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السالرهداية

اتم!ف!..!!إنَا

والصلاةُ،الذاكِرينحَمْدَنِعْمتَهالشاكِرِينَمُلْهِمِالقَيُّومِالحيللّهِالحمدُ

وعلى،للعالَمِينرَحمْةًالمُرسَلِينَسَيِّدِمحمَّدٍعلىالاكَملانالأَتَمَّانوالسَّلامُ

والتَّمَسُّاشِالسُّنَّةِباتِّباعَالمُطَيَّبينَ،المَتينالحقِّبحبلِالمُعتَصِمِينَالطَّيِّبِينَآلِه

التَّصدبتوَجهِعَلَىجهَديِهللعَملالمُختارِينَأَصْحابِهوعَلَى،المبُينبالكتاب

لَهُمالتابِعِينَوعلى،للتَّابِعِينتفاصيلِهابكلِّشِزعَتهلتَبلِينعالمنُتَجَبينَ،واليَقين

تعالىاللّهُيَرثَأنْإِلى-الأجيالِوتعاقُبِالأَزْمانِتتَابُعِ-عَلَىباِحسانٍ

الوازِثين.خَيرُوهوعَلَيهاومَنالأرضَ

بَعدُ:أمَّا

إلىبأَسْرِهاالانسائيةَتَقُودَأنْلهاقُدِّر-التيالأُمَممنأُمَّةٍكلِّلِمَجدِفانَّ

فَهمِهاإلىيُوَفَّقُلِمَنتُبِيحُرُموزاًوالسُّموِّ-والتحضُّرِوالرُّفِيِّالرِّفعةِصُرُوحِ

أبوابِه.ومَفاتيح5َقِيَادِزِمامَأبعادِهاواستيعابِ

للفَخرمَدعاةًالدُّهور-وكَرِّالعُصُورمَرِّ-علىالرُّموزُهذهكانتوقد

لكلِّبَل،فَحَسْبُإليهايَنتَمونَالتيأُمَمِهملأَبناءلا،والشُّموخوالاعتزاز



الساديمهداية

يجسِّدونَهوبِما،الأَعلىللمَثَلحقيقيَّةٍصوزةٍمنيُمَثّلونَهبِما؛الائسانيةأَبناء

سَوِي.حُزإنسانٍكلُّبلوغِهاإلىيَطمَحالسموِّفيغايةٍمن

البَرّاقة-بالامتيازاتالحافِلتاريخهاامتداد-علىالبَشَريَّةُتَعرِفولَم

الرُّموزمنالمهولالكَمِّلذلكاحتوائِهفيالاسلاميةالأُمَّةمَجدَيُدانيمَجداً

يَنتَميمَنمعتَعاطِيهاعَدَممِنبهتعالىاللّهفَضَّلَهامابسببوذلك؛الأَنيقة

أطرافِمتراميَةَأعلامهانُجومُفكانت،عِرْقِيٍّأوطائفيٍّأساسٍعلىإليها

مَغرِبِها.إلىمَشرِقِهامنالأَرضمُحيطَيبينَالجُغرافيَّةِالرُّقعةِ

تلكأَهَمِّأحَدَاءَبنالبخاريُّإسماعيلَبنُمحمَّدُاللهعَبدأبوالامامُكانَوقد

-عندَاسمُهارتَتطَحيثُ؛المَجيدالاسلاميَّةالأُمَّةتاريخسَماءفيالخالِدةالرُّموز

هوذلك؛الكريمِتعالىاللهكِتاببعدَأيديهمبينَكِتابٍبأصَحِّ-المسلِمينجُمهور

القَولِيَّةَع!مروادلّهرسولسُنَّةَ--باختصارٍفيهجَمَعالذيالصَّحيح""جامِعُه

شَغَلَ؛والعُمْقِوالتَّركيزِالدِّقَّةبالِغاستِنباطيأسلوبٍفي،والتَّقريريَّةَوالفِعلِيَّةَ

الاسطُر!هذهقِراءَةِلحظةِوحتَّىألفَيومِمنذُوالمُحَلِّلينَالباحثين

ذلكفَهْممفتاحَأنَّوحَديثاً--قديماًوالفَهْمِالمَعرفةأهلُأدركَوقد

إيقاناًتفاصيلِها؛بكلِّمؤلِّفِهحياةِواستيعابِفَهْمفييَكمُنُالفَذِّالكِتابِ

مكوِّناتِهبكلنَفسِهالانسانِخُلَاصَةُإلَّاحقيقتِهفيهوماالأُسلُوبَأنَّمنهم

والنَّفْسِيَّة.والفِكْرِيَّةوالاجتِماعيَّةالبِيئيَّةِ

فيالعَبقريِّالامامهذاحياةَالعُلَماءمنكثيرأَفرَدَفقدذلكعلىوبناءً

الاطِّلاعللقارئفَئتَسَنَّى؛موسَّعةًمفصَّلَةًأخبارَهلِيَسُوقوا؛مستَقِلٍّتأليفٍ



السالل!هداية

ذِكْرِهعلوِّأسبابِمعرفةُللباحثولممَاحَالامامِ،هذاشُهرةرَكائِزِعلى

والقَمَر.الشَّمسانتشارَالعِلْميَّةِالأَوساطفياسمِهوانتشارِ

جاءَلِمَنمِنهاجِهوشارعُمُفتَتِحُه)1(الموضوعهذافيألَّفَمَنأوَّلَفكانَ

الامامِتلميذُ،الوَرَّاقُالنَّحويُّالبُخاريُّحاتِمٍأبيبنمحمَّدُجَعفَرٍأبو:بعدَه

ص،صفر

حِلهفيومُلازِمُهووَرَّاقه)1(،والعَلانيَةِالسِّرِّفيوخادِمُه،المقرَّبُالبخاريِّ

البخازيِّالامامأحوالمعرفةفيالناسمَرْجعَذلكبسببفكانَ؛وتَرْحالِه

وباطِناً.ظاهِراً

فمَنمعاصريهعندَوالرَّواجَالقَبُولَالبخاريِّ""شَمَائِلُكتابُهلَقيَوقد

-وبالأَسفيَبلُغناولَمنَسْخاً)3(،وتَدَاوَلُوهرِوايةًالناسُوتناقَلَه،بعدَهمجاءَ

منهالعُلَماءُاقتبَسَهاالتيالنقولِمنطَرَفإلَّاالنَّبيلِالكتابِذلكمن-ئَقُولُ

4(،صخْمجُزبأنَّهالذهبيُالامامُوَصَفَهوقد،مؤلَّفاخِهمطَيَّاتِفيوأودَعوها

يُذكَرلَمولذا،مستقِلبتاليفِالبخاريالامامحياةَأفرَدَمَنإحصاءُالتاريخيالجَردِهذامنالمرادُ)1(

"تاريخفيالبغدادفيكالخطيب،العامَّةالرِّجالكُتُبضِمنِفيموسعةًمطوَّلَةًترجمةًترجَمَهمَنفيه

تراجمهممِمَّنوغيرهم"الكمال"تهذيبفيوالمِزِّيُّدمشقَ""تاريخفيعساكروابنبغداد"

