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ملخص:
ا�ستهدف هذا البحث درا�سة م�س�ألة عوار�ض �سماع الرواة من ال�شيوخ و�أثرها عند
َ
يكون عليها مدار
وع َد ًما –
املح ِّدثني؛ ذلك � َّأن ق�ضية
ُ
ِ
ال�سماع للرواي ِة �أو ما يف ُحكْمه ثبو ًتا َ
احلُكم على الرواية باالت�صال� ،أو االنقطاع.
ني يل � َّأن العوار�ض التي تقف حائلة
لكتب تراج ِم الرواة تب َ
وا�سع ،ودقيقِ ،
وبعد ا�ستقرا ٍء ٍ
ترجع � َّإما لأمور تتعلّق بالرواة �أنف�سِ هم� ،أو بال�شيوخ الذين يرا ُد
بني �سماع الرواة من ال�شيوخ،
ُ
البحث � َّأن هذه العوار�ض لها ت�أثري علمي بال ٌغ
ك�شف
ال�سماع منهم� ،أو مباد ِة الرواية .كما
َ
ُ
وال�شيوخ على ح ٍّد �سواء.
يطالُ الروا َة
َ
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 حزيران-

(1)  العدد الثامن والثالثون- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

The Obstacles of Hearing the Narrators
of the Sunnah and their Impact on Al- Muhaditheen

Abstract:
This research aims at studying the issue of the obstacles of hearing the
narrators of the “Sunnah” and their impact on “Al- Muhaditheen” because
this issue of hearing the narration or what is proven or not, forms the rule on
the narration by continuity or discontinuity.
After wide and accurate extrapolating for the books of biographies of
the narrators, it is shown for me that the obstacles preventing hearing the
narrators from the “Shioukh” come from points relating to the narrators
themselves or to “Al- Shioukh” who are meant to be heard from or to the
material of the narration. Further, this research reveals that these obstacles
have a deep scientific impact on the narrators and “al- Shioukh” alike.
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احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الأمني وعلى �آله و�أ�صحابه
إح�سان �إىل يوم الدين.
�أجمعني ،ومن تابعهم باخلري ،وال
ِ
وبعد:
التحمل بني الروا ِة عند جمهور املح ّدثني ،ول ْأج ِل ِه
أرفع طرق
ال�س ُ
ماع � َ
ُّ
ف�إ َّنه ملَّا كان َّ
وطوفوا البالد والأم�صار ،وكذا ف�إ ّنه ملَّا
ارحتل طلاّ ُب احلديث ،واجتازوا الفيايف والقِفارّ ،
و�صحته� ،أو نف ُي ُه و ُبطال ُنه-
ت�ش َّع َب عن العناية به عند �أئمة ال�ش� ِأن م�سائل عديدة منها :ثبو ُته
ّ
فقد ا�سرتعى مني البحث يف ذات
عر�ض لها بالبحثِ
ني َم ْن َ
املو�ضوع م�س�ألةً -مل � َأر من الباحث َ
ِ
وتكمن
وال َّد ِ
ر�س� -أال وهي م�س�ألة« :عوار�ض �سماع الرواة مِ ن ال�شيوخ و�أثرها عند املح ِّدثني»ُ ،
�أهمية درا�سة هذا املو�ضوع يف حتدي ِد مفهوم العوار�ض من الناحية اللغوية واال�صطالحية،
وبيان من�شئها ،والعملِ على تقييمها من خالل �إبرا ِز �أثرها ،وتداعياتِها على واقع الرواية
عند املح ّدثني.
جلمع
دت يف درا�سة ذلكَ  ،املنهج اال�ستقرائي يف كتب الرتاجم والرواية؛
اعتم ُ
ِ
هذا وقد َ
وعملت
الروا ِة من ال�شيوخ املُعا�رصين لهم،
الأقوالِ وال ُّن�صو�ص املُتعلقة ب َع ِ
ُ
وار�ض َ�سماع ُّ
�سواء �أكان من جهة الراوي� ،أم ال�شيخ� ،أم
على ت�صنيفِها باعتبا ِر الباعث على عدم ال�سماعٌ ،
قمت مبحاولة تبيني �أثر
املَروي ،وكذا ت�صنيفها
َ
ثم ُ
�ضمن ك ِّل جهةٍ باعتبا ِر طبيعتها ،ومِ ن َّ
هذه العوار�ض على واقع الرواية �إيجابا و�سلبا ،وعليه جاءت الدرا�سة يف هذه التقدمة

وخم�سة مطالب وخامتة كالآتي:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

وا�صطالحا.
ال�سماع من ال�شيوخ لغ ًة
ً
♦املطلب الأول :عوار�ض َّ
الراوي.
♦املطلب الثاين :عوار�ض َّ
ال�سماع من جهة َّ
ال�سماع من جهة ال�شيخ.
♦املطلب الثالث :عوار�ض َّ

ال�سماع من جهة املَروي.
♦املطلب الرابع :عوار�ض َّ

ال�سماع على واقع الرواية �إيجا ًبا و�سل ًبا.
♦املطلب اخلام�س� :أثر عوار�ض َّ
تو�صلت �إليها ال ِّدرا�سة.
♦اخلامتة ،وت�شتملُ على �أهم النتائج التي َّ

وال�سداد ،واهلل الهادي �إىل �سواء
والر�شاد،
َ
والتوفيق َّ
و�أخريا �أرجو اهلل تعاىل الهداية َّ
ال�سبيل ،وبه امل�ستعان ،وعليه التكالن.
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السماع من الشيوخ لغة واصطال ًحا:
املطلب األول َ -عوارض َّ
املرء،
العوار�ض يف اللغة جمع
ٍ
ُ
عار�ض وهي من اجلذر َع َر َ
�ض وفيه معنى ما َي ْ�س َت ْق ِبلُه ُ
�ض ممُ ْ طِ رُنا { [الأحقاف
ويواجه ُه .قال ابن فار�س « :قال اهلل تعاىل } :قَالُوا ه َذا َعا ِر ٌ
()1
ال�سحاب ونحوه”  .ومن
،]24
ُ
والعار�ض من ك ِّل �شيء :ما ي�ستق ِبلُكَ  ،كالعار�ض من َّ
معانيه �أي�ضا :احلَيلولة وا َ
دون ال�شيءِ� .أَي :حال
�ض
مل ْنع؛ قال ابن منظورُ « :يقال :اعترَ َ َ
ال�شيء َ
ُ
�ض
�ض للرجل ُي ْب َتلـى به؛ قال الل ِّْـحيانـِي :وال َع َر ُ
مر َي ْع ِر ُ
دونه ...قال الأَ ْ�صمعي :ال َع َر ُ
�ض :الأَ ُ
لإن�سان
�ض� ،أَو ل ُُ�ص ٍ
لإن�سان من �أَ ْم ٍر َي ْحب ُِ�سه من َم َر ٍ
�ض :ما َي ْع ِر ُ
و�ص .وال َع َر ُ
ما َع َر َ
�ض ل ِ
�ض ل ِ
ار�ضةُ :واحدة
�ض َي ْع َر ُ
�ض لِـي َي ْع ِر ُ
�ض لغتان .وال َع َ
وع ِر َ
مِ ن ال ُهموم والأَ�شغال .يقالَ :ع َر َ
�ضَ ،
()2
ال�سماع
�ض ،وهي
ال َعوا ِر ِ
�ض :الآف ُة َت ْع ِر ُ
�ض ،و العا ِر ُ
الـحاجات .و ال َع َر ُ
ُ
�ض فـي ال�شيء» َّ � .أما َّ
()3
إينا�س ال�شيء بالأذن « وقال الفريوز �آبادي�َ « :سم َِع َ�س ْم ًعا
فيعرفه ابن فار�س ب�أنهُ � « :
خذت عن ُه َ�س ْم ًعاَ ،و َ�س َما ًْعا» ( . )4وبالنظر �إىل
اعاَ ،و َ�س ْم َعكَ �إيلَّ� .أي:
ا�سمع م ِّني ،وقالوا� :أَ ُ
و�س َم ً
ْ
َ
أمور،
�
إنها
�
القول:
ميكن
إنه
�
ف
م
د
تق
ما
�ضوء
يف
اللغوية
الناحية
من
ال�سماع
عوار�ض
اللة
َد
َّ
ٌ
آفات ،وموانع ت�ستقبل املرء فيما قد ق�صد �إىل ا�ستئنا�س ِه ب�أُذنه �سم ًعا.
وحاجات ،و� ٌ
ٌ
ال�سماع من ال�شيوخ» فلي�ست تبع ُد مب�ضمونها عن
و� َّأما الداللة اال�صطالحية «
ِ
لعوار�ض ّ
ال َّداللة اللغوية لها ،وميكننا يف �ضوء َ�سبرْ نا لهذه العوار�ض � ْأن ن�صوغ لها تعريفا ا�صطالحيا
�شيخ لقيه� ،أو مل يلق ُه.
أمور التي حتولُ دون �سماع الراوي من ٍ
�إجرائيا فنقول :هي ال ُ
عوار�ض ال�سماع من ال�شيوخ � ّأن منها ما يرجع �إىل
هذا وقد ظهر يل من خالل ا�ستقراء
ِ
روي ،و �سي�أتي تف�صيل جميع
الـم ِّ
الراوي ،ومنها ما يرجع �إىل ال�شيخ ،ومنها ما يرجع �إىل َ
ذلك وبيانه يف القادم من مطالب ال ّدرا�سة.

السماع من جهة الراوي:
املطلب الثاني َ -عوارض َّ
راو من �شيخ ما – ما يرجع �إىل الراوي نف�سِ هِ،
� َّإن مِ ن ال َعوار�ض التي ُ
دون �سماع ٍ
حتولُ َ

ويكنُنا �إج َمال ذل َك بالآتي:
مُ
للراوي؛ فال يقد ُِر حينئ ٍذ على االرحتال طلبا لل�سماع؛ �إذ
يق ِ
♦ ♦�أوال�ِ :ض ُ
ذات الي ِد َّ

