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إهــــداء
إىل مقــام حــرة املصطفــى ﷺ ،الــرؤوف الرحيــم ،صاحــب اخللــق

العظيــم ،الــذي ال ينطــق عــن اهلــوى.

إىل روح اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل ،الــذي ترشفــت بالعيــش معــه يف كل

صفحــة مــن صفحــات كتابــه الق ّيــم «التاريــخ الكبــر».

ـب العلــم
إىل مــن كان ســبب ًا يف وجــودي  ...إىل مــن غــرس يف قلبــي حـ َّ

وأهلــه  ...وكان يل ســند ًا يف كل حلظــة مــن حلظــات دراســتي  ...أيب الغــايل

حفظــه اهلل ومتعــه بالصحــة والعافيــة.

إىل مــن يطمئــن القلــب لقرهبــا  ...وتدمــع العــن لذكرهــا  ...إىل مــن

ـم كبــر ًا  ...أمــي احلبيبــة
محلتنــي جنينـ ًا  ...وربتنــي صغــر ًا  ...وشــاركتني اهلـ َّ

 ...حيــث الــدفء والدعــوات والرضــا.

إىل مــن ز َّينــت حيــايت بوجودهــا  ...وســهرت معــي الليــايل بجودهــا ...

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 ،راج ًيا من اهلل القبول
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تــقديـــم
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى خــر اخللــق واملرســلني،

حممــد بــن عبــد اهلل ﷺ ،وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن ،وبعــد:

املرشفــة وعلومهــا رجــاالً ،أفنــوا أعامرهــم،
فقــد قيــض اهلل تعــاىل للس ـنّة ّ

وبذلــوا أمواهلــم ،يف خدمتهــا ،حفظ ـ ًا وتصنيف ـ ًا وتدريس ـ ًَا ،وكان مــن أعظــم
هــؤالء العلــاء أثــر ًا ،وأســعهم اطالعــ ًا ،وأد ّقهــم نظــر ًا ،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 رجـ ً
ا كتــب ثالثــن ألــف

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

ـاب املرقــا َة إىل اجلامــع الصحيــح ،فهــو مفتــاح فهــم
لــذا يعــد هــذا الكتـ ُ
ـك رمــوزه ،وتفكيـ ِ
مغاليقــه ،وفـ ِّ
ـك إشــاراته ،ومــن ال حيســن التعامــل مــع هــذا
الكتــاب ،ويبقــى ينظــر إليــه عــى أنــه جمــرد فهــرس ألســاء الــرواة ،فإنــه ُحـ ِـرم

لـ ّـذة تــذوق هــذا العلــم الدقيــق ،والتعمــق فيــه ،وتنميــة َم َلكــة النّقــد عنــده.
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ورحــم اهلل العالمــة املع ّلمــي اليــاين -الــذي خــر الكتــاب وح ّققــه -إذ

يقــول« :وتلــك طريقــة البخــاري مــن االجتــزاء باإليــاء والتلميــح ،حثــ ًا

والتفهــم والتد ّبــر».
للقــارئ ،ورياضــ ًة لــه عــى التي ّقــظ
ّ

وملــا َع ِهــد إ َّيل قســم أصــول الديــن يف اجلامعــة األردنيــة تدريــس مســاق

«دراســات نص ّيــة يف كتــب احلديــث» يف برنامــج الدكتــوراه ،جعلــت كتــاب
التاريــخ الكبــر أحــد الكتــب التــي درســنا نصوصهــا ،وتــذوق الطلبــة متعــة

التعامــل مــع إشــارات هــذا الكتــاب مــن جهــة ،وصعوبــة فهــم مقاصــده يف
بعــض هــذه اإلشــارات مــن جهــة أخــرى ،وكانــت إحــدى القضايــا التــي

أرعــت االنتبــاه ذكــر اإلمــام البخــاري لشــيوخ الــرواة املرتمجــن ،ومعرفــة
مقصــوده مــن ذكــر بعــض الشــيوخ دون بعــض ،وعالقــة كل ذلــك باالتصــال

واالنقطــاع ،والنقــد والتعليــل ،وحتريــر تواريــخ الــرواة ،ومعرفــة طبقاهتــم.
وقــد انــرى لتحريــر هــذه املســألة ،وجتليــة هــذا املنهــج عنــد اإلمــام

البخــاري ،طالــب نجيــب ،وباحــث جــا ٌّد ،هــو الدكتــور خالــد معــروف،
ـر طريقــة البخــاري ،ويعلــل
يف هــذه األطروحــة ،التــي حــاول فيهــا أن يفـ ّ

مســلكه ،ويكتشــف شــيئ ًا مــن عظمــة هــذا اإلمــام ،ود ّقتــه يف هــذا الســفر

العظيــم ،فجــزاه اهلل خــر ًا وكتــب لــه التوفيــق والســداد.

د .عبد الكرمي الوريكات
أستاذ احلديث  -اجلامعة األردنية
اخلميس /16صفر1440/هـ
املوافق 2018/10/25
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الـمقـــدمـــة

ـب ر ّبنــا
ـرا ،طي ًبــا ،مبــاركًا فيــه ،مبــاركًا عليــه ،كــا حيـ ّ
احلمــد هلل ،محــدً ا كثـ ً

ـب ويــرىض ،والصــاة والســام عــى ســيدنا حممــد،
ويــرىض ،وعــدد مــا حيـ ّ

ـي اهلــدى الــذي ال ينطــق عــن اهلــوى ،وعــى آلــه وصحابتــه ،ومــن اقتفــى
نبـ ّ

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

فــإن مــن رمحــة اهلل تعــاىل هبــذه األمــة ،أن تكفــل هلــا بحفــظ دينهــا ،قــال

َّ
وســخر لذلــك
تعــاىل( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) [احلجــر،]9:

ـذب عــن ســنة
رجــاالً بذلــوا حياهتــم للدفــاع عــن هــذا الديــن العظيــم ،والـ ِّ
النبــي ﷺ ،وقدّ مــوا يف ســبيل ذلــك كل غـ ٍ
ٍ
ونفيــس.
ـال
َّ
البخــاري
وإن ممَّــن اصطفاهــم اهلل تعــاىل حلفــظ الســنة النبويــة ،اإلمــا َم
َ

رمحــه اهلل تعــاىل ،جبـ َـل احلفــظ ،وإمــا َم الدنيــا يف فقــه احلديــث((( ،ذلــك اإلمــام

ً
ومفتشــا عــن أحوال
الــذي عــاش حياتــه مــع ســنة رســول اهلل ^ ،جامعـ ًا هلــا،
( )1هــذا وصــف ابــن حج ــر للبخــاري رحمهمــا اللــه تعال ــى ،قالــه ابــن حج ــر (ت )852ف ــي تقريــب التهذيــب،
تحقي ــق محم ــد عوامــة ،ط1986 ،1م ،دار الرش ــيد ،س ــوريا( ،ص ،)468وشــهرة اإلمــام البخــاري تغن ــي عــن
تعريفــه ،ولترجمتــه انظ ــر :الخطي ــب ،أحم ــد بــن عل ــي بــن ثابــت البغــدادي (ت ،)463تاريــخ بغــداد ،تحقي ــق
بشــار ع ــواد مع ــروف ،ط2002 ،1م ،دار الغ ــرب اإلســامي ،لبنــان 322/2( ،ومــا بعدهــا).
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رواهتــا ،وناقــدً ا 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
جامــع يف الرجــال وأحواهلــم((( ،حتــى صــار مرج ًعــا ملــن صنّــف بعــده مــن

العلــاء يف الرتاجــم ،والعلــل ،واجلــرح والتعديــل.

ولقــد وفـَّـــقني اهلل لدراســة بعــض الرتاجــم مــن هــذا الكتــاب مــع فضيلــة

الدكتــور عبــد الكريــم الوريــكات ،يف مــادة «دراســة نصيــة يف كتــب احلديث»،

فرأيــت يف الكتــاب مــا يــدل عــى عظمتــه وعظمــة صاحبــه ،ولفــت نظــري
حينئـ ٍـذ العنــارص التــي يذكرهــا اإلمــام البخــاري يف تراجــم الــرواة ،واأللفــاظ
التــي يســتخدمها لذلــك ،فتــارة يذكــر شــيوخ الــراوي وتالميــذه ،وتــارة يذكــر

ســنة وفاتــه ،وتــارة أخــرى يقــول ســمع فالنـ ًا أو روى عــن فــان  ...وهكــذا.
عــي الدكتورعبدالكريــم بالبحــث يف مســألة مــن هــذه املســائل أال
فأشــار َّ
وهــي ذكــر الشــيوخ ،فجــاءت هــذه األطروحــة (منهــج اإلمــام البخــاري يف
ذكــر شــيوخ الــرواة املرتمجــن يف كتابــه التاريــخ الكبــر).

( )1قــال الشــيخ عبــد الرحمــن المعلمــي اليمانــي فــي مقدمتــه لكتــاب الموضــح ألوهــام الجمــع والتفريــق
للخطيــب« :وأول مصنــف جامــع ألســماء الــرواة إال مــا َّ
شــذ هــو التاريــخ الكبيــر لإلمــام أبــي عبــد اللــه
محمــد بــن إســماعيل البخــاري» .الخطيــب البغــدادي (ت ،)463الموضــح ألوهــام الجمــع والتفريــق،
تحقيــقعبــدالرحمــنالمعلمــياليمانــي،ط1959،1م،مطبعــةدائــرةالمعــارفالعثمانيــة،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 ،موضحـ ًا
طريقــة البخــاري يف اإلشــارة إىل مواطــن القــوة والضعــف عنــد الــرواة مــن
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:
1 .1ما أسباب ذكر شيوخ الرواة املرتمجني ،املتصلة هبم وبشيوخهم؟
2 .2مــا أســباب ذكــر شــيوخ الــرواة املرتمجــن ،املتصلــة بقضايــا االتصــال
واالنقطــاع؟

3 .3مــا أســباب ذكــر شــيوخ الــرواة املرتمجــن ،املتصلــة برواياهتــم
املذكــورة يف الرتمجــة؟
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4 .4ما أسباب إمهال ذكر الشيوخ للرواة املرتمجني يف التاريخ الكبري؟
5 .5مــا املســالك التــي ســلكها البخــاري يف ذكــر شــيوخ الــرواة املرتمجني؟
ومــا دالالهتا؟

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

* أمهية الدراسة:
تظهر أمهية هذه الدراسة يف النقاط اآلتية:
1 .1مكانــة اإلمــام البخــاري يف احلديــث بوجــه عــام ،ويف العلــل ونقــد
الرجــال بوجــه خــاص ،وه ــو مــا ش ــهد لــه بــه القــايص والــداين ،وم ــن

ذلــك قــول الرتمــذي« :مل َأر أحــدًا بالعــراق وال بخ راســان يف معنــى

العلــلوالتاريــخومعرفــةاألســانيدأعل ــمم ــنحمم ــدب ــنإســاعيل»(((.

2 .2مكانــة كتابــه «التاريــخ الكب ــر» بــن كت ــب ال رتاج ــم املعلــة((( ،إذ إنــه
م ــن أقدمهــا ،وأوس ــعها ،وأدقهــا ،وقـ َّـل م ــن ألــف بعــده إال واســتفاد
منــه .ويف ذلــك يق ــول أب ــو العب ــاس اب ــن س ــعيد« :ل ــو أن رجــا كت ــب

ثالثــن ألــف حديــث ملــا اســتغنى عــن كتــاب تاريــخ حممــد بــن
إســاعيل البخــاري»(((.

( )1الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.)340/2( ،
( )2سيأتي بيان معنى الت راجم المعلة ،وعالقتها بالتاريخ الكبير ،في الفصل التمهيدي إن شاء الله.
( )3الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.)322/2( ،
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3 .3خفــاء منهــج الكتــاب ع ــن كثــر م ــن طلب ــة العل ــم ،ممــا يدع ــو إىل
حماولــة حتليلــه وتوضيــح منهــج اإلمــام البخــاري فيــه .وليــس أدل

ـتاذي
عــى ذلــك مــن ق ــول البخــاري رمحــه اهلل« :ل ــو ن ـُش ـِّـ ــر بع ــض أسـ َّ
هــؤالء ،مل يفهمــوا كيــف صنفــت كتــاب التاريــخ وال عرفــوه»(((.
وقــال الشــيخ املعلمــي اليــاين رمحــه اهلل« :وتلــك طريقــة البخــاري
-حت ــى يف الصحي ــح -م ــن االجت ـزاء باإليــاء والتلمي ــح ح ًثــا للقــارئ

ورياض ـ ًة لــه عــى التيق ــظ والتفه ــم والتدب ــر»(((.

4 .4ويف هــذه الدراســة بيــان جلانــب مــن النقــد اإلشــاري عنــد اإلمــام
البخــاري ،وقــد ع ــرف عنــه رمحــه اهلل أنــه -غال ًب ــا -ال ي ــرح بم ـراده،

بــل يكتفــي بالتلميــح واإلشــارة.

* أهداف الدراسة:
1 .1الكشــف عــن أســباب ذكــر شــيوخ الــرواة املرتمجــن ،املتصلــة هبــم
وبشــيوخهم.

2 .2الكشــف عــن أس ــباب ذك ــر ش ــيوخ ال ــرواة املرتمجــن ،املتصلــة بقضايــا
االتصــال واالنقطــاع.

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

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

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

* الدراسات السابقة:
بعــد االطــاع والبح ــث ،وســؤال أهــل العل ــم واملعرفــة بكتــاب التاريــخ

الكبــر ،مل أجــد مــن كتــب يف موضــوع ذكــر الشــيوخ بشــكل مســتقل ،وإن

كان هنــاك إشــارات مــن بعــض املؤلفــن هلــذا املوضــوع ال تتجــاوز األســطر
اليســرة ،ســآيت عــى ذكرهــا إن شــاء اهلل.

وجدي ــر بالذك ــر أن يقــال :إن هنــاك عــدد ًا م ــن الرســائل واألبحــاث الت ــي

تناولــت التاريــخ الكبــر بالدراســة ،ســأذكر بعضهــا مرتبــ ًا حســب تاريــخ
التألي ــف:

1 .1أطروحــة دكتــوراه بعنــوان( :منهــج اإلمــام البخــاري يف اجلــرح
والتعديــل) ،ملحمــد ســعيد حــوى ،إرشاف أ.د .حــارث الضــاري،
جامعــة بغــداد  -العــراق1996 ،م.

تنــاول فيهــا الباحــث منهــج اإلمــام البخــاري يف اجلــرح والتعديــل
م ــن خــال كت ــب :التاريــخ الكب ــر واألوس ــط والصغــر ،والضعفــاء

الصغــر والكبــر والكنــى ،وبــن آراء اإلمــام البخــاري يف مســائل
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اجل ــرح والتعديــل ،كالعدالــة والضب ــط واجلهالــة والتدلي ــس ،ودرس

مصطلحاتــه وأحكامــه عــى الــرواة ،واع رتاضــات العلــاء عليــه.

2 .2أطروحــة دكتــوراه بعنــوان( :ختريــج األحاديــث املرفوعــة املســندة يف
كتــاب التاريــخ الكب ــر) ،ملحم ــد عب ــد الكري ــم بــن عبي ــد ،إرشاف أ.د.
أمحــد حمم ــد ن ــور س ــيف ،جامعــة أم الق ــرى  -الس ــعودية1999 ،م.

وقــد قــام الباحــث بتقســيم هــذه األطروحــة إىل قســمني :قســم
الدراســة؛ تكل ــم في ــه عــن التاريــخ الكب ــر ومي زاتــه ،وقس ــم التخريج؛
خ ــرج في ــه األحادي ــث املرفوعــة املس ــندة يف الكتــاب.

3 .3رســالة ماجســتري بعنــوان( :األحاديــث التــي قــال فيهــا اإلمــام
البخــاري ال يتابــع علي ــه يف التاريــخ الكب ــر) ،لعب ــد الرمح ــن الشــايع،

إرشاف د .عبــد اهلل اللحيــاين ،جامعــة أم القــرى  -الســعودية2002 ،م.
وقــد درس الباح ــث عب ــارة «ال يتابــع علي ــه» عنــد اإلمــام البخــاري

للوصــول إىل م ـراده منهــا ،وقــدم هلــذه الدراســة بالــكالم عــى موض ــوع
التف ــرد وأن واعــه وموقــف النقــاد منــه.

4 .4كتــاب بعن ـوان( :تاريــخ البخــاري) ،لعــادل عب ــد الشــكور الزرق ــي ،دار
طوي ــق  -الس ــعودية2002 ،م .وه ــو مس ــتل م ــن رســالته يف املاجس ــتري

بعن ـوان (األحادي ــث الت ــي أعلهــا البخــاري يف كتابــه التاريــخ الكب ــر
مــن أول الكتــاب إىل هنايــة ترمجــة ســعيد بــن عمــر األنصــاري) مل

أمتك ــن م ــن االطــاع عليهــا.
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وقــد تكلــم يف الكتــاب عــن منهــج اإلمــام البخــاري يف التاريــخ
الكبــر مــن حيــث :ال رتاجــم ،واألحاديــث ،واجلــرح والتعديــل ،ومل

يتطــرق ملوضــوع ذكــر الشــيوخ إال يف موضــع واحــد يف الكتــاب ال

يتجــاوز نصــف صفحــة.

5 .5أطروحــة دكت ــوراه بعن ـوان( :منهــج اإلمــام البخــاري يف التعلي ــل م ــن
خــال كتابــه التاريــخ الكبــر) ،ألمحــد عبــد اهلل ،إرشاف أ.د .أمــن
القضــاة ،جامعــة الريمــوك  -األردن2005 ،م.

تنــاول فيهــا الباح ــث منهــج اإلمــام البخــاري يف ذكر علــل األحاديث
املتعلقــة بالســاع وعدمــه ،والتفــرد ،واملخالفــة ،وكيفيــة الرتجيــح

بــن ال ــرواة عنــد االختــاف .وقــد وقــف الباح ــث عنــد مس ــألة م ــن
املس ــائل املشــهورة الت ــي شــغلت الباحثــن ،أال وه ــي اإلســناد املعنعن
ورشط قبولــه عنــد اإلمــام البخــاري ،م ــن خــال التاريــخ الكب ــر.

6 .6رســالة ماجس ــتري بعن ـوان( :األحادي ــث الت ــي أعلهــا اإلمــام البخــاري
يف التاريــخ الكبــر مــن بدايــة ترمجــة ســعيد بــن عامــر إىل هنايــة
الكتــاب) ،لعب ــد الرمحــن الع واج ــي ،إرشاف د .عب ــد العزي ــز بــن حمم ــد

الســعيد ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود  -الســعودية2005 ،م.

وقــدم فيهــا الباحــث دراســة نظريــة للمنهــج العــام للكتــاب ،ومنهج
اإلمــام البخــاري يف إي ـراد الروايــات ،ومنهج ــه يف التعلي ــل ،ث ــم أتب ــع

ذلــك بالدراســة التطبيقي ــة لعلــل األحادي ــث ال ـواردة يف ت راج ــم ال ــرواة.
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7 .7بحــث بعن ـوان( :عب ــارات نف ــي الس ــاع عنــد البخــاري دراســة نظريــة
تطبيقيــة يف كتــاب التاريــخ الكبــر) لســعيد حممــد ب واعنــة ،جملــة
دراســات علــوم الرشيعــة والقانــون ،اجلامعــة األردنيــة2007 ،م.

اســتعرض في ــه الباح ــث عب ــارات نف ــي الس ــاع ال ـواردة يف التاريــخ
الكبــر ،وبــن دالالهتــا ،إضافــة إىل دراســة الــرواة الذيــن أطلقــت

بحقهــم هــذه العبــارات.

8 .8رســالة ماجســتري بعنــوان (شــيوخ البخــاري املكثــرون مــن اجلــرح
والتعديــل يف التاريــخ الكب ــر) لعروبــة حات ــم عبي ــد ،إرشاف الدكت ــور

عبــد اخلــر جاســم محــادي ،جامعــة بابــل  -قســم التاريــخ2007 ،م.
عرفــت الباحثــة بشــيوخ البخــاري املكثريــن مــن اجلــرح
وقــد ّ
والتعديــل يف كتابــه التاريــخ ،وذكــرت الــرواة الذيــن وردت فيهــم

أقــوال هــؤالء العلــاء يف اجلــرح والتعديــل.

والالفــت للنظــر أن هــذه الرســالة نوقشــت يف قســم التاريــخ ،ممــا
يــدل عــى أهنــم تعاملــوا مــع كتــاب البخــاري باعتبــاره كتابــ ًا يف

التاريــخ ،وليــس كذلــك الكتــاب.

9 .9أطروحــة دكتــوراه بعنــوان( :منهــج اإلمــام البخــاري يف تعليــل
األحاديــث وتصحيحهــا مــن خــال كتابــه التاريــخ الكب ــر) ،لفاطم ــة
الزه ـراء ع واط ــي ،إرشاف أ.د .ســلامن نــر ،جامعــة احلــاج خلــر -

اجل زائــر2009 ،م.
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وقــد قســمت الباحثــة دراســتها إىل ثالثــة أبــواب ،أوهلــا للتعريــف
بالكتــاب وصاحب ــه ،وثانيهــا لبي ــان ألفــاظ التعلي ــل والتصحي ــح يف

الكتــاب ،وثالثهــا لبي ــان منهــج البخــاري يف التعلي ــل والتصحي ــح

والرتجيــح(((.

1010أطروحــة دكتــوراه بعنــوان( :التاريــخ الكبــر حتقيــق ودراســة مــن
بدايــة ترمجــة خــاد ب ــن الس ــائب إىل هنايــة ترمجــة رئــاب ب ــن ســليامن)،
ملنصــور ســلامن أب ــو س ــبيتان ،إرشاف أ.د .حمم ــد الرشي ــف و أ.د .عب ــد
املوج ــود حمم ــد عب ــد اللطي ــف ،جامعــة األزه ــر  -مــر.2009 ،

وتقــع هــذه األطروحــة ضمــن جمموعــة مــن األطروحــات ،الت ــي تنــاول

التاريــخ الكبــر كامــ ً
ا بالتحقيــق والدراســة ،لكــن مل أمتكــن مــن
االطــاع عــى غ ــر هــذه األطروحــة.

وهــذه الدراســة كــا هــو واضــح مــن عن واهنــا ،حتقيــق ودراســة،

شــملت ضبــط النــص يف التاريــخ الكبــر ،والتعريــف بالــرواة
املرتمجــن ،وشــيوخهم وتالميذهــم ،وختريــج الروايــات املذكــورة يف

ت رامجهــم ،مــع احلكــم عليهــا.

( )1والتقاطــع بي ــن هــذه الدراســة وبي ــن دراســة الدكت ــور أحم ــد عب ــد اللــه واضــح ،ومــن خــال االطــاع عليهمــا
وجــدت اشــت راك ًا ف ــي بع ــض األفــكار واألمثلــة ،إال أن دراســة الدكت ــور أحم ــد عب ــد اللــه تناولت جانــب التعليل
فقــط ،وه ــي أكث ــر أمثل ـ ًة ،بينمــا تناولــت دراســة الدكت ــورة فاطم ــة الزه ـراء التعلي ــل والتصحي ــح ،مــع قلــة ف ــي
األمثلــة التطبيقي ــة مقارنــة بدراســة الدكت ــور أحم ــد عب ــد اللــه.
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هــذه ه ــي الدراســات الت ــي متكن ــت مــن االطــاع عليهــا يف حــدود بحثي،

وجديــر بالذكــر أن امل واضيــع التــي تناولتهــا هــذه الدراســات ،خمتلفــة عــن

موض ــوع دراســتي ،وإن كان هنــاك بع ــض نقــاط االلتقــاء بينه ــم يف مــا يتعل ــق

بقضايــا االتصــال واالنقطــاع ،والعلــل ،إال أنن ــي ســأتناول هــذه القضايــا م ــن
جان ــب آخ ــر ،م ــن خــال ربطهــا بذك ــر الش ــيوخ.

ويتبق ــى جمموعــة م ــن الدراســات مل يتس ـ َّن يل احلصــول عليهــا كامل ـ ًة،

أذكرهــا هنــا لتــام الفائــدة:

1 .1رســالة ماجســتري بعنــوان( :منهــج اإلمــام البخــاري يف اجلــرح
والتعديــل م ــن خــال كتابــه التاريــخ الكب ــر) ،للي ــى حمم ــد عجــان،

إرشاف أ.د .حممــود الطحــان ،جامعــة الكويــت  -الكويــت1999 ،م.
2 .2جمموعــة رســائل ماجس ــتري ودكت ــوراه عن واهنــا (زوائــد رجــال «التاريــخ
الكبــر» عــى «هتذيــب التهذيــب» البــن حجــر) عددهــا ثامنيــة،

مقس ــمة بــن عــدد م ــن الطلب ــة يف الرئاســة العامــة لتعلي ــم البنــات،

بالريــاض.

3 .3جمموعــة رســائل ماجس ــتري ودكت ــوراه عن واهنــا (التاريــخ الكب ــر حتقي ــق
ودراســة) ،نوقشــت يف جامعــة األزهــر بمــر ،وقســمت ت راجــم
التاريــخ الكب ــر عــى عــدد م ــن الطلب ــة ،لتحقي ــق الن ــص ،وكان ــت

إحداهــا أطروحــة الدكت ــور منصــور أب ــو س ــبيتان ،املذك ــورة آنف ـ ًا.
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* حمددات الدراسة:
معل ــوم أن التاريــخ الكب ــر ،كتــاب كب ــر احلج ــم ،كثــر ال رتاج ــم ،يضي ــق

وقــت إعــداد الدراســة عــن اســتق رائه كامـاً ،ويصع ــب اســتيعابه يف مثــل هــذه

األطروحــة ،لــذا فقــد اجتهــدت يف أن آخــذ عينــة منــه وأدرس ــها دراســة معمقــة

حت ــى أخ ــرج بصــورة عــن منهج اإلمــام البخــاري يف ذكر ش ــيوخ ال ــرواة املرتمجني

يف كتابــه ،وبعــد استشــارة مــريف الفاضــل الدكت ــور عب ــد الكري ــم الوريــكات،
نصحن ــي أن أدرس أول مائــة ترمجــة مــن الكتــاب ،بحي ــث تك ــون هــذه ال رتاج ــم
ه ــي أســاس الدراســة ،وأن أدرس مائــة ترمجــة متفرقــة ،حس ــب مــا تقتضي ــه
احلاجــة البحثي ــة ،فــكان جمم ــوع ال رتاج ــم الت ــي مت ــت دراســتها ق رابــة مائت ــي

ترمجــة ،جعلتهــا يف ملح ــق خــاص يف آخ ــر هــذه الدراســة.

وهــذا العــدد قلي ــل جــد ًا بالنس ــبة للتاريــخ الكب ــر ،وال يتجــاوز  %2م ــن

ت راجــه ،إال أنــه مــن شــأنه أن يســلط الضــوء -ولــو قليــاً -منهــج اإلمــام

البخــاري يف بقيــة ال رتاجــم ،خصوصــ ًا أين حرصــت أن تكــون هــذه العينــة
ممثلــة عــن ت راجــم التاريــخ الكبــر كامــاً ،ف راعيــت فيهــا املعايــر اآلتيــة:

1 .1تن ــوع طبقــات ال ــرواة :ففيهــا الصحابــة والتابع ــون وم ــن بعده ــم إىل
ع ــر اإلمــام البخــاري.

2 .2تن ــوع م رات ــب ال ــرواة وأح واهل ــم :ففيهــا األئم ــة الثقــات الذيــن ه ــم م ــن
رجــال الصحي ــح ،وفيهــا الضعفــاء واملدلس ــون واملرتوك ــون واملتهمون.

3 .3تن ــوع بلــدان ال ــرواة ،ففيهــا املكي ــون واملدني ــون والكوفي ــون والب رصي ــون
وامل رصي ــون والشــاميون وغريهم.
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4 .4تنــوع الــرواة مــن حيــث الشــيوخ والتالميــذ :ففيهــا املكثــرون
واملقل ـّــون ،وفيهــا املعروفــون واملجهولــون ،وفيهــا مــن مل يذكــر هلــم

البخــاري شــيوخ ًا.

* منهج الدراسة:
حتى حتقق الدراسة أهدافها ،سلكت املناهج اآلتية:
1 .1املنهــج التحلي ــي :ويتمثــل يف حتلي ــل كالم البخــاري ،وكالم غ ــره م ــن
العلــاء ،وبي ــان دالالتــه يف كل ترمجــة مــن ال رتاج ــم موضــع الدراســة.

2 .2املنهــج االســتنباطي :ذلــك أين -بعــد حتليــل املعلومــات وبيــان
دالالهتــا -حاول ــت اســتنباط األس ــباب الت ــي ذك ــر البخــاري الش ـ َ
ـيوخ
م ــن أجلهــا.

3 .3املنهــج النقــدي :ويظه ــر يف مناقشــة بع ــض القضايــا املتعلقــة بذك ــر
الشــيوخ ،كصيــغ التحمــل عــن الشــيوخ ودالالهتــا ،واالنتقــادات

ـدي يف ذلــك.
ترج ــح لـ ّ
املوجهــة للتاريــخ الكب ــر ،مــع بي ــان مــا ّ

وحرص ـ ًا من ــي عــى الفائــدة واالختصــار -تأس ــي ًا باإلمــام البخــاري رمحــه

اهلل -فــإين ســألتزم بالنقــاط اآلتي ــة يف هــذه الدراســة:

1 .1فيــا يتعلــق برتمجــة الــرواة املذكوريــن يف هــذه الدراســة ،فــإين ألتــزم
بالتعريــف املوجــز بالــراوي ،وأقتــر يف ذلــك عــى مــا لــه عالقــة
بموضــوع الدراســة.
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2 .2في ــا يتعل ــق بال ــرواة املختلــف يف اســائهم ،فــإين ســأكتفي باإلشــارة
إىل االختــاف دون الرتجيــح ،إال إذا كان هــذا االختــاف لــه عالقــة

بموض ــوع الدراســة.

3 .3أمــا الش ــيوخ املقصــودون هب ــذه الدراســة ،فه ــم كل مــن ذكره ــم اإلمــام
البخــاري يف ترمجــة ال ـراوي ،س ـوا ًء ذكره ــم بصيغــة تثب ــت الس ــاع أو

اإلدراك أن تنفيهــا.

4 .4اعتمــدت -بصــورة أساســية -يف إحصــاء مرويــات الــراوي عــن
ش ــيوخه عــى جامــع خــادم احلرمــن الرشيفــن للس ــنة النبويــة ،ث ــم
عــى النســخة الرســمية مــن املكتبــة الشــاملة ،لــذا فــإن النتائــج
اإلحصائيــة الــواردة يف الدراســة ،ليــس بالــرورة أن تكــون دقيقــة،
وإنــا تعطــي صــورة تقريبيــة للمعلومــة.

ضمن ــت دراســتي بع ــض املخططــات واخل رائ ــط الذهني ــة ،وجعلتهــا
ّ 5 .5
يف هنايــة كل فصــل لتلخي ــص املعلومــات ال ـواردة في ــه.

واحلمد هلل رب العاملني
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الفصل التمهيدي
التاريخ الكبري :أمهيته ،ومنهجه ،وعالقته
بالتراجم املعلّة وباجلامع الصحيح
املبحث األول:
التعريف بالتاريخ الكبري وأمهيته وعناية العلماء به
املطلب األول :التعريف بالتاريخ الكبري وأمهيته
املطلب الثاين :عناية العلامء بالتاريخ الكبري

املبحث الثاين:
املنهج العام لإلمام البخاري يف التاريخ الكبري
املطلب األول :هدف اإلمام البخاري ورشطه يف الكتاب
املطلب الثاين :طريقة تقسيم الكتاب وترتيبه
املطلب الثالث :عنارص ترمجة الرواة يف الكتاب

املبحث الثالث:
عالقة التاريخ الكبري بالتراجم املعلة ،وباجلامع الصحيح
املطلب األول :عالقة التاريخ الكبري بالرتاجم املعلة
املطلب الثاين :عالقة التاريخ الكبري باجلامع الصحيح

التاريخ الكبري ،أمهيته ومنهجه ،وعالقته بالتراجم املعلة وباجلامع الصحيح

الفصل التمهيدي
التاريخ الكبري :أمهيته ،ومنهجه ،وعالقته
بالتراجم املعلّة وباجلامع الصحيح
ج ــرت عــادة الباحثــن يف التاريــخ الكب ــر -شــأهنم يف ذلــك شــأن غريه ــم

ممــن يــدرس كتابــ ًا بعينــه -أن يبــدأوا بحثهــم بالتعريــف هبــذا الكتــاب

(((

وموضوعــه ،وبيــان أمهيتــه ،وطريقــة تريبــه وتقســيمه ،إىل غــر ذلــك مــن

تصــورا عا ًمــا عــن الكتــاب.
املعلومــات التــي تعطــي القــارئ
ً

وسأســلك يف هــذا الفصــل مس ــلكهم ،مبين ـ ًا أه ــم املعلومــات املتصلــة

بالتاريــخ الكب ــر ،إال أنن ــي ســأحاول االختصــار مــا أمك ــن ،مقت ـ ً
را يف ذلــك

عــى مــا يفي ــد موض ــوع الدراســة.

( )1مــن الذيــن عرف ــوا بالتاريــخ الكبي ــر :محم ــد ح ــوى ف ــي رســالته منهــج اإلمــام البخــاري ف ــي الج ــرح والتعديــل،
وعــادل الزرقــي فــي كتابــه تاريــخ البخــاري ،ومحمــد عبــد الكريــم عبيــد فــي رســالته تخريــج األحاديــث
المرفوعــة المس ــندة ف ــي التاريــخ الكبي ــر ،وأحم ــد عب ــد اللــه ف ــي رســالته منهــج اإلمــام البخــاري ف ــي التعلي ــل
ف ــي التاريــخ الكبي ــر ،وفاطم ــة الزه ـراء عواط ــي ف ــي بحثهــا الموازنــة بي ــن التاريــخ الكبي ــر للبخــاري والج ــرح
والتعديــل البــن أب ــي حات ــم .وقــد أفــدت منه ــم وزدت بع ــض المعلومــات عل ــى مــا ذك ــروا.

27

التاريخ الكبري ،أمهيته ومنهجه ،وعالقته بالتراجم املعلة وباجلامع الصحيح

املبحث األول

التعريف بالتاريخ الكبري وأمهيته وعناية العلماء به
* املطلب األول :التعريف بالتاريخ الكبري وأمهيته:
أوالً :التعريف بالكتاب:

كتــاب التاريــخ الكب ــر لإلمــام البخــاري رمحــه اهلل ،كتــاب جامــع ل رتاج ــم

رواة احلديــث مــن الصحابــة ريض اهلل عنهــم ،والتابعــن ،ومــن بعدهــم إىل

طبقــة ش ــيوخه.

وقــد حت ــدث اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل ع ــن بدايــة تصني ــف هــذا الكتــاب

فقــال« :فلــا طعنــت يف ثــاين عــرة جعلــت أصنــف قضايــا الصحابــة
والتابعــن وأقاويلهــم ،وذلــك أيــام عبيــد اهلل بــن موســى ،وصنفــت كتــاب
التاريــخ إذ ذاك عنــد قــر الرســول ﷺ ،يف الليــايل املقمــرة»(((.

فكتــاب التاريــخ ه ــو أول كتــاب صنفــه اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل -م ــن

الكت ــب الت ــي بــن أيدينــا ،-وبــا أنــه ولــد ســنة 194ه ـــ((( ،فــإن بدايــة تأليفــه

للتاريــخ تك ــون ســنة 212ه ـــ .وقــد انترش هــذا الكتــاب يف زمان اإلمــام البخاري
رمحــه اهلل ودلي ــل ذلــك مــا رواه اخلطي ــب عــن البخــاري أنــه قــال :أخــذ إســحاق
ب ــن راهويــة كتــاب التاريــخ الــذي صنف ــت ،فأدخلــه عــى عب ــداهلل ب ــن طاه ــر،
( )1الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.)325/2( ،
( )2انظر :المرجع السابق.)322/2( ،
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ـحرا»((( ،وبــا أن إســحق بــن راهويــه ت ــويف ســنة
فقــال :أهي ــا األمــر أال أريــك سـ ً

238ه ـــ((( ،أي قبــل وفــاة البخــاري بثــاين عــرة ســنة ،فــدل ذلــك عــى أن
اإلمــام البخــاري انته ــى م ــن تألي ــف الكتــاب قب ــل ذلــك الوق ــت.

أمــا وج ــود بع ــض ال رتاج ــم الت ــي ت ــويف أصحاهب ــا يف وق ــت متأخ ــر ،فــا

يتعــارض مــع مــا ذكرتــه ،فلعــل النس ــخة الت ــي كان ــت مــع ابــن راهويــة ليس ــت

ه ــي النس ــخة األخ ــرة م ــن الكتــاب؛ ذلــك أن تصني ــف التاريــخ الكب ــر م ـ َّـر

بثــاث م راحــل حت ــى خ ــرج بحلتــه األخ ــرة ،يق ــول اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل:

«وصنفتــه -أي التاريــخ -ثــاث م ـرات»((( .وقــد ف ــر ذلــك الش ــيخ املعلم ــي
رمحــه اهلل فقــال« :يعن ــي -واهلل أعل ــم -أنــه يصنــف الكتــاب وخيرجــه للنــاس،

ث ــم يأخــذ يزيــد يف نس ــخته ويصلــح ،ث ــم خيرجــه م ــر ًة ثاني ــة ،ث ــم يع ــود يزيــد
ويصلــح ،حت ــى خيرجــه الثالثــة»(((.

وقــد بلــغ عــدد ت راج ــم الكتــاب يف النس ــخة الت ــي بــن أيدينــا((( ق رابــة
( )1الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.)325/2( ،
( )2انظ ــر :البخــاري ،محم ــد بــن إســماعيل (ت ،)256التاريــخ األوســط ،تحقي ــق محم ــود إب راهي ــم زايــد ،ط،1
1977م ،مكتبــة دار التــراث ،ســوريا.)368/2( ،
( )3الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.)325/2( ،
( )4قــال ذلــك ف ــي مقدمــة الموضــح ألوهــام الجمــع والتفريــق للخطي ــب البغــدادي .)11/1( ،وقــد ذك ــر الدكت ــور
أحمــد عبــد اللــه أن اإلمــام البخــاري اســتمر فــي تصنيــف التاريــخ زمنــ ًا طويــاً ،بدليــل أنــه ترجــم لــرواة
تأخ ــرت وفاته ــم إل ــى ســنة 249ه ـــ .اه ـــ .انظ ــر :أحم ــد ،أحم ــد عب ــد اللــه ،منهــج اإلمــام البخــاري ف ــي التعلي ــل
مــن خــال كتابــه التاريــخ الكبي ــر ،أطروحــة دكت ــوراه2005 ،م ،جامعــة اليرم ــوك ،األردن( ،ص.)28
( )5ذك ــر د .عــادل الزرق ــي أن للكتــاب طبعتي ــن متداولتي ــن :أوالهمــا بتحقي ــق الش ــيخ عب ــد الرحمــن المعلم ــي
اليمانــي رحمــه اللــه ،أصدرتهــا دائــرة المعــارف الهنديــة ،والثانيــة بتحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا.
ولالســتزادة حــول هــذا الموضــوع ينظــر :الزرقــي ،عــادل عبــد الشــكور ،تاريــخ البخــاري ،ط ،1دار طويــق
النجــاة ،الســعودية( ،ص 30ومــا بعدهــا).
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ثالثــة عــر ألــف ر ٍاو ،إضافــة إىل أصحــاب الكن ــى الذيــن يبلــغ عدده ــم ق رابــة
ألف ر ٍاو(((.
ثان ًي ا :أمهية بالكتاب:

عــى الرغــم مــن أن اســم اإلمــام البخــاري ارتبــط باجلامــع الصحيــح،

إال أن كتــاب التاريــخ الكب ــر حظ ــي بأمهي ــة كب ــرة لــدى العلــاء ،حت ــى م ــن

طبقــة ش ــيوخ البخــاري كــا س ــيأيت.

ويمكن بيان أمهية هذا الكتاب من خالل النقاط اآلتية:
1 .1تقــدم الكتــاب وس ــبق اإلمــام البخــاري يف تصنيفــه :فاإلمــام البخــاري
رمحــه اهلل يعــد أول مــن ص نّف يف ت راجم الرواة هبذا ال رتتيب والشــمول،

وقــد ش ــهد لــه بذلــك غ ــر واحــد مــن العلــاء ،يق ــول اإلمــام أب ــو أمحــد
احلاكــم الكبــر« :وكتــاب حممــد بــن إســاعيل يف التاريــخ كتــاب مل

يس ــبق إلي ــه»((( .ويق ــول اب ــن رج ــب احلنب ــي« :وللبخــاري تصاني ــف

كثــرة وقــد س ــبق النــاس إىل تصني ــف الصحي ــح والتاريــخ»(((.

( )1فيمــا يتعلــق بعــدد ت راج ــم التاريــخ الكبي ــر ،نقلــت الدكت ــورة فاطم ــة الزه ـراء عواط ــي ف ــي بحثهــا الموازنــة بي ــن
التاريــخ الكبي ــر للبخــاري والج ــرح والتعديــل البــن أب ــي حات ــم -نقلــت ق ــول الذهب ــي عــن أب ــي بك ــر الحازم ــي
أن عــدد ت راج ــم التاريــخ الكبي ــر بلــغ نح ــو أربعي ــن ألــف ترجم ــة ،وقالــت إن ذلــك وه ــم ،ورجحــت أن يك ــون
تصحيف ـ ًا ،وأن الصحي ــح أربعــة عش ــر ألــف ترجم ــة ،ألن هــذا الرق ــم ه ــو األق ــرب لواقــع الكتــاب .وأنــا معهــا
فيمــا ذهب ــت إلي ــه ،ألن الفــارق بي ــن الرقمي ــن كبي ــر جــد ًا ،وعــدد ت راج ــم النس ــخة الت ــي بي ــن يــدي مــن كتــاب
بلــغ -عل ــى س ــبيل التحديــد )13952( -ترجم ــة ،منهــا ( )993ترجم ــة ف ــي بــاب الكن ــى.
( )2الحاك ــم ،أب ــو أحم ــد محم ــد بــن محم ــد بــن إســحاق (ت378ه ـــ) ،األســامي والكن ــى ،تحقي ــق يوســف محمد
الدخي ــل ،ط1994 ،1م ،دار الغربــاء ،الس ــعودية.)274/2( ،
( )3ابــن رجــب ،عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب ،شــرح علــل الترمــذي ،تحقيــق د.همــام ســعيد ،ط،1
1987م ،مكتب ــة المنــار ،األردن .)496/1( ،وتقــدم ق ــول المعلم ــي ف ــي مقدمتــه لكتــاب الموضــح (:)1/1
وأول مصنــف جامــع ألســماء ال ــرواة إال مــا شـ َّـذ ه ــو التاريــخ الكبي ــر لإلمــام البخــاري.
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2 .2ش ــمول الكتــاب لعــدد كب ــر م ــن رواة الس ــنة النبويــة :فعــدد ت رامجــه
-كــا ســبق -يقــارب ثالثــة عــر ألــف ترمجــة ،أراد البخــاري مــن

خالهلــا اســتيعاب أســاء رواة الس ــنة م ــن ع ــر الصحابــة ريض اهلل
عنهــم إىل عــره ،لــذا فــإن التاريــخ الكبــر يمثــل أضخــم قاعــدة
بيانــات لل ــرواة يف ذلــك الع ــر.

رصح بــه البخــاري
3 .3خفــاء منهــج الكتــاب وطريقــة تصنيفــه :وه ــو مــا ّ
ـتاذي هــؤالء مل يفهم ـوا كيف
نفس ــه حــن قــال« :ل ــو ن ـُش ـِّ ــر بع ــض أسـ َّ

صنفــت كتــاب التاريــخ وال عرف ــوه»((( .حت ــى إن ش ــيخه إســحاق ب ــن

راهويــه عندمــا أدخــل كتــاب التاريــخ عــى األمــر عب ــد اهلل بــن طاه ــر،
نظ ــر في ــه اب ــن طاه ــر فتعج ــب منــه وقــال :لس ــت أفه ــم تصنيفــه(((.
وهــذا إن ّ
دل عــى يشء فإنــا يــدل عــى أمهيــة الكتــاب وقيمتــه

العلميــة ،وواقــع الكتــاب يؤيــد مــا قالــوه ،فــإن املعلومــات التــي

يذكرهــا البخــاري يف ال رتاج ــم ي راهــا الناظ ــر للوهلــة األوىل معلومــات
جم ــردة ال ح ـراك فيهــا جامــدة ،حت ــى إذا أنع ــم النظ ــر فيهــا ،وحــاول
اســتنباط العالقــة بينهــا ،حينئـ ٍـذ يفه ــم امل ـراد منهــا ،ويعل ــم أنــه وقــع

عــى كن ــز ثمــن.

4 .4احت ـواؤه عــى ركنــن أساس ــيني مــن أركان عل ــوم احلدي ــث ،ومهــا عل ــم
الرجــال وعل ــم العلــل ،ويف ذلــك يق ــول اب ــن رج ــب ع ــن الكتــاب:

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

5 .5احتــواؤه عــى الكثــر مــن متــون احلديــث :فقــد بلــغ عــدد املتــون
املذكــورة يف الكتــاب ( )6095متنــ ًا ،مــا بــن متصــل ومنقطــع(((.

لــذا فــإن يف ثنايــا هــذا الكتــاب ث ــروة ضخم ــة م ــن الروايــات املتنوعــة
صحــ ًة وضعفــ ًا ،ومنهــا مــا ال يوجــد يف غــره مــن الكتــب.

6 .6كــون الكتــاب مرجعــ ًا نقديــ ًا ال يســتغنى عنــه :نقــل اخلطيــب
البغــدادي ع ــن أيب العب ــاس ب ــن س ــعيد قولــه« :ل ــو أن رجــا كت ــب

ثالثــن ألــف حدي ــث ملــا اســتغنى ع ــن كتــاب التاريــخ ملحم ــد ب ــن
إســاعيل البخــاري»((( .ونقــل الذهبــي عــن أيب ســهل الشــافعي
ِ ِ
ـم ع ُت َأ ْك َث ــر ِم ـن َث الَثِـ َ ِ ِ
ِ
ـرَ ،ي ُق ْو ُل ـ ْـو َن:
َ ْ
«سـ ْ
ْ
قولــهَ :
ـن َعال ـ ًا م ـ ْن ُع َل ـ َـاء مـ ْ َ
حاجتنــا مــن الدنيــا النظــر يف كتــاب حممــد بــن إســاعيل»(((.

ينــم عــن إدراكهــا لقيمــة هــذا الكتــاب،
وكالمهــا -رمحهــا اهللُّ -
وأنــه ال بــد لــكل م ــن يبح ــث يف عل ــم احلدي ــث أن يتناولــه بالدراســة

وامل راجعــة ،واهلل أعلــم.

( )1ابن رجب الحنبلي ،شرح علل الترمذي.)338/1( ،
( )2ذك ــر هــذا العــدد محم ــد عب ــد الكري ــم عبي ــد ف ــي رســالته تخريــج األحاديــث المرفوعــة المس ــندة ف ــي التاريــخ
الكبي ــر( ،ص.)1287
( )3الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.)326/2( ،
( )4الذهب ــي ،أب ــو عب ــد اللــه محم ــد بــن أحم ــد بــن قايمــاز (ت748ه ـــ) ،س ــير أعــام النب ــاء ،تحقي ــق شــعيب
األرنــاؤوط وآخريــن ،ط1985 ،3م ،مؤسســة الرســالة ،لبنــان.)426/12( ،
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املطلب الثاين :عناية العلماء بالتاريخ الكبري:
تقــدم الــكالم يف املطل ــب الس ــابق ع ــن أمهي ــة التاريــخ الكب ــر ،ومكانتــه

عنــد العلــاء ،وتب ــن أنــه يعــد مرجع ـ ًا ال يس ــتغنى عنــه مل ــن أراد أن يصنــف يف
عل ــم احلدي ــث ،وسأســلط الض ــوء يف هــذا املطل ــب عــى مظاه ــر عنايــة العلــاء
بــه ،ومــدى اســتفادهتم منــه قدي ـ ًا وحديث ـ ًا .وبي ــان ذلــك عــى النح ــو اآليت:
أوالً :استفادة العلامء من الكتاب(((:

فممــن اســتفاد منــه اإلمــام مســلم رمحــه اهلل ،يقــول أبــو أمحــد احلاكــم:

«ومــن تأمــل كتــاب مســلم بــن احلجــاج يف األســامي والكنــى علــم أنــه منقــول
مــن كتــاب حممــد بــن إســاعيل حــذو القـُــ َّـذة بالقـُــ َّـذة»(((.

ومم ــن اســتفاد منــه الرتمــذي رمحــه اهلل :فقــد قــال يف العلــل الصغ ـر« :ومــا

كان في ــه مــن ذك ــر العلــل يف األحاديــث والرجــال والتاريــخ فه ــو ما اســتخرجته
مــن كتــاب التاريــخ وأكث ــر ذلــك مــا ناظ ــرت بــه حمم ــد ابــن إســاعيل»(((.

وممــن اســتفاد منــه أب ــو حات ــم وأب ــو زرعــة ال رازيــان :قــال ابــن رجــب« :ثم ملا

وقــف علي ــه -أي عــى التاريــخ الكب ــر -أب ــو زرعــة وأب ــو حات ــم ال رازيــان رمحهــا
اهلل صنفــا عــى من والــه كتابــن :أحدمهــا :كتــاب اجل ــرح والتعديــل ،وفي ــه ذك ــر
( )1انظ ــر :أحم ــد عب ــد اللــه ،منهــج اإلمــام البخــاري ف ــي التعلي ــل مــن خــال كتابــه التاريــخ الكبي ــر( ،ص 379ومــا
بعدهــا) ،ولي ــس المقصــود االســتقصاء ف ــي هــذه المس ــألة.
( )2أب ــو أحم ــد الحاك ــم ،األســامي والكن ــى .)274/2( ،والمقصــود بكتــاب البخــاري كتــاب الكن ــى ،وه ــو جــزء
مــن التاريــخ الكبي ــر.
( )3الترمــذي ،محم ــد بــن عيس ــى ،العلــل الصغي ــر ،تحقي ــق أحم ــد شــاكرو آخريــن ،دار إحي ــاء الت ـراث العرب ــي،
لبنــان( ،ص.)738

33

التاريخ الكبري ،أمهيته ومنهجه ،وعالقته بالتراجم املعلة وباجلامع الصحيح
األســاء فق ــط ،وزادا عــى مــا ذك ــره البخــاري أش ــياء م ــن اجل ــرح والتعديــل .ويف

كتاهب ــا مــن ذلــك يشء كثــر مل يذك ــره البخــاري .والثــاين :كتــاب العلــل ،وأف ــردا

في ــه الــكالم يف العلــل»(((.

وممــن اســتفاد منــه أيضـ ًا ،ابــن عــدي يف كتابــه الكامــل يف ضعفــاء الرجال،

ففيــه كثــر مــن النصــوص املنقولــة عــن البخــاري يف التاريــخ ،وكذلــك
الدارقطنــي يف كتابــه العلــل.

ثاني ًا :استدراك العلامء عىل الكتاب وتعقبهم له:
مجــع الس ــخاوي رمحــه اهلل الكت ــب الت ــي اســتدركت عــى التاريــخ الكب ــر

وانتقدتــه ،حــن قــال يف س ــياق كالمــه عــن الكتاب« :وذيــل عــى املحمدين منه
خاصــة للدارقطن ــي ،ثم ابــن املحب ،وتعقب ــه اخلطيب يف كتابــه املوضح ألوهام
اجلمــع والتفري ــق وه ــو يف جملــد ،والبــن أيب حات ــم قبلــه ج ــزء كب ــر عنــدي انتقد

في ــه عــى البخــاري»((( ،ومــن خــال هــذا الــكالم يتب ــن أن هــذه الكت ــب ه ــي:
( )1ابــن رجــب الحنبل ــي ،ش ــرح علــل الترمــذي .)338/1( ،وقــد اته ــم أب ــو أحم ــد الحاك ــم أبــا حات ــم وأبــا زرعــة
أنهمــا أخــذا كتــاب البخــاري ونس ــباه ألنفس ــهما فقــال :كنــت بال ــري فرأيته ــم يق ــرؤون عل ــى ابــن أب ــي حات ــم
كتــاب الج ــرح والتعديــل فلمــا فرغ ــوا قلــت البــن عبدويــه :مــا هــذه الضحكــة؟! أراك ــم تق ــرؤون كتــاب التاريــخ
لمحم ــد بــن إســماعيل عل ــى ش ــيخكم عل ــى الوجــه ،وقــد نس ــبتموه ال ــى أب ــي زرعــة وأب ــي حات ــم .فقــال :يــا
أبــا أحم ــد ،اعل ــم أن أبــا زرعــة وأبــا حات ــم لمــا حم ــل إليهمــا هــذا الكتــاب قــاال :هــذا عل ــم حس ــن ال يس ــتغنى
عنــه ،وال يحســن بنــا ان نذكــره عــن غيرنــا ،فأقعــدا أبــا محمــد عبــد الرحمــن حتــى ســألهما عــن رجــل
بعــد رجــل ،وزادا في ــه ونقصــا ،ونس ــبه عب ــد الرحمــن اليهمــا» اه ـــ .مــن كتــاب تاريــخ دمشــق ،البــن عس ــاكر
(ت ،)571تحقيــق عمــرو العمــروي ،ط1998 ،1م ،دار الفكــر ،لبنــان .)363/35( ،وليــس هــذا موضــع
مناقشــة كالمــه ،إذ ال عالقــة لــه بموض ــوع الدراســة.
( )2الســخاوي ،محمــد بــن عبــد الرحمــن (ت ،)902اإلعــان بالتوبيــخ لمــن ذم أهــل التاريــخ ،تحقيــق ف رانــز
روزنثــال ،ترجمــة التحقيــق د .صالــح أحمــد العلــي ،ط1986 ،م ،مؤسســة الرســالة ،لبنــان( ،ص.)207
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1 .1ذيل عىل املحمدين من التاريخ الكبري للدارقطني.
2 .2ذيل عىل املحمدين من التاريخ الكبري أليب بكر ابن املحب(((.
3 .3بيان خطأ البخاري يف تارخيه البن أيب حاتم.
4 .4املوضح ألوهام اجلمع والتفريق للخطيب البغدادي.
ثال ًثا :مؤلفات املعارصين حول التاريخ الكب ري:
م ــن خــال اطالع ــي عــى الدراســات واألبحــاث ح ــول التاريــخ الكب ــر،

وجــدت مــا ي رب ــو عــى مخس ــة وأربعــن مؤلفـ ًا ،مــا بــن بح ــث ورســالة وكتــاب،

لك ــن املقــام ال يتس ــع لذكرهــا هنــا مفصلــة((( ،لــذا آث ــرت أن أصنفهــا عــى
النح ــو اآليت:

1 .1حتقيق التاريخ الكبري ودراسته :وفيه نحو  15رسالة جامعية.
2 .2زوائــد التاريــخ الكب ــر عــى هتذي ــب الكــال :وفي ــه نح ــو  7رســائل
جامعيــة.

3 .3منهــج اإلمــام البخــاري يف التاريــخ الكب ــر أو يف جزئي ــة منــه :وفي ــه
نح ــو  10رســائل جامعي ــة.

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

( )1ه ــو أب ــو بك ــر محم ــد بــن أحم ــد بــن محم ــد بــن المحــب النيس ــابوي ،توف ــي ســنة 416ه ـــ ،ذك ــره الذهب ــي ف ــي
تاريــخ اإلســام ،تحقي ــق بشــار ع ــواد مع ــروف ،ط2003 ،م ،دار الغ ــرب اإلســامي .)273/9( ،وهــذا الكتــاب
والــذي قبلــه ل ــم يصــل إلينــا ش ــيء منهمــا.
( )2جعلت هذه الدراسات في ملحق خاص آخر هذا الكتاب.
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5 .5امل وازنة بني التاريخ الكبري وبني غريه من الكتب :وفيها بحثان.
6 .6الكتــب العامــة التي تكلمت عن التاريــخ الكب ري :وهي نحو  7كتب.
وجديــر بالذكــر أن معظــم هــذه الدراســات عامــة هلــا امتــداد أفقــي يف

الكتــاب ،بمعن ــى أهنــا مل تتناولــه بعم ــق ،ولي ــس هــذا تنقيصـ ًا مــن شــأهنا ،فــإن

أصحاهب ــا قدم ـوا -مشــكورين -جهــد ًا مب ــارك ًا وقطع ـوا ش ــوط ًا كب ـرًا يف بي ــان
منهــج اإلمــام البخــاري يف الكتــاب عموم ـ ًا ،وه ــي اخلط ــوة األوىل الت ــي ال بــد

منهــا ،أمــا اخلط ــوة الثاني ــة الت ــي حيتاجهــا كتــاب التاريــخ الكب ــر فه ــي دراســة

كل جزئي ــة م ــن جزئياتــه دراس ـ ًة معمق ـ ًة ،وربطهــا باجلزئي ــات األخ ــرى ،حت ــى
تتكشــف كن ــوز هــذا الكتــاب الق ّي ــم ،واهلل أعل ــم.
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املبحث الثاين

املنهج العام لإلمام البخاري يف التاريخ الكبري
* املطلب األول :هدف اإلمام البخاري وشرطه يف الكتاب:
إن معرفــة هــدف املصنــف ورشطــه يف كتابــه ،يوضــح منهج ــه وســلوكه يف

الكتــاب ،وم ــن اجلدي ــر بالذك ــر أن اإلمــام البخــاري -كعادتــه -لي ــس لــه كالم

كثــر ح ــول التاريــخ الكب ــر ،باســتثناء األســطر القليلــة الت ــي كتبهــا يف بدايتــه،
إضافــة إىل مــا نقلــه عنــه اخلطيــب يف تاريــخ بغــداد ،وســيأيت ذكــر هذيــن
املوضعــن ،كل يف مكانــه إن شــاء اهلل.

أوالً :هدف اإلمام البخاري من الكتاب:
مل ي ــرح اإلمــام البخــاري هبدفــه مــن الكتــاب ،إال أن واقــع الكتــاب يظهر

أن هدفــه اســتيعاب كل مــن روى ول ــو حديثـ ًا واحــد ًا من ع ــر الصحابة ريض
اهلل تعــاىل عنه ــم إىل ع ــره((( .ولي ــس أدل عــى ذلــك مــن العــدد الكب ــر الــذي

حــواه هــذا الكتــاب مــن رواة احلديــث ،عــى اختــاف طبقاهتــم وأح واهلــم،
حت ــى كان أكــر موس ــوعة يف ال رتاج ــم يف ذلــك الع ــر.

( )1انظ ــر :عواط ــي ،فاطم ــة الزه ـراء إب راهي ــم ،الموازنــة العلمي ــة بي ــن التاريــخ الكبي ــر للبخــاري والج ــرح والتعديــل
البــن أب ــي حات ــم ،بحــث منش ــور ف ــي مجلــة الش ــريعة والدراســات اإلســامية ،جامعــة الكويــت ،عــدد ،106
2016م( ،ص .)374وجديــر بالذكــر أن اإلمــام البخــاري لــم يســتوعب صغــار شــيوخه ،هــذا مــا صــرح بــه
الذهب ــي ف ــي س ــير أعــام النب ــاء (.)118/11
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ثان ًي ا :رشط اإلمام البخاري يف الكتاب:

نقــل اخلطيــب البغــدادي عــن اإلمــام البخــاري قولــه« :قــ َّ
َـــل اســم يف

التاريــخ إال ولــه عنــدي قصــة ،إال أين كرهــت تطويــل الكتــاب»((( .فــدل

خمتــرا.
كالمــه رمحــه اهلل عــى أن رشطــه يف الكتــاب أن يكــون
ً

ورشط االختصــار يقتــي أن يقتــر اإلمــام البخــاري عــى ذكــر أهــم

املعلومــات اخلاصــة بال ـراوي املرتج ــم ،الت ــي تظه ــر م واط ــن الق ــوة والضع ــف

يف روايتــه ،دون التط ــرق للمعلومــات التعريفي ــة العامــة ،لــذا كان ال بــد لــكل
م ــن يتنــاول التاريــخ الكب ــر بالبح ــث والدراســة أن يــدرك قيم ــة املعلومــات
ال ـواردة في ــه ،وأن ال يتعامــل معهــا بس ــطحية ،بــل جيتهــد يف اســتنباط م ـراد

اإلمــام البخــاري م ــن إي رادهــا.

وال خيفــى عــى أحــد صعوبــة اجلمــع بــن هــدف االســتيعاب ورشط

االختصــار ،ذلــك أن ك ً
ال منهــا يقتــي يف ظاه ــره خمالفــة اآلخ ــر ،لك ــن اإلمــام
البخــاري رمحــه اهلل كان بارعــ ًا يف اجلمــع بينهــا ،فجــاء كتابــه جامعــ ًا لعــدد

را يف ت رامجــه ،مقت ـ ً
كب ــر م ــن ال ــرواة ،وجــاء يف الوق ــت ذاتــه خمت ـ ً
را عــى الن ــزر
اليســر مــن املعلومــات القيمــة املتعلقــة بالــراوي وروايتــه ،وواقــع الكتــاب

يشــهد بذلــك ،فــإن غالــب ال رتاجــم ال يتجــاوز بضعــة أســطر ،حتــى إن

ســطرا واحــدًا.
بعضهــا ال يتجــاوز
ً

( )1الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.)325/2( ،
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والــكالم الســابق يوضــح لنــا ســبب قــول البخــاري عــن كتابــه« :لــو

ِّـــر بعــض أســتاذي هــؤالء ،مل يفهمــوا كيــف صنفــت كتــاب التاريــخ
ن ـُش ـ َ
وال عرف ــوه»((( ،ويوضــح لنــا أيض ـ ًا س ــبب ق ــول ش ــيخه إســحاق ب ــن راهويــه

عندمــا أخــذ الكتــاب ،فأدخلــه عــى عب ــد اهلل بــن طاه ــر ،فقــال« :أهي ــا األمري أال

ـحرا»((( .ذلــك أن اإلمــام البخــاري ملــا أراد أن جيمــع بــن االســتيعاب
أريــك سـ ً
واالختصــار ،ســلك مس ــلك التلمي ــح دون الترصيــح ،واالكتفــاء باإلشــارة دون

العب ــارة ،فصــار كتابــه ملغ ـ ًـزا ال يفهم ــه إال م ــن تعم ــق في ــه ،واهلل أعل ــم.

* املطلب الثاين :طريقة تقسم الكتاب وترتيبه(((:
ذك ــر اإلمــام البخــاري يف بدايــة كتابــه طريقتــه يف ترتي ــب ت راج ــم الكتــاب

فقــال« :هــذه األســامي وضعــت عــى (أ ،ب ،ت ،ث) ،وانــا بــدئ بمحم ــد م ــن

بــن حــروف (أ ،ب ،ت ،ث) ،حلــال النبــي ﷺ ،ألن اســمه حممــدًا ﷺ ،فــإذا
ف ــرغ م ــن املحمدي ــن ابتــدئ يف األلــف ث ــم الب ــاء ث ــم التــاء ث ــم الثــاء ث ــم ينته ــى

هب ــا إىل آخ ــر ح ــروف (أ ،ب ت ،ث) ،وه ــي (ي) .واملي ــم جتيئــك يف موضعهــا،
ثــم هــؤالء املحمــدون عــى (أ ،ب ،ت ،ث) ،عــى أســاء آبائهــم ألهنــا قــد

كث ــرت ،إال نح ــو م ــن عــرة أســاء فإهنــا ليس ــت عــى (أ ،ب ،ت ،ث) ،ألهن ــم
( )1الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.)325/2( ،
( )2المرجع السابق.
( )3لالســتزادة ح ــول طريقــة ترتي ــب الكتــاب وتقس ــيمه ،ينظ ــر :ح ــوى ،محم ــد ســعيد ،منهــج البخــاري ف ــي الجرح
والتعديــل ،رســالة دكت ــوراه ،جامعــة بغــداد1996 ،م( ،ص 217ومــا بعدهــا)؛ والداين ــي ،عزيــز رش ــيد محم ــد،
أس ــس الحك ــم عل ــى الرجــال حت ــى نهايــة الق ــرن الثالــث الهج ــري ،ط2006 ،1م ،دار الكتــب العلمي ــة ،لبنــان،
(ص .)131وقــد أفــدت منهمــا ف ــي هــذا المطلــب.
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ِم ـ ْن أصحــاب النب ــي ﷺ»((( .ممــا س ــبق يتضــح أن اإلمــام البخــاري اعتم ــد

معياري ــن أساس ــيني يف ترتي ــب ال ــرواة ،مهــا:
1 .1ال رتتيب اهلجائي ألسامء الرواة.