الجردِ.هذافيالمذكورةالمفرَدةالتراجمبعضَتَفوقُقدبتفاصيلها

الثِّقَةَيتولاهالِمَنتستَلزِمُمهنةوهي،السِّكْرِتاريَّةمِهنةَالحَديثعُرينافيتُقابِلُمِهنة:الوِراقَةُ)3(

وافيةً.ترجمةًلهأجدولم،للوزَاقمعلومهوكما،بهايكلِّفُهمَنقِتلمِنالبالِغةَوالأَمانةَالتامةَ

3/9136.:السمْعانيِّسَعْدأبيشيوخمعجممنالمنتخبينظر)3(

لكئناهذا،كتابنامقدمةفيحَجَرٍابنُالحافظُوصفَهوكذلك13/393،:النبلاءأعلامسِيَرُينظر4()

فيسيانيماوينظر،الذهيئالإمامكلاممنووَصْفَهنصوصَهاقتَبَسَوأنَّه،علَيهيقفلَمأنهنُرَى

(.وهَيكَلُهالكِتاب)نَواة:التحقيقدِعامات



السالي!هداية01

ورقةًثلاثينَيُقارِبُماأيْكرَّاستَين)1(؛نحوِفيبأنَّهالسَّخَاوِيُّالحافظُوقدَّرَه

مَخيلويلةً.

بنِمحمَّدِبنُالكَريمعَبدُسَعْدٍأبوالحافظُالامامُ:ذلكَإلىتَلَاثُمَّ

)3(؛مئةٍوخمَسِوسِتِّينَبنسنةَالمتوَفَّى،السَّمْعانيُّالتَّميميُمحمَّدٍبنِمَنْصُورِ

مؤلِّفُهوَصَفَوقدالبُخاريِّ")3(،بَخُورِ"بُخَارُ:سَمَّاهالذيكتابَهفصنَّف

!مَخطوطةٍورقةٍمِئَتَييُقارِبُماأيْطاقةً)4(؛عِشرينَفييَقَعُبأنَّهحَجمَه

علىاعتماداًتَقريراً؛لاتَقديراًالحَجمَذلكقدَّرأنَّهونُرَى3/0136،:والدررالجواهرينظر)1(

إلىأوراقٍالعشرةبينحَجمهافيتتراوَحالكُزَاسةَأنَبالاشارةوجدير،السابقالوصف

:أيبينَهما؛وَسَطاَوأُراها،991ص:العربيالمخطوطمصطلحاتمعجمينظر،العِشرين

أعلم.والله،ورقةًعشرةخمس

الحفَّاظ:وتذكرة03/456،النبلاء:أعلاموسير93/118،:الاسلامتاريخلترجمتهينظر)1(

المذكورُوكتابه،7/018:الكبرىالشافعيةوطبقات91/61،:بالوفياتوالوافي،4/1316

المصادر.نفسفيمؤلَّفاتِهجَرْدةفيمذكو

.الكتابمَضمونبحقيقةأعلموالله،عنوانُهيوحيهمِممّا؟التَخْمينجِهةعلىالكتابَهذاذَكَرنا)3(

91/61-:بالوفياتالوافيفيالصَّفَديُّعنهنقلهفيماالذهيئالامامقدَّرَهاما-علىالطاقة)4(

عَشرةَتُعادِلُ-ذلك-علىالطاقةَإنَّأيْ؛الحَد!ثئالجُزءَبالكُرَّاسيعنيوأُراه،كُرَّاسنصفُ

.أورافٍ

معبالمقارَنةترجمتهيخاالمذكورةالأخرىالشَمْعاف!كتببعضأحجامتقديرَأنَّهذاوُيرَسِّخُ

فعلى؛أوراقٍعمثَرةَتُعادِلُالطاقةَأنَّالحِسابيِّبالتقسيميُظهِرُالكتبلتلكالموجودةالخطِّيةالنُّسَخ

)كماالخَطِّيةونسختُه،طاقةًعَشرةَخمسُأنهقُدِّرَوالاستملاء"الاملاءأدب"كتابُه:المِثالسبيل

خمَسُأنهقُدِّرَمَرو""تاريخوكتابه،ورقةًوخسينوثلاثٍمئةٍفيتقع(مطبوعتهحاشيةآخِرفي

فيأنَّيعنيوهذا؛مُجَفَداًعشرينعلىيزيدُبأنه-1/41:اللباب-فيالأثيرابنُووَصَفَه،طاقةٍمئة

.وزقةٍالمِئِتَيعلىيربوماالواحدالمجفَد



11الساردهواية

،ص!وص،

محمَّدٍبنِجَعفرِبنُاللّهِهِبَةالقاسِمِأبوالمفْلِقُالشاعِرُ:ذلكإلىتلاثمَّ

فصنَّف)1(؛مئةٍوستِّثَمانٍسنةَالمتوفَّى،المُلْكِسَنَاءِبابنِالمعروفُالمِصْرِيُّ

البخاريِّ)3(.تَرجمةفيكتاباً

1(

3(

إلى)نسبةًالطَّلْحِيَّةالورَقةُهيالطاقةَأنَّ-03/463-))السِّيى"فيالذهيئالامامظَنَّوقد

(.طاهرٍبنِطَلْحةَالخُراسانيّالأمير

بها،تَشبيهاالوَرَقةُسُمِّيَت؛الصَّغيرةالنافِذةطاقةَحَجمِهافيتُعادِلُكبيرمووَرَقةأنَهاوأُرى

با!:الحديثِعُرْيخنافيالمسمَّاةالطباعيةالورقةمنبقليلأكبرَوأُراها،الطلحيَّةُالورقةُهيولعفها

أوراقٍعشرةِفييكونُمامُحتَواهافيتُساوِيالحَجمِبذلكوهيسم(،7093*4)3-ول()3

ومعجم1/93،:السمعانيِّشيوخمعجممنالمنتخبتحقيقهامشينظر.أعلموالله،صغيرةٍ

.741ص:العربيالمخطوطمصطلحات

.31/048:النبلاءأعلامسِيَرلترجمتهينظر

)11483(،:بالرقممحفوظٍمجموجضِمنَ،بدمشقَالظاهريةالمكتبةفينسخةالكتابهذامن

العلماءوأعمالجهودبمعرفةالقاريإتحاف"كتابمنالكتابهذاحولَنقلتُهمااستفدتُوقد

93.ص:الحسنيعرارعصاملمحمَّداالبخاريصحيحعلى

منفتبيَّن564(؛)صالظاهريةالكتبدارلمخطوطاتالعامالفهرسراجعتُوقد

!(،1338سنةَ)المتوفَّىالجزائريطاهرالشيخبخ!كُنَاشأنَّهالمجموعلهذاالمفهرِسينوصفِ

أعلم.والله،اللفظةلهذهالمعروفبالمعنىكِتاباًيكونَأنْأستبعِدفأنا؛ورقةًعشرينفييقحوأنَّه

غيرُلأَئهنَظَر؛الشاعرالملُكسَناءابنإلى-وجودُهصَحَّ-إنْالكتابهذانِسبةفيوعندي

بنُاللههِبَةُالقاسمِأبو:هوالكتابِهذامؤلِّفَيكونُفقد،الأَدَببغيرعِنايةلهفيمَنمَعدودٍ

الآخِذِينمنجماعةًأدركوقد،مئةٍوثلاثخمَسينَسنةَالمتوفَى،البغداديُّالمُقرئُالهيَثَمبنجَعفرِ

الخطيةالنسخةفييُذكَرلَمفلعفَه14/96،:بغدادتاريخمنترجمتهفيكما،البخارفيالامامعن

فالتهالمشَهورِ،(جعفرٍبنالله)هِبةإلىمفهرِسِهاظنُّفزَلَق(؛)جعفرٍفوقَمَننَسبِهمِنالظاهرية

أعلمُ.