نفقات متنوعة على �صعي ِد
طلب احلديث يقت�ضي تِرحاال َد�ؤو ًبا ،وهذا ي�س َت ْل ِز ُم من الطالب
ٍ
ُ
النفقات هي التي �أملح �إليها �أمري امل�ؤمنني �شعبة بن
َلب�س ،واملَ�سكن ،وهذه
امل�أكل ،وامل ٍ
ُ
أفل�ست حتى ب ْع ُت طُ �ستا ل ِّأمي
لب احلديث �أفل�س؛ لقد � ُ
احلجاج (ت 160هـ) بقوله» :من طَ َ
ّ
()5
ب�سبع ِة دنانري» .
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تقف عائ ًقا بني الراوي وبني ال�سماع
وعليه فقلة املال والع َِوز ،و�ش ّدة احلاجة ،قد ُ
عدم �سماع الإمام �سفيان الثوري (ت 161هـ)
من �أحد
ِ
ال�شيوخ ،ومن النماذج على ذلك ُ
الرامهرمزي من طريق �أحمد بن من�صور قال:
من ِ
ابن �شهاب الزهري (ت 124هـ) � ،أ�سند َ
حدثنا عبد الرزاق قال :قيل للثوري :ما لكَ مل ترحل �إىل الزهري؟ قال :مل تكن عندي
()6
وممن عانى مِ ن
مر الزهري ،وكفانا ابن جريج عطاء « َّ .
دراهم ،ولكن قد كفانا َم ْع ٌ
هذا ال�سبب الإمام حممد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت 275هـ) وذلك يف عدم �سماعه
من �أبي �إ�سحاق �إبراهيم بن احل�سني املعروف بابن د ِْي ِزيل (ت 277هـ)  ،فقد نقل الإمام
الذهبي يف ال�سري عن �صالح بن �أحمد ال َهمداين يف كتابه تاريخ َه َم َدان قال� » :سمعت �أبي
يحكي عن ابن ماجه القزويني أ� ّنه قالَ :منعني اخلروج �إىل �إبراهيم ،ق َّل ُة ذات اليدِ» (. )7
متر به
هذا وقد تن�شطُ عزمي ُة ِ
بع�ض الرواة وتعلو ّ
همته للتغل ُِّب على ال�ضائقة املالي ِة التي ُّ
وعار�ضا مينع �سماعه من �أحد ال�شيوخ؛ فرناه ي�سعى
كي ال تكون حائال
للك�سب والعملِ
ً
ِ
ون �أ�صحابه له ،ومِ ن ه�ؤالء
بيده ،حتى َي ُ�س َّد حاجته ،ويبلغ ِو ْجهت ُه ،من دون �أن َيقبلَ َع َ
الإمام �أحمد بن حنبل (ت 241هـ) ؛ فقد �أ�سند �أبو نعيم من طريق مو�سى بن هارون قال:
خرج �أحمد بن حنبل �إىل عبد الرزاق (يعني :ابن همام
�سمعت �إ�سحاق بن راهويه يقول :ملَّا َ
احلمالني �إىل � ْأن وافى �صنعاء،
ال�صنعاين) ،
انقطعت به النفقة؛ ف�أكْ رى نف�سه مِ ن َ
ْ
بع�ض َّ
ّ
()8
ر�ضوا عليه املوا�ساة ،فلم يقبل من �أحد �شيئا» .
ع
أ�صحابه
�
كان
وقد
َ ُ
بع�ض ال�ش�ؤون الطارئة؛ فمن ذلك عدم �سماع الإمام �أبي
♦ ♦ثان ًيا� :أن يقع للراوي ُ
َرجرائي (ت 240هـ)  ،قال ابن �أبي حامت:
الرازي (ت 277هـ) من حممد بن حامت اجل َ
حامت َّ
مري�ض ،وكان بها
رج َرايا -وكان خايل �إ�سماعيل معي ،وهو
ٌ
�س� ُ
ألت �أبي عنه فقال :قدمنا َج َ
()9
حممد بن حامت ،فا�شتغلت بعلَّة خايل ،ومل �أ�سمع منه ،وكان �صدوقا «  .ومن ذلك �أي�ضا
الرازي من َ�صلْت بن حممد ا َ
خلاركِ ِّي (تويف �سنة ب�ضع ع�رشة ومائتني)
عدم �سماع �أبي حامت ّ
مرات عديدة ،قال ابن �أبي حامت الرازي� « :سمعته يقول
بالرغم من حر�صه على الذهاب �إليه ٍ
()10
مرارا �أيام ال
قلتَّ � :إن
أن�صاري؛ فلم ُي َ
ق�ض يل � ْأن �أ�سمع منه « ُ .
ِّ
(يعني :وال َده) � ... :أتي ُته ً
عر�ض
م�شعر ب� َّأن هناك طارئا
أ�سمع منه «
َ
مرارا ...فلم ُي َ
ق�ض يل � ْأن � َ
قول �أبي حامت� « :أتي ُته ً
ٌ
ال�صلتِ .
له حال دون �سماعه من ابن َّ
ال�سج�ستاين (ت275هـ) يف عدم �سماعه من عمر
َّ
وممن حاله كذلك الإمام �أبو داود ِّ
بن حف�ص بن غِ ياث (ت 222هـ) ؛ فقد وقع يف �س�ؤاالت الآجري �أنه قال (يعني �أبو داود) :
«تبعت عمر بن حف�ص بن غِ ياث �إىل منزله ،ومل �أ�سمع منه �شيئا « ( . )11ثم �س�أل الآجري �أبا
ُ
جمل�سا واح ًدا ،وعدم �سماعه
داود عن �سماعه من جماعة؛ فذكر �أبو داود �سماعه من بع�ضهم
ً
من بع�ضهم الآخر ثم قال « :ه�ؤالء كانوا بعد الع�رشين ،واحلديث رزق ،ومل �أ�سمع منهم» ()12
ُ
َ
ْ
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 .و�أ�سند احلافظ ابن ع�ساكر يف تاريخه من طريق �أبي عي�سى الأزرق قال� :سمعت �أبا داود
يقول :دخلت الكوفة �سنة �إحدى وع�رشين ،فلم �أكتب عن مخِ ْ ول بن �إبراهيم ال َّنهدي ،وم�ضيت
قلتَّ � :إن مقت�ضى �صنيع
مع ُعمر بن حف�ص بن غياث �إىل منزله فلم يق�ض
ُ
ال�سماع منه « (ُ . )13
ال�سماع منه « ُي�شع ُِر
�ضيه مع حف�ص ،وكذا قوله يف رواية ابن ع�ساكر « :فلم يق�ض
ُ
�أبي داود ُ
مب ِّ
ال�سماع ،وقوله يف �س�ؤاالت الآجري » :واحلديث
أمرا طارئا قد َع َر َ
� َّأن هناك � ً
�ض له حال دون َّ
رزق» ُيع ِّزز هذا ال�شعور واهلل �أعلم.
ورجوعه من البل ِد الذي نزلَ فيه ال�شيخ دون �أن ي�سمع منه.
♦ ♦ثالثاَ :م ُ
ر�ض الراويُ ،
وممن وقع له هذا العار�ض الإمام �أحمد بن حنبل (ت 241هـ) وذلكَ يف �ش�أن �سماعه من
َّ
ال�سبيعي (ت 187هـ)  ،قال عبد اهلل بن �أحمد� « :سمعت
عي�سى بن يون�س بن �أبي �إ�سحاق َّ
حج عي�سى بن يون�س �سنة ثالث وثمانني -يف ال�سنة التي مات فيها ُه�شيم .قال
�أبي يقولَّ :
ورجعت و َقد َِم عي�سى الكوفة بعد ذلك
فمر�ضت،
وخرجت �إىل الكوفة يف تلك ال�سنة،
�أبي:
ُ
ُ
ُ
وممن وقع
ب�أيام ،ومل �أ�سمع منه ،ومل َّ
يحج عي�سى بعد تلك ال�سنة ،وعا�ش بعد ذلك �سِ نني»َّ .
ال�سمعاين �صاحب كتاب
ال�سماع من ال�شيخ �أبو �سعد َّ
له عار�ض املر�ض فحال بينه وبني ّ
الأن�ساب (ت 562هـ) ؛ حيث مل ي�سمع من حممد بن �إ�سحاق بن حممد ال َّنوحِ ي ال َّن�سفي (ت)-
ور َدها ُمن�رصفًا من ُخرا�سان،
قال ال�سمعاين » :ما لقيته ،وملا رجعت �إىل بخارى من َن َ�سف؛ َ
فعاقني املَر�ض مل �أ�سمع منه ،و�سمع منه �صاحبنا حممد بن �أبي الفوار�س الطَّ ربي ،وخرج
�إىل َن َ�سف ،و�آخر عهدي به �سنة �إحدى وخم�سني وخم�س مائة» (. )14
وار�ض التي
♦ ♦راب ًعا:
�سن الراوي عن ح ِّد االعتداد بروايته .فذلكَ يع ُّد �أحد ال َع ِ
�صغر ِّ
ُ
احلبال يف كتابه
حتول دون �سماع الراوي من �شيخ ما ،ومن النماذج على ذلك ما �أ�سنده َّ
يل �أبو احل�سن
وفيات امل�رصيني من طريق عبد العزيز بن �أحمد بن علي احلافظ (قال)  :كتب �إ َّ
ولدت
الوراق يف م�رص � َّأن �أبا حممد عبد الغني بن �سعيد احلافظ ح َّدثهم قالُ :
علي بن َبقاء َّ
�سنة اثنتني وثالثني وثالثمائة ،وتويف والدي �سعيد بن علي �سنة ثمان وثالثني وثالثمائة،
�سماع عبد الغني بن �سعيد من �أبيه َمر ُّد ُه ل�صغر
عدم
ِ
ومل �أ�سمع منه �شيئا» (ُ . )15
قلتَّ � :إن َ
املوت
فاخرتم
�س ِّنه؛ فقد كان عمره عند وفاة والده خم�س �سنوات ،وهو �أول بداية التمييز؛
ُ
َ
قرر ُه احلافظ الدارقطني يف
ال�سماع منه .ومن مناذج ذلك � ً
والده قبل �أن يتهي�أَ له َّ
أي�ضا ما َّ
َ�سماع �أبي عبيدة (ت بعد80هـ) من �أبيه عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه (ت32هـ) ؛ قال
�صغريا بني َيديهِ» (. )16
الدارقطني « :ال�صحيح عندي �أنه مل ي�سمع منه ،ولك َّنه كان
ً
ري � َّأن �سماع ُه ال يكون
رس للراوي وهو �صغري � ْأن
َ
هذا وقد يتي� ُ
ي�سمع مِ ْن �أحد ال�شيوخ غ َ
ال�ضبط ،ولذلكَ ال َيعت ُّد املحدثون
�شيئا عند �أئمة ال�ش�أن ب�سبب ال�صغر الذي هو مظ َّن ُة ع َد ِم َّ
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يعقوب
بروايته بل وال ي�سعون �إىل ال�سماع منه لأجل ذلك؛ قال الإمام �أحمد بن حنبل :ر�أيت
َ
ا َ
مي جاء �إىل عبد الرحمن بن مهدي فقيل له :لمِ َ لمَ ْ تكتب عنه ،قال (يعني :ابن مهدي)
حل�ضرَ َّ
قلتَّ � :إن عار�ض �سماع ابن مهدي من
 :كانوا يقولون� :إنه كان
�صغريا عند �شعبة « (ُ . )17
ً
احل�رضمي هو �صغر �سنه حني �سمع من �شعبة ،ولذلك علَّل ابن مهدي �إحجامه عن الكتابة
�صغريا عند �شعبة « .هذا ومن مناذج من ُت ُكل َِّم
عن احل�رضمي بقوله « :كانوا يقولون� :إنه كان
ً
فيه ب�سبب �سماعه وهو �صغري َقب ِْي َ�ص ُة بن ُعقبة (ت215هـ) ؛ حيث تكلَّم الإمام �أبو عبد اهلل
�أحمد بن حنبل يف �سماعه من �سفيان الثوري� ،أ�سند اخلطيب البغدادي يف تاريخه من طريق
أ�صغر َم ْن �سمع من
َحنبل بن �إ�سحاق قال :قال �أبو عبد اهلل :كان يحيى بن �آدم (ت 203هـ) � َ
ق�ص ُة َقبِي�صة يف �سفيان؟ قال �أبو
�سفيان عِ ندنا ...قلت له( :القائل :حنبل بن �إ�سحاق) فما َّ
�صغريا ،ال ي�ضبِط» ،ويف كتاب بحر
كان
ريهذا؟ قالَ :
ري الغلط .قلت له :فغ َ
عبد اهلل :كان كث َ
ً
�صغريا ال ي�ضبطُ عن �سفيان»
ري الغلط ،وكان
الدم وقع كالم الإمام �أحمد بلفظَ « :قبي�ص ُة كث ُ
ً
قلت :وعليه ف� َّإن مقت�ضى كالم الإمام �أحمد هو � َّأن ِ�ص َغ َر �سِ ِّن َقبي�صة حني �سمع من
(ُ . )18
عار�ضا َي ُحول
�سفيان الثوري -والذي �أف�ضى بدوره �إىل كرثة الغلط يف حديثه عنه -كان
ً
الروا ِة ل�سماع حديث ِه عن �سفيان الثوري.
َ
دون �أن َين�شطَ ُّ
ُوت
خام�سا:
♦ ♦
وقت حتديثِ ال�شيخ .وهذا من الأمور التي َيف ُ
ً
الراوي عن البل ِد َ
ُ
غياب َّ
وممن ح�صل له ذلك حممد بن �أحمد بن حممد بن �أبي الفَوار�س (ت
ال�س َم ُ
اع على الراويَّ ،
بها َّ
412هـ) حيث مل ي�سمع من عبد العزيز بن عبد اهلل ال َّداركي (ت 375هـ)  ،قال اخلطيب
البغدادي� « :أخربنا ابن ال ُّتو ِزي� ،أخربنا حممد بن �أبي الفوار�س قال :كان عبد العزيز بن عبد
اهلل ال َّدارِكِ ي ثق ًة يف احلديث ،وكان ُي َّت َه ُم باالعتزال ،ومل �أ�سمع منه �شيئا؛ لأ َّنه ح َّد َث و�أنا
وممن وقع له عار�ض الغياب
غائب ،وقد ِْم ُت وهو
ُ
يعي�ش ،فل َْم �أُ ْر َزق � ْأن � َ
أ�سمع منه �شي ًئا»َّ .
ٌ
حيث مل ت�سنح له الفر�صة
� ً
ال�سمعاين (ت526هـ) ؛ ُ
أي�ضا وقت حتديث ال�شيخ الإمام �أبو �سعد َّ
ُ�ضيل الفُ�ضيلي ال َه َروي (ت 537هـ) قال ال�سمعاين» :
لل�سماع من حممد بن �إ�سماعيل بن الف َ
كان م�شهورا بالعدالة والتزكية ،عاملًا باللغة� ،سمع احلديث الكثري ،وكان من بيت احلديث،
غري �أنه وليِّ الأوقاف ،ومل تحُ مد �سريته -فيما ويل وف ُِّو�ض �إليه ... ،مل �أ�سمع منه؛ ف�إنه قد َِم
رحلت �إىل َهراة كان قد تويف» (. )19
الرحلة ،وملَّا
ُ
َمرو ،وح َّدث بها ،وكُ ُ
نت غائبا عنها يف ِّ
جمل�س ال�سماع منه ،و�إنمَّ ا
بر ْغم غيابه عن
ِ
هذا وقد يت�سنى للراوي �أن يروي عن �شيخ ما َ
تكون رواي ُته عنه بطريقةٍ �أدنى من طريقة ال�سماع ،كالإجازة مثال ،وذلكَ مِ ثلما َح َ�صلَ مع
ال�سماع من �أبي ذر ال َهروي (ت434هـ) .
اخلطيب البغدادي (ت463هـ)  ،وذلكَ ح َ
ني فا َت ُه َّ
()20
ذر �إىل
ذر بغداد ،وح ّدث بها و�أنا غائب]
َ
قال اخلطيب البغداديَ [ « :
وخ َر َج �أبو ٍّ
قدم �أبو ٍّ
ويقيم مبكة
العرب ،و�أقام بال�سرِّ ْ َوان ،وكان َي ُح ُّج يف كل عام،
تزوج يف
ِ
ُ
مكة ف�سكنها ُم َّد ًةَّ ،
ثم َّ
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�أيام املو�س ِم ،و ُيح ِّدث ثم َيرجع �إىل �أهله ،وكتب �إلينا من مكة بالإجازة جلميع حديثهِ ،وكان
ثقة� ،ضابطاًَ ،د ِّي ًنا ،فا�ض ًال « (. )21
فممن وقع له ذلك �أحد �أكرب �شيوخ الإمام
♦ ♦
�ساد�ساَ :ح َ�س ُد ِ
ً
الرواة لبع�ضهم؛ َّ
بع�ض ُّ
علي بن عبد العزيز بن املَر ُزبان البغوي (ت286هـ) ؛
الطرباين الذين �أكرث ،عنهم وا�سمه ُّ
ي�سمع مِ ن َر ْوح بن ُعبادة (ت 205هـ)
حيث �شغل ُه �أخوه ب�أم ٍر ما ح�س ًدا من عند نف�س ِه كي ال
َ
اخلطيب يف جامعه قال� » :أخربنا �أبو ُنعيم احلافظ ،قال� :سمعت �سليمان بن �أحمد
� .أ�سن َد
ُ
«دخلت مع �أخي جمل�س َروح بن ُعبادة؛
الطرباين يقول� :سمعت علي بن عبد العزيز يقول:
ُ
فبعثني �أخي يف حاجة� ،إىل ُقطْ َر ُب ٍّل ح�س ًدا � ْأن �أ�سمع منه �شيئا -حتى فَاتني ،ولمَ ْ �أ�سمع منه
حجاج بن �أرطاة (ت 145هـ) ؛ فقد
�شيئا « (ُ . )22
قلت :وقد ُي َّ
بح�سده مثل ّ
�رصح بع�ض الرواة َ
«وجدت
�أ�سند اخلطيب البغدادي يف جامعه �أي�ضا من طريق علي بن احل�سني بن حِ َّبان ،قال:
ُ
حجاجا يقول :ما
يف
ِ
كتاب �أبي ،بخط يده ،قال �أبو زكريا -يعني :يحيى بن معني� :سمعت ّ
()23
معي �أح ٌد قطُّ  ،ف�أعطي ُت ُه « .
ْ
طابت نف�سي � ْأن َ�أفي َد �إن�سا ًنا حديثا قطُّ  ،وال َ�سمِع َ
لل�سماع من ال�شيخ دون ال َعر�ض عليه؛ فال
♦ ♦�ساب ًعا� :أن
ف�ضلاً
يكون الراوي ُم ّ
َ
ِ
ي�سمع منه لذلك.
العر�ض عليه هو
ماعَّ � ،أن ال�شيخ يرى
َ
وال�س َ
� َّإن من ال َعوار�ض التي حتول بني الراوي ّ
ال�سماع من ال�شيخ دون العر�ض ،وممن وقع له هذا
ف�ضل
الأقوى عنده ،والراوي �إنمّ ا ُي ِّ
َ
العار�ض حممد بن َ�سلاَ م الب ِْيكَندي (ت 227هـ) �أحد �شيوخ الإمام البخاري؛ حيث مل يرو عن
منهج ُه ال َعر�ض،
بب ،فمالك -رحمه اهلل -كان
ال�س ِ
ُ
الإمام مالك بن �أن�س (ت 179هـ) لهذا َّ
ال�سماع؛ فقد �أ�سند اخلطيب يف الكفاية من طريق حممد بن �سليمان البخاري
و�أنه �أقوى من ّ
�سمعت �أبا بكر حممد بن يعقوب الب ِْيكندِي
(غ ْنجار) قال :ح َّدثنا خلف بن حممد ،قال:
احلافظ َ
ُ
أدركت مالك بن �أن�س،
علي بن احل�سني يقول� :سمعت حممد بن َ�سالم يقولُ � :
(قال) � :سمعت َّ
()24
 .ونقل احلافظ ابن حجر يف تهذيب
ف�إذا النا�س يقر�ؤون عليه؛ فلم �أ�سمع منه لذلك «
نجار يف تاريخه �أنه �ساق كالم البيكندي ب�إ�سناده ويف �آخر ِه قال « :فلم
التهذيب عن َغ َ
()25
�أ�سمع منه �شيئا لذلك»  .وقال احلافظ الذهبي يف ال�سري « :ر�أى مالك بن �أن�س ،ومل يتفق
وخالف طريقته يف
قلت :وقد ي�صلُ الأمر بالراوي �إذا ما حت َّدى ال�شيخ
َ
ل ُه ال�سماع منه « (ُ . )26
الراوية –�أعني العر�ضْ � -أن ينالَ عقوب ًة على ُجر�أت ِه وحت ِّديه له؛ فقد ح�صل ذلك مع ه�شام
عمار (ت246هـ) �أحد �شيوخ البخاري ،حينما ق�صد ال�سماع من الإمام مالك ابن �أن�س،
بن ّ
حكى الإمام الذهبي قال« :قال يعقوب بن �إ�سحاق ال َه َروي :عن �صالح بن حممد احلافظ:
فقلت :ال.
دخلت على مالك ،فقلت له :ح ِّدثني؟ فقال :اقر�أْ،
عمار يقول:
ُ
ُ
�سمعت ه�شام بن َّ
ْ
أكرثت عليه ،قال :يا غالم ،تعال اذهب بِهذا ،فا�رضب ُه خم�سة
بل حدثني ،فقال :اقر�أ ،فلما � ُ
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فقلت لهَ :
مل
ع�رش ،فذهب بي ف�رضبني خم�س ع�رشة د َِّر ًة ،ثم جاء بي �إليه ،فقال :قد �رضب ُت ُهُ ،
ظلمتني؟ �رضبتني خم�س ع�رشة درة بغري ُج ْرم ،ال �أجعلك يف حلٍّ ،فقال مالك :فما كفار ُته؟
فقلت له :ز ْد
قلت :كفارت ُه �أن تحُ ِّدثني بخم�سة ع�رش حديثا .قال :فح َّدثني بخم�سة ع�رش حديثاُ .
ُ
()27
اذهب» .
مِ ن ال�رضب ،وزد يف احلديث ،ف�ضحكَ مالك ،وقال:
ْ
ال�سماع .وممِ َّ ْن ح�صلَ له
الراوي اال�شتغال بلون من العبادة على َّ
♦ ♦ثامنا :تف�ضيلُ َّ
ذلكَ مِ ن الروا ِة َجرير بن حازم الأزدي ال َب�رصي (ت 170هـ) ؛ حيث �آثر الإن�شغال يف مكة
ماع من �أبي الطفيل عامر بن واثلة –ر�ضي اهلل عنه( -ت
ال�س ِ
بالطَّ واف حولَ الكعبة على َّ
110هـ) � ،أ�سند اخلطيب البغدادي من طريق علي بن املديني قال� :سمعت َو َهب بن جرير
طواف
فقلت له :ما َمنعكَ � ْأن ت�سمع من ُه؟ قال :كان
ٌ
يروي عن �أبيه قال :ر�أيت �أبا الطُّ فيل مبكةُ .
يل مِ ن ذاك» (. )28
نيَ � ،أح ّب �إ َّ
واح ٌد ،يا ُب َّ
ال�سماع مِ ن �شيخ ما لأمر ما.
نهي بع�ض �أهل العلم ٍ
لراو من الروا ِة عن َّ
♦ ♦تا�س ًعاُ :
ومِ ن ذلك نهي الإمام �أحمد بن حنبل ،لعلي بن عب ِد اهلل بن املديني (ت 234هـ) عن
الواقدي (ت 207هـ) ؛ فقد �أ�سند اخلطيب يف تاريخه من طريق
ال�سماع من حممد بن عمر َ
َّ
الرمادي قال :قدم علينا علي بن املديني بعد �سنة �سبع� ،أو ثمان ومائتني.
�أحمد بن من�صور َّ
ي�سمع
الذين
علي ،على ال�شيوخ
الرمادي:
قال:
الواقدي ٍ
َ
ُ
ُ
ُّ
قا�ض علينا .قال َّ
وكنت �أطوف مع ٍّ
فقلت :نريد �أن ن�سمع من الواقدي -وكان مرتو ًيا يف ال�سماع منه ،ثم قلت له بعد ذلك.
منهمُ ،
يل �أحمد بن حنبل فذكر الواقدي ،وقال :كيف َت�ستحِ لُّ � ْأن
أردت � ْأن �أ�سمع منه ،فكتب �إ َّ
قال :فقد � ُ
تفر َد به.
حديث،
رج ٍل روى عن معمر حديث َنبهان مكات َِب � ِّأم �سلمة ،وهذا
ٌ
َت ْك ُت َب عن ُ
ُ
يون�س َّ
()29
قلت:
مما �أنكره �أحمد على الواقدي» ُ .
الرمادي :وذكر حديث ًا �آخر عن معمر منقطع ًا َّ
قال َّ
ي�سمع من الواقدي؛ بدعوى � َّأن الواقدي �ساق
� َّإن الإمام �أحمد �أنكر على الإمام ابن املديني �أن
َ
حديث ُيعرف به يون�س
حديث نبهان ُمكاتب �أم �سلمة من طريق َمعمر عن الزهري ،و�إمنا هو
ُ
تفرد به عن ابن �شهاب الزهري.
بن يزيد الأيلي ّ
وممن وقع له النهي عن ال�سماع من بع�ض ال�شيوخ �أبو الكَرم َخمي�س بن علي احل َْوزي
َّ
ماع من �أبي الربكات
�شيخ ُه �أبو
الوا�سطي (ت 510هـ) ؛
ّ
حيث َنها ُه ُ
ُ
ال�س ِ
املف�ضل عن َّ
احلمام يف َمبد�أ حياته ،قال �أبو
حممد بن احل�سن الها�شمي (ت )-؛ لأنه كان ِّ
قي ًما يف َّ
ال�سلفي يف �س�ؤاالته ل�شيخه احلَوزي « :و�س�ألته عن �أبي الربكات حممد بن احل�سن
طاهر َّ
الها�شمي؟ فقال :هذا ُيعرف بابن َملوك ،خرج عن وا�سط وهو �صبي ،ف�أقام مبكة ،و�سمع
بها من كَ رمية ،وغريها ،و�أقام بالقد�س ،و�سمع مِ ن �إ�سماعيل ال ْأ�سرتا َباذي ،ثم قدم وا�سط-
املف�ضل عنه،
لت على �أن �أ�سمع منه مغازي الواقدي ،فنهاين �أبو
َّ
وقد � َّ
وعو ُ
أ�سن؛ فالزم ُت ُهَّ ،
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احلمام يف ُمبتدئه؛ فَرغِ ْب ُت عنه « ( . )30هذا وقد ي�صلُ الأمر
وقال :هذا كان ِّ
قي ًما يف َّ
بالراوي �أن يمَ َن َعه من ال�سماع بع�ض ذويه من �أهل العلم ،على نحو ما وقع لأبي القا�سم
َّ
ي�سمع
�إ�سماعيل بن حممد بن الف�ضل احلافظ (ت 535هـ) ؛ حيث منع ُه والده ،ومل يرتكه
ُ
من عبد الرحمن بن �أبي عبد اهلل بن منده (ت 470هـ)  ،نقل احلافظ الذهبي يف ال�سري قال:
ف�سك ََت،
ال�سمعاين� :س�ألت �إ�سماعيل بن حممد احلافظ عن عبدالرحمن بن �أبي عبداهلل؟ َ
قال َّ
م�شايخ الوقت،
أعر�ض عنه
وتو َّق َف ،فراجعته فقال� :سمع الكثري ،وخالف �أباه يف م�سائل ،و� َ
ُ
خريا منه « (. )31
تركَ نِي �أبي � ْأن � َ
أ�سمع منه ،كان �أخو ُه ً
ما َ

