املتعمق ــات العمودي ــاب، إىل الدراس للكت
فيــه مــع ربطهــا بالصــورة العامــة لــه، ألن ذلــك يســهم يف إســتخراج 
كنــوز هــذا الكتــاب القيــم. كدراســة منهــج اإلمــام البخــاري يف ذكــر 
ــه. ــات يف ترامج ــراد الراوي ــه يف إي ــن، أو منهج ــراوة املرتمج ــذ ال تامي

يــويص الباحــث كذلــك بتقســيم الكتــاب إىل أقســام، وتوزيعــه عــى . 2
طلبــة الدراســات العليــا، لدراســته دراســة حتليلــة وفــق النظريــة 
ــة  ــارص الرتمج ــن عن ــر م ــة كل عن ــي دراس ــابقة وه ــا س ــار إليه املش
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الواحــدة يف ضــوء الســياق الــوارد فيــه، ودراســة الرتمجــة الواحــدة يف 
ــة الرتاجــم. ضــوء بقي

وأهــم خطــوة بعــد دراســة التاريــخ الكبــر، توجيــه الباحثــن إىل . 3
إنجــاز بحــوث ودراســات معمقــة حــول العاقــة بينــه وبــن اجلامــع 
الصحيــح، مــن خــال الربــط بــن طريقــة البخــاري يف الرتمجــة 
لرجــال الصحيــح يف التاريــخ الكبــر، وبــن طريقتــة إخــراج حديــث 

ــه. ــرواة يف صحيح ــؤالء ال ه

دراســة منهــج اإلمــام البخــاري يف الرتاجــم التــي مل يذكــر ألصحاهبــا . 4
شــيئًا مــن العنــارص.

دراســة أصــول النقــد اإلشــاري وقواعــده عنــد اإلمــام البخــاري مــن . 5
خــال التاريــخ الكبــر.

هذا، واهلل أعلم

وصلى اهلل على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني

واحلمد هلل رب العاملني
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اآلجــري، حممــد بــن احلســن بــن عبــد اهلل )ت 360هـــ(، جــزء فيــه ثانــون . 1
حديثــًا عــن ثانــن شــيخًا، ط1، حتقيــق حممــد إبراهيــم احلســن، دار 

البشــائر اإلســامية، لبنــان، 2011م.

أمحــد، أمحــد عبــد اهلل )2005(، منهــج اإلمــام البخــاري يف التعليــل مــن . 2
خــال كتابــه التاريــخ الكبــر، أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، جامعــة 

ــد، األردن. ــوك، إرب الرم

التاريــخ . 3 إبراهيــم )ت 256هـــ(،  بــن  بــن إســاعيل  البخــاري، حممــد 
األوســط، ط1، حتقيــق حممــود إبراهيــم زايــد، مكتبــة دار الــرتاث، ســوريا، 

1977م.

هاشـــم . 4 حتقيـــق  الكبــر،  التاريــخ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
1360هـــ. اهلنــد،  العثانيــة،  املعــارف  دائــرة  وآخريــن،  النـــدوي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، اجلامــع الصحيح، ط1، حتقيق حممــــد . 5
زهــر الناصـــر، دار طــوق النجــاة، ســوريا، 2002م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الضعفــاء الصغــر، ط1، حتقيق حممود . 6
إبراهيــم زايــد، دار الوعــي، ســوريا، 1396هـ.
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ــق . 7 ــام، ط1، حتقي ــف اإلم ــراءة خل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الق
ــلفية، 1980م. ــة الس ــوري، املكتب ــن الث ــل الرمح فض

ــزار . 8 ــند الب ــق )ت 292هـــ(، مس ــد اخلال ــن عب ــرو ب ــن عم ــد ب ــزار، أمح الب
»البحــر الزخــار«، ط1، حتقيــق حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل وآخريــن، مكتبــة 

ــعودية، 2009م. ــم، الس ــوم واحلك العل

ــوراه . 9 ــة دكت ــة، أطروح ــم املعل ــدري )2011(، الرتاج ــد ب ــة، أمح البشابش
ــد، األردن. ــوك، إرب ــة الرم ــورة، جامع ــر منش غ

ــد البخــاري . 10 ــارات نفــي الســاع عن ــة، ســعيد حممــد )2007(، عب بواعن
يف التاريــخ الكبــر، بحــث منشــور، جملــة دراســات علــوم الرشيعــة 

والقانــون، اجلامعــة األردنيــة، جملــد )34(.