2 .2الطبقــة الزماني ــة لل ــرواة .وذلــك يف قولــه «إال نح ــو مــن عرشة أســاء...
ألهن ــم مــن أصحــاب النبي ﷺ.

وقــد رصح أنــه خالــف هذي ــن املعياري ــن يف املحمدي ــن اح رتا ًمــا ملقامــه ﷺ

ث ــم رشع بعــد ذلــك ب رتتي ــب ال ــرواة حس ــب احل ــرف األول مــن أســائهم ،متبعـ ًا
الطريقــة اآلتي ــة:

قس م كتابه حسب احلروف.
َّ 1 .1

2 .2عقــد يف كل حــرف أب وابــ ًا لألســاء املكــررة ،ففــي حــرف األلــف
-مث ـاً -يق ــول :بــاب إب راهي ــم .ويذك ــر ال ــرواة الذي ــت تس ــم وا هب ــذا

االس ــم ،ث ــم يق ــول :بــاب إســاعيل .ويذك ــر ال ــرواة الذي ــن تس ــم وا بــه

 ...وهكــذا.

3 .3إذا انتهــى مــن األســاء املكــررة ،يقــول :بــاب (مــن أفنــاء النــاس)،
يذك ــر في ــه م ــن ال يع ــرف إال باس ــمه األول ،في ــورد في ــه -مث ـاً -م ــن

اس ــمه إب راهي ــم وال يع ــرف اس ــم أبي ــه.

( )1البخــاري ،محم ــد بــن إســماعيل بــن إب راهي ــم (ت256ه ـــ) ،التاريــخ الكبي ــر ،تحقي ــق هاش ــم النــدوي وآخريــن،
1360ه ـــ ،دائ ــرة المعــارف العثماني ــة ،الهنــد.)11/1( ،
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4 .4يف هنايــة كل ح ــرف يق ــول :بــاب (ال واحــد) يذك ــر في ــه األســاء الت ــي مل
ـم هب ــا إال ر ٍاو واحــد فق ــط ،كاألعش ــى وبجــاد وث ــروان.
يتس ـ َّ
5 .5ي راع ــي يف مــا س ــبق -عموم ـ ًا -طبقــات ال ــرواة فيقــدم الصحابــة ث ــم
التابعــن ث ــم م ــن بعده ــم.

ومن خالل االطالع عىل ترتيب ال رتاجم يف الكتاب ،الحظت ما ييل:
1 .1يف بــاب األلــف قــدم اإلمــام البخــاري أســاء األنبيــاء فقــال :بــاب
إب راهي ــم ،ث ــم إســاعيل ،ث ــم إســحاق ،ث ــم أي ــوب .ولعــل ذلــك اح رتا ًم ا
منــه ملقامه ــم عليه ــم الصــاة والس ــام.

2 .2يف بــاب العــن قــدم م ــن اس ــمه عب ــد اهلل ،ث ــم عب ــد الرمح ــن ،ولعــل
ذلــك تأس ـ ًي ا منــه بالنب ــي ﷺ يف تفضي ــل عب ــد اهلل وعب ــد الرمح ــن عــى
غريمهــا م ــن األســاء.

3 .3ويف ثنايــا ح ــرف العــن ،قــدم م ــن اس ــمه عم ــر ،ث ــم عثــان ،ث ــم عــي.

م راعــا ًة منــه لفضــل كل واحــد منه ــم وترتيب ــه يف اخلالفــة ،واهلل أعل ــم

* املطلب الثالث :عناصر ترمجة الرواة يف الكتاب:
علمنــا يف املطل ــب األول م ــن هــذا املبح ــث أن اإلمــام البخــاري اشــرط يف

ت رامجــه االختصــار ،لــذا فإهنــا -يف غالبهــا -ال تتجــاوز بضعــة أســطر ،واقتــى
ذلــك الــرط أن حي ــرص اإلمــام البخــاري عــى انتقــاء عنــارص الرتمجــة بعنايــة
فائقــة ،فيك ــون بذلــك قــد قــدّم أه ــم املعلومــات ،بأخ ــر العب ــارات.
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وســأذكر في ــا يــي عنــارص ال رتاج ــم ال ـواردة يف الكتــاب ،ذك ـر ًا جم ــرد ًا دون

التط ــرق هلــدف البخــاري مــن إي رادهــا ،ألن هــذا حيتــاج إىل دراســة مطولــة لي ــس

هــذا حملهــا ،ويمك ــن إمجــال تلــك العنــارص عــى النح ــو اآليت(((:

1 .1اس ــم ال ـراوي ونس ــبه :فيذك ــر اس ــمه ويشــر إىل االختــاف في ــه عنــد
احلاجــة لذلــك ،كــا يف ترمجــة حمم ــد ب ــن س ــعيد الشــامي حــن قــال:
«م َم ــد ب ــن س ِ
ــال :ا ْب ــن َأ ِب قيــس .وي َق ُ
ــع يد الشــامي ،وي َق ُ
ــال :ا ْب ــن
ُ َّ ْ َ
الطــري .وي َق ـ ُ
حــن»((( .وأحيان ـ ًا يزيــد
الر ْ َ
ـال :ا ْب ــن حس ــانَ ،أ ُب ــو َع ْب ــد َّ
«م َ َّم ــد ْب ــن َأ ِب ّ
الشــال
عــى ذلــك فريجــح أحــد األق ـوال ،كــا يف قولــهُ :

العطــاردي ا ْل َب ـ ْ ِ
ـر ّي  ...وي َقـ ُ
ـال :ا ْب ــن َأ ِب ش ــباب .وال يصــح»(((.

2 .2كنيتــه :ويذك ــر فيهــا مــا يذك ــر يف االس ــم م ــن خــاف ،كقولــهَ « :ع ْب ــد
الز َبـ ْـر ْب ــن الع ـوام َأ ُب ــو َب ْك ــر ريض اللَّ َع نْـ ُه ،وي َقــال َأ ُب ــو خبي ــب،
اللَّ ْب ــن ُّ

َو َقـ َ
ـال بعضه ــم َأ ُب ــو بكــر»((( .ويف بع ــض امل واضــع يذك ــر م ــن ك ـَـن ـَّ ــى
«م َ َّم ــد ْب ــن َع ْب ــد العزي ــز الك ـ ِ
ـوف
ال ـراوي هب ــذه الكني ــة فيق ــول مث ـاًُ :
التيم ــي َأب ــو س ـ ِ
حــد ْبــن َع ْب ــد اجلب ــار»(((.
ـع يد كنــاه يل َأ ْ َ
ُ َ

( )1انظ ــر :الشــايع ،عب ــد الرحمــن ســليمان ،األحاديــث الت ــي قــال فيهــا اإلمــام البخــاري ال يتابــع علي ــه ف ــي التاريــخ
الكبي ــر ،رســالة ماجس ــتير ،جامعــة أم الق ــرى ،الس ــعودية2002 ،م( ،ص ،)32-30وقــد أفــدت منــه ف ــي ذك ــر
عناص ــر الترجم ــة ،وزدت ف ــي التوضي ــح وف ــي ذك ــر األمثلــة.
( )2البخاري ،التاريخ الكبير.)94/1( ،
( )3المرجع السابق.)115/1( ،
( )4المرجع السابق.)6/5( ،
( )5المرجع السابق.)166/1( ،
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3 .3بلــد الــراوي وبلــد حديثــه :واملقصــود ببلــد الــراوي البلــد الــذي
ينتمــي إليــه كالبــري والكــويف واملــدين ،واملقصــود ببلــد حديثــه
«م َ َّم ــد ْب ــن
املــكان الــذي انتــر في ــه حديثــه ،فيق ــول البخــاري مثـاًُ :
َأ ِب ُمالــد حديثــه ِف الكوفِ ي ــن»((( ،ويق ــول يف موضــع آخ ــرَ « :م ُ َّم د ْب ن

ـل ِْ
ِ
ِ
ال َج ـ ِ
ش َ ...ح ِدي َث ـ ُه ِف َأ ْه ـ ِ
ـاز»(((.
نافــع ا ْب ــن ُج َب ـ ْـر ْب ــن ُم ط ـْ ــع م ا ْل ُق ـ َـر ّ

4 .4تاريــخ وفاتــه ومكاهنــا :وقــد اعتنــى اإلمــام البخــاري ببيــان تاريــخ
الوفــاة الرتباطــه بموضــوع الطبقــات واللقيــا ،فــراه أحيانــ ًا حيــدد
ـح اق م ــوىل قي ــس ْبــن
تاريــخ الوفــاة ومكاهنــا فيق ــولُ :
«م َ َّم ــد ْب ــن إِ ْسـ َ
ِ
ش  ...مــات ببغــداد ســنة إحــدى ومخســن ومائــة»(((،
خمرمــة ا ْل ُق َــر ّ
وأحيانــ ًا أخــرى ي ربــط تاريــخ وفــاة الــراوي بوفــاة ر ٍاو آخــر ،كقولــه:
«إِ ْب َر ِاه ي ــم ْب ــن َأ ِب الوزي ــر  ...مــات بعــد َأ ِب عاص ــم ومــات َأ ُب ــو عاص ــم
ســنة ثنت ــي عــرة ومائتــن»(((.

5 .5شــيوخ الــراوي :وهــو موضــوع هــذه الدراســة ،فيذكــر يف الرتمجــة
شــيخ ًا أو شــيخني أو أكثــر ،ألســباب عديــدة ســيأيت بياهنــا يف
الفصــول القادمــة إن شــاء اهلل.

6 .6تالميــذه :وصــورة ذكــر التالميــذ مشــاهبة لصــورة ذكــر الشــيوخ،
فيذك ــر م ــن تالمي ــذ ال ـراوي واحــد ًا أو اثنــن أو أكث ــر ،فيق ــول مث ـاً:

 1البخاري ،التاريخ الكبير.)231/1( ،
 2المرجع السابق.)249/1( ،
 3المرجع السابق.)40/1( ،
 4المرجع السابق.)333/1( ،
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«حمم ــد ب ــن أســلم ب ــن بج ــرة م ــن بلحــارث ب ــن اخل ــزرج األنصــاري،
روى عنــه أب ــو بك ــر ب ــن ح ــزم»(((.

7 .7صي ــغ التحم ــل ع ــن الش ــيوخ وبي ــان الس ــاعات :وجعلته ــا عن ـ ً
را
مســتق ً
ال ألمهيهــا ،ولعنايــة اإلمــام البخــاري هبــا ،والدليــل عــى

ذلــك تنوعهــا واختالفهــا حتــى يف الرتمجــة ال واحــدة ،فيقــول مثــاً:
ِ
ِ
ـارا ،و َع ِائ َشــة  ...روى َع ـ ْن
« خــاس ْب ــن َع م ــرو ،اهل َ َج ـ ّ
ـريَ .س ــم َع عـ ً
ـي صحيفــة ،وع ــن أيب رافــع»((( .فذك ــر العديــد
َأيب ُه َري ــرةَ ،وع ــن عـ ٍّ
مــن صيــغ التحمــل عــن الشــيوخ يف ترمجــة واحــدة ،ومــا ذلــك إال

لشــدة اعتنائــه هب ــا .ويدخــل يف ذلــك بي ــان اإلمــام البخــاري لقضايــا
االتصــال واالنقطــاع بــن الــراوي وشــيخه أو تلميــذه ،كأن يقــول

ـقي  ...أدركــه ا ْبــن ُع َي ينــة بمكــة،
«س ــليامن ب ــن ُم وس ــى ،الدِّ َم شـ ّ
مث ـاًُ :
وخــرج ومل يســمع منــه»(((.

8 .8روايــات ال ـراوي :فيذك ــر لل ـراوي روايــة أو أكث ــر ممــا تدعو احلاجــة إليه،
«م َ َّم ــد بــن إســاعيل الض ّب ــيَ :قـ َ
ـال
وقــد يذك ــر الروايــة كاملــة كقولــهُ :
ال َس ـ ِ
ـن عــى ب ــن محي ــد الدهك ــي ،ع ــن حمم ــد،
ِل إِ ْس ـ َ
ـح ُاقَ ،ع ـ ْن َأ ِب ْ َ

ـع ِ
ـارَ ،ع ـن س ـ ِ
عــن َأ ِب ا ُْل َع ـ َّـى ا ْل َع َّط ـ ِ
ـن ُج َب ـ ْ ٍ
ـن ا ْب ـ ِ
ـرَ ،ع ـ ِ
يد ْب ـ ِ
ـن َع َّب ـ ٍ
ـاسَ ،قـ َ
ـال
ْ َ
ِ
ِ
ال نَّ ـ َةَ .قـ َ
ـالُ :ك ـ ْن ُم َؤ ِّذ ًنــا َأ ْو
ـي ﷺَ :ع ِّل ْمن ــي َع َم ــا َأ ْد ُخـ ُـل ْ َ
َر ُجـ ٌـل لل نَّبِ ـ ِّ

( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)41/1( ،
( )2المرجع السايق.)227/3( ،
( )3المرجع السابق.)38/4( ،
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إِ َما ًم ــا َأ ْو بِــإِ َز ِاء ْ ِ
ال َمــام»((( .وقــد يكتف ــي باإلشــارة إىل الروايــة دون ذكرها
كقولــهُ « :ع َم ــر ْب ــن بي ــان التغلب ــيَ ... :و َر َوى م ــروان ْب ــن ُم َع ِ
او َيــة َع ـ ْن
ِ
ـي َع ـ ْن َأبِ ي ـ ِـه َع ـ ْن ُع ـ ْـر َوة َع ـ ْن َأبِ ي ـ ِـه َع ـ ِ
ـي
ـن ال نَّبِ ـ ِّ
َح ْف ــص ْبــن ُع َم ــر ال َّث َقف ـ ّ
ﷺ ِف اجلنائ ــز»(((.

9 .9علــل روايــات الــراوي :فبعــد أن يذكــر البخــاري اســم الــراوي
وش ــيئ ًا م ــن رواياتــه يشــر إىل علــة فيهــا كتعــارض الرفــع والوقــف،
أو املخالفــة يف املت ــن ،أو التدلي ــس ،إىل غ ــر ذلــك م ــن أن ـواع العلــل،
اك ب ــن مالِـ ٍ
ِ ِ
ـك ا ْل ِغ َف ـ ِ
ـار ُّي
ومثــال ذلــك قولــهُ :
«م َ َّم ــد ْبــن خثي ــم ْب ــن ع ـ َـر ْ َ

ـمع أبــا ه ري ــر َة ِف الصدقــة مل يرفع ــه ،س ـ ِ
ِ
ـم َع منه
َع ـ ْن َأبِ ي ــه َع ـ ْن جــده َس ـ َ
َ
ُ َْ َ
َخالِــد ب ــن خملــد ،ورفع ــه محــاد ب ــن زيــد وحيي ــى ب ــن س ـ ِ
ـع يد وعــدَّة»(((،
ْ
ْ
ْ َ

فأشــار إىل تعــارض الوقــف والرفــع يف روايــة هــذا ال ـراوي.

1010مرتب ــة ال ـراوي :واملقصــود بــه إطــاق حك ــم عام عــى ال ـراوي ،بخالف
العنــر الــذي قبلــه ،فإنــه يتكلــم عــن روايــة بعينهــا ،وال يعطــي

حك ـ ًا عا ًّم ــا ،وهــذا احلك ــم قــد يطلقــه اإلمــام البخــاري وقــد حيكي ــه
ع ــن غ ــره م ــن االئم ــة ،ومثــال ج ــرح ال ـراوي ق ــول البخــاري رمحــه اهلل:

«م َ َّم ــد ا ْبــن زاذان ،منكــر احلديــث ال يكتــب حديثــه»((( ،ومثــال
ُ
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)37/1( ،
( )2المرجع السابق.)143/6( ،
( )3المرجع السابق.)71/1( ،
( )4المرجع السابق.)88/1( ،
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ِ
ِ ِ
الطائف ــي ...و َقـ َ
ـال يل
ـرة
التعديــل قولــه رمحــه اهلل« :إ ْب َراه ي ــم ا ْبــن َم ْي ـ َ َ

عــي َعـ ِ
ـن ا ْب ــن عيينــةَ :ك َ
ان ثق ـ ًة مأمون ـ ًا م ــن أوث ــق م ــن رأي ــت»(((.

فهــذه هــي العنــارص التــي يذكرهــا اإلمــام البخــاري يف ترمجــة الــرواة

إمجــاالً ،فقــد جيتمــع منهــا يف الرتمجــة ال واحــدة عنــران أو ثالثــة أو أكثــر أو
أقــل ،بحســب مــا يريــده البخــاري رمحــه اهلل.

والالف ــت للنظ ــر أن هــذه العنــارص وإن كان ــت مس ــتقلة يف الظاه ــر إال أن

بينهــا عالقــة تكاملي ــة ،بحي ــث حيتــاج كل عنــر منهــا لآلخ ــر حت ــى يكتم ــل

بنــاء الرتمجــة ،وال بــد مــن م راعــاة هــذه العالقــة بــن العنــارص عنــد دراســة هــذا
الكتاب.

( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)328/1( ،
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املبحث الثالث

عالقة التاريخ الكبري بالتراجم املعلّة وباجلامع الصحيح
* املطلب األول :عالقةالتاريخ الكبري بالتراجم املعلّة:
أوالً :مفهوم ال رتاجم املع ّلة:
أول م ــن أطل ــق اس ــم ال رتاج ــم املعلــة عــى هــذا الف ــن ه ــو الدكت ــور مهــام

ســعيد يف حتقيقــه لــرح علــل الرتمــذي ،وتبعــه الدكتــور عبــد الكريــم
الوريــكات يف رســالته «الوه ــم يف روايــة خمتلف ــي األمصــار» ،ث ــم األســتاذ أس ــعد

تي ــم يف كتابــه «عل ــم طبقــات املحدثــن» ليضــع تعريفـ ًا وصفي ـ ًا هلــذا العلم(((.
وخل ــص د .البشابشــة يف رســالته املوس ــومة بـ(ال رتاج ــم املع َّل ــة) إىل وضــع

تعريــف هلــذا املصطلــح فقــال« :الرتمجــة املعلــة هــي تعريــف بالــراوي يبــن
م واطــن الضعــف والقــوة يف أحاديثــه تفصيــ ً
ا وتدليــاً ،للوصــول إىل صفــة

التعامــل معهــا قب ــوالً ورد ًا بالنظ ــر يف صفــات وأح ـوال ختت ــص بــه»(((.

واملقصــود هبــذا التعريــف كــا بينــه الباحــث نفســه :هــو أن تقــدم

معلومــات ع ــن ال ـراوي تب ــن م ــن خالهلــا م واط ــن ضعفــه وقوتــه التفصيلي ــة
الدقيقــة ،هبــدف الوصــول إىل صــورة واضحــة للتعامــل مــع مروياتــه(((.

( )1انظر :البشابشة ،أحمد بدري ،الت راجم المعلة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك ،األردن2011 ،م( ،ص.)24-22
( )2المرجع السابق( ،ص.)24
( )3انظر :المرجع السابق( ،ص.)25-24
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ثاني ًا :عالقة التاريخ الكبري بال رتاجم املعلة:

يعــد كتــاب التاريــخ الكب ــر م ــن أوائــل الكت ــب املتخصصــة يف ال رتاج ــم

املعلــة ،ويب ــدو هــذا األم ــر جلي ـ ًا إذا أنعمنا النظ ــر يف عنارص ال رتاج ــم املذكورة يف
الكتــاب ،فــإن اإلمــام البخــاري يع ــرف القــارئ -م ــن خــال ذكرهــا -بم واط ــن

الق ــوة والضع ــف عنــد ال ــرواة ،وينب ــه عــى علــل أحاديثه ــم ،بالت رصيــح حين ـ ًا،

وبالتلمي ــح أحيان ـ ًا(((.

وقــد اعتنــى اإلمــام البخــاري ببنــاء ت رامجــه ،وانتقــاء عنارصهــا ،بحيــث

يشــر مــن خــال ذكــره لــكل عنــر منهــا ،إىل مــا يفيــد يف احلكــم عــى

ال ـراوي وحديثــه ،ف ـراه ينتق ــي يف ترمجــة ال ـراوي عــدد ًا م ــن التالمي ــذ والش ــيوخ

لإلشــارة إىل عالقتــه هب ــم ،وين ــوع يف ذك ــر صي ــغ التحم ــل لإلشــارة إىل قضايــا

االتصــال واالنقطــاع ،ويذك ــر الروايــات لإلشــارة إىل عللهــا ،والرتجي ــح بينهــا.
وسأســلط الضــوء يف الفصــول القادمــة عــى عنــر واحــد مــن هــذه

العنــارص ،أال وه ــو ذك ــر الش ــيوخ ،وأبــن كيفي ــة توظي ــف اإلمــام البخــاري لــه
يف اإلشــارة إىل مــا يتعل ــق بم واط ــن الق ــوة والضع ــف عنــد ال ـراوي املرتج ــم ،ممــا

جيـ ّـي العالقــة بــن الكتــاب وبــن ال رتاج ــم املع ّلــة.

واهلــدف مــن بي ــان هــذه العالقــة ،تصحي ــح مس ــار التعامــل مــع الكتــاب؛

ذلــك أن الباح ــث يف التاريــخ الكب ــر ،إذا أدرك هــذه العالقــة بينــه وبــن ال رتاجم
املعلــة ،فــإن نظرتــه للمعلومــات ال ـواردة في ــه ســتختلف ،وســرى يف كل عنرص
( )1انظر :البشابشة ،الت راجم المع ّلة( ،ص.)35-34
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م ــن عنــارص الرتمجــة إشــارة م ــن اإلمــام البخــاري إىل مــا يتعل ــق بم واط ــن الق ــوة
والضع ــف عنــد ال ــرواة ،واهلل أعل ــم.

* املطلب الثاين :عالقة التاريخ الكبري باجلامع الصحيح:
مــن خــال مــا تقــدم مــن تعريــف بالتاريــخ الكبــر ،وزمــان تأليفــه،

أســتطيع الق ــول إنــه يعــدُّ اخلط ــوة األوىل الت ــي انطل ــق منهــا اإلمــام البخــاري

لتصنيــف اجلامــع الصحيــح ،وهــذه اخلطــوة تتمثــل بدراســة الــرواة وســر
مروياهتــم ،ومعرفــة دقائــق أح واهلــم.

ـرو يف ذلــك ،فاجلامــع الصحي ــح لي ــس كتاب ـ ًا عادي ـ ًا ،بــل ه ــو نتــاج
وال غ ـ َ

حي ــاة عاش ــها اإلمــام البخــاري مــع عل ــم احلدي ــث وأهلــه ،ودلي ــل ذلــك مــا

قالــه هــو نفســه عــن هــذا الكتــاب حــن قــال« :صنفــت كتــايب الصحيــح

لس ــت عــرة ســنة ،خرجتــه م ــن ســتامئة ألــف حدي ــث ،وجعلتــه حج ــة في ــا
بينــي وبــن اهلل تعــاىل»((( ،فهــذه الثــروة اهلائلــة مــن الروايــات ،التــي اختــار

منهــا اإلمــام البخــاري صحيح ــه ،ه ــي ذاهتــا الت ــي أودعهــا يف كتابــه التاريــخ
الكبــر ،فصــار التاريــخ الكبــر بذلــك قاعــدة البيانــات ايل اعتمــد عليهــا

اإلمــام البخــاري يف إخــراج اجلامــع الصحيــح.

وإن الناظ ــر يف التاريــخ الكب ــر وت رامجــه ليلح ــظ أن هنــاك عالقــة بينه وبني

اجلامــع الصحي ــح ،وأن فه ــم منهج البخاري يف كل كتاب منهام مبني عىل فهم

منهج ــه يف الكتــاب اآلخ ــر ،ومــن األمثلــة الت ــي توضح هــذه العالقة مــا جاء يف
( )1الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.)322/2( ،
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ترمجــة ســعيد بــن أيب عروبــة« :س ـ ِ
ـع يد ْب ن َأ ِب عروبــة أبو النرض واس ــم أبى عروبة
َ
ـري ... ،س ـ ِ
ـم َع النــر ْبن أن ــس»(((.
مه ـران م ــوىل ل ْب ن ــي عــدي ْبــن يشــكر ،ا ْل َب ـ ْ ِ ّ
َ
وإذا ذهبنــا إىل اجلامــع الصحي ــح وبحثنــا يف أحادي ــث ســعيد بــن أيب عروبة

وجدناهــا كلهــا عــن قتــادة عــن النــر بــن أن ــس ،إال روايــة واحــدة عــن النــر
ـمع س ـ ِ
ِ
ـع يدُ ْب ـ ُن َأ ِب َع ُرو َب َة،
«س ـ َ َ
بــن أن ــس مب ــارشة ،وفيهــا يقول اإلمــام البخــاريَ :
ـس ،ه ـ َـذا الو ِ
ِم ـ َن ال نَّـ ْ ِ
ـر ْب ـ ِ
احــدَ»((( .وقــد وضــح اب ــن حج ــر ذلــك فقــال:
ـن َأ َن ـ ٍ َ
َ
ِ ِ
ِ
« َك َ ِ
ـر ْب ـ َن
ان َس ــع يدُ ْب ـ ُن َأ ِب َع ُرو َب ـ َة َكثـ َ
ـر ا ُْل َل َز َم ــة ل َق َتــا َد َة َفا َّت َف ـ َـق َأ َّن َق َتــا َد َة َوال نَّـ ْ َ
ـم ع ه س ـ ِ
ِ
َأ َن ـ ٍ
اجت ََم َع ــا َف َح ـ َ
ـع يدٌ َو ُه ـ َـو َم َع ـ ُه»(((.
ـس ْ
ـر َق َتــا َد َة َف َس ـ َ ُ َ
ـدَّث ال نَّـ ْ ُ
فإثبــات البخــاري -يف التاريــخ -لســاع ســعيد مــن النــر بــن أنــس،

يفــر لنــا إخ راجــه حلديــث ســعيد عــن النــر يف اجلامــع الصحيــح ،مــع

ك ــون س ــعيد مدلس ـ ًا وجــل روايتــه ع ــن النــر ب واســطة ،ويف الوق ــت ذاتــه فــإن
مــا رصح بــه البخــاري -يف اجلامــع الصحي ــح -م ــن ك ــون س ــعيد مل ي ــرو ع ــن

النــر إال حديث ـ ًا واحــد ًا ،يف ــر لنــا س ــبب ذك ــر النــر ش ــيخ ًا لس ــعيد يف
التاريــخ الكب ــر ،واهلل أعل ــم.

«م َ َّمــد
ومــن األمثلــة عــى ذلــك أيضـ ًا قــول البخــاري يف التاريــخ الكبــرُ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ش،
ْبــن ُج َبـ ْـر ْبــن ُم ْطعـ ِم ْبــن َعــد ِّي ْبــن نوفــل ْبــن َع ْبــد منــاف َأ ُبــو َســعيد ا ْل ُقـ َـر ّ
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)504/3( ،
( )2البخــاري ،محمــد بــن إســماعيل (ت256ه ـــ) ،الجامــع الصحيــح ،تحقيــق محمــد زهيــر الناصــر ،ط،1
2002م ،دار طــوق النجــاة.)82/3( ،
( )3ابــن حج ــر ،أحم ــد بــن عل ــي بــن حج ــر العس ــقالني ،فتــح الب ــاري ش ــرح صحي ــح البخــاري ،ط2000 ،3م ،دار
الس ــام ،الس ــعودية.)393/10( ،
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يعــد مــن أهــل احلجــاز سـ ِ
الز ْهـ ِـر ّي وســعد ْبــن
ـم َع أبــاه و ُم َعاويــة ،روى َعنْ ـ ُه ُّ
َ
اهيــم وسـ ِ
إِبر ِ
ـعيد ابنــه ،نســبه يل ا ْبــن َأ ِب أويــس َعـ ِ
ـحاق َقـ َ
ـال وك َ
َان
ـن ا ْبــن إِ ْسـ َ
َ
َْ
مــن أعلــم قريــش بأحاديثهــا»(((.

وعندمــا ذهبــت للجامــع الصحيــح وجــدت اإلمــام البخــاري مل خيــرج

ملحمــد بــن جبــر إال مــن روايتــه عــن أبيــه أو عــن معاويــة ،ومهــا الشــيخان
اللــذان ذكرمهــا يف ترمجتــه ،إضافــة إىل أن أحاديــث حممــد بــن جبــر يف اجلامــع
الصحيــح ،فيهــا أكثــر مــن حديــث مــن أحاديــث قريــش((( ،وهــو مــا أشــار

إليــه البخــاري بقولــه «وكان مــن أعلــم قريــش بحديثهــا».

وبعــد ،فــإن املتأمــل يف هذيــن املثالــن -وغريمهــا مــن األمثلــة -خيــرج

بنتيجــة مفادهــا أن التاريــخ الكبــر يمثــل املخطــط اهلنــديس الــذي أنشــأه

البخــاري لبنــاء جامعــه الصحيــح ،وأن العنــارص املذكــورة يف ترمجــة الــراوي

يف التاريــخ الكبــر -يف غالبهــا -تعطــي للقــارئ صــورة عامــة عــن تعامــل
البخــاري مــع الــراوي املرتجــم يف اجلامــع الصحيــح.

والــذي أراه أن العالقــة 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.

( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)52/1( ،
( )2انظ ــر :البخــاري ،الجامــع الصحي ــح( ،كتــاب المناقــب ،بــاب مناقــب قريــش( ،)3500 ،كتــاب الحــج ،بــاب
الوق ــوف بعرفــة( ،)1664 ،كتــاب ف ــرض الخم ــس ،بــاب مــا مــن النب ــي ﷺ لألســارى.)3139 ،
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الفصل األول
أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني،
املتصلة هبم وبشيوخهم
املبحث األول:
املترجمني ،املتصلة هبم
أسباب ذكر شيوخ الرواة
َ
املرتجم عن غريه
املطلب األول :متييز الراوي
َ

املرتجم
املطلب الثاين :اإلشارة إىل طبقة الراوي
َ

املرتجم
املطلب الثالث :اإلشارة إىل ضعف حديث الراوي
َ
املرتجم
املطلب الرابع :اإلشارة إىل قلة شيوخ الراوي
َ

املبحث الثاين:
أسباب ذكر شيوخ الرواة ،املتصلة بعالقتهم بشيوخهم
املطلــباألول:اإلشــارةإىلأنالــراوياملرتجــممــنأثبــتالنــاسيفهــذاالشــيخ
املطلب الثاين :اإلشارة إىل أن الراوي املرتجم ضعيف يف هذا الشيخ

املطلــب الثالــث :اإلشــارة إىل كثــرة روايــات الــراوي املرتجــم عــن هــذا الشــيخ

املطلب الرابع :اإلشارة إىل اختصاص الراوي املرتجم دون أهل بلده

بالرواية عن هذا الشيخ

أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني ،املتصلة هبم وبشيوخهم

الفصل األول
أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني
املتصلة هبم وبشيوخهم
تقــدم الــكالم يف الفصــل الســابق عــن عنــارص الرتمجــة عنــد اإلمــام

البخــاري يف التاريــخ الكب ــر ،وتقــدم البي ــان هنــاك أن دراســتنا للعالقــة بــن

هــذه العنــارص ،وتعاملنــا معهــا باعتبارهــا منظومــة واحــدة متكاملــة ،من ش ــأنه
أن يوضــح منهــج اإلمــام البخــاري يف التاريــخ الكب ــر بوجــه عــام ،ومنهج ــه يف
مس ــألة ذك ــر ش ــيوخ ال ــرواة املرتمجــن يف كتابــه بوجــه خــاص.

وســأتناول يف الفصــول الثالثــة القادمــة إن شــاء اهلل تعــاىل ،أس ــباب ذك ــر

الش ــيوخ يف ت راج ــم ال ــرواة ،مــن خــال دراســة العالقــة بــن الش ــيوخ املذكوري ــن

يف الرتمجــة وبقي ــة عنارصهــا((( .ث ــم أتب ــع ذلــك ببي ــان الطريقــة التت ــي ســلكها
البخــاري لإلشــارة إىل هــذه األس ــباب ،وســأبدأ يف هــذا الفصــل ببي ــان أس ــباب

ذكر الشيوخ ،املتصلة بال راوي املرتجم نفسه ،أو بشيخه.

( )1ســأبين عالقــة الش ــيوخ بال ـراوي المترج ــم ،وبقضايــا االتصــال واالنقطــاع ،وبالروايــات المذك ــورة ف ــي الترجم ــة،
كل ف ــي فصــل مس ــتقل ،أمــا بقي ــة العناص ــر وعالقتهــا بذك ــر الش ــيوخ فس ــتكون اإلشــارة إليهــا ف ــي س ــياق هــذه
الفصول.
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املبحث األول

أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني املتصلة هبم
* املطلب األول :متييز الراوي املترجم من غريه:
يعــدّ اخلل ــط بــن ال ــرواة م ــن األوهــام الت ــي يقــع فيهــا بع ــض املحدثــن،
وأقصــد باخلل ــط بــن ال ــرواة :أن َي ـ ِـر َد يف الس ــند ر ٍاو ،فيظنــه الناظ ــر يف الس ــند

راوي ـ ًا آخ ــر .وم ــن أش ــهر األمثلــة عــى ذلــك :اخلل ــط بــن الس ــفيانني :الث ــوري
واب ــن عيينــة ،واخلل ــط بــن احلامدي ــن :اب ــن ســلمة واب ــن زيــد.

(((

وللخلــط بــن الــرواة أســباب ترجــع يف جمملهــا إىل اتفــاق عــدد مــن

ال ــرواة أو تشــاهبهم يف األســاء أو الكن ــى أو األلقــاب ،س ـوا ًء كان ذلــك التشــابه

باللف ــظ أو بالكتابــة أو هب ــا مع ـ ًا((( ،وه ــو مــا يطلــق علي ــه يف عل ــوم احلدي ــث:
املتف ــق واملفــرق ،واملؤتلــف واملختلــف ،واملتشــابه .وي ــزداد احتــال اخلل ــط بــن
الــرواة عنــد اشــر ِ
اك بعضه ــم يف أمــر آخــر كاشــراكهم يف طبقــة واحــدة ،أو

بلــد واحــد ،أو عائلــة واحــدة ،أو اش ـراكهم يف بع ــض الش ــيوخ أو التالمي ــذ.

( )1لإلمــام الذهب ــي كالم ف ــي ق رائــن التميي ــز بي ــن الحماديــن وبي ــن الس ــفيانين ،ذك ــره ف ــي س ــير أعــام النب ــاء
(.)464/7
( )2الس ــبب الــذي ذكرتــه اســتفدته مــن مجم ــل كالم الخطي ــب -وه ــو ال رائــد ف ــي هــذا الفــن -ف ــي كتب ــه :المتفــق
والمفت ــرق ،وموضــح أوهــام الجمــع والتفريــق ،وتلخي ــص المتشــابه ،وقــد ذك ــر فيهــا بع ــض الق رائــن لتميي ــز
ال ــرواة المتشــابهين ،لكن ــي ل ــم أجــد مــن أف ــرد أس ــباب الخلــط بي ــن ال ــرواة ببحــث مس ــتقل ،إال مــا ذك ــره
الدكت ــور الالح ــم ،حي ــث أف ــرد فص ـ ً
ا للخلــط بي ــن ال ــرواة والتميي ــز بينه ــم ف ــي كتابــه :الج ــرح والتعديــل،
ط2003 ،1م ،مكتب ــة الرشــد ،الس ــعودية( ،ص )457ومــا بعدهــا .وأشــار إل ــى ذلــك الــداودي ،يوســف ج ــودة
ياس ــين ،المتفــق والمفت ــرق فيمــن ذك ــر بكنيتــه مــن ال ــرواة ف ــي الكتــب الس ــتة2013 ،م ،دار األندل ــس  ،مص ــر،
(ص.)26
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وهنــا تــأيت وظيفــة الباحــث ،وهــي أن جيتهــد يف التفريــق بــن هــؤالء

ال ــرواة ،وأن يبح ــث يف الق رائ ــن الت ــي متي ــز كل واحــد منه ــم ع ــن اآلخ ــر ،ويعــد

اخلطي ــب البغــدادي رمحــه اهلل رائــد م ــن تكل ــم يف ذلــك ،وأف ــرد لــه املصنفــات،
فلــه املتفــق واملفــرق يف التمييــز بــن الــرواة املتامثلــن يف اللفــظ والكتابــة،

وألــف بعــده((( كتــاب تلخي ــص املتشــابه يف التميي ــز بــن ال ــرواة املتشــاهبني

يف الكتابــة ،ولــه كتــاب موضــح أوهــام اجلمــع والتفري ــق يف ذك ــر بع ــض أوهــام

العلــاء -خاص ـ ًة اإلمــام البخــاري يف التاريــخ الكب ــر -يف اخلل ــط بــن ال ــرواة
مجع ـ ًا وتفريق ـ ًا.

ومــن الق رائــن التــي تســهم يف التمييــز بــن الــرواة املتشــاهبني :معرفــة

ش ــيوخ كل واحــد منه ــم ،وحتديــد الش ــيوخ املشــركني بينه ــم ،ومعرفــة الش ــيوخ
الذي ــن تف ــرد كل واحــد م ــن هــؤالء ال ــرواة بالروايــة عنه ــم.

وقــد جهــد اإلمــام البخــاري يف التاريــخ الكب ــر يف التميي ــز بــن أف ـراد هــذا

الصنــف م ــن ال ــرواة ،وذلــك م ــن خــال القرينــة املذك ــورة آنف ـ ًا وه ــي معرفــة

الش ــيوخ ،فه ــو رمحــه اهلل عندمــا يرتج ــم ل ـر ٍاو م ــن ال ــرواة املتشــاهبني يذك ــر لــه
م ــن الش ــيوخ مــا يمي ــزه ع ــن غ ــره.

( )1قــال الخطي ــب ف ــي مقدمــة تلخي ــص المتشــابه« :ث ــم إن ــي رســمت ف ــي هــذا الكتــاب ،بتوفي ــق اللــه وعونــه مــن
أســماء المحدثي ــن وأنس ــابهم ،ومــن األســماء واألنس ــاب الت ــي يدونونهــا ف ــي كتبه ــم مــا تشــتبه صورتــه ف ــي
الخــط دون اللفــظ ،مف ــردا عمــا يقــع اإلتفــاق في ــه حــال النطــق بــه ،والكتــب لــه ،إذ كنــا قــد فرغنــا قب ــل مــن
ذلــك الن ــوع ف ــي كتابنــا الــذي ألفنــاه ف ــي (المتفــق والمفت ــرق)» .فــدل ذلــك عل ــى أن تلخي ــص المتشــابه ألــف
بعــد المتفــق والمفت ــرق .الخطي ــب البغــدادي ،تلخي ــص المتشــابه ف ــي الرس ــم ،تحقي ــق ســكينة الشــهابي،
ط1985 ،1م ،دار طــاس للدراســات والنش ــر ،س ــوريا( ،ص.)1
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ومــن األمثلــة التــي توضــح صنيــع اإلمــام البخــاري مــا جــاء يف ترمجــة

حمم ــد ب ــن أفلــح وكثــر ب ــن أفلــح ،وســأذكر ترمجتهــا ،ث ــم أبــن كي ــف أشــار
اإلمــام البخــاري إىل التمييــز بينهــا مــن خــال ذكــر شــيوخهام.

«م َ َّم ــد ْب ــن أفل ـَــح
قــال البخــاري رمحــه اهلل يف ترمجــة حممــد بــن أفلــحُ :
ْص ـ ِ
ـار ّي ،مدين ــيَ ،قـ َ
ـال ِل َع ْب ــدُ اهلل ْب ـ ُن ُم َ َّم ـ ٍـدَ ،ع ـ ْن ُم َعـ َّـى
م ــوىل َأ ِب أي ــوب ْالَن َ

ـمع ُع ْثــا َن ب ـن ح ِك ي ـ ٍم ،س ـ ِ
ِ
ِ
ِ
ـن َم ن ُْص ـ ٍ
ْب ـ ِ
ـم َع ُم َ َّم ــدَ
ـورَ ،س ــم َع ا ْب ـ َن َأ ِب َزائــدَ ةََ ،س ـ َ َ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
ـحَ ،ع ـ ْن ُأ َســا َم َة ْب ـ ِ
ـي ﷺ َي ُق ـ ُ
ـن َز ْيـ ٍـدَ ،قـ َ
ـب اللَُّ
ـول :ال ُي ـ ُّ
ْب ـ َن َأ ْف َلـ َ
ـال َســم ْع ُت ال نَّبِ ـ َّ
ا ْل َف ِ
ـش(((َ ،قـ َ
ـش ا ُْل َت َف ِّح ـ َ
احـ َ
ـال َأ ُب ــو َع ْب ــد اللَّ :وأمــا كثــر ْب ــن أفلــح وأفلــح فقتــا
ي ــوم احل ــرة»(((.

وقــال رمحــه اهلل يف موضــع آخــر مــن كتابــه ،يف ترمجــة كثــر بــن أفلــح:
ْص ـ ِ
ـار ّي ،أصي ــب ي ــوم احل ــرةَ ،ع ـ ْن زيــد ْب ــن
«كثــر ْب ــن أفلــح م ــوىل َأ ِب أي ــوب ْالَن َ

ثاب ــت ،واب ــن ُع م ــر ،و َأ ِب س ـ ِ
ـع يد ،روى عنــه ُم َ َّم ــد اب ــن س ـرين .(((»...
ْ
َ
َ
وبيان هذا املثال يف النقاط اآلتية:

أوالً :حممــد بــن أفلــح االنصــاري مــوىل أيب أيــوب ،مــن الوســطى مــن

التابعــن((( ،ذك ــره اب ــن حب ــان يف الثقــات((( ،ومل أجــد م ــن تكل ــم في ــه بج ــرح
( )1أخرجه أحمد في مسنده( ،ج/36ص/99ح.)21764
( )2البخاري ،التاريخ الكبير.)27/1( ،
( )3المرجع السابق.)207/7( ،
( )4انظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب ،تحقيق محمد عوامة ،ط1986 ،1م ،دار الرشيد ،سوريا( ،ص.)369
( )5ابــن حب ــان ،محم ــد بــن حب ــان بــن أحم ــد (ت354ه ـــ) ،الثقــات ،ط1973 ،1م ،دائ ــرة المعــارف العثماني ــة،
الهنــد.)380/5( ،
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وال تعديــل ،وكثــر بــن أفلــح مــن كبــار التابعــن((( ،وثقــه العجــي(((،
والنســائي((( ،وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات(((.

ثانيــ ًا :وجــه التشــابه بــن حممــد بــن أفلــح وكثــر بــن أفلــح ،يتمثــل

يف كوهنــا إخــوة ،يشــركون يف الروايــة عــن أبيهــا((( ،إضافــة إىل أهنــا ليســا

مشــهورين بالروايــة ،ممــا يقــوي احتــال اخللــط بينهــا.
َ

ثالثـ ًا :عنــد البح ــث يف ش ــيوخ حمم ــد بــن أفلــح وش ــيوخ كثــر ب ــن أفلــح

(((

وجدت اآليت:

1 .1الشيخ املشرتك بني ال راويني هو أبومها أفلح موىل أيب أيوب.
2 .2انف ــرد حمم ــد بــن أفلــح عن كثري بــن أفلح بالروايــة عن أســامة بن زيد.
3 .3انف ــرد كثــر ب ــن أفلــح ع ــن حمم ــد ب ــن أفلــح بالروايــة ع ــن أب ــى ب ــن
كعــب ،وزيــد بــن ثابــت ،وعبــداهلل بــن عمــر ،وعثــان بــن عفــان،
وأبــى ســعيد اخلــدري.

رابع ـ ًا :عــدَّ اإلـ ــام البخــاري أســامة ب ــن زيــد ريض اهلل عنــه ش ــيخ ًا ملحم ــد

اب ــن أفلـ ــح ولـ ــم يذك ــر الش ــيخ اآلخ ــر الــذي ه ــو أفلـ ــح ،وفـ ــي ذلــك تـ ــمييز
( )1انظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب( ،ص.)459
( )2انظ ــر :العجل ــي ،أحم ــد بــن عب ــد اللــه بــن صالــح (ت261ه ـــ) ،الثقــات ،ط1984 ،1م ،دار الب ــاز ،الس ــعودية،
(ص.)392
( )3انظر :ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،ط1326 ،1هـ ،مطبعة دائرة المعارف العتمانية ،الهند.)411/8( ،
( )4انظر :ابن حبان ،الثقات.)330/5( ،
( )5انظ ــر :المــزي ،يوســف بــن عب ــد الرحمــن بــن يوســف (ت742ه ـــ) ،تهذيــب الكمــال ف ــي أســماء الرجــال،
تحقيــق بشــار عــواد معــروف ،ط1980 ،1م ،مؤسســة الرســالة ،لبنــان )105/24( ،و(.)500/24
( )6انظر :المرجع السابق.

59

أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني ،املتصلة هبم وبشيوخهم
ملحم ــد بــن أفلــح عــن أخي ــه كثــر .ذلــك أن أفلــح ش ــيخ مشــرك بــن ال راويني،
َف ِذ ْك ـ ُـر ُه يف ش ــيوخ حمم ــد ب ــن أفلــح م ــن شــأنه أن يــؤدي إىل اخلل ــط بينهــا.
خامس ـ ًا :عــدَّ اإلمــام البخــاري زيــد بــن ثاب ــت وابــن عم ــر وأبا س ــعيد ريض

اهلل عنه ــم ش ــيوخ ًا لكثــر ابــن أفلــح ،ويف ذلك تأكي ــد للتمييز بــن ال راويني من

خــال ذك ــر الش ــيوخ الذيــن انف ــرد كل واحــد عــن صاحب ــه بالروايــة عنه ــم(((.
سادســ ًا :ممــا يؤيــد مــا ذهبــت إليــه مــن كــون ذكــر البخــاري لشــيوخ

ال راويــن فيــه إشــارة إىل التمييــز بينهــا -ممــا يؤيــد ذلــك قــول البخــاري يف

ترمجــة حمم ــد ب ــن أفلــح« :وأمــا كثــر ب ــن أفلــح وأفلــح فقتــا ي ــوم احل ــرة» .وكأن
اإلمــام البخــاري ينبــه طالــب العلــم إىل عــدم اخللــط بــن هذيــن ال راويــن
فيق ــول :حمم ــد ب ــن أفلــح ه ــو الــذي ي ــروي ع ــن أســامة ب ــن زيــد ،أمــا كثــر ب ــن

أفلــح فه ــو الــذي قتــل مــع أبي ــه ي ــوم احل ــرة.

فتب ــن بذلــك أن انتقــاء اإلمــام البخــاري لش ــيخ معــن وذك ــره يف ترمجــة

ال ـراوي ،في ــه مس ــاعدة لطال ــب العل ــم عــى التميي ــز بــن ال ـراوة الذي ــن حيتم ــل
وق ــوع اخلل ــط بينه ــم.

ويعــد ذكــر األســاء مهملــ ًة دون متييــز مــن األســباب التــي يقــع فيهــا

اخلل ــط بــن ال ــرواة ،كاخلل ــط ال واقــع بــن ســفيان الث ــوري وســفيان ب ــن عيينــة،
وإن الناظ ــر يف طريقــة اإلمــام البخــاري يف ذك ــر ش ــيوخ كل واحــد منهــا ليعل ــم

أنــه رمحــه اهلل أراد أن يمي ــز ك ً
ال منهــا ع ــن اآلخ ــر.

( )1ذك ــر البخــاري ف ــي ترجم ــة كثي ــر روايــة لــه عــن أبي ــه ،لبي ــان االختــاف ف ــي إســنادها ،وس ــيأتي الــكالم عــن هــذا
الموض ــوع ف ــي الفصلي ــن الثالــث وال رابــع إن شــاء اللــه.
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«ســ ْف َي ان ْب ــن
قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل يف ترمجــة ســفيان الثــوريُ :
سـ ِ
ـع يد ْب ــن م ــروق َأ ُب ــو َع ْب ــداللَّ ال َّث ـ ْـو ِر ّي الك ـ ِ
ـوفَ ،قـ َ
ـال َأ ُب ــو الولي ــد :مــات ســنة
َ

إحــدى وســتني ... ،س ـ ِ
ـم َع َع ْم ــرو ْبــن م ــرة وحبي ــب ب ــن أيب حبي ــب.(((»... ،
َ

«س ـ ْف َي ان ْب ــن عيينــة َأ ُب ــو ُم َ َّم ــد م ــوىل
وقــال يف ترمجــة ســفيان ب ــن عيينــةُ :
بن ــي هــال الك ـ ِ
ـال لنــا عــي َعـ ِ
ـوف ســكن مكــةَ ... ،و َقـ َ
ـن ا ْب ــن عيينــة :ولــدت

الز ْه ـ ِـر ّي وأنــا ا ْب ــن س ــت عــرة ســنة وش ــهرين
ســنة س ــبع ومائــة وجالس ــت ُّ
اجلعف ــي س ـ ِ
ِ
ـم عت ا ْب ــن عيينــة َي ُق ـ ُ
ونصــف َ ...قـ َ
الز ْه ـ ِـر ّي َع ـ ْن
ـال يل
ـول :ســألت ُّ
َ
حدي ــث .(((»...

وبيان هذا املثال يف النقاط اآلتية:
أوالً :التميي ــز بــن الس ــفيانني لي ــس باألم ــر الس ــهل الش ـراكهام يف كثــر

مــن الش ــيوخ والتالمي ــذ ،وقــد س ــبقت اإلشــارة إىل كالم الذهب ــي يف ســر أعــام
النب ــاء ح ــول هــذا املوض ــوع.

ثاني ـ ًا :الش ــيخان اللــذان ذكرمهــا اإلمــام البخــاري لس ــفيان الث ــوري مهــا:

عم ــرو ب ــن م ــرة وحبي ــب ب ــن أيب حبي ــب ،أمــا ســفيان ب ــن عيينــة فذك ــر لــه

ش ــيخ ًا واحــد ًا ه ــو اإلمــام الزه ــري.

ثالث ـ ًا :عنــد البح ــث يف ش ــيوخ الس ــفيانني ،وجــدت أن عم ــرو ب ــن م ــرة

وحبي ــب بــن أيب حبي ــب مهــا مــن الش ــيوخ الذيــن متي ــز الث ــوري بالروايــة عنه ــم

دون ابــن عيينــة ،ووجــدت كذلــك أن اإلمــام الزه ــري مــن الش ــيوخ الذي ــن متي ــز
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)92/4( ،
( )2المرجع السابق.)94/4( ،
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اب ــن عيينــة بالروايــة عنه ــم دون الث ــوري(((.
فتأكــد هب ــذا املثــال أن يف ذك ــر اإلمــام البخــاري ش ــيوخ ًا معينــن لل ـراوي

دون غريه ــم ،إشــارة منــه إىل التميي ــز بــن ال ـراوي املرتج ــم وغ ــره م ــن ال ـراوة
الذي ــن حيتم ــل اخلل ــط بينه ــم((( ،واهلل أعل ــم.

وجديــر بالذكــر أن اإلمــام البخــاري لــه عــدة مســالك يف التمييــز بــن

ال ــرواة املتشــاهبني((( ،وه ــو -أي منهــج اإلمــام البخــاري يف التميي ــز بــن ال ــرواة

يف التاريــخ الكب ــر -موض ــوع جدي ــر بالبح ــث والدراســة ،ولي ــس هــذا حملــه(((.

* املطلب الثاين :اإلشارة إىل طبقة الراوي املترجم:
تكلمــت آنفــ ًا عــن التمييــز بــن الــرواة املتشــاهبني ،وذكــرت أن مــن

الق رائ ــن الت ــي تس ــاعد الباح ــث يف التميي ــز بينه ــم ،معرفــة ش ــيوخ كل واحــد

منه ــم ،لك ــن معرفــة الش ــيوخ ليس ــت ه ــي القرينــة الوحي ــدة للتميي ــز بينه ــم،
( )1ص ــرح الث ــوري بعــدم ســماعه مــن الزه ــري فقــال« :أتي ــت الزه ــري ،فتثاقــل عل ــي ،فقلــت لــه :أتحــب ل ــو أنــك
أتي ــت مشــايخ ،فصنع ــوا بــك مثــل هــذا؟ فقــال :كمــا أنــت .ودخــل ،فأخ ــرج إل ــي كتابـ ًا ،فقــال :خــذ هــذا ،فــاروه
عن ــي .فمــا رويــت عنــه حرف ـ ًا» .نقــل هــذا الق ــول الذهب ــي ،س ــير أعــام النب ــاء.)338/5( ،
( )2ال يلــزم مــن قول ــي :إن البخــاري ذك ــر هــذا الش ــيخ لس ــبب معي ــن ،أنــه ال يريــد بذك ــره إال هــذا الس ــبب ،بــل قــد
يك ــون لذك ــر الش ــيخ الواحــد عــدة أس ــباب ،فذك ــر اإلمــام البخــاري للزه ــري ف ــي ش ــيوخ ابــن عيينــة ،كمــا أن
في ــه تميي ــز ًا لــه عــن الث ــوري ،فــإن في ــه إشــارة أخ ــرى غي ــر المذك ــورة ف ــي المتــن ،وه ــي اإلشــارة إل ــى قــدم ســماع
ابــن عيينــة مــن الزه ــري وط ــول مالزمتــه لــه ،يــدل عل ــى ذلــك س ــياق الترجم ــة ،إذ جــاء فيهــا «وجالس ــت
الزه ــري وأنــا ابــن ســت عش ــرة ســنة وشــهرين ونصــف».
( )3من ذلك :أن يميز بين الرواة من خالل ذكر تالميذهم ،أو بلدانهم.
( )4ومــن األمثلــة عل ــى التميي ــز بي ــن ال ــرواة مــن خــال ذك ــر ش ــيوخهم مــا جــاء ف ــي التاريــخ الكبي ــر (،)29/1
(.)35/1
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فمعرفــة طبقاهت ــم م ــن الق رائ ــن املس ــاعدة يف هــذا الشــأن أيض ـ ًا((( ،ويف أمهي ــة
معرفــة الطبقــات يق ــول أب ــو عب ــد اهلل احلاك ــم رمحــه اهلل« :ومهــا غفــل اإلنس ــان

ع ــن هــذا العل ــم مل يف ــرق بــن الصحابــة والتابعــن ،ث ــم مل يف ــرق أيضــا بــن
التابعــن ،وأتبــاع التابعــن»((( ،ويقــول ابــن الصــاح« :وذلــك مــن املهــات
الت ــي افتضــح بس ــبب اجلهــل هب ــا غ ــر واحــد م ــن املصنفــن وغريه ــم»(((.
وتقسيم الرواة إىل طبقات ،يكون باعتبارات عدة ،أمهها(((:
1 .1الزمان :وهبا ينقسم الرواة إىل صحابة ،وتابعني ،وتابعيهم ...الخ.
2 .2املــكان :وهبــا ينقســم الــرواة إىل مكيــن ،ومدنيــن ،وكوفيــن،
وشــاميني ،ومرصيــن  ...الــخ.

3 .3املنزلــة العلمي ــة :وهب ــا ينقس ــم ال ــرواة إىل ثقــات وضعفــاء ،ومكثري ــن
ومق ّل ــن ...الــخ.

وحيتــاج الباحــث يف طبقــات الــرواة إىل معرفــة م واليدهــم ووفياهتــم،

وش ــيوخهم وتالميذه ــم ،حت ــى يتمكن من وضعهم يف الطبقة املناس ــبة هلم(((.
( )1تس ــاعد معرفــة الطبقــات ف ــي التميي ــز بي ــن ال ــرواة المختلفي ــن ف ــي الطبقــة ،أمــا إذا كان ــوا ف ــي الطبقــة ذاتها فإن
هــذا يزيــد اإلشــكال .انظ ــر :الع راق ــي ،عب ــد الرحي ــم بــن الحس ــين (806ه ـــ) ،ش ــرح التبص ــرة والتذك ــرة ،تحقي ــق
عب ــد اللطي ــف الهمي ــم وماه ــر ياس ــين الفح ــل ،ط2002 ،1م ،دار الكتــب العلمي ــة ،لبنــان)342/2( ،؛ وانظ ــر
أيضـ ًا :تي ــم ،أســعد ســالم ،عل ــم طبقــات المحدثي ــن ،ط1994 ،1م ،مكتب ــة الرشــد ،الس ــعودية( ،ص.)42
( )2الحاك ــم ،محم ــد بــن عب ــد اللــه بــن محم ــد (ت405ه ـــ) ،معرفــة عل ــوم الحديــث ،تحقي ــق الس ــيد معظ ــم
حســين ،ط1977 ،2م ،دار الكتــب العلميــة ،لبنــان( ،ص.)41
( )3ابــن الصــاح ،عثمــان بــن عب ــد الرحمــن (ت643ه ـــ) ،معرفــة أن ــواع عل ــوم الحديــث ،تحقي ــق ن ــور الديــن عت ــر،
ط1986 ،1م ،دار الفك ــر ،س ــوريا( ،ص.)398
( )4انظر :تيم ،أسعد سالم ،علم طبقات المحدثين( ،ص.)19
( )5انظر :ابن الصالح ،معرفة أنواع علوم الحديث( ،ص.)399
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وقــد اعتن ــى اإلمــام البخــاري عناي ـ َة بالغ ـ ًة بالطبقــات الزماني ــة واملكاني ــة

لل ــرواة املرتمجــن يف كتابــه التاريــخ الكب ــر ،وذلــك م ــن خــال اآليت(((:

أوالً :أنــه رت ــب كتابــه عــى أح ــرف اهلجــاء ،ث ــم راع ــى طبقــات ال ــرواة يف

احل ــرف ال واحــد فب ــدأ بالصحابــة ث ــم التابعــن ث ــم م ــن بعده ــم.

ثاني ـ ًا :أنــه -رمحــه اهلل -ح ــرص عــى ذك ــر وفي ــات ال ــرواة زماهنــا ومكاهنــا،

يف ت راج ــم كتابــه.

ثالثــ ًا :أنــه أكثــر مــن ذكــر بلــدان الــرواة وم واطنهــم وأماكــن انتشــار

حديثه ــم .فيق ــول مثـاً :فالن حديثــه يف الكوفي ــن ،أو يف الب رصيــن  ...وهكذا.
ويظه ــر اهتاممــه هب ــذا املوض ــوع يف ت راج ــم الصحابــة بصــورة خاصــة ،ف ـراه

حريصــ ًا عــى ذكــر مــا يثبــت ســاعهم أو رؤيتهــم أو إدراكهــم للنبــي ﷺ،

كقولــه يف ترمجــة حمم ــد بــن أن ــس األنصــاري« :عــن يون ــس بــن حمم ــد بــن أن ــس

عــن أبي ــه قــال :قــدم النب ــي ﷺ املدينــة وانــا ابــن أس ــبوعني فــأيت يب إليه فمس ــح
رأيس ،وحــج يب حج ــة ال ــوداع وأنــا اب ــن عــر ســنني .(((»...

أمــا في ــا يتعل ــق بذك ــر ش ــيوخ ال ـراوي ،وتوظي ــف اإلمــام البخــاري لــه يف

اإلشــارة إىل طبقــة ال ـراوي ،فإلي ــك هذي ــن املثالــن الذي ــن ســأذكرمها وأبــن مــا

فيهــا:

( )1موض ــوع الطبقــات ف ــي التاريــخ الكبي ــر بحاجــة إل ــى دراســة مس ــتقلة تبي ــن منهــج اإلمــام البخــاري ف ــي اإلشــارة
إل ــى طبقــة ال ـراوي المترج ــم ،مــن خــال ترتي ــب ترجمتــه بي ــن الت راج ــم ،ومــن خــال العناص ــر المذك ــورة ف ــي
ترجمتــه ،واللــه أعل ــم.
( )2البخاري ،التاريخ الكبير.)16/1( ،
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املثال األول:
قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل« :ط ـَـل ـْــق بــن ُخ َّشــاف مــن بنــي بكــر

ب ــن وائــل ث ــم م ــن بن ــي قي ــس ب ــن ثعلب ــة ،أدرك عثــان وعائشــة ... ،حدثن ــي

حيي ــى ب ــن موس ــى ،نــا أب ــو داود ،نــا ح ــزم القطع ــي ،نــا أب ــو األس ــود س ـوادة

(((

قــال أخ ــرين طل ــق ب ــن خشــاف :قتــل عثــان فتفرقنــا يف أصحــاب النب ــي ﷺ
نس ــأهلم ع ــن قتلــه فس ــمعت عائشــة قال ــت :قتــل مظلومــا لع ــن اهلل قتلتــه.
نــا مس ــلم نــا س ـوادة نــا أيب أهن ــم دخل ـوا عــى طل ــق ب ــن خشــاف رجــل م ــن

ِـــر
أصحــاب النبــي ﷺ يعودونــه فجعلــوا يدعــون لــه ويقــول :اللهــم خ ـ ْ
واعــزم»(((.

وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :ذك ــر اإلمــام البخــاري أن ط ـَـل ـْ ــق ب ــن ُخ َّشــاف أدرك عثــان وعائشــة

ريض اهلل عنهــا ،ث ــم جــاء بروايــة تؤيــد إدراك طل ــق بــن خشــاف لعثامن وعائشــة

ريض اهلل عنهــا ،وهــي الروايــة التــي تتحــدث عــن مقتــل عثــان .ثــم جــاء

بروايــة أخ ــرى فيهــا ترصيــح أحــد ال ــرواة بــأن طل ــق بــن خشــاف مــن أصحــاب

( )1الصــواب :أب ــو األس ــود بــدون ذك ــر س ــوادة ،فــإن أبــا األس ــود ه ــو أب ــو س ــوادة .وهــذا مــا ذك ــره محقــق الكتــاب
(.)358/4
( )2البخاري ،التاريخ الكبير.)358/4( ،
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النب ــي ﷺ ،وهــذا يعن ــي أن س ــبب ذك ــر هــؤالء الش ــيوخ يف ترمجــه طل ـ ٍـق ه ــو

اإلشــارة إىل طبقتــه ،واهلل أعل ــم(((.

ثاني ـ ًا :الظاه ــر م ــن صني ــع اإلمــام البخــاري يف ذك ــره لش ــيوخ طل ــق أنــه

يرجــح كــون طلــق مــن التابعــن؛ ذلــك أنــه قــدم ذكــر إدراكــه للصحابــة

وســاعه منهــم ،ثــم أتــى بعــد ذلــك بروايــة فيهــا أن طلقــ ًا مــن الصحابــة،
ـاري وابــن ح ّب ــان وابــ ــن
وهــذا مــا نقلــه عنــه ابــن حج ــر حــن قــال« :وأمــا البخـ ّ

ـي ،وأنــه ي ــروي ع ــن عثــان
أيب حات ــم فذك ــروا أنــه [أي طل ــق ب ــن خشــاف] تابع ـ ّ
وعائشــة»(((.

ثالثـ ًا :قــد يق ــول قائــل :إذا كان اإلمــام البخــاري ي ــرى أن طل ــق بــن خشــاف

مــن التابعــن فلــاذا ذكــر الروايــة الثانيــة التــي فيهــا ت رصيــح بكونــه مــن

الصحابــة؟! واجل ـواب عــى ذلــك مــن وجهــن ،األول :أنه رمحــه اهلل أراد أن يشــر
إىل اخلــاف يف ذلــك ،لك ــن ال راجــح لديــه أنــه م ــن التابعــن .الثــاين :أنــه رمحــه
ـت إن هــدف البخــاري اإلشــارة إل ــى الطبقــة؟ لمــاذا ال يك ــون هدفــه اإلشــارة إل ــى
( )1قــد يق ــول قائــل :لمــاذا قلـ َ
اإلرســال ف ــي روايتــه عــن عثمــان؟ بدلي ــل أنــه قــال (أدرك عثمــان) ول ــم يقــل (ســمع عثمــان) .والج ــواب عل ــى
ذلــك يظه ــر ف ــي س ــياق الترجم ــة ،فل ــو أراد البخــاري أن يش ــير إل ــى ك ــون روايــة طلــق عــن عثمــان مرســلة
لقــال :أدرك عثمــان وســمع عائشــة .ذلــك أن ســماع طلــق مــن عائشــة ثابــت ،أثبتــه البخــاري ف ــي الروايــة
المذك ــورة ف ــي الترجم ــة ،فلمــا ذك ــر البخــاري عثمــان وعائشــة بصيغــة أدرك تبي ــن أن المقصــود مــن ذلــك
اإلشــارة إل ــى ثب ــوت إدراك طلــق بــن خشــاف لعثمــان وعائشــة ،وليس ــت اإلشــارة إل ــى ك ــون روايتــه عــن عثمــان
مرســلة ،ويؤيــد ذلــك أيضــ ًا الروايــة األخيــرة التــي فيهــا التصريــح بكــون طلــق مــن الصحابــة ،فســياق
الترجم ــة كلــه يتكل ــم عــن طبقــة ال ـراوي ولي ــس عــن ك ــون الروايــة فيهــا إرســال .ومــن هنــا نعل ــم أننــا إذا أردنــا
أن نع ــرف س ــبب ذك ــر اإلمــام البخــاري لش ــيوخ ال ــرواة فــا بــد أن نــدرس س ــياق الترجم ــة ومــا ورد فيهــا مــن
عناص ــر .واللــه أعل ــم.
( )2ابــن حج ــر ،أحم ــد بــن عل ــي بــن حج ــر العس ــقالني ،اإلصابــة ف ــي تميي ــز الصحابــة ،تحقي ــق عــادل أحم ــد
عب ــد الموج ــود وعل ــي محم ــد مع ــوض ،ط1995 ،1م ،دار الكتــب العلمي ــة ،لبنــان.)437/3( ،
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اهلل ي ــرى أن طل ــق بــن خشــاف يف طبقــة التابعــن مــن حي ــث الروايــة ،وأنــه وإن

كان ــت لــه صحب ــة للنب ــي ﷺ((( إال أنــه لي ــس لــه روايــة عنــه ،وه ــو مــا يؤيــده

واقــع كتــب الروايــة ،فل ــم أجــد فيهــا روايــة لطلــق عــن النب ــي ﷺ ،واهلل أعل ــم.