املطلب الثالث َ -ع ُ
السماع من جهة الشيخ:
وارض َّ
لقد تبينّ يل بالبحث العميق ،واال�ستقراء الدقيقّ � ،أن عوار�ض ال�سماع من ال�شيوخ لي�ست
ترجع �إىل الراوي فقط بل � َّإن منها ما َيرجع �إىل ال�شيخ نف�سه ،وفيما ي�أتي بيان ذلك:
تهاون ال�شيخ يف �أم ِر ال�صالة؛ �إذ ملَّا كانت ال�صالة عمو َد الدين ،و�أحد
♦ ♦�أوال:
ُ
معيارا لإقبال الراوي على ال�سماع
كان �أمر العناية بها ُيع ُّد
�أركان الإ�سالم اخلم�سة ،فقد َ
ً
لي�سمع
من �شيخ ما� ،أو عدم ذلك؛ ف�إذا وج َد َمن ق�صده لي�سمع منه ُيقيمها� ،أقام حينئ ٍذ
َ
ورحل عنه ،ومِ ن
منه ،و�إذا تب َ
ني له تهاو ُن ُه ،وتفريطُ ه فيهاَ ،زهِ َد حينئ ٍذ يف ال�سماع منهَ ،
الرياحي (ت 90هـ) ؛ فقد �أ�سند اخلطيب
مناذج من راعى ذلكَ ُرفيع بن مِ هران �أبو العالية ِّ
كنت �أرحلُ �إىل الرجل م�سرية
البغدادي من طريق الربيع بن �أن�س عن �أبي العالية قالُ :
أقمت ،و�سمعت منه،
�أيام؛ لأ�سمع منه ،ف� َّأولُ ما �أفتق ُد منه �صال َته ،ف� ْإن � ِأج ْد ُه ُيقيمهاُ � ،
()32
قلتَّ � :إن
وقلت :هو لغري ال�صالة � ْأ�ض َي ُع «
ي�ضي ُعها رج ْع ُت ،ومل �أ�سمع منه،
ُ .
ُ
و� ْإن �أج ُد ُه ُّ
ال�صالة؛ كمن ُي�ؤخرها
ويفرطُ يف �أم ِر َّ
مقت�ضى كالم �أبي العالية �أنه ال يروي ّ
عمن يتهاونِّ ،
حق من ال ُي�صلِّي �أ�صال؛ �إذ َم ْن ال ُي�صلِّي
كالم ُه يف ِّ
عن وقتها� ،أو ي�ؤديها على َع َجل ،ولي�س ُ
�سم ُع منه ،وال كَ َرامة.
هو َعن ال َع َدال ِة �أب َع ْد ،وال ُي َ
♦ ♦ثانيا :تع�سرّ ال�شيخ يف الرواية؛ حيث يكون ُمقلاّ من التحديث ،و�إذا ح َّدث فال ُيح ّدث
ري � ّأن
� َّأي �أحد ،والتع�سرّ يف التحديث منه ما هو حممود املقا�صد ،ومنه ما لي�س كذلك ،غ َ
عار�ضا ل�سماع الرواة منهم؛ فمن الذين فاتهم ال�سماع ب�سبب
بع�ض ال�شيوخ له ُي�شكِّلُ
�صنيع ِ
ً
َ
ع�رسة ال�شيخ الإمام �أحمد بن حنبل (ت241هـ) ؛ فقد �سمع من ال�شيخ حديثني فقط ،وفاته
�أحاديث �أخرى من ُع�رسة �شيخه �إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه ال�صنعاين (ت ، ) -قال
احلافظ املزي يف ترجمته « :قال :عبد اهلل بن �أحمد بن حنبل قال �أبي� :إبراهيم بن َعقيل بن
يوما
أقم ُت على بابه
َمعقل �أبو �إبراهيم كان ً
ع�رسا يعني� :إبراهيم؛ ال ُي َ
ظاهرا ً
و�صلُ �إليه ،ف� ْ
ً
أقدر �أن
�أو يومني ،حتى و�صل ُْت �إليه ،فح َّدثني بحديثني ،وكان عنده �أحاديث عن جابر ،فلم � ْ
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حيا فلم � ْأ�س َم ْعها مِ ن
�أ�سم َعها من ُع�رسه ،ومل ُيح ِّدثني بها �إ�سماعيل بن عبد الكرمي؛ لأنه كان َّ
ال�سماع مطلقا ب�سبب ُع�سرْ ة ال�شيخ احلافظ �أحمد بن
وممن وقع له
ُ
� َأحدٍ» (ُ . )33
قلتَّ :
عار�ض ّ
عبد اهلل ال َعجلي (ت 261هـ) ؛ حيث مل ي�سمع من حِ ّبان بن هالل الب�رصي (ت 216هـ)  ،قال
ع�رسا « وقال ابن �سعد يف الطبقات
ال َعجلي « :حِ َّبان بن هالل ثقة ،مل �أ�سمع منه �شيئا،
َ
وكان ً
قطع الرواية قبل
الكربى « :وكان قد امتنع من احلديث قبل موته « وقال الذهبي « :كان قد َ
ب�سنوات؛ فلهذا مل ي�سمع منه البخاري ،وال �أبو حامت» (. )34
موته
ٍ
ال�سماع ،وع�رس ال�شيخ ُمقرتنان فيما حكاه العجلي ،وك�أ َّنه �أرا َد �أن
ُ
قلتْ � :إن عدم َّ
يقولَّ � :إن عدم �سماعي منه �سببه ع�رست ُه .وي�ؤكد ذلك ما قاله ابن �سعد وما حكاه الذهبي؛
حلبان �إنمَّ ا كان يف �آخر حياته ،وهي
فالعجلي من طبقة البخاري و�أبي حامت ،و�إدراكهم َّ
فرتة االمتناع عن التحديث.
ال�سماع لعار�ض ع�رسة ال�شيخ الإمام حممد بن �إ�سماعيل البخاري (ت
هذا َّ
وممن فاته َّ
احتاج �إىل
ال�سماع من عبد اهلل بن داود اخل َُر ْيب ُِّي (ت 213هـ)؛ فكان �أن
َ
256هـ)؛ فقد فاته ّ
�شيء من حديثه يف جامعه ال�صحيح؛ فرواه بنزول .قال ابن َماكوال يف ترجمة اخلُريبي:
�رسا يف التحديث « ( ، )35وقال الإمام الذهبي « :لقي ُه البخاري ،ومل ي�سمع منه،
« كان َع ً
واحتاج �إليه يف ال�صحيح فروى عن ُم�س َّدد (يعني :ابن ُم�سرَ ْ َهدٍ) عنه ،وعن الفال�س عنه،
َ
وعن ن�رص بن علي عنه ،وتركَ التحديث تدينا؛ �إذ ر�أى طَ لبهم له بنية مدخولة» ()36
قلت:
.
َ
َّ َ ُ
ُ
ُّ
بعلو،
� َّإن مراد احلافظ الذهبي �أن يقولَّ � :إن ع�رسة اخل َُريبي
ْ
حرمت البخاري من الرواية عنه ٍّ
احتاج �إىل حديثه يف اجلامع ال�صحيح فروى عنه بنزول .هذا وقد َي ِ�صل الأمر ببع�ض
و�أنه
َ
الرواةِْ � ،أن تكون ُع�سرْ ُة �شيخه� ،أحد الأ�سباب التي جتعله يزه ُد -وال ين�شطُ  -يف العود ِة �إليه
ُّ
الر َها ِوي
اهلل
عبد
بن
القادر
عبد
�شيخه:
ترجمة
يف
:
(629هـ)
احلنبلي
نقطة
ابن
قال
ً،
ة
ثاني
َّ
ع�رسا
«�سمعت منه ب َِح َّران
(ت 612هـ):
ُ
جمل�سا واح ًدا ،ومل � ُأعد �إليه؛ لأنه كان له ُخلُق ،وكان ً
ً
()37
أقام عنده» .
يف التحديث ،ال ُيكرث عنه �إال من � َ
ار�ضا يحول دون �سماع الراوي من �شيخ
♦ ♦ثالثا:
ُ
مر�ض ال�شيخ؛ فهذا الأمر ُي�شكِّلُ َع ً
َما؛ وممِ َّ ن وقع له ذلك الإمام �أحمد ابن �سليمان الطرباين (ت360هـ) ؛ حيث مل ي�سمع من
و�صلَ �إليه؛ ب�سبب مر�ضه ،و�إمنا روى عنه �إجازة،
عثمان بن ُخ َّر َزاذ (ت 281هـ)  ،وذلك ح َ
ني َ
دخلت �إِ ْنطَ اكِ ية ،فدخلنا عليه،
قال الطرباين« :حدثنا عثمان بن ُخ َّر َزاذ ،يف كتابه ،وقد ر�أيته؛
ُ
()38
وهو َعليل َم ْ�س ُبوت ،فلم �أ�سمع منه ،وعا�ش بعد خروجي من �إنطاكية ثالث �سنني ونيفًا» .
�ض عينـيه فـي �أَ كرث
قال ابن منظور« :العلـيلُ �إِذا كان ُم ْل ًقـى كالنائم؛ ُي َغ ِّم ُ
وت» (. )39
�أَحواله َم ْ�س ُب ٌ
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وقع له عدم ال�سماع لعار�ض مر�ض ال�شيخ ما كان من عبد اهلل بن حممد
وممن َ
َّ
فيلي (ت234هـ)؛ حيث مل ي�سمع �شيئا من زهري بن معاوية اجلُعفي (ت 173هـ) بعد
ال ُّن ّ
رخي بع�ض البدن ،وهو مِ ظنة ال َّتغري يف ال�ضبط ،حكى
�إ�صابت ِه بالفالج؛ ل َّأن هذا املر�ض ُي ِّ
الكَالباذي قال :ذكر �أبو داود (عن) ال ُّنفيلي قال :مات �سنة ثالث و�سبعني ومائة ،وكان
قلت :ويظهر
ُفلِج قبل ذلك ب�سنة
ٍ
ون�صف� ،أو نحوها ،ومل �أ�سمع منه �شيئا بعدما ُفل َِج « (ُ . )40
رجح الإمام الذهبي
يل � َّأن النفيلي احتاط بعدم ال�سماع من زهري � َ
إزاء هذا العار�ض ،وقد َّ
� َّأن الفالج مل ي�ؤثرعلى �ضبط زهري فقال� « :رضبه الفالج قبل موته ب�سنة� ،أو �أزيد ،ومل
يتغيرَّ  ،وهلل احلمد» (. )41
�صار
♦ ♦راب ًعا :اختالطُ ال�شيخ؛ ف�إ ّنه �إذا تغيرَّ �ضبط ال�شيخ ،واختلط عليه �أمر الروايةَ ،
عار�ضا يحول دون �سماع التالمِ ذة منه ،ومن الرواة الذين وقع لهم ذلك ،حف�ص بن
ذلكَ
ً
ال�سماع من �سعيد بن �أبي َعروبة (ت
عمر �أبو عمر احل ِ
َو�ضي (ت 225هـ) وذلك حني ق�صد َّ
156هـ) ؛ فقد �أ�سند ابن عدي يف الكامل من طريق �أبي َقالبة قال « :ح ّدثنا �أبو عمر احلو�ضي
كالما -ف�سمعته يقول:
أ�سمع منه،
ُ
قال :دخلت على ابن �أبي عروبة �أري ُد �أن � َ
ف�سمعت منه ً
ِمت �أنه مخُ تلِطٌ ؛ فلم
أبيت� ،ضرَ َ بوين
الأز ُد عري�ضة ،ذبحوا �شاة مري�ضة� ،أطْ عموين ف� ُ
فبكيت ،فعل ُ
ُ
وممن وقع له هذا العار�ض �إبراهيم بن �إ�سحاق احل َْرب ُِّي (ت 285هـ)
أ�سمع منه» (ُ . )42
� ْ
قلتَّ :
ال�س ُدو�سِ ُّي املل َّقب ب َعارم (ت 224هـ) ؛ فقد
 ،وذلك حني ق�صد ال�سماع من حممد بن الف�ضل َّ
�أ�سند اخلطيب البغدادي يف الكفاية من طريق حممد بن عبد اهلل بن �إبراهيم ال�شافعي قال:
ح�صريا على الباب ،ثم خرج
فطرح يل
احلربي يقول :جئت عارم بن الف�ضل
�سمعت �إبراهيم
ُ
َ
ً
َّ
يل فقال :يل مرحبا� .إي�ش كان َخبرَ ُ ك؟ ما ر�أيتك منذ مدة ،قال �إبراهيم :وما كنت جئته قبل
�إ َّ
ذلك ،فقال يل :قال ابن املبارك:
�إي���تِ حم���اد ب���ن زي��� ِد
�أيهـ���ا الطال���ب عل ًم���ا
ِبقيـ��� ِد
ق ِّيـ��� ْد ُه
ثـ��� َّم
فا�ستفِ��� ْد عِ لم���ا وحِ ل ًم���ا
وال���������ق���������ي��������� ُد ب�����ق�����ي����� ِد
فعلمت �أ َّنه قد اختلطَ  ،فرتكت ُه ،
مرار ا،
قال :وجعل ي�شري بيده على �أُ �صبعه
ُ
ً
فت» (. )43
وان�صرَ َ ُ

أي�ضا عار�ض ال�سماع ب�سبب اختالط ال�شيخ الإمام �أحمد بن حممد بن
هذا وممن وقع له � ً
ال�سماع من َخلف بن خليفة الأ�شجعي (ت 181هـ) ؛ �إذ
حنبل (ت 241هـ)  ،وذلك حني ق�صد َّ
الفالج الذي �أ�صابه ،حكى احلافظ املزي قال « :قال عبد اهلل
مل ي�سمع منه الختالطه ب�سبب
ِ
فلما
بن �أحمد بن حنبل عن �أبيه ر� ُ
أيت َخلَف بن خليفة -وهو كبري ،فو�ضعه �إن�سان مِ ن يدهَّ ،
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وق�ص
و�ضع ُه �صاح يعني :من ال ِكبرَ  ،فقال له �إن�سان :يا �أبا �أحمد ح َّدثكم محُ ارب بن دثارَّ ،
أفهم فرتك ُته ،ومل �أكتب عنه �شيئا» (. )44
خفي،
ُ
وجعلت ال � ُ
احلديث فتكلَّم بكالم ٍّ

الرواية� ،أي :خ�شي
♦ ♦
ً
خام�سا� :إم�ساكُ ال�شيخ عن التحديث؛ ل�شعوره بتغيرُّ م�ستواه يف ّ
يفوت
عدم ال�ضبط؛ فكان التغيرُّ عنده يعني :االختالط يف مبادئه .وهذا العار�ض من �ش�أنه � ْأن ِّ
�شيخ ما ،وممن وقع له هذا احلافظ الناقد �أبو علي احل�سني
على الرواي فر�صة ال�سماع من ٍ
بن علي ال َّني�سابوري (ت 349هـ)  ،وذلك حني ق�ص َد ال�سماع مِ ن جعفر بن حممد الفِر َيابي
(ت 301هـ) ؛ حكى احلافظ الذهبي يف ال�سري قال « :قال احلافظ �أبو علي الني�سابوري:
ونكتب بني َي َديه ،كنا
حي -وقد �أم�سكَ عن التحديث .ودخلنا َم َّرة،
ُ
ُ
دخلت بغداد ،والفِر َي ُّ
ابي ٌّ
نرا ُه ح�رس ًة « .هذا وقد علّق الإمام الذهبي على �صنيع الفريابي فقالِ « :ن ْع َم ما َ�ص َن َع؛ ف�إنه
فتور َع ،و َت َركَ الرواية» ( . )45وقال احلافظ الذهبي يف مو�ضع �آخر» :
ِ�س من نف�سه ً
�أن َ
تغرياَّ ،
فما
فدخلت على الفِريابي -وقد قطع الرواية؛
قال �أبو علي :قد ِْم ُت بغداد،
ُ
ُ
فبكيت بني يديهَ ،
()46
وممن وقع له عار�ض ال�سماع؛ لإم�ساك ال�شيخ وامتناعه
ح َّدثني ،ور�أيته ح�رس ًة «  .هذا َّ
ال�سماع
عن التحديث الإمام حممد بن �إ�سماعيل البخاري (ت 256هـ)  ،وذلك حني ق�صد َّ
من عبد اهلل بن داود اخلُريبي (ت 213هـ) على ُع�رسته ،قال الإمام الذهبي يف التذكرة« :
كان قد قطع الرواية؛ فلهذا مل ي�سمع منه البخاري» ( . )47وكذا قد واجه هذا العار�ض كُ اًّل
ماع من �أبي حبيب حِ َّبان بن
ال�س ِ
من الإمامني البخاري ،و�أبي حامت الرازي (ت 277هـ) يف َّ
أي�ضا ،قال ابن �سعد « :كان ثقة ثبتا ُح َّجة ،وكان قد
هالل الباهلي (ت 216هـ) على ُع�رسته � ً
()48
ب�سنوات؛
قطع الرواية قبل موته
ٍ
امتنع من احلديث قبلَ موته»  .وقال الذهبي « :كان قد َ
فلهذا مل ي�سمع منه البخاري ،وال �أبو حامت « (. )49
حبان عن احلديث قبل موته لي�س مبتعار�ض مع ع�رستهِ؛ ل َّأن ال ُع�رسة
ُ
قلتَّ � :إن امتناع ّ
الذهبي
فيها معنى عدم االنب�ساط بالرواية ،واالمتناع فيه معنى القطع نهائيا .و�إذا كان
ُّ
مل يعلل امتناع ح َّبان على نحو تعليله امتناع الفريابي ،فال �ضري؛ ل َّأن احلال واحد،
وكبار املح ِّدثني كانت منهجيتهم واحدة يف االمتناع �إذا �أن�سوا من �أنفُ�سهم تغيرُّ ً ا يف
جودة احلفظ وال�ضبط.
العار�ض
الراوي ،وهذا
♦ ♦
ُ
ً
�ساد�سا :رحيلُ ال�شيخ� ،أو مغادر ُت ُه للبل ِد الذي يعي�ش فيه َّ
كان �سب ًبا لفوات �سماع الإمام مالك ابن �أن�س (ت 179هـ) من ُبكري بن عبد اهلل املَدين (ت
�سكن م�رص
قدميا َ
خر َج من املدينة ً
227هـ)  ،قال العجلي « :مدين ثقة ،ومل ي�سمع مالكٌ منهَ ،
عار�ض �سماع مالك منه ،ما حكاه احلافظ ابن
قلتَّ � :إن ممِ َّ ا ُيعزز � َّأن اخلروج لبكري هو
ُ
«ُ .
كثريا بال ّثغر ،و َق َّل َم ْن يروي عنه من �أهل
حجر يف التهذيب عن الواقدي �أنه قال « :كان يكون ً
82

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثامن والثالثون )(1

 -حزيران

2016

املدينة « ( . )50هذا واملعنى من كالم الواقدي � َّأن ُبكري بن عبد اهلل حني كان ي�سكن املدينة
ابتداء ،و�أنه كان قليل التواج ِد فيها �أ�صال؛ لأنه كان ُيرابط يف الثغور ،ولهذا قال الواقدي« :
ً
فكيف حني خرج بكري منها
و َق َّل َم ْن يروي عنه من �أهل املدينة « ،ومالك من �أهل املدينة-
َ
�إىل م�رص غري قا�ص ٍد ال َعود َة �إليها.
يحول دون
يقدح يف عدالته ،وهذا
ٌ
♦ ♦�ساب ًعاْ � :أن يكون يف ال�شيخ ما ُ
عار�ض خطري ُ
ال�سمعاين
ال�سماع منه ،ومن
ِ
مناذج َمن َ
وقع له ذلك الإمام �أبو �سعد عبد الكرمي بن حممد َّ
َّ
ُ
ابتداء من حممد بن عبد احلميد الأ ْ�س َم ْندي (ت ) -قال ال�سمعاين:
ي�سمع
مل
حيث
562هـ)
(ت
ً
تظاهرا ب�رشب اخلمر،
«لقيته ب�سمرقند غري مرة ،ومل �أ�سمع منه �شيئا من احلديث؛ لأنه كان ُم
ً
و�سمع ولدي �أبو املظفر منه �أحاديث ،وملَّا وافى مرو ُمن�رصفا من احلجاز واحلج (والزيارة)
الربية» ( . )51قلتَّ � :إن عودة
�سيد على طَ ِ
�سنة ثالث وخم�سني قر� ُأت عليه �أحاديث بقرية ِّ
رف َّ
ال�سمعاين للرواية عن الأُ ْ�س َم ْندي تحُ ملُ على �أنه قد تاب من فعله ،واهلل �أعلم.
ال�شيخ ،احلافظُ �أبو الف�ضل حممد بن نا�رص
وممن وقع له ما يقدح يف عدالة
ِ
هذا َّ
حيث مل ي�سمع من �أبي ن�رص حممد بن علي املعروف بابن َو ْد َعان
البغدادي (ت 550هـ) ؛ ُ
النجار البغدادي
املَو�صلي (ت 494هـ) ؛ لأنه م َّتهم بالكذب ،فقد نقل ابن ال ِّدم َياطي عن ابن َّ
(ت 643هـ) يف ذيله على تاريخ بغداد �أنه قال » :قر� ُأت بخط �أبي الف�ضل حممد بن نا�رص
كان
قال :ر�أيت القا�ضي ابن َو ْد َعان -ملَّا دخل بغداد ،وح َّدث بها ،ومل �أ�سمع منه �شيئا؛ لأنه َ
()52
ال�شيخ احلافظ �أبو حامت
وممن وقع له �أي�ضا ما يقدح يف عدالة
ِ
ُمتهما بالكذب»  .قلتَّ :
ال�صلت البغدادي
حممد بن حِ َّبان (ت 354هـ) ؛ ففي ترجمة �أبي العبا�س �أحمد بن حممد بن َّ
ي�ضع احلديث عليهم ،كان يف �أيامنا ببغداد
(ت )-قال ابن حبان « :يروي عن العراقيني كان ُ
جزءا؛ لأ�سمع منه بع�ضها ،فر�أيته ح َّدث
باقٍ  ،ف ََر َاو َدين �أ�صحابنا على �أن �أذهب �إليه ،ف�أخذت ً
()53
بع�ضا من �أحاديثه ثم قال ):فعل ِْم ُت �أنه ي�ضع احلديث؛ فلم �أذهب �إليه « .
(ثم �ساق له ً
وار�ض التي
بع�ض �أمور ال�سلطان ،فهذا الأمر ُيع ُّد من ال َع ِ
♦ ♦ثامنًا :دخولُ ال�شيخ يف ِ
وقع له ذلك �أبو احل ََّجاج خارج ُة بن ُم�ص َعب
ال�سماع من �شيخ ما ،ومن
حتول َ
ِ
مناذج َمن َ
دون ّ
أعر�ض عن ال�سماع من ابن �شهاب الزهري (ت 124هـ)  -الذي
ال�سرَّ َخ�سي (ت168هـ) ؛ حيث � َ
حبان من طريق �أحمد ابن َع ْب َد َويه قال:
كان
�صاحب �شرَ ِطةٍ
ِ
لبع�ض بني مروان؛ فقد �أ�سند ابن ّ
َ
« �سمعت َخارجة يقول :قد ِْم ُت على ال ُّزهري ،وهو �صاحب �رشط لبع�ض بني مروان ،قال:
قبح اهلل ذا من
فر�أيته
يركب ،ويف يده َح ْربة ،وبني يدي ِه النا�س ب�أيديهم كَ َ�أف َْركُ و َب ٍ
اتُ .
فقلتَّ :
ُ
()54
قدمت على يون�س،
فان�رصفت ،فلم �أ�سمع منه ،ثم
عامل،
ف�سمعت منه عن ال ُّزهري «  .ووقع
ُ
ُ
ُ
ٍ
يف �آخر رواية ابن عدي يف الكامل من ذات الطريق ما لفظه « :ثم َند ِْم ُت ،فقد ِْم ُت على يون�س،
بع�ض
ف�سمعت منه عن الزهري « ( . )55قلت :ومِ ن الذين وقع لهم
عار�ض دخول ال�شيخ يف ِ
ُ
ُ
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د .سعيد محمد علي بواعنة