البيهقــي، أمحــد بــن احلســن بــن علـــي )ت 458هـــ(، الســنن الكــرى، . 11
ط3، حتقيــق حممــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، 

2003م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، شــعب اإليــان، ط1، حتقيــق عبــد . 12
ــعودية 2003م. ــد، الس ــة الرش ــد، مكتب ــي حام الع

ــع، ط2، . 13 ــْورة )ت 279هـــ(، اجلام ــن َس ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي، حمم الرتم
ــر،  ــي، م ــايب احللب ــة الب ــة ومطبع ــن، مكتب ــاكر وآخري ــد ش ــق أمح حتقي

1975م.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، العلــل الصغــر، حتقيــق أمحــد شــاكر . 14
وآخريــن، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، لبنــان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، العلــل الكبــر، ط1، حتقيــق صبحــي . 15
الســامرائي وآخريــن، مكتبــة النهضــة العربيــة، لبنــان، 1409هـــ.

تيــم، أســعد ســامل )1994(، علــم طبقــات املحدثــن، ط1، الســعودية: . 16
مكتبــة الرشــد.

اجلديــع، عبــد اهلل يوســف )2003(، حتريــر علــوم احلديــث، ط1، لبنــان: . 17
مؤسســة الريــان للطباعــة والنــرش والتوزيع.

ابــن اجلــوزي، مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي )ت . 18
597هـــ(، الضعفــاء واملرتوكــون، ط1، حتقيــق عبــد اهلل القــايض، دار 

الكتــب العلميــة، لبنــان، 1406هـــ.

الــرازي )ت . 19 إدريــس  بــن  بــن حممــد  الرمحــن  عبــد  أيب حاتــم،  ابــن 
327هـــ(، بيــان خطــأ البخــاري يف تارخيــه، حتقيــق املعلمــي اليــاين، طبعة 

ــد. ــة، اهلن ــارف العثاني ــرة املع ــس دائ جمل

حتقيــق . 20 ط1،  والتعديــل،  اجلـــــرح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
املعلمــي اليــاين، طبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثانيــة 1952م.

ــكر اهلل . 21 ــق ش ــل، ط1، حتقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، املراســـيـ
ــان، 1397هـــ. نعمــة اهلل قوجــاين، مؤسســة الرســالة، لبن
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احلاكــم، أبــو أمحــد حممــد بــن حممــد بــن إســحاق )ت 378هـ(، األســامي . 22
والكنــى، ط1، حتقيــق يوســف حممــد الدخيــل، دار الغربــاء، الســعودية، 

1994م.

احلاكــم، حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد )ت 405هـــ(، معرفــة علــوم . 23
احلديــث، ط2، حتقيــق الســيد معظــم حســن، دار الكتــب العلميــة، 

1977م. لبنــان، 

ابــن حبــان، حممــد بــن حبــان بــن أمحــد البســتي )ت 354هـــ(، الثقــات، . 24
ــد، 1973م. ــة، اهلن ــرة املعــارف العثاني ط1، دائ

ــن، . 25 ــاء واملرتوك ــن والضعف ــن املحدثيـــــ ــن م ـــــــــــــــــــــــ، املجروحيــ
ــوريا، 1396هـــ. ــي، س ــد، دار الوع ــم زاي ــود إبراهي ــق حمم ط1، حتقي

ابــن حجــر، أمحــد بــن عــي العســقاين )ت 852هـــ(، اإلصابــة يف متييــز . 26
الصحابــة، ط1، حتقيــق عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعــي حممــد معــوض، 

دار الكتــب العلميــة، لبنــان، 1995م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تعــــجيل املنفـــــعة بزوائــــد رجـــــال . 27
األئمــة األربعــة، ط1، حتقيــق إكــرام اهلل إمــداد احلــق، ، دار البشــائر، 

لبنــان، 1996م.

ـــــــــــــــــ، تعريــف أهـــل التقــديس بمـــــراتب املوصوفن بالتدليس، . 28
ط1، حتقيــق عاصــم بن عبداهلل القريويت، مكتبــة املنار، األردن، 1983م.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تقريــب التهذيــب، ط1، حتقيق حممد . 29
عوامــة، دار الرشــيد، ســوريا، 1986م.