املثال الثاين:

ِ
الص ـ ــلت الكنــدي حجــازى
قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل« :ك ـَـث ـ ــر ب ــن َّ

أدرك عثــان ب ــن عفــان»(((.

وبيان هذا املثال يف النقاط اآلتية:
أوالً :ذك ــر اإلمــام البخــاري أن كثــر ب ــن الصل ــت أدرك عثــان ب ــن عفــان

ويف هــذا إشــارة إىل طبقــة كثــر ،وأنــه م ــن التابعــن.

ثاني ًا :كثري بن الصلت خمتلف يف صحبته للنبي ﷺ عىل قولني(((:
 .1الق ــول األول :أنــه صحــايب :وهــذا الق ــول ذك ــره أب ــو نعي ــم يف معرفــة

الصحابــة((( ،واب ــن عبدالــر يف االســتيعاب((( ،وذك ــره اب ــن حج ــر يف اإلصابــة

فيم ــن لــه رؤيــة(((.

( )1قــال الذهبــي« :طلــق بــن خشــاف لــه صحبــة» .الذهبــي ،تجريــد أســماء الصحابــة ،دار المعرفــة ،لبنــان،
(ص.)678
( )2البخاري ،التاريخ الكبير.)205/7( ،
( )3انظ ــر :مغلطــاي ،عــاء الديــن بن قليط (ت762ه ـــ) ،اإلنابة إلى معرفــة المختلف فيهم مــن الصحابة ،تحقيق
عــزت المرس ــي وآخريــن1995 ،م ،مكتب ــة الرشــد ،الس ــعودية .)114/2( ،وقــد نقلــت هــذا االختــاف منــه.
( )4انظ ــر :أب ــو نعي ــم ،أحم ــد بــن عب ــد اللــه بــن أحم ــد (ت430ه ـــ) ،معرفــة الصحابــة ،تحقي ــق عــادل يوســف
العــزازي ،ط1999 ،1م ،دار الوطــن ،الســعودية.)2393/5( ،
( )5انظ ــر :ابــن عب ــد الب ــر ،يوســف بــن عب ــد اللــه بــن محم ــد (ت463ه ـــ) ،االســتيعاب ف ــي معرفــة األصحــاب،
تحقيــق علــي محمــد البيجــاوي ،ط1992 ،1م ،دارالجيــل ،لبنــان.)1308/3( ،
( )6ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة.)472/5( ،
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وأدلة هذا القول:
أ .احلدي ــث الــذي أخرجــه اب ــن وه ــب يف جامع ــه قــال :حدثن ــي حيي ــى ب ــن

عب ــد اهلل ب ــن ســامل ،ع ــن عبي ــد اهلل ب ــن عم ــر ،ع ــن نافــع ،أن رس ــول اهلل علي ــه
الس ــام غ ــر اس ــم أم عاص ــم وكان اس ــمها عاصي ــة ،فقــال :بــل أن ــت مجيلــة

وقــال نافــع :إن رجــا كان اســمه قلي ــا فس ــاه كث ـرا وهو كثــر بــن الصلت(((.
ب .احلديــث الــذي أخرجــه الفاكهــي يف أخبارمكــةَ :عــن َم ْي ُم ــون بــن

الص ْل ــت َك َ
ان
احلك ــم َعــن ُم َ َّم ــد ب ــن ج ْع ش ــم َع ــن ا ْبــن جريــج :ان كثــر ب ــن َّ
ْاس ــمه َق ِل يــا َف َس ــا ُه ال نَّبِ ــي ﷺ كثــرًا(((.
ج .احلديــث الــذي أخرجــه أبــو ع وانــة يف مســتخرجه قــال :حدثنــي

م ــرور ب ــن ن ــوح أب ــو بــر ،قــال :حدثنــا إب راهي ــم اب ــن املنــذر احل زام ــي ،قــال:
حدثن ــي عب ــد الرمح ــن ب ــن املغــرة ،قــال :حدثن ــي الــدراوردي -يعن ــي -عب ــد

حمم ــد ،ع ــن عبي ــد اهلل ب ــن عم ــر ،ع ــن نافــع ،ع ــن اب ــن عم ــر :أن
العزي ــز ب ــن َّ

ـرا وأن مطي ــع
كثــر ب ــن الصل ــت كان اس ــمه قلي ـ ًـا ،فس ــاه رس ــول اهلل ﷺ :كثـ ً
بــن األس ــود كان اســمه :العــاص ،فس ــاه رس ــول اهلل ﷺ :مطي ًعــا ،وأن أم عاص ــم

بــن عمــر كان اســمها :عاصيــة ،فســاها رســول اهلل -ﷺ :مجيلــة(((.

( )1ابــن وهــب ،عب ــد اللــه بــن وهــب بــن مس ــلم (ت130ه ـــ) ،الجامــع ،تحقي ــق مصطف ــى حس ــين ،ط1995 ،1م،
دار ابــن الج ــوزي ،الس ــعودية( ،ص.)130
( )2الفاكه ــي ،محم ــد بــن إســحاق بــن العب ــاس (ت272ه ـــ) ،أخب ــار مكــة ف ــي قدي ــم الده ــر وحديثــه ،تحقي ــق
عب ــد الملــك عب ــد اللــه دهي ــش ،ط1994 ،2م ،دار خض ــر ،لبنــان.)225/5( ،
( )3أبــو عوانــة ،يعقــوب بــن إســحاق اإلســف راييني (ت317ه ـــ) ،المســند الصحيــح المخــرج علــى صحيــح
مس ــلم ،تحقي ــق عب ــد اللــه محم ــد ســعود وآخريــن ،ط2014 ،1م ،مطبوعــات الجامعــة األســامية بالمدينــة
المنــورة ،الســعودية.)167/17( ،
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 .2القــول الثــاين :أنــه تابعــي :وهــذا القــول ذكــره ابــن ســعد يف

الطبقــات((( ،وكذلــك ابــن حبــان يف الثقــات((( ،وهــو مــا ذهــب إليــه ابــن
حجــر يف التقريــب((( ،وإليــه ذهــب البخــاري.

ودليــل هــذا القــول احلديــث الــذي أخرجــه ابــن ســعد يف الطبقــات
ـن ُع م ــر َع ـن نَافِ ـ ٍع َأ َّن َكثِــر ب ـن الص ْل ـ ِ
ِ
ـت َك َ
ان ْاس ـ ُـم ُه
َ ْ َ َّ
بس ــندهَ :ع ـ ْن ُع َب ْي ــد اللَِّ ْب ـ ِ َ َ ْ
ال َّط ِ ِ
َق ِل ً
ــرا(((.
يــا َف َس َّــا ُه ُع َم ُــر ْب ــ ُن ْ َ
ــاب َك ث ً
ثالثـ ًا :ال راجــح يف ذلــك -واهلل أعل ــم ،-ه ــو مــا أشــار إلي ــه اإلمــام البخــاري

رمحــه اهلل ،وه ــو ك ــون كثــر مــن التابعــن ،وذلــك لألس ــباب اآلتي ــة:

1 .1الروايــات الثــاث الت ــي تفي ــد أن النب ــي ﷺ ه ــو مــن غ ــر اس ــم كثــر،
ال ختلــو إحداهــا مــن مقــال ،أمــا األوىل والثانيــة فاإلرســال فيهــا
ظاه ــر ،وأمــا الثالثــة فه ــي ضعيفــة؛ ألن الــدراوردي وإن كان تقــة إال

أن حديثــه ع ــن عبي ــد اهلل ب ــن عم ــر منك ــر(((.

( )1انظ ــر :ابــن ســعد ،محم ــد بــن ســعد بــن مني ــع (ت230ه ـــ) ،الطبقــات الكب ــرى ،تحقي ــق محم ــد عب ــد القــادر
عطــا ،ط1990 ،1م ،دار الكتــب العلمي ــة ،لبنــان.)9/5( ،
( )2انظر :ابن حبان ،الثقات.)330/5( ،
( )3ابن حجر ،تقريب التهذيب( ،ص.)459
( )4ابن سعد ،الطبقات الكبرى.)9/5( ،
( )5نقــل ذلــك المــزي عــن النس ــائي ،انظ ــر :ابــن حج ــر ،تهذيــب الكمــال .)194/18( ،والحديــث ضعفــه ابــن
حجــر فــي اإلصابــة ( ،)472/5وقــال د .أحمــد حســن الحارثــي فــي تحقيقــه للمســتخرج (:)168/17
إســناد المصنــف في ــه مقــال ،كمــا يتبي ــن مــن ت راج ــم رواتــه والحديــث هــذا الس ــياق ،ل ــم أقــف عل ــى مــن
أخرجــه ،وه ــو مركــب مــن عــدة أحاديــث.
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2 .2إن احلديــث الــذي أخرجــه ابــن ســعد يف الطبقــات((( ،والــذي في ــه أن
عم ــر ه ــو م ــن غ ــر اس ــم كثــر ب ــن الصل ــت ،ه ــو األصــح كــا قــال
اب ــن حج ــر(((.

3 .3إن واقــع كت ــب الروايــة يؤيــد ك ــون كثــر م ــن التابعــن ،فل ــم أجــد لــه
فيهــا روايــة ع ــن النب ــي ﷺ.

4 .4عــى ف ــرض أن النب ــي ﷺ ه ــو م ــن غ ــر اس ــمه ،وأن لــه رؤيــة ،فهــذا
يعطي ــه رشف الصحب ــة ،لكنــه ال يضع ــه يف طبقــة الصحب ــة املعتــرة

يف الروايــة ،وهــذا -يف نظ ــري -الــذي جعــل اإلمــام البخــاري يشــر إىل

كونــه م ــن التابعــن ،واهلل أعل ــم.

رابعـ ًا :قــد ي ــرد عــى الــكالم الس ــابق إشــكال ،وه ــو احلدي ــث الــذي أخرجه

ـم الــذي عنــد دار كثــر بن
البخــاري يف صحيح ــه وفي ــه أن النب ــي ﷺ أت ــى ال َع َل ـ َ
الصلــت ث ــم خطــب((( ،فهــذا يعن ــي أن دار كثــر بــن الصل ــت كان ــت معروفــة
أيــام النب ــي ﷺ ،وأن كثــر بــن الصلــت أدرك النب ــي ﷺ إدراك ًا بينـ ًا بدلي ــل أنــه

كان ــت لــه دار ،واجل ـواب عــى هــذا اإلشــكال ه ــو مــا ذك ــره ابــن حج ــر يف الفتــح
حــن قــال :تعري ــف العل ــم بكونــه عنــد دار كثــر ب ــن الصل ــت عــى س ــبيل

التقري ــب للس ــامع ،وإال فــدار كثــر ب ــن الصل ــت حمدثــة بعــد النب ــي ﷺ(((.
ان ْب ـ ُن بِـ ٍ
( )1قــال ابــن ســعدَ :أ ْخ َب َر َنــا َأ ُب ــو َب ْك ـ ِـر ْب ـ ُن َع ْب ـ ِـد ال َّلـ ِـه ْبـ ِ
ـن َأبِ ــي ُأ َو ْي ـ ٍ
ـس َقـ َ
ـالَ :حدَّ َثنَــا ُس ـ َل ْي َم ُ
ـال َع ـ ْن ُع َب ْي ـ ِـد
ِ
ـن ُع م ــر َعـن نَافِـ ٍع َأ َّن َكثِ ي ــر بـن الص ْلـ ِ
ِ
ِ
ان ْاسـ ُـم ُه َقل ي ـ ًـا َف َس ـ َّـما ُه ُع َم ـ ُـر ْبـ ُن ا ْل َخ َّطـ ِ
ـت َك َ
ـاب َكث ي ـ ًـرا .اه ـــ .ابــن
َ ْ َ َّ
ال َّلــه ْبـ ِ َ َ ْ
ســعد ،الطبقــات الكب ــرى.)9/5( ،
( )2انظر :ابن حجر ،اإلصابة.)472/5( ،
( )3انظر :البخاري ،الجامع الصحيح( ،كتاب األذان ،باب وضوء الصبيان ،ح.)863
( )4ابن حجر ،فتح الباري.)465/2( ،
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وهب ــذا يظه ــر توظي ــف اإلمــام البخــاري لذك ــر ش ــيوخ ال ـراوي يف اإلشــارة

إىل طبقتــه ،ويظه ــر أيض ـ ًا أن اهتــام اإلمــام البخــاري كان منصب ـ ًا عــى بي ــان
الطبقــة املعتــرة يف الروايــة ،واهلل أعلــم(((.

* املطلب الثالث :اإلشارة إىل ضعف حديث الراوي املترجم:
تعــد كثــرة الروايــة عــن الشــيوخ الضعفــاء مــن األســباب التــي قــد

يضع ــف هب ــا حدي ــث ال ـراوي يف بع ــض احلــاالت((( ،بــل إهنــا قــد تك ــون س ــب ًب ا

يف جــرح الــراوي نفســه أحيانــ ًا.

ويف وج ــوب انتقــاء الش ــيوخ ،والتثب ــت م ــن كوهن ــم أه ـ ً
ا للروايــة ،يق ــول

اإلمــام مســلم« :اعلــم وفقــك اهلل تعــاىل أن ال واجــب عــى كل أحــد عــرف

التميي ــز بــن صحي ــح الروايــات وســقيمها وثقــات الناقلــن هلــا م ــن املتهمــن
أن ال ي ــروي منهــا إال مــا ع ــرف صح ــة خمارجــه والس ــتارة يف ناقلي ــه وأن يتق ــي
منهــا مــا كان ع ــن أهــل الته ــم واملعاندي ــن م ــن أهــل الب ــدع»(((.

ــاب ِف ْاخ تِ َي ِ
وقــد أفــرد اخلطيــب يف الكفايــة بابــ ًا مســتق ً
ــار
ال ســاهَ « :ب ٌ

( )1ومن األمثلة على ذلك أيض ًا ما جاء في التاريخ الكبير.)326/3( ،)22/1( ،)19/1( ،

( )2موض ــوع الروايــة عــن الضعفــاء وحكمهــا وضوابطهــا في ــه تفصي ــل ،لي ــس هــذا مكانــه ،وقــد نقــل ابــن رجب عن
الترمــذي الخــاف ف ــي حك ــم الروايــة عــن الضعفــاء ،وبي ــن ابــن رجــب الف ــرق بي ــن كتابــة حديــث الضعفــاء
لمعرفتــه ،وبي ــن الروايــة عنه ــم ،وذك ــر هنــاك أصنــاف الضعفــاء الذيــن تقب ــل الروايــة عنه ــم ،وأصنــاف الضعفاء
الذيــن ال تقب ــل الروايــة عنه ــم .ولالســتزادة ينظ ــر :ابــن رجــب الحنبل ــي ،ش ــرح علــل الترمــذي-371/1( ،
 375و .)387-381
( )3النيس ــابوري ،مس ــلم بــن الحجــاج القش ــيري (ت261ه ـــ) ،مقدمــة المس ــند الصحي ــح بش ــرح الن ــووي ،تحقي ــق
عرفــان حس ــونة ،ط2000 ،1م ،دار إحي ــاء الت ـراث العرب ــي ،لبنــان.)221/1( ،
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ـن الض ع َفـ ِ
الس ــا ِع ِم ـن ْالُم نَـ ِ
ِ
ـاءَ ،و َك َر َاهـ ِـة ال نَّ ْق ـ ِ
ـاء»((( ،ذك ــر في ــه م ــن
الر َوا َيــة َعـ ِ ُّ َ
ـل َو ِّ
َ َ
َّ َ
األحادي ــث واآلثــار مــا يــدل عــى عــدم ج ـواز الروايــة ع ــن الضعفــاء.

وممــا يؤيــد الــكالم الس ــابق ،واقــع األحــكام الت ــي أصدرهــا أئم ــة اجل ــرح

والتعديــل عــى مــن أكث ــر مــن الروايــة عــن الضعفــاء ،وإلي ــك األمثلة اآلتي ــة(((:
1 .1عثــان ب ــن عب ــد الرمح ــن الط رائف ــي :قــال في ــه البخــاري« :ي ــروي ع ــن
قــوم ضعــاف»((( ،وقــال ابــن عــدي« :حيــدث َعــن قــوم جمهولــن

ب املناكــر»((( ،وقــال ابــن حج ــر« :صــدوق أكث ــر الروايــة عــن الضعفــاء
واملجاهي ــل فضع ــف بس ــبب ذلــك»(((.

2 .2عب ــد اهلل بــن موس ــى بــن احلس ــن الس ــامي :قــال في ــه اخلطي ــب« :كان
صحي ــح الس ــاعات ،إال أنــه كتــب عم ــن دب ودرج م ــن املجهولــن
وأصحــاب الزوايــا»(((.

3 .3املب ــارك بــن كامــل ب ــن َأ ِب غال ــب :قــال في ــه اخلطي ــب« :س ـ ِ
ـم َع الكثــر
ْ
ْ
َ
دب
عم ــن ّ
وأ ْفنَ ــى ُع م ــره يف ال َّط َل ــب ،وس ــمع العــايل وال نّــازل ،وأخــذ ّ
ودرج ،ومــا يدخــل أحــدٌ بغــدا َد ّإل ويب ــادر ويس ــمع منــه  ...إال أنــه كان

( )1الخطي ــب ،البغــدادي ،أحم ــد بــن عل ــي بــن ثابــت (ت463ه ـــ) ،الكفايــة ف ــي عل ــم الروايــة ،تحقي ــق أب ــو عب ــد
اللــه الس ــورقي وإب راهي ــم المدن ــي ،المكتب ــة العلمي ــة ،الس ــعودية( ،ص.)132
ً
( )2سأكتفي في األمثلة بنقل ما يتعلق بالرواية عن الضعفاء ،ولن أتطرق للتعريف بالرواة ،طلب ا لالختصار.
( )3البخاري ،التاريخ الكبير.)238/6( ،
( )4ابــن عــدي ،أب ــو أحم ــد عب ــد اللــه بــن عــدي بــن عب ــد اللــه (ت365ه ـــ) ،الكامــل ف ــي ضعفــاء الرجــال ،تحقي ــق
عــادل أحم ــد عب ــد الموج ــود وعل ــي محم ــد مع ــوض ،ط1997 ،1م ،دار الكتــب العلمي ــة ،لبنــان.)295/6( ،
( )5ابن حجر العسقالني ،تقريب التهذيب( ،ص.)385
( )6الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.)383/11( ،
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قلي ــل التحق ــق قي ــا ينقــل م ــن الس ــاعات»(((.
وقــد أشــار اإلمــام البخــاري يف التاريــخ الكب ــر إىل ضع ــف بع ــض ال ــرواة

املرتمجــن مــن خــال ذك ــر ش ــيوخهم ،وســأقدم في ــا يــي مثالــن تطبيقي ــن م ــن

الكتــاب:

املثال األول:
قــال اإلمــام البخــاري« :حمم ــد ب ــن إب راهي ــم ب ــن عب ــد اهلل ب ــن َم ْع َب ــد ب ــن

ع ّب ــاس اهلاش ــمي الق ــريش عــداده يف أهــل املدينــة س ــمع منــه اب ــن أيب أوي ــس
وأخ ــوه ،ي ــروي ع ــن ح ـرام ب ــن عثــان ،ومل يثب ــت ح ـرام»(((.
وبيان هذا املثال يف النقاط اآلتية:
أوالً :حمم ــد ب ــن إب راهي ــم ب ــن عب ــد اهلل م ــن ال ــرواة الذي ــن ذكره ــم اخلطي ــب

يف املوضــح((( ،مس ــتدرك ًا عــى اإلمــام البخــاري تفريقــه بــن هــذا ال ـراوي ور ٍاو

آخ ــر جــاء قبلــه بخمس ــة أســاء ه ــو حمم ــد ب ــن إب راهي ــم اهلاش ــمي ،قــال في ــه
البخــاري« :حممــد بــن إب راهيــم اهلاشــمي ســمع إدريــس بــن يزيــد األودي،

مرســل ،ســمع منــه حرمــي بــن عــارة»((( .وقــد رجــح الشــيخ املعلمــي

يف حتقيقــه للموضــح مــا ذهــب إليــه اإلمــام البخــاري مــن التفريــق بــن
( )1الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.)839/11( ،
( )2البخاري ،التاريخ الكبير.)26/1( ،
( )3انظر :الخطيب البغدادي ،الموضح ألوهام الجمع والتفريق.)11-9/1( ،
( )4المرجع السابق.)25/1( ،
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ال راويــن((( ،وعــى كل حــال فــإن األصــل حماكم ــة اإلمــام البخــاري إىل رأيــه ال
إىل رأي غــره ،واهلل أعلــم.

ثاني ـ ًا :مل أجــد مــن تكل ــم يف حمم ــد بــن إب راهي ــم بج ــرح وال تعديــل ،س ــوى

مــا قالــه ابــن أيب حات ــم« :روى عــن عب ــد اهلل بــن عب ــد الرمحــن بــن عب ــد اهلل ب ــن

كع ــب ب ــن مالــك((( وح ـرام ب ــن عثــان روى عنــه إســاعيل ب ــن اب ــى اوي ــس
واخ ــوه ... ،ســئل أيب عنــه فقــال جمه ــول»((( ،وذك ــره اب ــن حب ــان يف الثقــات ومل

يذك ــر في ــه ش ــيئ ًا((( .وهــذا حاصــل مــا جــاء ترمجــة حمم ــد.

ثالثـ ًا :ق ــول البخــاري «مل يثب ــت ح ـرام» يعن ــي أنــه -أي ح رامـ ًا -ضعي ــف،

بدلي ــل مــا ورد يف ترمجتــه يف التاريــخ الكب ـر« :ح ـرام ْب ــن عثــان الس ــلمي... ،
منك ــر احلدي ــث»((( .وقــال عنــه اب ــن س ــعد« :كان كثــر احلدي ــث ضعيف ـ ًا»(((،
وذك ــره ابــن حب ــان يف املجروحــن فقــال« :كان غالي ــا يف التش ــيع منك ــر احلديــث
في ــا يرويــه يقلــب ألســانيد ويرفــع امل راس ــيل  ...أخ ربنــا احلس ــن بــن ســفيان ثنــا
( )1انظ ــر :البخــاري ،التاريــخ الكبي ــر .)25/1( ،وس ــيأتي الــكالم عل ــى اســتدراكات الخطي ــب عل ــى البخــاري ف ــي
الفصــل األخي ــر إن شــاء اللــه.
( )2عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن كعــب بــن مالــك األنصــاري روى عــن عمــه معقــل روى
عنــه عب ــد اللــه بــن قدامــة الجمح ــي روى أيضــا عــن جاب ــر بــن عب ــد اللــه .انظ ــر :ال ـرازي ،ابــن أب ــي حات ــم
(ت327ه ـــ) ،الج ــرح والتعديــل ،ط1952 ،1م ،طبعــة مجل ــس دائ ــرة المعــارف العثماني ــة ،الهنــد.)95/5( ،
ول ــم أجــد مــن ذك ــره بج ــرح أو تعديــل.
( )3ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)185/7( ،
( )4انظر :ابن حبان ،الثقات.)38/9( ،
( )5البخــاري ،التاريــخ الكبي ــر)101/3( ،؛ والضعفــاء الصغي ــر ،تحقي ــق محم ــود إب راهي ــم زايــد ،ط1396 ،1ه ـــ،
دار الوع ــي ،س ــوريا( ،ص.)38
( )6ابن سعد ،الطبقات الكبرى.)455/5 ،
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حرملــة ب ــن حيي ــى س ــمعت الشــافعي يق ــول احلدي ــث ع ــن ح ـرام ب ــن عثــان

ح ـرام»((( .فتب ــن بذلــك أن ح ـرام ب ــن عثــان شــديد الضع ــف.

رابعــ ًا :ذكــر حــرام بــن عثــان والت رصيــح بضعفــه يف ترمجــة حممــد بــن

إب راهيــم ،فيــه إشــارة إىل ضعــف حديــث حممــد بــن إب راهيــم ،ملــا يــأيت:

1 .1األصــل يف العنــارص الــواردة يف الرتمجــة أن تعطــي معلومــة عــن
صاحــب الرتمجــة نفســه مــن حيــث التعريــف بــه وذكــر درجتــه،

فالت رصيــح بضع ــف ح ـرام يف ترمجــة حمم ــد األصــل في ــه أن يفيدنــا يف

ترمجــة حممــد ،خصوصــ ًا أن البخــاري ترجــم حلــرام ترمجــة مســتقلة
ون َّب ــه عــى ضعفــه فيهــا ،فــا احلاجــة إذن للترصيــح بضعفــه يف ترمجــة

حممــد؟ أقــول :احلاجــة هــي اإلشــارة إىل ضعــف حممــد ،واهلل أعلــم.

2 .2حممــد بــن إب راهيــم ال يعــرف حالــه ،ومل ِ
يــرو إال عــن حــرام وعبــد
اهلل ب ــن عب ــد الرمح ــن ،وح ـرام ضعي ــف ،وعب ــد اهلل ب ــن عب ــد الرمح ــن

ال يع ــرف حالــه ،فــإن النتيج ــة ســتكون ضع ــف حدي ــث حمم ــد ب ــن
إب راهيــم بالكليــة.

خامس ـ ًا :قــد يق ــول قائــل :إن حممد بــن إب راهيم ضعي ــف يف األصل ،ألنه ال

يع ــرف حالــه ،فــا احلاجة للنظر يف ش ــيوخه ورواياته ،فاملجه ــول جمهول وإن كان

ش ــيخه ثقــة .أق ــول :صحيح أن حمم ــد بن إب راهي ــم ضيعف جلهالــة حاله ،لكن

روايتــه عــن الضعفاء تزيد من ضعفــه ،وتؤكد طرح حديثــه بالكلية ،واهلل أعلم.
( )1ابــن حب ــان ،محم ــد بــن حب ــان بــن أحم ــد البس ــتي (ت354ه ـــ) ،المجروحي ــن مــن المحدثي ــن والضعفــاء
والمتروكيــن ،تحقيــق محمــود إب راهيــم زايــد ،ط1396 ،1ه ـــ ،دار الوعــي ،ســوريا.)269/1( ،
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املثال الثاين:

قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهللُ « :م ط ـَّـ ـ ِـرح ب ــن يزيــد أب ــو ا ُمل َه ل ـَّ ــب الكنــاين

عــداده يف الشــاميني ،ع ــن عــي ب ــن يزيــد ،نس ــبه إســاعيل ب ــن عي ــاش ،كنــاه
حمم ــد اب ــن إســحاق»(((.

أوالًُ :م ط ـَّـ ــرح ب ــن يزيــد ،قــال عنــه اب ــن معــن« :لي ــس ب ــيء»((( ،وذك ــره

النســائي يف كتابــه الضعفــاء واملرتوكــن وضعفــه((( ،وقــال ابــن أيب حاتــم:
«ي ــروى أحاديــث ابــن زح ــر عــن عــي بــن يزيــد ،فــا أدري ِم ــن عــي بــن يزيــد أو
منــه»((( ،وقــال ابــن حب ــان« :ومط ــرح بــن يزيــد هــذا لي ــس ي ــروي إال ع ــن عبي ــد

اهلل بــن زحــر وعــي بــن يزيــد وكالمهــا ضعيفــان وإنــا روايــة عــي بــن يزيــد
وعبي ــد اهلل بــن زح ــر عــن القاس ــم بــن عب ــد الرمحــن والقاس ــم و ٍاه فكي ــف يتهي ــأ
إطــاق اجل ــرح عــى حمــدث مل ي ــرو إال ع ــن الضعفــاء»((( .واملقصــود م ــن كالم
اب ــن حب ــان أن ال ـراوي إذا كان ــت روايتــه ع ــن الضعفــاء فــإن احلك ــم بالضع ــف

يك ــون عــى روايتــه ابتــدا ًء ،أمــا ال ـراوي نفس ــه فــا نس ــتطيع أن نطل ــق الق ــول

بضعفــه ألننــا ال نع ــرف مــن أي ــن أت ــى الضع ــف يف روايتــه ،منــه أم مــن ش ــيوخه
الضعفــاء ،وعــى أيــة حــال فــإن الثم ــرة م ــن احلك ــم عــى ال ـراوي ه ــي احلك ــم
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)19/8( ،
( )2ابــن معي ــن ،يحي ــى بــن معي ــن بــن ع ــون (ت233ه ـــ) ،تاريــخ ابــن معي ــن روايــة عثمــان الدارم ــي ،تحقي ــق أحمد
محم ــد ن ــور س ــيف ،دار المأمون للت ـراث ،س ــوريا( ،ص.)199
( )3انظ ــر :النس ــائي ،أب ــو عب ــد الرحمــن أحم ــد بــن شــعيب (ت303ه ـــ) ،الضعفــاء والمتروك ــون ،تحقي ــق محم ــود
إب راهي ــم زايــد ،ط1396 ،1ه ـــ ،دار الوع ــي ،س ــوريا.)97/1( ،
( )4ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)409/8( ،
( )5ابن حبان ،المجروحين.)27/3( ،
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عــى مروياتــه ،أمــا وقــد عرفنــا أن مرويــات هــذا ال ـراوي كلهــا ضعيفــة ،فــا
حاجــة لنــا يف احلك ــم علي ــه ،واهلل أعل ــم.

ثاني ـ ًا :الش ــيخ املذك ــور يف الرتمجــة ه ــو عــي ب ــن يزيــد األهلــاين ،قــال عنــه

البخــاري« :منك ــر احلدي ــث»((( ،وقــال اب ــن حب ــان« :عــي ب ــن يزيــد أب ــو عب ــد
امللــك األهلــاين  ...منك ــر احلدي ــث جــد ًا فــا أدري التخلي ــط يف روايتــه مم ــن ...

وأكث ــر روايتــه ع ــن القاس ــم ب ــن عب ــد الرمح ــن وه ــو ضعي ــف يف احلدي ــث جــد ًا

وأكث ــر مــن روى عنــه عب ــد اهلل بن زحر ومط ـَّ ــرح بــن يزيد ومها ضعيفــان واهيان

فــا يتهي ــأ إل ـزاق اجل ــرح مــن عيل بــن يزيد وحــده ألن الــذي يروي عنــه ضعيف
والــذي روى عنــه و ٍاه»((( ،وهــذا يؤكــد مــا تكلم ــت عنــه آنفـ ًا ،م ــن ك ــون احلك ــم

عــى الروايــة ابتــدا ًء ،أمــا ال ـراوي نفس ــه فــا نس ــتطيع إطــاق الق ــول بضعفــه.
ِ
ْــر عــي بــن يزيــد األهلــاين يف شــيوخ ُم ط ـَّـــرح فيــه إشــارة إىل
ثالثــ ًا :ذك ـ ُ

ضع ــف األخ ــر ،فمط ــرح يف أحس ــن أح والــه جمه ــول ،وإذا علمنــا أنــه ال ي ــروي
إال عــن عبي ــد اهلل بــن زح ــر أو عــي بــن يزيــد ،ومهــا ضعيفــان ،فــإن هــذا يعن ــي

أن رواياتــه كلهــا ضعيفــة ،والس ــبب يف ذلــك أنــه ال ي ــروي إال ع ــن ضعي ــف.
ويالحــظ مــن املثالــن الســابقني أن احلكــم عــى حديــث الــراوي مــن

خــال شــيوخه ،يكــون عنــد جهالــة حــال الــراوي ،وتعــذر احلكــم عليــه
لكونــه م ــن املقلــن ،ومم ــن ال ي ــروي إال ع ــن الضعفــاء ،فعندئـ ٍـذ حيك ــم عــى
حديثــه بالضعــف ،واهلل أعلــم.

( )1البخاري ،التاريخ الكبير)301/6( ،؛ والضعفاء الصغير( ،ص.)99
( )2ابن حبان ،المجروحين.)110/2( ،
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* املطلب الرابع :اإلشارة إىل قلة شيوخ الراوي املترجم:
قلــة شــيوخ الــراوي تــدل -غالبــ ًا -عــى قلــة مروياتــه ،وعــى العكــس

م ــن ذلــك ،فــإن كث ــرة ش ــيوخ ال ـراوي تــدل عــى كث ــرة مروياتــه ،وعــى اجتهــاده

وحرصــه عــى حتصي ــل العل ــم م ــن مصــادره ،لذلــك ح ــرص املحدث ــون عــى

تكثــر شــيوخهم ،حتــى صــار ذلــك -عنــد البعــض -ســبب ًا مــن أســباب
تدلي ــس الش ــيوخ ،بمعن ــى أن يس ــمي ال ـراوي ش ــيخه بأكث ــر م ــن اس ــم حت ــى
يوه ــم الس ــامع أنــه مكث ــر م ــن الش ــيوخ(((.

وألمهيــة هــذا األمــر اعتنــى األئمــة ببيانــه يف ت راجــم الــرواة ،فكانــوا

حيرصــون عــى ح ــر ش ــيوخ ال ـراوي وبي ــان كونــه م ــن املقلــن أو املكثري ــن،

حتــى كان ذلــك مي زانــ ًا للمفاضلــة بــن الــرواة.

ومثــال ذلــك مــا ورد عــن حييــى بــن معــن أنــه كان يقــدم مســلم ْب ــن

إب راهي ــم عــى معــاذ ْب ــن هشــام ويق ــول« :ال أجعــل رج ـ ً
ا مل ي ــرو إال َعــن أبي ــه،

كرجــل روى عــن النــاس»(((.

أمــا اإلمــام البخــاري ،فلي ــس م ــن رشطــه اســتيعاب ش ــيوخ ال ــرواة املرتمجــن

يف التاريــخ الكب ــر ،طلب ـ ًا منــه لالختصــار كــا تقــدم ،إال أنــه غالب ـ ًا مــا يذك ــر
( )1انظــر :ابــن دقيــق ،محمــد بــن علــي بــن وهــب (ت702ه ـــ) ،االقتــراح فــي بيــان االصطــاح ،دار الكتــب
العلميــة ،لبنــان( ،ص.)20
( )2انظ ــر :المــزي ،تهذيــب الكمــال .)490/27( ،ومس ــلم بــن إب راهي ــم ه ــو األزدي ،ثقــة مــن رجــال الصحي ــح،
مــن صغــار أتب ــاع التابعي ــن ،ومعــاذ بــن هشــام الدســتوائي كذلــك مــن نف ــس الطبقــة ومــن رجــال الصحي ــح،
لكنــه ،وإن كان قــد روى عــن غيــر أبيــه ،فإنــه مــن المقليــن ،ذكــر لــه المــزي ســتة شــيوخ .انظــر :المــزي،
تهذيــب الكمــال.)139/28( ،
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مجي ــع ش ــيوخ ال ـراوي املرتج ــم إذا كان مــن املقلــن ،وأق ــول غالب ـ ًا ألنن ــي وقفــت

عــى عــدد م ــن ال رتاج ــم ،أصحاهب ــا م ــن املقلــن الذي ــن لي ــس هل ــم إال ش ــيخني
أو ثالثــة ،وعــى الرغــم مــن ذلــك مل يذكــر البخــاري شــيوخهم مجيعــ ًا .ويف
األمثلــة اآلتي ــة بي ــان ذلــك:
املثال األول:

قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل« :ث ـُ ــامة ب ــن رشاحي ــل ،س ـ ِ
ـم َع ا ْب ــن َع َّب ــاس
ْ
َ

وس ـ َـم ّي ب ــن قي ــس وا ْبــن ُع َم ــر روى عنــه حيي ــى ب ــن قي ــس»(((.
ُ

وعنــد البحــث يف ترمجــة ثاممــة بــن رشاحي ــل يف كت ــب ال رتاج ــم ،مل أجــد لــه

ـمي ب ــن قي ــس
ش ــيوخ ًا غ ــر الذي ــن ذكره ــم البخــاري ،وه ــم اب ــن عب ــاس وس ـ ّ
واب ــن عم ــر ،بــل قــال في ــه الدارقطن ــي« :ش ــيخ مقـ ّـل»((( ،فــدل ذلــك عــى أن
الش ــيوخ الذي ــن ذكره ــم اإلمــام البخــاري يف ترمجــة هــذا ال ـراوي ه ــم مجي ــع مــا

لــه م ــن الش ــيوخ.
املثال الثاين:

قــال اإلمــام البخــاري« :زيــد ْب ــن ُم َ َّم ــد ْب ــن َز ْي ـ ِـد ْبــن َع ْب ــد اللَّ ْب ـ ِ
ـن ُع َم ــر
ـدَن ا ْل ُق ــر ِش ،س ـ ِ
ْب ــن ْ
ـم َع أبــاه
الَ َّط ــاب أخ ــو واقــد و ُع َم ــر وعاص ــم و َأ ِب بك ــر ،ا َْل ـ ِ ّ َ ّ َ
ونافع ـ ًا ،س ـ ِ
ـم َع منــه ُش ـ ْع َب ة روى عنــه عــار ب ــن رزي ــق»(((.
َ
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)177/2( ،
( )2المزي ،تهذيب الكمال.)403/4( ،
( )3البخاري ،التاريخ الكبير.)404/3( ،
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فف ــي هــذه الرتمجــة ذك ــر اإلمــام البخــاري لزيــد ب ــن حمم ــد ش ــيخني :أبــاه

حمم ــد ،ونافع ـ ًا م ــوىل اب ــن عم ــر ،وبعــد أن بحث ــت يف كت ــب الروايــة وال رتاج ــم مل
أجــد لزيــد بــن حمم ــد غ ــر هذيــن الش ــيخني ،وقــد قــال عنــه الدارقطن ــيُ :م ِقـ ّـل
فاضــل(((.

املثال الثالث:

ال ِم ي ـ ِـد ْب ن حبي ــب ْب ــن َأ ِب العرشين
قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهللَ « :ع ْب ــد ْ َ
ـع يد ،س ـ ِ
كات ــب األوزاع ــي الشــامي مــن أهــل بــروت َأب و س ـ ِ
ـم َع األوزاعي ،ســمع
َ
ُ َ
منــه هشــام ابــن عامر ،ربــا خيالــف يف حديثــه»(((.

وعب ــد احلمي ــد بــن حبي ــب هــذا مل أجــد مــن ذكر لــه ش ــيخ ًا غ ــر األوزاعي،

رصح ابــن حج ــر يف التقري ــب بأنه مل ي ــرو إال عــن األوزاعي(((.
بــل ّ
املثال ال رابع:

قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل« :عبي ــد اهلل ْب ــن َع ْب ــد اللَّ ْبــن َأ ِب ث ــور ،ســمع
ابــن َع ب ــاس ،وصفي ــة بِنْــت ش ــيبة ر ِض اللَُّ َعنْه ــم ،س ـ ِ
الز ْه ـ ِـر ّي .(((»...
ـم َع منــه ُّ
ُ
َّ
ْ
َ
َ َ
وعبي ــد اهلل م ــن تابع ــي املدينــة ،الذي ــن خ ــرج هل ــم البخــاري يف الصحي ــح،

ومل أجــد لــه إال هذي ــن الش ــيخني ومهــا :اب ــن عب ــاس وصفي ــة ريض اهلل عنه ــم،

ونقــل ابــن حج ــر عــن اخلطي ــب أن عبي ــد اهلل مل ي ــرو عــن غ ــر ابــن عب ــاس ،ومل
( )1المزي ،تهذيب الكمال.)106/10( ،
( )2البخاري ،التاريخ الكبير.)45/6( ،
( )3انظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب( ،ص.)333
( )4البخاري ،التاريخ الكبير.)386/5( ،
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ي ــرو عنــه غ ــر الزه ــري ،لك ــن الص ـواب مــا ذك ــره البخــاري ،بدلي ــل مــا جــاء

م ــن روايــة عبي ــد اهلل ع ــن صفي ــه عنــد أيب داود واب ــن ماجــة((( ،واهلل أعل ــم.
املثال اخلامس:

ِ
ِ
ِ
ـي
ـي ْب ــن ُح َس ـ ْـن ْب ــن َعـ ِّ
قــال اإلمــام اليخــاري رمحــه اهلل« :حس ــن ْب ــن َعـ ِّ
وم َم ــد ،س ـ ِ
ِ
ـم َع وه ــب ْب ــن كيس ــان
َ
ـدَن أخ ــو ُع َم ــر ُ َّ
ْب ــن َأ ِب طال ــب َالاشــمي ا َْلـ ّ
سـ ِ
ـم َع منــه ا ْب ــن املب ــارك»(((.
َ
بعــد البحــث يف شــيوخ احلســن بــن عــي وجــدت لــه ثالثــة شــيوخ،

ذكرهــم املــزي يف هتذيــب الكــال((( ،وهــم :أبــوه عــي بــن احلســن ،وأخــوه

أب ــو جعف ــر الباق ــر ،ووه ــب ب ــن كيس ــان .فتب ــن بذلــك أن اإلمــام البخــاري مل
يس ــتوعب ذك ــر ش ــيوخ هــذا ال ـراوي عــى الرغ ــم م ــن قلته ــم(((.

( )1انظ ــر :أب ــو داود ،الس ــنن ،كتــاب المناســك ،بــاب الط ــواف الواجــب ،ح1878؛ وابــن ماجــة ،محم ــد بــن يزيــد
القزوين ــي (273ه ـــ) ،الس ــنن ،تحقي ــق شــعيب أرنــاؤوط وآخ ــرون ،ط2009 ،1م ،دار الرســالة ،لبنــان( ،أب ــواب
المناســك ،بــاب مــن اســتلم الركــن بمحجنــه ،ح.)2948
( )2البخاري ،التاريخ الكبير.)381/12( ،
( )3انظر :المزي ،تهذيب الكمال.)395/6( ،
( )4وممــن ل ــم يس ــتوعب البخــاري ذك ــر ش ــيوخهم عل ــى الرغ ــم مــن قلته ــم :ال ـراوي رق ــم ( ،2142ج/2ص،)186
وال ـراوي رق ــم ( ،3103ج/4ص.)350
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املبحث الثاين

أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني املتصلة
بالعالقات بينهم وبني شيوخهم
دراســة العالقــة بــن ال ــرواة وش ــيوخهم م ــن األم ــور األساس ــية للحك ــم

عــى احلدي ــث ،ال س ــيام عنــد التعــارض بــن ال ــرواة عــن الش ــيخ ال واحــد ،ويعــد
اإلمــام عــي بــن املدين ــي مــن أوائــل مــن تكلم ـوا يف هــذا املوض ــوع ،إذ إنــه قس ــم

ال ــرواة ع ــن الش ــيخ ال واحــد إىل طبقــات((( م ــن األثب ــت إىل األضع ــف((( ،وقــد

أف ــرد اب ــن رج ــب يف رشحــه لعلــل الرتمــذي قس ـ ًا قــال في ــه« :القس ــم األول يف
معرفــة م راتــب أعي ــان الثقــات ،الذي ــن تــدور غال ــب األحادي ــث الصحيح ــة

عليهــم وبيــان م راتبهــم يف احلفــظ وذكــر مــن يرجــح قولــه منهــم عنــد
االختــاف»((( .وهــذا إن دل عــى ٍ
يشء فإنــا يــدل عــى اهتــام املحدثــن هب ــذا
العل ــم ملــا لــه م ــن أث ــر يف احلك ــم عــى األحادي ــث.

وســأبني يف هــذا املبح ــث جانب ـ ًا م ــن إشــارة اإلمــام البخــاري إىل عالقــة

الــراوي املرتجــم بشــيخه املذكــور يف الرتمجــة.

( )1المقصــود بالطبقــات هنــا الطبقــات العلمي ــة ،ولي ــس الزماني ــة ،وقــد س ــبق الــكالم عــن الطبقــات الزماني ــة
ف ــي المبحــث الس ــابق.
( )2انظــر :ابــن المدينــي ،علــي بــن عبــد اللــه بــن جعفــر (ت234ه ـــ) ،العلــل ،تحقيــق محمــد مصطفــى
األعظمــي ،ط1980 ،2م ،المكتــب اإلســامي ،لبنــان( ،ص 43ومابعدهــا).
( )3ابن رجب الحنبلي ،شرح علل الترمذي.)665/2( ،
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* املطلــب األول :اإلشــارة إىل أن الــراوي املترجــم مــن أثبــت
الناس يف هذا الشيخ:
معرفــة أثب ــت النــاس يف الش ــيخ هدفهــا ترجي ــح روايتــه ع ــن هــذا الش ــيخ

عنــد االختــاف مــع غ ــره مــن ال ــرواة ،وقــد أشــار البخــاري يف غ ــر موضــع م ــن
التاريــخ الكب ــر ،إىل هــذه العالقــة ،ف رتاه يرتجم لل ـراوي ويذكر له ش ــيخ ًا هو من

أثب ــت النــاس في ــه ،تنبيهــا منــه عــى هــذا األم ــر ،ويف األمثلــة اآلتي ــة بي ــان ذلــك:
املثال األول:

«ح ف ــص ْب ــن ِغ ـ ـ َي اث ْب ــن طل ــق ْب ــن معاويــة َأ ُب ــو
قــال اإلمــام البخــاريَ :
ُع م ــر النخعــي الكــويف قــايض الكوفــة ،س ِ
ــم َع األعمــشَ ،ق َ
ــال ُم َ َّم ــد ْب ــن
َ
َ
املثنــى :مــات ســنة ســت وتســعني ومائــة ،س ِ
ــم َع منــه ابنــه ُع َم ــر»(((.
َ
وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :حف ــص ب ــن غي ــاث ،قــال في ــه اب ــن س ــعد« :وكان ثق ـ ًة مأمون ـ ًا ثبت ـ ًا

إال أنــه كان يدل ــس»((( ،وروى اخلطي ــب ع ــن يعق ــوب ب ــن ش ــيبة قولــه« :ثقــة

ثب ــت إذا حــدث م ــن كتابــه ،و يتق ــى بع ــض حفظــه»((( ،وقــال اب ــن أيب حات ــم:
«ســمعت أبــا زرعــة يق ــول :حف ــص بــن غي ــاث ســاء حفظــه بعــد مــا اســتقيض
فمــن كتــب عنــه مــن كتابــه فه ــو صالــح ،وإال فه ــو كــذا [أي غ ــر صالــح]»(((.
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)370/2( ،
( )2ابن سعد ،الطبقات الكبرى.)362/6( ،
( )3الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.)68/9( ،
( )4ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)186/3( ،
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وذكــره ابــن حجــر يف املرتبــة األوىل مــن املدلســن وقــال« :وصفــه أمحــد بــن
حنب ــل والدارقطن ــي بالتدلي ــس»((( .وحاصــل األم ــر أن حف ــص بــن غي ــاث ثقــة

مدل ــس ،وحديثــه م ــن كتابــه أوث ــق م ــن حديثــه م ــن حفظــه ،وأوث ــق حديثــه مــا

كان قب ــل أن يــي القضــاء ،ث ــم ســاء حفظــه بعــد أن ويل القضــاء ،ث ــم اختل ــط
يف آخ ــر عم ــره.

ثاني ـ ًا :ش ــيوخ حفــص ب ــن غي ــاث كث ــر ،فقــد ذك ــر لــه امل ــزي يف التهذي ــب

أكث ــر م ــن أربعــن ش ــيخ ًا((( ،إال أن بينــه وبــن األعم ــش -الش ــيخ املذك ــور يف
الرتمجــة -عالقــة خاصــة ،فه ــو م ــن أثب ــت النــاس في ــه ،ودلي ــل ذلــك مــا رواه
اخلطي ــب يف تاريــخ بغــداد ع ــن عــي ب ــن املدين ــي قــال« :س ــمعت حيي ــى ب ــن

ســعيد القطــان يق ــول :أوث ــق أصحــاب األعم ــش حف ــص بــن غي ــاث ،فأنك ــرت
ذلــك ،ث ــم قدم ــت الكوفــة بأخ ــرة ،فأخ ــرج إيل عم ــر ب ــن حف ــص كتــاب أبي ــه

ع ــن األعم ــش ،فجعل ــت أترح ــم عــى حيي ــى ،فقــال يل عم ــر :تنظ ــر يف كتــاب
أيب وترتحــم عــى حييــى؟ فقلــت :ســمعته يقــول :حفــص بــن غيــاث أوثــق
أصحــاب األعم ــش .ومل أعل ــم حت ــى رأي ــت كتابــه»((( ،وفي ــه أيض ـ ًا ع ــن حيي ــى
بــن ســعيد قــال« :مــا رأيــت أحــدا جيــرئ أن يســأل األعمــش إال رجلــن:
حفــص ،وأبــو معاويــة»((( ،وفيــه أيضــ ًا عــن ابــن عــار قــال« :وكان عامــة
( )1العســقالني ،أحمــد بــن علــي بــن حجــر (ت852ه ـــ) ،تعريــف اهــل التقديــس بم راتــب الموصوفيــن
بالتدليــس ،تحقيــق عاصــم بــن عبداللــه القريوتــي ،ط1983 ،1م ،مكتبــة المنــار ،األردن( ،ص.)20
( )2انظر :المزي ،تهذيب الكمال.)59-57/7( ،
( )3الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.)68/9( ،
( )4المرجع السابق.
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حدي ــث األعم ــش عنــد حف ــص ب ــن غي ــاث عــى اخل ــر والس ــاع»(((.
ثالثــ ًا :أرى أن ذكــر األعمــش يف شــيوخ حفــص فيــه إشــارة إىل أنــه مــن

أثب ــت النــاس يف األعم ــش ،وأن أتقــن روايــات حف ــص إنــا ه ــي ع ــن األعم ــش،
وممــا يؤيــد ذلــك صني ــع اإلمــام البخــاري يف الصحي ــح ،فإنــه قــد أخ ــرج حلفــص

بــن غي ــاث يف ( )92موضعـ ًا ،منهــا ( )87موضعـ ًا عــن األعم ــش ،وهــذا يؤكــد

مــا ورد يف النقطــة الثانيــة عــن طبيعــة العالقــة بــن حفــص بــن غيــاث
واألعم ــش ،واهلل أعل ــم

املثال الثاين:
قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل« :حمم ــد بــن إدري ــس أب ــو عب ــد اهلل الشــافعي

القــريش ســكن مــر مــات ســنة أربــع ومائتــن ســمع مالــك بــن أنــس،

حجــازي»(((.

اإلمــام الشــافعي رمحــه اهلل أش ــهر م ــن أن ُي َع ـ َّـرف ،وكذلــك ش ــيخه اإلمــام

مالــك بــن أن ــس رمحــه اهلل ،وال خيف ــى عــى طال ــب العلم كثرة ش ــيوخ الشــافعي

وكث ــرة تالمي ــذ مالــك ،إال أن اإلمــام البخــاري اكتف ــى بذك ــر مالــك ب ــن أن ــس

يف ش ــيوخ الشــافعي ،ويف ذلــك إشــارة إىل أن الشــافعي م ــن أثب ــت أصحــاب
مالــك ،وأن أتق ــن روايــات الشــافعي إنــا ه ــي ع ــن مالــك .ويف ذلــك يق ــول
اإلمــام أمحــد« :كنــت ســمعت املوطــأ مــن بضعــة عــر نفســا مــن حفــاظ
( )1الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.)68/9( ،
( )2البخاري ،التاريخ الكبير)42/1( ،
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أصحــاب مالــك ،فأعدتــه عــى الشــافعي؛ ألين وجدتــه أقومه ــم بــه»((( .ونقــل
ابــن الصــاح عــن أيب منصــور ابــن طاه ــر التميم ــي إمجــاع أصحــاب احلديــث

عــى أنــه مل يك ــن يف ال ــرواة ع ــن مالــك أجــل م ــن الشــافعي ريض اهلل عنه ــم

أمجعــن(((.

املثال الثالث:

قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل« :حيي ــى ب ــن عب ــد اهلل ب ــن بكــر املخزوم ــي

الشــامي س ــمع اللي ــث»(((.

وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :حيي ــى ب ــن عب ــد اهلل ثقــة م ــن ش ــيوخ البخــاري الذي ــن أخ ــرج هل ــم يف

الصحي ــح((( ،وش ــيخه اللي ــث ب ــن س ــعد غن ــي ع ــن التعري ــف.

ثانيــ ًا :أمــا العالقــة بــن حييــى والليــث فقــد بينهــا ابــن عــدي بقولــه:
«و َك َ
ان [حيي ــى] جــار ًا للي ــث ب ــن س ــعد َو ُه ـ َـو أثب ــت ال نَّــاس ِف ال َّل ْي ــثِ ،ع نْــده
َ
( )1نقــل ذلــك عنــه الخليل ــي ،أب ــو يعل ــى خلي ــل بــن عب ــد اللــه بــن أحم ــد (ت446ه ـــ) ،اإلرشــاد ف ــي معرفــة علمــاء
الحديــث ،تحقي ــق محم ــد ســعيد عم ــر إدري ــس ،ط1409 ،1ه ـــ ،مكتبة الرشــد ،الس ــعودية.)231/1( ،
( )2ابــن الصــاح ،معرفــة أن ــواع عل ــوم الحديــث( ،ص .)16وهنــاك خــاف ف ــي أثب ــت مــن روى عــن مالــك ،ذك ــره
الزركش ــي وابــن حج ــر ف ــي نكتهمــا عل ــى مقدمــة ابــن الصــاح ،ورجحــا ك ــون الشــافعي مــن أثب ــت أصحــاب
مالــك .انظ ــر :الزركش ــي ،بــدر الديــن محم ــد بــن عب ــد اللــه بــن بهــادر (ت794ه ـــ) ،النكــت عل ــى مقدمــة
ابــن الصــاح ،تحقي ــق زيــن العابديــن بــن محم ــد بــا فريــج ،ط1998 ،1م ،دار أض ــواء الس ــلف ،الس ــعودية،
()147-141/1؛ والعس ــقالني ،أحم ــد بــن عل ــي بــن حج ــر (ت852ه ـــ) ،النكــت عل ــى مقدمــة ابــن الصــاح،
تحقي ــق ربي ــع بــن هــادي المدخل ــي ،ط1984 ،1م ،عمــادة البحــث العلم ــي بالجامعــة اإلســامية ،الس ــعودية،
(.)265-262/1
( )3البخاري ،التاريخ الكبير)285/8( ،
( )4انظر :المزي ،تهذيب الكمال.)401/31( ،
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ـس ِع نْــد أحــد»((( ،فتب ــن بذلــك أن ذك ــر البخــاري للي ــث
َعــن ال َّل ْي ــث َم ــا َل ْي ـ َ

يف ترمجة حييى فيه إشارة إىل كون حييى من أثبت الناس يف الليث.

ثالثـ ًا :يؤيــد ذلــك صني ــع البخــاري يف الصحي ــح ،فقــد أخ ــرج ليحي ــى ب ــن

بكــر يف ( )206م واضــع ،منهــا ( )189موضع ـ ًا ع ــن اللي ــث ،ممــا يؤكــد كونــه
م ــن أثب ــت النــاس في ــه ،واهلل أعل ــم.

وأرجــو أن أكــون اســتطعت مــن خــال هــذه األمثلــة أن أظهــر عنايــة

اإلمــام البخــاري بانتقــاء الش ــيوخ الذي ــن يذكره ــم لل ــرواة املرتمجــن يف التاريــخ

الكب ــر ،وحرصــه م ــن خــال ذلــك عــى اإلشــارة إىل العالقــات اخلاصــة بــن
ال ــرواة وبــن ش ــيوخهم املذكوري ــن يف الرتمجــة.

* املطلــب الثــاين :اإلشــارة إىل أن الــراوي املترجــم ضعيــف
يف هذا الشيخ:
كــا أن معرفــة أثبــت الــرواة يف الشــيخ مطلوبــة ،فــإن معرفــة الــرواة

الضعفــاء ع ــن هــذا الش ــيخ مطلوبــة أيض ـ ًا ،للس ــبب ذاتــه املتمثــل يف معرفــة
مــدى احتــال هــذا ال ـراوي للتف ــرد ع ــن الش ــيخ ،وللرتجي ــح بــن ال ــرواة عنــد

اختالفهــم يف الروايــة عــن الشــيخ ذاتــه.

وكــا أشــار اإلمــام البخــاري م ــن خــال ذك ــره لش ــيوخ ال ـراوي -يف بع ــض

امل واضــع -إىل ك ــون ال ـراوي املرتج ــم م ــن أثب ــت ال ــرواة يف الش ــيخ املذك ــور ،فقــد
( )1ابــن عــدي ،مــن روى عنه ــم البخــاري ف ــي الصحي ــح ،تحقي ــق عام ــر صب ــري ،ط1414 ،1ه ـــ ،دار البشــائر،
لبنــان( ،ص.)224
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أشــار يف م واضــع أخ ــرى إىل ك ــون ال ـراوي املرتج ــم مــن أضع ــف الرواة يف الش ــيخ
املذك ــور يف الرتمجــة ،ولعــل األمثلــة اآلتي ــة توضــح ذلــك.
املثال األول:

قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل« :صالــح ْب ــن َأ ِب األخــرَ ،عـ ِ
الز ْه ـ ِـر ّي،
ـن ُّ
ِ
ان ي َقـ َ
ش ن ــزل الب ــرة َك َ
ـال ياممي ـ ًا،
لــن ،ه ــو م ــوىل هشــام ْب ــن َع ْب ــد امللــك ا ْل ُق ـ َـر ّ

َقـ َ
ي َي ــى :لي ــس ب ــيء»(((.
ـال َ ْ

وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :صالــح بــن أيب األخــر مــن كبــار أتبــاع التابعــن ،قــال عنــه

البخــاري «لــن»((( ،وضعفــه النس ــائي((( ،وأب ــو حات ــم((( ،وذك ــره العجــي يف

الثقــات وقــال« :يكت ــب حديثــه ،ولي ــس بالق ــوي»((( ،وحاصــل أم ــره أنــه كــا

قــال ابــن حجــر« :ضعيــف يعتــر بــه»(((.
ثاني ًا :عالقته بالزهري:

1 .1قال ابن معني« :ليس بيشء يف الزهري»(((.
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)273/4( ،
( )2انظر :البخاري ،المرجع السابق؛ والضعفاء الصغير( ،ص.)58
( )3انظر :النسائي ،الضعفاء والمتروكون( ،ص.)57
( )4انظر :ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)394/4( ،
( )5العجل ــي ،أب ــو الحس ــن أحم ــد بــن عب ــد اللــه (ت261ه ـــ) ،تاريــخ الثقــات ،ط1984 ،1م ،دار الب ــاز ،الس ــعودية،
(ص.)225
( )6ابن حجر ،تقريب الهذيب( ،ث.)271
( )7ابن معين ،التاريخ( ،ص.)43
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ِ
ْص ِ
ــار ُّي َق َ
«س َــأ ْل ُت
2 .2روى ابــن ســعد عــن ُم َ َّم ــدُ ْب ــ ُن َع ْب ــد اللَِّ األَن َ
ــالَ :
ِ
ـت َل ـه :ه ـ ْـل س ـ ِ
ـح ْب ـ َن أيب األَ ْخـ َ ِ
ـم ْع َت َهـ َـذا ا َّلـ ِـذي ت َْر ِويـ ِـه
َصالـ َ
ـر َف ُق ْل ـ ُ ُ َ َ
ــه و ِمنْــه م ــا َق ــر ْأ ُت َع َل ي ِ
ِ
ِ
ــري؟ َف َق َ ِ
َع ِ
ــه.
ــن ُّ
ْ
الز ْه ِ ِّ
َ
ــال :م نْــ ُه َمــا َحدَّ َث ن ــي بِ َ ُ َ
ــذا ِم ــ ْن َه َ
َفــا َأ ْد ِري َم ــا َه َ
ــذا»((( .وقــال أبــن أيب حاتــم« :ســئل أبــو
زرعــة ع ــن صالــح ب ــن أيب األخــر فقــال :ضعي ــف احلدي ــث ،كان
عنــده عــن الزه ــري كتابــن أحدمهــا ع ــرض واآلخ ــر مناولــة ،فاختلطــا

مجيع ـ ًا فــا يع ــرف هــذا م ــن هــذا»(((.

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

ويظه ــر مــن كالم العلــاء أن صالــح بــن أيب صالــح ضعي ــف ،إال أنــه أشــد

ضعف ـ ًا يف الزه ــري ألن روايــات الزه ــري اختلط ــت علي ــه ،مــا س ــمعه ومــا مل

يس ــمعه ،ومل يمي ــز هــذه م ــن تلــك.

ثالثـ ًا :اختي ــار اإلمــام البخــاري للزه ــري دون غ ــره وذك ــره يف ش ــيوخ صالح

بــن أيب األخــر في ــه إشــارة إىل عالقــة خاصــة بينهــا ،تتمثل يف ضع ــف صالح
يف الزه ــري ،ويؤيــد ذلــك مــا قالــه البخــاري مب ــارشة بعـــ ــد ذك ــر الـ ــزهري يف
الرتجـ ــمة إذ قــ ــال « :صالــح ْب ــن َأ ِب األخضـ ــرَ ،ع ـ ِ
الز ْه ـ ِـر ّي ،ليـ ــن» ،فذكـ ــر
ـن ُّ
احلك ــم بتلي ــن صالــح ،وذك ــره للحك ــم بعــد ذكــر الشــيخ مب ــارشة ،مش ــعر

بــأن ذك ــر هــذا الش ــيخ لــه عالقــة باحلك ــم واهلل أعل ــم.

( )1ابن سعد ،الطبقات الكبرى .)201/7( ،وانظر أيض ًا :ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)394/4( ،
( )2ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)394/4( ،
( )3المرجع السابق.)394/4( ،
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املثال الثاين:

قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل« :س ـ ِ
ـع يد ب ــن بشــر م ــوىل بن ــي نــرَ ،ع ـ ْن
َ
قتــادة ،روى عن ـ ُه الولي ــد ْب ــن ُم ْس ـ ِـل م و َم ْع ــن ْب ــن عيس ــى ،يتكلم ــون ِف حفظــه،
ِ
حــن
الر ْ َ
الر ْ َ
ح ــن الدمشــقي ا َّلــذي روى عن ـ ُه هش ــيمَ :ع ـ ْن َأ ِب َع ْب ــد َّ
ن ـراه أبا َع ْب ــد َّ
َع ـ ْن قتــادة»(((.

وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :س ــعيد ب ــن بشــر ذك ــره اب ــن حج ــر يف الطبقــة الوســطى م ــن أتب ــاع

التابعــن((( ،وقــد اختلف ــت أق ـوال العلــاء في ــه ،منه ــم م ــن وثقــه كش ــعبة(((،
وعب ــد الرمح ــن ب ــن إب راهي ــم دحي ــم((( ،واب ــن عيينــة((( ،وأيب حات ــم((( .ومنه ــم

مــن ضعفــه كابــن معــن((( ،وأيب داود((( ،والنســائي((( ،وأشــار إىل ذلــك
فض ْع ف ـُــه مــن قبــل
البخــاري بقولــه يف الرتمجــة «يتكلمــون يف حفظــه»(َ ،((1

حفظه.

( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)460/3( ،
( )2انظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب( ،ص.)234
( )3انظر :ابن عدي ،الكامل في الضعفاء.)413/4( ،
( )4انظر :ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)7/4( ،
( )5انظر :ابن عدي ،الكامل في الضعفاء.)414/4( ،
( )6انظر :ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)7/4( ،
( )7يحيى بن معين ،التاريخ( ،ص.)50
( )8السجس ــتاني ،أب ــو داود ســليمان بــن أشــعث (ت  ،)275ســؤاالت أب ــي عبي ــد اآلج ــري أبــا داود السجس ــتاني
ف ــي الج ــرح والتعديــل ،تحقي ــق محم ــد عل ــي العم ــري ،ط1983 ،1م ،عمــادة البحــث العلم ــي بالجامعــة
اإلســامية ،الســعودية( ،ص.)252
( )9النسائي ،الضعفاء والمتروكون( ،ص.)52
( )10البخاري ،التاريخ الكبير)460/3( ،؛ والضعفاء الصغير( ،ص.)49
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ثاني ـ ًا :أمــا عالقتــه بقتــادة ،فيق ــول ابــن أيب حات ــم« :قــال ابــن نم ـر :ســعيد

ب ــن بشــر  ...ي ــروي ع ــن قتــادة املنك ـرات ....س ــمعت أيب يق ــول قل ــت ألمحــد

بــن صالــح :ســعيد بــن بشــر دمشــقي شــامي كي ــف هــذه الكث ــرة ع ــن قتــادة.

ـر ابنــه س ــعيد ًا الب ــر َة
قــال :كان أب ــوه بشــر رشيــك ًا أليب عروبــة ف ـَأق ـْـ ــدَ َم بشـ ٌ
يطلــب احلديــث مــع ســعيد بــن أيب عروبــة»((( وقــال  ،وقــال ابــن حب ــان« :وكان

رديء احلف ــظ فاحــش اخلطــأ ي ــروي ع ــن قتــادة مــا ال يتابــع علي ــه»(((.

قل ــت :وواقــع كت ــب العلــل يؤيــد الــكالم الس ــابق ،فــإن يف غ ــر موضــع

منهــا ذك ــر عــدد م ــن األحادي ــث الت ــي خولــف فيهــا س ــعيد ب ــن بشــر ع ــن

قتــادة ،ولي ــس الق ــول فيهــا ق ــول س ــعيد(((.

ثالث ـ ًا :يظه ــر يل أن ذك ــر قتــادة ش ــيخ ًا لس ــعيد ،في ــه إشــارة إىل ضعفــه يف

قتــادة ،ويؤيــد ذلــك ق ــول البخــاري بعــد ذلــك «يتكلم ــون يف حفظــه» وه ــي
العب ــارة الت ــي تنس ــجم مــع طبيعــة العالقــة بــن س ــعيد وقتــادة ،واهلل أعل ــم.

وقــد وقف ــت أثنــاء دراســتي لل رتاج ــم يف التاريــخ الكب ــر ،عــى ترمجــة يذك ــر

فيهــا اإلمــام البخــاري لل ـراوي ش ــيخ ًا ه ــو م ــن أثب ــت النــاس في ــه ،وش ــيخ ًا
آخ ــر ه ــو مــن أضع ــف النــاس في ــه ،وذلــك يف ترمجــة جعف ــر بــن برقــان ،وفيهــا
( )1ابن أبي حاتم ،الجرح والعديل.)7/4( ،
( )2ابن حبان ،المجروحين.)319/1( ،
( )3انظ ــر عل ــى س ــبيل المثــال ال الحص ــر :الدارقطن ــي ،أب ــو الحس ــن عل ــي بــن عم ــر بن أحم ــد (ت385ه ـــ) ،العلل
ال ــواردة ف ــي األحاديــث النبويــة ،تحقي ــق محف ــوظ الرحمــن الس ــلفي و محم ــد بــن صالــح الدباس ــي ،ط،1
1985م ،دار طيبــة ودار ابــن الجــوزي ،الســعودية،)204/9( ،)101/8( ،)89/7( ،)254 ،244 ،11/6( ،
(.)259/10
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يق ــول البخــاري« :ج ع َف ــر بــن ب رقــان اجل ــزري َأب ــو َع ب ــد اللَّ ،س ـ ِ
ـم َع ميم ــون ْبــن
ْ
ُ
َ ْ ْ ُ
َ
الز ْه ِ
ــر ّي ،روى َعنْــ ُه الثــوري ووكيــع ،قــدم الكوفــة ويقــال :الــكاليب،
ِم هــران و ُّ
مــات ســنة أربــع ومخس ــن ومائــةُ ،ي َقـ ُ
ـالَ :ك َ
ان أمي ــا»(((.
وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :جعف ــر ب ــن برقــان م ــن كب ــار أتب ــاع التابعــن((( ،روى لــه مس ــلم يف

صحيح ــه ،ووثقــه اب ــن س ــعد((( ،واب ــن معــن((( ،والعجــي((( ،وأب ــو حات ــم(((،
والس ــفيانان في ــا نقلــه عنهــا ابــن عس ــاكر((( ،وذك ــره ابن حب ــان يف الثقــات(((.

فحاصــل أم ــره أنــه ثقــة.

ثانيــ ًا :عالقتــه بالزهــري :قــال ابــن معــن« :ضعيــف يف الزهــري»(((،

وكذلــك قــال أمحــد ب ــن حنب ــل في ــا نقــل عنــه اب ــن أيب حات ــم( ،((1وقــد وضــح
اب ــن عــدي س ــبب ضع ــف جعف ــر يف الزه ــري ،فقــال« :وإِ َّنــا قي ــل ضعي ــف
ـري ألن غ ــره ع ـ ِ
ـري املعروفــن،
ـري أثب ــت ِم نْ ـ ُه بأصحــاب ُّ
ـن ُّ
ِف ُّ
الز ْه ـ ّ
الز ْه ـ ّ
الز ْه ـ ّ
َمالِــك واب ــن ُع َي ينــة ويون ــس وش ــعيب وعقي ــل ومعم ــر فإنــا أرادوا أن هــؤالء
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)187/2( ،
( )2انظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب( ،ص.)140
( )3انظر :ابن سعد ،الطبقات الكبرى.)335/7( ،
( )4انظر :يحيى بن معين ،التاريخ( ،ص.)84
( )5العجلي ،الثقات( ،ص.)96
( )6ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)475/2( ،
( )7انظر :ابن عساكر ،تاريخ دمشق.)112-111/72( ،
( )8انظر :ابن حبان ،الثقات.)136/6( ،
( )9انظر :يحيى بن معين ،التاريخ( ،ص.)43
( )10انظر :ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)474/2( ،
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ـري»(((،
أخ ــص بالزه ــري وه ــم أثب ــت مــن جعف ــر ألن َج ْع َف ـر ًا ضعي ــف ِف ُّ
الز ْه ـ ّ
فتب ــن بذلــك أن جعف ـر ًا ضعي ــف بالنس ــبة ألصحــاب الزه ــري.

ثالث ـ ًا :عالقتــه بميم ــون ب ــن مه ـران :قــال اب ــن معــن في ــا نقلــه عنــه اب ــن

عــدي« :ومــا أصــح روايتــه -أي جعف ــر بــن برقــان -عن ميم ــون وأصحابــه»(((،
وقــال أمحــد بــن حنبــل« :وجعفــر ْب ــن برقــان ثقــة ضابــط حلديــث ميمــون

وحدي ــث يزيــد ْب ــن األص ــم»((( ،فــدل ذلــك عــى أن جعف ـر ًا م ــن أثب ــت النــاس

يف ميم ــون بــن مه ـران ،ويؤيــد هــذا أن ميم ــون بــن مه ـران ه ــو أكث ــر ش ــيخ روى

عنــه جعف ــر بــن برقــان مقارنــة بباق ــي الش ــيوخ ،ويف الوق ــت ذاته فــإن جعفر بن
برقــان ه ــو أكث ــر تالمي ــذ ميم ــون رواية عنــه مقارنة بباقي ال ــرواة((( ،وهــذا إن دل

عــى يشء فإنــا يــدل عــى ط ــول مالزمــة جعف ــر مليم ــون ،واملالزمــة مظنــة اخل ــرة

بحدي ــث الش ــيخ ،أضــف إىل ذلــك ّ
ـي.
أن جعف ـر ًا بلــدي ميم ــون فكالمهــا رق ـ ّ
وهب ــذا املثــال يظه ــر جلي ـ ًا أن البخــاري مل يكــن يذك ــر ش ــيوخ ال ــرواة عبثـ ًا،

بــل إنــه كان هي ــدف مــن خــال ذكره ــم إىل التنبي ــه عــى أم ــور يف غايــة األمهي ــة،

تظه ــر م واطــن الق ــوة والضع ــف عنــد ال ـراوي(((.

( )1ابن عدي ،الكامل في الضعفاء.)373/2( ،
( )2المرجع السابق.)372/2( ،
( )3نقل ذلك عنه المزي ،تهذيب الكمال.)13/5( ،
( )4انظر :موقع جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة.)Sunnah.alifta.net( ،
( )5ومن األمثلة على ذلك ما جاء في التاريخ الكبير.)271 ،53 ،50 ،41/1( :
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* املطلــب الثالــث :اإلشــارة إىل كثــرة روايــات الــراوي
املترجــم عــن هــذا الشــيخ:
كث ــرة روايــات ال ـراوي ع ــن ش ــيخ معــن ،هلــا حالتــان :أمــا احلالــة األوىل

فتؤث ــر يف ال ـراوي إجيابـ ًا ،وذلــك إذا كان ــت كث ــرة الروايــة ناجت ــة عــن ط ــول مالزمة
ال ـراوي لش ــيخه ،وشــدة ممارســته حلديثــه((( ،فعندئـ ِـذ يقــدم هــذا ال ـراوي عــى

بقي ــة تالمي ــذ الش ــيخ عنــد التعــارض ،وهــذا مــا يؤكــده الدكت ــور مهــام س ــعيد
يف حتقيقــه لــرح علــل الرتمــذي ،إذ جعــل ق ــر صحب ــة الش ــيخ وقلــة ممارســة
حديثــه س ــبب ًا م ــن أس ــباب العلــة(((.

وأمــا احلالــة الثانيــة فتؤثــر يف الــراوي ســلب ًا ،وذلــك إذا كان الــراوي قــد

حتم ــل هــذه الروايــات عــن ش ــيخه بطريقــة حتم ــل ضعيفــة ،أو اختلطــت عليه

أحاديــث ش ــيخه بس ــبب كثرهتــا فل ــم يضبطهــا ،فصــار يرفــع املوق ــوف ويصــل
املرســل  ...وهكــذا ،فعندئـ ٍـذ تصــر كث ــرة الروايــات ع ــن ش ــيخ معــن س ــبب ًا يف

تضعي ــف ال ـراوي ع ــن ذلــك الش ــيخ .ومثــال ذلــك روايــة عم ــرو ب ــن ش ــعيب
ع ــن أبي ــه ع ــن جــده ،قــال اب ــن أيب حات ــم« :ســألت ابــا زرعــة ع ــن عم ــرو ب ــن

ش ــعيب فقــال ... :إنــا انك ــروا علي ــه كث ــرة روايتــه ع ــن أبي ــه ع ــن جــده وقــال:
إنــا س ــمع أحادي ــث يس ــرة وأخــذ صحيفــة كان ــت عنــده فرواهــا»(((.

( )1انظ ــر :رش ــيد ،محم ــود أحم ــد يعق ــوب ،المالزمــة وأثرهــا عل ــى ال ـراوي والم ــروي ،بحــث منش ــور ف ــي المجلــة
األردني ــة ف ــي الدراســات اإلســامية ،المجلــد الخام ــس ،العــدد /2أ2009 ،م ،ص.133
( )2انظ ــر :ســعيد ،همــام عبدالرحي ــم ،تحقي ــق ش ــرح علــل الترمــذي البــن رجــب ،ط2005 ،4م ،مكتب ــة الرشــد،
الســعودية.)113/1( ،
( )3ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)239/6( ،
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واهتــام النقــاد هبــذا األمــر جعلهــم يتابعــون الــرواة عــن شــيخ مــا،

فيقس ــموهنم فئــات بــن األط ــول صحب ــة واألق ــر ،واألقــل ممارســة واألكث ــر،
حت ــى جعل ـوا يف الطبقــة األوىل م ــن مجــع بــن احلف ــظ وط ــول الصحب ــة ،بينــا

نجــد ق ــر الصحب ــة وقلــة الروايــة تنــزل بال ـراوي احلاف ــظ م ــن الطبقــة األوىل
إىل الثاني ــة .ومم ــن اعتن ــى اعتنــا ًء فائقــا باختي ــار أكث ــر رجالــه م ــن بــن األوث ــق

واألط ــول صحب ــة ،اإلمــام حمم ــد ب ــن إســاعيل البخــاري ،يف كتابــه الصحي ــح،

كــا ه ــو معل ــوم(((.

وقــد ح ــرص اإلمــام البخــاري يف ت راج ــم كتابــه التاريــخ عــى اإلشــارة إىل

هــذا األم ــر ،ف ـراه أحيانـ ًا يذك ــر لل ـراوي املرتج ــم ش ــيخ ًا ه ــو مــن أكث ــر الش ــيوخ
الذي ــن روى عنه ــم ،وأحيان ـ ًا أخ ــرى يذك ــر لل ـراوي ش ــيخ ًا جــل حديثــه عنــد

هــذا ال ـراوي بمعن ــى أن ال ـراوي ه ــو أكث ــر تالمي ــذ الش ــيخ املذك ــور روايــة عنــه.
ويف األمثلــة اآلتي ــة توضي ــح لذلــك.
املثال األول:
قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل« :أفل ـَـ ــح ْبــن محي ــد ْب ــن نافــع م ــوىل صف ـوان
ـمع القاس ــم ب ــن ُم َم ــد ،س ـ ِ
ِ
ِ
اب ــن أوس النجــاري ْالَن َ ِ
ـم َع منــه
ْ
ـدَنَ ،س ـ َ
َ
َّ
ْص ــار ّي ا َْلـ ّ
وكي ــع و َأ ُب ــو نعي ــمَ ،قـ َ
ـال َأ ُب ــو َع ْب ــد اللَّ َح دَّ َث نَــا َأ ُب ــو نعي ــم وعب ــد اللَّ ْب ــن مس ــلمة
عنــه»(((.

( )1انظر ،همام سعيد ،تحقيق شرح علل الترمذي.)114-113/1( ،
( )2البخاري ،التاريخ الكبير.)53/2( ،

95

أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني ،املتصلة هبم وبشيوخهم
وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :أفلــح ب ــن محي ــد م ــن كب ــار أتب ــاع التابعــن ،ومم ــن روى هل ــم البخــاري

يف الصحي ــح((( ،ووثقــه اب ــن س ــعد((( واب ــن معــن((( وأب ــو حات ــم(((.

ثاني ـ ًا :عنــد البح ــث يف ش ــيوخ أفلح بن محي ــد ،وجدت أن أكثر ش ــيخ روى

عنــه ه ــو القاس ــم بــن حمم ــد بــن أيب بك ــر ،وه ــو نفس ــه املذك ــور يف الرتمجــة ،فكأن

اإلمــام البخــاري أراد أن يشــر إىل أن جــل روايــة أفلــح إنــا ه ــي ع ــن القاس ــم.
ثالث ـ ًا :روايــات أفلــح ب ــن محي ــد يف صحي ــح البخــاري كلهــا ع ــن القاس ــم

ب ــن حمم ــد ،وهــذا إن دل عــى يشء فإنــا يــدل عــى اختصــاص أفلــح ب ــن محي ــد
بالروايــة ع ــن القاس ــم دون غ ــره م ــن الش ــيوخ(((.
املثال الثاين:

قــال البخــاري رمحــه اهلل« :يون ــس ْبــن ُع َب ْي ــد العب ــدي َأ ُب ــو َع ْب ــد اللَّ ا ْل َب ْ ِ
ص ّي
ِ
ال َس ــن بن أيب احلس ــن ،قال يل حممد ابن املثنى
يقال َل ُه موىل َع ْب د القيس َس ــم َع ْ َ

نــا قريــش ْب ــن أنس َق َال مات يونس ْب ن ُع َب ْي د ســنة تس ــع وثالثني ومائــة .(((»...
( )1انظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب( ،ص.)114
( )2انظر :ابن سعد ،الطبقات الكبرى.)463/5( ،
( )3انظر :يحيى بن معين ،التاريخ( ،ص.)68
( )4انظر :ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)324/2( ،
( )5يجــدر النبي ــه هنــا إل ــى والــد أفلــح اســمه حمي ــد بــن نافــع ،وف ــي رجــال الصحي ــح مــن اســمه حمي ــد بــن نافــع،
وقــد ظننــت للوهلــة األول ــى أنــه والــد أفلــح ،إال أنن ــي وجــدت ف ــي التاريــخ الكبي ــر ترجمتي ــن لرجلي ــن اثني ــن
اســمهما حمي ــد بــن نافــع ،يف ــرق فيهمــا البخــاري بي ــن حمي ــد بــن نافــع والــد أفلــح ،وبي ــن حمي ــد بــن نافــع
اآلخ ــر الــذي خ ــرج لــه ف ــي الصحي ــح .انظ ــر :البخــاري ،التاريــخ الكبي ــر.)347/2( ،
( )6البخاري ،التاريخ الكبير.)402/8( ،
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وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :يونــس بــن عبيــد مــن صغــار التابعــن ،وهــو ممــن أخــرج هلــم

البخــاري يف صحيح ــه ،وه ــو ثقــة مش ــهور كثــر احلدي ــث ،كــا وصفــه بذلــك

غــر واحــد مــن العلــاء(((.

ثاني ـ ًا :يون ــس ب ــن عبي ــد مكث ــر م ــن الش ــيوخ لك ــن أكث ــر ش ــيخ روى عنــه

ه ــو احلس ــن الب ــري ،ويف الوق ــت ذاتــه فــإن أكث ــر تالمي ــذ احلس ــن الب ــري
روايــة عنــه ه ــو يون ــس ب ــن عبي ــد(((.

ثالث ـ ًا :إضافــة إىل ك ــون يون ــس ب ــن عبي ــد م ــن أكث ــر تالمي ــذ احلس ــن روايــة

عنــه ،فإنــه كذلــك مــن أثبــت الــرواة عنــه ،رصح بذلــك ابــن املدينــي وأبــو

زرعــة((( ،ويؤيــد ذلــك صني ــع البخــاري يف الصحي ــح ،فج ــل روايــة يون ــس ب ــن

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

وبذلــك ن ــرى أن اإلمــام البخــاري أشــار م ــن خــال ذك ــره لش ــيوخ ال ــرواة

املرتمجــن إىل كــون هــؤالء الشــيوخ أكثــر شــيوخ روى عنهــم الــراوي ،وذلــك

إلعطــاء صــورة ع ــن تفاصي ــل العالقــة بــن بــن ال ـراوي املرتج ــم وش ــيخه.

( )1انظر :المزي ،تهذيب الكمال.)517/32( ،
( )2وذلك بحسب موقع جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية ،كما تم التنبيه لذلك سابقاً.
( )3انظر :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 م واطــن ال ــرواة ،وأماكــن حله ــم وترحاهل ــم ،من األمور األساس ــية

الت ــي تس ــاعد الباح ــث يف الكشــف عــن م واطــن الق ــوة والضعف عنــد ال راوي،

ال س ــيام في ــا يتعل ــق باللقي ــا والس ــاع ،وممــا يــدل عــى أمهي ــة هــذه املعرفــة مــا
ن ـراه جلي ـ ًا يف التاريــخ الكب ــر لإلمــام البخــاري فــا تــكاد ختل ــو ترمجــة م ــن
ذك ــر بلــد ال ـراوي ،كأن يق ــول :فــان الشــامي ،فــان يعــد يف املدني ــن ،فــان

عــداده يف أهــل الب ــرة ،فــان م ــن أهــل احلجــاز ،وهكــذا.

وقــد تنــاول الدكت ــور عب ــد الكري ــم الوريــكات ج وان ــب هــذا املوض ــوع ،يف

أطروحتــه املوس ــومة بـ«الوه ــم يف روايــات خمتلف ــي األمصــار» ،وذك ــر هنــاك أمهية

معرفــة م واطــن ال ــرواة ،وأث ــره يف احلك ــم عــى رواياهت ــم والكشــف عــن عللها(((.
وأثنــاء دراســتي يف ت راجــم التاريــخ الكبــر ،وجــدث مثــاالً يذكــر فيــه

البخــاري راويـ ًا ،اختــص دون أهــل بلده بالرواية عن الش ــيخ املذك ــور يف الرتمجة.
حــد م ــن أهــل ســاوة
«م َ َّم ــد ْبــن أمي ــة َأ ُب ــو َأ ْ َ
قــال البخــاري رمحــه اهللُ :
ِ
ِ
وس ــى ووكيع ـ ًا»(((.
ش َس ــم َع عيس ــى ْبــن ُم َ
م ــوىل عقب ــة ْب ــن َأ ِب ُم َع ي ــط ا ْل ُق ـ َـر ّ
(((

( )1انظــر :الوريــكات ،عبــد الكريــم أحمــد ،الوهــم فــي روايــة مختلفــي األمصــار ،ط2000 ،1م ،دار أضــواء
الســلف ،الســعودية( ،ص 371ومــا بعدهــا).
( )2ســاوه :بعــد األلــف واو مفتوحــة بعدهــا هــاء ســاكنة ،مدينــة حس ــنة بي ــن ال ــري وهم ــذان [ف ــي إي ـران اآلن]،
بينهــا وبي ــن كل واحــد مــن هم ــذان وال ــري ثالث ــون فرســخ ًا .انظ ــر :الحم ــوي ،ياق ــوت بــن عب ــد اللــه الروم ــي
(ت626ه ـــ) ،معجــم البلــدان ،ط1995 ،2م ،دار صــادر ،لبنــان.)179/3( ،
( )3البخــاري ،التاريــخ الكبي ــر.)42/1( ،وقد ورد في المثال ذكر ش ــيخين لمحمد بن أمية هما عيس ــى بن موس ــى
ووكي ــع ،تكلمــت عــن ش ــيخ واحــد منهما وهو عيس ــى بن موس ــى ،أما وكي ــع فلم أتوصــل إلى الغاية مــن ذكره.
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وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :حمم ــد ب ــن أمي ــة الس ــاوي ،قــال عنــه أب ــو حات ــم :صــدوق((( .وذك ــره

اب ــن حب ــان يف الثقــات((( .وقــال اب ــن حج ــر :صــدوق م ــن صغــار العــارشة(((.
ثانيــ ًا :ذكــر اإلمــام البخــاري عيســى بــن موســى يف شــيوخ حممــد بــن
ِ
ـار
وس ــى ا َْل ْع ـ ُـر ُ
وف بِ ُغ ن َْج ـ َ
يس ــى ْب ـ ُن ُم َ
أمي ــة ،وقــد قــال اخللي ــي يف اإلرشــاد« :ع َ
ــاوي َأح ِ
ِ
ِ
اد َ
يــث
الس ِ ُّ َ
ــحَ ،زاهــدٌَ ،م ْش ُ
َصال ٌ
ورَ ... ،و َر َوى َعنْــ ُه ُم َ َّم ــدُ ْب ــ ُن ُأ َم َّي ــ َة َّ
ــه ٌ
ات َعـ ٍ
ـدَد»((( ،وعندمــا بحث ــت يف تالمي ــذ عيس ــى ب ــن موس ــى مل أجــد فيه ــم
َذ َو َ
مــن أهــل ســاوة إال حممــد بــن أميــة ،فتبــن بذلــك أن يف ذكــر عيســى بــن
موس ــى يف ش ــيوخ حمم ــد بــن أمي ــة إشــارة إىل اختصــاص حمم ــد دون أهــل بلــده

بالروايــة عــن عيس ــى بــن موس ــى ،وقــد جهــدت يف البح ــث عــا يتعل ــق بلق ــي
حمم ــد ب ــن أمي ــة فل ــم أصــل إىل نتيج ــة.

وهكــذا ،رأينــا يف هــذا الفصــل كي ــف أشــار اإلمــام البخــاري م ــن خــال

ذك ــره لش ــيوخ ال ــرواة املرتمجــن إىل مــا يتعل ــق هب ــم أو بش ــيوخهم م ــن التعري ــف

هبــم ،ومتييزهــم عــن غريهــم ،وبيــان عالقاهتــم بشــيوخهم املذكوريــن يف
الرتمجــة ،بــا يعط ــي صــورة ع ــن م واط ــن الق ــوة والضع ــف عنده ــم.

( )1ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)208/7( ،
( )2ابن حبان ،الثقات.)73/9( ،
( )3ابن حجر ،تقريب التهذيب( ،ص.)469
( )4الخليلــي ،خليــل بــن عبــد اللــه بــن أحمــد (ت446ه ـــ) ،اإلرشــاد فــي معرفــة علمــاء الحديــث ،تحقيــق
محمــد ســعيد عمــر ،ط1409 ،1ه ـــ ،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 الكبري

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 سامع الراوي املرتجم من شيخه

املطلب الثاين :اإلشارة إىل ثبوت اللقاء بني الراوي املرتجم وشيخه

املطلب الثالث :اإلشارة إىل انتفاء سامع الراوي املرتجم من شيخه
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الفصل الثاين
أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني املتصلة
بقضايا االتصال واالنقطاع
يعــد موض ــوع االتصــال واالنقطــاع مــن أه ــم القضايــا الت ــي عاجلهــا اإلمــام

البخــاري يف كتــاب التاريــخ الكب ــر ،ولعــل نظ ــرة رسيعــة يف الكتــاب تؤكــد هــذا

األم ــر ،فــا تــكاد ختل ــو صفح ــة منــه ،م ــن الــكالم ع ــن ســاع فــان م ــن فــان،
أو إدراك فــان لفــان ،حتــى إن الرتمجــة ال واحــدة لتحتــوي -أحيانًــا -عــى
صي ــغ متنوعــة للتحم ــل ع ــن الش ــيوخ ،وهــذا إن دل عــى ٍ
يشء فإنــا يــدل عــى

عنايــة اإلمــام البخــاري هب ــذا األم ــر.

ث ــم إن دراســة قضايــا االتصــال واالنقطــاع يف التاريــخ الكب ــر ،أم ــر يف غايــة

األمهي ــة مل ــن أراد أن يفه ــم رشط اإلمــام البخــاري يف اإلســناد املعنع ــن ،لذلــك

لق ــي هــذا املوض ــوع عنايــة خاصــة م ــن الباحثــن يف التاريــخ الكب ــر ،فأف ــردوه

بالبح ــث والدراســة حت ــى صــار م ــن أكث ــر م واضي ــع التاريــخ الكب ــر بحثـ ًا(((.
( )1مــن الذيــن كتب ـوا ف ــي هــذا الموض ــوع :الدكت ــور خالــد الدري ــس ف ــي كتابــه موقــف اإلمامي ــن البخــاري ومس ــلم من
اشــت راط اللقيا والس ــماع في الس ــند المعنعن بين المتعاصرين ،والدكتور أحمد عبد الله في رســالته منهج اإلمام
البخاري في التعليل من خالل التاريخ الكبير ،والدكتور الالحم في كتابه االتصال واالنقطاع ،وناقشــه الش ــريف
العون ــي ف ــي كتابــه االنتفــاع .وقــد أفــدت منه ــم ،ول ــي عل ــى ما ذك ــروا إضافــات ســتأتي في موضعهــا إن شــاء الله.
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وســأتناول يف هــذا الفصــل -إن شــاء اهلل تعــاىل -أس ــباب ذكر ش ــيوخ الرواة

املرتمجــن املتصلــة بقضايــا االتصــال واالنقطــاع ،لكنن ــي ســأبدأ بالــكالم ع ــن

صي ــغ التحم ــل املذك ــورة يف التاريــخ الكب ــر ،ودالالهتــا عنــد اإلمــام البخــاري،

وطريقتــه يف إي رادهــا ،ملــا لذلــك م ــن عالقــة بموض ــوع دراســتي.
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املبحث األول

صيغ التحمل عن الشيوخ املذكورين يف الترمجة،
وطريقة إيرادها ،ودالالهتا
* املطلب األول :صيغ التحمل عن الشيوخ ،وطريقة إيرادها:
تقــدم الــكالم آنف ـ ًا ع ــن تن ــوع صي ــغ التحم ــل ع ــن الش ــيوخ يف التاريــخ

الكبــر ،وســأبني يف هــذا املطلــب -عــى وجــه االختصــار -تلــك الصيــغ،

موضحـ ًا طريقــة اإلمــام البخــاري يف إي رادهــا ،وقــد رأي ــت أن أقس ــمها إىل أقس ــام
بحس ــب داللتهــا العامــة.

أوالً :صيغ التحمل عن الشيوخ:
1 .1الصيــغ الدالــة عــى الســاع :وذلــك كقولــه :ســمعت ،أو حدثنــا
ونحوهــا .ومــن األمثلــة عليهــا:

ـمع يوســف ب ــن ُم َم ــد س ـ ِ
ِ
ـم َع
أُ .
ْ
«م َ َّم ــد ب ــن إســاعيل ال َب َجــيَ :س ـ َ
َّ َ
منــه يوســف بــن يعقــوب الصفــار .(((»...

«م َم ــد ب ــن َأ ِب بك ــر أب ــو غـ ِ
ـاضة :قــال لنــا موس ــى ب ــن اســمعيل
بْ َّ ُ .
َحدَّ َثنَــا ُم َ َّم ــدُ ْب ــ ُن َأ ِب َب ْك ٍ
ــر َق َ
ــال َح دَّ َث نِ ــي َع ِّم ــي َغ ْض َب ُ
ــان ْب ــ ُن
َحنْ َظ َل ـ َة َع ـ ْن َأبِ ي ـ ِـه .(((»...
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)35/1( ،
( )2المرجع السابق.)48/1( ،
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«م َ َّم ــد ْبــن أيب بك ــر بــن ع ــوف بــن ربــاح الثقف ــي :حجــازيَ ،قـ َ
ـال
جُ .
ـك َقـ َ
َلنَــا َأ ُب ــو ُن َع ْي ـ ٍم َحدَّ َثنَــا َمالِـ ٌ
ـال َح دَّ َث نِ ــي ُم َ َّم ــدُ ْب ـ ُن َأ ِب َب ْك ـ ٍـر
ِ
ِ
اديـ ِ
ـان إِ َل َع َر َف ـ َة.(((»...
ـي انــه ســأل انس ـ ًا ومهــا َغ َ
ال َّث َق ف ـ ُّ

2 .2الصي ــغ املحتملــة للس ــاع وعدمــه :وذلك كقولــه :عــنّ ،
وأن ،ونحوها.
وم ــن األمثلــه عليها:

ِ
ش َع ْن طاوس قوله ،روى َعنْ ُه َأ ُب و ُم َعاوية»(((.
أُ .
«م َ َّم د ْب ن بالل ا ْل ُق َر ّ

«م َ َّم د ْبن أيوب أن حميصة َس َأ َل النبي ﷺ َع ِن احلجام»(((.
بُ .

«م َم ــد ب ــن س ـ ِ
ـح ُاق َأ ْخ َب َنــا ُم َعــا ٌذ َقـ َ
ـع يدَ :قـ َ
ـال َح دَّ َث نِ ــي
ـال ِل إِ ْسـ َ
جَ ْ َّ ُ .
ـع ٍ
ـال حدَّ َثنِ ــي ُم َم ــدُ ب ـن س ـ ِ
يد َقـ َ
ـال :قــال عم ــر
َأ ِب َع ـ ْن َق َتــا َد َة َقـ َ َ
َّ ْ ُ َ
ب ــن اخلطــاب.(((»...

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

«م َم ــد بــن برجــان :رأى أنســ ًا ،س ِ
ــم َع منــه وكيــع ،حديثــه ِف
أْ َّ ُ .
َ
ا ْل َب ْ ِ
صّيــن» (((.

«م َم ــد ب ــن مع ب ــد أدرك ُع م ــر بــن َع ب ــد العزي ــز س ـ ِ
ـم َع منــه ن ــوح
ْ
َ ْ
بْ َ ْ َّ ُ .
َ
اب ــن قي ــس»(((.

( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)46/1( ،
( )2المرجع السابق.)43/1( ،
( )3المرجع السابق.)30/1( ،
( )4المرجع السابق.)92/1( ،
( )5المرجع السابق.)40/1( ،
( )6المرجع السابق.)239/1( ،
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4 .4صي ــغ نف ــي الس ــاع((( :وذلــك كقولــه :مل يس ــمع ،وال أعل ــم لــه ســاع ًا.
ومن األمثلة عليها:

ـي ﷺ ومل يس ـ َـم ع
أ« .شــقيق ْب ــن َس ـ َل َم َة أب ــو وائــل األســدي :أدرك ال نَّبِ ـ ّ
منه شــيئا»(((.

«س ـ َل ْي َمن ْبــن مرثــدَ ... :قـ َ
ف َل ـ ُه َسـ َـا ٌع
ـال َأ ُب ــو َع ْب ـ ِـد اللََِّ :وال ُي ْع ـ َـر ُ
بُ .
ِم ـ ْن َع ِائ َش ـ َة»(((.
هــذه أب ــرز صي ــغ التحم ــل الت ــي وردت يف التاريــخ الكب ــر ،ولي ــس املقصود

اســتيعاهبا ،أو اإلطنــاب يف ذكــر أمثلــة عليهــا ،فتفصيــل ذلــك يف دراســات

أخ ــرى((( ،لكن ــي اكتفي ــت بــا خيــدم هــدف هــذه الدراســة.
ثاني ًا :طريقة اإلمام البخاري يف إي رادها:

إن بي ــان طريقــة اإلمــام البخــاري يف إي ـراد صيغ التحم ــل ،ومعرفة الس ــياق

الــذي وردت في ــه هــذه الصي ــغ ،مــن شــأنه أن يوضــح دالالهتــا عنــده ،إال أنن ــي،

ومــن خــال االطــاع عــى الدراســات الت ــي تكلم ــت عــن معــاين هــذه الصي ــغ

عنــد اإلمــام البخــاري ،مل أجــد مــن رصح بالتنبي ــه عــى هــذا األم ــر.

( )1انظ ــر :بواعنــة ،ســعيد محم ــد ،عب ــارات نف ــي الس ــماع عنــد البخــاري ف ــي التاريــخ الكبي ــر ،بحــث منش ــور،
مجلــة دراســات عل ــوم الش ــريعة ،الجامعــة األردني ــة ،مجلــد (2007 ،)34م( ،ص .)698وقــد تنبهــت لهــذا النوع
مــن الصي ــغ بعــد اطالع ــي عل ــى البحــث ،لكنن ــي بعدهــا وجــدت الدكت ــور أحم ــد عب ــد اللــه قــد س ــبقه إل ــى
ذلــك ،فأف ــرد مبحثـ ًا ســماه :اصطالحــات البخــاري النقديــة الدالــة عل ــى عــدم ثب ــوت الس ــماع ،ولعــل الدكت ــور
البواعنــة ل ــم يطلــع عل ــى مــا كتب ــه الدكت ــور أحم ــد لق ــرب العهــد بي ــن دراســتيهما.
( )2البخاري ،التاريخ الكبير.)245 /4( ،
( )3المرجع السابق.)39/4( ،
( )4لالستزادة :ينظر الدراسات المشار إليها سابقا.
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ويمك ــن بي ــان الصــور الت ــي يذك ــر فيهــا اإلمــام البخــاري صي ــغ التحم ــل

ع ــن الش ــيوخ عــى النح ــو اآليت:

1 .1ذكــر صيغــة التحمــل مــع الشــيخ جمــردة مــن دون ســند :وذلــك
«م َ َّم ــد بــن إســاعيل
كقــول اإلمــام البخــاري يف املثــال الســابقُ :
ِ
(((
«ســليامن ْب ــن صالــح
البجــي َس ــم َع يوســف ْب ــن ُم َ َّم ــد»  .وقولــهُ :
روى َع ـ ِ
ـح اق ْبــن إِ ْب َر ِاه ي ــم»((( .وقولــه:
ـن ا ْبــن ا ُمل ب ــاركَ ،ر َوى َع نــه إِ ْس ـ َ
«م َ َّم ــد ْب ــن ثاب ــت العب ــدي َأ ُب ــو َع ْب ــد اللَّ ا ْل َب ـ ْ ِ
ـر ّي َع ـ ْن نافــع و َع ْم ــرو
ُ

ْب ــن دينــار .(((»...

2 .2ذكــر صيغــة التحمــل مــع الشــيخ يف ســياق ســند :وذلــك كقــول
ِ
ِ
ـيَ :ع ـ ْن ُم َم ــد ْب ـ ِ
ـن َزيــدَ ،ع ـ ْن
البخــاريُ :
«م َم ــد ْب ـ ُن إب راهي ــم ،الباهـ ُّ
َشــهرَ ،ع ـن َأيب س ـ ِ
ـع يد اخلُـ ِ
ـدر ِّيَ ،قـ َ
وس ــلم َع ن
ـالَ :نَ ــى َص ــى اللَُّ َع َل ي ــه َ
ْ َ
َضبـ ِـة ِ
الغائ ـ ِ
ري ،يعد يف
ـص  .(((»...وقولــه« :حمم ــد بــن إِب راهيم ال َي شـ ُك ُّ
َ
ِ
الب رصيــنَ ،قـ َ
وســف :حدَّثنــا ُم َم ــد ْب ـ ُن إِب راهيم
ـي ،وبِــر ْب ـ ُن ُي ُ
ـال ِل َعـ ٌّ
ـت ُثامم ــةَ ،أنــا َأراد ِ
ت ْ
ـج .(((»...
الَـ َّ
ال َي ش ـ ُك ري ،حدَّثتن ــي ُأم ُكل ُث ــوم بِنْـ ُ َ َّ َ َ َ
3 .3اجلمــع بــن صيغتــن للتحم ــل ع ــن الش ــيخ نفس ــه :وذلــك كقولــه:
ـي َب ـ ِ
ـاري ،وزائــدة:
ـر ّي ... ،وقــال األَنصـ ّ
الرياح ـ ّ
«رف ـَـ ــيعَ ،أب ــو العالي ــة ِّ
ُ

( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)35/1( ،
( )2المرجع السابق.)20/4( ،
( )3المرجع السابق.)50/1( ،
( )4المرجع السابق.)23/1( ،
( )5المرجع السابق.)26/1( ،
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َع ـن ِهشــامَ ،ع ـن ح فصــةَ ،ع ـن َأيب العالي ــة ،س ـ ِ
ـم َع علي ـ ًا  ...وقــال
ْ
ْ َ
ْ
َ
ـال :س ـ ِ
عت أبــا العالي ــة ،و َك َ
ان أدرك
ـم ُ
آدم :حدَّثنــا ُشــعبةَ ،ع ـ ْن َقتــادةَ ،قـ َ َ
ـالَ :قـ َ
علي ــاَ ،قـ َ
ـي :القضــاة ثالثــة»((( .وقولــهَ « :م ُم ــد ْبــن بِــر
ـال عـ ٌّ
ب ــن ب ِشــر بــن مع ب ــد ،األَس ـ َل ِم ي .س ـ ِ
ـم َع أبــاهَ ... ،قـ َ
ـال َأب ــو َع ب ــد اهللِ:
ْ َ َ
ْ َ
ُّ َ

َقـ َ
ـال ِل َط ل ــق :حدَّثنــا ُم َم ــد ْب ـ ُن بِــرَ ،ع ـ ْن َأبي ــهَ ،ع ـ ْن َجــدِّ ه»(((.

4 .4ذكــر صيغــة دالــة عــى الســاع مــن الشــيخ ،ثــم ذكــر مــا ينفــي
«جِ يــل ب ــن زيــد الطائــي ،س ِ
ــم َع ا ْب ــن
الســاع منــه :وذلــك كقولــهَ :
ْ
َ
ُع َم ــر روى َعنْ ـ ُه الث ــوري وعب ــاد ْب ــن الع ـوامَ ،قـ َ
حــد َع ـ ْن َأ ِب بك ــر
ـال َأ ْ َ
ْبــن عي ــاش َع ـ ْن مجي ــل :هــذه أحادي ــث ا ْب ــن ُع َم ــر مــا س ــمعت م ــن

ا ْب ــن ُع َم ــر شــيئا إنــا قالــوا :اكتــب أحاديــث ا ْب ــن ُع َم ــر! فقدمــت
املدينــة فكتبتهــا»((( .وقولــه« :زيــاد ْب ــن ميم ــون َأ ُب ــو عــارة الب ــري
الثقف ــي صاح ــب الفاكهــة ،س ـ ِ
ـم َع أنس ــا ،ترك ــوهَ ،قـ َ
ـال عــي ْب ــن نــر
َ

أخ ربنــا بــر ْبــن ُع َم ــر :ســألت زيــاد ْب ــن ميم ــون أبا عــارة َع ـ ْن حديث
َر َوا ُه َع ـ ْن أن ــس فقــال :وحيك ــم أحس ــب وا كن ــت هيوديــا أو ن رصاني ــا أو
جموس ــيا ،قــد رجعــت عــا كن ــت أحــدث بِـ ِـه َع ـ ْن أن ــس ،مل أســمع م ــن

أن ــس ش ــيئا كنــاه ُم َ َّم ــد ْب ــن يزيــد ال واســطي»(((.

( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)326/3( ،
( )2المرجع السابق.)44/1( ،
( )3المرجــع الس ــابق .)215/2( ،وقــد اســتفدت هــذا المثــال والــذي يلي ــه مــن الدري ــس ،خالــد منصــور ،موقــف
اإلمامي ــن البخــاري وم س ــلم مــن اشــت راط ال ّلق ي ــا والس ــماع ف ــي الس ــند المعنعــن ب ي ــن المتع ِ
اص ريــن ،مكتب ــة
َ
َ
ّ
ّ
ّ َ
ُ
الرشــد ،الس ــعودية( ،ص.)103-102
( )4المرجع السابق.)370/3( ،
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وبعــد ،فهــذه هــي الصــور التــي يذكــر فيهــا اإلمــام البخــاري صيــغ

التحم ــل عــن الش ــيوخ ،أق ــول ذلــك مــن خــال اطالع ــي عــى عينــة الدراســة،
وعــى الدراســات الس ــابقة ،وســأبني يف املطل ــب اآليت دالالت صي ــغ التحم ــل

عنــد اإلمــام البخــاري ،مستأنس ـ ًا بطريقتــه يف ذكرهــا.

* املطلب الثاين :مصدر صيغ التحمل الواردة يف التاريخ الكبري:
هــل صي ــغ التحم ــل ال ـواردة يف التاريــخ الكب ــر مــن كالم البخاري نفس ــه؟

أو ه ــي حكايــة منــه ملــا ورد يف اإلســناد؟ معرفــة إجابــة هــذا الس ــؤال ،مهم ــة يف
حتديــد معــاين صي ــغ التحم ــل ودالالهتــا عنــد اإلمــام البخــاري ،لذلــك تناوهلــا
بعضه ــم بالدراســة ،ويمكــن تلخي ــص مــا ذهب ـوا إلي ــه عــى النح ــو اآليت:

يــرى الشــيخ املعلمــي أن هــذه الصيــغ ليســت مــن أحــكام البخــاري

وترصفاتــه ،وإنــا ينقلهــا كــا وردت((( ،وتبع ــه يف ذلــك الش ــيخ عب ــد اهلل اجلديــع

يف كتابــه حتريــر علــوم احلديــث((( ،وكذلــك الشــيخ عمــرو عبــد املنعــم يف

تعليقــه عــى نزهــة النظ ــر((( ،فذه ــب األخ ـران إىل أن مــا ورد يف ال رتاج ــم م ــن
صي ــغ إنــا ه ــي حكايــة م ــن البخــاري ملــا جــاء يف األســانيد ،وليس ــت حك ـ ًا

منــه باالتصــال أو االنقطــاع ،وأن احلكــم باالتصــال واالنقطــاع مبنــي عــى
( )1قــال الشــيخ المعلمــي فــي تعلقيــه علــى الموضــح للخطيــب (« :)128/1قــول البخــاري فــي الت راجــم:
ســمع فالن ـ ًا .لي ــس حكم ـ ًا منــه بالس ــماع ،وإنمــا ه ــو إخب ــار بــأن ال ـراوي ذك ــر أنــه ســمع».
( )2انظ ــر :الجديــع ،عب ــد اللــه يوســف ،تحري ــر عل ــوم الحديــث ،ط2003 ،1م ،مؤسس ــة الريــان للطباعــة والنش ــر
والتوزيــع ،لبنــان.)184-183/1( ،
( )3انظ ــر :ســليم ،عم ــرو عب ــد المنع ــم ،تحقي ــق تزهــة النظ ــر ش ــرح نخب ــة الفك ــر البــن حج ــر ،مكتب ــة ابــن تيمي ــة،
مص ــر( ،ص.)57
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دراســة الس ــند الــذي وردت في ــه صيغــة التحم ــل .وهــذا ال ـرأي ه ــو ظاه ــر مــا
ذه ــب إلي ــه الدكت ــور أمحــد عب ــد اهلل يف رســالته(((.
وقد استدل وا عىل ذلك بأدلة:

ال ــا ِن« :س ـ ِ
ِ
ـم َع
1 .1أن اإلمــام البخــاري قــال يف ترمجــة ثعلب ــة ب ــن يزيــد ْ َّ ّ َ
َع ِل ي ــا ،روى َعنْـه حبي ــب ابــن َأ ِب َثابِـ ٍ
ـن ،فِ ي ـ ِـه َن َظ ـ ٌـر،
ـتُ ،ي َع ــدُّ ِف ا ْل ُك وفِ ِّي ـ َ
ُ
ًّ َ َ
ِ ِ
َق َ
ــي :إِ َّن األُ َّم ــ َة َســ َت ْغ دُ ُر بِ َ
ــكَ ،وال يتابــع عليــه»(((.
ــال ال نَّبِ ُّ
ــي ﷺ ل َع ٍّ
فعلــق ابــن عــدي عــى كالم البخــاري قائــاًَ « :و َل ْ َأ َر َلــ ُه َح ِدي ًثــا
ِ
ِ
ـي ففي ــه نظ ــر كــا قــال
ُم نْ َك ـ ًـرا ف مقــدار مــا يرويــه وأمــا ســاعه مــن َعـ ّ
البخــاري»((( .فقالــوا((( :إن فهــم ابــن عــدي لــكالم البخــاري بــأن
«في ــه نظ ــر» عنــده املقصــود هب ــا ســاع ثعلب ــة مــن عــي ،هــذا الفه ــم دل
عــى أن البخــاري مل ي ــرد بقولــه «س ــمع علي ـ ًا» أن يثب ــت لــه الس ــاع،
فــا يس ــتقيم أن يثب ــت الس ــاع ث ــم يق ــول ع ــن الس ــاع أنــه في ــه نظ ــر،

لذلــك خرج ـوا بنتيج ــة أن ق ــول البخــاري «س ــمع علي ــا» ه ــو حكايــة
عــا جــاء يف اإلســناد ال أكث ــر.

2 .2أن اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل قــال يف ترمجــة عبيــد بــن آدم« :ســمع
( )1إذ يق ــول« :والبخــاري يح ــرص ف ــي العــادة عنــد بيانــه لكيفي ــة روايــة ال ـراوي عــن ش ــيخه عل ــى أن يذك ــر الصيغــة
الت ــي وجدهــا ف ــي األســانيد ،وال يتص ــرف فيهــا» احم ــد عب ــد اللــه ،منهــج اإلمــام البخــاري ف ــي التعلي ــل مــن
خــال كتابــه التاريــخ الكبي ــر( ،ص.)50
( )2البخاري ،التاريخ الكبير.)174/2( ،
( )3ابن عدي ،الكامل في الضعفاء.)323/2( ،
( )4القائل هو الدكتور عبد الله الجديع ،تحرير علوم الحديث.)184/1( ،
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ُع َم ــر وأبــا هري ــرة رىض اهلل َع ن ُْه ـ َـا ،روى َع نْ ـ ُه عيس ــى ْب ــن ســنان»(((.
فقالــوا((( :إن ســاع عبيــد بــن آدم مــن عمــر بــن اخلطــاب ورد يف

«إســناد منكــر» يف مســند أمحــد((( ،وال يصــح إثبــات الســاع إال إذا
جــاء بس ــند صحي ــح ،وبنــا ًء عىل جزمه ــم أن اإلمــام البخــاري يعلم أن

ســاع عبي ــد مــن عم ــر ريض اهلل عنــه مل يثب ــت ،ف ــروا ق ــول البخــاري

«س ــمع عم ــر» بأنــه حكايــة ملــا جــاء يف اإلســناد ،ولي ــس ترصف ـ ًا منــه.

3 .3أن اإلمــام البخــاري قــال يف ترمجــة دينــار أيب الع ي ــزار« :أراه س ِ
ــم َع
َْ
َ
علي ـ ًا»((( .قــال الدكت ــور أمحــد عب ــد اهلل« :فكن ــت أظ ــن أن هــذا شــك
م ــن البخــاري يف الس ــاع ،فنظ ــرت يف كتــاب اب ــن أيب حات ــم وجدتــه

ترمجــه عــن أبي ــه بنف ــس مــا ه ــو هنــا ،وزاد :وه ــو الشــاك يف لقي ــه علي ًا.
فعلمنــا أن الشــك م ــن دينــار نفس ــه ونقلــه البخــاري كــا ه ــو»(((.

وهنــاك رأي آخــر مفــاده أن صيــغ التحمــل الــواردة يف ت راجــم التاريــخ

الكب ــر مــن تــرف اإلمــام البخــاري ،ومل يلت ــزم بنقلهــا كــا جــاءت يف اإلســناد،

وهــذا ال ـرأي يفه ــم م ــن كالم الدكت ــور خالــد الدري ــس ،إذ يق ــول « :فالبخــاري
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)441/5( ،
( )2القائل هو الشيخ عمرو عبد المنعم في حاشيه على نزهة النظر( ،ص.)57
( )3انظر :أحمد بن حنبل ،المسند.)261/370/1( ،
( )4البخاري ،التاريخ الكبير.)245/3( ،
( )5أحم ــد عب ــد اللــه ،منهــج اإلمــام البخــاري ف ــي التعلي ــل مــن خــال كتابــه التاريــخ الكبي ــر( ،ص .)50وعندمــا
رجعــت إل ــى الج ــرح والتعديــل البــن أب ــي حات ــم ( )431/3وجــد العب ــارة اآلتي ــة« :دينــار أب ــو العي ــزار أراه ســمع
علي ــا ،روى حمــاد الخي ــاط عــن عب ــد اللــه بــن ميس ــرة عنــه وه ــو الشــاك ف ــي لقي ــه علي ــا رض ــي اللــه عنــه
ســمعت أب ــي يق ــول ذلــك» .فتبي ــن أن الشــاك ه ــو إمــا حمــاد أو عب ــد اللــه بــن ميس ــرة ،ويس ــتبعد أن يك ــون
الشــاك ه ــو دينــار نفس ــه إذ كي ــف يشــك ف ــي ســماعه مــن ش ــيخه .واللــه أعل ــم.
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هنــا بلــغ م ــن شــدة عنايتــه ،وعظي ــم اهتاممــه هب ــذه املس ــألة أن يذك ــر كلم ــة

«عــن» بــدل «ســمع» يف ت راجــم الذيــن مل يثبــت عنــده ســاعهم ممــن رووا
عنه ــم ،فه ــو يف ــرق بــن مــا ثب ــت ســاعه لصاح ــب الرتمجــة مم ــن روى عنه ــم

بقولــه :ســمع ،ومــا مل يثب ــت عنــده أنــه س ــمع ممــن روى عنه ــم بقولــه :عــن»(((.
فيفه ــم مــن هــذا الــكالم أن اإلمــام البخــاري يتــرف بصي ــغ الس ــاع بحس ــب
ثب ــوت الس ــاع وانتفائــه عنــده .إال أن الدكت ــور الدري ــس اســتدرك بعــد ذلــك

فذكــر أن البخــاري يصــدر الرتمجــة أحيانــ ًا بذكــر صيغــة األداء التــي بلغتــه
ووصل ــت إلي ــه(((.

وللدكت ــور أمحــد عب ــد اهلل -أيض ـ ًا -كالم يفه ــم منــه أن اإلمــام البخــاري

يتــرف بالصيــغ وال ينقلهــا كــا جــاءت ،يقــول الدكتــور يف ســياق كالمــه

عــن طريقــة البخــاري يف ذكــر شــيوخ الــراوي وتالميــذه« :فتــارة يــرح [أي
البخــاري] بالس ــاع وجي ــزم بــه ،فيق ــول :س ــمع م ــن فــان  ...وقــد ظه ــر يل م ــن

خــال التتبــع واالســتق راء أن البخــاري إذا عــدل عــن «ســمع» إىل «عــن» يف

ذك ــره لش ــيوخ ال ـراوي ،أن «عــن» عنــده غالب ـ ًا تعني عــدم اللقــاء أو الس ــاع»(((.
فيفه ــم م ــن كالمــه مــا يفه ــم م ــن كالم الدري ــس ِم ــن ك ــون اإلمــام البخــاري
يتــرف يف صي ــغ الس ــاع بحس ــب ثبوتــه وانتفائــه عنــده.

( )6خالــد الدري ــس ،موقــف اإلمامي ــن البخــاري ومس ــلم مــن اشــت راط اللقي ــا والس ــماع ف ــي الس ــند المعنعــن بي ــن
المتعاصريــن( ،ص.)97
( )7انظر :المرجع السابق( ،ص.)103
( )8أحم ــد عب ــد اللــه ،منهــج اإلمــام البخــاري ف ــي التعلي ــل مــن خــال كتابــه التاريــخ الكبي ــر( ،ص .)49وأشــار
الدكت ــور أحم ــد عب ــد اللــه ف ــي الحاش ــية إل ــى كالم الدكت ــور الدري ــس ممــا يــدل عل ــى تأيي ــده لــه ف ــي رأيــه.
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وســأناقش الــكالم الس ــابق يف النقــاط اآلتي ــة ،ث ــم أتب ــع ذلــك بذك ــر ال ـرأي

الــذي أراه صوابـ ًا.

أوالً :في ــا يتعل ــق بال ـرأي األول الــذي ي ــرى أن صي ــغ التحم ــل منقولــة م ــن

الس ــند ،فقــد اســتدل أصحابــه بفه ــم اب ــن عــدي لق ــول البخــاري «في ــه نظ ــر»

بــأن مقصــود البخــاري «يف ســاعه نظ ــر» لك ــن البخــاري قــال «س ــمع علي ـ ًا»

ألنــه ال يتــرف بصي ــغ التحم ــل .أق ــول :أســتبعد أن يك ــون قصــد البخــاري

بقولــه «في ــه نط ــر» اإلشــارة إىل ســاع ثعلب ــة م ــن عــي ،وإنــا قصــده اإلشــارة إىل
ضع ــف بع ــض أحاديثــه ع ــن عــي ،بدلي ــل مــا جــاء مب ــارشة بعــد قولــه «في ــه

نظ ــر» فقــد أت ــى بحدي ــث لثعلب ــة ع ــن عــي وقــال «ال يتابــع علي ــه» ،أمــا كالم
اب ــن عــدي عندمــا قــال «يف ســاعه م ــن عــي نظ ــر كــا قــال البخــاري» فــا

أفه ــم منــه أنــه يريــد أصــل الس ــاع بمعن ــى أن هــذا ال ـراوي مشــكوك يف ســاعه
مــن عــي ،وإنــا يريــد أن يف بع ــض مــا س ــمعه مــن عــي في ــه نظ ــر ،فيك ــون اب ــن
عــدي بذلــك م وافق ـ ًا للبخــاري في ــا ذه ــب إلي ــه م ــن ك ــون األحادي ــث الت ــي

س ــمعها ثعلب ــة م ــن عــي فيهــا نظ ــر .خصوص ـ ًا أن ثعلب ــة رصح بالس ــاع م ــن

عــي يف أكث ــر م ــن موضــع صحي ــح((( ،ث ــم إن ثعلب ــة بــن يزيــد كان عــى رشطــة
عــي ريض اهلل عنــه((( ،وهــذا يق ــوي احتــال ســاعه منــه ،أضــف إىل ذلــك أنن ــي
( )1انظ ــر مث ـاً :ابــن أب ــي ش ــيبة ،أب ــو بك ــر عب ــد اللــه بــن محم ــد بــن إب راهي ــم (ت235ه ـــ) ،المصنــف ،تحقي ــق
كمــال يوســف الح ــوت ،ط1409 ،1ه ـــ ،مكتب ــة الرشــد ،الس ــعودية.)30607/193/6( ،
( )2قــال ذلــك ابــن الج ــوزي ،جمــال الديــن أب ــو الف ــرج عبد الرحمــن بن عل ــي (ت597ه ـــ) ،الضعفــاء والمتروكون،
تحقي ــق عب ــد اللــه القاض ــي ،ط1406 ،1ه ـــ ،دار الكتــب العلمي ــة ،لبنــان .)161/1( ،وقــد نس ــب ابــن حج ــر
هــذا الق ــول إل ــى ابــن حب ــان ،لكن ــي ل ــم أره عنــد ابــن حب ــان ،وإنمــا وجــدت عنــد ابــن الج ــوزي قولــه« :ســمع
ِ
ان عل ــى ش ــرطته َقـ َ
ـال ا ْبــن ح َب ــان َك َ
الس ـ َـام َو َك َ
ان غالي ــا فِ ــي الت ََّش ـ ُّي ع».
ـي َع َل ْي ــه َّ
مــن َعل ـ ّ
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مل أجــد يف كت ــب ال رتاج ــم والعلــل م ــن تكل ــم يف ســاع ثعلب ــة ب ــن يزيــد م ــن

عــي ،س ــوى مــا جــاء يف كالم اب ــن عــدي الــذي وضح ــت امل ـراد منــه آنف ـ ًا.

ثاني ـ ًا :اســتدل وا بق ــول البخــاري ع ــن عبي ــد ب ــن آدم« :س ــمع عم ــر وأبــا

هريــرة» فقالــوا بــا أن اإلســناد الــذي ورد فيــه ذكــر ســاع عبيــد مــن عمــر
إســناد منك ــر ،فــإن البخــاري مل يقصــد إثب ــات الس ــاع ،وإنــا حك ــى الصيغــة

كــا جــاءت يف الس ــند .وهــذا يف نظ ــري بعي ــد ع ــن الص ـواب لعــدة أس ــباب:
1 .1أن اإلســناد الــذي ورد في ــه ذك ــر ســاع عبي ــد م ــن عم ــر ال يصــل إىل
حــد النــكارة ،بــل أشــد مــا يقــال فيــه إنــه ضعيــف ،وقــد حســنه

بعضهــم كابــن كثــر(((.

2 .2أين مل أجــد م ــن تكل ــم يف ســاع عبي ــد م ــن عم ــر ريض اهلل عنــه ،بــل
عــى العك ــس م ــن ذلــك ،قــال اب ــن حج ــر« :رصح [أي عبي ــد ب ــن آدم]
ِِ
ــع َك ْع ــب ِع نْــد
قصــة جــرت َلــ ُه َم َ
بِ َس َــاعه مــن عمــر ِف ا ْل ســند ِف َّ
فتــح َب ي ــت ا ُْل َق ــدّ س»(((.

3 .3عــى فــرض أن هــذا اإلســناد منكــر ،وأن ســاع عبيــد بــن آدم مــن
عم ــر مل يثب ــت ،فهــل يعقــل أن ي ــورد األمــام البخــاري صيغــة الس ــاع

[املنك ــرة] ،وال يعل ــق عليهــا أو يب ــن ضعفهــا ،كــا فعــل عنــد كالمــه

ع ــن ســاع ثعلب ــة م ــن عــي عندمــا قــال «في ــه نظ ــر»؟؟!! ،أمــا وإنــه مل
( )1انظر تعليق الشيخ شعيب األرناؤوط على مسند أحمد (.)261/370/1
( )2ابــن حج ــر ،تعجي ــل المنفعــة بزوائــد رجــال األئم ــة األربعــة ،تحقي ــق إك ـرام اللــه إمــداد الحــق ،ط1996 ،1م ،دار
البشــائر ،لبنــان .)849/1( ،ويش ــير بذلــك إل ــى حديــث المس ــند الــذي أش ــرت إلي ــه آنفــا.
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يعل ــق عــى هــذه الصيغــة ،فــدل ذلــك عــى أنــه يريــد إثب ــات ســاع

عبي ــد م ــن عم ــر ريض اهلل عنــه.

ثالثــ ًا :اســتدل الدكتــور أمحــد عبــد اهلل بقــول البخــاري عــن دينــار أيب

العي ـزار «أراه س ــمع علي ـ ًا» ،بــأن البخــاري مل يقصــد بكالمــه أنــه ه ــو الشــاك،
وإنــا ه ــو ناقــل ملــا جــاء يف اإلســناد ،بدلي ــل مــا جــاء يف اجل ــرح والتعديــل الب ــن

أيب حات ــم .وأق ــول :ال أرى أن هنــاك حاجــة للرج ــوع إىل اجل ــرح والتعديــل الب ــن

أيب حاتــم حتــى نعلــم أن «أراه ســمع عليــ ًا» ليســت مــن كالم البخــاري،
فالبخــاري نفس ــه رصح بذلــك فقــال« :دينــار َأب ــو العي ـزار ،أراه س ـ ِ
ـم َع علي ــا،
ُ
َ
قالــه محــاد اخلي ــاط َع ـ ْن َع ْب ــد اللَّ ْب ــن مي ــرة»((( .ف ــرح بــأن هــذا لي ــس م ــن

كالمــه وإنــا قالــه محــاد اخليــاط عــن عبــد اهلل بــن ميــرة .فالبخــاري إذن،
عندمــا قــال «أراه س ــمع علي ــا» أراد أن ينب ــه القــارئ أن هــذا لي ــس م ــن كالمــه
فنس ــبه إىل صاحب ــه.

رابعـ ًا :أمــا وجهــة نظ ــر مــن رأى أن البخــاري يتــرف بالصي ــغ مــن عنده،

بحيــث يســخدم الســاع يف موضــع ،ويســتخدم العنعنــة يف موضــع آخــر

بحس ــب ثب ــوت الس ــاع وانتفائــه عنــده ،فهــذا سأناقشــه إن شــاء اهلل يف املس ــألة
القادمــة عنــد الــكالم عــى معــاين هــذه الصي ــغ عنــد اإلمــام البخــاري.

واإلجابــة الت ــي أراهــا أق ــرب للص ـواب في ــا يتعلــق بصيــغ التحم ــل يف

التاريــخ الكبــر تتلخــص يف النقــاط اآلتيــة:
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)245/3( ،
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 .1إطــاق الق ــول بــأن هــذه الصي ــغ مــن كالم البخــاري ،أو م ــن نقلــه دون

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

يذك ــر أحيانـ ًا أكث ــر مــن صيغــة لتحم ــل ال ـراوي عــن الش ــيخ نفس ــه ،كقولــه يف
ـع يد ب ــن ا ْل عـ ِ
ـع يد بــن َع م ــرو ب ــن س ـ ِ
ترمجــة س ـ ِ
ـاص« :س ــمع عائشــة واب ــن عم ــر
َ
ْ
ْ
ْ ْ َ
َ
الص َم ـ ِـد َقـ َ
ـال حدثنــا َع ْم ـ ُـرو ْب ـ ُن
وع ــن أيب هري ــرةَ ... ،وقــال َع ْب ــدَ ُة حدثنــا َع ْب ــدُ َّ
ِ
ِ
ِ
ـي ﷺ ،(((»... :فقــال
َْ
ي َي ــى َس ــم ْع ُت َج ــدِّي َس ــم ْع ُت َأ َبــا ُه َر ْي ـ َـر َة َس ــم ْع ُت ال نَّبِ ـ َّ
مــرة «عــن أيب هريــرة» ومــرة «ســمع أبــا هريــرة» ،فــإذا قلنــا إن هــذه الصيــغ
حكايــة م ــن البخــاري ملــا جــاء يف اإلســناد ،نك ــون قــد جانبنــا الص ـواب ألن
اإلســناد املذك ــور يف الرتمجــة لي ــس في ــه «ع ــن أيب هري ــرة» وإنــا «س ــمعت» ،وإذا

قلنــا إن هــذه الصي ــغ م ــن تــرف البخــاري وأنــه قصــد بقولــه «ع ــن» عــدم
إثب ــات ســاع س ــعيد م ــن أيب هري ــرة ،نك ــون قــد جانبنــا الص ـواب أيض ـ ًا ألن

ســاع س ــعيد م ــن أيب هري ــرة ثاب ــت ،حت ــى إن البخــاري أخ ــرج يف غ ــر موضــع
م ــن صحيح ــه لس ــعيد ع ــن أيب هري ــرة((( ،فل ــو مل يك ــن الس ــاع ثابت ـ ًا عنــده ملــا

أخ ــرج لــه يف الصحي ــح.