�أمور ال�سلطان؛ �أبو كريب حممد بن العالء بن كُ ريب (ت 248هـ)  ،وذلك يف عدم �سماعه من
يحيى بن حمزة بن واقد الدم�شقي (ت 183هـ)  -الذي �صار قا�ضيا للعبا�سيني؛ فقد �أ�سند
أيت يحيى بن حمزة ،وعليه �سواد
اخلطيب البغدادي يف تاريخه �إىل �أبي كُ ريب �أنه قال « :ر� ُ
الق�ضاء؛ فلم �أ�سمع منه « ( ، )56ووقع عند احلافظ الذهبي يف ال�سري كالم �أبي كريب بلفظ« :
مع من ُه « (. )57
أتيت يحيى بن حمزة،
ُ
� ُ
فلم � ْأ�س ْ
فوجدت عليه َ�سوا َد الق�ضاءْ ،
ي�سمع منه .فهذا الأمر يقطع على
موت ال�شيخ قبل � ْأن يتهي�أ للتلمي ِذ � ْأن
♦ ♦تا�س ًعا:
ُ
َ
وممن وقع له ذلك �أبو حامت الرازي يف
التلمي ِذ طريق ال�سماع من �شيخ ما ب�صورة نهائيةَّ ،
عدم �سماعه من ُحميد بن َم�سعدة بن املبارك الب�رصي (ت 244هـ)  ،قال ابن �أبي حامت
نيف و�أربعني ومائتني،
الرازي� « :سمعت �أبي يقول:
أ�سمع منه �سنة ٍ
ُ
كتبت بع�ض حديثه؛ ل َ
()58
وممن وقع له هذا العار�ض خالد بن نزار ال ْأيلي،
فلما َقد ِْم ُت الب�رصة ،كان قد َمات»  .هذا َّ
َّ
وذلك حني ق�ص َد ال�سماع من عبد امللك بن عبد العزيز بن ُجريج (ت 150هـ) ؛ فقد �أ�سند
اخلطيب يف كتابه الرحلة يف طلب احلديث من طريق هارون بن �سعيد عن خالد بن َنزار (ت
222هـ) قال :خرجت �سنة خم�سني ومائة بكُتب ابن جريج لأوافيه فوجدته قد مات» ()59
ُ
ُ
َ
ُ
 .حكى الذهبي يف التذكرة قال « :وقال م� ِّؤمل بن �إ�سماعيل :مات قبل املَو�سم �سنة خم�سني
قلت :وقد ي�صل احلال بالراوي �أن يبكي ويلطِ َم على ر�أ�سه؛ لكونه فاته ال�سماع
ومائة» (ُ . )60
مبوت �شيخ ما ،وذلك مثلما ح�صل مع �أبي �سعد �أحمد بن حممد املعروف بابن البغدادي
(ت 540هـ)  ،وذلك حني ق�ص َد ال�سماع من �أبي ن�رص حممد بن حممد ال َّزينبي (ت 479هـ)
ين :و�سمعت �إ�سماعيل احلافظ ب�أ�صبهان يقول :رحل
ال�سمعا ّ
حكى احلافظ الذهبي قال :قال َّ
ُ
خرق
�أبو �سعد
ُّ
ينبي ،فدخل بغداد ،ومل َ
يلح ْقه ،فحني �أخبرِ مبوته َّ
البغدادي �إىل �أبي ن�صرْ ٍ ال َّز ِّ
()61
قلتَّ � :إن قول �أبي �سعد
ثوبه،
علي بن اجلعد ،عن �شعبة؟» ُ .
َ
ولطم ،وجعل يقول :مِ ْن �أين يل ّ
مبوت ال َّزينبي فاته � ْأن
علي ابن اجلعد ،عن �شعبة « يق�صد �أ َّنه
ِ
بن البغدادي « :مِ ْن �أين يل ُّ
عن �أمري امل�ؤمنني يف
ي�سمع منه ب�سنده �أحاديث م�سند علي بن اجلعد اجلَوهري (ت230هـ) ِ
َ
َ
احلديث �شعبة بن احلجاج فهو من �أبرز تالمذته ،و�أ ْر َواهم عنه؛ فقد �أ�سند اخلطيب يف تاريخه
من طريق احل�سني بن �إ�سماعيل الفار�سي قال� :س�ألت َعب ُدو�س بن عبد اهلل بن حممد بن مالك
لقيت �أحفظ منه ...وكان
أعلم �أين ُ
بن هانئ الني�سابوري عن حال علي بن اجلَعد؟ فقال :ما � ُ
()62
وممن وقع له عار�ض
نحو من � ٍ
ألف ومائتي حديث»  .هذا َّ
عند علي بن اجلعد عن �شعبة ٌ
عدم ال�سماع ب�سبب موت ال�شيخ ،احلافظ �أحمد بن عبد اهلل ال َعجلي الكويف (ت 261هـ) ،
وذلك حني ق�صد ال�سماع من احلافظ �أبي داود الطيال�سي (ت 204هـ) قال العجلي� « :سليمان
أ�صبته مات قبل
بن داود �أبو داود الطيال�سي ب�رصي ثقة ،وكان كثري احلفظ،
ُ
رحلت �إليه؛ ف� ْ
ُقدومي بيوم» (. )63
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♦ ♦عا�رشًا� :أن يكون معتق ُد ال�شيخ ومذهبه باطال �أو فا�س ًدا .ف� َّإن معتقد �شيخ ما،
عار�ضا �شدي ًدا قد يحول دون �سماع الراوي منه،
ومذهبه �إذا كان باطال �أو فا�س ًدا ي�شكل
ً
بلغ الأمر ببع�ض الرواة �أن َيطلب من ال�شيخ الذي عنده مثل ذلك �أن ال يذكر على
ب ْل لقد َ
مما يذهب �إليه خ�شية �أن ي�ضيق �صدر الراوي بذلك فيزهد يف ال�سماع منه،
م�سامعه �شيئا َّ
وممن �صنع ذك يزيد بن هارون (ت206هـ) يف �سماعه من ُحريز بن عثمان احلِم�صي
(ت 163هـ) وكان فيه َن ْ�ص ٌب؛ فقد �أ�سند ال ُعقيلي قال « :حدثنا حممد بن �إ�سماعيل (يعني:
�سمعت
قلت ليزيد بن هارون:
البخاري) قال :حدثنا احل�سن بن علي (يعني :احلُلواين) قالُ :
َ
من ُحريز بن عثمان �شيئا تنكره عليه مِ ن هذا الباب؟ فقال� :إين �س�ألته �أن ال يذكر يل �شيئا
علي الرواية عنه ،قال (يعني :يزيد بن هارون) :
من هذا؛ خماف َة �أن � َ
أ�سمع منه �شيئا ُي َ�ض ِّي ُق َّ
فقلت (القائل
أمري .يعني :لنا معاوية ،ولكم عليُ ،
أمري ،ولكم � ٌ
ف�أ�ش ُّد �شيء �سمع ُت ُه يقول :لنا � ٌ
قلتَّ � :إن قول احل�سن
هو :احل�سن بن علي) ليزيد :فقد �آثرنا على نف�سه ،فقال :نعم» (ُ . )64
احلُلواين يف ُحريز « :فقد �آثرنا على نف�سه» وت�صديق يزيد بن هارون لقوله معناه� :أن
وممن وقع له
ال�سماع منه .هذا َّ
ُحريز مل يجهر ببدعت ِه يف ال َّن ْ�ص ِب حتى ال َيح ِر َم يزيد مِ َن َّ
عار�ض ال�سماع لعلَّة بطالن مذهب �شيخ ما وف�ساده ،احلافظ يزيد بن هارون الذي تق ّدم
ُ
ال�صلت ال�سرَّ اج الب�رصي (ت )-؛ لكونه يتبنى
ذكره �آنفًا؛ حيث مل ي�سمع من �سهل بن �أبي َّ
وجدت يف كتاب �أبي بخط يده قال:
فكر ومذهب املعتزلة ،قال عبد اهلل بن �أحمد بن حنبل:
ُ
ال�صلت معتزليا ،وكنت �أ�صلي معه يف امل�سجد ،وال
قال يزيد بن هارون :كان �سهلُ بن �أبي َّ
أعرف ذاكَ فيه « (. )65
أ�سمع منه،
وكنت � ُ
ُ
� ُ
عار�ض ال�سماع لدى الراوي � َّأن �شيخ ما -على وثاقته مييل �إىل
هذا وقد يكون
ُ
عر�ض الراوي حينئ ٍذ عن
التحديث بالأحاديث التي يمَ يل �إليها �أ�صحاب مذهب فا�سد؛ ف ُي ُ
وممن وقع له ذلك تلمي ُذ احلافظ ال َّدارقطني احلافظ �أبو بكر �أحمد بن
ال�سماع منه احتياطً اّ ،
حممد البرُ قاين (ت 425هـ) حيث مل ي�سمع من ا ُ
مل َعافى بن زكريا ال َّن ْه َرواين (ت 390هـ) ،
ألت البرُ قاين عن ا ُ
وكيف
أعلم النا�س .قلت:
َ
قال اخلطيب البغدادي� « :س� ُ
مل َعافى؟ فقال :كان � َ
ري الرواية للأحاديث
حاله يف احلديث؟ فقال :ال �أعرف حاله ...قال البرُ قاين :لكن كان كث َ
التي مييل �إليها ال�شيعة( .قال اخلطيب) � :س�ألت البرُ قاين عنه مرة �أخرى؟ فقال :ثقة ،ومل
أ�سمع منه �شيئاً» (. )66
� ْ
ال�شيخ تالمذة لي�سوا بالأقوياء يف الرواية،
♦ ♦حادي ع�رشْ � :أن يج َد التلمي ُذ حول
ِ
ومن مناذج ما
وقفت عليه يف ذلك ما كان من �أيوب بن �أبي تمَ ِيمة كَ َ
ُ
ال�سختيانيِ
ي�سان ُّ
أعر�ض عن ال�سماع مِ ن طاوو�س بن كي�سان ال َيماين (ت 106هـ) ؛ ل َّأن كُ لاّ
(ت131هـ) حيث � َ
ح�رضان
من عب ِد الكرمي بن �أبي امل َُخارق (ت127هـ)  ،وليثِ بن �أبي ُ�سليم (ت 148هـ) كانا َي
ِ
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()67
يتميز حديثه
مجَ ل�سه؛ فالأولُ  :لي�س بثقة عند � ِ
أغلب �أهل ال�ش�أن  ،والثاين :قد اختلطَ ومل َّ
قلت لأيوب :يا �أبا بكر ،مالكَ لمَ ْ
( ، )68قال ال ُعقيلي « :حدثنا احلُميدي حدثنا �سفيان قالُ :
أ�سمع منه ،فر�أي ُته بني ثقيلني؛ عب ِد الكرمي �أبي �أم َية ،وليث بن
ُتكُرث عن طاوو�س؟ قال� :أتي ُته ل َ
فذهبت وترك ُته « .ووقع يف رواية �أخرى عند العقيلي �أنه قال « :حدثنا ب�رش بن
�أبي �سليم؛
ُ
قلت لأيوب :يا �أبا بكر مالك مل تكتب عن
مو�سى حدثنا احلميدي قال:
�سمعت �سفيان يقولُ :
ُ
طاوو�س؟  « ...و�أ�سند العقيلي من طريق عبد الرزاق قال� :أخربنا معمر قال :قلت لأيوب :كيف
مل تكرث عن طاوو�س؟ قال :وجدته بني ثقيلني عبد الكرمي �أبو �أمية ،وليث بن �أبي �سليم» ()69
ووقع عند ابن عبد الرب القرطبي ب�إ�سناده من طريق عبد الرزاق قال� :أخربنا معمر قال :قلت:
لأيوب كيف مل ت�سمع من طاوو�س؟ قال� :أتيته ،ف�إذا قد اكتنفه ثقيالن؛ ليث بن �أبي ُ�سليم،
أيوب
قلتَّ � :إن الذي
وعبد الكرمي بن �أبي املخارق؛ فرتك ُته « (ُ . )70
يظهر يل –واهلل �أعلمَّ � -أن � َ
ُ
زجرا لعبد الكرمي بن �أبي �أمية،
ال�سختياين زه َد يف ال�سماع من طاوو�س ح َّد الإقالل عنه؛ ً
ُّ
ولليث بن �أبي ُ�سليم؛ �إذ الأول :كما تق َّدم لي�س بثقة ،والثاين :م�ضطرب احلديث ،ولو ح�رض
حيث �سيعطيهما فر�صة ليقرنا
يقوي حالهماُ ،
�أيوب جمال�س طاوو�س مبعيتهما لكان ذلكَ ّ
ا�سميهما به حني ُيح ّدثان فيقوال�« :سمعنا من طاوو�س ،و�أيوب حا�رض� » ..أو نحو ذلك .وال
الراوي ،واهلل املوفِّق.
تخفى قيمة ذلك يف تقوية حال َّ
♦ ♦ثاين ع�رش :عدم ُعدول ال�شيخ عن اخلط�أ الذي وقع منه؛ �إذ الأ�صلُ يف املح ِّدث � ْأن
ني له وجه ال�صواب فيما �أخط�أ فيه ،ف� ْإن رجع ر�ضي �أهل
يرجع عن خطئه �إذا
روجع ،وتب َ
َ
َ
ال�ش� ِأن منه ذلك ،و�إال كان ذلك قادحا يف عدالته ،و�سقطَ
االحتجاج به ،وتركُ وه ،وزهِ دوا يف
ُ
عمن يكون
ال�سماع والرواية عنه ،قال حمزة ال�سهمي يف �س�ؤاالته للحافظ الدارقطني� « :س�ألته َّ
قلتَّ � :إن
نبهوه عليه ،ورجع عنه فال َي�س ُقط ،و�إن مل يرجع �سقطَ « (ُ . )71
كثري اخلط�أ؟ قالْ � :إن َّ
ممن ح�صل له هذا العار�ض ك ٌّل من �أبي حامت الرازي (ت 277هـ)  ،و�أبو بكر حممد بن �إ�سحاق
َّ
اجلراح الر�ؤَا�سي (ت
بن خزمية (ت311هـ) وذلك يف تركِ هما الرواية عن �سفيان بن وكيع بن َّ
247هـ) ؛ فقد �أ�سند اخلطيب يف الكفاية من طريق �أحمد بن احل�سن الأ�صبهاين عن ابن �أبي
حامت قال� :سمعت �أبي يقول:
بوراق
دخلت الكوفة ،فح�ضرَ َ ين �
ُ
ُ
أ�صحاب احلديث ،وقد تعلَّقوا َّ
�سفيان بتلك
فبعثت �إىل
وابن �شيخنا ،قال:
�سفيان بن وكيع ،فقالوا� :
َ
أف�سدت علينا �شيخناَ ،
َ
ُ
()72
ويظهر
يرجع عنها ،فرتك ُته»  .هذا
ورا ُقه؛
فلم ِ
ُ
يرجع عنهاْ ،
ُ
الأحاديث التي �أدخلها عليه َّ
وراق ُه،
مرة ثانية فحاوره مبا�رش ًة ،و�أ�سدى له ال ُّن�صح يف � ْأن ِّ
ينحي َّ
يل � َّأن �أبا حامت راجعه ّ
()73
رص على التحديث من الأ�صول فقط ،لك َّنه مل ي�ستمع ل ُن�صح �أبي حامت  .و� َّأما حال
و� ْأن يقت� َ
ابن خزمية مع ابن وكيع فقد ُ�سئل عن تركه الرواية عنه فقال ...« :و�أما �سفيان بن وكيع؛ ف� َّإن
فا�ستخرت ا َ
وتركت
هلل،
يرجع عنها،
وراقه �أدخلَ عليه �أحاديث فرواها ،وكلَّمناه فيها ،فلم ِ
ُ
ُ
َّ
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ا�ستحياء منه
من�صب يحول دون مراجعته باخلط�أ
ال�شيخ ذا
يكون
الرواية عنه» ( . )74هذا وقد ُ
ُ
ٍ
ً
ملن�صبه؛ فحينئ ٍذ ُيزهد يف ال�سماع منه مثلما ح�صل لأبي حامت الرازي (ت 277هـ) ب ُقزوين
مع قا�ضيها داود بن �إبراهيم (ت 214هـ) قال اخلليلي يف الإر�شاد� « :أخربنا علي بن عمر
الفقيه ،حدثنا �أبو حممد عبد الرحمن بن �أبي حامت قال� :سمعت �أبي يقول :دخلت قزوين �سنة
ثالث ع�رشة ومائتني مع خايل حممد بن يزيد ،وداو ُد العقيلي قا�ضيها ،فدخلنا عليه ،فدفع
�رش�سا فيه م�سند �أبي بكر ،ف�أول حديث ر�أيته فيه حدثنا �شعبة ،عن �أبي التياح ،عن
�إلينا مِ ً
يخرج الدجال من �أر�ض يقالُ لها
املغرية بن ُ�سبيع ،عن �أبي بكر ال�صديق ،قال :قال النبي« :
ُ
ُطرقة « فقلت :لي�س هذا من حديث �شعبة ،عن
أقوام ك� َّأن
َ
خرا�سان ،يتبعه � ٌ
وجوه ُهم امل َِجان امل َّ
�أبي التياح ،و�إنمَّ ا هو من حديث �سعيد بن �أبي عروبة ،وعبد اهلل بن َ�شوذب ،عن �أبي التياح،
فخرجت ،ومل
فقلت خلايل :ال �أكتب عنه � اَّإل � ْأن يرجع عن هذا ،فقال خايل� :أ�ستحي �أن �أقول؛
ُ
ُ
()75
�أ�سمع منه �شيئا «  .و�أ�سند ابن �أبي حامت قال�« :سمعت �أبي يقول :داود بن �إبراهيم هذا
فنظرت يف
يل خايل م�سنده،
ِمت ُقزوين مع خايل فحمل �إ َّ
ُ
مرتوك احلديث ،كان يكذب؛ قد ُ
كذب عن �شعبة فرتكت ُه ،وجهد بي خايل
�أول م�سند �أبي بكر -ر�ضي اهلل عنه -ف�إذا
ٌ
حديث ٌ
()76
قلتَّ � :إن قول �أبي حامت
ور ُ
ددت ال ُك ُتب عليه « ُ .
�أن �أكتب منه �شيئا ،فلم ُتطاوعني نف�سيَ ،
يكذب « معناه �أنه كان يخط�أُ دلَّ على ذلك قول �أبي حامت خلاله
عن داود بن �إبراهيم « :كان
ُ
راج َع داو َد
يف الرواية الأوىل « :ال �أكتب عنه � ،اَّإل � ْأن
ولكن خاله ا�ستحى � ْأن ُي ِ
يرجع عن هذا»َّ .
َ
ملن�صبهِ؛ فقد كان حينئ ٍذ قا�ض ًيا.
♦ ♦ثالث ع�رشْ � :أن يج َد الراوي يف ال�شيخ �شي ًئا مِ ن َخوارم املروءة� ،أو َيرى منه ما
حق الراوي �أو املروي عنه (ال�شيخ) بح�سب ما يظهر يل من
ُي�شعر باخل ََرف؛ فاملُروءة يف ِّ
زمن كُ ٍّل منهما،
َ�صنيع املح ّدثني تعني :االلتزام بالعادات ،والأعراف ال�صاحل ِة ال�سائدة يف ِ
املحرمة الظاهرة لأنها داخلة يف �رشط التقوى،
وعدِم اخلروج عليها ،وال تدخل فيها الأمور
َ
ّ
واملروءة هي �أحد �رشوط العدالة؛ ف�إذا انتابها خل ٌل عند � ٍّأي منهما ،كان ذلكَ قادحا يف
ني الراوي
أ�صبحت حينئ ٍذ
حق �شيخ ما� ،
عدالتهِ .ويف هذا املقام �إذا اختلَّت يف ِّ
ً
عار�ضا يحولُ ب َ
ْ
الر ِّقي (ت
و�سماعه من ذلك ال�شيخ ،ومن مناذج ذلك ما وقع لأبي املُليح احلَ�سن بن عمر َّ
181هـ) يف عدم �سماعه من حماد بن �أبي ُ�سليمان (ت 120هـ) ؛ لأنه كان يرتدي مِ لحف ًة
بال�سواد� ،أ�سن َد ال ُعقيلي قال :حدثنا �أحمد بن علي
ُمع�صفَرة َحمراء ،وكان قد َّ
خ�ض َب حليت ُه َّ
دم علينا حماد بن �أبي �سليمان،
ال َّأبار قال :حدثنا عبيد بن ه�شام ،حدثنا �أبو املُليح قالَ :ق َ
حمراء ،و�إذا
جت �إليه؛ لأ�سمع منه قال :ف�إذا عليه مِ لْحفة ُمع�صفر ٌة
فنزل وا�سط الر َّقةَ ،
فخ َر ُ
ُ
()77
قلتَّ � :إن �إخبار �أبي املُليح عن
حليته قد َّ
عت ،ومل �أ�سمع من ُه» ُ .
فرج ُ
بال�سواد قالَ :
خ�ض َبها َّ
بال�سواد
�صنيع ابن �أبي �سليمان املتمثل يف لُب�سه مِ لحف ًة ُمع�صفر ًة َح َ
مراء ،وتخ�ضيب حليته َّ
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فيه داللة وا�ضحة على � َّأن �أبا املُليح كان يع ُّد ذلكَ مما يقدح يف معاين املروءة عنده ،ولهذا
خلارم يف
أي�ضا على عدم ال�سماع من ال�شيخ
رجع �أبو املُليح ومل ي�سمع منه .ومن الأمثلة � ً
ٍ
املروءة عند ُه ،موقف �أحمد بن ب�شري املَخزومي الكويف (ت197هـ) ؛ حيث مل ي�سمع من
بال�شطرجن� ،أ�سند ابن عدي
َبه ِز بن حكيم ال َب�رصي (تويف قبل 150هـ) ؛ لأنه وجده يل َع ُب َّ
أتيت الب�رصة يف طلب
من طريق يحيى بن �سليمان اجلعفي حدثنا �أحمد بن ب�شري قالُ � :
يلعب بال�شطرجن» ونقل احلافظ ابن حجر
احلديث ،ف� ُ
أتيت به َز بن حكيم فوجدته مع قوم ُ
يف تهذيب التهذيب كالم ابن ب�شري ،ويف �آخره « فرتكته ومل �أ�سمع منه» ( . )78و� َّأما � َّأن
وقع
الراوي قد يرى من ال�شيخ ت�رصفًا ي�شعره َ
بخ َرفه فال ي�سمع منه لذلك ،فمثاله ما َ
ال�ض ِّبي الكويف (ت 188هـ)  ،وذلك يف عدم َ�سماعه من �سِ ماكِ بن
جلرير بن عبد احلميد َّ
هلي الكويف (ت123هـ) لر�ؤيته �إيا ُه يبول قائما� ،أ�سند ال ُعقيلي من طريق يحيى
َح ْر ٍب ال ُّذ ِّ
بن ا ُ
ملغِرية قال :حدثنا جرير قال� :أتيت �سِ ماك بن َحرب فوجد ُته يبولُ قائما فرتك ُته ،ومل
�أ�سمع منه ويف رواية �أ�سندها ابن عدي من طريق عثمان بن �أبي �شيبة (قال)  :حدثنا
قلت:
أتيت �سِ ماك بن حرب ،فر�أيته يبول قائما،
فرجعت ،ومل �أ�س�أله عن �شيء؛ ُ
ُ
َجرير قالُ � :
بخرفهِ؛
قلتَّ � :إن �صنيع �سِ ماك بن حرب من البول قائما ال يلزم منه القول َ
قد َخ َرف « (ُ . )79
ال�شيخان من حديث حذيفة بن اليمان-
ثبت فيما رواه
ِ
�إذ لعله فعل ذلكَ ب�سبب ُع ٍ
ذر ،فقد َ
()80
ومما يجدر التنبيه عليه � َّأن عار�ض
قائما
ر�ضي اهلل عنهَّ � -أن
النبي قد بال ً
 .هذا َّ
َّ
خوارم املروءة املت�صلَ بالعدالة ،مل �أعر�ض له يف البند (�ساب ًعا)  ،و�إنمَّ ا �أفرد ُته هنا،
مبن وقع يف دائرة الكذب يف
تنويها به ،و�إبرا ًزا له من جهة ،وكذا ل َّأن املَقام هناك ُم ٌ
تعلق َ
الرواية؛ �إذ الكذب كما هو معلوم �أ�ش ُّد من خوارم املروءة.
عدم
♦ ♦رابع ع�رش:
ُ
وممن وقع له ُ
رف�ض ال�شيخ �إعاد َة التحديث ملَن ت� َّأخر عن جمل�سهَّ .
حيث مل ي�سمع من احل�سني بن
ال�سماع
الرازي (ت 277هـ) ؛ ُ
ِ
َّ
ب�سبب هذا العار�ض �أبو حامت َّ
حممد امل َُر ْوذِي البغدادي ال َّتميمي ا ُ
�سمعت
مل َعلِّم (ت 213هـ)  ،قال ابن �أبي حامت الرازي« :
ُ
رارا ،بعد فراغِ ه مِ ْن تف�سري َ�شيبان (يعني :ابن عبد الرحمن ال َّنحوي) ،
�أبي يقول� .. :أَ َتي ُت ُه مِ ً
يظهر
قلت:
علي بع�ض املجل�س؟ فقالَ :بك ِّْر َبكِّر ،و ْ
أ�سمع منه �شيئا» (ُ . )81
مل � ْ
ُ
و�س�ألت ُه � ْأن ُيعي َد َّ
ِّرين
أمر
ال�صنيع مِ ن
يل � َّأن هذا
منهجي فيه حزم ،غايت ُه تن�شيط الطلبة للمجيء مبك َ
ِ
َ
ال�شيخ � ٌ
ٌ
ال�سمعاين
�إىل
ِ
جمل�س العلم ،ويبدو � َّأن هذا الأمر كان يفعله غري واحد من ال�شيوخ؛ فقد �أ�سند َّ
يف كتابه �أدب الإمالء واال�ستمالء من طريق حممد بن جرير بن عبد الرحمن الف َْر َغانيِ (قال)
ن�سمع احلديث من عبد ال�صمد بن الفَ�ضل ب َبلْخ ،وكان الباب ُمغلقا ُدوننا ،فجاء �إن�سان،
 :ك َّنا
ُ
قم فانظرْ � ،إن كان هذا مِ ن
القرع
أعنف يف
الباب ،و� َ
ِّ
ِ
والدق ،فقال عب ُد ال�صمد لواحد مناْ :
فقر َع َ
َ
�أ�صحاب الر�أي فافتح له الباب ،و� ْإن كان من �أ�صحاب احلديث فال تفتح له ،فقال له بع�ضهم:
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�ألي�س �صاحب احلديث �أوىل �أن ُيفتح له الباب؟ فقال :ال� .أ�صحاب الر�أي �أوىل؛ ل َّأن هذا عملُ
ون؟!» (. )82
�أ�صحاب احلديث فل َِم لمَ ْ يبكِّر -ولي�س هو عملُ �أ�صحاب الر� ِّأي ف ُيعذ َُر َ
العار�ض مِ ْن
روايات الغرائب واملَناكري؛ فهذا
إكثار ال�شيخ مِ ن
ِ
ُ
♦ ♦خام�س ع�رشُ � :
وممن ح�صل له هذا �أبو حامت
الر َوا َة فيه،
ُ
بحيث ال َين�شطُ َ
�ش�أن ِه � ْأن ُي ِّ
لل�س ِ
ماع منهَّ ،
ون َّ
زه َد ُّ
ِالبي (ت 217هـ �أو 219هـ)
الرازي ،وذلك يف ِ
عدم َ�سماعه من عمرو بن عثمان بن َّ
�سيار الك ِّ
الكالبي؟ فقال :يتكلمون فيه،
ألت �أبي ،عن عمرو بن عثمان
قال ابن �أبي حامت الرازي� :س� ُ
ِّ
ي�صيبو َن ُه يف كُ ُتبه،
كان �شيخا �أعمى بالر َّقة ُيح ِّدث النا�س من حفظ ِه ب�أحاديث ُمنكرة ،ال ِّ
عام َة كُ ُت ِب ِه ال
مع منه ،ور� ُ
�أدركْ ُت ُه ومل � ْأ�س ْ
كتب َّ
أيت مِ ن �أ�صحابنا -مِ ن �أهل العلم َم ْن قد َ
()83
ير�ضاه ،ولي�س عندهم بذلك «
وقع العزوف عن الرواي ِة عنهم
 .ومِ ن ال�شيوخ الذين َ
ب�سبب �إكثارهم من رواية الغرائب واملناكري حممد بن يون�س الكُدميي (ت 286هـ) قال
ِ
لب،
�شهورا بالطَّ ِ
اخلطيب البغدادي « :مل يزل ال ُك َديمْ ي معروفًا عن َد �أهل العِلم باحلِفظِ َ ،م ً
بع�ض النا�س
رث مِ ن روايات
ُمق َّد ًما يف احلديث ،حتى �أك َ
الغرائب واملناكري؛ فتو َّق َف �إذ ذاكَ
ُ
ِ
()84
ماع منه « .
لل�س ِ
عنه ،ومل ين�شطوا َّ