مطبعــة . 30 ط1،  التهذيــب،  هتذيــب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
دائــرة املعــارف العثانيــة، اهلنــد، 1326هـــ.

صحيــح . 31 رشح  البــاري  فتــح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
2000م. الســعودية،  الســام،  دار  ط3،  البخــاري، 

عبــد . 32 حتقيــق  ط1،  امليــزان،  لســان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر اإلســامية، 2002م.

بزوائــــــد . 33 العــــاليــــــة  املطـــالب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
املســانيد الثانيــة، ط1، تنســيق ســعد بــن نــارص الشــثري، دار العاصمــة، 

الســعودية، 1419هـــ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، النكــت عــى مقدمــة ابــن الصــاح، . 34
ط1، حتقيــق ربيــع بــن هــادي املدخــي، عــادة البحــث العلمــي باجلامعــة 

اإلســامية، الســعودية، 1984م.

ــر . 35 ــال يف ذك ــن )ت765هـــ(، اإلك ــن احلس ــي ب ــن ع ــد ب ــيني، حمم احلس
ــر يف  ــن ذك ــوى م ــال س ــن الرج ــد م ــام أمح ــند اإلم ــة يف مس ــه رواي ــن ل م
هتذيــب الكــال، حتقيــق عبــد املعطــي أمــن قلعجــي، منشــورات جامعــة 

ــتان. ــامية، باكس ــات اإلس الدراس
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احلمــوي، ياقــوت بــن عبــد اهلل )ت 626هـــ(، معجــم البلــدان، ط2، دار . 36
صــادر، لبنــان، 1995م.

احلميــدي، عبــد اهلل بــن الزبــر بــن عيســى )ت 219هـــ(، املســند، ط1، . 37
حتقيــق حســن ســليم أســد، دار الســقا، ســوريا، 1996م.

ابــن حنيــل، أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل )ت 241هـــ(، العلــل ومعرفــة . 38
الرجال، ط2، حتقيـــق ويص اهلل حممد، ، دار اخلاين، السعودية، 2001م.

شــعيب . 39 حتقيــق  ط1،  املســند،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
2001م. لبنــان،  الرســالة،  مؤسســة  وآخريــن،  األرنــاؤوط 

حــوى، حممــد ســعيد )1996(، منهــج البخــاري يف اجلــرح والتعديــل، . 40
أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، جامعــة بغــداد، بغــداد، العــراق.

ــخ . 41 ــدادي )ت 463هـــ(، تاري ــت البغ ــن ثاب ــي ب ــن ع ــد ب ــب، أمح اخلطي
بغــداد، ط1، حتقيــق بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب اإلســامي، 

2002م. لبنــان، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تلخيص املتشــــــابه يف الرســم، ط1، . 42
حتقيــق ســكينة الشــهايب، دار طــاس للدراســات والنــرش، ســوريا، 

1985م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، اجلامــع ألخــاق الــراوي وآداب الســامع، . 43
ط1، حتقيــق حممــود الطحــان، مكتبــة املعــارف، الســعودية، 2002م.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الكفايــة يف علــم الروايــة، حتقيــق أبــو . 44
عبــد اهلل الســورقي وإبراهيــم املــدين، املكتبــة العلميــة، الســعودية.

اجلمــع . 45 ألوهــــــــام  املوضـــــح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
ــرة  ــة دائ ــاين،  مطبع ــي الي ــن املعلم ــد الرمح ــق عب ــق، ط1، حتقي والتفري

1959م. اهلنــد،  العثانيــة،  املعــارف 

اخلليــي، خليــل بــن عبــد اهلل بــن أمحــد )ت 446هـــ(، اإلرشــاد يف معرفــة . 46
علــاء احلديــث، ط1، حتقيــق حممــد ســعيد عمــر إدريــس، مكتبــة الرشــد، 
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املؤلفات املعاصرة حول التاريخ الكبري