السالثطهداية13

سالِمِبنِمُولمىبنُسُلَيمانُالرَّبيعِأبوالحافظُالامامُ:ذلكإلىتلَاثمَّ

وستِّوثلاثينَأربعٍسنةَالمتوفَّى،البَلَنْسِيُّالأَندَلُسيئُالحِمْيَرِفيُحَسَّانَبنِ

ومَن،الامامِالبُخَارِيِّباَخْبارِ"الاعْلَامُ:سَمَّاهالذيكتابَهفصنَّفَ)1(؛مئةٍ

المَلِكعَبدابنُوَصَفوقد،والأَعْلَامِ"الأَغْفَالِمِنعَنهروايَتُهبَلَغَت

كَبيرة)1(.كُرَّاسَةبانَّهالكتابِهذاحجمَالمَراكشيئُ

محمَّدُاللهعَبدِأبوالدِّينِشَمسُالاسلاممؤَرِّخُالامامُ:ذلكإلىتَلَاثمَّ

)3(؛مئةٍوسَبْعِوأربعينَثمانٍسنةَالمتوفَّى،الذَهبيُقَايْمَازَبنعُثْمانَبنِأحمَدَبنُ

عِدَّةٍفيالكتابَهذاذَكَرَوقد،"البخاري"مَنَاقِبُ:سَمَّاهالذيكتابَهفصنَّفَ

مادَّتَهلخَّصوقد،العَجَبُفيهضَخمجُزبربأنَّهووَصَفَهمؤلَّفاتِه)4(،من

)5(.النُبلاء"أعلام"سِيَركتابهفيالبخاريِّالامامترجمةضِمنِفيوأدخَلَها

)1(

)3(

)3(

)4(

)5(

النبلاء:أعلاموسير83،/صالرابعالسِّفربقية:الملكعبدلابنوالتكملةالذيللترجمتهينظر

ترجمته.مصادرفيمَذكوروكتابُه،4/734:الطِّيبونَفح،4/1741:الحفَاظوتذكرة،33134/

86./صالرابعالسفْربقيَّة:والضلَةالمَوصوللكتابَيوالتكملةالذَيلينظر

"،الاسلامتاريخكتابهفيومنهجه"الذهبيُ:مَعروفعَؤَادبشَارالدكتوركتابلترجمتهينظر

...".الاسلاممؤرنم،الذهبيُالحافظ":الشيخالسَّئارعبدالفاضلالأستاذوكتاب

فيالشَخَاويُّأيضاًالحافظُوذكَرَه،3/556:الحفاظوتذكرة،91/374:الاسلامتاريخينظر

.30361/:والدررالجواهر

بالوفياتالوافيفيلهتَرجمَعندَماالذهبيالامامشيخهعنمتحدِّثاَالضَفَدِيُالذينِصلاحُقال

جَرَىومَنالأَربعِالأَيِفَةمئل،الذَاتِقَايِمُمُصَنَفواحِدٍلكِلِّالأَعْيانتراجُمفي)ولَهُ:3/161

صغيرمُلَخَح!الكتابِذلكاَثارِمنلَنابَقيَوقد!.االنبلاء(تاريخفيالكُكَأَدْخَلَلكنَّه،مَجراهم

وهوءموءَ"
الملخصهذاطُبعوقد659(،):برقم)طَلعت(المصريةالكتبدارفيمحفوظةخطيَّةنسخةمنه

ببيروتَ.الزَجماندارعنوصدَره(41)33سنةَ
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أحمدَبنِعليِّبنُعمَرحَفْصٍأبوالدِّينِسِرَاجُالعَلَّامةُ:ذلكإلىتَلَائمِّ

فصنَّفَ)1(؛مئةٍوثَمانِأربعٍسنةَالمتوفَّى،المُلَفنِبابنِالمعروفُالاَنصاريّ

السَّخَاويُّ)3(.الحافظذكَرَه،البخاريِّالامامقرجمةفيكتاباً

بنِالثهعَبدِبنُمحمَدُاللّهِعَبدِأبوالدّينِشَمسُالعلَّامةُ:ذلكإلىتَلَاثمَّ

أَثنتينسنةَالمتوفَى،الدِّمَمثْمقيئالدِّينِناصِرِبابنِالمعروفالقَيْممِيئُأحمَدَبنمحمَّدِ

بِتَرْجَمةالأَخْباريِّ"تُحفة:سَمَّاهالذيكتابَهفصنًّف)3(؛مئةٍوئَمانِوأزبعين

"أ4(.البُخاري

الكِنانيِّالحافظكِنَانَةفيالمتتابِعةالجهودتلكجَغبَةِنِبَالُاستقَرَّتثم

المتوفَّى،العَشقَلَافطحَجَرٍابنمحمَّدبنعليبنأحمَدَالفَضْلأبيالذينِشِهَابِ

الفَذَّةِ؛عَبقريَّتهووَتَرَذِهنِهقوسَلهافشَدَّأه(؛مئةٍوئمانِوخمَسينائنتينسنةَ

المسَدَّدةُ.الرَّميَةُ!ذهفكانت

فقد؛الأَريجهذاخِضَمِّفيدَواتَهحَجَرٍابنُالحافظُيَغْمِسَ!ألطغَرْوَولا

.1/001:اللامعوالضوء،311ص:حَجَرٍابنللحافظالكامنةالدررذيللترجمتهينظر1()

.30631/:لدررواالجواهرينظر(3)

.8/301:اللامعوالضوء،:3/385المؤيمسىوالمَجْمَع،3/37:1الفريدةالعقوددررلترجمتهينظر)3(

"ثررفيوالمقَريزي،177لم9:"المشتبه"توضيحكتابهقينَفشهالدينناصرابنالكتابَهذا41(ذَكرَ

وقد،خطيَّةنسخعدَّةوللكتاب،0361لم3والدزر:الجواهرفيوالسَّخاوي"،الفريدةالغقود

.ببيروتالاسلاميةالبشائردارعنوصدرظبع

كتِبَبمااكنفاءًلهنترجمولم،والدَّرايةالزوايةتاريخمَسَارفيالمِقصَليَّةالشخصيَّاتِأهَمأحَدهو5()

محمودضاكرالفاضلالأستاذدراسةرَيبَ--ولاأفضلهامنموسَّعةِ،دراساتٍمنحولَه

متداوَير.مطبوعوكلاهما،الشيخالستَّارعبدالفاضلالأستاذودراسة،المنعمعبد
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مُولَعاًكانلَطالمَاشَخصِيَّيناهتمامَينظِلَالنَسيممنالضَّميرمُتْرَعَكان