املطلب الرابع َ -ع ُ
السماع من جهة املروي:
وارض َّ
يكون
الر َواية بني الراوي وال�شيخ ،وعليه فقد
ُ
ورا � َأ�س ً
ُي َع ُّد املَر ِو ُّي محِ ً
ا�سا يف َعملية ِّ
يتعلق بحال املروي وفيما ي�أتي بيا ُن �أحوال ذلكَ:
أمرا
ُ
ُ
ماع عن َد ٍ
ال�س ِ
الرواة � ً
عار�ض َّ
راو من ُّ
يكون عند ال�شيخ �أ�ص ٌل �صحيح لمِ َا َيق�صد الراوي �أخذه؛ ومن ذلك ما
♦ ♦�أوالْ � :أن ال
َ
الوراقِ (ت 377هـ) حني ق�صد �سماع
َح َ�صلَ لأبي احل�سن علي بن حممد ابن �أحمد بن ل�ؤل�ؤ َّ
املوط�أ من �إبراهيم بن عبد ال�صمد الها�شمي (ت 325هـ) عن �أبي م�صعب �أحمد بن �أبي بكر
ال ُّزهري (ت 242هـ) عن مالك ،باعتبار � َّأن �إبراهيم هذا كما قال احلافظ الذهبي :هو « �آخر
()85
رحلت �إىل
ال�سهمي« :
ُ
َم ْن روى يف الدنيا عن �أبي م�صعب املوط�أ «  .قال حمزة بن يو�سف َّ
�صحيحا،
�سامراء �إىل �إبراهيم بن عبد ال�صمد الها�شمي على �أن �أ�سمع املوط�أ ،فلم � َأر له �أ�صال
ً
وخرجت ،ومل �أ�سمع» (. )86
فرتكت،
ُ
ُ
�سم ُع
ُ
ويلحق بهذا � ْأن يتالعب ال�شيخ مبا معه من �أ�صول على �سبيل التدلي�س منه ،فال َي َ
الراوي حينئ ٍذ منه ،ومن �أمثلة ذلك عدم �سماع الوزير الفَ�ضل بن جعفر (ت 327هـ) وال ُد
ندي (ت 312هـ) لتدلي�س
الوزير �أبي الف�ضل جعفر بن الف�ضل من �أبي بكر الوا�سطي
َ
الباغ ِّ
ألت �أبا
الباغندي �أ�صوله التي يروي منها ،قال حمزة ال�سهمي يف �س�ؤاالته للدارقطني� « :س� ُ
احل�سن علي بن عمر احلافظ عن حممد بن حممد بن �سليمان الباغندي؟ فحكى عن الوزير
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دخلت م�رص،
ال�سهمي)  :ثم
ُ
�أبي الف�ضل بن َح ْن َزابة حكاية ،قال حمزة بن يو�سف (يعنيَّ :
كنت �سمعت من
ألت الوزير �أبا الف�ضل جعفر بن الف�ضل عن الباغندي هذا؟ وحكيت له ما ُ
و�س� ُ
حلقت الباغندي حممد بن حممد بن �سليمان ،و�أنا ابن خم�س
الدارقطني ،فقال يل الوزير:
ُ
أكن �سمعت منه �شيئا ،وكان للوزير املا�ضي حجرتان �إحداهما للباغندي؛ يجيئه
�سنني ،ومل � ْ
�سمعت �أبي يقول :كنت يوما مع الباغندي،
يوما ،ويقر�أ له ،والأُخرى لل َيزيدِي ،قال �أبو الف�ضل:
ُ
فمددت يدي
كتب �أبي بكر بن �أبي �شيبة ،فقام الباغندي �إىل الطهارة،
ُ
يف احلجرة ،يقر�أ يل َ
�إىل جزء من حديث �أبي بكر بن �أبي �شيبة ،ف�إذا على ظهره مكتوبُ :م َر َّبع (و) الباقي حمكوك،
أفطن
مربع؟ ومل � ْ
فرجع الباغندي ،ور�أى اجلزء يف يدي؛ فتغري وجهه ،و�س�ألته فقال� :أي�ش هذا َّ
ألت عنه؟ ف�إذا الكتاب ملحمد بن �إبراهيم
كنت
دخلت يف كتابة احلديثِ  ،ثم �س� ُ
ُ
له؛ لأين � َّأول ما ُ
ربع ،فرب َد على قلبي،
ربع؛ �سمع من �أبي بكر بن �أبي �شيبة فحكَّ حممد بن �إبراهيم ،وبقي ُم َّ
ُم َّ
خر ْج عنه �شيئا» (. )87
ومل �أُ ّ
مرويا بطرق مو�ضوعة .ومن مناذج من وقع لهم
♦ ♦ثانيا� :أن يكون �أ�صلُ ال�شيخ
ًّ
هذا العار�ض من الرواة �أبو بكر حممد ابن عبد الغني البغدادي املعروف بابن ُنقطة (ت
629هـ)  ،وذلكَ حني ق�صد �سماع اجلامع ال�صحيح مل�سلم ،من عبد الواحد بن �إ�سماعيل
بن �إبراهيم ال ِك َّتاين الع�سقالين (تويف بعد 600هـ)  ،قال ابن نقطة يف ترجمة عبد الواحد:
�صحيح م�سلم بطرق مو�ضوعة ال �أ�صل لها
�شيخ ر�أيته مبكة ،ومل �أ�سمع منه �شيئا؛ روى
« ٌ
َ
�ساق
وتفرق بها
الب َّتة،
النا�س يف البالد )88( » ...ثم َ
َ
ُ
و�سمع عليه مبكة ،وكتب بها الأثباتَّ ،
الطُّ ُرق وبينَّ وجوه ُبطالنها .وعلّق احلافظ الذهبي على �أحد الطرق املو�ضوعة التي روى
وتعزير لراويه « (. )89
بها عبد الواحد �صحيح م�سلم فقال « :هذا الإ�سناد ذكْ ر ُه ف�ضيحةٌ،
ٌ
قلت� :إن هذا الذي حكاه ابن نقطة ال يطعن يف �صحة اجلامع ال�صحيح للإمام م�سلم؛ ف� َّإن
ُ
ن�سخه ثابتة بطرق م�شهورة ،و�أ�سانيد �صحيحة.
العار�ض
وقع هذا
عدم
ِ
ِ
الراوي .وقد َ
♦ ♦ثالثاُ :
ا�صطحاب ال�شيخ �أ�صولَه معه حني يل َقا ُه َّ
ال�سمعاين مع ال�شيخ �أبي �سعد م�سعو ِد بن املُظفَّر القاين ُِّي (ت ما بني عامي
لأبي �سعد َّ
مبرو ،ون�ش�أ و�سكن
545هـ -و550هـ)  ،قال ال�سمعاين يف كتابه التحبري مرتجما له « :ولد َ
دخلت �ساريةَ،
ظريف اجلُملة والتف�صيل ،وملَّا
�سارية ما ِز ْن َدران ،تفقه مبرو ،وكان فا�ضال،
َ
ُ
()90
تكن معه «  .هذا
�صادف ُت ُه بها ،ومل يتفق � ْأن �سمعت منه �شيئا من احلديث؛ ل َّأن �أ�صولَه مل ْ
وتربز قيمة ا�صطحاب الأ�صول من قِبل ال�شيخ يف �أنها تكفل �سالمة الأداء منه يف التحديث،
وغيا ُبها عنه حلظة التحديث مظ َّن ُة الوقوع يف اخلط�أ ،مثلما ح�صل ملعمر بن را�شد ال�صنعاين
(ت 160هـ) حني قدم الب�رصة وح ّدث من حفظه ومل يكن معه كتبه ف�أخط�أ ،قال الإمام
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الذهبي « :ومع كون معمر ثق ًة ثبتا ،فله �أوهام ،ال �سيما ملا قدِم الب�رصة لزيارة �أمه؛ ف�إنه
مل يكن معه كتبه؛ فح َّدث عن حفظه فوقع للب�رصيني عنه �أغاليط ،وحديث ه�شام (يعني:
ال َّد�ستوائي) وعب ُد الرزاق عنه �أ�صح؛ لأنهم �أخذوا عنه من كتبه ،واهلل �أعلم « (. )91
وممن كان حاله من ال�شيوخ
♦ ♦راب ًعاُ :
عدم �صيانة ال�شيخ كتبه عن َعبثِ العابثنيَّ .
كذلك �سفيان بن وكيع بن اجلراح (ت 247هـ)  ،قال ابن ابي حامت� « :سمعت �أبي يقول:
تختلف �إىل م�شايخ الكوفة ،تكتب عنهم،
جاءين جماعة من م�شيخة الكوفة ،فقالوا :بلغنا �أنك
ُ
ُ
أحب � ْأن جتري
كنت ترعى له يف �أبيه؟ ُ
وتركت �سفيان بن وكيعَ � .أما َ
َ
لهم� :إنيِّ �أ ِّ
فقلت ْ
وج ُب له ،و� ُ
الوراق عن
وراق قد �أف�س َد َحديث ُه .قالوا:
ُ
�أُمور ُه على َّ
فنحن نقول له� :أن ُيبع َد َّ
ال�سرت ،وله َّ
وقلت له� :إن ح َّقك واجب
نف�سه ،فوعدتهم �أن �أجيئه ف�أتيته مع جماعة من �أهل احلديث،
ُ
وكنت تقت�صرِ ُ على كتب �أبيك ،لكانت
نت نف�سكَ ،
َ
علينا يف �شيخكِ  ،ويف نف�سك؛ فلو ُ�ص َ
الرحلة �إليكَ يف ذلك ،فكيف وقد
ورا ُقكَ
علي؟ ُ
َ
ِّ
فقلت :قد �أدخلَ َّ
�سمعت؟ قال :ما الذي ُي ْن َقم َّ
باملخر َجات،
قلت ترمِ ي
يف حديثك ما لي�س من حديثك .فقال فكيف ال�سبيل يف ذلك؟ ُ
َّ
الوراق عن نف�سك ،وتدعو
رص على الأُ�صول ،وال تقر�أُ �إال من �أُ�صولِك،
وتقت� ُ
ِّ
وتنحي هذا َّ
وراقه كان
بابن كَ َر َامة ،وتوليه �أ�صولك ،ف�إنه ُيوثق به .فقال ،مقبول منك .وبلغني � َّأن َّ
مما قاله ،فبطلَ ال�شيخ ،وكان ُيح ِّدث بتلك
قد �أدخلوه بيتا يت�سع علينا ،فما فعل �شيئا َّ
ني َحديثه « (. )92
الأحاديث التي قد �أُدخِ ل َْت ب َ

السماع على واقع الرواية إجيابًا وسلبًا:
وارض َّ
املطلب اخلامس  -أثر َع ِ
إيجابي،
آثارا على واقع الرواية عند املح ِّدثني منها ال
لقد
تركت َع ُ
ْ
ال�سماع � ً
وار�ض ّ
ُّ
ومنها ال�سلبي وفيما ي�أتي بيان ذلك:

ال�سماع على واقع الرواية.
لعوار�ض
♦ ♦�أوال :الآثا ُر الإيجابية
ِ
ِ
فمن �أبرز تلك الآثار:
وحر�ص ِه على �سالم ِة م�سريته يف التحديث .ويظهر
وور ِع ال�شيخ
ِ
�Ú Úإبرا ُز َعظي ِم ديان ِة َ
ال�شيخ عن التحديث ل�شعور ِه بتغيرُّ م�ستوا ُه يف التحديث ،مثلما
إم�ساكِ
أثر يف َع ِ
ِ
ار�ض � َ
هذا ال ُ
ح�صلَ جلعفر بن حممد الفِر َيابي (ت 301هـ) وقد علّق الإمام الذهبي على �صنيعِه فقال« :
فتور َع ،وتركَ الرواية» ( . )93وقال الإمام النووي
ِ�س من نف�سه ً
ِن ْع َم ما َ�ص َن َع؛ ف�إنه �أن َ
تغرياَّ ،
فيما يلزم ال�شيخ مراعاته من الآداب عند التحديث » :ينبغي � ْأن يمُ �سك عن التحديث� ،إذا خ�شي
ختلف ذلك باختالف النا�س « (. )94
عمى ،و َي ُ
التخليطَ ِب َه َر ٍم� ،أو َخ َر ٍف� ،أو ً
ملجل�س التحديث قبل غريهم.
احلث على تن�شيط الرواة من �أهل احلديث على التبكري
ِ
ُ Ú Ú
91

عوارض سماع ال ُّروا ِة
من الشيوخ وأثرها عند احمل ّدثني

د .سعيد محمد علي بواعنة

رف�ض ال�شيخ �إعاد َة التحديث ملَن ت� ّأخر عن
ومن
ِ
العوار�ض التي يظهر بها هذا الأثرُ ،
ْ
ي�صنع احل�سني بن حممد امل َُر ْوذِي البغدادي ال َّتميمي املُعلِّم (ت
كان
جمل�سه ،وذلكَ
مثلما َ
ُ
َ
َجل�س الذي فاته من تف�سري
213هـ) وقد �س�أله �أبو حامت الرازي � ْأن ُيعيد عليه
بع�ض امل ِ
َ
َ�شيبان ال َّنحوي فقال لهَ « :بك ِّْرَ ،بكِّر « ( . )95وكذا كان يفعل هذا الأمر عبد ال�صمد بن الف�ضل
ال َبلخي (ت �282أو283هـ) ؛ حيث كان يقول لبع�ض من عنده يف املجل�س �إذا َقرع �أحدهم
قم فانظر� ،إن كان هذا مِ ن �أ�صحاب الر�أي فافتح له الباب ،و� ْإن
باب جمل�س ِه بعدما �أُ َ
غلقْ « :
َ
ألي�س �صاحب احلديث �أوىل �أن ُيفتح
كان من �أ�صحاب احلديث فال تفتح له ،فقال له بع�ضهمَ � :
فلم لمَ ْ يبكِّر -ولي�س
له الباب؟ فقال :ال� .أ�صحاب الر�أي �أوىل؛ لأن هذا عملُ �أ�صحاب احلديث َ
َرون؟! « ( . )96وقال العجلوين يف ك�شف اخلفاء تعليقا على قيمة
هو عملُ �أ�صحاب الر� ِّأي ف ُيعذ َ
ت�رصفًا منه يف
أح�سن
التبكري يف حق طالب العلم « :العقلُ ُبك َْر َة ال َّنها ِر،
ُ
يكون �أكملَ منه و� َ
ُّ
َهمات « (. )97
�آخره ،ومِ ن ث ََّم ينبغي التبك ُ
ري لطلب العلم ،ونحو ِه مِ ن امل َّ
�Ú Úإهدار رواية املتهاون يف �أحد �أمور الدين� ،أوالع َدالة� ،أوال�ضبط� ،أو البدعة ،على �سبيل
ال ّزجر والت�أديب .ويظهر هذا الأثر يف عار�ض ال�سماع من ال�شيخ املُتهاون يف �أم ِر ال�صالة،
كنت �أرحل �إىل الرجل م�سرية �أيام؛
الرياحي (ت 90هـ) �أنه قالُ :
وقد َ
ثبت عن �أبي العالية ّ
أقمت ،و�سمعت منه ،و� ْإن �أج ُد ُه
لأ�سمع منه ،ف� َّأول ما �أفتق ُد منه �صال َته ،ف�إن � ِأج ْد ُه ُيقيمهاُ � ،
()98
أ�ضيع «  .ومن العوار�ض التي
ي�ضي ُعها رج ْع ُت ،ومل �أ�سمع منهُ ،
وقلت :هو لغري ال�صالة � ُ
ُّ
ممن كان ي�رشب اخلمر مثلما وقع لأبي �سعد ال�سمعاين
يتحقق بها هذا الأثر عدم ال�سماع َّ
ابتداء من حممد بن عبد احلميد الأُ ْ�س َم ْندي (ت ) -فقال« :لقيته
(ت 562هـ) حيث مل ي�سمع
ً
ب�سمرقند غري مرة ،ومل �أ�سمع منه �شيئا من احلديث؛ لأنه كان متظاهرا ب�رشب اخلمر « ()99
ً
�سمع منه بع ُد فك�أنه تاب عن فعله .ومن العوار�ض التي تن�ضوي حتت هذا الأثر
ُ .
ثم َ
قلتَّ :
ترك ال�سماع ممن هو متهم بالكذب �أو ي�ضع احلديث ومن مناذج ذلك ترك �أبي الف�ضل حممد
بن نا�رص البغدادي (ت 550هـ) لل�سماع من ابن َو ْدعان امل َْو�صلي (ت 494هـ) ؛ لأنه متهم
ان ملَّا دخل بغداد ،وح َّدث
أيت القا�ضي ابن َو ْد َع َ
ثبت عن ابن نا�رص �أنه قال :ر� ُ
بالكذب ،وقد َ
()100
 .ومن النماذج على ترك من ي�ضع
كان متهما بالكذب»
أ�سمع منه �شيئا؛ لأنه َ
بها ،ومل � ْ
ال�صلت البغدادي
احلديث موقف الإمام ابن حبان يف تركِ الرواية عن �أحمد بن حممد بن َّ
حيث قال « :يروي عن العراقيني ،كان ي�ضع احلديث عليهم ،كان يف �أيامنا ببغداد باقٍ ،
جزءا؛ لأ�سمع منه بع�ضها ،فر�أيته ح َّدث (ثم
فراودين �أ�صحابنا على �أن �أذهب �إليه ف�أخذت ً
َ
()101
 .ويلحق
بع�ضا من �أحاديثه ثم قال ):فعل ِْم ُت �أنه ي�ضع احلديث فلم �أذهب �إليه «
له
�ساق
ً
حتت هذا الأثر -ترك الراوي ال�سماع من �شيخ ما؛ لأنه
مبا تق ّدم من العوار�ض التي تندرج َ
بح�سب ما تق ّدم التمثيل عليه يف البند الثالث ع�رش من
�شيء مِ ن َخوارم املروءة
ِ
يوجد عند ُه ٌ
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مروي بطرق مو�ضوعة،
املطلب الثاين ،وكذا �أي�ضا عدم ال�سماع من ال�شيخ ل َّأن �أ�صل ال�شيخ
ٌ
ي�صون كتابه عن �أيدي العابثني ،وقد تق ّدم تف�صيل هذين العار�ضني يف البندين
�أو لأنه ال ُ
الثاين والرابع من املطلب الثالث مبا يغني عن التكرار .ومن العوار�ض املُندرجة حتت هذا
زجرا له،
ال�س ُ
ماع منه ً
الأثر �أي�ضا �أن يكون معتق ُد ال�شيخ ومذهبه باطال� ،أو فا�س ًدا ف ُيرتكُ َّ
عار�ض � ْأن
أي�ضا
ُ
وقد تق َّدم التمثيلُ على ذلك يف البند العا�رش من املطلب الثاين .ومن ذلك � ً
ال�شيخ تالمذ ًة لي�سوا بالأقوياء يف الرواية؛ فال َ ْ�سمع من ال�شيخ على �سبيل
يج َد التلمي ُذ حول
ِ
ال َّزجر لهم .ومثاله ما تق َّدم يف البند احلادي ع�رش من املطلب الثاين؛ حيث مل ي�سمع �أيوب
وجد يف جمل�سه عب َد الكرمي بن �أبي
ال�سختياين من طاوو�س بن كَ ي�سان ،ومل ُيكرث عنه؛ لأنه َ
ِّ
وليث بن �أبي ُ�سليم وهو م�ضطرب احلديث ،ولو ح�رض �أيوب جمال�س
�أمية وهو لي�س بثقةَ ،
يقوي حالهما ،حيث �سيعطيهما فر�صة ليق ِرنا ا�سميهما به حني
طاوو�س مبعيتهما لكان ذلكَ ّ
ُيح ّدثان فيقوال� :سمعنا من طاوو�س و�أيوب حا�رض� » ..أو نحو ذلك .وال تخفى قيمة ذلك يف
تقوية حال الراوي عند �أهل ال�ش�أن.
ربز
أ�صح مِ ن َم
Ú Ú
ِ
�شيخ ما ُد َ
رويات ٍ
ون َما وقع فيه اخلط�أ له .وت ُ
ُ
انتقاء الروا ِة للأف�ضلِ وال ِّ
عار�ض ال�سماع من ال�شيخ ب�سبب االختالط ،على نحو ما وقع حلف�ص بن
قيمة هذا الأثر يف
ِ
ال�سماع من �سعيد بن �أبي َعروبة (ت 156هـ)  ،حيث
عمر احلَو�ضي (ت 225هـ) حني ترك َّ
ف�سمعت منه كالما؛ ف�سمعته يقول :الأز ُد
أ�سمع منه،
ُ
قال :دخلت على ابن �أبي عروبة �أري ُد �أن � َ
أ�سمع
أبيت� ،ضرَ َ بوين
عري�ضة ،ذبحوا �شاة مري�ضة� ،أطْ عموين ف� ُ
فبكيت ،فعل ُ
ُ
ِمت �أنه مخُ تلط ،فلم � ْ
منه « ()102
ال�سماع من َخلف بن
 .ومثله ترك الإمام �أحمد بن حممد بن حنبل (ت 241هـ) ّ
أي�ضا ،حكى احلافظ املزي قال « :قال عبد اهلل
خليفة الأ�شجعي (ت 181هـ) ؛ الختالطه � ً
خلف بن خليفة -وهو كبري ،فو�ضعه �إن�سان مِ ن يده ،فلما
أيت َ
بن �أحمد بن حنبل عن �أبيه ر� ُ
وق�ص
و�ضع ُه
َ
�صاح يعني :من ال ِكبرَ  ،فقال له �إن�سان :يا �أبا �أحمد ،ح َّدثكُم محُ ارب ابن دِثار؟ َّ
()103
.
أفهم فرتك ُت ُه ،ومل �أكتب عنه �شيئا»
خفي،
ُ
وجعلت ال � ُ
احلديث فتكلم بكالم ٍّ
ب�شكل �أف�ضل ،والعملُ على
ات منتظمةٍ من الرواي ِة حتى ُيتق َنها
إعطاء
رع ٍ
ٍ
ِ
الطالب ُج َ
ُ �Ú Ú
�إذكاء روح التي ُّقظ ،و�رسع ِة احلِفظ والفهم يف نف�سه .وهذا الأثر هو �أحد ثمار
ِ
عار�ض تع�سرُّ ِ
يخ يف الروايةِ؛ ذلك � َّأن تقليل الأحاديث التي ُيلقيها ال�شيخ على التلميذ ،و مراعاة توزيعها
َّ
ال�ش ِ
َرتات زمنية منا�سبة يكون �أجنع ال�ستقرارها يف ذهنه ،وحتى يعيها قلبه ب�شكل جيد؛
على ف ٍ
اختلفت �إىل
فقد �أخرج اخلطيب ب�سنده من طريق �سعيد بن حرب ،قال� :سمعت �شعبة ،يقول« :
ُ
ترددت عليه)  ،وما �سمعت منه �إال مائة حديث ،يف كل
عمرو بن دينار خم�سمائة مرة (يعنيّ :
خم�سة جمال�س حديث» ()104
احلجاج ب�شيخه عمرو بن دينار يف هذه
ِ
ٌ
 .وقد ت�أ َّثر �شعبة بن ّ
�سليمان بن �أحمد (يعني :الطرباين) ح َّدثنا معاذ
املنهج َّية ،قال �أبو نعيم الأ�صبهاين « :حدثنا
ِ
ُ
93