فح ْك منــا عــى هــذه الصي ــغ بأنــه م ــن كالم البخــاري أو م ــن نقلــه
وبعــدُ ،

ع ــن اإلســناد ،مبن ــي عــى الس ــياق الــذي وردت في ــه.

( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)499/3( ،
( )2انظ ــر مثـاً :البخــاري ،الجامــع الصحي ـح( ,كتــاب المناقــب ،بــاب عالمــات النب ــوة ف ــي اإلســام ،)3605 ،وه ــو
ذاتــه الحديــث ال ــوارد ف ــي ترجم ــة ســعيد.
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 .2فــإذا قــال البخــاري عــن ر ٍاو أنــه «س ــمع فالنـ ًا» أو «روى ع ــن فــان» أو

«أدرك فالن ـ ًا» هكــذا مب ــارشة ورصاحــة دون أن ت ــرد الصيغــة يف إســناد ،ودون أن

ينس ــبها البخــاري لقائلهــا ،فهــذا يــدل عــى أن الصيغــة م ــن كالم البخــاري،
ولي ــس بالــرورة أن تك ــون م وافقــة ملــا ورد يف اإلســناد.

 .3أمــا إذا وردت صيغــة التحم ــل يف س ــياق إســناد ،فهــذا يــدل عــى أن

البخــاري ينقلهــا كــا ه ــي دون تــرف منــه .لكنــه إذا مل يعل ــق عليهــا باإلثبات

أو النف ــي ،فــإن هــذا يعــد م وافقــة منــه ملــا جــاء يف هــذه الصيغــة م ــن إثب ــات
الس ــاع أو نفي ــه ،إذ ل ــو كان خمالف ـ ًا ملــا جــاء يف اإلســناد للزمــه أن يذك ــر ذلــك،

كــا رأينــا يف األمثلــة الس ــابقة .أق ــول ذلــك ألن التعامــل مــع البخــاري عــى أنــه
جم ــرد ناقــل للصي ــغ دون التــرف فيهــا والتعلي ــق عليهــا ،هــذا التعامــل في ــه

تقلي ــل قيم ــة البخــاري وكتابــه ،خصوص ـ ًا في ــا يتصــل بقضايــا الس ــاع ،الت ــي

يتقنهــا البخــاري ويتقــن التعب ــر عنهــا.

ـت بع ــض ال رتاج ــم ال ـواردة يف التاريــخ الكب ــر،
 .4قــد يشــكل عــى مــا قل ـ ُ

كرتمجــة زيــاد ب ــن ميم ــون ومجي ــل ب ــن زيــد الطائ ــي ،فف ــي الرتمجــة األوىل يق ــول
البخــاري« :زيــاد ْب ــن ميم ــون َأ ُب ــو عــارة الب ــري الثقف ــى صاح ــب الفاكهــة،
سـ ِ
ـم َع أنس ـ ًا ،ترك ــوهَ ،قـ َ
ـال عــي ْب ــن نــر أخ ربنــا بــر ْب ــن ُع َم ــر :ســألت زيــاد
َ
ْب ــن ميم ــون أبــا عــارة َع ـ ْن حدي ــث َر َوا ُه َع ـ ْن أن ــس فقــال :وحيك ــم أحس ــب وا
كن ــت هيوديــا أو ن رصاني ــا أو جموس ــيا ،قــد رجع ــت عــا كنــت أحــدث بِـ ِـه َع ـ ْن
أنــس ،مل أســمع مــن أنــس شــيئا»((( .فكيــف نوجــه قــول البخــاري :ســمع
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)371/3( ،
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أنس ـ ًا ،ث ــم إي ـراده ملــا ينف ــي ذلــك؟ أق ــول((( :إن التأمــل يف الس ــياق الــذي وردت
في ــه الصيغــة يــدل عــى أن البخــاري قصــد أن يق ــول «س ــمع» ،حت ــى يوصــل

لطالــب العلــم احلكــم الصحيــح عــى الــراوي ،فالقضيــة يف هــذه الرتمجــة
قضي ــة كــذب وليس ــت قضي ــة تدلي ــس ،فزيــاد مته ــم بالكــذب((( ،ول ــو قــال
البخــاري :ع ــن أن ــس ،ث ــم ســاق الروايــة نفس ــها لظ ــن القــارئ أن زيــاد ًا دل ــس

ع ــن أن ــس ث ــم رصح بعــدم الس ــاع منــه ،فأت ــى البخــاري بقولــه :س ــمع أنس ـ ًا.
إلثب ــات كــذب زيــاد يف ادعائــه الس ــاع م ــن أن ــس بدلي ــل الروايــة الت ــي ســاقها

بعــد ذلــك ،واهلل أعل ــم.

أمــا الرتمجــة الثاني ــة فقــال فيهــا« :مجي ــل ب ــن زيــد الطائ ــي ،س ـ ِ
ـم َع ا ْب ــن ُع َم ــر
ْ
َ

روى َع نْ ـ ُه َ ...ق ـ َ
حــد َع ـ ْن َأ ِب بك ــر ْب ــن عي ــاش َع ـ ْن ُج ي ــل :هــذه أحادي ــث
ـال َأ ْ َ

ا ْب ــن ُع َم ــر مــا س ــمعت م ــن ا ْب ــن ُع َم ــر ش ــيئا إنــا قال ـوا :اكت ــب أحادي ــث ا ْب ــن

ُع َم ــر! فقدمــت املدينــة فكتبتهــا»((( .ويقــال يف هــذه الرتمجــة مــا قي ــل يف الرتمجــة
قبلهــا ،فجمي ــل بــن زيــد مــروك و ٍاه((( ،لــذا أراد البخــاري مــن قولــه :ســمع ،أن
يشــر إىل أن ال ـراوي ادع ــى الس ــاع م ــن ش ــيخه وه ــو مل يس ــمع.

( )1وقــد اســتفدت مــن كالم الدكتــور خالــد الدريــس حــول هاتيــن الترجمتيــن ،فــي كتابــه موقــف اإلماميــن،
(ص.)103
( )2انظر :ابن عدي ،الكامل في الضعفاء.)127/4( ،
( )3البخاري ،التاريخ الكبير.)215/2( ،
( )4انظ ــر :ابــن حب ــان ،الثقــات)147/6( ،؛ والدارقطن ــي ،أب ــو الحس ــن عل ــي بــن عم ــر بــن أحم ــد (ت385ه ـــ)،
الضعفــاء والمتروك ــون ،تحقي ــق عب ــد الرحي ــم محم ــد القشــقري ،ط1404 ،1ه ـــ ،مجلــة الجامعــة اإلســامية،
الســعودية.)262/1( ،
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ويؤيــد مــا ذهب ــت إلي ــه ،كالم العالئ ــي يف جامــع التحصي ــل ،حي ــث قــال

يف زيــاد بــن ميمــون« :زيــاد بــن ميمــون أحــد الضعفــاء املرتوكــن روى عــن
أن ــس وأق ــر لعب ــد الرمح ــن ب ــن مهــدي وأيب داود الطيال ــي أنــه مل يس ــمع منــه
وال فائــدة يف ذكــره هنــا ألنــه كــذاب وضــع أحاديــث كثــرة وإنــا ذكــره هنــا

تبع ـ ًا الب ــن أيب حات ــم «((( ،وقــال يف مجي ــل ب ــن زيــد« :مجي ــل ب ــن زيــد الطائ ــي مل
يس ــمع م ــن عب ــد اهلل ب ــن عم ــر ريض اهلل عنهــا  ...قل ــت [أي العالئ ــي] :هــذا

ذك ــره ب ــن أيب حات ــم يف كتــاب امل راس ــيل لــه فكتبتــه تبعــا لــه ولي ــس ممــا نح ــن
بصــدده فــإن املرســل إنــا يظه ــر فائدتــه إذا كان ا ِ
ملرســل حمتجــا بــه ومجي ــل ب ــن

زيــد هــذا قــال في ــه ابــن معــن لي ــس بثقــة واإلنــكار علي ــه إنــا جــاء م ــن إدعــاء
ســاع مــا مل يســمع فإنــه قــال يف عــدة أحاديــث حدثنــا ابــن عمــر ومل يكــن
س ــمع منــه»(((.

 .5ولنعــرف الفــرق بــن إشــارة البخــاري ملوضــوع الكــذب يف الســاع،

وإشــارته للتدلي ــس أو اإلرســال ،أذك ــر مــا قالــه رمحــه اهلل يف ترمجــة خمرمــة ب ــن
«م ـْ ـ َـرمة ْب ـ ُن َب ِكـ ِ
ـن َع ْب ـ ِـد اللَِّ ْب ـ ِ
ـر ْب ـ ِ
ـج َع ـ ْن َأبِ ي ــه َ ...قـ َ
بك ـرَ :
ـال ا ْبــن هالل:
ـن األَ َشـ ِّ
سـ ِ
ـم عت محــاد ْب ــن خالــد اخلي ــاط قــال :أخ ــرج خمرمــة اب ــن بكــر كتب ـ ًا ف َقـ َ
ـال:
َ
أس ـ َـم ْع منهــا ش ــيئ ًا»((( .أق ــول :ألن البخــاري هنــا أراد أن يشــر
هــذه كتــب َأ ِب مل ْ
إىل إرســال خمرمــة ع ــن أبي ــه قــال :ع ــن أبي ــه ،ث ــم جــاء بروايــة تؤيــد مــا ذه ــب
( )1العالئــي ،صــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن كيكلــدي (ت761ه ـــ) ،جامــع التحصيــل فــي أحــكام
الم راســيل ،تحقيــق حمــدي عبــد المجيــد الســلفي ،ط1986 ،2م ،دار عالــم الكتــب ،لبنــان( ،ص.)178
ويقصــد بقولــه« :تبعــ ًا البــن أبــي حاتــم» ،أي ألن ابــن أبــي حاتــم ذكــره فــي كتابــه الم راســيل.
( )2العالئي ،جامع التحصيل( ،ص.)155
( )3البخاري ،التاريخ الكبير.)16/8( ،
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إلي ــه ،بخــاف الرتمجــن الس ــابقتني ،قــال يف أوهلــا :س ــمع ،ث ــم نف ــى الس ــاع

ليشــر إىل كــذب ال راويــن يف ادعائهــا الس ــاع .واهلل أعل ــم.

والــذي أخل ــص إلي ــه م ــن الــكالم الس ــابق ،أن حتديــد مــا إذا كان ــت صي ــغ

التحم ــل م ــن تــرف البخــاري أو إنــه نقلهــا م ــن اإلســناد كــا ه ــي ،ينبن ــي

عــى الس ــياق الــذي وردت في ــه هــذه الصي ــغ ،فمنهــا مــا ه ــو مــن قولــه ،ومنهــا
مــا ه ــو حكايــة ملــا ورد يف اإلســناد ،واهلل أعل ــم.

* املطلب الثالث :دالالت صيغ التحمل عند اإلمام البخاري:
مــا هيمن ــي يف هــذا املطل ــب ه ــو بي ــان معن ــى ق ــول البخــاري (ع ــن فــان)،

ذلــك أهنــا حتتمــل االتصــال واالنقطــاع ،بخــاف صيــغ التحمــل األخــرى،
فداللتهــا واضح ــة كقولــه :س ــمع ،أو أدرك ،أو رأى.
وبيان اآلراء يف هذه املسألة عىل النحو اآليت:

الــرأي األول :أن «عــن» يف التاريــخ الكبــر حممولــة عــى االتصــال مــا مل

يوجــد قرينــة دالــة عــى عــدم الس ــاع ،كالتدلي ــس أو عــدم اإلدراك ،وه ــو مــا

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

ال ـرأي الثــاين :أن «ع ــن» تــدل غالب ـ ًا عــى االنقطــاع ،وه ــو مــا ذه ــب إلي ــه

الدكت ــور خالــد الدري ــس((( ،والدكت ــور أمحــد عب ــد اهلل(((.

( )1انظــر :حــوى ،محمــد ســعبد ،منهــج البخــاري فــي الجــرح والتعديــل ،أطروحــة دكتــوراه ،جامعــة بغــداد،
1996م( ،ص.)361
( )2انظ ــر :خالــد الدري ــس ،موقــف اإلمامي ــن مــن اشــت راط اللقي ــا والس ــماع ف ــي الس ــند المعنعــن( ،ص 97ومــا
بعدهــا) .وقــد بي ــن أن «عــن» ال تعن ــي نف ــي الس ــماع بيقي ــن ،بــل تعن ــي عــدم ثب ــوت الس ــماع عنــد البخــاري.
( )3انظر :أحمد عبد الله ،منهج البخاري في التعليل في التاريخ الكبير( ،ص.)49
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والــذي أراه أق ــرب للص ـواب ه ــو ال ـرأي األول ،وه ــو ك ــون «ع ــن» حممولــة

غالب ـ ًا عــى االتصــال إال إذا وجــدت قرينــة ترصفــه لالنقطــاع .إال أن صاحب ــه مل

يفصــل الــكالم يف الق رائــن الت ــي تــرف «عــن» عــن معنــاه األصــي ،لــذا ال بــد
مــع التنبي ــه عــى اآليت:

1 .1ال يمك ــن حتديــد معن ــى «ع ــن» بدراســتها جم ــردة ع ــن الس ــياق الــذي
وردت في ــه ،ألن الس ــياق ه ــو الــذي يوجــه معناهــا باجت ــاه معــن.

2 .2م ــن الق رائ ــن الت ــي تــرف «ع ــن» ع ــن معناهــا ،وجتعلهــا دال ـّ ــة عــى
االنقطــاع ،مــا يــي:

أ .إذا اجتمع قول البخاري «عن فالن» وقوله «سمع فالن ًا» يف الرتمجة

نفس ــها ،فــإن اق ـران «ع ــن» مــع «س ــمع» يقتــي التغاي ــر بينهــا.

ب .إذا قيل ــت «ع ــن» يف ح ــق م ــن وصــف بالتدلي ــس أو اإلرســال،
س ـواء كان ــت م ــن ق ــول البخــاري أو م ــن نقلــه لإلســناد.

ج .إذا قــال البخــاري «عــن فــان» ث ــم رصح بعــدم بس ــاع ال ـراوي م ــن
ش ــيخه ،س ـواء كان هــذا الترصيــح يف الرتمجــة نفس ــها أم يف غريهــا

مــن ال رتاجم.
ومما يؤيد هذا ال رأي:

أوالً :أن صيغــة (ع ــن) مل تك ــن يف بدايــة األم ــر حتم ــل عــى االنقطــاع ،بــل

كان ــت صيغــة أداء ،وأســلوب ًا يف الروايــة ،كق ــول املحــدث حدثنــا وأخ ربنــا ،وإنــا
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ظه ــر التفري ــق بينهــا في ــا بعــد((( .والناظ ــر يف التاريــخ الكب ــر ي ــرى أن كث ـرًا
مــن م واضــع ورود هــذه الصيغــة جــاء يف ســياق إســناد ،ممــا يــدل عــى أهنــا

ليس ــت م ــن كالم البخــاري ،وأنــه نقلهــا كــا جاءتــه ،وإذا كان األم ــر كذلــك
فكي ــف يقــال إن البخــاري أراد منهــا اإلشــارة إىل االنقطــاع!

ثاني ـ ًا :أن صيغــة (ع ــن) إذا جــاءت م ــن غ ــر م ــن وصــف بالتدلي ــس أو

اإلرســال فإهنــا حتم ــل عــى الس ــاع ،كــا ه ــو معل ــوم.

ثالثــ ًا :أن واقــع التاريــخ الكبــر يشــر إىل ذلــك ،ففــي بعــض ال رتاجــم

يق ــول البخــاري :فــان ع ــن فــان ،ث ــم ن ـراه خ ــرج يف صحيح ــه هلــذا ال ـراوي

عــن ش ــيخه ممــا يقتــي بالــرورة أن يك ــون الس ــاع ثابتـ ًا بينهــا ،ومثــال ذلــك

مــا جــاء يف ترمجــة عم ــر بــن حمم ــد بــن جب ــر ،قــال البخــاريُ « :ع َم ــر ْب ـ ُن ُم َ َّم ــد
ِ
ِ
ش َع ـ ْن ُم َ َّم ــد ْبــن ُج َب ـ ْـر»((( ،ث ــم وجدنــا
ْبــن ُج َب ـ ْـر ْبــن ُم ْطع ـ ِم ْب ــن عــدي ا ْل ُق ـ َـر ّ
البخــاري أخ ــرج يف صحيح ــه((( لعم ــر ب ــن حمم ــد ع ــن أبي ــه ،ممــا يــدل عــى

ثب ــوت ســاعه منــه.

( )1انظــر :المعلمــي اليمانــي ،التنكيــل بمــا فــي تأنيــب الكوثــري مــن األباطيــل ،ط1986 ،2م ،المكتــب
اإلســامي ،لبنــان.)273/1( ،
( )2البخاري ،التاريخ الكبير.)191/6( ،
( )3انظر ،البخاري ،الجامع الصحيح( ،كاب الجهاد والسير ،باب الشجاعة في الحرب والجبن.)2821 ،
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املبحث الثاين

أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني ،املتصلة بثبوت السماع
أو اللقاء ،أو انتفائهما
بعــد أن تكلمــت عــن صي ــغ التحم ــل ال ـواردة يف التاريخ الكب ــر ،ودالالهتا

عنــد اإلمــام البخــاري ،ســأبني يف هــذا املبحــث ،طريقــة اإلمــام البخــاري يف
اإلشــارة إىل ثب ــوت الس ــاع أو اللقي ــا أو انتفائهــا ،بــن ال ــرواة املرتمجــن وبــن

ش ــيوخهم املذكوري ــن يف الرتمجــة.

* املطلــب األول :اإلشــارة إىل ثبــوت الســماع بــن الــراوي
املترجــم وشــيخه:
اعتنــى اإلمــام البخــاري بإثبــات ســاع الــرواة مــن شــيوخهم ،حتــى

و َّظ ــف لذلــك باق ــي عنــارص الرتمجــة يف بع ــض األحي ــان ،بحي ــث يذك ــر بلــد
ال ـراوي ،وســنة وفاتــه ،ورحالتــه ،ويذك ــر مــن الروايــات مــا يدلــل بــه عــى ســاع
ال ـراوي م ــن ش ــيخه ،ويف األمثلــة اآلتي ــة بي ــان ذلــك:

املثال األول:

ـر َم ة أب ــو شــرمة الضب ــي
قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل« :عب ــد اهلل ب ــن ُش ـ ْ ُ
الش ـع بِ ي وأبــا زرعــة ،س ـ ِ
ِ
ـم َع منــه ُش ـ ْع َب ة ،كنــاه ا ْب ــن
َ
الك ــوىفَ ،ســم َع ا ْب ــن س ـرين و َّ ْ ّ
ـال :س ــمعت ُس ـ ْف َي ان َي ُق ـ ُ
ـال مس ــددَ :حدَّ َث نَــا ا ْب ــن َد ُاود َقـ َ
عيينــةَ .قـ َ
ـول :فقهاؤنــا
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ا ْبــن شــرمة ،وه ــو ع ــم عــارة ْب ــن القعقــاع وعــارة أكــر منــهَ ،قـ َ
ي َي ــى ْبــن
ـال َ ْ

بك ـر :مــات ســنة أربــع وأربعــن ومائــةَ ،قـ َ
ـال عــي قل ــت لس ــفيانَ :ك َ
ان ا ْب ــن
ال َس ــن؟ َقـ َ
ـال :ال ،ولك ــن رأى ا ْب ــن س ـرين ب واس ــط»(((.
شــرمة جال ــس ْ َ
وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :عب ــد اهلل بــن شــرمة مــن التابعــن الثقــات((( ،وقــد ذك ــر لــه البخــاري

يف هــذه الرتمجــة ثالثــة ش ــيوخ ،ه ــم :حممد بن س ـرين ،والشــعبي ،وأب ــو زرعة(((.
أمــا الش ــعبي وأب ــو زرعــة فظه ــر يل بعــد البح ــث((( أهنــا أكث ــر ش ــيخني روى
عنهــا ابــن شــرمة ،ولي ــس هــذا موض ــوع بحثنــا هنــا(((.

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

البخــاري ورصح بــأن ابــن شــرمة س ــمع منــه ،ث ــم ذك ــر يف هنايــة الرتمجــة أن اب ــن

شــرمة رآه ب واس ــط .وال تعــارض بــن ترصيــح البخــاري بس ــاع ابــن شــرمة م ــن
اب ــن س ـرين ،وبــن مــا ذك ــره م ــن رؤيتــه لــه ب واس ــط ،بــل إنــه جــاء هب ــذه الروايــة

ليؤكــد صح ــة ســاع اب ــن شــرمة مــن اب ــن ســرين ،وليــس لينفــي الس ــاع،
والدلي ــل أنــه قــال يف البدايــة «س ــمع اب ــن س ـرين» ،فل ــو أراد أن ينف ــي الس ــاع،

لقــال «ع ــن اب ــن س ـرين» ث ــم جــاء بالروايــة الت ــي تذك ــر الرؤيــة.
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)117/5( ،
( )2انظر :ابن سعد ،الطبقات)337/6( ،؛ المزي ،تهذيب الكمال.)76/15( ،
( )3وذكر الحسن في سياق نفي أن يكون ابن شبرمة جالسه.
( )4انظر :موقع جامع خادم الحرمين للسنة النبوية.)sunnah.alifta.net( ،
( )5تقدم الكالم عن هذا الموضوع في المبحث الثاني من الفصل األول من هذا الكتاب.
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ثالثــ ًا :أمــا فيــا يتعلــق بســاع ابــن شــرمة مــن ابــن ســرين فقــد قــال
حيي ــى ب ــن معــن« :دخــل اب ــن ِسـ ِ
ـرين ا ْل ُك و َفــة ِف َوق ــت مل يك ــن اب ــن شـ ْـر َم ة

َو َل ِك ــن َل َع َّلــه س ــمع ِمنْ ـ ُه ِف ا َْل ْو ِس ــم»((( ،وهــذا يف ــر إي ـراد البخــاري للروايــة
الت ــي تذك ــر لقاءمهــا ب واس ــط ،ألنــه رمحــه اهلل ملــا قــال «س ــمع اب ــن س ـرين» ،عل ــم

أن هــذا الســاع بحاجــة إىل دليــل ،خصوصــ ًا أن ابــن ســرين دخــل الكوفــة
يف وق ــت مل يك ــن هب ــا اب ــن شــرمة ،فأت ــى بتلــك الروايــة ،وه ــي عنــد الــدواليب
ـن ِسـ ِ
ـت َعـ َـى ا ْب ـ ِ
ـري َن بِ َو ِاس ـ َ
ـط،
بس ــند صحي ــح ع ــن اب ــن شــرمة قــالَ « :د َخ ْلـ ُ
ـر َع ـ ْن َف ْت ـ ًـوى ِم نْـ ُه»((( .فتب ــن بذلــك
َفـ َـا َر َأ ْي ـ ُ
ـت َأ َحــدًا َأ ْج ـ َـرى َعـ َـى ُر ْؤ َيــاَ ،و َل َأ ْخ ـ َ َ

أن اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل ذك ــر اب ــن س ـرين يف ش ــيوخ اب ــن شــرمة إلثب ــات

ســاعه منــه ،واهلل أعل ــم.
املثال الثاين:

قــال اإلمــام البخــاري« :س ـ ِ
ـع يد ْب ــن َأ ِب عروبــة أب ــو النــر واس ــم أيب عروبــة
َ
ـري ... ،س ـ ِ
ـم َع النــر ْبن أن ــس»(((.
مه ـران م ــوىل ل ْب ن ــي عــدي ْبــن يشــكر ،ا ْل َب ـ ْ ِ ّ
َ
وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :س ــعيد ب ــن أيب عروبــة م ــن رجــال الصحي ــح ،وه ــو ثقــة مكث ــر ،إال

أنــه كان يدل ــس ويرســل ،واختل ــط بأخ ــرة((( ،وقــد ذك ــر لــه البخــاري يف هــذه
( )1يحيى بن معين ،التاريخ.)208/4( ،
( )2الدوالبــي ،أبــو بِ ْش ــر محمــد بــن أحمــد بــن حمــاد (ت310ه ـــ) ،الكنــى واألســماء ،تحقيــق نظــر محمــد
الفاريابــي ،ط2000 ،1م ،دار ابــن حــزم ،لبنــان.)367/1( ،
( )3البخاري ،التاريخ الكبير.)504/3( ،
( )4انظر :ابن سعد ،الطبقات)202/7( ،؛ ابن معين ،التاريخ)93/4( ،؛ ابن حبان ،الثقات.)360/6( ،

126

أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني ،املتصلة بقضايا االتصال واالنقطاع
الرتمجــة ش ــيخ ًا واحــد ًا وه ــو النــر ب ــن أن ــس ب ــن مالــك األنصــاري ،التابع ــي

الثقــة ،أحــد رجــال الصحي ــح.

ثاني ـ ًا :ملــا كان ســعيد بــن أيب عروبــة موصوفـ ًا بالتدلي ــس واإلرســال ،غلــب

عــى ظن ــي أن ذك ــر الش ــيخ لــه عالقــة هب ــذا املوض ــوع ،فوجــدت مــا يــي:

1 .1أخ ــرج اإلمــام البخــاري يف صحيح ــه حديثـ ًا واحــد ًا مــن روايــة ســعيد
قــال :س ــمعت النــر ب ــن أن ــس حيــدث قتــادة ،يف التصوي ــر((( ،وقــال
ـمع س ـ ِ
ِ
ـع يدُ ْب ـ ُن َأ ِب َع ُرو َب ـ َةِ ،م ـ َن ال نَّـ ْ ِ
ـر ْب ـ ِ
ـن َأ َن ـ ٍ
ـس،
«س ـ َ َ
يف موضــع آخ ــرَ :
هـ َـذا الو ِ
احــدَ»((( .ويف هــذا تأكي ــد رصيــح مــن اإلمــام البخــاري لس ــاع
َ
َ

ســعيد بــن أيب عروبــة مــن النــر بــن أنــس ،وفيــه أنــه خصــص
الس ــاع هب ــذا احلدي ــث فق ــط.

2 .2األصــل أن روايــة ســعيد بــن أيب عروبــة إنــا هــي عــن قتــادة عــن
النــر ب ــن أن ــس ،وقــد أخ ــرج البخــاري يف الصحي ــح لس ــعيد ع ــن

قتــادة عــن النــر((( ،وملــا كان ســعيد موصوفـ ًا بالتدلي ــس واإلرســال،

بحي ــث يغل ــب عــى الظ ــن أنــه مل يس ــمع هــذا احلدي ــث م ــن النــر،

أراد اإلمــام البخــاري أن يؤكــد ســاعه هلــذا احلدي ــث ،وقــد بــن اب ــن
حجــر صــورة ذلــك فقــال« :قولــه :ســمعت النــر بــن أنــس بــن

مالــك حيــدث قتــادة .كان ســعيد بــن أيب عروبــة كثــر املالزمــة لقتــادة
( )1انظ ــر :البخــاري ،الجامــع الصحي ــح( ،كتــاب اللب ــاس ،بــاب مــن صــور صــورة كلــف ي ــوم القيامــة أن ينفــخ
فيهــا ال ــروح ،ح.)5963
( )2انظر :المرجع السابق( ،كتاب البيوع ،باب بيع التصاوير ،ح.)2225
( )3وقفت في الجامع الصحيح على روايتين هما رقم (.)2527( ،)2492
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فاتفــق أن قتــادة والنــر بــن أنــس اجتمعــا فحــدث النــر قتــادة

فس ــمعه س ــعيد وه ــو مع ــه»(((.

ويظهــر بذلــك أن البخــاري ذكــر النــر بــن أنــس يف شــيوخ ســعيد،

لإلشــارة إىل ثب ــوت ســاعه منــه ،وأن هــذا الس ــاع ســاع خمصــوص بحدي ــث
واحــد .وهــذا إن دل عــى يشء فإنــا يــدل عــى تتب ــع اإلمــام البخــاري لل ــرواة

م ــن حي ــث ســاعهم م ــن ش ــيوخهم ،وتفتيشــه عــا س ــمعه هــؤالء ال ــرواة م ــن

ش ــيوخهم ومــا مل يس ــمعوه ،وال خيف ــى مــا يف هــذا األم ــر م ــن صعوبــة وجهــد.

* املطلــب الثــاين :اإلشــارة إىل ثبــوت اللقــاء بــن الــراوي
املترجــم وشــيخه:
كــا عن ــي اإلمــام البخــاري ببي ــان ســاع ال ــرواة مــن ش ــيوخهم ،فقــد عن ــي

أيضـ ًا بيي ــان مــا يتعل ــق باللقــاء بينه ــم ،والبح ــث يف تفاصي ــل هــذا اللقــاء م ــن
حي ــث الزمــان واملــكان ،ليتوصــل بذلــك إىل نتيج ــة ح ــول ثب ــوت الس ــاع أو
انتفائــه بــن ال ـراوي وش ــيخه(((.

«م َ َّم ــد ْب ــن إِ ْب َر ِاه ي ــم
وم ــن األمثلــة عــى ذلــك ق ــول البخــاري رمحــه اهللُ :
ب ــن احلــارث بــن َخالِــد التيم ــي مدين ــي س ـ ِ
ـم َع علقم ــة ْب ــن وقــاص وأبــا ســلمة
ْ
ْ
َ
 ...حدَّ َثنِ ــي َع م ــرو ب ــن َخالِ ٍ
ــال َث نَــا ا ْب ــ ُن َو ْه ٍ
ــب َق َ
ــد َق َ
ــال َحدَّ َث نِ ــي ُأ َس ــا َم ُة َأ َّن
ْ ُ ْ ُ
َ
( )1ابن حجر ،فتح الباري.)393/10( ،
( )2أضــف إل ــى ذلــك أن موض ــوع إثب ــات اللقــاء بي ــن ال ـراوي وش ــيخه في ــه إشــارة ضمني ــة إل ــى طبقــة ال ـراوي ،وقــد
س ــبق الــكالم عــن ذلــك ف ــي المبحــث الثان ــي مــن الفصــل األول مــن هــذه الدراســة ،وفي ــه إشــارة ضمني ــة إل ــى
عــدم ثب ــوت الس ــماع ،وس ــيأتي الــكالم علــه ف ــي المبحــث الثالــث مــن هــذا الفصــل إن شــاء اللــه.
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ِ
ِ
ـي َحدَّ َثـ ُهََّ :لــا َق ـ َـر ْأ ُت ا ْل ُق ـ ْـر َ
آن َو َأ َن ــا َف ًت ــى لزمــت املس ــجد
ـم ال َّت ْي م ـ َّ
ُم َ َّم ــدَ ْب ـ َن إِ ْب َراه ي ـ َ
ــاب إِ َل ا َْل س ِ
ــي ِع نْــدَ َط ِر ِ ِ
الَ َّط ِ
ــر ْبــ َن ْ
ْــت ُأ َص ِّ
ْــت َأ َرى
ــج ِد َو ُك ن ُ
َف ُكن ُ
ْ
يــق آل ُع َم َ
ِ
ي ــرج إِ َذا َزا َل ـ ِ
ـت َّ
ـم
َع ْب ــدَ اللَِّ ْب ـ َن ُع َم ـ َـر َ ْ ُ ُ
ـر َة َر ْك َع ـ ًة ُث ـ َّ
الش ـ ْـم ُس َف ُي َص ـ ِّـي ث نْ َت ـ ْ
ـي َعـ ْ َ
ـال جـ َ ِ
ِ
اج ـ َـر ِة
ـدُّك م ـ ْن ُم َه َ
َي ْق ُعــدُ َف ِج ْئ ُت ـ ُه َي ْو ًمــا َف َس ـ َـأ َل ن ي َم ـ ْن َأ َنــا؟ َفا ْن ت ََس ـ ْب ُت َل ـ ُه َقـ َ َ
ِ
ـم»(((.
ـرا َفن ََه ُاه ـ ْ
َْ
ـي َخ ـ ْ ً
ال َب َشــةَ ،ف َأ ْثنَ ــى ا ْل َق ـ ْـو ُم َعـ َ َّ
وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:

أوالً :حمم ــد ب ــن إب راهي ــم ب ــن احلــارث م ــن التابعــن الثقــات الذي ــن أخ ــرج

هلــم اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل يف الصحيــح((( ،وذكــر لــه يف هــذه الرتمجــة

شــيوخ ًا ثالثــة هــم :علقمــة بــن وقــاص الليثــي ،وأبــو ســلمة بــن عبــد
الرمح ــن ،واب ــن عم ــر ريض اهلل عنهــا ،وقــد رصح البخــاري بس ــاع حمم ــد م ــن

علقم ــة وأيب ســلمة ،وذك ــر الش ــيخ الثال ــث الــذي ه ــو اب ــن عم ــر يف س ــياق
روايــة فيهــا إثب ــات لقائــه حمم ــد ًا.

ثالث ـ ًا :أمــا علقم ــة ب ــن وقــاص وأب ــو ســلمة ب ــن عب ــد الرمح ــن فهــا أكث ــر

مــن روى عنه ــم حمم ــد بــن إب راهي ــم ،ويؤيــد ذلــك ق ــول ابــن حب ــان« :ســمع اب ــن
ـلم ة وعلقم ــة ب ــن َوقــاص»(((.
عم ــر َو َرأى أنس ــا إِ َّل َأن َأكث ــر ِر َوا َي تــه َعــن أيب َسـ َ

( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)22/1( ،
( )2انظ ــر :الكالبــاذي ،أحم ــد بــن محم ــد بــن الحس ــين (ت 398ه ـــ) ،الهدايــة واإلرشــاد ف ــي معرفــة أهــل الثقــة
والس ــداد ،تحقي ــق عبداللــه الليث ــي ،ط1407 ،1ه ـــ ،دار المعرفــة  -لبنــان.)636/2( ،
( )3ابن حبان ،الثقات ،)381/5( ،وانظر موقع جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية.
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ثالثــ ًا :وأمــا ابــن عمــر ريض اهلل عنــه -وهــو موضــوع البحــث -ففــي

ذك ــره إشــارة إىل إثب ــات اللقــاء بينــه وبــن حمم ــد ب ــن إب راهي ــم ب ــن احلــارث ،وأن
حمم ــد ًا ،وإن جــاء يف الروايــة أنــه س ــمع اب ــن عم ــر ،إال أنــه كان صغ ـرًا حــن

ســمعه ،وقــد ذكــره ابــن أيب حاتــم يف امل راســيل وقــال عــن أبيــه« :رأى ابــن
عم ــر»((( ،وقــال يف اجل ــرح والتعديــل« :روى ع ــن اب ــن عم ــر مرسـ ًـا»((( .وق ــول
اب ــن حب ــان يف الثقــات« :س ــمع اب ــن عم ــر» حيم ــل عــى ك ــون حمم ــد صغ ـرًا

عنــد الس ــاع .ويؤيــد مــا ذهب ــت إلي ــه طريقــة البخــاري يف ذك ــر ش ــيوخ حمم ــد
بــن إب راهيــم ،فــرح يف البدايــة بســاعه مــن علقمــة وأيب ســلمة ،ثــم ذكــر
اب ــن عم ــر يف س ــياق روايــة ،ول ــو كان ســاع حمم ــد م ــن اب ــن عم ــر ثابت ـ ًا لقــال

البخــاري مــن البدايــة :ســمع علقم ــة وأبــا ســلمة وابــن عم ــر ،لكنــه عــدل ع ــن
ذلــك لإلشــارة إىل ســاع حمم ــد م ــن اب ــن عم ــر لي ــس معتــد ًا بــه ،واهلل أعل ــم.

ويشــبه ذلــك قــول البخــاري يف موضــع آخــر« :إِ ْب َر ِاه يــم ْب ــن يزيــد بــن

عم ــرو أبوعم ـران الك ــوىف النخع ــيَ ،قـ َ
ـال َأ ُب ــو نعي ــم مات ســنة س ــت وتس ــعني،
حــد ب ــن س ـ ِ
ـع يد :ســمعت عب ــد اهلل بــن داود بــن األعم ــش َقـ َ
و َقـ َ
ـال مــات
ـال يل َأ ْ َ ْ َ
إِب ر ِاه ي ــم اب ــن ثــان ومخس ــن وأنــا يومئــذ ابــن مخ ــس وثالثــن ... ،س ـ ِ
ـم َع علقم ــة
ْ
ْ
َ
َْ
ِ
ومرسوقــا واألس ــود ،س ـ ِ
ـم َع منــه احلك ــم ومنصــورَ ،و َقـ َ
ـي َحدَّ َث نَــا َخالِــدُ
َ
ـال َلنَــا َعـ ٌّ
ـر َأ َّن ال ن َ ِ
ـال حدَّ َث نَــا س ـ ِ
ال ـ ِ ِ
ـع يدٌ َع ـ ْن َأ ِب َم ْعـ َ ٍ
ـم َأ َّن ـ ُه َد َخـ َـل
ـارث َقـ َ َ
ـي َحدَّ َث ُه ـ ْ
َّخ ع ـ َّ
َ
ْب ـ ُن ْ َ
( )1انظ ــر ،ابــن أب ــي حات ــم ،عب ــد الرحمــن بــن محم ــد بــن إدري ــس (ت327ه ـــ) ،الم راس ــبل ،تحقي ــق شــكر اللــه
نعمــة اللــه قوجانــي ،ط1397 ،1ه ـــ ،مؤسســة الرســالة ،لبنــان( ،ص)188؛ العالئــي ،جامــع التحصيــل،
(ص.)261
( )2ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)184/7( ،

130

أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني ،املتصلة بقضايا االتصال واالنقطاع
ح ـ َـرَ ،ف َقـ َ
ـف َد َخـ َـل َع َل ْي َهــا؟
ـوب َو َك ْي ـ َ
َعـ َـى َع ِائ َش ـ َة َف ـ َـر َأى َع َل ْي َه ــا َث ْو ًبــا َأ ْ َ
ـال َل ـ ُه َأ ُّي ـ ُ
َقـ َ
ـال َك َ
ـع َع ِّم ـ ِـه َو َخالِـ ِـه َف َ
دَخـ َـل َع َل ْي َهــا وه ــو غــام .(((»...
ـج َمـ َ
يـ ُّ
ان َ ُ
وبيان هذا املثال يف النقاط اآلتية:
أوالً :إب راهي ــم النخع ــي ثقــة مش ــهور م ــن التابعــن ،مكث ــر م ــن اإلرســال،

وهــو مــن رجــال الصحيــح((( ،وقــد ذكــر لــه البخــاري يف الرتمجــة الســابقة

أربعــة ش ــيوخ :علقم ــة ب ــن قي ــس ،وم ــروق ،واألس ــود ،رصح بس ــاع النخع ــي
منه ــم((( ،ث ــم ذك ــر بعــد ذلــك عائشــة ريض اهلل عنهــا ،يف س ــياق روايــة تب ــن أن
النخع ــي دخــل عليهــا وه ــو غــام.

ثانيــ ًا :أمــا علقمــة ومــروق واألســود ،فالظاهــر أن البخــاري ذكرهــم

لكثــرة روايــة النخعــي عنهــم ،خصوصــ ًا روايتــه عــن األســود وعلقمــة.

ثالث ـ ًا :وأمــا عائشــة -وه ــي موضــع البح ــث -فقــد ذكرهــا البخــاري يف

س ــياق روايــة تــدل عــى أن النخع ــي لقيهــا وه ــو غــام يف موس ــم احلــج ،فــدل
ذلــك عــى أن يف ذك ــر عائشــة إشــارة إىل ثب ــوت اللقــاء بينهــا وبــن النخع ــي،

وأن ســاعه منهــا غ ــر ثاب ــت لكونــه لقيهــا وه ــو صغــر.

( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)333/1( ،

( )2انظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب( ،ص.)95
ِ
الر ْح َمـ ِ
( )3قــال ابــن أب ــي حات ــم ف ــي الم راس ــيل (ص« :)9عــن ُم َس ــدَّ د قــال َك َ
ـن ْب ـ ُن َم ْهــد ٍّي َو َأ ْص َحا ُبنَــا
ان َع ْب ــدُ َّ
ـون إِب ر ِاه ي ــم سـ ِ
ين ِ
ْك ـ ُـر َ
ـم َع ِمـ ْن َع ْل َق َم ـ َة» ،وروايــة النخع ــي عــن علقم ــة كثي ــرة ف ــي الصحي ــح ،ممــا يــدل
ُ
ُ َ
ون َأ ْن َي ُك ـ َ ْ َ
عل ــى ثب ــوت ســماعه منــه واللــه أعل ــم.
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رابعـ ًا :نف ــى عــي بــن املدين ــي -وه ــو ش ــيخ البخــاري -أن يك ــون النخع ــي
ــع ِ
ــذا َشء َل ي ــر ِو ِه َغ ــر س ِ
يد ْب ِ
ــن َأ ِب َع ُرو َبــ َة َعــ ْن َأ ِب
لقــي عائشــة ،وقــالَ :
ُْ َ
«ه َ ْ ٌ ْ َ ْ
ِ
َم ْعـ َ ٍ
ـف»((( ،أق ــول :روايــة س ــعيد ع ــن أيب معــر
ـم َو ُه ـ َـو َض ِع ي ـ ٌ
ـر َع ـ ْن إِ ْب َراه ي ـ َ
يف صحيــح مســلم ،وعــى فــرض أن يكــون احلديــث ضعيفــ ًا ،فــإن ســياق

الرتمجــة يق ــوي احتــال اللقــاء ،فــإن البخــاري ذك ــر يف الرتمجــة أن النخع ــي مــات

ســنة س ــت وتس ــعني وه ــو اب ــن ثــان ومخس ــن ســنة ،وبنــاء عــى ذلــك يك ــون

مولــده ســنة ثــان وثالثــن ،وبــا أن عائشــة ريض اهلل عنهــا توفي ــت ســنة س ــبع
ومخس ــن أو ثــان ومخس ــن((( ،فــإن احتــال اللقــاء بينهــا ق ــوي ،وه ــو مــا أشــار

إلي ــه البخــاري بذك ــره لس ــنة وفــاة النخع ــي ،واهلل أعل ــم.

ومــن خــال هذيــن املثالــن يظه ــر ح ــرص اإلمــام البخــاري عىل بي ــان أدق

التفاصي ــل املتعلقــة بثب ــوت اللقــاء بني ال ــرواة ،من حي ــث الزمان واملــكان ،ومن

حي ــث ك ــون هــذا اللقــاء ال يعن ــي بالــرورة ثب ــوت ســاع ال ـراوي مــن ش ــيخه.

* املطلــب الثالــث :اإلشــارة إىل انتفــاء مساع الــراوي املترجم
من شــيخه:
حي ــرص البخــاري مــن خالل ذك ــره لش ــيوخ ال ــرواة املرتمجني عىل اإلشــارة إىل

انتفاء ســاع ال راوي من ش ــيخه ،س ـواء كان هذا نفي مطلق ًا ،أم خمتص ًا بأحاديث

معينــة ،وس ـواء كان قطعي ـ ًا أو حمتم ـاً ،ولتوضي ــح ذلك أس ــوق املثالــن اآلتيني:
( )1انظر :ابن أبي حاتم ،الم راسيل( ،ص.)9
( )2انظر :المزي ،تهذيب الكمال.)235/35( ،
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املثال األول:

َــوي ،يعــد يف
قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل« :زهــر ْبــن قيــس ال َب ل ـ ّ
امل رصيــن ،عــن علقمــة بــن ِر ْم ث ـَــة ،روى عنــ ُه ســويد ْبــن قيــس»(((.
وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:

أوالً :زهــر ب ــن قي ــس خمتلــف يف صحبتــه ،ولي ــس لــه ش ــيخ إال علقم ــة بن

ِر ْم ـث ـَ ــة ،ومل ي ــرو عنــه إال س ــويد بــن قي ــس((( ،ونقــل ابــن حج ــر ع ــن احلس ــيني
قولــه إن زه ـرًا جمه ــول ،ث ــم عقــب فقــال« :بــل ه ــو مع ــروف»((( ومل أجــد لــه إال
حديثـ ًا واحــد ًا ،س ــيأيت بعــد قلي ــل إن شــاء اهلل .وعلقم ــة بــن رمثــة صحــايب مم ــن

بايــع حت ــت الشــجرة((( ،ومل أجــد مــن روى عنــه غ ــر زهــر بــن قي ــس.

ثاني ـ ًا :يف ق ــول البخــاري« :ع ــن علقم ــة ب ــن رمثــة» إشــارة إىل انتفــاء ســاع

زهــر منــه ،ودلي ــل ذلــك مــا رصح بــه البخــاري يف ترمجــة علقم ــة حــن قــال:
ــح -بلغنــي َع نْــ ُهَ -ق َ
«علقمــة ْب ــن رمثــة البلــويَ :ق َ
ــال َع ْب ــد اللَّ ْبــن َصالِ ٍ
ــال
ـث َقـ َ
َح دَّ َثنِ ــي ال َّل ْي ـ ُ
ـال َحدَّ َثنِ ــي َي ِزيــدُ ْب ــن َأ ِب حبي ــب َع ـ ْن س ــويد ْب ــن قي ــس َع ـ ْن
زهــر ْب ــن قي ــس البل ــوي َع ـ ْن علقم ــة ْب ــن رمثــة البل ــوي َقـ َ
ـال َب َع ـ َ
ـي ﷺ
ـث ال نَّبِ ـ ُّ

َع ْم ــرو ْب ــن العــاص إىل البحري ــن َ ،...قـ َ
ـال ُم َ َّم ــد :ال يع ــرف لزهــر ســاع م ــن
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)428/3( ،
( )2انظ ــر :ابــن يون ــس ،عب ــد الرحمــن بــن أحم ــد (ت347ه ـــ) ،التاريــخ ،ط1421 ،1ه ـــ ،دار الكتب العلمي ــة ،لبنان،
(.)189/1
( )3ابــن حج ــر ،تعجي ــل المنفعــة ،)24/2( ،وقــد رجعــت إل ــى كتــاب اإلكمــال للحس ــيني فل ــم أجــد قولــه الــذي
نقلــه ابــن حج ــر ،انظ ــر :الحس ــيني ،محم ــد بــن عل ــي بــن الحس ــن (ت765ه ـــ) ،اإلكمــال ف ــي ذك ــر مــن لــه
روايــة ف ــي مس ــند اإلمــام أحم ــد مــن الرجــال س ــوى مــن ذك ــر ف ــي تهذيــب الكمــال ،تحقي ــق عب ــد المعط ــي
قلعج ــي ،منش ــورات جامعــة الدراســات اإلســامية ،باكس ــتان( ،ص.)152
( )4انظر :ابن يونس ،التاريخ.)353/1( ،
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علقم ــة»((( .فق ــول البخــاري «ال يع ــرف لزهــر ســاع مــن علقم ــة» يف ــر قولــه

يف ترمجــة زه ـر« :ع ــن علقم ــة».

ثالثـ ًا :قــال الش ــيخ شــعيب األرنــاؤوط يف تعلقي ــه عــى هــذا احلدي ــث بعــد

أن نقــل نف ــي البخــاري للس ــاع« :كــذا قــال [أي البخــاري] ،مــع أن زه ـرًا كب ــر
وســاعه مــن علقم ــة غ ــر مس ــتنكر ،خاصــة وأنــه شــهد فتــح مــر»((( ،أق ــول:

أنــا مــع الش ــيخ شــعيب رمحــه اهلل فيام ذه ــب إلي ــه ،لكن اإلمــام البخــاري مل جيزم

بنف ــي ســاع زهــر مــن علقم ــة ،وإنــا قــال :ال يع ــرف لــه ســاع مــن علقم ــة ،يف
إشــارة منــه إىل أنــه مل يقــف عــى مــا يثب ــت ســاع زهــر مــن علقم ــة(((.

املثال الثاين:

«م َ َّم ــد ْب ن عيس ــى ْب ن القاس ــم ْب ن ســميع،
قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهللُ :
ـع يد ِف مقتــل عثــان ،س ـ ِ
الزه ـ ِـري َع ـن س ـ ِ
ـن ا ْبــن َأ ِب ذئ ــب َعـ ِ
شــاميَ ،ع ـ ِ
ـم َع
َ
ـن ُّ ْ ّ ْ َ
منــه هشــام ْب ــن عــار ،وي َقـ َ
ـال َأ َّن ـ ُه مل يس ــمع مــن ا ْبــن َأ ِب ذئب هــذا احلديــث»(((.
وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :مـ ــحمد بــن عيـ ــسى بــن القـ ــاسم مــن أتبـ ــاع التابعـيـ ــن ،قـ ــال عنه

اب ــن أيب حات ــم« :سـ ــئل أيب عنــه فــقـ ــال :شـ ــيخ يـ ــكتب حديثــه وال حيتــج
ِ
ـح ِديث إِذا َب يـ ــن السمـ ــاع ِف
بــه»((( .وقـ ــال عنـ ــه ابــن حـ ــبانُ « :م ْس تَق يـ ــم الـ ـ َ
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)40/7( ،
( )2األرناؤوط ،شعيب محرم ،تحقيق مسند اإلمام أحمد بن حنبل.)514/39( ،
( )3وانظ ــر معن ــى ق ــول البخــاري «ال يع ــرف لفــان ســماع مــن فــان» ف ــي بحــث ســعيد بواعنــة عب ــارات نف ــي
الس ــماع عنــد اإلمــام البخــاري ف ــي التاريــخ الكبي ــر( ،ص.)703
( )4البخاري ،التاريخ الكبير.)203/1( ،
( )5ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)38/8( ،
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َخ ـبـ ــره»((( .وقــد ذك ــر اإلمــام البخــاري ابــن أيب ذئ ــب ش ــيخ ًا لــه ،ذك ــره بصيغــة

«عــن» يف س ــياق ســند حدي ــث مقتــل عثــان ريض اهلل عنــه.

ثاني ـ ًا :ق ــول البخــاري يف هنايــة الرتمجــة «ويقــال إنــه مل يس ــمع  »...يف ــر

ذك ــره الب ــن أيب ذئ ــب يف ترمجــة حمم ــد ب ــن عيس ــى ،فقــد أراد رمحــه اهلل أن ينب ــه

عــى عــدم ثب ــوت ســاع حمم ــد مــن ابــن أيب ذئ ــب .وقــد ذك ــر عــدد م ــن العلــاء

أن حمم ــد ًا مل يس ــمع هــذا احلدي ــث م ــن اب ــن أيب ذئ ــب ،قــال اب ــن حب ــان« :وإنــا
َس ــمعه مــن إِ ْس َــا ِع يل بــن حييــى بــن عبيــد اهلل التيمــي»((( ،وهــو ضعيــف
ـمعت اب ــن َأ ِ
ب س ــميع
جــد ًا((( ،وقــال اب ــن عــدي« :س ــمعت عب ــدان يق ــولَ :س ـ ُ
يق ــول مل يس ــمع َأ ِب حديــث مقتــل عثــان مــن ْبــن َأ ِب ذئ ــب إنــا ُه ـ َـو ِف كتــاب
ـاص»((( .وقــال اخلطي ــب نقـ ًـا ع ــن هشــام ب ــن عــار« :حدثنــا حمم ــد
َأ ِب ع ــن قـ ٍّ

بــن عيس ــى بــن القاس ــم عــن ابــن أيب ذئ ــب عــن الزه ــري حدي ــث مقتــل عثــان
بــن عفــان .فجهــدت بــه اجلهــد أن يق ــول حدثنــا ابــن أيب ذئ ــب فأب ــى أن يق ــول

إال ع ــن اب ــن أيب ذئ ــب»((( ،فــدل ذلــك عــى أن حمم ــد ًا مل يس ــمع هــذا احلدي ــث

م ــن اب ــن أيب ذئ ــب ،واهلل أعل ــم.

ولعــل األمثلــة ايل ســقتها يف هــذا الفصــل كافي ــة يف بي ــان طريقــة اإلمــام

البخــاري يف اإلشــارة إىل قضايــا االتصــال واالنقطــاع مــن خــال ذك ــره لش ــيوخ

ال ــرواة املرتمجــن يف كتابــه.

( )1ابن حبان ،الثقات.)43/9( ،
( )2انظر :المرجع السابق.
( )3انظر :ابن عدي ،الكامل في الضعفاء.)491/1( ،
( )4المرجع السابق.)488/7( ،
( )5الخطيب البغدادي ،الموضح ألوهام الجمع والتفريق.)53/1( ،
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الفصل الثالث
أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني ،املتصلة بعلل
رواياهتم املذكورة يف الترمجة

املبحث األول:
املترجمني ،املتصلة بعلل اإلسناد
أسباب ذكر شيوخ الرواة
َ
املطلب األول :اإلشارة إىل تعارض الوقف والرفع

املطلب الثاين :اإلشارة إىل تعارض الوصل واإلرسال

املطلب الثالث :الغشارة إىل خمالفة الراوي لغريه يف اإلسناد

املبحث الثاين:
أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني ،املتصلة بعلل املنت
املطلب األول :اإلشارة إىل تفرد الراوي املرتجم عن شيخه

املطلب الثاين :اإلشارة إىل خمالفة الراوي لغريه يف املتن

أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني ،املتصلة بعلل رواياهتم املذكورة يف الترمجة

الفصل الثالث
أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني املتصلة
بعلل رواياهتم املذكورة يف الترمجة
تقــدم الــكالم يف الفصــل التمهي ــدي ع ــن عالقــة كتــاب التاريــخ الكب ــر

بال رتاجــم املعلــة ،وبينــت إذ ذاك أنــه مــن أول الكتــب املتخصصــة يف هــذا
الف ــن ،وأن اإلمــام البخــاري ح ــرص في ــه عــى بي ــان م واط ــن الق ــوة والضع ــف

عنــد ال ــرواة ،ووظــف العنــارص املختلفــة للرتمجــة يف بي ــان علــل مروياهت ــم.

ومــن العنــارص التــي وظفهــا اإلمــام البخــاري يف بيــان العلــل :شــيوخ

ال ـراوي املرتج ــم ،فــكان يذك ــر لل ـراوي روايــة ع ــن ش ــيخ معــن ،لإلشــارة إىل

علــة يف روايــة هــذا ال ـراوي ع ــن الش ــيخ املذك ــور ،وس ــيكون احلدي ــث يف هــذا
الفصــل منصب ـ ًا عــى ال رب ــط بــن ال ـراوي املرتج ــم وش ــيخه املذك ــور يف الرتمجــة
م ــن جهــة ،وبــن الروايــة املذك ــورة يف الرتمجــة م ــن جهــة أخ ــرى ،ول ــن أطي ــل يف

بي ــان العلــل ومنهــج البخــاري فيهــا ،إذ لي ــس هــذا مكاهنــا(((.

( )1حرصــت أن تكــون األمثلــة -فــي غالبهــا -مغايــرة لتلــك التــي ذكرهــا بعــض الباحثيــن فــي دراســاتهم
كالدكت ــور محم ــد ح ــوى والدكت ــور أحم ــد عب ــد اللــه وغيرهمــا ،لكنن ــي ل ــم أجــد بــد ًا مــن تك ـرار بع ــض األمثلــة
للض ــرورة.
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وقــد قس ــمت مباح ــث هــذا الفصــل بنــا ًء عــى م واط ــن العلــل املوج ــودة

يف الروايــات ،فخصص ــت املبح ــث األول لبي ــان عالقــة ذك ــر الش ــيوخ بعلــل
اإلســناد ،وتكلم ــت يف املبح ــث الثــاين ع ــن عالقــة ذك ــر الش ــيوخ بعلــل املت ــن.
وســأقترص عــى ذك ــر العلــل الت ــي يك ــون س ــببها ال ـراوي املرتج ــم نفس ــه،

ذلــك أن اإلمــام البخــاري قــد يذك ــر روايــة معلــة يف ترمجــة ال ـراوي ،ال يك ــون
احلم ــل فيهــا عــى ال ـراوي نفس ــه ،وإنــا عــى راو آخ ــر يف اإلســناد ،م ــن تالمي ــذ
ال ـراوي املرتج ــم أو م ــن ش ــيوخه.
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املبحث األول

أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني ،املتصلة بعلل اإلسناد
* املطلب األول :اإلشارة إىل تعارض الوقف والرفع:
يعــد التمييــز بــن املرفــوع واملوقــوف ،أمــر ًا يف غايــة األمهيــة للمشــتغل

بعل ــم احلديــث وعللــه ،ملــا لــه مــن أث ــر يف اســنباط األحــكام الفقهي ــة ،ويف ذلــك
يق ــول اخلطي ــب البغــدادي « :فينبغ ــي مل ــن أراد ختريــج مس ــانيد الصحابــة أن

يع ــرف املت ــون املرفوعــة م ــن املوقوفــة ،فــإن فيهــا مــا يشــكل عــى م ــن مل يك ــن

عارف ـ ًا بصناعــة احلديــث»(((.

وألمهي ــة هــذا املوض ــوع ،فقــد ح ــرص األئم ــة عــى بيانه والــكالم في ــه ،يقول

الدكت ــور مهــام س ــعيد« :وهــذا الن ــوع م ــن العلــة ه ــو مي ــدان العلــل األوســع

واألكــر ،والــذي ال تــكاد ختل ــو منــه صفح ــة م ــن كت ــب هــذا الف ــن ... ،فقــد
ي ــروى احلدي ــث مرفوع ـ ًا ولك ــن النقــاد يكشــفون ع ــن وه ــم يف رفع ــه ويثبت ــون

أن وقفــه أصــح ،وقــد ي ــروى احلدي ــث متص ـاً ،وإرســاله أثب ــت وآكــد»(((.

وقــد أكث ــر البخــاري رمحــه اهلل -وه ــو طبي ــب احلدي ــث يف عللــه -م ــن ذك ــر

األمثلــة عــى هذا املوضوع يف ت راجم الرواة يف كتابه ،وكان يف بعض امل واطن يذكر
لل ـراوي املرتج ــم ش ــيخ ًا ،ال يذك ــره إال ليب ــن أن هذا ال راوي اختلف مــع ر ٍاو آخر

عــن هــذا الش ــيخ يف رفــع احلدي ــث ووقفــه .ولعــل األمثلــة اآلتي ــة توضــح ذلــك.
( )1همام سعيد ،مقدمة تحقيق شرح علل الترمذي.)148/1( ،
( )2البخاري ،التاريخ الكبير.)71/1( ،

141

أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني ،املتصلة بعلل رواياهتم املذكورة يف الترمجة
املثال األول:

اك ب ــن مالِـ ٍ
ِ ِ
ـك
قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهللُ :
«م َ َّم ــد ْب ــن خ ـُـث ـَي ـْ ــم ْب ــن ع ـ َـر ْ َ
ـمع أبــا ه ري ــر َة ِف الصدقــة ،مل يرفع ــه ،س ـ ِ
ِ
ا ْل ِغ َفـ ِ
ـم َع
ـار ُّيَ ،ع ـ ْن َأبِ ي ــه َع ـ ْن جــده َس ـ َ
َ
ُ َْ َ
منــه َخالِــد بــن خملــد ،ورفع ــه محــاد ب ــن زيــد وحيي ــى ب ــن س ـ ِ
ـع يد وعــدة»(((.
ْ
ْ
ْ َ
وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:

أوالً :حمم ــد بــن خثي ــم ذك ــره ابــن حب ــان يف الثقــات((( ،ومل أجــد م ــن تكل ــم

في ــه بج ــرح وال تعديــل((( ،وقــد ذك ــر لــه اب ــن أيب حات ــم ثالثــة م ــن التالمي ــذ

(((

غ ــر خالــد ب ــن خملــد ،ممــا خيرجــه ع ــن حــد اجلهالــة ،وأمــا ش ــيخه املذك ــور يف
الرتمجــة ،فه ــو أب ــوه خثي ــم ب ــن ع ـراك ،ومل أجــد ملحم ــد ش ــيخ ًا غ ــره ،وخثي ــم
م ــن صغــار التابعــن ،روى لــه اإلمــام البخــاري يف اجلامــع الصحي ــح حديث ـ ًا

واحــد ًا( ) ،ووثقــه النس ــائي((( ،وذك ــره اب ــن حب ــان يف الثقــات(((.

ثاني ـ ًا :ذك ــر البخــاري خثي ــم ب ــن ع ـراك ش ــيخ ًا ملحم ــد ،وجــاء ذك ــره يف

س ــياق روايــة مل يــأت هب ــا البخــاري كاملـ ًة وإنام أشــار إليهــا بقولــه «يف الصدقة»،
وحدي ــث الصدقــة عنــد البخــاري يف الصحي ــح بس ــنده ع ــن أيب هري ــرة ع ــن
النب ــي ﷺ قــال« :لي ــس عــى املس ــلم صدقــة يف عب ــده وال يف فرســه»(((.

( )1ابن حبان ،الثقات.)47/9( ،
( )2جــاء ف ــي كتــاب مصب ــاح األريــب (« :)118/3محم ــد بــن خثي ــم بــن ع ـراك وقــال األزدي :يتكلم ــون في ــه»،
المصنع ــي ،محم ــد أحم ــد ،مصب ــاح األريــب ف ــي تقريــب ال ــرواة الذيــن ليس ــوا ف ــي تقريــب التهذيــب ،ط،1
2005م ،مكتب ــة صنعــاء األثريــة ،اليمــن .قلــت :ول ــم أجــد ق ــوالً لــأزدي ف ــي محم ــد بــن خثي ــم.
( )3انظر :ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)246/7( ،
( )4انظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب( ،ص.)192
( )5انظر :المزي ،تهذيب الكمال.)229/8( ،
( )6انظر :ابن حبان ،الثقات.)274/6( ،
( )7البخاري ،الجامع الصحيح( ،كتاب الزكاة ،باب ليس على المسلم في عبده صدقة ،ح.)1464
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ثالثـ ًا :بــن اإلمــام البخــاري أن حمم ــد بــن خثي ــم خالــف غ ــره مــن تالمي ــذ

خثيــم ،فــرواه حممــد موقوفــ ًا عــى أيب هريــرة بينــا رفعــه اآلخــرون ،ويمكــن
بي ــان الط ــرق الت ــي ذكرهــا البخــاري عــى النح ــو اآليت:

رابع ـ ًا :مل أجــد الروايــة املوقوفــة ،ووجــدت الروايــة املرفوعــة عنــد البخــاري

يف الصحي ــح م ــن روايــة حيي ــى ب ــن س ــعيد ووهي ــب ب ــن خالــد ع ــن خثي ــم ب ــن
ع ـراك((( ،وأمــا روايــة محــاد ع ــن خثي ــم فه ــي عنــد النس ــائي يف ســننه((( ،ويف

روايــة البخــاري للحدي ــث املرف ــوع يف الصحي ــح ،إشــارة إىل أنــه يرجــح الروايــة
املرفوعــة عــى املوقوفــة.

( )1انظر :البخاري ،الجامع الصحيح( ،كتاب الزكاة ،باب ليس على المسلم في عبده صدقة ،ح.)1464
( )2انظ ــر :النس ــائي ،أب ــو عب ــد الرحمــن أحم ــد بــن شــعيب (ت303ه ـــ) ،المجتب ــى مــن الس ــنن ،تحقي ــق عب ــد
الفتــاح أبــو غــدة ،ط1986 ،2م ،مكتــب المطبوعــات اإلســامية.)36/5( ،
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ِ
كــر اإلمــام البخــاري خلثيــم يف ترمجــة حممــد ،وإيــراده هلــذه
خامســ ًا :ذ ُ

الروايــة ،في ــه إشــارة منــه إىل ضع ــف حمم ــد ،وواضــح أن ذك ــر خثي ــم ب ــن ع ـراك

يف ش ــيوخ حمم ــد لي ــس مقصــود ًا لذاتــه ،وإنــا املقصــود إي ـراد الروايــة الت ــي فيهــا
خمالفــة حمم ــد بــن خثي ــم لغــره مــن ال ــرواة الثقــات .وال أســتبعد أن تك ــون هــذه
ه ــي الروايــة الوحي ــدة ملحم ــد ب ــن خثي ــم ،فإنن ــي مل أجــد لــه روايــة غريهــا.

املثال الثاين:

ْص ـ ِ
ـار ّي
قــال البخــاري« :إب راهي ــم ب ــن إســاعيل ْب ــن ُم َ ِّم ــع ْب ــن جاريــة ْالَن َ
ِ
ـدَن  ...كثــر الوه ــم َع ـ ِ
الز ْه ـ ِـر ّي ،و َقـ َ
ـال وكي ــع َع ـ ْن إِ ْب َر ِاه ي ــم َع ـ ْن َع ْم ــرو
ـن ُّ
ا َْل ـ ّ
ْب ــن دينــار َع ـ ْن َأ ِب ُه َر ْي ـ َـر َة رفع ــه :الرجــل أح ــق ِ ِب َب تِـ ِـه مــا مل يث ــب منهــاَ ،قـ َ
ـال َأ ُب ــو
َع ْب ــد اللَّ وروى ا ْب ــن عيينــة َع ـ ْن َع ْم ــرو َع ـ ْن ســامل َعـ ِ
ـن ا ْب ــن ُع َم ــر َع ـ ْن ُع َم ــر

قولــه ،وهــذا أصــح»(((.

وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :إب راهيــم بــن إســاعيل بــن جممــع مــن كبــار أتبــاع التابعــن(((،

ضعفــه غــر واحــد مــن العلــاء مــن جهــة ضبطــه -وباألخــص ضبطــه

لألســانيد -كابــن معــن((( ،والنس ــائي((( ،وأب ــو حات ــم((( ،أمــا اإلمــام البخــاري
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)271/1( ،
( )2انظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب( ،ص.)88
( )3نقل ذلك ابن عدي في الكامل .)378 /1( ،قال ابن معين :ليس بشيء.
( )4انظر :النسائي ،الضعفاء والمتركون( ،ص .)11قال النسائي :ضعيق مدني.
( )5انظر :ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل .)84/2( ،قال أبو حاتم :يكتب حديثه وال يحتج به.
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فذك ــره يف الضعفــاء وقــال« :كثــر الوه ــم ع ــن الزه ــري  ...يكت ــب حديثــه»(((.

وق إِ َّل َأ َّن ـ ُه َي ْغ َل ـ ُ
«ص ــدُ ٌ
ـط»((( .وروى لــه يف الصحي ــح
ونقــل الرتمــذي عنــه قولــهَ :
ع ــن الزه ــري تعليق ـ ًا مقرون ـ ًا بغــره(((.

ثاني ـ ًا :الش ــيخان اللــذان ذكرمهــا البخــاري البــن جممــع يف الرتمجــة الس ــابقة

مهــا :الزه ــري؛ وذك ــره رصاحــة ،للتنبي ــه عــى كث ــرة وه ــم اب ــن جممــع يف الروايــة

عنــه ،وعم ــرو ب ــن دينــار -وه ــو موضــع بحثنــا هنــا-؛ وذك ــره يف س ــياق روايــة
ع ــن أيب هري ــرة ع ــن النب ــي ﷺ حلدي ــث اهلب ــة.

ثالث ـ ًا :بــن اإلمــام البخــاري أن اب ــن جممــع خالــف اب ــن عيينــة يف روايــة

هــذا احلدي ــث ع ــن عم ــرو ب ــن دينــار ،فرفع ــه اب ــن جممــع ،وذك ــره اب ــن عيينــة
موقوف ـ ًا ،وروايــة اب ــن جممــع املرفوعــة أخرجهــا اب ــن ماجــة((( ،أمــا روايــة اب ــن

عيينــة املوقوفــة فهــي عنــد البيهقــي يف الســنن الكــرى(((.

ويمكن بيان الطرق التي ذكرها البخاري عىل النحو اآليت:

( )1البخاري ،الضعفاء الصغير( ،ص.)12
( )2الترمــذي ،محم ــد بــن عيس ــى بــن س ــورة (ت279ه ـــ) ،العلــل الكبي ــر ،تحقي ــق صبح ــي الس ــام رائي وآخريــن،
ط1409 ،1ه ـــ ،مكتب ــة النهضــة العربي ــة ،لبنــان( ،ص.)393
( )3انظر :البخاري ،الجامع الصحيح( ،كتاب بدء الخلق ،باب وبث فيها من كل دابة.)3299 ،
( )4انظر :ابن ماجة ،السنن( ،كتاب الهبات ،باب من وهب هبة رجاء ثوابها ،ح.)2387
( )5انظ ــر :البيهق ــي ،أحم ــد بــن الحس ــين بــن عل ــي (ت458ه ـــ) ،الس ــنن الكب ــرى ،تحقي ــق محم ــد عب ــد القــادر
عطــا ،ط2003 ،3م ،دار الكتــب العلمي ــة ،لبنــان( ،كتــاب الهب ــات ،بــاب المكافــأة ف ــي الهب ــة ،ح.)12025
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ويظه ــر يف شــجرة اإلســناد أن املشــكلة يف روايــة اب ــن جممــع ع ــن عم ــرو

ليس ــت مقتــرة عــى رفــع احلدي ــث فحس ــب ،وإنــا فيهــا انقطــاع بــن عم ــرو
ب ــن دينــار وأيب هري ــرة((( ،وفيهــا اختــاف يف اإلســناد كذلــك ،فــاألول ع ــن أيب
هري ــرة ،والثــاين ع ــن عم ــر ريض اهلل عنهــا .وقــد صحــح البخــاري احلدي ــث
املوق ــوف ع ــن عم ــر.

رابعــ ًا :يظهــر يل أن ذكــر اإلمــام البخــاري لعمــرو بــن دينــار يف شــيوخ

ابــن جممــع ،وإي ـراده للروايــة الس ــابقة ،في ــه إشــارة إىل موطــن الضع ــف يف روايــة
( )1قــال ابــن أب ــي حات ــم ف ــي الج ــرح والتعديــل (« :)231/6ســئل أب ــو زرعــة :هــل ســمع عم ــرو بــن دينــار مــن أب ــي
هري ــرة؟ فقــال :ال ل ــم يس ــمع منــه» .لذلــك جعلــت الخــط الواصــل بينهمــا متقطعـ ًا.
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اب ــن جممــع ع ــن عم ــرو ب ــن دينــار ،أال ه ــو ضب ــط اإلســناد ،وبعــد البح ــث يف

روايــات اب ــن جممــع ع ــن عم ــرو ب ــن دينــار وجــدث لــه حديث ـ ًا آخ ــر خيالــف
في ــه غ ــره يف الرفــع والوقــف ،وه ــو حدي ــث «إذا أقيم ــت الصــاة فــا صــاة

إال املكتوبــة» ،وقــد فصــل الدارقطنــي اخلــاف يف رفعــه ووقفــه بــن الــرواة

ع ــن عم ــرو ب ــن دينــار((( ،والالف ــت للنظ ــر أن اإلمــام البخــاري مل خي ــرج هــذا
احلدي ــث يف الصحي ــح عــى الرغ ــم م ــن أنــه ترج ــم لب ــاب م ــن األب ـواب بقولــه:

«بــاب إذا أقيمــت الصــاة فــا صــاة إال املكتوبــة»((( ،لكنــه مل يذكــر فيــه
احلديــث الس ــابق ،وقــد ع ـزا اب ــن حج ــر عــدم إخ ـراج البخــاري هلــذا احلدي ــث

يف صحيحــه إىل كونــه خمتلــف يف رفعــه ووقفــه(((.
املثال الثالث:

قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل« :حيي ــى ْب ــن يزيــد َأ ُب ــو يزيــد اهلنائ ــي ،برصي،

سـ ِ
ـم َع أن ــس ْبــن مالــك َقا َلـ ُه ُش ـ ْع َب ة ،و َقـ َ
ـال خلــف ْب ــن خليفــة :كنيته َأ ُب ــو نرص،
َ
َقا َل ـه لنــا آدم نــا ُش ـع ب ة س ـ ِ
ـم َع حيي ــى ْب ــن يزيــد قل ــت ألن ــس ِف الرجــل يك ــون
ُ
َْ َ
ـال :ال يرتــدف خلــف دابتــه .و َقـ َ
َلـ ُه الديــن َقـ َ
ـال َأ ُب ــو معاويــة َع ـ ْن َأ ِب قالبــة َع ـ ْن
ـس َع ـ ِ
َأ َن ـ ٍ
ـي ﷺ وه ــو خطــأ»(((.
ـن ال نَّبِ ـ ِّ

( )1انظر :الدارقطني ،العلل 83/11( ،وما بعدها).
( )2البخاري ،الجامع الصحيح.)133/1( ،
( )3قــال ابــن حج ــر ف ــي الفتــح (« :)149/2هــذه الترجم ــة لفــظ حديــث أخرجــه مس ــلم وأصحــاب الس ــنن وابــن
خزيم ــة وابــن حب ــان مــن روايــة عم ــرو بــن دينــار عــن عطــاء بــن يس ــار عــن أب ــي هري ــرة واختلــف عل ــى عم ــرو
بــن دينــار ف ــي رفع ــه ووقفــه وقي ــل إن ذلــك ه ــو الس ــبب ف ــي ك ــون البخــاري ل ــم يخرجــه ولمــا كان الحك ــم
صحيحــا ذك ــره ف ــي الترجم ــة وأخ ــرج ف ــي الب ــاب مــا يغن ــي عنــه».
( )4البخاري ،التاريخ الكبير.)310/8( ،
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وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:

أوالً :حيي ــى بــن يزيــد مــن صغــار التابعــن((( ،وه ــو صــدوق ،قــال عنــه ابن

معــن :صويلــح((( ،وقــال أب ــو حاتم :ش ــيخ((( ،وذكره ابــن حب ــان يف الثقات(((،
وروى لــه مســلم حديثــ ًا واحــد ًا عــن أنــس بــن مالــك يف قــر الصــاة(((.
ثاني ـ ًا :مل أجــد ليحي ــى ب ــن يزيــد س ــوى ش ــيخني ،أوهلــا أن ــس ب ــن مالــك،

والثــاين الف ــرزدق الشــاعر((( ،وقــد ذك ــر اإلمــام البخــاري أن ــس ب ــن مالــك ريض

اهلل عنــه يف س ــياق روايــة حدي ــث الدي ــن ،ومل أجــد الروايــة هب ــذا اللف ــظ ،وه ــي
عنــد البيهق ــي يف شــعب اإليــان عــن أن ــس بــن مالــك ريض اهلل عنــه قــال« :إِ َذا
ـب َدا َّب َت ـ ُهَ ،و َل َت ْق َب ـ ْـل َه ِد َّي َت ـ ُه إِ َّل َأ ْن َي ُك ـ َ
ـت َق ْر ًضــا ِلَ ِخ ي ـ َ
ـون َق ــدْ
َأ ْق َر ْضـ َ
ـك َفـ َـا ت َْر َك ـ ْ
ـك َو َب ْي نَ ـ ُه ُمَا َل َط ـ ٌة َق ْب ـ َـل َذلِـ َ
َج ـ َـر ْت َب ْي نَـ َ
ـك»((( ،أمــا الروايــة املرفوعــة أليب قالبــة

عــن أن ــس ريض اهلل عنــه فبحث ــت عنهــا يف كثــر مــن الكت ــب لكن ــي مل أجدهــا.
( )1انظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب( ،ص.)598
( )2انظ ــر :العقيل ــي ،أب ــو جعف ــر محم ــد بــن عم ــرو بــن موس ــى (ت322ه ـــ) ،الضعفــاء الكبي ــر ،تحقي ــق عب ــد
المعطــي أميــن قلعجــي ،ط1984 ،1م ،دار المكتبــة العلميــة ،لبنــان.)436/4( ،
( )3انظر :ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)198/9( ،
( )4انظر :الثقات ،ابن حبان.)530/5( ،
( )5انظر :مسلم ،الصحيح( ،كتاب صالة المسافرين وقصرها ،باب صالة المسافرين ،ح.)691
( )6وقــد أشــار البخــاري إل ــى ذلــك ف ــي التاريــخ الكبي ــر ( ،)309/1حي ــث نقــل عــن يحي ــى قولــه :كنــت محبوسـاً
أنــا والف ــرزدق ف ــي يــدي مالــك بــن المنــذر ،ث ــم ث ــم ذك ــر ليحي ــى روايــة عنــه.
( )7البيهق ــي ،أحم ــد بــن الحس ــين بــن عل ــي (ت458ه ـــ) ،شــعب اإليمــان ،تحقي ــق عب ــد العل ــي حامــد ،ط،1
2003م ،مكتب ــة الرشــد ،الس ــعودية ،)370/7( ،وقــد ذك ــر ف ــي الحديــث يحي ــى بــن ســعيد ،والصــواب يحي ــى
بــن يزيــد ،وهــذا الحديــث في ــه خــاف ف ــي الرفــع والوقــف ،وفي ــه خــاف ف ــي اس ــم يحي ــى بــن يزيــد ،فعنــد ابن
ماجــة ف ــي الس ــنن (« :)501/3عــن عتب ــة بــن حمي ــد عــن يحي ــى بــن أب ــي إســحاق مرفوعـ ًا» ،وعنــد البيهق ــي
ف ــي الس ــنن الكب ــرى (« :)573/5عــن عتب ــة بــن حمي ــد عــن يزيــد بــن أب ــي يحي ــى عــن أن ــس مروفوع ـ ًا»،
وفي ــه أيضـ ًا« :عــن عتب ــة عــن يحي ــى بــن أب ــي إســحاق» ،لكــن البيهق ــي نقــل ق ــول هشــام بــن عمــار :ف ــي هــذا
الحديــث يحي ــى بــن أب ــي إســحاق الهنائ ــي وال أراه إال وهم ـ ًا ،وهــذا حديــث يحي ــى بــن يزيــد الهنائ ــي ،عــن
أن ــس ،ورواه شــعبة ومحم ــد بــن دينــار فوقفــاه ،وروايــة شــعبة ه ــي الت ــي أشــار إليهــا البخــاري ف ــي الترجم ــة.
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ثالث ـ ًا :ذك ــر اإلمــام البخــاري أن ــس ب ــن مالــك يف ترمجــة حيي ــى لإلشــارة إىل

اخلــاف بينــه وبــن أيب قالبــة يف رفــع احلدي ــث ووقفــه ،وذك ــر أن روايــة أيب قالبــة
املرفوعــة خطــأ ،ويمك ــن بي ــان الط ــرق الت ــي ذكرهــا البخــاري للحدي ــث عــى
النح ــو اآليت:

خامس ـ ًا :يظه ــر م ــن خــال الرتمجــة أن البخــاري ذك ــر أن ــس ب ــن مالــك

ريض اهلل عنــه يف ســياق روايــة للتنبيــه عــى اخلــاف يف وقفهــا ورفعهــا،

فالروايــة ه ــي املقصــودة بالدرجــة األوىل ،وذك ــر أن ــس ريض اهلل عنــه جــاء تبع ـ ًا،
واهلل أعلــم .

ولعــل األمثلــة الت ــي ذكرهتــا كافي ــة لبي ــان اهتــام اإلمــام البخــاري باإلشــارة

إىل تعــارض الوقــف والرفــع ،مــن خــال ذكــره لشــيخ الــراوي املرتجــم ،يف

س ــياق الروايــة املختلــف فيهــا.
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* املطلب الثاين :اإلشارة إىل تعارض الوصل واإلرسال:
نب ــه اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل إىل موض ــوع تعــارض الوصــل واإلرســال ،يف

غ ــر موضــع مــن ت راج ــم التاريــخ الكب ــر ،وســأبني يف هــذا املطل ــب كي ــف أشــار
اإلمــام البخــاري إىل هــذه القضي ــة م ــن خــال ذك ــره لش ــيوخ ال ــرواة املرتمجــن،

وأذك ــر هذي ــن املثالــن للتوضي ــح:
املثال األول:

حــن َأ ُب ــو املنــذر
الر ْ َ
قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهللُ :
«م َ َّم ــد ْبــن َع ْب ــد َّ
ـري س ـ ِ
ـم َع أي ــوب واألعمشَ ،قـ َ
ـال ِل َأ ْحَدُ ْبـ ُن ا ْلِ ْقــدَا ِم ا ْل ِع ْج ِ ُّل
الط ـَّـف ـَـ ــاوي ا ْل َب ـ ْ ِ ّ َ
ِ
ـن ال ُّط َف ـ ِ
حـ ِ
ـاو ُّي َقـ َ
ـال َح دَّ َث نَــا ِه َش ــا ُم ْب ـ ُن ُع ـ ْـر َو َة َع ـ ْن
الر ْ َ
َحدَّ َثنَــا ُم َ َّم ــدُ ْب ـ ُن َع ْب ــد َّ
ـت ملــا نزل ــت (وأنــذر عش ـرتك االق ربــن) َقـ َ
ـي ﷺ
َأبِ ي ـ ِـه َع ـ ْن َع ِائ َشـ َة َقا َل ـ ْ
ـال ال نَّبِ ـ ُّ
ـت ُم َ َّم ـ ٍـد! َيــا َب نِ ــي َع ْب ـ ِـد ا ُْل َّط ِل ـ ِ
ـت َع ْب ـ ِـد ا ُْل َّط ِل ـ ِ
ـب!
ـب! َيــا َفاطِ َم ـ ُة بِنْـ َ
َيــا َص ِف ي ـ ُة بِنْـ َ
ــم ِمــ َن اللَِّ َش ــ ْي ًئا َس ــ ُل ِ
ون ِمــ ْن َم ِ
ــال َمــا ِشــ ْئ ت ُْم .و َق َ
إِ ِّن ال َأ ْم ِل ُ
ــال وكيــع
ــك َل ُك ْ
ور َوا ُه مالــك وغ ــر واحــد َع ـ ْن هشــام َع ـ ْن
ويون ــس ْب ــن بكــر َع ـ ْن هشــام مث َل ـ ُهَ .
َأبِ ي ــه َعـ ِ
ـي ﷺ ،مرســل»(((.
ـن ال نَّبِ ـ ِّ

وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :حممــد بــن عبــد الرمحــن الط ـَّـف ـَــاوي مــن أتبــاع التابعــن((( ،قــال
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)156/1( ،
( )2انظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب( ،ص.)493
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عنــه اب ــن معــن :ال بــأس بــه((( ،ووثقــه عــي ب ــن املدين ــي((( ،وقــال أب ــو حات ــم:
صــدوق صالــح إال أنــه هي ــم احيان ـ ًا((( ،وقــال أب ــو زرعــة :منك ــر احلدي ــث(((،
وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات((( ،وابــن عــدي يف الكامــل وقــال :يكتــب
حديثــه((( .وإخ ـراج البخــاري لــه يف غ ــر موضــع م ــن الصحي ــح((( يرفــع م ــن

منزلتــه.

ثاني ـ ًا :ذك ــر لــه اإلمــام البخــاري يف الرتمجــة الس ــابقة ثالثــة ش ــيوخ عــى

النحــو اآليت:

 .1أيــوب الســختياين واألعمــش :ذكرمهــا رصاحــة دون روايــة ،وغالــب

ظن ــي أنــه ذكرمهــا ألن أثب ــت روايــات الطفــاوي عنهــا ،بدلي ــل أنــه مل خي ــرج لــه

يف صحيح ــه إال عنهــا وع ــن هشــام.

 .2هشــام بــن عــروة :ذكــره يف ســياق روايــة للتنبيــه عــى اختــاف

الط ـَّـف ـَــاوي مــع غــره مــن الــرواة عــن هشــام يف وصــل احلديــث وإرســاله.
ثالث ـ ًا :ذك ــر البخــاري عــدة ط ــرق احلدي ــث املختلــف في ــه ،ويف الشــجرة

اآلتي ــة بي ــان هــذه الط ــرق:

( )1يحيى بن معين ،التاريخ.)142/4( ،
( )2نقل ذلك عنه الخطيب في تاريخ بغداد.)533/3( ،
( )3ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)324/7( ،
( )4المرجع السابق.
( )5انظر :ابن حبان ،الثقات.)442/7( ،
( )6انظر :ابن عدي ،الكامل في الضعفاء.)410/7( ،
( )7وجــدت ثالثــة أحاديــث :عــن هشــام بــن ع ــروة عــن أبي ــه عــن عائشــة ( ،)54/3وعــن األعم ــش ( ،)89/8وعــن
أيوب (.)33/9
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رابعــ ًا :الروايــة املوصولــة أخرجهــا مســلم يف صحيحــه عــن وكيــع

ويون ــس((( ،وأمحــد يف مس ــنده ع ــن وكي ــع((( ،والرتمــذي يف جامع ــه ع ــن حمم ــد

ب ــن عب ــد الرمح ــن الط ـَّـف ـَ ــاوي((( ،أمــا الروايــة املرســلة فل ــم أجدهــا إال عنــد
الطــري يف التفس ــر ع ــن عنبس ــة ومعم ــر ع ــن هشــام((( ،وبحث ــت ع ــن روايــة

مالــك فل ــم أجدهــا .ويظه ــر مــن الرتمجــة أن البخــاري مل يرجح إحــدى الروايتني
عــى األخ ــرى ،لكــن الدارقطن ــي ذك ــر هــذا احلدي ــث يف عللــه ،وقــال« :واملرســل
أصــح»((( ،أق ــول :كنــت أمي ــل إىل أن الروايــة املوصولــة ه ــي الصحيح ــة لكوهنــا
( )1انظر :مسلم ،الصحيح( ،كتاب اإليمان ،باب وأنذر عشيرتك األقربين ،ح)205
( )2انظر :أحمد بن حنبل ،المسند.)25044/494/41( ،
( )3انظ ــر :الترمــذي ،الجامــع( ،أب ــواب الزهــد ،بــاب مــا جــاء ف ــي إنــذار النب ــي ﷺ قومــه)2310 ،؛ (أب ــواب التفس ــير،
بــاب ومــن س ــورة الشــع راء.)3184 ،
( )4انظ ــر :الطب ــري ،محم ــد بــن جري ــر بــن يزيــد (ت310ه ـــ) ،جامــع البي ــان ف ــي تأويــل الق ـرآن ،تحقي ــق أحم ــد
محمــد شــاكر ،ط2000 ،1م ،مؤسســة الرســالة ،لبنــان.)410 ،405 /19( ،
( )5الدارقطني ،العلل.)163/14( ،
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موجــودة يف صحيــح مســلم ،لكننــي وبعــد ســؤال الدكتــور عبــد الكريــم
الوريــكات ،نبهن ــي إىل التأمــل يف طريقــة مس ــلم يف إي رادهــا ،فوجدتــه قــد خ ــرج

أحادي ــث الب ــاب((( عــى النح ــو اآليت:

1 .1ذكر احلديث نفسه بروايتني عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
2 .2ث ــم ذك ــر روايــة واحــدة موصولــة حلدي ــث عائشــة ريض اهلل عنهــا الت ــي
ه ــي موضــع بحثنــا.

3 .3ثم ذكر روايتني أخريني حلديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.
4 .4ث ــم ذك ــر روايتــن للحدي ــث نفس ــه ع ــن قبيصــة وزهــر ب ــن عم ــرو
ريض اهلل عنهــا.

5 .5ثم أتى بروايتني للحديث نفسه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام.

ٍ
حينئــذ أن مســل ًام أراد مــن إخــراج روايــة عائشــة املوصولــة
فعلمــت

اإلشــارة إىل علــة فيهــا((( ،وزاد تأكــدي م ــن ذلــك حــن ذهب ــت إىل صحي ــح

البخــاري فوجــدت البخــاري رمحــه اهلل أخ ــرج يف الب ــاب حدي ــث اب ــن عب ــاس
وأيب هري ــرة ريض اهلل عنه ــم ،ومل يذك ــر حدي ــث عائشــة ،عــى الرغ ــم م ــن أنــه

أخ ــرج يف صحيح ــه ملحم ــد ب ــن عب ــد الرمح ــن الطفــاوي ع ــن هشــام ب ــن ع ــروة
ع ــن أبي ــه ع ــن عائشــة((( ،فكأنــه ت ــرك روايــة عائشــة للعلــة ذاهتــا ،فخرج ــت
( )1انظر :مسلم ،الصحيح.)194-192/1( ،
( )2هــذا مــا ي ـراه الدكت ــور عب ــد الكري ــم ،وه ــو أن مس ــلم ًا قــد ي ــورد الحديــث ف ــي صحيح ــه لإلشــارة إل ــى علــة في ــه
ال لكونــه صحيحـ ًا ،ول ــم يتس ـ َّن ل ــي البحــث ف ــي هــذه المس ــألة.
( )3انظر :البخاري ،الجامع الصحيح( ،كتاب البيوع ،باب من لم َير الوساوس من الشبهات ،ح)2057
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بعــد ذلــك بنتيجــة أن الروايتــن ال ختلــو إحدامهــا مــن علــة ،أمــا املوصولــة
فه ــي خطــأ كــا قــال الدارقطن ــي ،وأمــا الثاني ــة فه ــي صحيح ــة مــن حي ــث أهنــا

هكــذا وردت مرســل ًة ،لكنهــا ضعيفــة ال حيتــج هب ــا لكوهنــا مرســلة ،لذلــك
أع ــرض البخــاري ع ــن إخ راجهــا يف الصحي ــح ،واهلل أعل ــم.

خامس ـ ًا :يظه ــر م ــن صني ــع البخــاري رمحــه اهلل أنــه ذك ــر هشــام ب ــن ع ــروة

يف ســياق روايــة حممــد بــن عبــد الرمحــن الطفــاوي عنــه ،لإلشــارة إىل علــة
تعــارض الوصــل واإلرســال يف روايــة صاح ــب الرتمجــة ع ــن ش ــيخه ،وأن ذك ــر
هشــام ب ــن ع ــروة يف ش ــيوخ حمم ــد ب ــن عب ــد الرمح ــن مل يك ــن مقصــود ًا لذاتــه،
وإنــا لإلشــارة إىل العلــة املذك ــورة ،واهلل أعل ــم.

املثال الثاين:

قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل« :ج ـراح ْب ــن الضحــاك الكنــدي ،أص َل ـ ُه
كــويف َق َ
ــح اق
ــال َأ ُب ــو نعيــم :هــو جارنــا .وأثنــى عليــه خــرًا ،روى َع نْــ ُه إِ ْس َ

الضحـ ِ
ِ ٍ
ِ
ـاك ْبـ ِ
ـن َق ْي ـ ٍ
ْب ــن ُس ـ َل ْي َمن َقـ َ
ـس
ال ـ َّـر ُاح ْب ـ ُن َّ َّ
ـي ْب ـ ُن ُمَاهــد َح دَّ َث نَــا ْ َ
ـال ِل َعـ ُّ
ــن ب ريــدَ َة َع ــن َأبِ ِ
ٍ
ا ْل ِك ن ِ
ْــد ُّيَ :ع ــ ْن َع ْل َق َم ــ َة ْب ِ
يــه َق َ
ــال:
ْ
ــن َم ْر َثــد َع ــ ْن ُس ــ َل ْي َم َن ْب ِ ُ َ ْ
ــن َف َقا َل ْ ِ
ِ
ــر َأ ٌة با ْبنِ َه ــا َو َز ْو ِج َهــا َقتِ ي َل ْ ِ
ــر ِن َع ن ُْه َــا.
ــي ﷺَ :أ ْخ ِ ْ
ــت لل نَّبِ ِّ
َأ ْق َب َل ــت ا ْم َ

َو َقـ َ
ـح اق َع ـ ْن ُس ـ ْف َي َ
انَ :ع ـ ْن
ـال ِل اجلعف ــي َع ـ ْن معاويــة ْب ــن َع ْم ــرو َع ـ ْن َأ ِب إِ ْس ـ َ
ـي ﷺ .فذك ــر
علقم ــة َع ـ ْن ُع َم ــر ْبــن َع ْب ــد العزي ــز :جــاءت ام ـرأة بابنيهــا ال نَّبِ ـ ّ
نح ــوهَ ،قـ َ
ـال َأ ُب ــو َع ْب ــد اللَّ :وهــذا أصــح بإرســاله وانقطاعــه»(((.
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)228/2( ،
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وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :ج ـراح بــن الضحــاك صــدوق مــن كب ــار أتب ــاع التابعــن((( ،قــال في ــه

البخــاري :مقـ ِ
ـارب احلدي ــث((( ،وقــال أب ــو حات ــم :صالــح احلدي ــث ال بــأس

بــه((( ،وذك ــره اب ــن حب ــان يف الثقــات((( ،وش ــيخه علقم ــة ب ــن مرثــد ثقــة م ــن
رجــال الصحي ــح(((.

ثاني ـ ًا :ذك ــر اإلمــام البخــاري علقم ــة ب ــن مرثــد يف س ــياق روايــة للتنبي ــه

عــى تعــارض الوصــل واإلرســال يف روايــة جــراح بــن الضحــاك وســفيان
الثــوري عــن علقمــة ،وقــد رجــح اإلمــام البخــاري الروايــة املرســلة.
ويمكن بيان الطرق التي ذكرها البخاري عىل النحو اآليت:

( )1انظر ،ابن حجر ،تقريب التهذيب( ،ص.)138

( )2انظ ــر :الترمــذي ،العلــل الكبي ــر( ،ص .)394ومصطلــح «مقــارب الحديــث» قــال عنــه الدكت ــور محم ــد ح ــوى:
«ه ــو مــن مصطلحــات االعتب ــار النازلــة عنــد البخــاري» محم ــد ح ــوى ،منهــج اإلمــام البخــاري ف ــي الج ــرح

والتعديــل( ،ص .)405وف ــي موقــع ملتق ــى أهــل الحديــث عل ــى اإلنترنــت ()www.ahlalhdeeth.com

مقالــة قصي ــرة عــن معن ــى هــذا المصطلــح عنــد البخــاري ،عنوانهــا «إعــام أهــل الحديــث بق ــول البخــاري
مقــارب الحديــث» خ ــرج فيهــا صاحبهــا بمــا يش ــبه كالم الدكت ــور محم ــد ح ــوى وه ــو كونهــا تــدل عل ــى مــن

يكتــب حديثــه وال يحتم ــل تف ــرده.

( )3انظر :ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)524/2( ،
( )4انظر :ابن حبان ،الثقات.)149/6( ،

( )5انظر :المزي ،تهذيب الكمال.)308/20( ،
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ثالث ـ ًا :ال شــك أن الث ــوري أوث ــق م ــن اجل ـراح بوجــه عــام ،وقــد تب ــن يل أن

روايــات اجل ـراح ب ــن الضحــاك عــن علقم ــة قليلة جــد ًا مقارنــة بروايات ســفيان
الث ــوري ع ــن علقم ــة ،إضافــة إىل أن البخــاري أخ ــرج لس ــفيان ع ــن علقم ــة يف
الصحي ــح حدي ــث «أفضلك ــم مــن تعل ــم الق ـرآن وعلم ــه»((( ،وعــى الرغ ــم من

أن اجل ـراح ب ــن الضحــاك روى هــذا احلدي ــث ع ــن علقم ــة((( إال أن البخــاري
مل خيرجــه ،ويف هــذا تأكيــد لكــون الثــوري أثبــت يف علقمــة بــن مرثــد مــن
اجل ـراح ،لذلــك رجــح اإلمــام البخــاري الروايــة املرســلة لس ــفيان ع ــن علقم ــة.
رابعــ ًا :مل أجــد روايــة اجلــراح املوصولــة عنــد غــر البخــاري ،أمــا روايــة

ســفيان املرســلة فه ــي عنــد اب ــن أيب ش ــيبة يف مصنفــه «ع ــن ُم َ َّم ــدُ ْب ـ ُن بِـ ْ ٍ
ـر،
( )1انظر :البخاري ،الجامع الصحيح( ،كتاب فضائل الق رآن ،باب خيركم من تعلم الق رآن وعلمه.)5028 ،
( )2انظ ــر :الدارم ــي ،عثمــان بــن ســعيد بــن خالــد (ت280ه ـــ) ،ال ــرد عل ــى الجهمي ــة ،تحقي ــق بــدر بــن عب ــد اللــه
الب ــدر ،ط1995 ،2م ،دار ابــن األثي ــر ،الكويــت( ،ص.)187
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ِ
ِ
عــن ِم ْس ــ َع ٌرَ ،عــ ْن َع ْل َق َم ــ َة ْب ِ
ــن َم ْر َثــدََ ،ق َ
ــر ْب ــ َن
ــال َحدَّ َث ن ــي َم ــ ْن َس ــم َع ُع َم َ
ـال :م ــر ِ
ِ
ت ا ْم ـ َـر َأ ٌة بِا ْبنِ َهــا َو َز ْو ِج َهــا َق تِ ي َلـ ْ ِ
ـن  ،(((»...ومــا جــاء يف
َع ْب ــد ا ْل َع ِزي ـ ِـزَ ،قـ َ َ َّ
هــذه الروايــة يفــر قــول البخــاري يف آخــر الرتمجــة« :وهــذا أصــح بإرســاله
وانقطاعــه» ،فإنــه أراد باإلرســال روايــة عم ــر ب ــن عب ــد العزي ــز ع ــن النب ــي ﷺ،
وأراد باالنقطــاع روايــة علقم ــة بــن مرثــد عــن عم ــر بــن عب ــد العزي ــز((( ،حي ــث
إن بينهــا م ــن مل ُيذك ـَ ــر.

* املطلب الثالث :اإلشارة إىل خمالفة الراوي لغريه يف اإلسناد:
املخالفــة يف اإلســناد هلــا صــور عديــدة ،كزيــادة ر ٍاو ،أو قلــب اســمه ،أو
إبــدال ر ٍاو ب ـر ٍاو آخ ــر ،وموض ــوع املخالفــة لــه تعل ــق بموض ــوع ذك ــر الش ــيوخ،

ذلــك أن املخالفــة تك ــون بــن راويــن أو أكث ــر ع ــن الش ــيخ نفس ــه ،وال يمك ــن
الرتجي ــح بينهــا إال بعــد معرفــة طبيعــة العالقــة بــن كل ر ٍاو وش ــيخه.
وقــد اعتن ــى اإلمــام البخــاري ببي ــان أوجــه االختــاف يف أســانيد ال راويــات

املذكــورة يف التاريــخ الكبــر ،فــكان يــورد يف ترمجــة الــراوي روايــة لــه عــن

ش ــيخه ،خيتلــف ال ـراوي املرتج ــم يف إســنادها ع ــن الش ــيخ نفس ــه ،وســأكتفي

بذك ــر مثــال واحــد منهــا ،ث ــم أبــن كي ــف أشــار اإلمــام البخــاري إىل املخالفــة
يف اإلســناد م ــن خــال ذك ــره لش ــيخ ال ـراوي املرتج ــم.

( )1ابن أبي شيبة ،المصنف.)19348/206/4( ،
( )2ق ــرن اإلمــام البخــاري بي ــن اإلرســال واالنقطــاع ف ــي موضعي ــن مــن التاريــخ الكبي ــر ،تقــدم الــكالم عــن الموضــع
ِ
الجعف ــي روى َعنْــ ُه ُم َح َّم ــد ْبــن
ــحاق ْبــن ُم َح َّم ــد
األول ،أمــا الموضــع الثانــي فهــو قولــه (« :)401/1إِ ْس َ
طلح ــة ،مرســل منقطــع» ،وهــذا االقت ـران يقتض ــي التغاي ــر ف ــي المعن ــى ،واألم ــر بحاجــة إل ــى بحــث ،لكــن
المقــام ال يتس ــع لــه ف ــي هــذه الدراســة.
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ِ
يس ــى ْب ـ ُن َم ْي ـ َـر َة ا ْل ِغ َف ـ ِ
ـار ُّيَ :ع ـ ْن أب ــى
قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل« :ع َ
َ
ِ
ض اللَُّ َعنْــ ُه َع ِ
ــي ﷺ :الصيــام جنــة وال يــزال اهلل
ــن ال نَّبِ ِّ
الزنــاد عــن أنــس َر َ
ِ
يف حاجــة العب ــد مــا دام ِف ح ِ ِ ِ
ـي َع ـ ْن زائــدة
َ َ
اجــة َأخ ي ــهَ .و َر َوى حس ــن ْبــن َعـ ّ
ِ
ض اللَُّ َع نْـ ُه َع ـ ِ
َع ـ ْن َع ْب ــد اللَّ ْب ــن ذك ـوان َأ ِب الزنــاد َع ـ ِ
ـن
ـن الرقــايش َع ـ ْن أن ــس َر َ
ال َس ــن ال واســطي َع ـ ْن َع ْب ــد اللَّ ْب ــن
ـي ﷺ ِف الع ــونَ .و َر َوى ُم َ َّم ــد ْب ــن ْ َ
ال نَّبِ ـ ِّ
ِ
الز َن ـ ِ
ض اللَُّ َع نْـ ُه َع ـ ِ
ـاد َع ـ ِ
ـي ﷺ
عام ــر َع ـ ْن َأ ِب ِّ
ـن ال نَّبِ ـ ِّ
ـن األَ ْع ـ َـر ِج َع ـ ْن َأ ِب ُه َر ْي ـ َـر َة َر َ
ِف الع ــون .وال يصــح»(((.
وبيان هذا ملثال عىل النحو اآليت:

أوالً :عيس ــى ب ــن مي ــرة الغفــاري ذك ــره البخــاري ،وذك ــر يف الرتمجــة الت ــي

تلي ــه «عيس ــى ب ــن أيب عيس ــى وه ــو عيس ــى ب ــن مي ــرة املدين ــي احلنــاط وه ــو
اخلي ــاط» ،ث ــم قــال يف الرتمجــة الت ــي تليهــا «عيس ــى ب ــن مي ــرة ب ــن حي ــان»(((،

لكــن ذهــب ابــن أيب حاتــم((( ،واخلطيــب((( إىل أهنــم واحــد ،وأن البخــاري
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)404/6( ،
( )2انظ ــر :البخــاري ،التاريــخ الكبي ــر .)405/6( ،قــال د .أحم ــد معب ــد عبد الكري ــم« :وقد ذكر البخــاري في تاريخه
أيضــا ترجم ــة واحــدة لعيس ــى هــذا ... ،لكنــه ف ــي تاريخــه
المطب ــوع باس ــم الصغي ــر ،وف ــي الضعفــاء الصغي ــر ً
الكبي ــر ذك ــر ترجم ــة مس ــتقلة باس ــم :عيس ــى بــن ميس ــرة الغفــاري ،ث ــم أعقبهــا بترجم ــة ثاني ــة مس ــتقلة باس ــم
«عيس ــى بــن أب ــي عيس ــى» وقــال فيهــا :وه ــو عيس ــى بــن ميس ــرة المدين ــي الحنــاط «وهــذا واضــح ف ــي تقري ــره
أن الترجمتي ــن لشــخص واحــد ،وإن كان ذك ــر ف ــي األول ــى أنــه ِغ َفــاري ،و َي ـ ِ
ـروى عــن أب ــي الزنــاد ،وف ــي الثاني ــة أنه
مدين ــي وي ــروى عــن نافــع والشــعبي  ...ولكــن َوه ــم البخــاري ف ــي التاريــخ الكبي ــر :أنــه ذك ــر عقــب الترجمتي ــن
المذكورتي ــن ترجم ــة ثالثــة باس ــم «عيس ــى بــن ميس ــرة بــن حي ــان» وذك ــر أنــه يعد ف ــي أهــل المدينة ،وب ــروى عن
أب ــي الزنــاد ،وهــذا موافــق لمــا ذك ــره ف ــي الترجم ــة األول ــى ولكــن البخــاري ل ــم يرب ــط بي ــن هاتي ــن الترجمتي ــن:
الثالثــة واألولــى كمــا ربــط بيــن الثانيــة واألولى».اه ـــ .عبــد الكريــم ،أحمــد معبــد ،تحقيــق كتــاب النفــح
الشــذي ف ــي ش ــرح جامــع الترمــذي البــن س ــيد النــاس ،ط1409 ،1ه ـــ ،دار العاصم ــة ،الس ــعودية.)585/1( ،
( )3انظر :ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)290/6( ،
( )4انظر :الخطيب البغدادي ،الموضح ألوهام الجمع والتفريق.)144/1( ،
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ِ
ـم يف جعله ــم ثالثــة ،وهــذا االختــاف ال يؤث ــر عــى موض ــوع بحثنــا ،ألن
َوه ـ َ
ال ـراوي ضعي ــف جــد ًا بــكل حــال((( .أمــا ش ــيخه أب ــو الزنــاد فه ــو ثقــة م ــن

رجــال الصحي ــح(((.

ثاني ـ ًا :ذك ــر اإلمــام البخــاري أبــا الزنــاد ش ــيخ ًا لعيس ــى بــن مي ــرة ،وذك ــره

يف س ــياق روايــة للتنبي ــه عــى االختــاف يف اإلســناد بــن عيس ــى ب ــن مي ــرة
وغ ــره مــن ال ــرواة عــن أيب الزنــاد ،ويمكــن بي ــان الط ــرق الت ــي ذكرهــا البخــاري

يف الرتمجــة عــى النح ــو اآليت:

( )1انظر :المزي ،تهذيب الكمال.)15/23( ،
( )2انظر :المرجع السابق.)476/14( ،
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ثالث ـ ًا :تب ــن يل بعــد البح ــث أن حدي ــث عيس ــى ب ــن مي ــرة املذك ــور يف

الرتمجــة لي ــس حديثـ ًا واحــد ًا وإنــا عــدة أحادي ــث جممعــة ،األول عنــد ابــن ماجــة

بس ــنده عــن عيس ــى عــن أيب الزنــاد عــن أن ــس َأ َّن َر ُس ـ َ
«ال َس ــدُ
ـول اللَِّ ﷺَ ،ق َالَ ْ :
ِ
ِ
ـئ ْ
ـار ْ
َيـ ْـأ ُك ُل ْ
الَطِ ي َئ ـ َةَ ،كـ َـا
ـبَ ،و َّ
الَ َط ـ َ
الص دَ َق ـ ُة ُت ْطفـ ُ
الَ َس ـنَاتَ ،كـ َـا َت ـ ْـأ ُك ُل ال نَّـ ُ
ِ
الص َي ــا ُم ُج نَّـ ٌة ِم ـ َن ال نَّـ ِ
ـور ا ُْل ْؤ ِم ـ ِ
ـار»((( ،والثــاين:
ـنَ ،و ِّ
ـارَ ،و َّ
الص ـ َـا ُة ُن ـ ُ
ـئ ا َْلــا ُء ال نَّـ َ
ُي ْطفـ ُ

الزنـ ِ
ـس ب ـ ِ
ـاد ،ع ــن أن ـ ِ
ـن
عنــد اآلج ــري يف الثامنــن بس ــنده ع ــن عيس ــى ع ــن أيب ِّ
ـأكل احلس ـ ِ
مالـ ٍ
ـنات كــا تـ ُ
ـول اهللِ ﷺ« :احلس ــدُ يـ ُ
ـال رس ـ ُ
ـال :قـ َ
ـك قـ َ
ـار
ـأكل النـ ُ

نــور،
طفــئ املــا ُء
ُطفــئ اخلطيئــ َة كــا ُي
احلطــب ،والصدقــ ُة ت
َ
النــار ،والصــا ُة ٌ
َ
ُ
ُ
ـال« :ال ي ـز ُال اهللُ ع ــز وجـ َّـل يف حاجـ ِـة امل ـ ِ
والصي ــا ُم ُج ن ـ ٌة ِمــن النـ ِ
ـار» .وقـ َ
ـرء مــامل
َّ
ِ
ِ
يـ ْ
«و َر َوى حس ــن
ـزل يف حاجــة أخي ــه»((( .وهــذا يف ــر ق ــول البخــاري يف الرتمجــة َ
ِ
ال َس ــن
ــي َع ــ ْن زائــدة َع ــ ْن َأ ِب الزنــاد ِ ...ف العــونَ .و َر َوى ُم َ َّم ــد ْب ــن ْ َ
ْب ــن َع ّ
الز َنـ ِ
ـاد ِ ...ف الع ــون» أي أن زائــدة
ال واســطي َع ـ ْن َع ْب ــد اللَّ ْبــن عام ــر َع ـ ْن َأ ِب ِّ

وعب ــد اهلل بــن عام ــر رويــا حديــث «ال ي ـزال اهلل  ،»...دون قولــه «الصي ــام جنــة».

واهلل أعل ــم.

( )1ابــن ماجــة ،الس ــنن( ،أب ــواب الزهــد ،بــاب الحس ــد .)4210 ،وحت ــى هــذا الحديــث قــال عنــه الب ــزار :ه ــي ثالثــة
أحاديــث مقطعــة ،وأنــا جمعتهــا .انظ ــر :الب ــزار ،أحم ــد بــن عم ــرو بــن عب ــد الخالــق (ت292ه ـــ) ،مس ــند الب ــزار
المنش ــور باس ــم البح ــر الزخــار ،تحقي ــق محف ــوظ الرحمــن زيــن اللــه وآخريــن ،ط2009 ،1م ،مكتب ــة العل ــوم
والحك ــم ،الس ــعودية.)336/12( ،
( )2اآلج ــري ،محم ــد بــن الحس ــين بــن عب ــد اللــه (ت360ه ـــ) ،جــزء في ــه ثمان ــون حديث ـ ًا عــن ثماني ــن ش ــيخ ًا،
تحقي ــق محم ــد إب راهي ــم الحس ــين ،ط2011 ،1م ،دار البشــائر اإلســامية ،لبنــان( ،ص .)56وس ــياق اآلج ــري
للحديــث يــدل عل ــى أنــه لي ــس متن ـ ًا واحــد ًا.
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رابع ـ ًا :روايــة زائــدة ع ــن أيب الزنــاد ذكرهــا اب ــن حج ــر يف املطال ــب العالي ــة

نقـ ً
ا ع ــن أيب يعــى((( ،وروايــة عب ــد اهلل بــن عام ــر عــن أيب الزنــاد عنــد الط ـراين
يف املعج ــم الكب ــر((( ،وهــذه الروايــات الثــاث ال ختل ــو إحداهــا م ــن ضع ــف،
فــاألوىل فيهــا عيس ــى ب ــن مي ــرة وه ــو ضعي ــف جــد ًا ،والثاني ــة فيهــا يزيــد

الرقــايش وه ــو ضعي ــف((( ،والثالثــة فيهــا عب ــد اهلل ب ــن عام ــر وه ــو ضعي ــف

أيضــ ًا((( .وهكــذا نــرى أن اإلمــام البخــاري أخــرج هــذه الروايــات عــن أيب

الزنــاد ،يف ترمجــة عيس ــى ب ــن مي ــرة لإلشــارة إىل خمالفتــه لغــره يف إســنادها،
واهلل أعل ــم.

( )1العس ــقالني ،أحم ــد بــن عل ــي بــن حج ــر (852ه ـــ) ،المطالــب العالي ــة بزوائــد المس ــانيد الثماني ــة ،تنس ــيق
ســعد بــن ناص ــر الشــثري ،ط1419 ،1ه ـــ ،دار العاصم ــة ،الس ــعودية .)583/11( ،ول ــم أجــد الحديــث ف ــي
مس ــند أب ــي يعل ــى مــن روايــة زائــدة عــن أب ــي الزنــاد ،إنمــا مــن روايــة الحجــاج الخصــاف ومعل ــى بــن ميم ــون
عــن أب ــي الزنــاد .انظ ــر :أب ــو يعل ــى ،أحم ــد بــن عل ــي الموصل ــي (307ه ـــ) ،المس ــند ،تحقي ــق حس ــين ســليم
أســد ،ط1984 ،1م ،دار المأم ــون ،س ــوريا.)151 ،132/7( ،
( )2انظ ــر :الطب ران ــي ،ســليمان بــن أحم ــد بــن أي ــوب (ت360ه ـــ) ،المعج ــم الكبي ــر ،تحقي ــق حم ــدي بــن عب ــد
المجي ــد الس ــلفي ،ط ،2مكتب ــة ابــن تيمي ــة ،مص ــر.)118/5( ،
( )3انظر :المزي ،تهذيب الكمال.)64/32( ،
( )4انظر :المرجع السابق.)150/15( ،
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املبحث الثاين

أسباب ذكر شيوخ الرواة املترمجني ،املتصلة بعلل املنت
* املطلب األول :اإلشارة إىل تفرد الراوي املترجم عن شيخه:
عن ــي اإلمــام البخــاري -يف غ ــر موضــع م ــن كتابــه -ببي ــان تف ــرد ال ــرواة

عــن ش ــيوخهم ،فــكان يذك ــر لل ـراوي املرتج ــم ش ــيخ ًا يف س ــياق روايــة ،لإلشــارة
إىل تف ــرد هــذا ال ـراوي ع ــن ش ــيخه بالروايــة املذك ــورة ،وقــد ذك ــر الباح ــث عب ــد

الرمح ــن الشــايع يف رســالته((( أكث ــر م ــن مائــة حدي ــث قــال فيهــا البخــاري يف

التاريــخ الكب ـر :ال يتابــع علي ــه .ويف املثالــن اآلتي ــن بي ــان هلــذا األم ــر.
املثال األول:

ِ
اري ،س ــمع علي ـ ًا،
قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل« :أســاء ب ــن احلك ــم الف ـز ّ

روى عنــه عــي بــن ربيعــة ،يعــد يف الكوفي ــن ،قــال [أي عــي] :كن ــت إذا حدثني
ـرو ع ــن أســاء اب ــن
رجــل ع ــن النب ــي ﷺ حلفتــه فــإذا حلــف يل صدقتــه ،ومل ُي ـ َ
احلك ــم إال هــذا ال واحــد وحدي ــث آخ ــر ومل يتابــع علي ــه ،وقــد روى أصحــاب
النب ــي ﷺ بعضه ــم ع ــن بع ــض فل ــم حيلــف بعضه ــم بعض ـ ًا»(((.
وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
( )1انظــر :الشــايع ،عبــد الرحمــن بــن ســليمان ،األحاديــث التــي قــال فيهــا البخــاري ال يتابــع عليــه ،رســالة
ماجســتير ،جامعــة أم القــرى ،الســعودية1422 ،ه ـــ .وقــد أفــدت منــه فــي أمثلــة هــذا المطلــب.

( )2البخاري ،التاريخ الكبير.)54/2( ،
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أوالً :أســاء ب ــن احلك ــم ،قــال في ــه اب ــن س ــعد :قلي ــل احلدي ــث((( ،ووثقــه

العجــي((( .وذك ــره اب ــن حب ــان يف الثقــات وقــال :خيطــئ((( ،ولي ــس لــه روايــة
إال ع ــن عــي ب ــن أيب طال ــب ريض اهلل عنــه.

ثاني ـ ًا :مل يكتــف اإلمــام البخــاري بذك ــر عــي بــن أيب طالب ش ــيخ ًا ألســاء،

وإنــا ذكــره يف ســياق حديــث تفــرد بــه أســاء عنــه ،وهــذا احلديــث -وهــو

حدي ــث االســتحالف -أخرجــه احلمي ــدي يف مس ــنده((( ،والظاه ــر أن اإلمــام
البخــاري أعـ ّـل هــذه الروايــة بالتف ــرد ،ألنــه قــال «ومل يتابــع علي ــه» ،واســتدل

عــى ذلــك بــأن الصحابــة روى بعضه ــم ع ــن بع ــض دون اســتحالف ،وقــد
ـزي يف هتذي ــب الكــال ،لك ــن اب ــن
ـاري في ــا ذه ــب إلي ــه امل ـ ُّ
خالــف اإلمــا َم البخـ َّ
حج ــر دافــع ع ــن رأي البخــاري ،ولي ــس املقــام مقــام التفصي ــل يف ذلــك ،ألن
مــا هيمنــا ه ــو م ـراد اإلمــام البخــاري م ــن ذك ــره للش ــيخ والروايــة بغ ــض النظ ــر

ع ــن كونــه راجح ـ ًا أو مرجوح ـ ًا.

ثالث ـ ًا :كأن البخــاري -يف ذك ــره لتف ــرد أســاء ع ــن عــي بالروايــة املذك ــورة-

ـرو ع ــن
يشــر إشــارة ضمني ــة إىل تضعي ــف أســاء ،ويؤيــد ذلــك قولــه« :ومل ي ـ َ

أســاء إال هــذا احلدي ــث وحديث ـ ًا آخ ــر» .فأســاء قلي ــل احلدي ــث ،وه ــو مــع قلــة

حديثــه تف ــرد بــا ال يتابــع علي ــه ،فــدل ذلــك عــى ضعفــه ،واهلل أعل ــم.

( )1ابن سعد ،الطبقات.)247/6( ،
( )2العجلي ،الثقات( ،ص.)63
( )3ابن حبان ،الثقات.)59/4( ،
( )4انظ ــر :الحمي ــدي ،عب ــد اللــه بــن الزبي ــر الحمي ــدي (ت ،)219المس ــند ،تحقي ــق حس ــين ســليم أســد ،ط،1
1996م ،دار الســقا ،ســوريا.)148/1( ،
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املثال الثاين:

«م َ َّم ــد ْب ــن يوســف َأ ُب ــو َع ْب ــد اللَّ الفريــايب
قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهللُ :
ِ
ان َع ـ ْن َط ِار ِق ْب ـ ِ
ـال َل نَــا ُم َ َّم ــدٌ َقـ َ
َ ...قـ َ
ـال َحدَّ َث نَــا ُسـ ْف َي ُ
ح ِن َع ـ ْن َح ِك ي ِم
الر ْ َ
ـن َع ْب ــد َّ
ـن م س ـع ٍ
ـن َجابِ ـ ٍـر َع ـ ِ
ْب ـ ِ
انَ ،قـ َ
ود قــال لــكل شــئ آ َف ـ ٌة َوآ َف ـ ُة ا ْل ِع ْل ـ ِم ال ن ِّْس ـ َي ُ
ـال
ـن ا ْب ـ ِ َ ْ ُ
ِ ِ
ـث ِع نْــدَ َأ َحـ ٍـد ِم ـ ْن َأ ْص َحـ ِ
ـاب ُس ـ ْف َي َ
ال ِدي ـ ُ
ان»(((.
ُم َ َّم ــدٌَ :ل ْ َي ُك ـ ْن بِا ْلع ـ َـراق َهـ َـذا ْ َ
وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:

أوالً :حمم ــد بــن يوســف الفريــايب ،ثقــة مشــهور ،وهو مــن ش ــيوخ البخاري،

وســفيان الث ــوري إمــام عل ــم ،وقــد ذك ــره البخــاري يف ش ــيوخ الفريــايب ،وذك ــر

لــه حديثــ ًا عــن ابــن مســعود ريض اهلل عنــه ،ثــم بــن أن هــذا احلديــث مــن
األحادي ــث الت ــي تف ــرد هب ــا الفريــايب ،وأنــه مل يك ــن موج ــود ًا عنــد أحــد بالع ـراق

م ــن أصحــاب ســفيان ،واحلدي ــث أخرجــه الدارم ــي يف الس ــنن(((.

ثاني ـ ًا :هــذا التف ــرد الــذي ذك ــره البخــاري لي ــس ممــا يعــل بــه احلدي ــث،

حت ــى إن اإلمــام البخــاري مل يــأت بــا يشــر إىل تعليلــه ،وإنــا اكتف ــى باإلشــارة
إىل التفــرد ،وهــذا يؤكــد أن التفــرد بحــد ذاتــه ال يعــد علــة ،إال إذا حفتــه
الق رائ ــن ،ويف ذلــك يق ــول احلاك ــم« :لي ــس الشــاذ م ــن احلدي ــث أن ي ــروي الثقــة

مــا ال يرويــه غ ــره ،هــذا لي ــس بشــاذ»(((.
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)264/1( ،

( )2انظ ــر :الدارم ــي ،عب ــد اللــه بــن عب ــد الرحمــن بــن الفضــل (ت255ه ـــ) ،الس ــنن ،تحقي ــق حس ــين ســليم أســد،
ط2000 ،1م ،دار المغن ــي للنش ــر والتوزيــع ،الس ــعودية( ،المقدمــة ،بــاب مذاك ــرة العل ــم.)647 ،

( )3الحاكم ،معرفة علوم الحديث( ،ص.)119
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ويظهــر مــن الــكالم الســابق أن اإلمــام البخــاري عنــي ببيــان م واطــن

تف ــرد ال ـراوي املرتج ــم ع ــن ش ــيخه ،س ـواء كان هــذا التف ــرد مس ــتوجب ًا لتعلي ــل
احلدي ــث بــه ،كــا يف املثــال األول ،أو مس ــتوجب ًا للقب ــول كــا يف املثــال الثــاين،
واهلل أعلــم.

* املطلب الثاين :اإلشارة إىل خمالفة الراوي لغريه يف املنت:
تقــدم الــكالم يف املبحــث الســابق عــن املخالفــة يف اإلســناد ،وبينــت

هنــاك أن الرتجيــح بــن الــرواة حيتــاج منــا إىل معرفــة طبيعــة عالقــة كل راو

مــن ال ــرواة املختلفــن بش ــيخهم الــذي اختلف ـوا عنــه ،واملخالفــة يف املت ــن حتتاج
الــيء ذاتــه للرتجي ــح ،وســأبني يف املثــال اآليت كي ــف أشــار اإلمــام البخــاري إىل
االختــاف يف املت ــن م ــن خــال ذك ــره لش ــيوخ ال ــرواة املرتمجــن.

قــال اإلمــام البخــاري رمحــه اهلل« :ط ـَـ ــريف ْب ــن شــهاب َأ ُب ــو ُس ـ ْف َي ان األشـ ّـل

العطــاردي ... ،وقــال ابــن فضيــل َع ــ ْن َأ ِب ُس ــ ْف َي َ
َــر َة َع ــ ْن َأ ِب
ان َع ــ ْن َأ ِب ن ْ َ
ِ ٍ
ات ـ َة ا ْل ِك َتـ ِ
ـرَ ،ح دَّ َث نَــا ُم َس ــدَّ ٌد
ـي ﷺ َأ ْن َن ْق ـ َـر َأ َف ِ َ
َس ــع يدَ :أ َم َر َنــا ال نَّبِ ـ ُّ
ـاب َو َم ــا َت َي ـ َّ َ
ـع ٍ
حـ َـز َة نــا َأب ــو َنـ ْـر َة س ـ َـأ ْل ُت َأبــا س ـ ِ
ـن ا ْل َع ـ َّـوا ِم ْب ـ ِ
ي َي ــى َعـ ِ
يد َعـ ِ
ـن ا ْل ِق ـ َـرا َء ِة
ـن َ ْ
ُ
نــا َ ْ
َ َ
َ َ
ـف ْ ِ
اتـ َة ا ْل ِك َتـ ِ
ـابَ ،قـ َ
ال َمــا ِم َقـ َ
ـال َأ ُب ــو َع ْب ـ ِـد اللَِّ َو َهـ َـذا َأ ْو َل ألَ َّن َأ َبــا ُه َر ْي ـ َـر َة
َخ ْلـ َ
ـالَ :ف ِ َ
و َغ ــر و ِ
احـ ٍـد َذ َك ـ ُـروا َعـ ِ
ات ـ ِـة ا ْل ِك َتـ ِ
ـابَ ،و َقـ َ
ـال َأ ُب ــو
ـي ﷺ :ال َصــا َة إِال بِ َف ِ َ
َ َْ َ
ـن ال نَّبِ ـ ّ
ِ ِ
ـر َوإِ ْن َل ْ َت ْف َع ـ ْـل َأ ْجـ َـز َأ َك.(((».
ُه َر ْي ـ َـرةَ :إ ْن ز ْد َت َف ُه ـ َـو َخ ـ ْ ٌ
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)357/4( ،
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وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :طريــف بــن شــهاب ،أمجــع األئمــة عــى ضعفــه((( ،وقــال عنــه

اب ــن حب ــان« :كان ش ــيخا مغفــا هي ــم يف األخب ــار حت ــى يقلبهــا وي ــروي ع ــن
الثقــات مــاال يشــبه حديــث األثبــات»((( ،وقــال ابــن عــدي« :وإِنَّــا أنكــر

عليــه يف متــون األحاديــث أشــياء مل يــأت هبــا غــره وأمــا أســانيده فهــي
مســتقيمة»((( .والظاهــر مــن كالم ابــن حبــان وابــن عــدي يــدل أن موطــن
الضع ــف ع ــن طري ــف ب ــن ش ــهاب ه ــو ضبطــه للمت ــون ،وه ــو األم ــر الــذي

أشــار إليــه البخــاري يف الرتمجــة.

ثاني ـ ًا :الش ــيخ الــذي ذك ــره البخــاري لطري ــف ه ــو أب ــو نــرة ،املنــذر ب ــن

مالــك العب ــدي ،وه ــو ثقــة م ــن رجــال مس ــلم ،وقــد ذك ــره البخــاري يف س ــياق

روايــة ،للتنبي ــه عــى خمالفــة طري ــف ل ـراو آخ ــر ع ــن أيب نــرة يف مت ــن هــذه
الروايــة ،ويمك ــن بي ــان الط ــرق الت ــي ذكرهــا اإلمــام البخــاري يف الرتمجــة عــى

النحــو اآليت:

( )1انظــر مثــاً :يحيــى بــن معيــن ،التاريــخ)327 /3( ،؛ والنســائي ،الضعفــاء( ،ص)60؛ وابــن حبــان،
المجروحــون.)381/1( ،

( )2ابن حبان ،المجروحين.)381/1( ،

( )3ابن عدي ،الكامل في الضعفاء.)188/5( ،
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ثالث ـ ًا :ال ـراوي الــذي خالفــه طري ــف ه ــو الع ـوام ب ــن مح ــزة ،والع ـوام قلي ــل

احلديــث ،قــال عنــه اب ــن حج ــر :صــدوق ربــا وه ــم((( ،وقــد رجــح البخــاري

روايتــه عــى روايــة طري ــف.

رابعــ ًا :اســتدل البخــاري يف ترجيحــه بشــاهد مــن حديــث أيب هريــرة

ريض اهلل عنــه ،وعنــد البحــث تبــن يل أن قتــادة -وهــو ثقــة -تابــع طريــف

ب ــن ش ــهاب يف روايتــه ع ــن أيب نــرة ،وهــذه املتابعــة رواهــا اإلمــام البخــاري
«و َل ْ َي ْذ ُك ـ ْـر َق َتــا َد ُة َسـ َـا ًعا ِم ـ ْن َأ ِب
يف ج ــزء الق ـراءة خلــف اإلمــام وقــال عقبهــاَ :
ـر َة ِف َهـ َـذا»((( ،وقتــادة مش ــهور بالتدلي ــس ،فب ــن اإلمــام البخــاري أن هــذه
َنـ ْ َ
( )1انظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب( ،ص.)433
( )2البخــاري ،محم ــد بــن إســماعيل بــن إب راهي ــم (ت265ه ـــ) ،الق ـراءة خلــف اإلمــام ،تحقي ــق فضــل الرحمــن
الثــوري ،ط1980 ،1م ،المكتبــة الســلفية( ،ص.)30
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املتابعــة ال يعتــد هب ــا الحت وائهــا عــى ش ــبهة تدلي ــس ،ورجــح الروايــة األخ ــرى،

لوج ــود ش ـواهد تعضدهــا ،وهكــذا ن ــرى أن اإلمــام البخــاري أشــار م ــن خــال
ذك ــره أليب نــرة يف ش ــيوخ طري ــف ،إىل خمالفــة طري ــف لغــره يف مت ــن احلدي ــث

املذكــور ،ورجــح روايــة العــوام عــن أيب نــرة عــى روايــة طريــف مســتدالً

بشــاهد م ــن حدي ــث أيب هري ــرة ريض اهلل عنــه.

وم ــن خــال األمثلــة الت ــي تقــدم بياهنــا يف هــذا الفصــل ،يتضــح أن ذك ــر

ش ــيخ ال ـراوي املرتج ــم إذا جــاء يف س ــياق روايــة ،فإنــه -غالب ـ ًا -ال يك ــون اهلــدف

منــه أم ـر ًا متعل ًق ــا بــذات ال ـراوي املرتج ــم أو ش ــيخه ،بــل يك ــون اهلدف األســايس
ذك ــر الروايــة واإلشــارة إىل مــا فيهــا مــن علــة ،في ــأيت ذك ــر الش ــيخ تبعـ ًا لذلــك،
عــى أن ذك ــر هــذه الروايــة وبي ــان علتهــا حيت ــوي -غالب ـ ًا -عــى إشــارة ضمني ــة

لطبيعــة العالقــة بــن ال ـراوي املرتج ــم وش ــيخه ،وأق ــول غالب ـ ًا ألن األم ــر بحاجة
إىل اســتق ر ٍاء أكث ــر ،واهلل أعل ــم.
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الفصل الرابع
مسالك اإلمام البخاري يف ذكر شيوخ الرواة
املترمجني يف التاريخ الكبري
املبحث األول:
صور ذكر شيوخ الرواة املترمجني يف التاريخ الكبري
املطلب األول :ذكر الشيوخ رصاحة (دون رواية).
املطلب الثاين :ذكر الشيوخ يف سياق رواية.

املبحث الثاين:
مجع الشيوخ املذكورين وتفريقهم ،وإمهال ذكرهم
املطلب األول :مجع الشيوخ املذكورين يف الرتمجة وتفريقهم
املطلب الثاين :إمهال ذكر الشيوخ للرواة املرتمجني

مسالك اإلمام البخاري يف ذكر شيوخ الرواة املترمجني يف التاريخ الكبري

الفصل الرابع
مسالك اإلمام البخاري يف ذكر شيوخ الرواة
املترمجني يف التاريخ الكبري
ذكــرت يف الفصــول الثالثــة األوىل مــن هــذه الدراســة ،األســباب التــي

أشــار اإلمــام البخــاري إليهــا مــن خــال ذكــره لشــيوخ الــرواة املرتمجــن يف

كتابــه ،وبين ــت هنــاك أن هــذه األس ــباب منهــا مــا لــه عالقــة بال ـراوي املرتج ــم

نفس ــه ،ومنهــا مــا لــه عالقــة بش ــيخه ،ومنهــا مــا لــه عالقــة بالروايــة املذك ــورة
يف الرتمجــة.