وهما:ألَا؛بهمابالعناية

والخاصَّة؛العامَّةالأَعلامِوتراجُمِالرِّجالبعلمالتامُّالتخصُّص11ُ.ا

منها:،المَجالَينهذينفيمَشهورةٍمؤلَّفاتٍعِدَّةَألَّففقد

".التهذيب"تقريب:وخلاصتُه،الكمالتهذيبتهذيب-

وذيلُه.،"و"تَقويمه"اللسان"تحرير:5وملحقا،الميزانولسان-

الأَربعة.الأئمَّةرجالبزوائدالَمنفَعةوتَعجيل-

الصحابة.تَمييزفيوالاصابة-

(.سَعْدٍبنالليثالامام)ترجمةالليثيَّةالتَّرجمةفيالغَيثيَّةوالمَرْحمَة-

(.الشافعيِّلاماما)ترجمةإدريسابنبمَعالينيسالتأْوتَوالي-

وذَيلُه.،الثامنةالمئةأهلأَعيانفيالكامنةوالدُّزَر-

متداوَلة13(.مطبوعهمعروفةكُلُّهاالكتبوهذه،وغيرُها

للكثيرنواةًالامامهذاكانفقد؛البخازيِّبالامامالخاصَّةُالعِنايَة1310ُ

منها:،حَجَرٍابنالحافظمؤلَّفاتمن

مي،

".الساري"هدَى:ومقدّمته،الباريفتح-

".التَّوفيقو""التَّشويقدا:وملخَّصُاه،التعليقوتغليق-

".البخازيِّعَوالي":أيضاًويسمَّى،البخاريبأَبْدالالدَّازيوبُغية-

السِّتَّة.الكتبعلىالمفرَد"الأدب"وزوائد-

1(.9وه491و1=)3/683:39والدررالجواهرلهافينظر،وذييه"الميزانلسان"مُلحَقَيباستثناء(1)
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البخازيِّ.شيوخمنوالمُهْمَل-

الأَعْلام)1(من""البخاريِّفيذُكِرَبمَنلاعْلاموا-

15

قدالعِلْميةالأَوساطِفيحَجَرٍابنالحافظِاسمَبأنَّالادِّعاءُيُمكننابل

فَسَّرمَنأفضَلِمِنبكَونِه؛البخاريّالامامباسموَثيقاًارتباطاًارتَتط

عندَمعروفأمروهو،عبازاتِهمقاصِدَبَيَّنمَنأَدَقِّومِن،إشاراتِهمُغْلَقاتِ

المختصَين.

طبيعيةًنتيجةًكانالبخاريِّالامامترجمةفيلكتابٍتأليفَهأنَّ:والحاصِلُ

للكتابتأليفهإلىدَعَتالتيالظروفُكانتوما،العِلْميِّسَيْرِهلِخَطّحتميةً

غَيرَ.لاالمَوْسِمباكُورَةفيالثَّمَرةلقَطَافِاستعجالاًإلَّا

النِّطاق،هذافيحجرٍابنالحافظبعدَالعلماءجهودُتتابَعتوقد،هذا

خصوصاً،المَنقولةالنصوصناحيةمنالرَّتيبِالتكّرارِمننَوعًفيلكنْ

تكنلمنَفعاً)3(،المطالِعَيُجديلاحَشْداًالجهودتلكإحصاءَجَعَلَالذيالأمر

مَوَدَّةٍذِكْرىإشارةِتَرْكَإلَّاالعصورعِبرَ-أُزى-فيماتَجَدُّدهمنالغايةُ

)56(،=667و93(،و)38-1/666:والدررالجواهر-تِباعاً-والتغليقالفتحلغيرينظر1()

)187(.=683و1(،)56=678و)18(،=466و

المصئفاتمنالكَمِّذلكفيوَرَدَلِماَموضوعيةٍفَهرسةٍإلىالحاجةبأمسِّفنحنذلكومع)3(

التيالعِلْميةالاشكالاتمنالكثيربحلالمتعلِّقةالفِكريةوالاضافاتالبحوثمنالمتلاحِقة

لابداعخاماًماىةللباحثينيوفِّرُالذيالأمر؛البخاريالاماملدىالخَلَّاقالغموضأثارَها

حياتَنايُثريبمَاالفَد،الامامهذاوآثارحياةعلىالضَّوءمنمزيدِإلقاءفينافعٍمتجَدِّدتحليلي

والشدَادَ!الهدايةَ-الجادِّينَوللباحثين-ليتعالىاللهاَسألُ،نَشاطَهاويُحيالمعرفيةَ
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الظِّلالالمبارَكةالمَنبَتالطيِّبةالنَّخلةِهذهجِةْععلىانتماءٍبَصمةِوتسجيلَ

إلَّااليومَالكتابِهذاتَحقيقفيعَمَليوما،العِلْميَّةوالئِّمَارِالخُضْرةِالدائمة

بالقَبولِ!الامضاءَتعالىالدّهَفنسأل،ذلكمِنمُشْقَة13(

-كللأ-ل!*-

(.قش)م:العروستاجينظرالجِلد.علىالجديدُالثوبُيَتركُهالذيالأثَرُ:المشقَة1ُ()
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التّحقيقدِعَامَاتُ

17

الكِتابِ:أصَاقة

ابنالحافظإلىالبُخازي"لسِيرَةالسَّاري"هِدايَةئِسْبةصِحَّةفيشَكَّلا

:لأسبابٍوذلك؛ا"ورالعَسْقلَانيِّحَجَرٍ

هذاهوذَكَروقد،الكتابآخرفيباسمِهالمؤلفتَصريحُ:الأوا

كتابهمنالبخاريِّالامامترجمةأثناءفيبعنوانهيُصَزحَأندونَالكتابَ

فيجًعْتُهاقَدتجدًّا،كَثير)مَناقِبُه:قالحيث؛9/45":التهذيب"تهذيب

تَعَاليقعَلَىفيهيمَالَمتُالَذيالكِتَابِآخِرِفيمقاصِدَهولخَّصت،مُقْرَدٍكِتات

"ترجمة:وسَفاهالأُخرىكُتُبِهبعضفيأيضاًوذَكَره!،االضحيحِ(الجاهعِ

")1(.البخاريِّ

منوالناسخُالنُّسخة،أوَّلفيأيضاًبذلكالناسختصريجُ:الئاني

سيأني.كما،المؤثفتلاميذ

شيخِهلمؤلَّفاتجَرْدِهفيبذلكالسَّخَاويِّالحافظِتصويحُ:الئالث

)186(،=3/681والدُّرز":"الجواهرترجمتهفيهأفرَدَالذيكتابهضِمنَ

ابنالحافظِبِطانَةُفهو؛هذامِثلفيالناسِعُمْدَةوالسَّخاوي13ُّ)3(،آ3/0و

3/9.:المؤسسوالمَجْمَع،3/705و،3/037:مصر()طالغمرانباءينظر11(

"ترجمةباسمالكتابنفسمناُخرىمواضعَفيوذكَرَه،الموضعَينهذينفيباسمهصزح)1(

"ترجمةسفاهوكذلك،5311و3511و9411و4711و7801و3/9601:ينظر"،البخارفي

.901/و،415و8061/و،3/7:اللامعالضوءفي"البخاري
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بينِمنوالخاصَّةالعامَّةأحوالِهبمعرفةوالخَصِيصُ،عِلْمِهوذُبَالَةُ)1(،جًرٍ