عوارض سماع ال ُّروا ِة
من الشيوخ وأثرها عند احمل ّدثني

د .سعيد محمد علي بواعنة

�سمعت يحيى بن �سعيد ال َقطَّ ان يقول :ل ِز ْم ُت
بن املُثنى قال� :سمعت علي بن املَديني يقول� :أَ َنا
ُ
أرجع من عنده �إال بثالث ِة �أحاديث ،وع�رش ٌة �أك ُ
أ�سمع
رث ما ُ
�شعبة ع�رشين �سنةً ،فما ُ
كنت � ُ
كنت � ُ
منه يف كُ ِّل يوم» ()105
ُرعات يف التحديث الإمام مالك بن �أن�س
وممن كان ي�سلكُ طريق اجل ِ
َّ .
(ت 179هـ) ؛ فقد فعل ذلك مع حممد بن �إدري�س ال�شافعي (ت 204هـ) � ،أ�سند �أبو نعيم من
جئت
طريق حممد بن عبد اهلل بن عب ِد احلَكم ،قال:
�سمعت حممد بن �إدري�س ال�شافعي يقولُ :
ُ
وكنت �أريد �أن �أ�سمع منه حديث ال َعقيقة ،فقلتْ � :إن
فدخلت
أذنت عليه؛
ُ
ُ
مالك بن �أن�س فا�ست� ُ
خ�شيت �أن ال يبلِّ َغ ُه بع َد
خ�شيت � ْأن �س ُي ْبطِ ُل ُه ،وال ُيح ِّد ُثنِي ،و� ْإن جعل ُت ُه يف �آخ ٍر،
َج َعل ُت ُه يف � َّأو ٍل،
ُ
ُ
مر ْت ع�رش ٌة قال :ح�س ُبكَ  ،فلم � ْأ�سمع ُه
ع�رشة �أحاديث ،ف� ُ
أخذت � ْأن �أ�س�أله عن حديث حديثَّ ،
فلما َّ
نه « ()106
عار�ض التع�سرُّ يف �إذكاء روح التي ُّقظ ،و�رسعة احلفظ ،والفَه ِم يف نف�س
أثر
ِ
مِ ُ
 .و�أما � ُ
حف�ص بن
عمار ال�شهيد �أنه قال يف ترجمة
ِ
الطالب ،فمثاله ما �أ�سنده اخلطيب من طريق ابن ّ
غِ ياث (ت 222هـ)  » :قال ابن عمار :كان ال َي ُر ُّد على �أح ٍد حرفًا؛ يقول :لو كان قلبكَ فيه
إن�سان حرفا من احلديث ،فقال :ال واهلل
ع�رسا يف احلديث ج ًدا ،ولقد ا�ستفهمه � ٌ
ل َف ِه ْم َته ،وكان ً
ال َ�س ِم ْعتها م ِّني ،و�أنا � ْأعرفُك « (. )107

ال�سماع على واقع الرواية.
لعوار�ض
♦ ♦ثانيا :الآثا ُر ال�سلبي ُة
ِ
ِ
ومن �أبرز تلك الآثار:

عوار�ض عديدة
أثر حا�صل من
َ
الراوي يف الرواية عن ال�شيخ .وهذا ال ُ
Ú Úنزولُ �إ�سنا ِد َّ
منها ع�رسة ال�شيخ ،وكذا تركه التحديث تدينا لكونه يرى طلبة احلديث ال ُيخل�صون الني َة فيه
إمام البخاري؛ وذلك يف �سماعه من عبد اهلل
وممن ناله
ُ
تداعيات هذا العار�ض ال ُ
هلل تعاىلَّ ،
بن داود اخلُريبي (ت 213هـ) ؛ فاحتاج �إىل �شيء من حديثه يف جامعه ال�صحيح؛ فرواه
عنه بنزول .قال الإمام الذهبي « :لقيه البخاري ،ومل ي�سمع منه ،واحتاج �إليه يف ال�صحيح
عمرو الفلاّ �س) ،
فروى عن م�س َّدد (يعني :ابن ُم�سرَ ْ َهدٍ) عنه ،وعن الفَلاّ �س عنه (يعني� :أبا
ٍ
()108
 .ومن
دخولةٍ «
بنية َم ُ
وعن َن�رص بن علي عنه ،وتركَ التحديث َت َد ُّينا؛ �إذ ر�أى طل َب ُهم له َّ
ال�سماع التي ُتف�ضي �إىل نزول �إ�سناد الراوي يف ال�شيخ ترك الراوي ال�سماع من
َع ِ
وار�ض َّ
ال�سلطان على مثلما وقع خلارجة بن ُم�صعب
ال�شيخ؛ لكونه ر�أى ال�شيخ دخلَ يف ِ
بع�ض �أمور ُّ
�صاحب
ال�سرَّ َخ�سي (ت168هـ) مع ابن �شهاب الزهري (ت 124هـ) ؛ لكون الزهري كان
َ
ارج َة
�رشِطةٍ
ِ
حبان من طريق �أحمد بن َع ْب َد َويه قال� « :سمعت َخ َ
لبع�ض بني مروان� ،أ�سند ابن ّ
قبح اهلل ذا من
الزهري ،وهو
يقول :قد ِْم ُت على
ِّ
�صاحب �رشط لبع�ض بني مروان ... ،فقلتَّ :
ُ
()109
ف�سمعت منه عن ال ُّزهري»
فان�رصفت ،فلم �أ�سمع منه ،ثم قد ِْم ُت على يون�س؛
عامل،
 .هذا
ُ
ُ
ٍ
فقدمت
وقد وقع يف �آخر رواية ابن عدي يف الكامل من الطريق ذاتها ما لفظه « :ثم َند ِْم ُت،
ُ
على ُيون�س ،ف�س ِم ْع ُت منه عن الزهري» (. )110
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الراوي عن ال�شيخ حديثه بطريقة دون ال�سماع يف القوة ،ورمبا كان ذلك
ْ �Ú Úأن يروي َّ
الراوي عن البل ِد
حتت هذا الأثر،
على وجه احلاجة .ومن �أبرز العوار�ض املندرجة َ
ُ
غياب َّ
وقت حتديثِ ال�شيخ ،وقد وقع هذا للخطيب البغدادي يف عدم �سماع ِه من �أبي ذر ال َهروي
َ
ذر بغداد ،وح ّدث
(ت434هـ)  ،و�إمنا روايته عنه �إجازة؛ قال اخلطيب البغداديَ [ « :
قدم �أبو ٍّ
بها و�أنا غائب و] ( ... )111وكتب �إلينا من مكة بالإجازة جلميع حديثهِ» ( . )112ومن العوار�ض
مر�ضا �شديدا حال قدوم الراوي؛ فيحول
أي�ضا هذا الأثر
ُ
مر�ض ال�شيخ ً
التي يرتتب عليها � ً
لي�سمع من عثمان بن
قدم
َ
حينئ ٍذ دون �أن ي�سمع منه ،وذلك مثلما وقع للإمام الطرباين حني َ
عبد اهلل بن ُخ َّر َزاذ (ت 281هـ)  .قال الطرباين « :حدثنا عثمان بن ُخ َّر َزاذ ،يف كتابه ،وقد
دخلت �إِ ْنطَ اكِ ية ،فدخلنا عليه ،وهو َعليل َم ْ�س ُبوت ،فلم �أ�سمع منه ،وعا�ش بعد خروجي
ر�أيت ُه؛
ُ
()113
 .قلتَّ � :إن قولَ الطَّ رباين « :حدثنا عثمان بن ُخ َّر َزاذ،
من �إنطاكية ثالث �سنني ونيفًا»
حتاج
يف كتابه» يعني� :إجاز ًة .هذا ومن ال َع ِ
أثر -على نح ٍو َي ُ
وار�ض التي يرت َّت ُب عليها هذا ال ُ
ال�سماع من ال�شيخ على �سبيل
فيه الراوي رواي َة
ِ
ال�سماع ،تركُ الراوي َّ
ال�شيخ بطريقةٍ دون َّ
التورع ،ومن ذلك ما وقع للفقيه �أبي الفتح ن�رص بن �إبراهيم املقد�سي (ت 490هـ) ؛ حيث
ّ
ابتداء من �أبي عبد اهلل حممد بن �سالمة بن جعفر ال ُق َ�ضاعي (ت 454هـ) �صاحب
ي�سمع
مل
ً
رص اهلل بن حممد الفقيه يقول:
م�سند ال�شهاب ،قال ابن ع�ساكر يف تاريخه:
ُ
�سمعت �أبا الفتح ن� َ
�سمعت �أبا الفتح ن�رص بن �إبراهيم ال َّزاهد يقول :قد َِم علينا القا�ضي �أبو عبد اهلل ال ُق َ�ضاعي
ُ
رويت عنه بالإجازة( .قال
ُ�ص ْور -ر�سوال للم�رصيني �إىل الروم،
فذهب ومل �أ�سمع منه ،ثم �إنيِّ
ُ
َ
ابن ع�ساكر)  :يعني� :أنه مل ير�ضه يف �أول الأمر؛ لدخوله يف الوالية من قبل امل�رصيني « ()114
َ
ي�صي عن الفقيه ن�رص قال� :أدركت
امل�ص ِ
 .حكى الإمام الذهبي قال « :حكى الفقيه ن�رص اهلل ِّ
يرت�سلُ للم�رصيني،
الق�ضاعي ولو �أردت �أن �أ�سمع منه
ُ
لفعلت ،ولك ِّني تورعت لأجلِ �أ َّنه كان َّ
احتجت يف التخريج،
ثم
فرويت عنه بالإجازة» (. )115
ُ
ُ
وانقبا�ضهم من �صنيعه ،ورمبا بلغ ذلك بهم ح ًّدا يحملهم على
الرواة لل�شيخ
ُ
َ Ú Úجفو ُة ُّ
ثلما وقع لأبي زرعة
ت�أديبه .ويظهر هذا الأثر جليا يف عار�ض تع�سرّ ال�شيخ عن التحديث مِ َ
الربعي (ت 254هـ) حكى البرُ ذُعي يف �س�ؤاالته،
َّ
الرازي (ت 264هـ) مع امل� ِّؤمل بن ِ�إهاب ّ
َ
ام�ض بنا �إليه،
فقلت لأبي َبكر الأ ْعنيِ :
قال « :قال يل �أبو زرعة :كان امل� ِّؤمل بن �إهاب ببغدادُ ،
()116
.
علي احتمال ال ُع�سرْ َ ة» ..
فقال� :إنه يتع�رسُ ،
قلت :فدعه �إ ًذا .قال �أبو زرعة :ق َّل ما َ�س ُهلَ َّ
وقال الإمام املزي يف ترجمة ه ّناد بن ال�سرَّ ي :ذكره احلافظ �أبو احل�سن حممد بن �أحمد بن
ع�رسا
حماد بن �سفيان الكويف ،فيمن مات �سنة �إحدى وثالثني وثالثمائة ،وقال :كان ثقةً ،
حق
قلتَّ � :إن قول �أبي احل�سن الكويف يف ِّ
كتبت عنه ،ومل �أح�رض جنازته « (ُ . )117
يف احلديثُ ،
معنى؛ ذلكَ �أنه لي�س من عادة من
ه ّناد » :مل �أح�رض جنازته» مق�صود لذاته ،و�إال فلي�س له
ً
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ح�رضت جناز َة فالن،
يروي حني يرتجم ل�شيوخه �أن يقول:
وفالن مل �أح�ضرُ جنازته -وك�أنيّ
ٌ
ُ
�صدر ُه من تع�سرّ �شيخه ،واحلالُ ذاته مِ ن �أبي زرعة
ب�أبي احل�سن قد وج َد يف نف�سه ،و�ضاق ُ
ُ�ضي لل�سماع من م� ّؤمل ،ال بل � َّإن الأمر قد ي�صل ح ّد ت�أديب بع�ض الرواة
حني َ
عزف عن امل ِّ
اخلطيب يف تاريخه
لل�شيخ لتع�سرُّ ه ،وعني هذا الأمر وقع مع امل� ّؤمل بن �إهاب نف�سه؛ فقد �أ�سند
ُ
الر ْملة ،فاجتمع عليه
من طريق علي بن حممد بن �أبي ُ�سليمان ،قال :قدم م� ِّؤمل بن �إِهاب َّ
فم�ضوا ب� ْأج َم ِع ِهم،
�أ�صحاب احلديث ،وكان ذَعِ راً ،ممتنعاً ،ف�أحلُّوا عليه،
فامتنع � ْأن ُيح ِّدث ُهمَ ،
َ
حق
ال�سلطان ،فقالواَّ � :إن لنا عبداً خِ ال�سي ًا ( )118له علينا ُّ
و�أ َّلفُوا منهم فئتني ،فتقدموا �إىل ُّ
آلت بنا احلالُ �إىل الإ�ضاقة بحمل
�صحبةٍ  ،وتربية ،وقد كان �أ َّدبنا ،و� َ
أديب ،و� ْ
أح�سن لنا الت� َ
فامتنع علينا .فقال لهم ال�سلطان :وكيف �أعلم
امل ِْحربة ،وطلب احلديث ،و�إ َّنا �أر ْدنا بيعه،
َ
�صحة ما ذكرمت؟ قالواّ � :إن معنا بالباب جماعة من حملة الآثار ،وطُ الب العلم ،وثقات
يعلمون ذلك فت�أْذ َُن بو�صولهم �إليك
النا�سُ ،يكتفى بالنظر �إليهم دون امل�س�ألة عنهم ،وهم َ
أعوان-
ووجه َ
خلف امل� ِّؤمل بال�شرَّ ِطِ  ،وال ِ
لت�سمع منهم ،ف� َ
َ
أدخ َل ُهم ،و�سمع منهم مقالتهمَّ ،
ُ
وجر ُروه ،وقالوا� :أ ْخبرِ نا �أ َّنك قد ا�س َتطْ َع ْم َت الإِ َبا َْق
يدعونه �إىل ال�سلطان ،فتع َّذر؛ فجذبوه َّ
( ، )119ف�صار معهم �إىل ال�سلطان ،فلما دخلَ عليه قال له :ما يكفيك ما �أنت فيه من الإباق
فكان م� ِّؤمل من هيئته �أنه �أ�صفر،
فحبِ�س
َ
حتى تتع َّزز على �سلطانك؟! ام�ضوا به �إىل احل َْب�سُ ،
خفيف اللحية ،ي�شبه عبيد �أهل احلجاز ،فلم يزل يف حب�سه �أيام ًا حتى علم بذلك
طَ َّوالُ ،
ُ
جماعة من �إخوانه ،ف�صاروا �إىل ال�سلطان وقالوا :هذا م�ؤمل بن �أهاب يف حب�سكَ مظلوم.
ومن م�ؤمل هذا؟ قالوا:
أنت .قال ما � ُ
فقال لهم :ومن ظَ لمه؟ فقالوا لهَ � :
أعرف من هذا �شي ًئا؟ َ
ال�شيخ الذي اجتمع عليه جماعة .فقال :ذاك العب ُد الآبق؟ فقالوا :ما هو ب�آبق ،بل هو �إمام
أمر ب�إخراجه ،و�س�أله عن حاله ،ف�أخربه كما �أخربه الذين
من �أئمة امل�سلمني يف احلديث .ف� َ
جا�ؤوا يذكرون له حاله ،ف�رصفه و�س�أله �أن ُيحِ َّل ُه ،فلم ُي َر م� ّؤمل بعد ذلك ممتنعا امتناعه
ال َّأول حتى حلق باهلل ،عز وجل» (. )120
ذات الي ِد للراوي
فوات الراوي حديث ال�شيخ باملُطلق .ومن عوار�ض هذا الأثر؛
�ضيق ِ
ُ
ُ Ú Ú
ببع�ض ال�ش�ؤون الطارئة ،وكذلك مر�ضه
فال يقدر على االرحتال لل�سماع ،وكذا ان�شغال الراوي
ِ
الراوي
ورجوعه من البل ِد الذي نزلَ فيه ال�شيخ دون �أن ي�سمع منه ،ومن تلك العوار�ض
ُ
ُ
غياب َّ
الرواة لبع�ضهم؛ وذلك ب�إ�شغالهم لبع�ضهم
بع�ض
د
�س
ح
وكذلك
ال�شيخ،
وقت
د
البل
عن
حتديثِ
ِ
َ
َ َ ُ ِ ُّ
ال�سماع ،وين�ضاف �إىل ما تق ّدم عار�ض �أن
ف�ضلاً
يكون الراوي ُم ّ
َ
مبا يحول بينهم وبني َّ
لل�سماع من ال�شيخ دون ال َعر�ض عليه؛ فال ي�سمع منه لذلك ،وكذا عار�ض تف�ضيلِ الراوي
ِ
ال�سماع ،وجميع هذه العوار�ض تق ّدم بيانها والتمثيل عليها
اال�شتغال بلون من العبادة على َّ
مو�ضعها غُ ْن َية عن التكرار .ومن العوار�ض التي
يف املطلب الأول ويف الرجوع �إليها يف ِ
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تفوت ال�سماع باملُطلق من ال�شيخ رحيل ال�شيخ �أو مغادر ُت ُه للبل ِد الذي يعي�ش فيه الراوي ،وكذا
ِّ
موت ال�شيخ قبلَ � ْأن يتهي�أ للتلمي ِذ � ْأن ي�سمع منه ،وقد تق ّدم �أي�ضا تف�صيلُ هذين العار�ضني،
ُ
والتمثيل عليهما يف البندين ال�ساد�س والتا�سع من املطلب الثاين مبا يغني عن الإعادة .ومن
ا�صطحاب ال�شيخ �أ�صولَه معه حني يلقاه الراوي،
تفوت ال�سماع باملطلق عدم
ِ
العوار�ض التي ِّ
العار�ض �أي�ضا يف البند الثالث من املطلب الثالث.
وقد تق ّدم بيان هذا
ِ

اخلامتة:
بعد هذا العر�ض والبيان ملو�ضوع «عوار�ض ال�سماع من ال�شيوخ و�أثرها عند املح ّدثني»

تو�صلت �إليها الدرا�سة:
فيما ي�أتي �أهم النتائج واخلال�صات التي َّ

أمور التي حتولُ دون �سماع
♦ ♦�أوالً :يراد بعوار�ض ال�سماع من ال�شيوخ
ً
ا�صطالحا :ال ُ
�شيخ لقيه� ،أو مل يلق ُه.
الراوي من ٍ
ال�شيوخ تدخل
ال�سماع من
عوار�ض
♦ ♦ثان ًيا :تبينَّ باال�ستقراء وال�سرب ال ّدقيقني � َّأن
ِ
ِ
ِ
يف عنا�رص عملية الرواية الثالثة جميعها �أعني :الراوي ،وال�شيخ ،واملَروي ،وهذا ي�ؤكد � َّأن
م�س�ألة الرواية هي م�س�ألة تكاملية بني هذه العنا�رص ،ولي�ست امل�س�ؤولية فيها مقت�رصة
على ُعن� ٍرص ُدون الآخر.