اسم املؤلف عنوان املؤلَـّف )الكتاب أو الرسالة أو البحث)الرقم

حتقيق التاريخ الكبري ودراسته

1
التاريخ الكبر حتقيق وختريج ودراسة 1 )من اوله إىل ترمجة 

حممد بن سواء(
يرى عبدالعليم 

حممد عجوز

2
التاريخ الكبر حتقيق وختريج ودراسة 2 )من ترمجة حممد بن 

الساك القاص إىل ترمجة حممد بن الفضل بن عطية(
شحاتة 

عبداللطيف حممد

3
التاريخ الكبر حتقيق وختريج ودراسة 3 )من ترمجة حممد بن 

فرات الكوىف إىل ترمجة إبراهيم بن حممد النخى(
سلطان محود 

رشيدة الشمرى

4
التاريخ الكبر حتقيق وختريج ودراسة 4 )من  ترمجة إبراهيم 

بن حممد الثقفي إىل  ترمجة أمحد بن حممد املروزي(
عيسى حممد عيسى 

شحاته

5
التاريخ الكبر حتقيق وختريج ودراسة 5 )من ترمجة أمية بن 

خمي اخلزاعى إىل من ترمجة من اسمه بربرى(
مجعه السيد الباز 

عاليه

6
التاريخ الكبر حتقيق وختريج ودراسة 6 )من الرتمجة رقم 

1624 إىل الرتمجة رقم 2129(
صبحى عبدالسام 

حممد سليان

7
التاريخ الكبر حتقيق وختريج ودراسة 7 )من الرتمجة رقم 

2130 إىل الرتمجة رقم 2634(
فهد عامر محد 
عازب العجمى

8
التاريخ الكبر حتقيق وختريج ودراسة 8 )من الرتمجة 2517  

من اجلزء الثاين إىل الرتمجة 119 من اجلزء الثالث(
مهدى عبد العزيز 

امحد مهدى

9
التاريخ الكبر حتقيق وختريج ودراسة 9 )من ترمجة خاد بن 

السائب إىل  ترمجة رئاب بن سليان(
منصور سلان نر 

نصار

امللحق األول
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10
التاريخ الكبر حتقيق وختريج ودراسة 10 )من ترمجة من 

اسمه ريان صرة احلنفى إىل ترمجة سعيد الطائى(
نادر فاح حممود 

العازمى

11
التاريخ الكبر حتقيق وختريج ودراسة 11 )من ترمجة شهاب 

بن عباد العرى إىل ترمجة طريفبن سليان ابو عاتكة(
امحد حممد 
خشوعى

12
التاريخ الكبر حتقيق وختريج ودراسة 12 )من ترمجة طلق 

بن عي إىل ترمجة عبد اهلل بن عمرو موىل احلسن بن عي(
الدسوقى سامى 
حممد الرشقاوى

13
التاريخ الكبر حتقيق وختريج ودراسة 13 )من ترمجة عبد 

الرمحن بن شيبة إىل ترمجة عبيد سنوطا(
مجال ابراهيم 

اساعيل مصطفى

14
التاريخ الكبر حتقيق وختريج ودراسة 14 )من ترمجة عبيد 

بن الطفيل إىل ترمجة عمر بن جاوان(
عبد املطلب 

يوسف

15
التاريخ الكبر حتقيق وختريج ودراسة 15 )من ترمجة موسى 

بن غليظ إىل ترمجة معبد بن خالد(
فهد عامر محد 
عازب العجمى

زوائد الكتب األخرى على التاريخ الكبري

16
زوائد رجال »التاريخ الكبر«  عى »هتذيب التهذيب« 2 

القسم الثاين حرفا الباء والتاء
منال عبدالرمحن 

الدعيجي

17
زوائد رجال »التاريخ الكبر«  عى »هتذيب التهذيب« 3  

القسم الثالث حرفا الثاء واجليم
نورة فهد بن 
إبراهيم العيد

18
زوائد رجال »التاريخ الكبر«  عى »هتذيب التهذيب« 4 

القسم الرابع حرفا احلاء حتى بداية من اسمه حسان 
عواطف بنت عي 

بن حممد اجلنويب

19
زوائد رجال »التاريخ الكبر«  عى »هتذيب التهذيب« 5 

بداية من اسمه حسان إىل هناية من اسمه حفص 
هيلة بنت فهد 

اهلذال

20
زوائد رجال »التاريخ الكبر«  عى »هتذيب التهذيب« 6 

بداية ممن اسمه احلكم إىل هناية من اسمه حنظلة   
ليى بنت صالح بن 

عبداهلل البديع
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21
زوائد رجال »التاريخ الكبر«  عى »هتذيب التهذيب« 7 من 