وإن دراســتنا ملنهــج اإلمــام البخــاري يف ذكــر شــيوخ الــرواة املرتمجــن

حاهلــا يف ذلــك حــال أي دراســة يف املناهــج -تســلتزم منــا أمــور ًا ثالثــة:أوالً :بي ــان هــدف اإلمــام البخــاري م ــن ذك ــره هلــؤالء الش ــيوخ :والظاه ــر

م ــن واقــع الكتــاب ،وم ــن جمم ــل األس ــباب الس ــابق ذكرهــا ،أن هــدف اإلمــام
البخــاري م ــن ذك ــر الش ــيوخ ه ــو اإلشــارة إىل بع ــض م واط ــن الق ــوة والضع ــف
يف ال ـراوي نفس ــه ،أو يف العالقــة بينــه وبــن ش ــيخه .
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ثاني ـ ًا :بي ــان رشط اإلمــام البخــاري يف ذك ــره للش ــيوخ :وهــذا الــرط ه ــو

جــزء م ــن رشطــه العــام يف الكتــاب ،أال وهــو االختصــار ،فالناظ ــر يف ت رامجــه

ي ــرى مظهريــن م ــن مظاه ــر االختصــار يف ذك ــر الش ــيوخ ،أوهلــا :االقتصــار عــى
ذك ــر عــدد قلي ــل م ــن الش ــيوخ؛ ف ـراه يذك ــر لل ـراوي ش ــيخ ًا أو ش ــيخني م ــن
بــن عرشيــن ش ــيخ ًا أو أكث ــر .وثانيهــا :أنــه غالب ـ ًا مــا يذك ــر الش ــيوخ باختصــار

دون تفصي ــل أو بي ــان ألس ــباب ذكره ــم.

ثالثـ ًا :بي ــان الطريقــة الت ــي حق ــق فيهــا البخــاري هدفــه مــن خــال الرشط

ـت هدفــه
الس ــابق :وه ــو مــا ســأتناوله يف هــذا الفصــل إن شــاء اهلل ،فبعــد أن بين ـ ُ
ورشطــه ،ســأذكر يف الصفحــات القادمــة مس ــالك البخــاري يف ذك ــره لش ــيوخ

ال ــرواة ،والصــور الت ــي يذكر من خالهلا هؤالء الش ــيوخ ،ممث ً
ال عــى ذلك باألمثلة

الالزمــة((( ،ث ــم أرب ــط بني هذه املس ــالك وبني األس ــباب الس ــابقة ،وســأتطرق يف

هنايــة الفصــل إىل بي ــان أس ــباب إمهال البخــاري لذكر الش ــيوخ يف بعض ت رامجه.
وجديــر بالذكــر أن بيــان هــذه املســالك وأســباهبا ،يســتلزم اســتق راء

التاريــخ الكبــر كامــاً ،حتــى نخــرج بنتائــج دقيقــة وواضحــة ،إال أن كثــرة

ت راج ــم الكتــاب حت ــول دون ذلــك ،لــذا ،فــإن النتائــج املذك ــورة يف هــذا الفصــل
مبني ــة عــى دراســة العينــة املشــار إليهــا يف املقدمــة ،وه ــي وإن مل تكن كب ــرة ،إال

أن مــن شــأهنا أن خت ــرج بتصــور أويل للمس ــالك الت ــي ســلكها اإلمــام البخــاري

يف ذك ــره لش ــيوخ ال ــرواة املرمجــن يف كتابــه ،واهلل املس ــتعان.

( )1آث ــرت أن تك ــون األمثلــة ف ــي هــذا الفصــل مأخ ــوذة -غالب ـ ًا -مــن أمثلــة الفصــول الثالثــة الماضي ــة ،وذلــك
للحفــاظ عل ــى ت راب ــط الفصــول ،وحت ــى يكتم ــل فهمنــا لتلــك األمثلــة ،ويتك ـ َ
ـون ف ــي ذهــن القــارئ صــورة
واضح ــة عــن منهــج البخــاري ف ــي ذك ــر ش ــيوخ ال ــرواة المترجمي ــن ف ــي الكتــاب.
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املبحث األول

صور ذكر شيوخ الرواة املترمجني يف التاريخ الكبري
* املطلب األول :ذكر الشيوخ صراحة (دون رواية):
املقصــود هب ــذه الصــورة ،أن يذك ــر اإلمــام البخــاري ش ــيخ ال ـراوي املرتج ــم

مب ــارشة ،م ــن غ ــر روايــة ،فيق ــول :فــان س ــمع فالن ـ ًا أو روى ع ــن فــان أو رأى

فالنــ ًا .وقــد تكــررت هــذه الصــورة كثــرًا يف التاريــخ الكبــر ،ومثاهلــا قــول
«م َم ــد ب ــن إِب ر ِاه ي ــم َأب ــو ش ــهاب الكنــاين س ـ ِ
ـم َع عاص ــم ْبــن هبدلــة
ُ
َ
البخــاريَ ْ ْ َّ ُ :
سـ ِ
ـم َع منــه مس ــدد»((( ،وقولــه« :حمم ــد ب ــن معب ــد أدرك عم ــر ب ــن عب ــد العزي ــز
َ
س ــمع منــه ن ــوح اب ــن قي ــس»((( ،وقولــه« :س ـ ِ
ـع يد ب ــن بشــر م ــوىل بن ــي نــر،
َ
َع ـ ْن قتــادة ،روى عن ـ ُه الولي ــد ْب ــن ُم ْس ـ ِـل م و َم ْع ــن ْب ــن عيس ــى»(((.
وقــد بحثــت عــن دالالت ذك ــر الش ــيوخ هب ــذه الصــورة ،فوجدهتــا تتلخص

يف النقــاط اآلتية.

أوالً :عندمــا يذك ــر اإلمــام البخــاري الش ــيوخ هب ــذه الصــورة ،فــإن س ــبب

ذكره ــم يرجــع غالب ـ ًا إىل مــا يتصــل بــذات ال ـراوي املرتج ــم ،أو العالقــة بينــه
وبــن ش ــيخه؛ كاإلشــارة إىل ك ــون ال ـراوي م ــن أثب ــت النــاس أو أضعفه ــم يف

الش ــيخ املذك ــور ،وهــذه األس ــباب ه ــي الت ــي تقــدم الــكالم عنهــا يف الفصــل
األول م ــن هــذه الدراســة ،وفي ــا يــي بع ــض األمثلــة للتوضي ــح:
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)25/1( ،
( )2المرجع السابق.)239/1( ،
( )3المرجع السابق .)460/3( ،
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1 .1قــال اإلمــام البخــاري« :حمم ــد ب ــن إب راهي ــم ب ــن عب ــد اهلل ب ــن معب ــد
ب ــن عب ــاس اهلاش ــمي الق ــريش  ،...ي ــروي ع ــن ح ـرام ب ــن عثــان ،ومل
يثب ــت ح ـرام»(((.

فف ــي ذك ــر ح ـرام ب ــن عثــان ش ــيخ ًا ملحم ــد ب ــن إب راهي ــم إشــارة إىل

ضع ــف حمم ــد ب ــن إب راهي ــم ،وقــد تقــدم تفصي ــل الــكالم ع ــن هــذا
املثــال يف الفصــل األول(((.

2 .2قــال اإلمــام البخــاري« :حف ــص ْب ــن غي ــاث ْب ــن طل ــق ْب ــن معاويــة
َأب ــو ُع م ــر النخعــي الكــويف قــايض الكوفــة ،س ِ
ــم َع األعمــش.(((»... ،
ُ
َ
َ
فف ــي ذك ــر األعم ــش ش ــيخ ًا حلف ــص بــن غي ــاث إشــارة إىل أن حفضـ ًا

مــن أثبــت أصحــاب األعمــش ،وتفصيــل الــكالم يف هــذا املثــال
موجــود يف الفصــل األول(((.

3 .3قــال اإلمــام البخــاري« :ج ع َف ــر بــن برقــان اجل ــزري َأب ــو َع ب د اللَّ ،س ـ ِ
ـم َع
ْ
ُ
َ ْ ْ
َ
الز ْه ـ ِـر ّي ،روى َع نْـ ُه الثوري ووكي ــع .(((»...
ميم ــون ْبــن مه ـران و ُّ
وقــد ذك ــر البخاري هنا ميمون بن مه ران والزهري ،لإلشــارة إىل عالقة
جعف ــر بــن برقــان هب ــا ،ذلــك أن أصــح رواياتــه عــن ميم ــون ،بينام هيم
يف روايتــه ع ــن الزه ــري ،وقــد بين ــت ذلــك يف الفصــل األول أيض ـ ًا(((.

( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)26/1( ،
( )2انظر صفحة ( )71من هذا الكتاب.
( )3البخاري ،التاريخ الكبير.)370/2( ،
( )4انظر صفحة ( )81من هذا الكتاب.
( )5البخاري ،التاريخ الكبير.)187/2( ،
( )6انظر صفحة ( )90من هذا الكتاب.
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ثانيــ ًا :قــد جيــد الباحــث بعــض األمثلــة التــي ختالــف يف ظاهرهــا مــا

ذكرتــه يف النقطــة الســابقة ،بمعنــى أنــه قــد جيــد اإلمــام البخــاري يذكــر

لل ـراوي ش ــيخ ًا لإلشــارة إىل س ــبب متعل ــق بال ـراوي أو بش ــيخه ،لكنــه ال يذك ــر
هــذا الش ــيخ رصاحــة ،بــل يــأيت بــه يف س ــياق روايــة ،وقــد تب ــن يل بعــد النظ ــر

يف يشء م ــن هــذه األمثلــة ،أن البخــاري يذك ــر الروايــة ،ال يذكرهــا لذاهتــا ،بــل

لتوضي ــح ذلــك الس ــبب املتعل ــق بال ـراوي وش ــيخه ،وم ــن األمثلــة عــى ذلــك:
1 .1قــال اإلمــام البخــاريَ « :ط ْل ــق ب ــن ُخ َّش ــاف م ــن بن ــي بك ــر ب ــن وائــل
ثــم مــن بنــي قيــس بــن ثعلبــة ،أدرك عثــان وعائشــة ... ،حدثنــي

حيي ــى ب ــن موس ــى ،نــا أب ــو داود ،نــا ح ــزم القطع ــي ،نــا أب ــو األس ــود

ســوادة قــال أخــرين طلــق بــن خشــاف :قتــل عثــان فتفرقنــا يف
أصحــاب النبــي ﷺ نســأهلم عــن قتلــه فســمعت عائشــة قالــت،
قتــل مظلومــا لعــن اهلل َق َت َل َتـ ُه .نــا مس ــلم نــا س ـوادة نــا أيب أهن ــم دخل ـوا

عــى طلــق بــن خشــاف رجــل مــن أصحــاب النبــي ﷺ يعودونــه
فجعل ـوا يدع ــون لــه ويق ــول :الله ــم ِخ ــر واع ــزم»(((.
فف ــي هــذا املثــال ن ــرى أن اإلمــام البخــاري ذكرعثــان وعائشــة ريض

اهلل عنهــا ش ــيوخ ًا لطل ــق ب ــن خشــاف وذلــك لبي ــان طبقتــه((( ،وقــد
ذكرمهــا رصاحــة ،ث ــم ذكرمهــا يف س ــياق روايــة ،ث ــم ذك ــر طلق ًا يف س ــياق

ســند ،لكنــه مل يذك ــر الروايــة والس ــند لذاهتــا ،بــل جــاء ذكرمهــا تبع ـ ًا
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)358/4( ،
( )2انظر صفحة ( )63من هذا الكتاب.
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لتوضي ــح الس ــبب األســايس الــذي ذك ــر مــن أجلــه هذيــن الش ــيخني،
أال وه ــو طبقــة ال ـراوي.

«م َ َّم ــد بــن إســاعيل بــن طريــح بــن إســاعيل
2 .2قــال اإلمــام البخــاريُ :
ِ
الثقف ــي َع ـ ْن َأبِ ي ــه َع ـ ْن جــده َع ـ ْن جــد َأبِ ي ــه :ش ــهدت أمي ــة ْب ــن َأ ِب
الصل ــت ِف امل ــوتَ ،قا َلــه يل ج ـراح ْب ــن خملــد َقـ َ
ـال َحدَّ َثنَــا العــاء ْب ــن
الفضــل سـ ِ
ـم َع ُم َ َّم ــدا»(((.
َ

فف ــي هــذا املثــال ذك ــر اإلمــام البخــاري إســاعيل ب ــن طريــح ش ــيخ ًا
البنــه حممــد ،يف إشــارة منــه إىل أن حممــد ًا ليــس لــه شــيخ ًا غــر

أبيــه((( ،ومل يذكــر البخــاري هــذا الشــيخ رصاحــة ،بــل جــاء بــه يف

س ــياق روايــة ،لكنــه مل يذك ــر الروايــة لذاهتــا ،وإنــا جــاء هب ــا لبي ــان مــا
يتعل ــق بالس ــبب الــذي ذك ــر الش ــيخ مــن أجلــه ،فعندمــا اإلمــام أشــار
البخــاري إىل عــدم وج ــود ش ــيخ ملحم ــد غ ــر أبي ــه ،أت ــى بالروايــة الت ــي

ُيع ــرف حمم ــد بالروايــة ع ــن أبـ ــيه م ــن خالهلــا ،ويف ذلــك يق ــول اب ــن

«و ُم م ــد بــن إســاعيل بــن طريــح مع ــروف هب ــذا احلدي ــث ومــا
عــديَ :
أظ ــن أن لــه غ ــره»(((.

وبذلــك نــرى أن اإلمــام البخــاري إذا أراد أن يشــر إىل ســبب متصــل

بال ـراوي أو بالعالقــة بينــه وبــن ش ــيخه ،فإنــه يذك ــر الش ــيخ رصاحــة ،وحت ــى
( )1البخاري ،التاريخ الكبير)34/1( ،
( )2لم أجد من ذكر لمحمد شيخ ًا غير أبيه.
( )3ابن عدي ،الكامل.)285/7( ،
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إن ذك ــره يف س ــياق روايــة فإنــه يذكرهــا ال لذاهتــا ،بــل لتوضي ــح الس ــبب الــذي

ذك ــر الش ــيخ م ــن أجلــه.

وأريــد أن أؤكــد هنــا أن مــا ذكرتــه لي ــس بالــرورة أن ينطب ــق عــى ت راج ــم

التاريــخ الكب ــر مجيعهــا ،ذلــك أنــه مبن ــي عــى دراســتي ملجموعــة م ــن ال ــرواة،
ٍ
كامــل للكتــاب ،واهلل
وتأكيــد الــكالم الســابق أو نفيــه بحاجــة إىل اســتق راء

أعل ــم.

* املطلب الثاين :ذكر الشيوخ يف سياق رواية:
الصــورة الثاني ــة مــن صــور ذك ــر الش ــيوخ يف التاريــخ الكب ــر ه ــي أن يذك ــر

«م َ َّم ــد
اإلمــام البخــاري ش ــيخ ال ـراوي املرتج ــم يف س ــياق روايــة ،فيق ــول مث ـاًُ :

ـن ا ْب ــن َأ ِب ذئ ــب َعـ ِ
ْبــن عيس ــى ْبــن القاس ــم ْبــن س ــميع ،شــاميَ ،عـ ِ
الز ْه ـ ِـر ّي
ـن ُّ
ــع يد ِف مقتــل عثــان ،س ِ
َعــن س ِ
ــم َع منــه هشــام ْب ــن عــار  .(((»...ويقــول
َ
ْ َ

كذلــك« :إِ ْب َر ِاه ي ــم ْبــن يزيــد ب ــن عم ــرو أبوعم ـران الك ــوىف النخع ــيَ ... ،و َقـ َ
ـال
ــال ح دَّ َثنَــا س ِ
ال ِ ِ
ِ
ِ
ــع يدٌ َع ــ ْن َأ ِب َم ْع َ ٍ
ــر َأ َّن
ــارث َق َ َ
َ
ــي َحدَّ َثنَــا َخالــدُ ْب ــ ُن ْ َ
َلنَــا َع ٌّ
ال ن َ ِ
ح ـ َـر  .(((»...فه ــو
ـم َأ َّن ـ ُه َد َخـ َـل َعـ َـى َع ِائ َش ـ َة َف ـ َـر َأى َع َل ْي َهــا َث ْو ًبــا َأ ْ َ
ـي َح دَّ َث ُه ـ ْ
َّخ ع ـ َّ
هنــا مل يذك ــر الش ــيخ مب ــارشةً ،إنــا جــاء بــه يف س ــياق إي ـراده للروايــة.

ويمكن بيان دالالت ذكر الشيوخ هبذه الصورة ،يف النقاط اآلتية.
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)203/1( ،
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أوالً :عندمــا يذك ــر اإلمــام البخــاري الش ــيوخ هب ــذه الصــورة ،فــإن س ــبب

ذكرهــم يرجــع غالبــ ًا إىل أحــد أمريــن :أوهلــا اإلشــارة إىل مــا يتعلــق بســاع
الــراوي مــن شــيخه أو إدراكــه لــه ،وهــو مــا تقــدم الــكالم عنــه يف الفصــل

الثــاين مــن الدراســة .واآلخــر :اإلشــارة إىل مــا يتعلــق بالروايــة املذكــورة يف
الرتمجــة ،وه ــو مــا تكلمــت عنــه يف الفصــل الثال ــث م ــن الدراســة .ويف األمثلــة

اآلتي ــة بي ــان ملــا س ــبق:

1 .1قــال البخــاري رمحــه اهلل« :حمم ــد بــن أبــان :حدثن ــي قتيب ــة ع ــن هش ــيم
عــن منصــور عــن حممــد بــن أبــان األنصــاري عــن عائشــة قالــت:
ثــاث مــن النب ــوة تعجي ــل اإلفطــار وتأخ ــر الس ــحور ووضــع الرجــل
يــده اليمن ــى عــى الي ــرى يف الصــاة ،قــال أب ــو عب ــد اهلل :وال نع ــرف
ملحم ــد ســا ًعا م ــن عائشــة»(((.

فف ــي هــذه الرتمجــة ذك ــر البخــاري عائشــة ريض اهلل عنهــا يف ش ــيوخ
حمم ــد ،وواضــح م ــن الرتمجــة أنــه ذكرهــا لبي ــان انتفــاء ســاع حمم ــد

منهــا ،لــذا مل يذكرهــا رصاحــة ،بــل جــاء هب ــا يف س ــياق روايــة ،يف إشــارة

منــه إىل أن س ــبب ذكرهــا متعل ــق بإثب ــات الس ــاع أو نفي ــه.

ياحــي َب ِ
ــر ّي... ،
الر
ّ
«ر َف يــعَ ،أبــو العاليــة ِّ
2 .2قــال البخــاري رمحــه اهللُ :
ـاري ،وزائــدةَ :ع ـ ْن ِهشــامَ ،ع ـ ْن َح فصــةَ ،ع ـ ْن َأيب العالي ــة،
وقــال األَنصـ ّ
ـال :س ـ ِ
ِ
عت
ـم ُ
َس ــم َع علي ـ ًا  ...وقــال آدم :حدَّثنــا ُش ــعبةَ ،ع ـ ْن َق تــادةَ ،قـ َ َ
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)34/1( ،
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ـالَ :قـ َ
ان أدرك علي ــاَ ،قـ َ
أبــا العالي ــة ،و َك َ
ـي :القضــاة ثالثــة»(((.
ـال عـ ٌّ

فف ــي املثــال الس ــابق ذك ــر البخــاري علي ـ ًا ريض اهلل عنــه ش ــيخ ًا لرفيع،

وس ــبب ذك ــره اإلشــارة إىل ثب ــوت ســاع رفي ــع منــه ،ألجــل ذلــك جــاء
ذك ــر عــي ريض اهلل عنــه يف س ــياق ســند في ــه الترصيــح بالس ــاع ،ث ــم

ذك ــر روايــة أخ ــرى فيهــا إثب ــات إدراك رفي ــع لعــي ريض اهلل عنــه.

3 .3قــال البخــاري« :إب راهيــم بــن إســاعيل ْبــن جممــع ْب ــن جاريــة
ِ
ْالَن َ ِ
ـدَن  ...و َقـ َ
ـال وكي ــع َع ـ ْن إِ ْب َر ِاه ي ــم َع ـ ْن َع ْم ــرو ْب ــن دينــار
ْصــار ّي ا َْلـ ّ
َع ـ ْن َأ ِب ُه َر ْي ـ َـر َة رفع ــه :الرجــل أح ــق ِ ِب َب تِـ ِـه مــا مل يث ــب منهــاَ ،قـ َ
ـال َأ ُب ــو
َع ْب ــد اللَّ وروى ا ْبــن عيينــة َع ـ ْن َع ْم ــرو َع ـ ْن ســامل َع ـ ِ
ـن ا ْبــن ُع َم ــر َع ـ ْن

ُع َم ــر قولــه ،وهــذا أصــح»(((.

وهــذا املثــال في ــه ذك ــر عم ــرو ب ــن دينــار ش ــيخ ًا إلب راهي ــم ،والظاه ــر
م ــن الرتمجــة أن اإلمــام البخــاري ذك ــر عم ــرو ب ــن دينــار لإلشــارة إىل

أم ــر متعل ــق بروايــة إب راهي ــم عنــه ،وه ــو تعــارض الوقــف والرفــع مــع
ر ٍاو آخ ــر عــن عم ــرو ،لــذا ذك ــر اإلمــام البخــاري هذا الش ــيخ يف س ــياق

روايــة ،ومل يذك ــره رصاحــة.

ثاني ـ ًا :يف ال رتاج ــم الت ــي يذك ــر فيهــا اإلمــام البخــاري الش ــيخ يف س ــياق

روايــة ،فــإن مضم ــون الروايــة وس ــياق الرتمجــة ه ــو الــذي حيــدد -يف الغال ــب-
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)326/3( ،
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ســبب ذكــر الشــيخ ،إذا مــا كان متعلقــ ًا بقضايــا الســاع ،أو أن املــراد منــه
اإلشــارة إىل علــة يف الروايــة املذك ــورة؛ فعندمــا يق ــول البخــاري «حمم ــد ب ــن أبــان

ع ــن عائشــة» ،ث ــم يــأيت بروايــة لــه عنهــا ،ث ــم يق ــول ال نع ــرف ملحم ــد ســاع ًا
مــن عائشــة ،فهــذا ترصيــح منــه بأنــه إنــا ذك ــر عائشــة يف ش ــيوخ حمم ــد للتنبي ــه

عــى موضــوع الســاع ،وعندمــا يقــول :إب راهيــم بــن إســاعيل عــن عمــرو

ب ــن دينــار ع ــن أيب هري ــرة رفع ــه ،ث ــم يــأيت بروايــة موقوفــة ،فمضم ــون الروايــة
يــدل عــى أن س ــبب ذك ــره لعم ــرو ب ــن دينــار ه ــو اإلشــارة إىل تعــارض الوقــف

واإلرســال.

وبنــا ًء عــى ذلــك أقــول :إذا كان الشــيخ مذكــور ًا يف ســياق روايــة ،فــإن

ســبب ذكــره -غالبــ ًا -يكــون لــه عالقــة بالروايــة املذكــورة ،واهلل أعلــم.

ثالث ـ ًا :يف بع ــض ال رتاج ــم يذك ــر اإلمــام البخــاري ش ــيخ ًا لل ـراوي لإلشــارة

إىل ســبب متعلــق باالتصــال واالنقطــاع ،لكنــه ال يذكــر الشــيخ يف ســياق

روايــة ،بــل يذك ــره رصاحــة ،وقــد وجــدت أن هــذه احلــاالت حمصــورة في ــا يــي:
1 .1أن يذك ــر لل ـراوي ش ــيخ ًا بصيغــة حتم ــل هلــا معن ــى خــاص وحمــدد،
ويبتعــد ع ــن صي ــغ التحم ــل ذات املعــاين العامــة كـ(س ــمع فالن ـ ًا)،

«م َ َّم ــد ْب ــن برجــان :رأى أنس ـ ًا
أو (روى ع ــن فــان) :وذلــك كقولــهُ :
ِ
صيــن»((( ،وقولــهَ « :م ُ َّم ــد ْبــن َم ْع ب ــد
َس ــم َع منــه وكي ــع حديثــه ِف ا ْل َب ْ ِ ّ
أدرك ُع م ــر ب ــن َع ب ــد العزي ــز س ـ ِ
ـم َع منــه ن ــوح اب ــن قي ــس»(((.
ْ
َ ْ
َ

( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)381/12( ،
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فف ــي هذي ــن املثالــن وإن كان البخــاري ذك ــر ش ــيوخ ال ــرواة رصاحــة

دون روايــة ،إال أن ســبب ذكــره هلــم يتعلــق باالتصــال واالنقطــاع،

بدليــل أنــه ذكرهــم بصيغــة ذات معنــى خــاص وحمــدد ،بحيــث
يعطــي الباحــث انطباعــ ًا أن البخــاري مل يذكــر الشــيخ إال ألجــل

هــذا املعن ــى.

2 .2أن يذكــر للــراوي شــيخني أو أكثــر ،بصيــغ حتمــل ذات دالالت
خمتلفــة فيقــول :فــان ســمع فالنــ ًا وروى عــن فــان :ومثــال ذلــك
«م َم ــد بــن إِب ر ِاه يــم بــن م س ِ
ــل م ْب ــن مهــران َأ ُب ــو إِ ْب َر ِاه يــم
ْ ُ ْ
قولــهَ ْ ْ َّ ُ :
ا ْل ُق ِ
ش ســمع جــده ومحــاد ًا وعــي ْبــن بذيمــة و َعــ ْن ســلمة ْب ــن
َ
ــر ّ
ِ ِ
ِ
(((
ـي ،ا َمل ك ُف ــوف،
كهي ــل»  ،وقولــهَ « :م ُم ــد ْبــن راشــد ،ال َب ــر ُّي ،ال تَّم يم ـ ُّ
ِ
ـن ابــن َع ــونِ ،
وهشــام»((( ،وقولــه« :إســاعيل ْبــن
َس ــم َع َأش ـ َع ث ،و َعـ ِ ْ
الكــوف  ...س ِ
ِ
ــم َع ا ْب ــن َأ ِب أوىف و َع ْم ــرو ْب ــن
َأ ِب َخالِــد َأ ُب ــو َع ْب ــد اللَّ
َ
حريــث ورأى أنســا وأبــا كاهــل»(((.

فصحيــح أن البخــاري ذكــر هــؤالء الشــيوخ رصاحــة ،ومل يذكرهــم

يف س ــياق روايــة ،إال أن إي راده ــم بصي ــغ حتم ــل خمتلفــة يــدل عــى أن
س ــبب إي راده ــم متعل ــق بس ــاع ال ـراوي املرتج ــم منه ــم ،واهلل أعل ــم.

( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)23/1( ،
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( )3المرجع السابق.)351/1( ،

183

مسالك اإلمام البخاري يف ذكر شيوخ الرواة املترمجني يف التاريخ الكبري
3 .3أن يذك ــر لل ـراوي ش ــيخ ًا رصاحــة ،ويذك ــر يف الرتمجــة مــا يــدل عــى أن
س ــبب ذك ــره هلــذا الش ــيخ متعل ــق بإثب ــات الس ــاع أو نفي ــه :وذلــك
كقولــه« :خمرمــة ْب ـ ُن َب ِك ـ ِ
ـن َع ْب ـ ِـد اللَِّ ْب ـ ِ
ـر ْب ـ ِ
ـج َع ـ ْن َأبِ ي ــه َ ...ق ـ َ
ـال
ـن األَ َش ـ ِّ
ابــن هــال :س ـ ِ
ـم عت محــاد ْب ــن خالــد اخلي ــاط قــال :أخ ــرج خمرمــة اب ــن
ْ
َ
بكــر كتب ـ ًا ف َقـ َ
أس ـ َـم ْع منهــا ش ــيئ ًا»(((.
ـال :هــذه كت ــب َأ ِب مل ْ
فف ــي هــذا املثــال ذك ــر اإلمــام البخــاري الش ــيخ رصاحــة دون روايــة،

لكنــه ذكــر يف الرتمجــة مــا يــدل عــى أن ســبب ذكــره هلــذا الشــيخ
متعل ــق بقضايــا الس ــاع ،وه ــو قولــه :هــذه كت ــب أيب مل أس ــمع منهــا

ش ــيئ ًا .ومثــل ذلــك قولــه« :عب ــد اهلل ب ــن شــرمة أب ــو شــرمة الضب ــي
الك ــوىف ،س ـ ِ
الش ـ ْع بِ ّي وأبــا زرعــةَ ... ،قـ َ
ـم َع ا ْبــن س ـرين و َّ
ـال عــي قلــت
َ

ال َس ــن؟ َقـ َ
لس ــفيانَ :ك َ
ـال :ال ،ولكــن رأى ا ْب ــن
ان ا ْب ــن شــرمة جال ــس ْ َ
س ـرين ب واس ــط»(((.

فاإلمــام البخــاري وإن كان قــد ذك ــر ابــن س ـرين رصاحــة ،إال أنــه أت ــى

يف هنايــة الرتمجــة بــا يــدل عــى أنــه ذك ــر اب ــن س ـرين يف ش ــيوخ اب ــن

شــرمة إلثب ــات ســاعه منــه ،وه ــو قولــه :رأى اب ــن س ـرين ب واس ــط.

وبنــا ًء عــى مــا تقــدم أق ــول -ملخص ـ ًا مــا جــاء يف املطلب ــن الس ــابقني:-

إذا ورد ذك ــر ش ــيخ ال ـراوي املرتج ــم رصاحــة ،فإنــه ي ـراد بــه اإلشــارة إىل س ــبب
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)16/8( ،
( )2المرجع السابق.)117/5( ،
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متعل ــق بال ـراوي أو ش ــيخه أو العالقــة بينهــا ،وذلــك بعــد اســتثناء احلــاالت
الثــاث الس ــابقة م ــن ذلــك.

وإذا جــاء ذك ــر الش ــيخ يف س ــياق روايــة فإنــه ي ـراد بــه اإلشــارة إىل س ــبب

متعل ــق بقضايــا االتصــال واالنقطــاع ،أو متعل ــق بعلــة يف الروايــة املذك ــورة يف
الرتمجــة ،ويس ــتثنى م ــن ذلــك مــا إذا كان ــت الروايــة واردة يف س ــياق توضي ــح

الس ــبب املتعل ــق بال ـراوي أو بش ــيخه .وذلــك كق ــول البخــاري يف ترمجــة رفي ــع

«رف ـَـ ـ ْي ع أب ــو العالي ــة الرياح ــي ،ب ــري ، ... ،وقــال معــاذ ب ــن أســد
أيب العالي ــةُ :
أخ ربنــا الفضــل بــن موس ــى قــال اخ ربنــا احلس ــن ابــن واقــد ع ــن ربي ــع ب ــن أن ــس

عــن أيب العالي ــة قــال :دخل ــت عــى أيب بك ــر فــأكل حلــا ومل يتوضــأ ،وقــال حممد
حدثنــا ســلم بــن قتيب ــة عــن أيب خلــدة :ســألت أبــا العالي ــة :هــل رأيــت النب ــي

ﷺ؟ قــال :أســلمت يف عامــن مــن بعــد موتــه ...،وقــال آدم حدثنــا ش ــعبة ع ــن

قتــادة قــال :ســمعت ابــا العاليــة وكان ادرك عليــ ًا قــال :قــال عــي :القضــاة
ثالثــة»((( .وبي ــان هــذا املثــال عــى النح ــو اآليت:

أوالً :ذكــر البخــاري أليب العاليــة شــيخني مهــا :أبــو بكــر وعــي بــن أيب

طالــب ريض اهلل عنهــا.

ثاني ـ ًا :جــاء ذكرمهــا يف ســياق روايــة ،واملتب ــادر إىل الذه ــن للوهلــة األوىل

أن س ــبب ذكرمهــا لــه عالقــة بالروايــة ،لك ــن الناظ ــر يف الرتمجــة ي ــرى أن س ــبب
ذكرمهــا ه ــو اإلشــارة إىل طبقــة ال ـراوي.
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)326/3( ،
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ثالث ـ ًا :قــد يق ــول قائــل :إذا كان س ــبب ذكرمهــا اإلشــارة إىل طبقــة ال ـراوي،

فلــاذا ذكرمهــا يف س ــياق روايــة؟ واجل ـواب عــى ذلــك ه ــو أن مقصــود البخــاري

مــن إي ـراد ال راويــة لي ــس ذات الروايــة ومتنهــا ،بــل ألن فيهــا مــا يشــر إىل طبقــة
ال ـراوي ،فلي ــس املقصــود أن أبــا بك ــر أكل حل ــم اإلبــل ومل يتوضــأ ،بــل املقصــود

ق ــول أيب العالي ــة :دخل ــت عــى أيب بك ــر .ولي ــس املقصــود ق ــول عــي :القضــاة

ثالثــة ،بــل املقصــول ق ــول ال ـراوي ع ــن أيب العالي ــة :وكان قــد أدرك علي ـ ًا.

ويف ال رتاج ــم الت ــي يذك ــر فيهــا اإلمــام البخــاري الش ــيوخ يف س ــياق روايــة،

فــإن الــذي حيــدد ســبب ذكــر الشــيخ هــل هــو متعلــق بقضايــا االتصــال

واالنقطــاع ،أو متعل ــق بعلــة يف الروايــة املذك ــور ،الــذي حيــدد ذلــك ه ــو مضمون
الروايــة وطريقــة ذكرهــا ،واهلل أعل ــم.

هــذه ه ــي الصــور الت ــي وقف ــت عليهــا يف مــا درســته م ــن ت راج ــم التاريــخ

الكب ــر ،وكــا أســلفت فــإن معرفــة مــدى صح ــة مــا ذهب ــت إلي ــه ،بحاجــة إىل

اســتق راء كامــل للكتــاب.
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املبحث الثاين

مجع الشيوخ املذكورين وتفريقهم ،وإمهال ذكرهم
* املطلب األول :مجع الشيوخ املذكورين وتفريقهم:
لس ــت أقصــد هب ــذا العن ـوان مــا ذه ــب إلي ــه اخلطي ــب البغــدادي يف كتابــه

املوضــح ألوهــام اجلمــع والتفري ــق ،فقصــده باجلمــع عــدُّ ال راويــن فأكث ــر راوي ـ ًا
واحــد ًا ،وقصــده بالتفري ــق ،عــدُّ ال ـراوي ال واحــد راويــن فأكث ــر .إنــا املقصــود

هنــا أن أشــر إىل مســلك مــن مســالك اإلمــام البخــاري يف ذكــره لشــيوخ
ال ــرواة املرتمجــن يف كتابــه ،وصــورة هــذا املس ــلك أن اإلمــام البخــاري -يف بع ــض
ال رتاج ــم -يذك ــر لل ـراوي املرتج ــم ش ــيخ ًا أو أكث ــر يف موضــع م ــن الرتمجــة ،ث ــم
يذكــر شــيخ ًا أو أكثــر يف موضــع آخــر مــن الرتمجــة نفســها ،فيقــول مثــاً:

«فــان س ــمع فالن ـ ًا وفالن ـ ًا» ،ث ــم يق ــول يف موضــع آخ ــر م ــن الرتمجــة« :وروى

عــن فــان» ،فيجمــع بــن شــيخني أو أكثــر يف مــكان مــا مــن الرتمجــة ،ثــم
يذكــر شــيخ ًا آخــر يف مــكان آخــر مــن الرتمجــة ذاهتــا ،وسأســوق فيــا يــأيت

بع ــض األمثلــة ث ــم أبــن س ــبب هــذا املس ــلك عنــد اإلمــام البخــاري.
املثال األول:

قــال البخــاري رمحــه اهلل« :حممــد بــن إب راهيــم بــن احلــارث بــن خالــد

التيم ــي مدين ــي س ــمع علقم ــة ب ــن وقــاص وأبــا ســلمة س ــمع منــه حيي ــى ب ــن

س ــعيد األنصــاري وحمم ــد ب ــن إســحاق ... ،حدثن ــي عم ــرو ب ــن خالــد قــال

187

مسالك اإلمام البخاري يف ذكر شيوخ الرواة املترمجني يف التاريخ الكبري
ثنــا اب ــن وه ــب قــال حدثن ــي أســامة أن حمم ــد ب ــن إب راهي ــم التيم ــي حدثــه:
ملــا قــرأت القــرآن وأنــا فتــى لزمــت املســجد فكنــت أصــي عنــد طريــق آل

عم ــر ب ــن اخلطــاب إىل املس ــجد وكن ــت أرى عب ــد اهلل بــن عم ــر خي ــرج إذا زال ــت

الشــمس فيصــي ثنتــي عــرة ركعــة ثــم يقعــد فجئتــه يومــا فســألني مــن

أنــا؟ فانتس ــبت لــه قــال جــدك م ــن مهاج ــرة احلبشــة ،فأثن ــى الق ــوم عــي خ ـرا
فنهاهــم»(((.

وبياهنذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :الش ــيوخ الذي ــن ذكره ــم البخــاري ملحم ــد ب ــن إب راهي ــم ه ــم :علقم ــة

ابــن وقــاص ،وأب ــو ســلمة ابــن عبد الرمحــن ،وعبد اهلل بــن عم ــر ريض اهلل عنهام.
ثاني ـ ًا :ذك ــر اإلمــام البخــاري علقم ــة وأبــا ســلمة بطريقــة مب ــارشة ورصحيــة،

وس ــبب ذكرمهــا -في ــا أرى -اإلشــارة إىل أن أكث ــر روايــة حمم ــد بــن إب راهي ــم ع ــن

هذيــن الشــيخني ،وهــذا الســبب ال صلــة لــه باتصــال أو انقطــاع أو روايــة

بعينهــا ،إنــا صلتــه بالعالقــة بــن حمم ــد ب ــن إب راهي ــم وش ــيخيه املذكوري ــن يف
الرتمجــة ،لــذا ذكرمهــا البخــاري رصاح ـ ًة ،مل يـ ِ
ـأت هب ــا يف س ــياق روايــة.
ثالثـ ًا :بعــد أن ذك ــر البخــاري هذيــن الش ــيخني ملحم ــد بــن إب راهي ــم ،ذك ــر

لــه ش ـ ً
ـيخأ ثالث ـ ًا يف موضــع آخ ــر م ــن الرتمجــة ،وه ــو عب ــد اهلل ب ــن عم ــر ريض
اهلل عنهــا ،وس ــبب ذك ــره اإلشــارة إىل مــا يتعل ــق بس ــاع حمم ــد منــه ،لــذا ذك ــره
البخــاري يف س ــياق روايــة ،يــدل مضموهنــا ذلــك.

( )1البخاري ،التاريخ الكبير ،)22/1( ،وقد تقدم ذكر هذا المثال في صفحة ( )127من الكتاب.
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جــع اإلمــام البخــاري لعلقم ــة وأيب ســلمة يف موضــع واحــد ،وذك ــره
رابعـ ًاْ َ :

البــن عمــر ريض اهلل عنهــا يف موضــع آخــر ،فيــه إشــارة إىل أن ســبب ذكــر

الش ــيخني األولــن ،خمتلــف عــن س ــبب ذك ــر الش ــيخ الثال ــث ،وإال لــكان مجــع

الش ــيوخ الثالثــة يف مــكان واحــد ،ويؤيــد ذلــك أن طريقتــه يف ذك ــر الش ــيخني
األولــن ،خمتلفــة ع ــن طريقتــه يف ذك ــر الش ــيخ الثالــث ،واهلل أعل ــم.

املثال الثاين:

قــال البخــاري رمحــه اهلل« :إِ ْب َر ِاه ي ــم ْب ــن يزيــد بــن عم ــرو أبوعم ـران الك ــوىف
ـمع علقم ــة ومرسوقــا واألس ــود ،س ـ ِ
ِ
ـم َع منــه احلك ــم ومنصــور،
النخع ــيَ ... ،س ـ َ
َ
ِ
ـال حدَّ َثنَــا س ـ ِ
الـ ِ ِ
ِ
ـع يدٌ َع ـ ْن َأ ِب َم ْعـ َ ٍ
َو َقـ َ
ـر
ـارث َقـ َ َ
َ
ـي َح دَّ َثنَــا َخالــدُ ْب ـ ُن ْ َ
ـال َل نَــا َعـ ٌّ

َأ َّن ال ن َ ِ
ح ـ َـرَ ،ف َقـ َ
ـال َلـ ُه
ـم َأ َّن ـ ُه َد َخـ َـل َعـ َـى َع ِائ َش ـ َة َف ـ َـر َأى َع َل ْي َه ــا َث ْو ًبــا َأ ْ َ
ـي َحدَّ َث ُه ـ ْ
َّخ ع ـ َّ
ـف َد َخـ َـل َع َل ْي َهــا؟ َقـ َ
ـال َك َ
ـع َع ِّم ـ ِـه َو َخالِـ ِـه َف َ
دَخـ َـل َع َل ْي َه ــا
ـوب َو َك ْي ـ َ
ـج َمـ َ
يـ ُّ
َأ ُّي ـ ُ
ان َ ُ
وه ــو غــام .(((»...

وبيان هذا املثال يف النقاط اآلتية:
أوالً :الشــيوخ الذي ــن ذكره ــم اإلمــام البخــاري إلب راهي ــم النخع ــي ه ــم:

علقمــة ،ومــروق ،واألســود ،وعائشــة ريض اهلل عنهــا.

ثاني ـ ًا :ذك ــر اإلمــام البخــاري علقم ــة بــن قي ــس ومرسوقـ ًا واألس ــود رصاحة،

ويمك ــن تلخي ــص العالقــة بينه ــم وبــن النخع ــي عىل النح ــو اآليت:
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)333/1( ،

189

مسالك اإلمام البخاري يف ذكر شيوخ الرواة املترمجني يف التاريخ الكبري
1 .1هــؤالء الش ــيوخ الثالثــة ه ــم م ــن أكث ــر الش ــيوخ الذي ــن روى عنه ــم
إب راهيــم النخعــي ،خصوصــ ًا علقمــة واألســود.

2 .2قــال اإلمــام البخــاري يف ترمجــة علقم ــة« :علقم ــة بــن قي ــس أب ــو ش ــبل
النخع ــي  ...روى عنــه إب راهي ــم والشــعبي ... ،وقــال أمحــد بــن ســليامن

س ــمعت حيي ــى ب ــن س ــعيد يق ــول علقم ــة ع ــم إب راهي ــم وع ــم األس ــود

ب ــن يزيــد وأم إب راهي ــم أخ ــت األس ــود يعن ــي وه ــو خــال إب راهي ــم»(((.
فبــن اإلمــام البخــاري شــبكة العالقــات االجتامعيــة بــن إب راهيــم
النخعــي مــن جهــة وبــن علقمــة بــن قيــس واألســود مــن جهــة

أخــرى .إضافــة إىل أنــه ذكــر إب راهيــم النخعــي يف تالميــذ علقمــة،
وهــذا يــدل أيضــ ًا عــى كــون إب راهيــم مــن أشــهر تالميــذ علقمــة
وأكثره ــم روايــة عنــه.

3 .3قــال اإلمــام البخــاري يف ترمجــة مــروق« :مــروق بــن األجــدع... ،
روى عنــه إب راهي ــم والش ــعبي  .(((»...ويف ذك ــر إب راهي ــم النخع ــي يف

تالمي ــذ م ــروق إشــارة إىل أن مرسوق ـ ًا م ــن أش ــهر ش ــيوخ إب راهي ــم،
وأن إب راهيــم مــن أشــهر تالميــذ مــروق.

4 .4قــال اإلمــام البخــاري يف ترمجــة األس ــود« :األس ــود بــن يزيــد النخعي ...
واألس ــود خــال إب راهي ــم ... ،قــال أب ــو نعي ــم علقم ــة ع ــم األس ــود»(((.

( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)41/7( ،
( )2البخاري ،التاريخ الكبير.)35/8( ،
( )3البخاري ،التاريخ الكبير.)449/1( ،
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ويف ذك ــر عالقــة الق رابــة بــن األس ــود وإب راهي ــم إشــارة إىل ك ــون إب راهيم

م ــن أش ــهر تالميذ األس ــود.

وبنــا ًء عــى ذلــك أق ــول :إن س ــبب ذك ــر هــؤالء الش ــيوخ الثالثــة يف ترمجــة

إب راهيــم النخعــي هــو اإلشــارة إىل كوهنــم مــن أشــهر شــيوخه ،وكونــه مــن

أشــهر تالميذهــم ،لــذا ذكرهــم البخــاري رصاحــة ومل يــأت هبــم يف ســياق
روايــة ،واهلل أعلــم.

ثالثـ ًا :بعــد أن ذك ــر البخــاري هــؤالء الش ــيوخ ،ذك ــر ش ــيخ ًا يف موضــع آخر

مــن الرتمجــة ،وهــذا الش ــيخ ه ــو عائشــة ريض اهلل عنهــا ،ذكرهــا يف س ــياق روايــة

لإلشــارة إىل مــا يتعلــق باللقــاء بينهــا وبــن إب راهي ــم ،وأن ســاعه منه ــا متق ــدم.

رابع ـ ًا :أرى أن مجــع اإلمــام البخــاري لعلقم ــة وم ــروق واألس ــود يف مــكان

واحــد ،وذك ــره لعائشــة ريض اهلل عنهــا يف مــكان آخ ــر ،إشــارة منــه إىل أن س ــبب

ذكــر الشــيوخ الثالثــة األول ،خمتلــف عــن ســبب ذكرهــا ،وإال لــكان مجــع
الش ــيوخ األربعــة يف مــكان واحــد ،ويؤيــد ذلــك أن طريقتــه يف ذك ــر الش ــيوخ

الثالثــة ،خمتلفــة ع ــن طريقتــه يف ذك ــر عائشــة ريض اهلل عنهــا ،واهلل أعل ــم.
املثال الثالث:

قــال البخــاري رمحــه اهلل« :حمم ــد بــن جعف ــر بــن الزبــر بــن الع ـوام الق ــريش

مدين ــي ســمع ع ــروة ... ،حدثنــا عب ــد اهلل بــن صالــح قــال حدثن ــي اللي ــث ع ــن

عم ــرو ب ــن احلــارث ع ــن عب ــد الرمح ــن ب ــن القاس ــم ع ــن حمم ــد ب ــن جعف ــر ب ــن
الزبــر ع ــن عب ــاد ب ــن عب ــد اهلل ب ــن الزبــر ع ــن عائشــة :أت ــى رجــل النب ــي ﷺ
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يف مس ــجد فقــال احرتقــت وقعــت بام ـرأيت يف رمضــان ،قــال تصــدق[ ...،وذك ــر
حلديــث حممــد بــن جعفــر عــن عبــاد عــن عائشــة ريض اهلل عنهــا روايــات

عــدة ،ثــم أتبعهــا بروايــات للحديــث عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه ،لبيــان
االختــاف يف إســناد هــذا احلدي ــث]»((( .وبي ــان هــذا املثــال عــى النح ــو اآليت:

أوالً :حمم ــد بــن جعف ــر بــن الزبــر ثقــة مــن رجــال الصحي ــح((( ،وقــد ذك ــر

لــه البخــاري يف الرتمجــة ش ــيخني ،مهــا :عم ــه ع ــروة بــن الزبــر ،وابــن عم ــه عب ــاد
بــن عب ــد اهلل بــن الزبــر.

ثاني ـ ًا :ذك ــر اإلمــام البخــاري الش ــيخ األول -وه ــو ع ــروة بــن الزبــر -رصاحة

دون روايــة ،وقــد وجــدت أن جــل روايــة حمم ــد بــن جعف ــر إنــا ه ــي ع ــن عروة.

ثالثـ ًا :ث ــم ذك ــر اإلمــام البخــاري الش ــيخ الثــاين -وه ــو عب ــاد ب ــن عب ــد اهلل-

يف س ــياق روايــة ،لإلشــارة إىل أن س ــبب ذك ــر هــذا الش ــيخ خمتلــف ع ــن س ــبب
ذك ــر الش ــيخ الس ــابق ،ومضم ــون الروايــات الت ــي ســاقها البخــاري يــدل عــى

أن س ــبب ذك ــر عب ــاد يف ش ــيوخ حمم ــد ب ــن جعف ــر ه ــو اإلشــارة إىل االختــاف
يف إســناد احلدي ــث املذك ــور.

رابعـ ًا :تفري ــق اإلمــام البخــاري بــن الش ــيخني الس ــابقني ،في ــه إشــارة إىل أن

س ــبب ذك ــر كل واحــد منهــا خمتلــف ع ــن اآلخ ــر ،خصوص ـ ًا أنــه ذك ــر الش ــيخ
األول بطريقــة خمتلفــة عــن الش ــيخ الثــاين ،واهلل أعل ــم.
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)54/1( ،
( )2انظر :المزي ،تهذيب الكمال.)579/24( ،
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والــذي ظه ــر يل بعــد دراســة هــذه األمثلــة وغريهــا ،أن اإلمــام البخــاري إذا

ذك ــر لل ـراوي ش ــيخا أو أكث ــر يف موضــع م ــن الرتمجــة ،ث ــم ذك ــر لــه ش ــيخا أو

أكث ــر يف موضــع آخ ــر م ــن الرتمجــة ذاهتــا ،فــإن ذلــك يــدل -غالب ـ ًا -عــى أن

س ــبب ذك ــره للش ــيوخ يف موضــع األول ،خمتلــف عــن س ــبب ذك ــره للش ــيوخ يف
املوضــع الثــاين ،واهلل أعل ــم.

* املطلب الثاين :إمهال ذكر الشيوخ للرواة املترمجني:
ي ــرى الناظ ــر يف ت راج ــم التاريــخ الكب ــر ،أن اإلمــام البخــاري يذك ــر ال ـراوي

أحيانــ ًا ،وال يذكــر لــه شــيوخ ًا ،وقــد رأيــت أنــه ال بــد مــن البحــث يف هــذا
املس ــلك عنــد اإلمــام البخــاري ،ألن في ــه اســتكامل ملوض ــوع ذك ــره للش ــيوخ،

لــذا قم ــت بدراســة جمموعــة م ــن هــؤالء ال ــرواة ،فظه ــر يل أهن ــم ينقس ــمون إىل

قســمني ،ســأذكرمها وأتبعهــا باألمثلــة للتوضيــح:
القسم األول :املجاهيل ومن ال يعرف حاهلم:

«1 .1س ــعدان ب ــن س ــعد الليث ــي»((( :ذك ــره اإلمــام البخــاري ومل يذك ــر لــه
ش ــيوخ ًا ،بل مل يذكر ش ــيئ ًا يف ترمجته ،وســعدان هذا قال عنه أبو حاتم:
جمه ــول((( ،وذك ــره ابــن حب ــان يف الثقات وســاه ســعدان بن سعـــ ــيد،
وذكــ ــر أنــه ي ــروي عــ ــن األشــ ــعث بــن عب ــد الـ ــملك ،وأن ابن معني

( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)197/4( ،
( )2ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)290/4( ،

193

مسالك اإلمام البخاري يف ذكر شيوخ الرواة املترمجني يف التاريخ الكبري
روى عنــه((( ،ومــا ذك ــره ابــن حب ــان ال خي ــرج ال ـراوي عــن حــد اجلهالة.
«2 .2عمــر بــن عبــد اهلل البكــري ،روى عنــه ابــن املبــارك»((( :وواضــح
مــن الرتمجــة أن البخــاري اكتفــى بذكــر تلميــذ للــراوي ،ومل يذكــر

لــه ش ــيوخ ًا ،ومل أجــد م ــن ذك ــر لــه ش ــيخ ًا ،وقــال عنــه أب ــو حات ــم:

جمهــول(((،وذكــرهابــنحبــانيفالثقــاتوقــال«:يــروياملقاطيــع»(((.

«3 .3عمــران الكــويف ،روى عنــه ابــن عيينــة ،مرســل»((( :وعمــران هــذا
قــال عنــه أبــو حاتــم :جمهــول((( ،وقــد فــرق البخــاري بينــه وبــن

عم ـران ب ــن عيينــة ،فقــال يف ترمجــة األخ ـر« :عم ـران ب ــن عيينــة أب ــو
احلســن أخــو ســفيان بــن عيينــة مــوىل بنــي هــال ،ســمع عطــاء

ب ــن الس ــائب ،كنــاه حمم ــد ب ــن ســام»((( .بينــا جعلهــا اإلمــام أمحــد
واحــد ًا((( ،ولي ــس هــذا موضــع مناقشــة هــذه املس ــألة ،لك ــن األصــل

أن نحاكم اإلمام البخاري إىل رأيه ال إىل رأي غريه.

( )1انظ ــر :ابــن حب ــان ،الثقــات .)305/8( ،وقــال ابــن حج ــر« :يكفي ــه روايــة ابــن معي ــن عنــه»  ،والــذي أراه أنــه ال
يلــزم مــن روايــة ابــن معي ــن عنــه أن يك ــون ثقــة ،خصوص ـ ًا أن ابــن معي ــن لي ــس لــه عــن هــذا الش ــيخ إال روايــة
واحــدة فيمــا أعلــم .انظــر :ابــن حجــر ،لســان الميــزان ،تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،ط2002 ،1م ،دار
البشــائر اإلســامية.)26/4( ،
( )2البخاري ،التاريخ الكبير.)169/6( ،
( )3ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)119/6( ،
( )4ابن حبان ،الثقات.)438/8( ،
( )5البخاري ،التاريخ الكبير.)424/6( ،
( )6ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)308/6( ،
( )7البخاري ،التاريخ الكبير.)427/6( ،
( )8انظ ــر :أحم ــد بــن حنب ــل ،العلــل ومعرفــة الرجــال ،تحقي ــق وص ــي اللــه محم ــد ،ط2001 ،2م ،دار الخان ــي،
الســعودية.)351/3( ،
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«4 .4عطــاء ب ــن م ــروق الف ـزاري ،روى عنــه بكــر ب ــن األشــج»((( :قــال
عنــه أبــو حاتــم :جمهــول((( ،وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات فقــال:
« َعطــاء بــن م ــروق ا ْل َف ـز ِاري م ــوىل ا ْل َق ِ
اس ــم ْبــن ُم َ َّم ــد ي ــروي امل راس ــيل
ّ
ْ َ ُْ
واملقاطي ــع»((( ،إال أن البخــاري ف ــرق بــن عطــاء ب ــن م ــروق ،وبــن
عطــاء مــوىل القاســم بــن حممــد ،فقــال يف ترمجــة األخــر« :عطــاء
م ــوىل القاس ــم ب ــن حمم ــد ع ــن القاس ــم ب ــن حمم ــد ،روى عنــه بكــر

اب ــن األشــج»((( .وقــد أســلفت يف املثــال الس ــابق أن األصــل حماكم ــة
املصنــف إىل رأيــه بغ ــض النظ ــر ع ــن كونــه صواب ـ ًا أو خطـ ًـأ.
القسم الثاين :الرواة يف مرتبة الرتك أو أشد:

ِ
ُ 1 .1م َ َّم ــد ْبــن َأ ِب محي ــد وي َقـ َ
ـدَن ،منك ــر احلديــث
ـال محــاد ْبــن َأ ِب محي ــد ا َْل ـ ّ
َأ ُب ــو إِ ْب َر ِاه ي ــم الزرق ــي»((( .وقــد وصفــه بذلــك غ ــر واحــد م ــن العلــاء
كأمحــد ب ــن حنب ــل وحيي ــى ب ــن معــن واب ــن أيب حات ــم(((.

«2 .2حمم ــد ب ــن زاذان ،منك ــر احلدي ــث ال يكت ــب حديثــه»((( .وحمم ــد ب ــن
زاذان ضعفــه اب ــن معــن وأب ــو حات ــم ،واب ــن عــدي والرتمــذي(((.

( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)469/6( ،
( )2ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.)336/6( ،
( )3ابن حبان ،الثقات)253/7( ،
( )4البخــاري ،التاريــخ الكبي ــر .)470/6( ،وموض ــوع الجمــع والتفريــق بي ــن ال ــرواة عنــد البخــاري ف ــي التاريــخ
الكبي ــر ،بحاجــة إل ــى دراســة مس ــتقلة ،بحي ــث تركــز هــذه الدراســة عل ــى معن ــى التفريــق عنــده ،وهــل يقصــد
بــه اإلشــارة إل ــى تعــدد ال ــرواة ،أم إن المقصــود ذك ــر ال ـراوي نفس ــه ف ــي أكث ــر مــن ترجم ــة ،لغايــة عنــده.
( )5البخاري ،التاريخ الكبير.).70/1( ،
( )6انظر كالمهم عند المزي في تهذيب الكمال.)113/25( ،
( )7البخاري ،التاريخ الكبير.)88/1( ،
( )8انظر كالمهم عند المزي في تهذيب الكمال.)206/25( ،
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ِ
الكــوف ،ســكت وا َع نْــ ُه صاحــب الكلبــي مــوىل
«م َ َّم ــد ْبــن مــروان
ُ 3 .3
اخلطابيــن»((( .وقــد ضعفــه ابــن معــن وأبــو حاتــم والنســائي،
وكذبــه جريــر بــن عبــد احلميــد(((.

«4 .4إب راهيــم بــن ه راســة أبــو إســحاق الشــيباين الكــويف ،مــروك
احلدي ــث ،كان م ــروان الف ـزاري يق ــول أب ــو إســحاق الش ــيباين تكل ــم
فيــه أبــو عبيــد وغــره»(((.

الز َع ْي ِز َعة ،منكر احلديث جد ًا»(((.
«5 .5حممد بن أيب ُّ

«6 .6احلــارث ْبــن َع ْب ــد اللَّ َأ ُب ــو زهــر اهلمــداين اخلــاريف األع ــور الك ــويف،
َقـ َ
ـال لنــا ا ْب ــن يون ــس َع ـ ْن زائــدة َع ـ ْن إِ ْب َر ِاه ي ــم َأ َّن ـ ُه اهت ــم احلــارث ،كنــاه
ــح اقَ ،و َق َ
ــال بعضهــم:
النــر ْب ــن شــميل َعــ ْن يونــس ْب ــن َأ ِب إِ ْس َ
احلــارث بــن عبيــد ،قــال َأ ُب ــو أســامة َح دَّ َث نَــا مفضــل َعــ ْن مغــرة

ســمعت الشــعبى :حدثنــا احلــارث وأشــهد َأنَّــ ُه أحــد الكذابــن»(((.

«7 .7بك ــر ب ــن األس ــود أب ــو عبي ــدة الناج ــي الب ــري ،ســاه إســحاق ،قــال
حيي ــى بــن كث ـر :ه ــو كــذاب ،س ــمع منــه وكي ــع»(((.

«8 .8خالد بن يزيد العمري ،مكي ،ذاهب احلديث»(((.
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)232/1( ،
( )2انظر :المزي ،تهذيب الكمال.)392/26( ،
( )3البخاري ،التاريخ الكبير.)333/1( ،
( )4المرجع السابق.)88/1( ،
( )5المرجع السابق.)273/2( ،
( )6المرجع السابق.)87/2( ،
( )7البخاري ،التاريخ الكبير.)184/3( ،
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ـويفَ ،أب ــو َد ُاود ،ال ن َ
ـروف بال َكـ ِـذب.
ـي .مع ـ ٌ
َّخ ع ـ ّ
«ســليامن ْب ــن َع م ــرو ال ُك ـ ّ
ُ 9 .9
ـحاق»(((.
قالــه ُقتَيب ــة ،وإِ ْس ـ َ
«1010وهــب ْب ــن وهــب َأ ُب ــو البخــري القــايض ســكت وا َع نْــ ُه َك َ
ان وكيــع
يرميــه بالكــذب»(((.

والظاه ــر م ــن صني ــع البخــاري رمحــه اهلل ،أنــه أحج ــم ع ــن ذك ــر ش ــيوخ

ملثــل هــؤالء ال ــرواة -املجاهي ــل واملرتوكــن وم ــن ه ــو أس ــوأ حــاالً منه ــم ،-ألن

ذك ــر الش ــيوخ ال ينفعه ــم ،وال تأثــر لــه ببي ــان م واطــن ضعفه ــم وقوهت ــم ،فه ــم
قــد جت ــاوزوا هــذه املرحلــة إىل مــا ه ــو أس ــوأ منهــا ،وه ــو الــرك بالكلي ــة(((.

إال أنــه قــد أشــكل عــي بع ــض ال ــرواة املرتوكــن واملتهمــن الذيــن ذك ــر هل ــم

البخــاري ش ــيوخ ًا يف ت رامجه ــم ،فتب ــن يل بعــد دراســة يف عــدد منه ــم ،أنــه إنــا

ذك ــر هل ــم ش ــيوخ ًا ،ألن س ــبب تركه ــم أو اهتامه ــم بالكــذب متعل ــق بالش ــيوخ

املذكوري ــن يف الرتمجــة ،وفي ــا يــي بع ــض األمثلــة عــى ذلــك:

 «1 .1جعف ــر ب ــن الزبــر الشــامي ،ع ــن القاس ــم ترك ــوه»((( .وجعف ــر ب ــن
الزبــر هــذه رتبتــه عنــد عامــة أئمــة اجلــرح والتعديــل ،مــن ذلــك
مــا نقلــه املــزي عــن ابــن املدينــي َع ــ ْن غنــدر قــال« :رأيــت شــعبة

راكب ــا عــى محــار ،فقي ــل لــه :أي ــن تريــد يــا أبــا بس ــطام؟ قــال :أذه ــب
( )1المرجع السابق.)28/4( ،
( )2المرجع السابق.)170/8( ،
( )3وبعــد أن توصلــت إل ــى هــذه النتيج ــة ،وجــدت الباحــث أســعد تي ــم قــد أشــار إليهــا ف ــي كتابــه عل ــم طبقــات
المحدثي ــن ،ط1994 ،1م ،مكتب ــة الرشــد ،الس ــعودية( ،ص.)35
( )4البخاري ،التاريخ الكبير.)192/2( ،
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فأســتعدي عــى هــذا يعنــي جعفــر ْب ــن الزبــر ،وضــع عــى َر ُس ــول
اللَِّ ﷺ ،أربــع مئــة حدي ــث كــذب»((( .لك ــن البخــاري قــد ذك ــر لــه

القاس ــم ب ــن حمم ــد ش ــيخ ًا ،وقــد تب ــن يل أن غال ــب راويــات جعف ــر
املوضوعــة إنــا هــي عــن القاســم عــن أيب أمامــة ،قــال أبــو حاتــم:

«وروى جعفــر بــن الزبــر عــن القاســم عــن أيب أمامــة نســخة
موضوعــة أكث ــر م ــن مائــة حدي ــث»((( ،وقــال أب ــو نعي ــم« :روى ع ــن
القاس ــم َعــن َأ ِب أمامــة غ ــر حدي ــث ال أصــل لــه»((( ،وبذلــك نعل ــم

أن اإلمــام البخــاري ذك ــر القاس ــم يف ترمجــة جعف ــر عــى الرغ ــم م ــن

أنــه مته ــم بالوضــع ،ألن عامــة األحاديــث املوضوعــة إنــا ه ــي نس ــخة

عــن القاســم ،واهلل أعلــم.

ال َس ــن َع ـ ْن َع ْب ــد العزي ــز ْب ــن ُم َ َّم ــد ومالــك ْب ــن أن ــس،
ُ «2 .2م َ َّم ــد ْبــن ْ َ
ِع نْــدَ ُه مناكــر وه ــو ا ْب ــن زبالــة حجــازي خمزوم ــي مواله ــمَ ،قـ َ
ـال ا ْب ــن
َم ِعــن َك َ
ان ي ــرق احلدي ــث»((( .وقــد ذك ــر البخــاري يف هــذه الرتمجــة
ش ــيخني ملحم ــد بــن احلس ــن ،مهــا عب ــد العزي ــز بــن حمم ــد الــدراوردي،
ومالــك ب ــن أن ــس ،ألن عامــة أحاديثــه املنك ــرة إنــا ه ــي عنهــا ،يؤيــد

ذلــك ق ــول احلاك ــم« :روى حمم ــد بــن احلس ــن عــن مالــك والــدراوردي
املعضــات»((( .لــذا ذكرمهــا البخــاري يف ترمجتــه.