الباحِثين.لدىمَعلومهوكما،طُلَّابِهجَمْهَرة

:الكتابعنوان

الخطيَّةالنُّسْخَةطُرَّةعلىالمُقَيَّدُالعُنوانُهو"البُخَاريلِسِيْرَةِالسَّازِي"هِدَايَةُ

).3/ب55:)قأيضاًالكتابآخِرِفيالمُقَيَّدالعُنوانُوهو33/أ()3(،4:)ق

مصنَّفاتجَرْدَةِفيالكِتابَهذاالسَّخَاوِيُّالحافظُسَمَّىوكذلك

مو،

السَّارِي،)هدَى)3(:فقال؛عُنوانِهتحديدِفيتَرَدَّدَلكنَّه،حَجَرٍابنِالحافظ

ابنَالحافظَأنَّفَأُرَىوو،ا..0(البخاريلِسِيرة)4(السَّارِيهِدايَةُ:لَهُويُقَالُ

التردُّدعلى،مَعاًبالاسمَينأوَّلاًالبخاريِّالامامتَرجَمهسَمَّىقدكانكرحَجَرٍ

صًص،
نسخَتِه،فيمعاالاسمَينقَيَّدَوأنّه،"السَّاري"هِدَاية:أو"السَّارِيهدَى"بين

عووصَصبهصعصَ،
إليها)6(،"السَّارِي("هدَى)هاسمَنَقلَالباريفتحمقدِّمةكِتابةاتمَّلماإنهثمَّ

ل(.ب)ذ:العروستاجينظرالسِّراج.فَتِيْلَةُ:الذُبَالَةُ)1(

الأصلِ.لخ!مُغايِرٍبخ!كُتبَقدالعنوانَهذالكنَّ)1(

.30361/:فيونحوه(،)186=3/683:والدررالجواهرينظر)3(

السابق.التعليقفيالمذكورالثانيالموضعمنوالتصويبالسند(،:إلىالمطبوعفيتصحَّفت(4)

فتح"مقدمةلاسمالصحيحالضَبيهوهذا،مَقصورةألفاَخرهالدالوفتحالهاءبضمّ)4(

آخرهالدالوسكونالهاء-بفتح"السَّاري"هَدْيبرتسميتهامنالناسبينالمتداوَلأمَّا،"الباري

دارفيالعاملينالاخوةإلىالتسميةهذهتصحيحإلىالتنبيهفيالفضلُويعودُ،تصحيففهو-يا

ابنالحافظعنوانَهكتَبوقد،الكتابلهذانفيسةخَظيةٍنسخةٍعلىوقَفواحيث؟المتَّحدةالكمال

بمنهوزادَهمخيراًاللّهفَجزاهم،قَلَمٍضَبْطاَنِفاً-ذَكَرتُ-كمَاالكتاباسمَوضَبَطبخطَّهحَجَرٍ

وسَدَاداً.توفيقاً

)913(.=3/676:والدررالجواهرينظر،مئةٍوثمانعشرةَثلاثَسنةَتأليفهامنانتهى)6(
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سَمِعَهامِمَّنغيرِهعندَلبقائِها؛الوحيدةنسختِهفيالأوَّلِالاسملِحَذْفِيَعُدولم

ترجمةلكتاب(الساري)هِدايةالثانيالاسمُفَصَفَا؛يُماثِلُهمالسببٍأوعليه

أعلم.واددّه،البخاريِّلاماما

اسمِاختيارِتعيُّنفيالترَدُّدِأوللشكِّمَجايعو-ذلكعلى-بناءًيبْقَفلم

الحمدُ.وددّه،الكِتَابِآخِرِفيالمقيَّدالكتاب

المعتمَدة:النُّسخةطُرَّةفيالناسِخُكَتَبَهماالاختيارِهذاعلىيشَوِّشُولا

بَعدِه-ومِنكُتُبهبعضفيالمؤلِّفُسَمَّاهماأوالبخاريِّ"،الامام"مَناقِبُ

صادِرذلكَفانَّالبخاريِّ")1(؛"تَرجمةبىمِراراً-السَّخَاوِيُّالحافظُتلميذُه

المختَصِّينَعندَذلكفيريبَولا،ومعناهالكِتابفَحْوَىإرادةعَلَىمنهم

أعلم.والله،المصنَفاتأسماءضَبْطِبشؤون

الكِتابِ:قَضِيةُ

كانَمئةٍوثَمَانِخَمْسٍسنةَالمبارَكِرَمَضانَشهرمِنالثالثالأُسبُوعفي

للامامالضَحيحِ"الجامعِ"قِراءَةمنيَنتَهُواأنْوَشْكِعلىالعِلْمطَلَبةمن"8

البُرْهانِمَدْرَسَةفيالقَطَّانِ)3(ابنِالدِّينشَمسِشَيخِهمعلىالبخاريِّ

والدرر:وأَلجواهر،9لم3:المؤسسوالمَخمَع،3/705و،3/037:مصر()طالغمرإفباءينظر1()

،453و061لم8و،3/7:اللامعلضوءوا،5311و3511و9411و7411و7801و39601لم

.01لم9و

،مئةٍوسَبْعِوثلاثينَسَبْعٍسنةَرُرلدَ،السَّمَنُّوْدِيُعمربنعيسىبنمحمَّدبنعليبنمحفَدُ:هو)1(

عشرةَثلاثَسنةَتوفيبعضِها،فىومهَروغيرها،الهـشرعيةالعلومِشتئوقتِهألمةمنوسَمِع

.9/9:اللامعوالضوء،3933لم:المؤمسىالمَخمَعفيترجمتهتنظر،مئةٍوثمان
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الحاضرِينَأَحَدَالعَسْقلَانيُّحَجَرٍابنُالحافظُوكانبالقاهِرَةِ،المَحَلِّي

فييُقْرأَأنْالعُصُورتلكفيالسائِدةُالعادةُوكانتتلك)1(،السَّماعَلمجالِس

الكتاببأهميهةتَعريفيَّةٍطَبيعةذوكِتابالكَبيرةِالكتبسَمَاعَخَتْمِمَجلِسِ

الرليسيَّةالجَوانِبَتفاصيلِهفيالكتابُذلكيَتناوَلُ،مؤلَّفهومَكانةِالمَسموع

القَطَّانابنُ-ولعفَهالحاضِرينَبعضَأنَفيَبدوالمقصَد)3(،ذلكإلىالمنبّهة

لذلككتاباَلهميؤثفَأنْالمَوَدَّةِبابَةِمنحَجَرٍابنِالحافظِإلىطَلَبَ-نفسُه

رَغْبةًالظَلَبُذلكووافَقَ،المُرْتَقَبِالخَتْمِمجلسِفيعَلَيهلِيَقرَوُوهالمقصَد

الكتابُ.هذافكان؛لِذلكَفأَجابَهم؛الحافِظِنَفْسفيرابِضَةً

مَفاييحأهمِّمنهوالتأليفإلىالداىتَحديدَأنَالباحثِعلىيَخفىولا

مراعاتِهاعلىيُؤَمَّس!التيالمَرْكَزيَّةُالزَكيزةُفهووبالتالي؛الكِتابِقَضِيَّةفَهْم