بداية من اسمه حنيبيز إىل هناية من اسمه خزيمة  
نورة عبداهلل بن 
متعب الشهري

22
زوائد رجال »التاريخ الكبر«  عى »هتذيب التهذيب« 8 
القسم الثامن ممن اسمه خرشم إىل هناية من اسمه ذيال: 

أمل بنت فهد ابن 
صالح الشلهوب

منهج اإلمام البخاري يف التاريخ الكبري أو يف جزئية منه

عبد اهلل الفوزانالراوة الذين جرحهم البخاري وأخرج هلم يف الصحيح23

24
تعقبات أيب حاتم الرازي يف اجلرح والتعديل عى من أثبت 

البخاري صحبتهم يف التاريخ الكبر
رائد طال شعت

25
شيوخ البخاري املكرتون من اجلرح والتعديل يف التاريخ 

الكبر
عروبة حاتم عبيد

العبدالوي حممدمنهج االمام البخاري يف التاريخ الكبر 26

حممد حوامنهج اإلمام البخاري يف اجلرح والتعديل27

28
منهج اإلمام البخاري يف اجلرح والتعديل من خال كتابه 

التاريخ الكبر
ليى حممد عجان

منهج اإلمام البخاري يف التاريخ الكبر 29
عادل عبد الشكور 

الزرقي

أمحد عبد اهللمنهج البخاري يف التعليل من خال كتابه التاريخ الكبر30

31
منهج البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها يف التاريخ 

الكبر
فاطمة عواطي

32
عبارات نفي الساع عند البخاري دراسة نظرية تطبيقية يف 

التاريخ الكبر
سعيد بواعنة
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ختريج أحاديث التاريخ الكبري واحلكم عليها

33
األحاديث التي أعلها البخاري يف التاريخ الكبر من بداية 
ترمجة سعيد بن عامر إىل هناية الكتاب دراسة نظرية تطبيقية

عبد الرمحن بن 
أمحد العواجي

34
األحاديث التي أعلها البخاري يف كتابه »التاريخ الكبر« من 

أول الكتاب إىل هناية ترمجة سعيد بن عمر األنصاري 
عادل عبدالشكور 

الزرقي

عبدالرمحن الشايعاألحاديــث التي قال فيها البخاري: ال يتابع عليه يف »التاريخ«35

طارق عوض اهللاجلمع والتوضيح ملرويات البخاري خارج الصحيح36

حممد عبيدختريج األحاديث املرفوعة املسندة يف كتاب »التاريخ الكبر«  37

برق التوحيديفتح اخلبر ألحاديث التاريخ الكبر38

املوازنة بني التاريخ الكبري وبني غريه من الكتب

أمن أبو الويموازنة بن التاريخ الكبر واجلرح والتعديل البن أيب حاتم39

40
املوازنة العلمية بن كتايب التاريخ الكبر للبخاري واجلرح 

والتعديل البن أيب حاتم
فاطمة الزهراء 

عواطي

الكتب العامة اليت تكلمت عن التاريخ الكبري

عبد الستار الشيخاإلمام البخاري »سلسلة أعام املسلمن«41

تقي الدين الندوياإلمام البخاري »سلسلة أعام املسلمن«42

اإلمام البخاري حمدثًا وفقيهًا43
احلسيني 

عبد#املجيد هاشم

عادل الزرقيتاريخ البخاري44

حممد القاسميحياة البخاري45

سرة اإلمام البخاري46
عبد السام 
املباركفوري

إبراهيم املدهيشمباحث يسرة حول التاريخ الكبر للبخاري47
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رواة التاريخ الكبري املذكورون يف الكتاب