ومفرو�شا
أظهرت الدرا�س ُة � َّأن طريق الرواي ِة عند املح ّدثني مل يكُن ممه ًدا،
♦ ♦ثال ًثا� :
ِ
ً
والعقبات ،ومن ذلك هذه العوار�ض التي
ُعيقات
بالورود ،بل كان ممتلئا بالكثري من امل
ِ
ِ
�صحية� ،أو عقلية.
ومنهجية� ،أو
يرجع �إىل �أحوالَ دينية� ،أو علميةٍ ،
تنوعت؛ فكان منها ما
ُ
َّ
ّ
َّ
وهذا بدوره يك�شف عن مدى اجلُهد الكبري الذي بذله �أهلُ احلديث يف حفظ ال�سنة من غوائل
ال�شبهات ،وبواطيل الروايات.
َبنات البِنا ِء
♦ ♦رابعاُ :يع ُّد ر�ص ُد وت�سجيلُ علما ِء احلديث لهذه
مهم ًة مِ ن ل ِ
ِ
العوار�ض لبن ًة ّ
النقدي ،لكونها مرتبطة ب�أحد �أهم �رشوط قبول احلديث �أال وهو االت�صال؛ وذلك ب�إثباته� ،أو
ِّ
نفيه فيما بني الراوي وال�شيخ.
دت درا�س ُة هذه العوار�ض � َّأن امل�شتغلني بالرواية من �أهل احلديث كانوا
♦ ♦
خام�سا� :أكّ ْ
ً
وحتملها ،و�أنهم مل يكونوا مثل حاطبي الليل ،وقد برز
الروايات
ذا منهج َّية ر�صينةٍ يف تل ِّقي
ِ
ُّ
ال�شيخ املرا ِد الرواية عن ُه.
حق
ذلك يف
العوار�ض الدينية ،والعلمية ،والعقلية يف ِّ
ِ
ِ
تداعيات و�آثار �إيجابية على واقع الرواية؛
لبع�ض هذه ال َعوار�ض
�ساد�سا :لقد كان
ِ
ٌ
♦♦ ً
وحر�ص ِه على �سالم ِة م�سريته يف التحديث ،وذلك
وورعِ ه ال�شيخ،
ِ
منها �إبرا ُز َعظي ِم ديان ِة َ
97

عوارض سماع ال ُّروا ِة
من الشيوخ وأثرها عند احمل ّدثني

د .سعيد محمد علي بواعنة

احلث على تن�شيط الرواة من
ب�إم�ساكه عن التحديث �إذا َ
خاف من نف�سه كرثة الغلط ،وكذلك ُ
ملجل�س التحديث قبل غريهم -بامتناع ال�شيخ عن حتديثهم �إذا
�أهل احلديث على التبكري
ِ
إهدار رواية املتهاون يف �أحد �أمور الدين� ،أوالع َدالة،
و�صلُوا املجل�س مت�أخرين ،وكذا �أي�ضا � ُ
�أوال�ضبط� ،أو البدعة على �سبيل ال ّزجر والت�أديب له.
ومن الآثار الإيجابية التي عك�ستها بع�ض هذه العوار�ض
انتقاء الروا ِة للأف�ضلِ
ُ
الطالب
إعطاء
أ�صح مِ ن
ِ
ِ
مرويات ٍ
�شيخ ماُ ،دون َما وقع فيه اخلط�أ له ،ومن ذلك �أي�ضا � ُ
وال ِّ
ب�شكل �أف�ضل ،والعملُ على �إذكا ِء روح التيقُّظِ ،
رعات منتظمةٍ من الرواي ِة حتى ُيت ِق َنها
ُج ٍ
ٍ
يخ يف الروايةِ.
و�رسع ِة احلفظ ،والفَهم يف نف�سه .وهذا الأثر هو �أح ُد ثمار
ِ
عار�ض تع�سرُّ ِ َّ
ال�ش ِ
تداعيات �سلبيةٍ على واقع الرواية ،ومن
وار�ض ال�سماع
♦ ♦�ساب ًعا :لقد
ٍ
بع�ض َع ِ
تركت ُ
ْ
ذلك نزولُ �إ�سناد الراوي يف الرواية عن ال�شيخ؛ المتناع ال�شيخ عن حتديثه تع�سرُّ ا منه� ،أو
تركً ا من الراوي لل�شيخ؛ لأنه ر�أى ال�شيخ ،قد دخل يف بع�ض �أعمال ال�سلطان و�أموره .ومن
الآثار ال�سلبية �أن يروي الراوي عن ال�شيخ حديثه بطريقة دون ال�سماع يف القوة مثل الإجازة،
أي�ضاَ :جفو ُة الرواة لل�شيخ،
ورمبا كان ذلك على وجه احلاجة واال�ضطرار ،ومن الآثا ِر ال�سلبية � ً
وانقبا�ضهم من �صنيعه ورمبا بلغ ذلك بهم ح ًّدا يحملهم على ت�أديبه وقد ظهر ذلك َج ًّليا يف
ُ
التعامل مع بع�ض من تع�سرَّ يف التحديث كالذي جرى مل� ِّؤمل بن �إهاب ،ومن تلك الآثار
عوار�ض عديدة تق ّدم �رسدها
الراوي حديث ال�شيخ باملُطلق ،ولهذا الأثر
ُ
ال�سلبية � ً
أي�ضا :ف ََوات َّ
يف �آخر املطلب اخلام�س من الدرا�سة مبا يغني عن تكرارها.
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اهلوامش:
�1 .1أحمد بن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون( ،بريوت :دار اجليل،
�ض) .
(ع َر َ
ط1991 ،1م) ج� ،4 :ص 278 :مادة َ
2 .2حممد بن مكرم بن منظـور ،ل�سـان العرب( ،بريوت :دار �صـادر ،ط1990 ،2م) ج،7 :
�ض) .
(ع َر َ
�ص 168 :و  169مادة َ
(�سم َِع) .
3 .3ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،3 :ص 102 :مادة َ
4 .4حممد بن يعقوب الفريوز �آبادي ،القامو�س املحيط( ،القاهرة :املطبعة امل�رصية ،ط،2
1353هـ 1933م) � ،ص40 :و.41
�5 .5أحمد بن علي اخلطيب البغدادي ،اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ،حتقيق :حممود
الطحان( ،الريا�ض :مكتبة املعارف ،د .ط1403 ،هـ)  ،ج� ،1 :ص.1001 :
6 .6احل�سن بن عبد الرحمن الرامهرمزي ،املح ّدث الفا�صل بني الراوي والواعي ،حتقيق:
حممد عجاج اخلطيب( ،بريوت :دار الفكر ،ط1404 ،3هـ) � ،ص.236 :
7 .7حممد بن �أحمد الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوط و�آخر( ،بريوت:
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1413 ،9هـ)  ،ج� ،13 :ص.188 :
�8 .8أحمد بن عبد اهلل �أبو نعيم الأ�صبهاين ،حلية الأولياء ،بريوت :دار الكتاب العربي ،ط،4
قلت� :إ�سناده �صحيح .هذا وقول الراوي عن الإمام �أحمد:
1405هـ)  ،ج� ،9 :صُ .174 :
ف�أكْ رى نف�سه �أي :عمل بالأجرة .ابن منظور ،ل�سـان العرب ،ج� ،15 :ص 218 :مادة (كَ َرا).
9 .9عبد الرحمن بن حممد الرازي ،اجلرح والتعديل( ،بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي ،ط،1
1371هـ 1951م)  ،ج� ،7 :صَ .238 :ج ْر َجرايا :بفتح اجليم ،و�سكون الراء الأوىل،
بلد من �أعمال ال َّنهروان الأ�سفل بني وا�سط وبغداد ...وقد خرج منها جماعة من العلماء
وال�شعراء والكتاب والوزراء ولها ذكر يف ال�شعر كثري".
انظر :ياقوت بن عبد اهلل احلموي ،معجم البلدان( ،بريوت :دار الفكر ،د .ط ،د .ت) ،
ج� ،2 :ص.123 :
قلتَّ � :إن قول �أبي حامت�" :أيام
1010ابن �أبي حامت الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج� ،4 :صُ .441 :
أن�صاري" يعني :حممد بن عبداهلل بن املثنى الأن�صاري �أبو عبد اهلل ،قا�ضي الب�رصة.
ال
ِّ
انظر ترجمته :الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،9 :ص.532 :
ال�سج�ستاين� ،س�ؤاالت �أبي عبيد الآجري �أبا داود ،حتقيق:
�1111سليمان بن الأ�شعث �أبو داود َّ
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عبد العليم عبد العظيم الب�ستوي( ،مكة املكرمة :مكتبة دار اال�ستقامة ،بريوت :م�ؤ�س�سة
الريان ،ط1418 ،1هـ 1997م)  ،ج� ،2 :ص.295 :
قلتَّ � :إن قول
�1212أبو داود ال�سج�ستاين� ،س�ؤاالت �أبي عبيد الآجري �أبا داود ،ج� ،2 :صُ .295 :
�أبي داود " :ه�ؤال ِء كانوا بعد الع�رشين" يريدَّ � :أن ه�ؤالء ظهر �صيتهم يف الرواية بع َد �سنة
(220هـ) وكان �أبو داود قد دخل الب�رصة ،وكذا الكوفة بعد تلك ال�سنة ،ولذلك �سمع من
البع�ض الآخر�شيئا.
جمل�سا ،ومل ي�سمع من
بع�ضهم
ِ
ً
1313علي بن احل�سن بن ع�ساكر ،تاريخ دم�شق ،حتقيق :علي �شريي( ،بريوت :دار الفكر ،ط،1
قلت� :إ�سناده �صحيح.
1419هـ1998م)  ،ج� ،22 :صُ .195 :
1414انظر على الرتتيب:
�أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال ،حتقيق :و�صي اهلل بن حممد عبا�س( ،الريا�ض:
املكتب الإ�سالمي ،بريوت :دار اخلَاين ،ط1408 ،1هـ 1988م)  ،ج� ،1 :ص.559 :
ال�سمعاين ،الأن�ساب ،حتقيق :عبد اهلل عمر البارودي( ،بريوت :دار
وعبد الكرمي بن حممد َّ
اجلنان ،ط1408 ،1هـ 1988م)  ،ج� ،5 :ص.532 :
احلبال ،وفيات امل�رصيني ،حتقيق :حممود بن حممد احل ّداد( ،الريا�ض:
�1515إبراهيم بن �سعد َّ
قلت� :إ�سناده �صحيح.
دار العا�صمة ،ط1408 ،1هـ) � ،صُ .89 :
ال�سلفي ،
1616علي بن عمر الدارقطني ،علل الدارقطني ،حتقيق :حمفوظ الرحمن زين اهلل َّ
(الريا�ض :دار طيبة ،ط1405 ،1هـ 1985م)  ،ج� ،5 :ص.308 :
1717ابن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال ،ج� ،3 :ص.282 :
�1818أحمد بن علي اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت)
 ،ج� ،12 :ص.474 :
قلت� :إ�سناده �صحيح.
ُ
ُربد ،بحر ال َّدم فيمن تكلَّم فيه �أحمد مبدح �أو ذم ،حتقيق :و�صي اهلل بن
ويو�سف بن امل ِّ
حممد عبا�س( ،الريا�ض :دار الراية ،ط1989 ،1م) � ،ص.129 :
1919اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،10 :ص.463 :
2020قلتَّ � :إن العبارة ما بني املعقوفتني لي�ست يف املطبوع من تاريخ بغداد ،و�إمنا �أثبتها
ال�سري والتذكرة .راجع :الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،17 :ص:
من نقل الذهبي عنه يف ِّ
 .555وكذا �أي�ضا :حممد بن �أحمد الذهبي ،تذكرة احلفاظ ،حتقيق :عبد الرحمن بن يحيى
املعلمي( ،د .م :د .ن ،د .ط ،د .ت)  ،ج� ،3 :ص.1104 :
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2121اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،11 :ص .141 :وال�سمعاين ،الأن�ساب ،ج� ،4 :ص:
.391
ان :تثني ُة �سرُ اة بفتح ثانيه؛ محَ لَّتان من حما�رض �سلمى �أحد جبلي طيء .احلموي،
ال�سرَّ َ َو ُ
معجم البلدان ،ج� ،3 :ص.216 :
قلت� :إ�سناده
2222اخلطيب البغدادي ،اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ،ج� ،2 :صُ .141 :
وع ْكبرُ ا .انظر:
�صحيح .هذا ومل �أقف على ا�سم �أخيه ،و ُقطْ َر ُبل :ا�سم قرية بني بغداد ُ
احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،4 :ص.371 :
قلت� :إ�سناده
2323اخلطيب البغدادي ،اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ،ج� ،2 :صُ .139 :
�صحيح.
�2424أحمد بن علي اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف معرفة �أ�صول علم الراوية ،حتقيق� :أبو عبد
قلت:
اهلل ال�سورقي و�آخر ( ،املدينة املنورة :املكتبة العلمية ،د .ط ،د .ت) � ،صُ .272 :
�إ�سناده �صحيح.
�2525أحمد بن علي بن حجر ،تهذيب التهذيب( ،بريوت :دار الفكر ،ط1404 ،1هـ 1984م) ،
ج� ،9 :ص.189 :
قلتَ :غنجار هو :حممد بن �أحمد بن حممد بن �سليمان بن كامل �أبو عبد اهلل البخاري
ُ
احلافظ �صاحب تاريخ بخارى ،تويف �سنة  412هـ .انظر ترجمته :الذهبي� ،سري �أعالم
النبالء ،ج� ،17 :ص.304 :
2626الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،10 :ص.628 :
2727الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،11 :ص.429 :
قلتَّ � :إن قول الإمام مالك له�شام بن عمار " :ما ك ّفار ُته؟ " حممولٌ على املعنى اللغوي
ُ
ال اال�صطالحي للك ّفارة� ،أي :ما الذي يكفر ذنبه عند ه�شام حتى ي�ساحمه.
قلت� :إ�سناده �صحيح.
2828اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،2 :صُ .334 :
قلت� :إ�سناده �صحيح.
2929اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،3 :صُ .18 :
ال�سلفي للحوزي ،حتقيق :مطاع الطرابي�شي( ،دم�شق:
�3030أحمد بن حممد ال�سلفي� ،س�ؤاالت ّ
املف�ضل هو :هبة اهلل بن حممود
دار الفكر ،ط1403 ،1هـ 1983م) � ،ص .69 :قلت� :أبو
ّ
بن خملد الأزدي (ت 481هـ)  ،وقد وقعت ترجمته يف �س�ؤاالت ال�سلفي للحوزي .انظر:
ال�سلفي للحوزي� ،ص92 :و.93
ال�سلفي� ،س�ؤاالت ّ
قلت� :إنه بعد البحث والتفتي�ش مل �أقف
3131الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،11 :صُ .429 :
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ال�سمعاين يف املطبوع من كتبه وهي :الأن�ساب و التحبري و �أدب الإمالء ،فلعله
على كالم ّ
يف غريها ،واهلل املوفق.
�3232أحمد بن علي اخلطيب البغدادي ،الرحلة يف طلب احلديث ،حتقيق :نور الدين عرت،
قلت� :إ�سناده �صحيح.
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1395 ،1هـ) � ،صُ .93 :
3333يو�سف بن عبد الرحمن املزي ،تهذيب الكمال يف �أ�سماء الرجال ،حتقيق :ب�شار عواد
معروف( ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1400 ،1هـ 1980م)  ،ج� ،2 :ص.155 :
�3434أحمد بن عبد اهلل ال َع ْجلي ،معرفة الثقات ،حتقيق :عبد العليم عبد العظيم الب�ستوي،
(املدينة املنورة :مكتبة الدار ،ط 1405 ،1هـ 1985م)  ،ج� ،1 :ص.280 :
حممد بن �سعد ،الطبقات الكربى( ،بريوت :دار �صادر ،د .ط ،د .ت)  ،ج� ،7 :ص.299 :
3535علي بن هبة اهلل بن ماكوال ،الإكمال يف رفع االرتياب عن امل�ؤتلف واملختلف
يف الأ�سماء والكنى والأن�ساب( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1هـ)  ،ج:
� ،3ص.286 :
3636الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،9 :ص.74 :
3737حممد بن عبد الغني بن نقطة احلنبلي ،التقييد ملعرفة رواة الأ�سانيد ،حتقيق :كمال
يو�سف احلوت( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1408 ،1هـ) � ،ص352 :و.353
�3838أحمد بن �سليمان الطرباين ،املعجم ال�صغري ،حتقيق :حممد �شكور حممد احلاج
عمان ،ط1405 ،1هـ 1985م) ،
�أمرير( ،بريوت :املكتب الإ�سالميَّ ،
عمان :دار ّ
ج� ،1 :ص.318 :
(�س َب َت) .
3939حممد بن مكرم بن منظور ،ل�سان العرب ،ج� ،2 :ص 37 :مادة َ
�4040أحمد بن حممد الكالباذي ،حتقيق :عبد اهلل الليثي( ،بريوت :دار املعرفة ،ط1407 ،1هـ)
 ،ج� ،1 :ص.272 :
4141الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،8 :ص.184 :
4242عبد اهلل بن عدي ،الكامل يف ال�ضعفاء ،حتقيق :يحيى خمتار غزاوي( ،بريوت :دار الفكر،
ط 1409 ،3هـ 1988م)  ،ج� ،3 :ص.394 :
4343اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف معرفة �أ�صول علم الرواية� ،ص.136 :
4444املزي ،تهذيب الكمال ،ج� ،8 :ص.288 :
4545الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،14 :ص .99 :قلتَّ � :إن جملة " :ونكتب بني يديه" هكذا
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يف املطبوع ولعلها :لنكتب بني يديه.
4646الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،16 :ص.56 :
4747الذهبي ،تذكرة احلُفاظ ،ج� ،1 :ص.338 :
4848ابن �سعد ،الطبقات الكربى ،ج� ،7 :ص.299 :
4949الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،10 :ص.239 :
5050العجلي ،معرفة الثقات ،ج� ،1 :ص .254 :وابن حجر ،تهذيب التهذيب ،ج� ،1 :ص.431 :
حكى احلافظ ابن حجر ج� ،1 :ص .431 :عن علي بن املديني �أنه قال بكري� " :أدركه
مالك ومل ي�سمع منه ،وكان بكري �سيء الر�أي يف ربيعة (يعني :ابن عبد الرحمن املعروف
بربيعة الر�أي) ف�أظنه ترك ُه من �أجل ربيعة ".
إمام مالك نف�سه؛ ففي نف�س
قلت :وهذا الظن من الإمام ابن املديني ينق�ضه
ُ
ُ
�صنيع ال ِ
كالم ابن ا َ
احلافظُ
ملدِيني قال " :قال
د
إيرا
�
قبل
َى
ك
ح
حجر
البن
التهذيب
من
وال�صفحة
اجلزء
ِ ِ
ابن وهب يقول :ما ذَكَ َر مالك بكري بن الأ�شج �إال قال" :كان
�أحمد بن �صالح املِ�رصي �سمعت َ
الظن ال يغني من
من العلماء " .هذا وعندي � َّأن كالم مالك يحكُم على كالم ابن املديني ،و� َّأن َّ
احلق �شيئا ،واهلل املو ّفق.
5151ال�سمعاين ،الأن�ساب ،ج� ،1 :ص .156 :قلت :قوله " :من احلجاز ،واحلج( ،والزيارة) " ما
بني القو�سني هكذا يف املطبوع.
�5252أحمد بن �أيبك بن الدمياطي ،امل�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد البن النجار ،حتقيق :حممد
عبد القادر عطا( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1417 ،1هـ 1997م)  ،ج� ،1 :ص.21 :
قلتَّ � :إن ترجمة ابن َو ْد َعان لي�ست موجودة يف الأجزاء اخلم�سة املطبوعة املتوفرة من
ُ
ذيل تاريخ بغداد البن النجار؛ لذلك نقلتها من ابن الدمياطي.
5353حممد بن حبان الب�ستي ،املجروحني ،حتقيق :حممد �إبراهيم زايد( ،حلب :دار الوعي،
ط1396 ،1هـ)  ،ج� ،1 :ص.153 :
5454حممد بن حبان الب�ستي ،الثقات ،حتقيق :ال�سيد �رشف الدين �أحمد( ،د .م :دار الفكر ،ط،1
قلت� :إ�سناده �صحيح .هذا ويدل ال�سياق الذي وردت
1395هـ 1975م)  ،ج� ،8 :صُ .5 :
ات على �أنها نوع من ال�سالح .ومل �أقف عليها يف املعاجم.
فيه لفظة كَ �أَف َْركُ و َب ٍ
5555ابن عدي ،الكامل يف ال�ضعفاء ،ج� ،3 :ص.52 :
5656اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،13 :ص.475 :
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قلت� :إ�سناده �صحيح.
5757الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،11 :صُ .396 :
قال املحقق يف هام�ش ال�صفحة :كان الق�ضاة يف الع�رص العبا�سي يلب�سون ال�سواد؛ لأنه
�شعار الدولة العبا�سية.
5858ابن �أبي حامت ،اجلرح والتعديل ،ج� ،3 :ص.229 :
قلت� :إ�سناده �صحيح.
5959اخلطيب البغدادي ،الرحلة يف طلب احلديث� ،صُ .177 :
6060الذهبي ،تذكرة احلفاظ ،ج� ،1 :ص.70 :
قلت� :إنني مل �أقف على كالم ال�سمعاين
6161الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،20 :صْ .121 :
يف املطبوع من كتبه وهي :كتاب الأن�ساب ،و التحبري ،و�أدب الإمالء ،فلعله يف غريها.
6262اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،11 :ص.363 :
6363العجلي ،معرفة الثقات ،ج� ،1 :ص.428 :
6464حممد بن عمر ال ُعقيلي ،ال�ضعفاء الكبري ،حتقيق :عبد املعطي �أمني قلعجي( ،بريوت :دار
قلت� :إ�سناده �صحيح.
الكتب العلمية ،ط1404 ،1هـ 1984م)  ،ج� ،1 :صُ .321 :
6565ابن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال ،ج� ،3 :ص.472 :
6666اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،13 :ص.130 :
6767انظر :ابن عدي ،الكامل يف ال�ضعفاء ،ج� ،5 :ص339 :و.340
6868انظر :ابن عدي ،الكامل يف ال�ضعفاء ،ج� ،6 :ص 87 :و.88
قلت:
6969انظر على الرتتيب :ال ُعقيلي ،ال�ضعفاء الكبري ،ج� ،3 :ص 63 :وج� ،4 :صُ .15 :
�إ�سناده �صحيح.
7070يو�سف بن عبد اهلل بن عبد الرب ،التمهيد ملا يف املوط�أ من الأ�سانيد ،حتقيق :م�صطفى بن
�أحمد العلوي و�آخر( ،املغرب :وزارة عموم الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،د .ط1387 ،هـ)
قلت� :إ�سناده �صحيح.
 ،ج� ،20 :ص65 :وُ .66
7171علي بن عمر الدارقطني� ،س�ؤاالت حمزة ال�سهمي للدارقطني ،حتقيق :موفق بن عبد اهلل
بن عبد القادر( ،الريا�ض :مكتبة املعارف ،ط1404 ،1هـ 1984م) � ،ص.72 :
قلت :
7272اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف معرفة �أ�صول علم الرواية� ،صُ .150 :
�إ�سناده �صحيح.
7373انظر :ابن �أبي حامت ،اجلرح والتعديل ،ج� ،4 :ص.231 :
7474اخلطيب البغدادي ،اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ،ج� ،2 :ص.40 :
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7575اخلليل بن عبد اهلل اخلليلي ،الإر�شاد يف معرفة علماء احلديث يف البالد ،حتقيق :حممد
�سعيد عمر �إدري�س( ،الريا�ض :مكتبة الر�شد ،ط1409 ،1هـ)  ،ج� ،2 :ص696 :و.697
قلت� :إ�سناده �صحيح.
ُ
الدجال من
7676ابن �أبي حامت الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج� ،3 :ص .407 :وحديث خروج ّ
التياح.
ُخرا�سان �أخرجه الإمام الرتمذي يف �سننه من حديث ابن �أبي عروبة عن �أبي ّ
وقال الرتمذي عقب �إيراده احلديث :وهذا حديث ح�سن غريب رواه عبد اهلل بن �شوذب
وغري واحد عن �أبي التياح وال نعرفه �إال من حديث �أبي التياح ".
حممد بن عي�سى الرتمذي ،اجلامع ال�صحيح ،حتقيق� :أحمد حممد �شاكر و�آخرون،
(بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي ،د .ط ،د .ت)  ،كتاب الفنت عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،باب :ما جاء من �أين يخرج الدجال؟  ،ج� ،4 :ص 509 :حديث رقم (. )2237
قلت� :إ�سناده �صحيح.
7777ال ُعقيلي ،ال�ضعفاء الكبري ،ج� ،1 :صُ .307 :
قلت� :إ�سناده �صحيح.
7878انظر على الرتتيب :ابن عدي ،الكامل يف ال�ضعفاء ،ج� ،2 :صُ .66 :
ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،ج� ،1 :ص.437 :
قلت� :إ�سناده �صحيح.
7979انظر على الرتتيب :ال ُعقيلي ،ال�ضعفاء الكبري ،ج� ،2 :صُ .178 :
قلت� :إ�سناده �صحيح.
ابن عدي ،الكامل يف ال�ضعفاء ،ج� ،3 :صُ .460 :
8080انظر :حممد بن �إ�سماعيل البخاري ،اجلامع ال�صحيح ،حتقيق :م�صطفى ديب البغا،
(بريوت ،اليمامة :دار ابن كثري ،ط1407 ،3هـ 1987م)  ،كتاب الو�ضوء ،باب :البول
قائما وقاعدا ،ج� ،1 :ص 90 :حديث رقم (. )222
م�سلم بن احلجاج الني�سابوري ،اجلامع ال�صحيح ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،
(بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي ،د .ط ،د .ت)  ،كتاب الطهارة ،باب :امل�سح على اخلفني ،ج:
� ،1ص 228 :حديث رقم (. )273
8181ابن �أبي حامت الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج� ،3 :ص.64 :
8282عبد الكرمي بن حممد ال�سمعاين� ،أدب الإمالء واال�ستمالء ،حتقيق :ماك�س فاي�سفايلر،
قلت� :إ�سناده �صحيح.
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1401 ،1هـ 1981م) � ،صُ .111 :
8383ابن �أبي حامت الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج� ،6 :ص.249 :
8484اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،3 :ص.440 :
8585حممد بن �أحمد الذهبي ،ميزان االعتدال ،حتقيق :علي حممد معو�ض و�آخر( ،بريوت :دار
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الكتب العلمية ،ط1995 ،1م)  ،ج� ،1 :ص.46 :
8686الدارقطني� ،س�ؤاالت حمزة ال�سهمي للدارقطني� ،ص .168 :ووقع يف تاريخ بغداد ،ج،6 :
وخرجت ومل �أ�سمع".
�ص 137 :ما لفظه " :فرتكته
ُ
8787الدارقطني� ،س�ؤاالت حمزة ال�سهمي للدارقطني� ،ص.91 :
8888ابن نقطة ،التقييد ملعرفة رواة الأ�سانيد� ،ص.384 :
8989الذهبي ،ميزان االعتدال ،ج� ،4 :ص.422 :
9090عبد الكرمي بن حممد ال�سمعاين ،التحبري يف املعجم الكبري ،حتقيق :منرية ناجي �سامل،
(د .م :د .ن ،د .ط ،د .ت)  ،ج� ،2 :ص� .305 :سارية َما ِز ْن َدران :مدينة بطرب�ستان .انظر:
احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،3 :ص .170 :وج� ،5 :ص.41 :
9191الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،7 :ص.12 :
9292ابن �أبي حامت ،اجلرح والتعديل ،ج� ،4 :ص.231 :
9393الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،14 :ص.99 :
9494يحيى بن �رشف النووي ،التقريب والتي�سري ملعرفة �سنن الب�شري النذير يف �أ�صول احلديث،
حتقيق :حممد عثمان اخلَ�شت( ،بريوت :دار الكتاب العربي ،ط1408 ،1هـ1985 -م) .
9595ابن �أبي حامت ،اجلرح والتعديل ،ج� ،3 :ص.64 :
9696ال�سمعاين� ،أدب الإمالء والإ�ستمالء� ،ص.111 :
عما ا�شتهر من الأحاديث
�9797إ�سماعيل بن حممد العجلوين ،ك�شف اخلفاء ومزيل الإلبا�س ّ
على �أل�سنة النا�س ،حتقيق� :أحمد القال�ش( ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1405 ،4هـ) ،
ج� ،1 :ص.214 :
9898اخلطيب البغدادي ،الرحلة يف طلب احلديث� ،ص.93 :
9999ال�سمعاين ،الأن�ساب ،ج� ،1 :ص.156 :
10100ابن الدمياطي ،امل�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد البن النجار ،ج� ،1 :ص.21 :
10101ابن حبان ،املجروحني ،ج� ،1 :ص.153 :
10102ابن عدي ،الكامل يف ال�ضعفاء ،ج� ،3 :ص.394 :
10103املزي ،تهذيب الكمال ،ج� ،8 :ص.288 :
قلت� :إ�سناده
10104اخلطيب البغدادي ،اجلامع لأخالق الراوي وال�سامع ،ج� ،1 :صُ .208 :
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�صحيح.
�10105أبو نعيم الأ�صبهاين ،حلية الأولياء ،ج� ،7 :ص.149 :
قلت� :إ�سناده �صحيح.
�10106أبو نعيم ،حلية الأولياء ،ج� ،9 :صُ .69 :
قلت� :إ�سناده �صحيح.
10107اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،8 :صُ .198 :
10108الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،9 :ص.74 :
قلت� :إ�سناده �صحيح.
10109ابن حبان ،الثقات ،ج� ،8 :صُ .5 :
11110ابن عدي ،الكامل يف ال�ضعفاء ،ج� ،3 :ص.52 :
َّ �11111إن العبارة ما بني املعقوفتني لي�ست يف املطبوع من تاريخ بغداد ،و�إمنا �أثبتها من
ال�سري والتذكرة.
نقل الذهبي عنه يف ِّ
راجع :الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،17 :ص .555 :وكذا �أي�ضا :تذكرة احلُفاظ ،ج:
� ،3ص.1104 :
11112اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،11 :ص.141 :
11113الطرباين ،املعجم ال�صغري ،ج� ،1 :ص.318 :
�ض عينـيه فـي �أَ كرث
قال ابن منظور" :العلـيل �إِ ذا كان ُم ْل ًقـى كالنائم ُي َغ ِّم ُ
وت ".
�أَ حواله َم ْ�س ُب ٌ
(�س َب َت) .
ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج� ،2 :ص 37 :مادة َ
11114ابن ع�ساكر ،تاريخ دم�شق ،ج� ،53 :ص.169 :
11115الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،19 :ص.143 :
11116عبيد اهلل بن عبد الكرمي �أبو زرعة الرازي� ،س�ؤاالت الربذعي لأبي زرعة الرازي ،حتقيق:
�سعدي الها�شمي( ،املن�صورة :دار الوفاء ،ط1409 ،2هـ) � ،ص.772 :
11117املزي ،تهذيب الكمال ،ج� ،30 :ص313 :و.314
11118اخلِال�سي " :الولد بـني �أَبـي�ض و�سوداء �أَو بـني �أَ�سود وبـي�ضاء ".
(خل ََ�س) .
ابن منظـور ،ل�سـان العرب ،ج� ،6 :ص 66 :مادة َ
11119الإِ َباقَ :ه َر ُب العبـيد وذَهابهم من غري خوف ،وال ك ِّد َع َمل.
ابن منظـور ،ل�سـان العرب ،ج� ،10 :ص 3 :مادة (�أ َب َق) .
قلت� :إ�سناده �صحيح.
12120اخلطيب ،تاريخ بغداد ،ج� /13 :صُ .181 :
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املصادر واملراجع:
.1

1البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل ،اجلامع ال�صحيح ،حتقيق :م�صطفى ديب البغا( ،بريوت،
اليمامة :دار ابن كثري ،ط1407 ،3هـ 1987م) .

.2

2الرتمذي ،حممد بن عي�سى ،اجلامع ال�صحيح ،حتقيق� :أحمد حممد �شاكر و�آخرون،
(بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي ،د .ط ،د .ت) .

.3

احلبال� ،إبراهيم بن �سعد ،وفيات امل�رصيني ،حتقيق :حممود بن حممد احل ّداد( ،الريا�ض:
َّ 3
دار العا�صمة ،ط1408 ،1هـ) .

.4

4ابن حبان الب�ستي ،حممد ،الثقات ،حتقيق :ال�سيد �رشف الدين �أحمد( ،د .م :دار الفكر ،ط،1
1395هـ 1975م) .

.5

5ابن حبان الب�ستي ،حممد ،املجروحني ،حتقيق :حممد �إبراهيم زايد( ،حلب :دار الوعي،
ط1396 ،1هـ) .

.6

6ابن احلجاج الني�سابوري ،م�سلم ،اجلامع ال�صحيح ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،
(بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي ،د .ط ،د .ت) .

.7

7ابن حجر� ،أحمد بن علي ،تهذيب التهذيب( ،بريوت :دار الفكر ،ط1404 ،1هـ 1984م) .

.8

8احلموي ،ياقوت بن عبد اهلل ،معجم البلدان( ،بريوت :دار الفكر ،د .ط ،د .ت) .

.9

9ابن حنبل� ،أحمد ،العلل ومعرفة الرجال ،حتقيق :و�صي اهلل بن حممد عبا�س( ،الريا�ض:
املكتب الإ�سالمي ،بريوت :دار اخلاين ،ط1408 ،1هـ 1988م) .

1010اخلطيب البغدادي� ،أحمد بن علي ،اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ،حتقيق :حممود
الطحان( ،الريا�ض :مكتبة املعارف ،د .ط1403 ،هـ) .
1111اخلطيب البغدادي� ،أحمد بن علي ،الرحلة يف طلب احلديث ،حتقيق :نور الدين عرت،
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1395 ،1هـ) .
1212اخلطيب البغدادي� ،أحمد بن علي ،الكفاية يف معرفة �أ�صول علم الراوية ،حتقيق� :أبو عبد
اهلل ال�سورقي و�آخر ( ،املدينة املنورة :املكتبة العلمية ،د .ط ،د .ت) .
1313اخلطيب البغدادي� ،أحمد بن علي ،تاريخ بغداد( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت) .
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1414اخلليلي ،اخلليل بن عبد اهلل ،الإر�شاد يف معرفة علماء احلديث يف البالد ،حتقيق ، :حممد
�سعيد عمر �إدري�س( ،الريا�ض :مكتبة الر�شد ،ط1409 ،1هـ) .
1515الدارقطني ،علي بن عمر� ،س�ؤاالت حمزة ال�سهمي للدارقطني ،حتقيق :موفق بن عبد اهلل
بن عبد القادر( ،الريا�ض :مكتبة املعارف ،ط1404 ،1هـ 1984م) .
1616الدارقطني ،علي بن عمر ،علل الدارقطني ،حتقيق :حمفوظ الرحمن زين اهلل ال�سلفي ،
(الريا�ض :دار طيبة ،ط1405 ،1هـ 1985م) .
ال�سج�ستاين� ،سليمان بن الأ�شعث� ،س�ؤاالت �أبي عبيد الآجري �أبا داود ،حتقيق:
�1717أبو داود ّ
عبد العليم عبد العظيم الب�ستوي( ،مكة املكرمة :مكتبة دار اال�ستقامة ،بريوت :م�ؤ�س�سة
الريان ،ط1418 ،1هـ 1997م) .
1818ابن ال ِّدمياطي� ،أحمد بن �أيبك ،امل�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد البن النجار ،حتقيق :حممد
عبد القادر عطا( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1417 ،1هـ 1997م) .
1919الذهبي ،حممد بن �أحمد� ،سري �أعالم النبالء ،حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوط وحممد نعيم
العرق�سو�سي( ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1413 ،9هـ) .
2020الذهبي ،حممد بن �أحمد ،ميزان االعتدال ،حتقيق :علي حممد معو�ض و�آخر( ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1995 ،1م) .
2121الذهبي ،حممد بن �أحمد ،تذكرة احلفاظ ،حتقيق :عبد الرحمن بن يحيى املعلمي( ،د .م:
د .ن ،د .ط ،د .ت) .
2222الرازي ،عبد الرحمن بن حممد ،اجلرح والتعديل( ،بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي ،ط،1
1371هـ 1951م) .
2323الرامهرمزي ،احل�سن بن عبد الرحمن ،املح ّدث الفا�صل بني الراوي والواعي ،حتقيق:
حممد عجاج اخلطيب( ،بريوت :دار الفكر ،ط1404 ،3هـ) .
�2424أبو زرعة الرازي ،عبيد اهلل بن عبد الكرمي� ،س�ؤاالت الربذعي لأبي زرعة الرازي ،حتقيق:
�سعدي الها�شمي( ،املن�صورة :دار الوفاء ،ط1409 ،2هـ) .
2525ابن �سعد ،حممد ،الطبقات الكربى( ،بريوت :دار �صادر ،د .ط ،د .ت) .
ال�سلفي للحوزي ،حتقيق :مطاع الطرابي�شي( ،دم�شق:
2626ال�سلفي� ،أحمد بن حممد� ،س�ؤاالت ّ
دار الفكر ،ط1403 ،1هـ 1983م) .
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2727ال�سمعاين ،عبد الكرمي بن حممد� ،أدب الإمالء واال�ستمالء ،حتقيق :ماك�س فاي�سفايلر،
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1401 ،1هـ 1981م) .
2828ال�سمعاين ،عبد الكرمي بن حممد ،الأن�ساب ،حتقيق :عبد اهلل عمر البارودي( ،بريوت :دار
اجلنان ،ط1408 ،1هـ 1988م) .
2929ال�سمعاين ،عبد الكرمي بن حممد ،التحبري يف املعجم الكبري ،حتقيق :منرية ناجي �سامل،
(د .م :د .ن ،د .ط ،د .ت) .
3030الطرباين� ،أحمد بن �سليمان ،املعجم ال�صغري ،حتقيق :حممد �شكور حممد احلاج �أمرير،
عمان ،ط1405 ،1هـ 1985م) .
(بريوت :املكتب الإ�سالميَّ ،
عمان :دار ّ
3131ابن عبد الرب ،يو�سف بن عبد اهلل ،التمهيد ملا يف املوط�أ من الأ�سانيد ،حتقيق :م�صطفى
بن �أحمد العلوي و�آخر( ،املغرب :وزارة عموم الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،د .ط،
1387هـ) .
عما ا�ش ُتهر من الأحاديث
3232العجلوين� ،إ�سماعيل بن حممد ،ك�شف اخلفاء ومزيل الإلبا�س ّ
على �أل�سنة النا�س ،حتقيق� :أحمد القال�ش( ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1405 ،4هـ) .
3333ال َع ْجلي� ،أحمد بن عبد اهلل ،معرفة الثقات ،حتقيق :عبد العليم عبد العظيم الب�ستوي،
(املدينة املنورة :مكتبة الدار ،ط 1405 ،1هـ 1985م) .
3434ابن عدي ،عبد اهلل ،الكامل يف ال�ضعفاء ،حتقيق :يحيى خمتار غزاوي( ،بريوت :دار
الفكر ،ط 1409 ،3هـ 1988م) .
3535ابن ع�ساكر ،علي بن احل�سن ،تاريخ دم�شق ،حتقيق :علي �شريي( ،بريوت :دار الفكر ،ط،1
1419هـ1998م) .
3636ال ُعقيلي ،حممد بن عمر ،ال�ضعفاء الكبري ،حتقيق :عبد املعطي �أمني قلعجي( ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1404 ،1هـ 1984م) .
3737ابن فار�س� ،أحمد ،معجم مقايي�س اللغة ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون( ،بريوت :دار اجليل،
ط1991 ،1م) .
3838الفريوز �آبادي ،حممد بن يعقوب ،القامو�س املحيط( ،القاهرة :املطبعة امل�رصية ،ط،2
1353هـ 1933م) .
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3939الكالباذي� ،أحمد بن حممد ،حتقيق :عبد اهلل الليثي( ،بريوت :دار املعرفة ،ط1407 ،1هـ).
4040ابن ماكوال ،علي بن هبة اهلل ،الإكمال يف رفع االرتياب عن امل�ؤتلف واملختلف يف
الأ�سماء والكنى والأن�ساب( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1هـ) .
ُربد ،يو�سف ،بحر ال َّدم فيمن تكلَّم فيه �أحمد مبدح �أو ذم ،حتقيق :و�صي اهلل بن
4141ابن امل ِّ
حممد عبا�س( ،الريا�ض :دار الراية ،ط1989 ،1م) .
4242املزي ،يو�سف بن عبد الرحمن ،تهذيب الكمال يف �أ�سماء الرجال ،حتقيق :ب�شار عواد
معروف( ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1400 ،1هـ 1980م) .
4343ابن منظـور ،حممد بن مكرم ،ل�سـان العرب( ،بريوت :دار �صـادر ،ط1990 ،2م) .
�4444أبو نعيم الأ�صبهاين� ،أحمد بن عبد اهلل ،حلية الأولياء ،بريوت :دار الكتاب العربي ،ط،4
1405هـ) .
4545ابن نقطة احلنبلي ،حممد بن عبد الغني ،التقييد ملعرفة رواة الأ�سانيد ،حتقيق :كمال
يو�سف احلوت( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1408 ،1هـ) .
4646النووي ،يحيى بن �رشف ،التقريب والتي�سري ملعرفة �سنن الب�شري النذير يف
�أ�صول احلديث ،حتقيق :حممد عثمان ا خلَ�شت( ،بريوت :دار الكتاب العربي ،ط،1
1408هـ1985 -م) .
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عوارض سماع ال ُّروا ِة
من الشيوخ وأثرها عند احمل ّدثني

د .سعيد محمد علي بواعنة
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