بثقِه.خِدمَتِههَيكَلُ

1(

3(

يكنلَمذاكالسَّماعَمَجلِسَأنْويبدو،8/94:اللامعوالضوء،3/4711:والدررالجواهرينظر

لتَزجيةالأصدقاءبعضبينمَعقوداًردِّئامجلِساَكانوإنَّما،العلمأهلعندَالمعروفبالمَعنىمجلِساَ

نأنفسُهالحافظذكروقد،المجلِسذلكفيبالحاضرينجَرْدقريباًوسيأتي،الضياموَقت

63.ص:الإصررفعينظر؛عائليلسببٍكانالقَطَّانابنِدروسَحضورَه

إلىراجعالئبايُنَهذاأنوأُرى،خَثمِهمَجلسفيلاالشماعافتتاحمَجلِسفييتمُّذلككانأحياناً

المَسموعَالكتابِبحيثئاتمعرفتهمفيمُبتَدئينَكانوافانْ؛للشمَاعالحاضرينالطَّلَبةنَوعيةِمراعاة

علىالاطِّلاعبعدَالمنهجتوضيحمنكنوعَ؟النوعهذامنبكتابِالشَماعخُتِمَومشكلاته

الشماعُافتُتِحَومشكلاتِهالكتابحيثئاتِمعرفةِفيالتمكنمنشيءِعلىكانواوإن،أوَّلياته

الامام"صحيحليخاص!التفصيلوهذا،تفاصيلِهفيالخَوضقبلَالمنهجتقريرمنكنوعَ؛بذلك

أعلم.وادله،"البخاري
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وهَيكَفه:الكِتَابِنواة

علىقَلَمٍبِرَكفَمةِيُؤَلَّفُكِتاباًأنَّالرَّأْيِبادِيَالباحِثِذِهْنِإلىيَتَبادَرُقد

فيهلِمؤَلِّفِهيَكونَأنْيُمْكِنُلاخاصَّةٍمُؤَقَّتةٍلحاجَةٍواحدؤجُمُعةٍفينَظَرٍعُجَالَةِ

منسَريعاًالمنتَجَةِللمؤلَّفاتالعامِّالاطارِعنخارجخاصّمحَدَّدمَنْهَح

يَستَحِقبحيثُ؛المتأَنيغيرِالفَطيرِوالنَّقْلِوالتَّلخيمالمُجَرَّدِالمَحْضِالجَمْعِ

المُختَصّ!.غيرِللقارئملَامِحِهوتبيينَعندَهالوقوفَ

المَنْهَجيخَطِّه-فيمؤلّفَهلأنَّ؛"الساري"هدايةعلىمنطَبِقٍغيرُوهذا

منفهو؛التأليففيالسَّطْحِيِّالأُسلُوبِذلكإلىالمَيَّالينمنيَكُنلَم-العامِّ

القارئإلىالصحيحةالمعلومةإيصالفيالمؤلِّفبمسؤوليَّةِالمُوقِنينَالعلماء

الخطأِصبيانعلىالحريصينالكبتَابأشْهَرمنكانولذلك؛مستوياتِهبكلِّ

حافِلَةمؤَلَّفاتُهوهذهالنَّقدِ،فيالحاصِلالزَّلَلوتَوضيحِ،النَّقْلفيالواى

منأكثَرَيُشَكلُبمَاوالاستدراكاتوالتتبّعاتوالاعتراضاتبالانتقادات

العِلميةِ!مادَّتِهاثُلُثِ

فيمَنهَجِهمَلَامِحمنجانباًالكتابِلهذامقدِّمتِهفيالحاف!سَجَّلوقد

مَلَامِحَالكِتابِتحقيقفيالعَمَلخِلَالمنواستَقرَأْتُ،الكتابِتأليف

التالي:فيذلككلّتَلخيصُويُمكِنُ،أخرى

المعلوماتلاستِقاءالمصادرمنمحدَّدةٍمَجموعةٍعلىالاعتِمادُلاً:أوَّ

المَرْكَزيَّةَالكتُبَالحافظُانتقىفقد؛البخاريَالامامحياةبتفاصيلالمتعلّقة

وأشارَمقدّمتهفيأهمَّهاسَمَّىوقد،الغَرَضلذلكالواسِعالمَضمونِذات
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:الكتابفيبأسمائهاالمُصَزَحالمصادرتلكوأهمُّ؛غَ!يرِهامننَقلِهإلى

.الوَرَّاقجَعفرٍلأبي،البخاريِّشَمائل-

الحاكم.اللهعبدلأبينَيْسابُورَ،تاريخ-

الخَلِيليِّ.يَعْلَىلأبي،الارشادُ-

الغُنْجَارُ)1(.اللّهعَبدِلأبي،بُخارَىتاريخ-

البغدادفيَ.الخطيبِبكرٍلأبي)بَغدادَ(،السَّلَاممَدينةتاريخ-

عَساكِرَ.ابنالقاسملأبي،دِمَشقَتاريخ-

منينقُلُهاالتيالنصوصعلىكتابِهعافَةَبَنَىأنَّهالمقدَّمةفيذَكَروقد

هذاإلىإسنادَهوساقَ،الكتابِلِهيَكَلِنَواةًمنهمتَّخِذاًالوزَاقجعفرٍأبيكتاب

وَقَفَكونِهفيولي،عليهباطّلاعِهالقارئَيُشعِرُبِمَاووَصَفَهالمقدِّمةفيالكتاب

كُتُبمن5استفادَإنَّماعنهنقَلَهماأنَّوأُرَىنَظَر،بعينِهوراصالكتابهذاعلى

وسيَجِدُ؛النبلاء"أعلامو"سِيَر"البخازيِّ"مناقبُسِيَّماولاالذهبيِّالامام

أعلمُ.والله،التحقيقهوامثرثنايافيالظنِّذلكمِصْداقَالقارئُ

الأسماء"تهذيبكتابمنالنُّصوصمنكثيراًنَقلَقدالمؤلِّفَإنَّكما

حينَ؛موضِعَينفيإلَّاباسمهيُصَزحَأنْدونَأيضاًالنَّوَويِّللامام"واللغات

النَّوَويِّ.الامامعبارةنَصَّنقلَ

بالغُنْجارلُقِّبَمُ!رِ،حافظثقه،الوَزَاقُالبُخاريُّكامِلبنسُلَيمانَبنمحمَّدبنأحمدَبنمحمَّد:هو11)

وأربععشرةَاثنتيسنةَتوفي،الوَجنتَينأَحمرُ:معناهوالغُنْجارُالغُنْجارُ،موسىبنعِيسىحديثَلِمتمعِه

.17/403:النبلاءأعلاموسير)الغنجار(،=01/78:للشَمْعافطالأنسابفيترجمتهتنظر،مئةٍ
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وَعَدَمُ،إليهاالحاجَةِحَسْبِعَلَىالمَعلوماتٍإيرادِفيالاختصارُ:ثانياً