الصفحةاسم الراويالرقم

142إبراهيم بن إساعيل بن جممع بن جارية1

41إبراهيم بن أيب الوزير2

44إبراهيم بن ميرة الطائفي3

194إبراهيم بن هراسة4

128إبراهيم بن يزيد النخعي5

160أساء بن احلكم الفزاري6

181إساعيل بن أيب خالد الكويف7

187األسود بن يزيد النخعي 8

93أفلح بن محيد بن نافع9

194بكر بن األسود الناجي البري10

109ثعلبة بن يزيد احلاين11

77ثامة بن رشاحيل12

152جراح بن الضحاك الكندي13

195جعفر بن الزبر الشامي14

90جعفر بن برقان اجلزري15

107مجيل بن زيد الطائي16

فهرس الرواة
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194حارث بن عبد اهلل اهلمداين17

72حرام بن عثان السلمي18

204حسن بن شفي بن ماتع19

79حسن بن عي بن حسن بن عي بن أيب طالب20

81حفص بن غياث بن طلق بن معاوية21

208حيان بن عبيد اهلل 22

197خالد بن القاسم املدائني23

194خالد بن يزيد العمري24

42خاس بن عمرو اهلجري25

110دينار أبو العيزار26

106رفيع أبو العالية الرياحي27

131زهر بن قيس البلوي28

107زياد بن ميمون البري29

77زيد بن حممد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر30

191سعدان بن سعد الليثي31

48سعيد بن أيب عروبة32

88سعيد بن بشر33

115سعيد بن عمرو بن سعيد بن العايص34

205سعيد بن كعب35
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59سفيان بن سعيد الثوري36

59سفيان بن عيينة37

106سليان بن صالح38

195سليان بن عمرو الكويف39

105سليان بن مرثد40

42سليان بن موسى الدمشقي41

205شفي بن ماتع األصبحي42

105شقيق بن سلمة األسدي43

86صالح بن أيَِب األخر44

163طريف بن شهاب العطاردي45

63طلق بن خشاف46

78عبد احلميد بن حبيب بن أيب العرشين47

206عبد احلميد بن رافع 48

40عبد اهلل بن الزبر بن العوام49

122عبد اهلل بن شرمة الكوىف50

78عبيد اهلل بن عبد اهلل ْبن أيَِب ثور51

109عبيد بن آدم52

70عثان بن عبد الرمحن الطرائفي53

193عطاء بن مروق الفزاري54
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193عطاء موىل القاسم بن حممد 55

131علقمة بن رمثة البلوي56

188علقمة بن قيس النخعي 57

74عي بن يزيد األهلاين58

43عمر بن بيان التغلبي59

192عمر بن عبد اهلل البكري60

121عمر بن حممد بن جبر بن مطعم61

192عمران الكويف62

192عمران بن عيينة 63

156عيسى بن ميرة الغفاري64

156عيسى بن ميرة بن حيان65

65كثر بن الصلت الكندي66

56كثر بن أفلح67

196حممد بن احلسن68

106حممد بن إبراهيم الباهي69

126حممد بن إبراهيم التيمي70

173حممد بن إبراهيم الكناين71

106حممد بن إبراهيم اليشكري72

71حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل بن معبد73
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83حممد بن إدريس الشافعي74

41حممد بن إسحاق موىل قيس بن خمرمة75

42حممد بن إساعيل الضبي76

176حممد بن إساعيل بن طريح الثقفي77

187حممد بن أبان78

194حممد بن أيب الزعيزعة79

40حممد بن أيب الشال العطاردي80

103حممد بن أيب بكر أبو غاضة81

104حممد بن أيب بكر بن عوف الثقفي82

193حممد بن أيب محيد83

41حممد بن أيب جمالد84

42حممد بن أسلم بن بجرة85

56حممد بن أفلح86

96حممد بن أمية الساوي87

62حممد بن أنس األنصاري88

104حممد بن أيوب89

104حممد بن برجان90

107حممد بن برش بن بشر األسلمي91

104حممد بن بال القريش92
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106حممد بن ثابت العبدي93

48حممد بن جبر بن مطعم94

189حممد بن جعفر بن الزبر بن العوام95

43حممد بن خثيم بن عراك96

181حممد بن راشد البري97

43حممد بن زاذان98

104حممد بن سعيد99

40حممد بن سعيد الشامي100

148حممد بن عبد الرمحن الطفاوي101

40حممد بن عبد العزيز الكويف102

132حممد بن عيسى بن القاسم بن سميع103

194حممد بن مروان الكويف104

104حممد بن معبد105

41حممد بن نافع بن جبر بن مطعم106

162حممد بن يوسف الفريايب107
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