( )1المزي ،تهذيب الكمال.)34/5( ،
( )2نقل ذلك عنه ابن حبان في المجروحين.)212/1( ،
( )3نقل ذلك عنه المزي في تهذيب الكمال.)36/5( ،
( )4البخاري ،التاريخ الكبير.)67/1( ،
( )5ابن حجر ،تهذيب التهذيب.)116/9( ،
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«3 .3خالــد بــن القاســم أبــو اهليثــم املدائنــي ،ســمع ليــث بــن ســعد،
مــروك تركــه عــي والنــاس»((( ،فعــى الرغــم مــن أن خالــد بــن
القاس ــم مــروك إال أن البخــاري ذك ــر ش ــيخه اللي ــث ب ــن س ــعد ،ومــا

ذلــك إال ألن س ــبب تركــه ه ــو صنيع ــه بأحادي ــث اللي ــث ،ويوضــح

هــذا مــا نقلــه الذهب ــي يف املي ـزان «ع ــن مؤمــل ب ــن إهــاب :س ــمعت
حيي ــى ب ــن حس ــان يق ــول :خالــد املدائن ــي يل ــزق أحادي ــث اللي ــث إذا

كان عــن الزه ــري عــن ابــن عم ــر أدخــل سـامل ًا ،وإذا كان عــن الزه ــري
عــن عائشــة أدخــل عــروة فقلــت لــه :اتــق اهلل .قــال :وجيــيء أحــد
يعــرف هــذا؟»(((.

هــذا باختصــار مــا توصلــت إلي ــه في ــا خي ــص إمهــال اإلمــام البخــاري ذك ــر

الش ــيوخ لبع ــض ال ــرواة املرتمجــن يف كتابــه ،وال بــد م ــن التنويــه هنــا إىل أن مــا

تقــدم مــن كالم عــن هــذا املوض ــوع ،لي ــس بالــرورة أن ينطب ــق عــى كل ال ــرواة
الذي ــن مل يذك ــر هل ــم البخــاري ش ــيوخ ًا ،فقــد م ــررت ببع ــض هــذه ال رتاج ــم،

لكنن ــي مل أتوصــل إىل نتيج ــة غ ــر مــا ذك ــرت ،واهلل املس ــتعان.

( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)167/3( ،
( )2الذهب ــي ،أب ــو عب ــد اللــه محم ــد بــن أحم ــد بــن قايمــاز (ت748ه ـــ) ،مي ــزان االعتــدال ،تحقي ــق عل ــي محم ــد
البجــاوي ،ط1963 ،1م ،دار المعرفــة للطباعــة والنش ــر ،لبنــان.)637/1( ،
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الفصل اخلامس
ذكر شيوخ الرواة املترمجني وأثره يف رد
االنتقادات املوجهة للتاريخ الكبري

املبحث األول:
أثر ذكر شيوخ الرواة يف ر ّد انتقادات ابن أيب حامت

املبحث الثاين:
أثر ذكر شيوخ الرواة يف ر ّد انتقادات اخلطيب البغدادي

ذكر شيوخ الرواة املترمجني وأثره يف رد االنتقادات املوجهة للتاريخ الكبري

الفصل اخلامس
ذكر شيوخ الرواة املترمجني ،وأثره يف رد
االنتقادات املوجهة للتاريخ الكبري
تقــدم الــكالم يف الفصــل التمهي ــدي عــن عنايــة العلــاء بالتاري ــخ الكب ــر،

وذك ــرت إذ ذاك أن م ــن العلــاء م ــن اســتفاد منــه فألــف عــى من والــه ،ومنه ــم

م ــن انتقــده وبــن مــا في ــه م ــن خطــأ ،وال شــك أن هــذه االنتقــادات إن دل ــت
عــى ٍ
يشء فإنــا تــدل عــى أمهي ــة هــذا الكتــاب ،ومكانتــه عنــد العلــاء ،وإال ملــا

تناول ــوه بالدراســة والنقــد.

ويعــد ابــن أيب حاتــم واخلطيــب البغــدادي أشــهر مــن اســتدرك وا عــى

البخــاري يف التاريــخ الكبــر ،أمــا ابــن أيب حاتــم ففــي كتابــه بيــان خطــأ
البخــاري يف تارخيــه ،وأمــا اخلطيــب ففــي كتابــه املوضــح ألوهــام اجلمــع
والفري ــق ،والناظ ــر يف الكتابــن جيــد أن ج ــزء ًا ال بــأس بــه مــن هــذه االنتقــادات

ال يس ــلم هب ــا ألصحاهب ــا ،ولس ــت هنــا بصــدد بياهنــا وال ــرد علي ــه ،فقــد يرس اهلل

هلذي ــن الكتابــن -كــا ي ــر للتاريــخ الكب ــر -عامل ـ ًا معل ـ ًا حمقق ـ ًا ه ــو الش ــيخ
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املعلم ــي الي ــاين رمحــه اهلل ،فاعتن ــى هب ــا م ــن حي ــث التحقي ــق والتعلي ــق وال ــرد

عــى االنتقــادات املوجهــة للتاريــخ الكب ــر.

أمــا اهلــدف م ــن هــذا الفصــل فه ــو بي ــان إمــكان توظي ــف ذك ــر الش ــيوخ

يف ال ــرد عــى االنتقــادات الس ــابقة والتعامــل معهــا ،وبي ــان أثرهــا يف ذلــك ،يف

حماولــة إلب ـراز أمهي ــة موض ــوع ذك ــر الش ــيوخ ،وأحقيتــه بالدراســة والبح ــث .وقد

قمس ــت الــكالم في ــه عــى مبحثتــن ســأتكلم يف املبح ــث األول عــن انتقــادات
ابــن أيب حات ــم ،ث ــم أتبع ــه بالــكالم عــن انتقــادات اخلطي ــب يف املبح ــث الثــاين،
واهلل املس ــتعان.
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املبحث األول

أثر ذكر الشيوخ يف رد انتقادات ابن أيب حامت
مجــع ابــن أيب حاتــم انتقــادات أبيــه وأيب زرعــة عــى تاريــخ البخــاري يف

كتابـ ًا 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.
وقــد تنوعــت هــذه االنتقــادات يف مضموهنــا ،فمنهــا مــا يتكلــم عــن أســاء

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 آنفـ ًا -بالكتــاب حتقيقـ ًا وتعليقـ ًا،

وعــزى كثــر ًا ممــا فيــه مــن انتقــادات إىل كــون النســخة التــي اعتمــد عليهــا أبــو
حاتــم وأبــو زرعــة هــي التــي أخرجهــا البخــاري يف املــرة األوىل ،وأن هــذه

التعقبــات موجــودة يف النســخة األخرية مــن التاريخ عىل ما صوبــه الرازيان(((.
وقــد قمــت بدراســة عينــة مــن هــذه التعقبــات ،هبــدف البحــث عــن

عالقــة بــن ذكــر البخــاري للشــيوخ مــن جهــة ،والــرد عــى هــذه التعقبــات
مــن جهــة أخــرى ،فخرجــت ببعــض األمثلــة سأســوقها ثــم أعلــق عليهــا بــا

يوضــح هــذه العالقــة إن شــاء اهلل.

( )1انظ ــر :ال ـرازي ،ابــن أب ــي حات ــم (ت327ه ـــ) ،بي ــان خطــأ البخــاري ف ــي تاريخــه ،طبعــة مجل ــس دائ ــرة المعــارف
العثماني ــة ،الهنــد( ،صفح ــة ج).
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املثال األول:
ـي بــن ماتــع األصبحــي ســمع عبــد
قــال ابــن أيب حاتــم« :حســن بــن شـُـفـَـ ّ

اهلل بــن عمــرو بــن العــاص .وانــا هــو عــن أبيــه عــن عبــد اهلل بــن عمــرو»(((.
وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:

أوالً :يظهــر مــن كالم ابــن أيب حاتــم أنــه اســتدرك عــى البخــاري ذكــر

ســاع حســن مــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص ،وأن الصــواب روايــة
حســن عــن أبيــه عــن عبــد اهلل بــن عمــرو ريض اهلل عنهــا.

َــي بــن ماتــع
ثانيــ ًا :قــال البخــاري يف ترمجــة حســن« :حســن بــن ُشفـ ّ

األصبحــي املــري ،ســمع عبــد اهلل بــن عمــرو وتبيعـ ًا ،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

بــن عمــرو فأقبــل تبيــع ،فقــال عبــد اهلل :أتاكــم أعلــم مــن عليهــا»((( .فذكــر
البخــاري ســاع حســن مــن عبــد اهلل بــن عمــرو ريض عنهــا رصاحــة ،ثــم

ذكرمهــا يف ســياق روايــة ،هبــدف إثبــات هــذا الســاع((( .أقــول :وهــذه الطريقة
يف ذكــر هذيــن الشــيخني 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.
( )1ال رازي ،ابن أبي حاتم ،بيان خطأ البخاري في تاريخه( ،ص.)23
( )2البخاري ،التاريخ الكبير.)383/2( ،
( )3انظر :ابن حجر ،تهذيب التهذيب.)341/2( ،
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ثالثـ ًا :أمــا روايــة حســن بــن شــفي عــن أبيــه عــن عبــد اهلل بــن عمــرو فلــم

ـي
يغفــل عنهــا البخــاري ،فقــال يف ترمجــة أيب حســن شــفي بــن ماتــع« :شـُـفـَــ ّ
بــن ماتــع األصبحــي ،يعــد يف املرصيــن ،قــال لنــا عبــد اهلل حدثنــي الليــث عــن
حيــوة بــن رشيــح الكنــدي التجيبــي عــن ابــن شــفي األصبحــي عــن شــفي

عــن عبــد اهلل بــن عمــرو عــن النبــي ﷺ قــال :للغــازي أجــره  .(((»...فابــن
ِ
ـفي عــى ابـ ٍ
ـن
شــفي املذكــور يف اإلســناد هــو حســن بــن شــفي إذ مل أقــف لشـ ّ
غــر حســن ،ثــم إن البخــاري ذكــر يف هــذه الرتمجــة روايــة حيــوة عنــه ،ويف

ترمجــة حســن ذكــر مــن تالميــذه حيــوة كذلــك ،فذكــر البخــاري يف ترمجــة

شــفي روايــة حســن عنــه عــن عبــد اهلل بــن عمــرو يف إشــارة منــه إىل أن حســن
يــروي عــن أبيــه عــن عبــد اهلل بــن عمــرو ،ويــروي عــن عبــد اهلل بــن عمــرو
مبــارشة ،وكال األمريــن صــواب واهلل أعلــم.
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»(((.

وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)266/4( ،
( )2ابــن أب ــي حات ــم ،بي ــان خطــأ البخــاري ف ــي تاريخــه( ،ص .)37وانظ ــر تعلي ــق الش ــيخ المعلم ــي اليمان ــي ف ــي
الصفح ــة ذاتهــا.
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أوالً :يظهــر مــن كالم ابــن أيب حاتــم أنــه اســتدرك عــى البخــاري ذكــر

روايــة الثــوري عــن ســعيد بــن كعــب ،وأن الصــواب روايــة الثــوري عــن عبــد
احلميــد بــن رافــع عــن ســعيد.

ثانيـ ًا :نــص ترمجــة ســعيد يف التاريــخ الكبــر هــو قــول البخــاري« :ســعيد

بــن كعــب ،عــن جابــر بــن زيــد قولــه ،روى عنــه الثــوري عن عبــد احلميــد»(((،
والــذي يفهــم مــن كالم البخــاري أن الثــوري روى عــن عبــد احلميــد عنــه،

فــا إشــكال يف ذلــك.

ثالثـ ًا :ممــا يؤكــد أن البخــاري قصــد بكالمــه 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
وأســامة بــن زيــد وابــن جريــج»(((ِ .
فذ ْكـ ُـر ســعيد بــن كعــب يف شــيوخ عبــد
احلميــد يؤيــد الــكالم الســابق ،أضــف إىل ذلــك أن البخــاري ذكــر الثــوري يف

تالميــذ عبــد احلميــد ،فــزال بذلــك اإلشــكال كليـ ًا.

لكــن الــذي لفــت انتباهــي هــو تعليــق الشــيخ املعلمــي رمحــه اهلل عــى

ترمجــة ســعيد بــن كعــب يف التاريــخ الكبــر مفــر ًا 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]:
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)510/3( ،
( )2المرجع السابق.)44/6( ،
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روى عنــه عبــد احلميــد بــن رافــع .ومثلــه يف الثقــات»((( ،فاســتدل الشــيخ
املعلمــي يف تفســره لــكالم البخــاري بــا ورد يف اجلــرح والتعديــل البــن أيب

حاتــم ،ومــا ورد يف ثقــات ابــن حبــان ،ولــو أنــه -رمحــه اهلل -اســتدل بــكالم
البخــاري نفســه لــكان أوىل ،فالبخــاري عندمــا ترجــم لعبــد احلميــد ذكــر

ســعيد بــن كعــب يف شــيوخه كــا أســلفت ،واهلل أعلــم.
املثال الثالث:

قــال ابــن أيب حاتــم« :يزيــد بــن حيــان عــن أبــى جملــز وابــن بريــدة عــن

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»(((.

وبيان هذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :يظهــر مــن كالم ابــن أيب حاتــم وأبيــه أن البخــاري وهــم يف ذكــر

أيب جملــز وابــن بريــدة يف شــيوخ يزيــد بــن حيــان ،وأن الصــواب أن حيــان
بــن عبيــد اهلل هــو مــن روى عــن االثنــن ،وليــس يزيــد بــن حيــان ،ممــا يوحــي

للقــارئ أن البخــاري خلــط بــن يزيــد بــن حيــان وحيــان بــن عبيــد اهلل.

ثانيـ ًا :نــص ترمجــة يزيــد بــن حيــان عنــد البخــاري هــو« :يزيــد بــن حيــان

عــن أيب جملــز وابــن أيب زائــدة عنــده غلــط كثــر ،قــال حييــى بــن إســحاق
( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)44/6( ،
( )2ابن أبي حاتم ،بيان خطأ البخاري( ،ص.)138
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الســيلحيني نــا يزيــد بــن حيــان أخــو مقاتــل بــن حيــان ســمع أبــا جملــز .(((»...
فالبخــاري مل يذكــر ابــن بريــدة يف شــيوخ يزيــد كــا قــال ابــن أيب حاتــم ،وإنــا

ذكــر ابــن أيب زائــدة ،وقــد علــق الشــيخ املعلمــي عــى ذلــك وبــن أن ابــن
بريــدة مــن شــيوخ يزيــد بــن حيــان لكــن البخــاري مل يذكــره يف الرتمجــة((( ،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

أحــد ًا آخــر ،فدفــع بذلــك دعــوى اشــتباه يزيــد بــن حيــان بحيــان بــن عبيــد اهلل.
ثالث ـ ًا :نــص ترمجــة حيــان بــن عبيــد اهلل عنــد البخــاري هــو« :حيــان بــن

عبيــد اهلل أبــو زهــر ينــزل بنــي عــدي ،ســمع أبــا جملــز والضحــاك وعــن أبيــه،
روى عنــه موســى بــن إســاعيل ومســلم ،قــال عبــاس بــن طالــب حدثنــا

حيــان بــن عبيــد اهلل بــن زهــر العــدوي ســمع ابــن بريــدة والحقــا»((( .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.

( )1البخاري ،التاريخ الكبير.)325/8( ،
( )2انظر :المرجع السابق.
( )3البخاري ،التاريخ الكبير.)58/3( ،
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املبحث الثاين

أثر ذكر الشيوخ يف رد انتقادات اخلطيب البغدادي
صنــف اخلطيــب البغــدادي كتابــه املوضــح ألوهــام اجلمــع والتفريــق،

وخصــص جــزء ًا منــه لبيــان أوهــام البخــاري يف اجلمــع والتفريــق بــن الــرواة

يف التاريــخ الكبــر ،وقــد ذكــر فيــه أربعــة وســبعني ومهــ ًا تــدور يف أغلبهــا
حــول تفريــق البخــاري بــن الــرواة مــع كوهنــم راوي ـ ًا واحــد ًا ،وأتبعهــا بــا

يــراه صواب ـ ًا مســتدالً عــى ذلــك بروايــات عديــدة.

وقــد قمــت بدراســة عينــة مــن هــذه األوهــام ،للبحــث عــن عالقــة بينهــا

وبــن موضــوه ذكــر الشــيوخ ،ولألمانــة فــإين مل أجــد ذلــك إال يف القليــل مــن
األمثلــة ،سأســوق منهــا مثالــن ،ثــم أعلــق عليهــا:
املثال األول:

قــال اخلطيــب« :فمــن أوهــام البخــاري يف اجلمــع والتفريــق أنــه قــال

يف تارخيــه الكبــر  :...حممــد بــن إبراهيــم اهلاشــمي ســمع إدريــس بــن يزيــد
األودي مرســل ســمع منــه حرمــي بــن عــار .وذكــر بعــده مخســة أســاء ثــم

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

ذكــر أنــه ســمع مــن إدريــس األودي ألنــه رجــل واحــد.(((»...
( )1الخطيب البغدادي ،الموضح ألوهام الجمع والتفريق.)9/1( ،
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وقــد ذكــر املعلمــي يف تعليقــه الق ّيــم عــى هــذا الــكالم((( أن أبــا حاتــم

وابــن حبــان فرقــا بــن الراويــن ،وأن ظاهــر الرتمجــة يف التاريــخ الكبــر يــدل

عــى ذلــك ،فالبخــاري ذكــر للــراوي األول شــيخ ًا عراقيــ ًا هــو إدريــس
األودي ،وذكــر للــراوي الثــاين شــيخ ًا مدني ـ ًا هــو حــرام بــن عثــان ،وكذلــك

يف ذكــره للتالميــذ ،ذكــر للــراوي األول تلميــذ ًا عراقيـ ًا هــو حرمــي بــن عــارة،

بينــا ذكــر للــراوي الثــاين تلميذيــن مدن ّيــن مهــا ابنــا أيب أويــس ،يف إشــارة منــه
-رمحــه اهلل -إىل أن تفريقــه بــن الراويــن مقصــود ،وأنــه مل هيــم يف ذلــك.

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 مســل ًام :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
( )1انظر :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»(((.
وبينا هذا املثال عىل النحو اآليت:
أوالً :ليــس اعــراض اخلطيــب عــى البخــاري يف كونــه يفــرق بــن

الراويــن ،فاخلطيــب يعلــم أن البخــاري يعلــم أن صاحــب الرتمجــة األوىل هــو

نفســه صاحــب الرتمجــة الثانيــة ،إنــا اعــرض اخلطيــب عــى أن البخــاري وهــم

فرتجــم للــراوي نفســه يف موضعــن ممــا يوحــي للقــارئ أهنــا راويــان ال راويـ ًا.
ثاني ـ ًا :ترجــم اإلمــام البخــاري ملســلم اخليــاط فقــال ...« :وهــو ابــن أيب

مســلم قــال بــر بــن احلكــم نــا ربعــى ابــن عليــة قــال نــا عبــد الرمحــن بــن

إســحاق عــن مســلم بــن أيب مســلم قــال رأيــت أبــا هريــرة .(((»...فنبــه عــى

أن مســل ًام اخليــاط هــو نفســه مســلم بــن أيب مســلم.

ثالثــ ًا :الناظــر يف الرتمجتــن يــرى أن البخــاري ذكــر فيهــا الشــيوخ

والتالميــذ ذاهتــم ،فقــال يف ترمجــة مســلم اخليــاط« :ســمع ابــن عمــر وأبــا

هريــرة رأى ســعد بــن أيب وقــاص ،روى عنــه ابــن أيب ذئــب وابــن عيينــة»(((،
وقــال يف ترمجــة مســلم بــن أيب مســلم« :ســمع أبــا هريــرة وابــن عمــر ،ورأى

ســعد بــن أيب وقــاص ،روى عنــه ابــن عيينــة وابــن أيب ذئــب»((( ،ويف ذلــك
تنبيــه للقــارئ إىل أن الــراوي واحــد ًا ،وإن تعــددت الرتاجــم ،واهلل أعلــم.
( )1الخطيب البغدادي ،الموضح ألوهام الجمع والتفريق.)173/1( ،
( )2البخاري ،التاريخ الكبير .)260/7( ،وانظر تعليق الشيخ المعلمي على ذلك في الموضح.)173/1( ،
( )3المرجع السابق.)260/7( ،
( )4المرجع السابق.)272/7( ،
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والنتيجــة التــي أخلــص إليهــا بعــد عــرض أمثلــة هــذا الفصــل تتلخــص

يف النقــاط اآلتيــة:

1 .1أن فهمنــا ملنهــج البخــاري يف ذكــر شــيوخ الــرواة املرتمجــن يف التاريخ
الكبــر ،ومعرفتنــا باإلشــارات التــي يريدهــا البخــاري مــن خــال

ذكــره للشــيوخ ،كل ذلــك مــن شــأنه أن يســهم يف الــرد عــى انتقــادات
ابــن أيب حاتــم واخلطيــب البغــدادي للبخــاري رمحهــم اهلل مجيعـ ًا.

2 .2أن أثــر ذكــر البخــاري لشــيوخ الــرواة املرتمجــن ينحــر -غالبـ ًا -يف
رد االنتقــادات املتعلقــة بالتمييــز بــن الــرواة ،أو املتعلقــة بتالميــذ

الــراوي املرتجــم وشــيوخه.

3 .3أن توظيــف ذكــر البخــاري لشــيوخ الــرواة املرتمجــن ،وإن مل يكــن هو
األســاس يف رد كثــر مــن االنتقــادات ،إال أنــه حيتــاج إليــه باعتبــاره
دليـ ً
ا مســاعد يف بعــض احلــاالت ،واهلل أعلــم.
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الـخـــاتـــمة
بعــد هــذه اجلولــة التــي عشــت مــن خالهلــا مــع اإلمــام البخــاري يف

ظــال كتابــه القيــم «التاريــخ الكبــر» ،وبعــد املــرور عــى هــذه الصفحــات

التــي أمتعــت كاتبهــا ،وأتعبــت قارئهــا ،أختــم الــكالم ببيــان أهــم النتائــج
والتوصيــات التــي توصلــت إليهــا الدراســة ،وأمجلهــا عــى النحــو اآليت:

* أوالً :النتائج:
1 .1انتقــاء اإلمــام البخــاري لبعــض شــيوخ الــراوي وذكرهــم يف ترمجتــه،
مل يكــن عشــوائي ًا ،وليــس هدفــه التعريــف العــام بالــراوي فحســب،

بــل إنــه أراد مــن خــال ذكــره هلــؤالء الشــيوخ اإلشــارة إىل دقائــق

مواطــن القــوة والضعــف عنــد الــراوي املرتجــم ،خصوص ـ ًا مــا لــه
اتصــال بالعالقــة بينــه وبــن شــيوخه املذكوريــن يف الرتمجــة.

2 .2تعــددت أســباب ذكــر شــيوخ الــراوة املرتمجــن يف التاريــخ الكبــر،
عــى النحــو اآليت:

أ .منهــا مــا لــه عالقــة بالــراوي املرتجم نفســه ،كبيــان طبقتــه الزمانية،
والعلميــة ،ومتييــزه عــن غــره من الــرواة.

ب .ومنهــا مــا يتنــاول تفاصيــل العالقــة بــن الــراوي املرتجــم
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وشــيخه ،ككــون الــراوي مــن أثبــت النــاس يف الشــيخ ،أو

أضعفهــم فيــه.

ج .ومنهــا مــا لــه عالقــة 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
الرتمجــة ،وبيــان تفــرد الــراوي املرتجــم عــن شــيخه هبــا ،أو

خمالفتــه لغــره مــن الــرواة عــن الشــيخ نفســه.

وبالرغــم مــن تعــدد هــذه األســباب ،إال أهنــا جــاءت منضويـ ًة حتــت
اهلــدف العــام املشــار إليــه آنفـ ًا.

3 .3ســلك اإلمــام البخــاري عــدة مســالك يف ذكــره لشــيوخ الــرواة
املرتمجــن يف كتابــه ،أمههــا:

أ .ذكــر الشــيوخ رصاحــة (دون روايــة) :وذلــك -غالبــا -عندمــا
يكــون ســبب ذكــر الشــيخ متعلــق بــذات الــراوي املرتجــم أو
بالعالقــة بينــه وبــن شــيخه.

ب .ذكــر الشــيوخ يف ســياق روايــة :وذلــك -غالبا-عندمــا يكــون
ســبب ذكــر الشــيخ متعلقـ ًا بقضايــا االتصــال واالنقطــاع أو بعلــة
الروايــة التــي ذكــر فيهــا الشــيخ.

ج .مجــع الشــيوخ وتفريقهــم :ويف ذلــك إشــارة إىل احتــاد ســبب
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ذكــر الشــيوخ املجتمعــن ،واختالفــه عــن ســبب ذكــر الشــيوخ
املذكوريــن يف موضــع آخــر مــن الرتمجــة.

د .إمهــال ذكــر الشــيوخ :وغالــب الــرواة الذيــن مل يذكــر هلــم
البخــاري شــيوخ ًا هــم مــن املجاهيــل أو املتهمــن ومــن هــو أســوأ
حــاالً منهــم ،ممــن ال ينفعهــم ذكــر الشــيوخ.

4 .4يمكــن توظيــف ذكــر اإلمــام البخــاري لشــيوخ الــرواة املرتمجــن
يف كتابــه ،يف الــرد عــى بعــض انتقــادات ابــن أيب حاتــم واخلطيــب
البغــدادي للتاريــخ الكبــر ،لكــن ذلــك ال يعــد األســاس يف الــرد

عليهــا ،إضافــة إىل كونــه حمصــور ًا يف االنتقــادات املتعلقــة بالتمييــز

بــن الــراوة ،أو تلــك املتعلقــة بتالميــذ الــراوي املرتجــم وشــيوخه.

5 .5مــن أهــم القضايــا املدروســة يف التاريــخ الكبــر قضيــة العنعنــة
واالتصــال واالنقطــاع ،والــذي خلصــت إليــه بعــد البحــث أن صيــغ

التحمــل ودالالهتــا عنــد اإلمــام البخــاري ليــس هلــا معنــى واحــد،

بــل خيتلــف معناهــا بحســب الســياق الــذي وردت فيــه ،وأن «عــن»
يف التاريــخ الكبــر حتمــل عــى االتصــال ،إال إذا جــاءت قرينــة

ترصفهــا عــن هــذا املعنــى.

6 .6يعــد كتــاب التاريــخ الكبــر لإلمــام البخــاري قاعــدة بيانــات ضخمة
لــرواة احلديــث ،إذا أردنــا فهمهــا والكشــف عــن مــراد البخــاري مــن
إيرادهــا فــا بــد مــن:
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أ .فهــم عنــارص الرتمجــة الواحــدة يف ضــوء الســياق الــذي وردت
ـتخرج -غالب ًا-
فيــه ،ألن حماولــة تفســرها بمنــأى عــن الســياق سـ ُ

بتائــج غــر صحيحــة.

ب .فهــم ترمجــة الــراوي يف ضــوء ســياق بقيــة الرتاجــم التــي
قبلهــا والتــي بعدهــا ،ألن ذلــك يســاعدنا يف معرفــة ســبب ذكــر

البخــاري لبعــض عنــارص الرتمجــة.

ج .الربــط بــن الــراوي املرتجــم وشــيوخه وتالميــذه والروايــة
املذكــورة يف ترمجتــه ،مــن خــال دراســة املواضــع التــي ورد فيهــا

ذكــر الــراوي والتالميــذ والشــيوخ والروايــات للخــروج بنتيجــة
واضحــة ملــا أراده البخــاري يف الرتمجــة.

د .مراعــاة التطــور الــداليل للمصطلحــات احلديثيــة ،فليســت هــي
يف التاريــخ الكبــر كــا هــي عليــه فيــا بعــده مــن العصــور ،لــذا
فاألصــل عــدم حماكمــة البخــاري ملصطلحــات املتأخريــن،
واإلقبــال عــى دراســة كتابــه بذهــن خـ ٍ
ـال عــن هــذه الــدالالت
املحدثــة بعــده.

7 .7كــا أن يف كالم البخــاري يف التاريــخ الكبــر قيمــة علميــة كبــرة،
كذلــك فــإن يف إشــاراته وتلميحاتــه مــادة عليمــة قيمــة ملــن أحســن
اســنباطها والكشــف عنهــا.
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8 .8فهــم التاريــخ الكبــر واســتيعابه ،خطــوة أساســية ال بــد منهــا لفهــم
اجلامــع الصحيــح ومنهجــه ،ألنــه التاريــخ الكبــر يمثــل مرحلــة

أساســية مــن مراحــل تأســيس مــروع اجلامــع الصحيــح .وإذا
كان اجلامــع الصحيــح بيت ـ ًا حمكــم البنــاء ،فــإن التاريــخ الكبــر هــو
املخطــط اهلنــديس هلــذا البيــت.

9 .9التعامــل مــع التاريــخ الكبــر باعتبــاره كتــاب تاريــخ أو تراجــم عامــة،
فيــه َحــ ٌّ
ـط مــن منزلــة الكتــاب وصاحبــه ،وأخــذ كالم البخــاري يف

التاريــخ الكبــر عــى ظاهــره ،فيــه ظلــم للكتــاب وصاحبــه كذلــك،
واألصــل أن ننــزل الكتــاب منزلتــه التــي يــدل عليهــا كالم البخــاري

نفســه ،وكالم مــن تأمــل كتابــه مــن الســابقني.

* ثان ًيا :التوصيات:
1 .1يــويص الباحــث باالنتقــال مــن الدراســات األفقيــة الســطحية
للكتــاب ،إىل الدراســات العموديــة املتعمقــة ،التــي تــدرس جزئيــة
فيــه مــع ربطهــا بالصــورة العامــة لــه ،ألن ذلــك يســهم يف إســتخراج

كنــوز هــذا الكتــاب القيــم .كدراســة منهــج اإلمــام البخــاري يف ذكــر

تالميــذ الــراوة املرتمجــن ،أو منهجــه يف إيــراد الراويــات يف ترامجــه.

2 .2يــويص الباحــث كذلــك بتقســيم الكتــاب إىل أقســام ،وتوزيعــه عــى
طلبــة الدراســات العليــا ،لدراســته دراســة حتليلــة وفــق النظريــة
املشــار إليهــا ســابقة وهــي دراســة كل عنــر مــن عنــارص الرتمجــة
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الواحــدة يف ضــوء الســياق الــوارد فيــه ،ودراســة الرتمجــة الواحــدة يف
ضــوء بقيــة الرتاجــم.

3 .3وأهــم خطــوة بعــد دراســة التاريــخ الكبــر ،توجيــه الباحثــن إىل
إنجــاز بحــوث ودراســات معمقــة حــول العالقــة بينــه وبــن اجلامــع
الصحيــح ،مــن خــال الربــط بــن طريقــة البخــاري يف الرتمجــة

لرجــال الصحيــح يف التاريــخ الكبــر ،وبــن طريقتــة إخــراج حديــث

هــؤالء الــرواة يف صحيحــه.

4 .4دراســة منهــج اإلمــام البخــاري يف الرتاجــم التــي مل يذكــر ألصحاهبــا
شــيئ ًا مــن العنــارص.

5 .5دراســة أصــول النقــد اإلشــاري وقواعــده عنــد اإلمــام البخــاري مــن
خــال التاريــخ الكبــر.

هذا ،واهلل أعلم
وصلى اهلل على سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني
واحلمد هلل رب العاملني
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1 .1اآلجــري ،حممــد بــن احلســن بــن عبــد اهلل (ت 360هـــ) ،جــزء فيــه ثامنــون
حديثــ ًا عــن ثامنــن شــيخ ًا ،ط ،1حتقيــق حممــد إبراهيــم احلســن ،دار

البشــائر اإلســامية ،لبنــان2011 ،م.

2 .2أمحــد ،أمحــد عبــد اهلل ( ،)2005منهــج اإلمــام البخــاري يف التعليــل مــن
خــال كتابــه التاريــخ الكبــر ،أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة ،جامعــة

الريمــوك ،إربــد ،األردن.

3 .3البخــاري ،حممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم (ت 256هـــ) ،التاريــخ
األوســط ،ط ،1حتقيــق حممــود إبراهيــم زايــد ،مكتبــة دار الــراث ،ســوريا،

1977م.

4 .4ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،التاريــخ الكبــر ،حتقيـــق هاشـــم
النـــدوي وآخريــن ،دائــرة املعــارف العثامنيــة ،اهلنــد1360 ،هـــ.

5 .5ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،اجلامــع الصحيح ،ط ،1حتقيق حممــــد
زهــر الناصـــر ،دار طــوق النجــاة ،ســوريا2002 ،م.

6 .6ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،الضعفــاء الصغــر ،ط ،1حتقيق حممود
إبراهيــم زايــد ،دار الوعــي ،ســوريا1396 ،هـ.
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7 .7ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،القــراءة خلــف اإلمــام ،ط ،1حتقيــق
فضــل الرمحــن الثــوري ،املكتبــة الســلفية1980 ،م.

8 .8البــزار ،أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلالــق (ت 292هـــ) ،مســند البــزار
«البحــر الزخــار» ،ط ،1حتقيــق حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل وآخريــن ،مكتبــة
العلــوم واحلكــم ،الســعودية2009 ،م.

9 .9البشابشــة ،أمحــد بــدري ( ،)2011الرتاجــم املعلــة ،أطروحــة دكتــوراه
غــر منشــورة ،جامعــة الريمــوك ،إربــد ،األردن.

1010بواعنــة ،ســعيد حممــد ( ،)2007عبــارات نفــي الســاع عنــد البخــاري
يف التاريــخ الكبــر ،بحــث منشــور ،جملــة دراســات علــوم الرشيعــة

والقانــون ،اجلامعــة األردنيــة ،جملــد (.)34

1111البيهقــي ،أمحــد بــن احلســن بــن علـــي (ت 458هـــ) ،الســنن الكــرى،
ط ،3حتقيــق حممــد عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة ،لبنــان،

2003م.

1212ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،شــعب اإليــان ،ط ،1حتقيــق عبــد
العــي حامــد ،مكتبــة الرشــد ،الســعودية 2003م.

ــورة (ت 279هـــ) ،اجلامــع ،ط،2
1313الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى بــن َس ْ
حتقيــق أمحــد شــاكر وآخريــن ،مكتبــة ومطبعــة البــايب احللبــي ،مــر،
1975م.
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1414ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،العلــل الصغــر ،حتقيــق أمحــد شــاكر
وآخريــن ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،لبنــان.

1515ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،العلــل الكبــر ،ط ،1حتقيــق صبحــي
الســامرائي وآخريــن ،مكتبــة النهضــة العربيــة ،لبنــان1409 ،هـــ.

1616تيــم ،أســعد ســامل ( ،)1994علــم طبقــات املحدثــن ،ط ،1الســعودية:
مكتبــة الرشــد.

1717اجلديــع ،عبــد اهلل يوســف ( ،)2003حتريــر علــوم احلديــث ،ط ،1لبنــان:
مؤسســة الريــان للطباعــة والنــر والتوزيع.

1818ابــن اجلــوزي ،مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي (ت
597هـــ) ،الضعفــاء واملرتوكــون ،ط ،1حتقيــق عبــد اهلل القــايض ،دار
الكتــب العلميــة ،لبنــان1406 ،هـــ.

1919ابــن أيب حاتــم ،عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس الــرازي (ت
327هـــ) ،بيــان خطــأ البخــاري يف تارخيــه ،حتقيــق املعلمــي اليــاين ،طبعة
جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة ،اهلنــد.

2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،اجلـــــرح والتعديــل ،ط ،1حتقيــق
املعلمــي اليــاين ،طبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة 1952م.

2121ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،املراســـيـــل ،ط ،1حتقيــق شــكر اهلل
نعمــة اهلل قوجــاين ،مؤسســة الرســالة ،لبنــان1397 ،هـــ.
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2222احلاكــم ،أبــو أمحــد حممــد بــن حممــد بــن إســحاق (ت 378هـ) ،األســامي
والكنــى ،ط ،1حتقيــق يوســف حممــد الدخيــل ،دار الغربــاء ،الســعودية،

1994م.

2323احلاكــم ،حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد (ت 405هـــ) ،معرفــة علــوم
احلديــث ،ط ،2حتقيــق الســيد معظــم حســن ،دار الكتــب العلميــة،

لبنــان1977 ،م.

2424ابــن حبــان ،حممــد بــن حبــان بــن أمحــد البســتي (ت 354هـــ) ،الثقــات،
ط ،1دائــرة املعــارف العثامنيــة ،اهلنــد1973 ،م.

2525ـــــــــــــــــــــــ ،املجروحيــــن مــن املحدثيـــــــن والضعفــاء واملرتوكــن،
ط ،1حتقيــق حممــود إبراهيــم زايــد ،دار الوعــي ،ســوريا1396 ،هـــ.

2626ابــن حجــر ،أمحــد بــن عــي العســقالين (ت 852هـــ) ،اإلصابــة يف متييــز
الصحابــة ،ط ،1حتقيــق عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعــي حممــد معــوض،
دار الكتــب العلميــة ،لبنــان1995 ،م.

2727ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،تعــــجيل املنفـــــعة بزوائــــد رجـــــال
األئمــة األربعــة ،ط ،1حتقيــق إكــرام اهلل إمــداد احلــق ، ،دار البشــائر،

لبنــان1996 ،م.

2828ـــــــــــــــــ ،تعريــف أهـــل التقــديس بمـــــراتب املوصوفني بالتدليس،

ط ،1حتقيــق عاصــم بن عبداهلل القريويت ،مكتبــة املنار ،األردن1983 ،م.

226

املصادر واملراجع
2929ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،تقريــب التهذيــب ،ط ،1حتقيق حممد
عوامــة ،دار الرشــيد ،ســوريا1986 ،م.

3030ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،هتذيــب التهذيــب ،ط ،1مطبعــة
دائــرة املعــارف العثامنيــة ،اهلنــد1326 ،هـــ.

3131ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،فتــح البــاري رشح صحيــح
البخــاري ،ط ،3دار الســام ،الســعودية2000 ،م.

3232ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،لســان امليــزان ،ط ،1حتقيــق عبــد
الفتــاح أبــو غــدة ،دار البشــائر اإلســامية2002 ،م.

3333ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،املطـــالب العــــاليــــــة بزوائــــــد
املســانيد الثامنيــة ،ط ،1تنســيق ســعد بــن نــارص الشــثري ،دار العاصمــة،

الســعودية1419 ،هـــ.

3434ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،النكــت عــى مقدمــة ابــن الصــاح،
ط ،1حتقيــق ربيــع بــن هــادي املدخــي ،عــادة البحــث العلمــي باجلامعــة
اإلســامية ،الســعودية1984 ،م.

3535احلســيني ،حممــد بــن عــي بــن احلســن (ت765هـــ) ،اإلكــال يف ذكــر
مــن لــه روايــة يف مســند اإلمــام أمحــد مــن الرجــال ســوى مــن ذكــر يف
هتذيــب الكــال ،حتقيــق عبــد املعطــي أمــن قلعجــي ،منشــورات جامعــة

الدراســات اإلســامية ،باكســتان.
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3636احلمــوي ،ياقــوت بــن عبــد اهلل (ت 626هـــ) ،معجــم البلــدان ،ط ،2دار
صــادر ،لبنــان1995 ،م.

3737احلميــدي ،عبــد اهلل بــن الزبــر بــن عيســى (ت 219هـــ) ،املســند ،ط،1
حتقيــق حســن ســليم أســد ،دار الســقا ،ســوريا1996 ،م.

3838ابــن حنيــل ،أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل (ت 241هـــ) ،العلــل ومعرفــة

الرجال ،ط ،2حتقيـــق ويص اهلل حممد ، ،دار اخلاين ،السعودية2001 ،م.

3939ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،املســند ،ط ،1حتقيــق شــعيب
األرنــاؤوط وآخريــن ،مؤسســة الرســالة ،لبنــان2001 ،م.

4040حــوى ،حممــد ســعيد ( ،)1996منهــج البخــاري يف اجلــرح والتعديــل،
أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة ،جامعــة بغــداد ،بغــداد ،العــراق.

4141اخلطيــب ،أمحــد بــن عــي بــن ثابــت البغــدادي (ت 463هـــ) ،تاريــخ
بغــداد ،ط ،1حتقيــق بشــار عــواد معــروف ،دار الغــرب اإلســامي،

لبنــان2002 ،م.

4242ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،تلخيص املتشــــــابه يف الرســم ،ط،1
حتقيــق ســكينة الشــهايب ،دار طــاس للدراســات والنــر ،ســوريا،
1985م.

4343ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،اجلامــع ألخــاق الــراوي وآداب الســامع،

ط ،1حتقيــق حممــود الطحــان ،مكتبــة املعــارف ،الســعودية2002 ،م.
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4444ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،الكفايــة يف علــم الروايــة ،حتقيــق أبــو
عبــد اهلل الســورقي وإبراهيــم املــدين ،املكتبــة العلميــة ،الســعودية.

4545ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،املوضـــــح ألوهــــــــام اجلمــع
والتفريــق ،ط ،1حتقيــق عبــد الرمحــن املعلمــي اليــاين ،مطبعــة دائــرة

املعــارف العثامنيــة ،اهلنــد1959 ،م.

4646اخلليــي ،خليــل بــن عبــد اهلل بــن أمحــد (ت 446هـــ) ،اإلرشــاد يف معرفــة
علــاء احلديــث ،ط ،1حتقيــق حممــد ســعيد عمــر إدريــس ،مكتبــة الرشــد،
الســعودية1409 ،هـ.

4747الدارقطنــي ،عــي بــن عمــر بــن أمحــد (ت 385هـــ) ،الضعفــاء
واملرتوكــون ،ط ،1حتقيــق عبــد الرحيــم حممــد القشــقري ،جملــة اجلامعــة

اإلســامية ،الســعودية1404 ،هـــ.

4848ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،العلــل الــواردة يف األحاديث النبوية،
ط ،1حتقيــق حمفــوظ الرمحــن الســلفي و حممــد بــن صالــح الدبــايس ،دار
طيبــة ودار ابــن اجلــوزي ،الســعودية1985 ،م.

4949الدارمــي ،عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن (ت 255هـــ) ،الســنن ،ط ،1حتقيــق

حســن ســليم أســد ،دار املغنــي للنــر والتوزيــع ،الســعودية2000 ،م.

5050الدارمــي ،عثــان بــن ســعيد بــن خالــد (ت 280هـــ) ،الــرد عــى اجلهمية،

ط ،2حتقيــق بــدر بــن عبــد اهلل البــدر ،دار ابــن األثــر ،الكويــت1995 ،م.
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5151أبــو داود ،ســليامن بــن أشــعث السجســتاين (ت 275هـــ) ،ســؤاالت أيب
عبيــد اآلجــري أبــا داود السجســتاين يف اجلــرح والتعديــل ،ط ،1حتقيــق
حممــد عــي العمــري ،عــادة البحــث العلمــي باجلامعــة اإلســامية،

الســعودية1983 ،م.

5252ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،الســنن ،ط ،1حتقيــق شــعيب

أرنــاؤوطوحممــدكامــلقــرهبلــي،دارالرســالةالعامليــة،لبنــان2009،م.

5353الــداودي ،يوســف جــودة ياســن ،املتفــق واملفــرق فيمــن ذكــر بكنيتــه

مــن الــرواة يف الكتــب الســتة ،دار األندلــس للطباعــة ،مــر2013 ،م.

5454الداينــي ،عزيــز رشــيد حممــد ( ،)2006أســس احلكــم عــى الرجــال حــى
هنايــة القــرن الثالــث اهلجــري ،ط ،1لبنــان :دار الكتــب العلميــة.

5555الدريــس ،خالــد منصــور ،موقــف اإلمامــن البخــاري و ُمســلم مــن
اشــراط ال ّلقيــا والســاع يف الســند املعنعــن بــن املتع ِ
اصيــن ،الســعودية:
َ
َ
ّ
ّ
ّ َ
مكتبــة الرشــد.

5656ابــن دقيــق ،حممــد بــن عــي بــن وهــب (ت 702هـــ) ،االقــراح يف بيــان
االصطــاح ،دار الكتــب العلميــة ،لبنــان.

ــر حممــد بــن أمحــد بــن محــاد (ت 310هـــ) ،الكنــى
5757الــدواليب ،أبــو بِ ْ
واألســاء ،ط ،1حتقيــق نظــر حممــد الفاريــايب ،دار ابــن حــزم ،لبنــان،

2000م.
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5858الذهبــي ،حممــد بــن أمحــد بــن قايــاز (ت 748هـــ) ،تاريــخ اإلســام،

ط ،2حتقيــق بشــار عــواد معــروف ،دار الغــرب اإلســامي2003 ،م.

5959ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،جتريــد أســاء الصحابــة ،دار املعرفــة،
بــروت ،لبنــان.

6060ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ســر أعــام النبــاء ،ط ،3حتقيــق
شــعيب األرنــاؤوط وآخريــن ،مؤسســة الرســالة ،لبنــان1985 ،م.

6161ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ميــزان االعتــدال ،ط ،1حتقيــق عــي
حممــد البجــاوي ،دار املعرفــة للطباعــة والنــر ،لبنــان1963 ،م.

6262ابــن رجــب ،عبــد الرمحن بن أمحد بــن رجب احلنبــي (ت 795هـ) ،رشح

علل الرتمذي ،ط ،1حتقيق د.مهام سعيد ،مكتبة املنار ،األردن1987 ،م.

6363رشــيد ،حممــود أمحــد يعقــوب ،املالزمــة وأثرهــا عــى الــراوي واملــروي،
بحــث منشــور ،املجلــة األردنيــة يف الدراســات اإلســامية ،جامعــة آل
البيــت ،املجلــد اخلامــس ،العــدد /2أ2009 ،م.

6464الزرقــي ،عــادل عبــد الشــكور ،تاريــخ البخــاري ،ط ،1دار طويــق
النجــاة ،الســعودية.

6565الزركــي ،حممــد بــن عبــد اهلل بــن هبــادر (ت 794هـــ) ،النكــت عــى
مقدمــة ابــن الصــاح ،ط ،1حتقيــق زيــن العابديــن بــن حممــد بــا فريــج،

دار أضــواء الســلف ،الســعودية1998 ،م.
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6666الســخاوي ،حممــد بــن عبــد الرمحــن (ت 902هـــ) ،اإلعــان بالتوبيــخ
ملــن ذم أهــل التاريــخ ،ط ،1حتقيــق فرانــز روزنثــال ،ترمجــة د .صالــح
أمحــد العــي ،مؤسســة الرســالة ،لبنــان1986 ،م.

6767ابــن ســعد ،حممــد بــن ســعد بــن منيــع (ت 230هـــ) ،الطبقــات الكــرى،

ط ،1حتقيــق حممــد عبدالقــادر عطا ،دار الكتب العلميــة ،لبنان1990 ،م.

6868ســليم ،عمــرو عبــد املنعــم ،حتقيــق تزهــة النظــر رشح نخبــة الفكــر البــن
حجــر ،مكتبــة ابــن تيميــة ،مــر.

6969ابــن ســيد النــاس ،حممــد بــن حممــد بــن حممــد اليعمــري (ت 734هـــ)،
النفــح الشــذي يف رشح جامــع الرتمــذي ،ط ،1حتقيــق أمحــد معبــد عبــد
الكريــم ،دار العاصمــة ،الســعودية1409 ،هـــ.

7070الشــايع ،عبــد الرمحــن بــن ســليامن ( ،)2002األحاديــث التــي قــال فيهــا
اإلمــام البخــاري ال يتابــع عليــه يف التاريــخ الكبــر ،رســالة ماجســتري

غــر منشــورة ،جامعــة أم القــرى ،مكــة املكرمــة ،الســعودية.

7171ابــن أيب شــيبة ،أبــو بكــر عبــد اهلل بــن حممــد (ت 235هـ) ،املصنــف ،ط،1
حتقيــق كــال يوســف احلــوت ،مكتبة الرشــد ،الســعودية1409 ،هـ.

7272ابــن الصــاح ،عثــان بــن عبــد الرمحــن (ت 643هـــ) ،معرفة أنــواع علوم
احلديــث ،ط ،1حتقيــق نــور الدين عــر ،دار الفكر ،ســوريا1986 ،م.

7373الطــراين ،ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب (ت 360هـــ) ،املعجــم الكبــر،

ط ،2حتقيــق محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي ،مكتبــة ابــن تيميــة ،مــر.
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7474الطــري ،حممــد بــن جريــر بــن يزيــد (ت 310هـــ) ،جامــع البيــان يف
تأويــل القــرآن ،ط ،1حتقيــق أمحــد حممــد شــاكر ،مؤسســة الرســالة،

لبنــان2000 ،م.

7575ابــن عبــد الــر ،يوســف بن عبــد اهلل بــن حممــد (ت 463هـ) ،االســتيعاب
يف معرفــة األصحــاب ،ط ،1حتقيــق عــي حممــد البيجــاوي ،داراجليــل،

لبنــان1992 ،م.

7676العجــي ،أمحــد بــن عبــد اهلل (ت 261هـــ) ،تاريــخ الثقــات ،ط ،1دار
البــاز ،الســعودية1984 ،م.

7777ابــن عــدي ،عبــد اهلل بــن عــدي بــن عبــد اهلل (ت 365هـــ) ،الكامــل يف
ضعفــاء الرجــال ،ط ،1حتقيــق عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعــي حممــد

معــوض ،دار الكتــب العلميــة ،لبنــان1997 ،م.

7878ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،مــن روى عنهــم البخــاري يف

الصحيــح ،ط ،1حتقيــق عامــر صــري ،دار البشــائر ،لبنــان1414 ،هـــ.

7979العراقــي ،عبــد الرحيــم بــن احلســن (ت 806هـــ) ،رشح التبــرة
والتذكــرة ،ط ،1حتقيــق عبداللطيــف اهلميــم وماهــر ياســن الفحــل ،دار

الكتــب العلميــة ،لبنــان2002 ،م.

8080ابــن عســاكر ،عــي بن احلســن بــن هبــة اهلل (ت 571هـــ) ،تاريخ دمشــق،
ط ،1حتقيــق عمــرو العمــري ،دار الفكر ،لبنــان1998 ،م.
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8181العقيــي ،أبــو جعفــر حممد بــن عمرو بــن موســى (ت 322هـــ) ،الضعفاء
الكبــر ،ط ،1حتقيــق عبــد املعطــي أمــن قلعجــي ،دار املكتبــة العلميــة،

لبنــان1984 ،م.

8282العالئــي ،صــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن كيكلــدي (ت 761هـــ)،
جامــع التحصيــل يف أحــكام املراســيل ،ط ،2حتقيــق محــدي عبــد املجيــد

الســلفي ،دار عــامل الكتــب ،لبنــان1986 ،م.

8383عواطــي ،فاطمــة الزهــراء إبراهيــم ،املوازنــة العلميــة بــن التاريــخ الكبــر
للبخاري واجلرح والتعديل البن أيب حاتم ،بحث منشــور ،جملة الرشيعة

والدراســات اإلســامية ،جامعــة الكويــت ،عــدد (2016 ،)106م.

8484أبــو عوانــة ،يعقــوب بــن إســحاق اإلســفراييني (ت 317هـــ) ،املســند
الصحيــح املخــرج عــى صحيــح مســلم ،ط ،1حتقيــق عبــد اهلل حممــد

ســعود وآخريــن ،مطبوعــات اجلامعــة األســامية باملدينــة املنــورة،
الســعودية2014 ،م.

8585الفاكهــي ،حممــد بــن إســحاق بــن العبــاس (ت 272هـــ) ،أخبــار مكــة
يف قديــم الدهــر وحديثــه ،ط ،2حتقيــق عبــد امللــك عبــد اهلل دهيــش ،دار
خــر ،لبنــان1994 ،م.

 8686الكالبــاذي ،أمحــد بــن حممــد بــن احلســن (ت 398هـــ) ،اهلدايــة
واإلرشــاد يف معرفــة أهــل الثقــة والســداد ،ط ،1حتقيــق عبــداهلل الليثــي،
دار املعرفــة  -لبنــان1407 ،هـــ.
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8787ابــن املدينــي ،عــي بــن عبــد اهلل بــن جعفــر (ت 234هـــ) ،العلــل ،ط،2

حتقيــق حممــد مصطفــى األعظمــي ،املكتــب اإلســامي ،لبنــان1980 ،م.

8888املــزي ،يوســف بــن عبــد الرمحــن بــن يوســف (ت 742هـــ) ،هتذيــب
الكــال يف أســاء الرجــال ،ط ،1حتقيــق بشــار عــواد معــروف ،مؤسســة

الرســالة ،لبنــان1980 ،م.

8989مســلم ،مســلم بــن احلجــاج القشــري النيســابوري (ت 261هـ) ،املســند
الصحيــح بــرح النــووي ،ط ،1حتقيــق عرفــان حســونة ،دار إحيــاء

الــراث العــريب ،لبنــان2000 ،م.

9090املصنعــي ،حممــد أمحــد العنــي ،مصبــاح األريــب يف تقريب الــرواة الذين

ليســوا يف تقريب التهذيب ،ط ،1مكتبة صنعاء األثرية ،اليمن2005 ،م.

9191املعلمــي ،عبــد الرمحــن اليــاين (ت 1386هـــ) ،التنكيــل بــا يف تأنيــب

الكوثــري مــن األباطيــل ،ط ،2املكتــب اإلســامي ،لبنــان1986 ،م.

9292ابــن معــن ،حييــى بــن معــن بــن عــون (ت 233هـــ) ،تاريــخ ابــن معــن
روايــة عثــان الدارمــي ،حتقيــق أمحــد حممــد نــور ســيف ،دار املأمــون

للــراث ،ســوريا.

9393مغلطــاي ،عــاء الديــن بــن قليــط (ت 762هـــ) ،اإلنابــة إىل معرفــة
املختلــف فيهــم مــن الصحابــة ،حتقيــق عــزت املــريس وآخريــن ،مكتبــة

الرشــد ،الســعودية1995 ،م.
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9494النســائي ،أبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب (ت 303هـــ) ،الضعفــاء
واملرتوكــون ،ط ،1حتقيــق حممــود إبراهيــم زايــد ،دار الوعــي ،ســوريا،

1396هـ.

9595ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،املجتبــى مــن الســنن ،ط ،2حتقيــق
عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،مكتــب املطبوعــات اإلســامية1986 ،م.

9696أبــو نعيــم ،أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد (ت 430هـــ) ،معرفــة الصحابــة،

ط ،1حتقيــق عــادل يوســف العــزازي ،دار الوطــن ،الســعودية1999 ،م.

9797الوريــكات ،عبــد الكريــم أمحــد يوســف ( ،)2000الوهــم يف روايــة
خمتلفــي األمصــار ،ط ،1دار الســعودية :دار أضــواء الســلف.

9898ابــن وهــب ،عبــد اهلل بــن وهــب بــن مســلم (ت 130هـــ) ،اجلامــع ،ط،1
حتقيــق مصطفــى حســن ،دار ابــن اجلــوزي ،الســعودية1995 ،م.

9999أبــو يعــى ،أمحــد بــن عــي املوصــي (ت 307هـــ) ،املســند ،ط ،1حتقيــق
حســن ســليم أســد ،دار املأمــون ،ســوريا1984 ،م.

10100ابــن يونــس ،عبــد الرمحــن بــن أمحــد (ت 347هـــ) ،التاريــخ ،ط ،1دار
الكتــب العلميــة ،لبنــان1421 ،هـــ.

10101موقع جامع خادم احلرمني (.)www.sunnah.alifta.net
10102موقع ملتقى أهل احلديث (.)www.ahlalhdeeth.com
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امللحق األول

املؤلفات املعاصرة حول التاريخ الكبري
الرقم

املؤلـف (الكتاب أو الرسالة أو البحث)
عنوان َّ

اسم املؤلف

حتقيق التاريخ الكبري ودراسته
1

التاريخ الكبري حتقيق وختريج ودراسة ( 1من اوله إىل ترمجة
حممد بن سواء)

يرسى عبدالعليم
حممد عجوز

2

التاريخ الكبري حتقيق وختريج ودراسة ( 2من ترمجة حممد بن
السامك القاص إىل ترمجة حممد بن الفضل بن عطية)

شحاتة
عبداللطيف حممد

3

التاريخ الكبري حتقيق وختريج ودراسة ( 3من ترمجة حممد بن
فرات الكوىف إىل ترمجة إبراهيم بن حممد النخىل)

سلطان محود
رشيدة الشمرى

4

التاريخ الكبري حتقيق وختريج ودراسة ( 4من ترمجة إبراهيم
بن حممد الثقفي إىل ترمجة أمحد بن حممد املروزي)

عيسى حممد عيسى
شحاته

5

التاريخ الكبري حتقيق وختريج ودراسة ( 5من ترمجة أمية بن
خميش اخلزاعى إىل من ترمجة من اسمه بربرى)

مجعه السيد الباز
عاليه

6

التاريخ الكبري حتقيق وختريج ودراسة ( 6من الرتمجة رقم
 1624إىل الرتمجة رقم )2129

صبحى عبدالسالم
حممد سليامن

7

التاريخ الكبري حتقيق وختريج ودراسة ( 7من الرتمجة رقم
 2130إىل الرتمجة رقم )2634

فهد عامر محد
عازب العجمى

8

التاريخ الكبري حتقيق وختريج ودراسة ( 8من الرتمجة 2517
من اجلزء الثاين إىل الرتمجة  119من اجلزء الثالث)

مهدى عبد العزيز
امحد مهدى

9

التاريخ الكبري حتقيق وختريج ودراسة ( 9من ترمجة خالد بن منصور سلامن نرص
نصار
السائب إىل ترمجة رئاب بن سليامن)
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نادر فالح حممود
العازمى

10

التاريخ الكبري حتقيق وختريج ودراسة ( 10من ترمجة من
اسمه ريان صربة احلنفى إىل ترمجة سعيد الطائى)

11

التاريخ الكبري حتقيق وختريج ودراسة ( 11من ترمجة شهاب
بن عباد العرصى إىل ترمجة طريفبن سليامن ابو عاتكة)

12

التاريخ الكبري حتقيق وختريج ودراسة ( 12من ترمجة طلق
بن عيل إىل ترمجة عبد اهلل بن عمرو موىل احلسن بن عيل)

الدسوقى سامى
حممد الرشقاوى

13

التاريخ الكبري حتقيق وختريج ودراسة ( 13من ترمجة عبد
الرمحن بن شيبة إىل ترمجة عبيد سنوطا)

مجال ابراهيم
اسامعيل مصطفى

14

التاريخ الكبري حتقيق وختريج ودراسة ( 14من ترمجة عبيد
بن الطفيل إىل ترمجة عمر بن جاوان)

عبد املطلب
يوسف

15

التاريخ الكبري حتقيق وختريج ودراسة ( 15من ترمجة موسى
بن غليظ إىل ترمجة معبد بن خالد)

فهد عامر محد
عازب العجمى

امحد حممد
خشوعى

زوائد الكتب األخرى على التاريخ الكبري
16

زوائد رجال «التاريخ الكبري» عىل «هتذيب التهذيب» 2
القسم الثاين حرفا الباء والتاء

منال عبدالرمحن
الدعيجي

17

زوائد رجال «التاريخ الكبري» عىل «هتذيب التهذيب» 3
القسم الثالث حرفا الثاء واجليم

نورة فهد بن
إبراهيم العيد

18

زوائد رجال «التاريخ الكبري» عىل «هتذيب التهذيب» 4
القسم الرابع حرفا احلاء حتى بداية من اسمه حسان

عواطف بنت عيل
بن حممد اجلنويب

19

زوائد رجال «التاريخ الكبري» عىل «هتذيب التهذيب» 5
بداية من اسمه حسان إىل هناية من اسمه حفص

هيلة بنت فهد
اهلذال

20

زوائد رجال «التاريخ الكبري» عىل «هتذيب التهذيب» 6
بداية ممن اسمه احلكم إىل هناية من اسمه حنظلة

ليىل بنت صالح بن
عبداهلل البديع
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21

زوائد رجال «التاريخ الكبري» عىل «هتذيب التهذيب»  7من
بداية من اسمه حنيبيز إىل هناية من اسمه خزيمة

نورة عبداهلل بن
متعب الشهري

22

زوائد رجال «التاريخ الكبري» عىل «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
23

الراوة الذين جرحهم البخاري وأخرج هلم يف الصحيح

عبد اهلل الفوزان

24

تعقبات أيب حاتم الرازي يف اجلرح والتعديل عىل من أثبت
البخاري صحبتهم يف التاريخ الكبري

رائد طالل شعت

25

شيوخ البخاري املكرتون من اجلرح والتعديل يف التاريخ
الكبري

عروبة حاتم عبيد

26

منهج االمام البخاري يف التاريخ الكبري

العبدالوي حممد

27

منهج اإلمام البخاري يف اجلرح والتعديل

28

منهج اإلمام البخاري يف اجلرح والتعديل من خالل كتابه
التاريخ الكبري

ليىل حممد عجالن

29

منهج اإلمام البخاري يف التاريخ الكبري

عادل عبد الشكور
الزرقي

30

منهج البخاري يف التعليل من خالل كتابه التاريخ الكبري

أمحد عبد اهلل

31

منهج البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها يف التاريخ
الكبري

فاطمة عواطي

32

عبارات نفي السامع عند البخاري دراسة نظرية تطبيقية يف
التاريخ الكبري

سعيد بواعنة
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ختريج أحاديث التاريخ الكبري واحلكم عليها
33

عبد الرمحن بن
أمحد العواجي

األحاديث التي أعلها البخاري يف التاريخ الكبري من بداية
ترمجة سعيد بن عامر إىل هناية الكتاب دراسة نظرية تطبيقية

34

األحاديث التي أعلها البخاري يف كتابه «التاريخ الكبري» من عادل عبدالشكور
الزرقي
أول الكتاب إىل هناية ترمجة سعيد بن عمري األنصاري

35

األحاديــث التي قال فيها البخاري :ال يتابع عليه يف «التاريخ» عبدالرمحن الشايع

36

اجلمع والتوضيح ملرويات البخاري خارج الصحيح

طارق عوض اهلل

37

ختريج األحاديث املرفوعة املسندة يف كتاب «التاريخ الكبري»

38

فتح اخلبري ألحاديث التاريخ الكبري

حممد عبيد
برق التوحيدي

املوازنة بني التاريخ الكبري وبني غريه من الكتب
39

موازنة بني التاريخ الكبري واجلرح والتعديل البن أيب حاتم

أمني أبو الوي

40

املوازنة العلمية بني كتايب التاريخ الكبري للبخاري واجلرح
والتعديل البن أيب حاتم

فاطمة الزهراء
عواطي

41

اإلمام البخاري «سلسلة أعالم املسلمني»

عبد الستار الشيخ

42

اإلمام البخاري «سلسلة أعالم املسلمني»

تقي الدين الندوي

43

اإلمام البخاري حمدث ًا وفقيه ًا

احلسيني
عبد#املجيد هاشم

44

تاريخ البخاري

عادل الزرقي

45

حياة البخاري

حممد القاسمي

46

سرية اإلمام البخاري

47

مباحث يسرية حول التاريخ الكبري للبخاري

الكتب العامة اليت تكلمت عن التاريخ الكبري

عبد السالم
املباركفوري
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فهرس الرواة

رواة التاريخ الكبري املذكورون يف الكتاب
اسم الراوي

الرقم

الصفحة

1

إب راهيم بن إسامعيل بن جممع بن جارية

142

2

إب راهيم بن أيب الوزير

41

3

إب راهيم بن ميرسة الطائفي

44

4

إب راهيم بن ه راسة

194

5

إب راهيم بن يزيد النخعي

128

6

أسامء بن احلكم الف زاري

160

7

إسامعيل بن أيب خالد الكويف

181

8

األسود بن يزيد النخعي

187

9

أفلح بن محيد بن نافع

93

10

بكر بن األسود الناجي البرصي

194

11

ثعلبة بن يزيد احلامين

109

12

ثاممة بن رشاحيل

77

13

ج راح بن الضحاك الكندي

152

14

جعفر بن الزبري الشامي

195

15

جعفر بن برقان اجلزري

90

16

مجيل بن زيد الطائي

107
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17

حارث بن عبد اهلل اهلمداين

194

18

ح رام بن عثامن السلمي

72

19

حسني بن شفي بن ماتع

204

20

حسني بن عيل بن حسني بن عيل بن أيب طالب

79

21

حفص بن غياث بن طلق بن معاوية

81

22

حيان بن عبيد اهلل

208

23

خالد بن القاسم املدائني

197

24

خالد بن يزيد العمري

194

25

خالس بن عمرو اهلجري

42

26

دينار أبو العي زار

110

27

رفيع أبو العالية الرياحي

106

28

زهري بن قيس البلوي

131

29

زياد بن ميمون البرصي

107

30

زيد بن حممد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر
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