المَجلِسوقتِلِضِيقِمراعاةًجِدًّا؛نادِراًإلَّابعَميهاالمَعلومةِحِكَايةتكرارِ

فيهِ،الحاضِرينَنُفُوصِإلىالمَلَلِلدَبيبِوتَجنُباً،الكِتابِلاسماعالمَعقودِ

فيمكانةًأهَمُّهيكتُبٍبتصنيفِنفسِهالمؤلِّفانشِغالِلضُغوطِوانسِياقاً

خارجي.لاذا!ءبدافعٍتأليفِهاإلىقصَدَلأنَّه؛نَظَرِه)1(

مَعلوماتِهمَصادِرِإلىأسانيدَهالمؤلِّفِذِكْرِعَدَمَالاختصازُذلكَوَيشْمَلُ

المقدِّمةإ3(.فيذلكنَفسِهعلىاش!تَرَطكَمَا،نادراًإلَّاسِياقِهاعندَالمنقولَة

وتَلخيصُالعِبَاراتِ،نَقْلفيالتصرُّفُالاختِصارِ:بذلكويلتَحِقُ

يُخِلُّ؛مُجْحِفٍحَدإلىأحياناًيَصِلُقَدالذيالأَمرُ،المَرْوِّيةالحكاياتِتَفاصِيلِ

1(

1(

"ميزانتلخيصمنالانتهاءوَشْكِعلىهذالكتابناتاليفهوقتنفسفيحَجَرٍابنُالحافظُكان

غدَّة(،أبي)ط9/614=الهند()ط6/894:"الميزان"لسانينظر؛الذهبيللإماملاالاعتدال

كتابَةِمنانتهىقدوكان"،التعليق"تغليقكتابهبتبييضأيضاًمشغولاًالفترةتلكفيوكان

والدرر:الجواهرينظر،مئةٍوثَمانسَبْعٍسنةَتبييضِهمنوانتهىمئةِوثَمانثلاثٍسنةَمُسوَّدتِه

1/665=.)37(

موضعًاوعشرينواحدٍفيإلَّانَقلِهمصادرإلىإسنادَهيَسُقفلَم؛الشَّزطِبذلكالمؤلِّفالتَزَمَوقد

،(07301،013،136،137)3(،:ص)بغداد"ا/تاريخفيالبغداديِّالخطنبإلىستة:فقط

أبيإلىواثنان1(،501،601،14-53،401:ص)/1دمشقا/تاريخفيعساكِرَابنإلىوأربعه

:ص)السِّلَفِيئطاهِرٍأببإلىواثنان913(،،-136137:ص)الارشاد///1كتابهفيالخَليلييَعلَى

طاهِرٍوابن157(،:ع)مَنْدَهوابن131(،:)صعَدِىلمابنمِنكُلإلىوواحد(،61،911

وابن137ِ-118(،:)ص"الكلاما/ذمِّكتابهفيالأَنصاريِّإسماعيلَوأبي131(،:)ص

البخاريِّ!"شمائلكتابإلىإسنادُهأمَّا134(،:)ص"الحديثعلومفي!امقدّمتهفيالصَّلَاح

عنه.نَقلِهلِكَئرةنَظَراً؛المقدِّمةفيساقَهفقد؛للورَّاق
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منالمَطلوبةِالفالدةِإدراكَالمُطالِعِعَلَىوُيشَوِّترُالمَنقولِ،تجقصودِ

إيرادِه)1(.

مستقلَّةفُصُولٍإلىالبخارفيالامامحياةتفاصيلِتَقسيمُثالثاً:

قَديماًالنَّاسُعليهدَرَحأسلوبوهذافَصلاً،عشراثيئبَلَغَت،المباحِث

بالتتبُّعالقارئذِهْنفيتامَّةًالمَقْطَعيَّةالصُّوَرتَشكِيلُمنهوالمُرادُوحَديثاً،

العامَّةُالصُّورةبالتاليعندَهلتتكامل؛لهالمُتَرْجَمشَخصيَّةتطوُّرلِمَراحِل

مكوِّناتتَحليلإمكائيَّةَللباحث!سيحُالذيالشأْنُ؛التَّرْجمةصاحِبلِحياة

المنهَجِيَّةمقوماتالتحليلذلكخِلَالمنفيستَشِفالشخصيَّه؛تلك

لديه.العِلْميَّة

منفيهايَرِدُماغَريبِوتَبيينُالمَنقولَةالمَعلوماتعلىالتَّعليقُرابعاً:

مؤلَّفاتِه.كُلِّفيعادتهعلى،دَقيقاًتفصيليًّاضَبطاًوضَبطِهاألفاظ

ذلكَ:ضِمْنِفيوَيندَرجُ

س!عو5ًص
مباشِرتعلقلهمامنهاوخصوصا،المهمَّةالعِلميةالمَباحِثِعَلىالتّرْكيزُ

)الثامنمستقلَّينفَصلَينالمؤلِّفُأَفْرَدفقد؛الكِتابتأليفودَوَا!عبمُلَابَسات

"،الصحيح"الجامعلكتابهالبخاريِّالامامتأليفسَببلبَيان(والتاسع

فيه.شَرْطِهولبَيان

وَثيقارتِبا!لهاالتيالمواضيعبعضفيالاستِطرادُ:بذلكوَيلتَحِقُ

عَدَمأسباببيانفيالمؤلِّفتوسَّعفقد؛الكتابلِسَماعالحاضرينبِأحوال

174.-71،73115،173،،64ص:لذلكينظر)1(
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)1(؛الشافعيالامامطريقِمنحديثاً"صحيحه"فيالبخاريّالامامرواية

مَذهَبِه.أتباعمنكلِّهمالحاضرينلكونوذلك

والقَلمِية)3(:العلْمِيّةالكتابِقِيْمَتا

كِلَيهما:أوأمرَينأحَدِعلىاشتمالِهفيكتابٍلكلِّالعِلْميةُالقيمةُيمْمُنُ

المنقولَةِ.النُّصوصنُدْرةُ:الأوَّل

المَطروحة.البُحوثِدِقَّة:والئاني

وَصْفِحَدِّعَلَىيَنْبَغيكَمَامحرّزٍغ!يرَكونِه-برَغْمالكتابُوهذا

معاً:الأمرَينهذينعلىاشتَمَلَقدمؤلِّفُه)3(-

الأُخرىالمراجعفيتُذْكَرلَمقِلَّتِها--علىنصوصٍبتسجيلانفَرَدَفَقَد

)1(

)3(

)3(

.117ص:المبَحَثُينظر

بعدِهمنالعلماءعِنايةومَدى،هـاسماعِهكتابهبروايةالمؤلّفاهتماممَدَى:القَلَميَّةبالقيمةالمرادُ

وجوداً.متلازِمَتَينليستاالقيمتانِوهاتان،منهنسخةٍوتحصيلِالكتابباقتناءِ

جَمَعأنهحَجَرٍابنِالحافظِشيخِهعن-3/965-والدررالجواهرفيالسَّخَاوِيُّالحافظُنَقَلَ

فياتصحَّفتكَغَيرهنَسْخَهُيُسَاوِيلامِم!ذلك)وأكثر:بقولهافتتحهاكُرَّاسةٍفيكُتُبهأسماءَ

يقولُ:سَمِعتُهوقد:السخاويقالثم(،بذلكالقَلَمُجَرَىلكنْلغيرهانُسخةً:إلىالمطبوع

يحرِّرهامَنلييَتَهيَّأْلمثمالأمر،ابتداءفيعَملتُهالأَنِّي؛تصانيفيمنشيءٍعنراضياًالَستُ

سائروأمَّا...الميزانولسانوالتهذيبوالمشتبهومقذمتهالبخارفيشرحسِوَىمعي،

عنهنقلثمَّالروَى...(،ضَامِئَةُالقوىضَعِيفَةُالعُدَدِ،وَاهِيَةُالعَدَدِكَثيرةُفهي؛المجموعات

عنوشغَل،كملولممنهاالكثيرفيشَرَعَ)وأشياء:الكزَاسةتلكآخِرِفيقالأنه--1/696

علىالحكمَهذاالسَّخَاويُّعدَّوقدهـ،االفِرَا(جَوْفِفيالصَّيْدِوكُلُّ؛البخاريِّشَرحُبهاالتَّشَاغُل

فيالمدقِّقَفان؛كذلكالأمرُوليس!النفسوهضمالتواضعبدافعشيخهعنصادراًالمؤلَفات

مؤلَّفاتِهعنرَضاهعَدَمَإنَّ:ونَقُولُ،عليهاحَجَرٍابنالحافظِحُكمِدِقَّةِمَدَىيعلَمالمصنَّفاتتلك

مَثُوبتَه.وأجزَلَاددّهفرحمهالمُسْتَمِرِّ،المعرِفيءوتَرَقِّيهالمتُجَدِّدِالعِلميئتَطَوُّرِهعَلَىقاطِعةًدلالةًدال
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)1(.بالموضوعالعِلاقَةذات

لابمَاالنِّقائرقِمَاشَةَفيهاوبَسَط،قَئمَةًبُحوثاًثَناياهفيالمؤلِّفُطَرَحَوقد

الأُخرى)3(.مُؤَلَّفاتِهفيتَفصيلُهيوجَدُ

حَجَرٍابنُالحافظُعليهاتَّكأَالذيالسَدِيمَهوالكتابُهذاكانَوقد

"تَغليقكِتابَيهآخِرفيأَودَعَهاالتيالبخارفيالامامتَرجمةصِياغَةلاعادة

فيمعلوماتٍمنزادَهمامنهواستَخلَصَ"،الباريفَتحو"مقدِّمةالتَّعليق"

فيالبخاريِّالامامترجمةفيالمِزِّفيُالحافظُسَجَّلَهماعلى"التهذيب"تهذيب

ثالِئاً؛بُعداًالباحئينلَدَىبذلكهذاكتابُنافاكتَسَبَ؛"الكمال"تهذيبأصلِه

العَلْميِّالتطوُّرِمَدَىعَلَىالتعرُّفُالنَّقلَينبينَالمقازَنَةخِلَالِمنيُمكِنُحيثُ

للمؤلِّفِ.الفِكْرِيِّوالنُّضوحِ

ألَّفَهحجَرٍابنَالحافظَأنَّالكتابَهذايُقيِّمُوهوالباحثَيَفُوتُولا

تستَقِلَّولمبَعدُ،سُوقِهعلىعُودُهيستَقِملَم؛التألِيفيَّةأطوارِهأوائلفيوهو

غَطَّىالذينالكِبارِبالأئمةوَلَعِهأسيرَيزالُماحينئذٍوكانبرأسِها،مَلَكتُه

ينبغيفلاالعصور،تلكفيالطلَّابعلىالشَّمسِحاجِبَعبقريَّيهمظِلُّ

فيعليهااستقَرَّالتيالرَّفيعةالعِلْميةمكانتهإلىالمؤلِّفُيُحاكَمَأنْهذهوالحالةُ

أيامه)3(.واسضٍأ

.54.59،99،113-53ص:لذلكينظر)1(

.51-519هص:لذلكمثلاًينظر)1(

ذلك،بعدَتلافاهاوقد،تاليفهوقتفيالعِلميئَمُستواهتُلَائِمُأخطاءَالكتابهذافيأخطأوقد)3(

.97،81801،133،137،143،015،،48ص:لذلكينظر
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مانوعاًأَهْمَلَفلذلك؛تجتداًنفسِهمنهذاحَجَرٍابنُالحافظُعرفوقد

عليهقُرِئَأنْ-بعدَلطُلَّابهيُسمِعهأويُقْرِئْهفلَممتعَمَّداً؛إهمالاًالكتابَهذا

وثَمانِخمسٍسنةَالقَطَّانابنالشَّمسِشيخِهعندَ""الصحيحخَتممجلسفي

أخَصُّ-وهوالسَّخَاوِيَّالحافظَإنَّبل،سَنةًوأربعينَسَبْعٍامتِدادِعَلَى-مئةٍ

وهوقالوالعِلميَّة-الشَّخْصيَّةبشؤونهوأعلَمُهمبهحَجَرٍابنطُلَّاب

(،مئةٍوثَمانِخمَسٍسَنةِفيقَديماً)صَنَّفَها":الساري"هِدايةعنيتحدَّث

وثَمانِخمسٍسنةِفيقَديماًبهاحدَّث...بخطَّه)وَجدتُهاآخَرَ:موضعٍفيوقال

أعلم.والنه،اَنِفاًإليهنَبَّهناالذيبالإهمالمُوحِيَةوعِبازتُه()1(،مئةٍ

كانإنَّماالكتابهذالقراءةعُقِدَالذيالوحيدَالسَّماعَمَجلِسَإنَّبل

يَكُنولم)3(،وِدِّيَّةٍجَلْسةٍفيوأصدقائِهالمؤلِّفشيوخَمنمَجمُوعةٍعلىمُشتَمِلاً

.30631/و،33/86:لدررواهرلجوااينظر(1)

فينفسُهالمؤلِّفُ--متَفَرِّقينأسمائَهملناسَجَّلَوالذين،الحاضرينطبيعةمنجَلِيًّاذلكيظهر)3(

وهم:،"اللامعو"الضَّوءوالدرر"الجواهر"كتابَيهفيالسَّخَاوِيُّالحافظ5ُوتلميذُ،كُتُبهبعض

)تقدَّمالقَطَّانابنُالدِّينشمسُ:المجلسذلكفي"الصحيحالجامع"إسماعشيخ1ُ-

)الجواهر:ترجمتهمصادرفيكما،حَجَرٍابنالحافظِأوصياءِأحَدُوهوقريباً(،بهالتعريف

.)3/1151

توَلَّىالذيوهو،اللَّبَّانابنِسِب!الدِّينِشَمسُالمِنْهاجيئُأحمَدَبنالرَّحيمعَبدبنمحمَّد-3

،3/7411و،3/683:والجواهر،3/705:الغمر)إنباءالمجلسذلكفي"الساري"هدايةقراءةَ

.(8/94:والضوء

خالَةِابنُ=أيضاًاللَّبَّانابنِسِب!التاجرُ،الدِّينبُرهانُالمَحَلِّيُّعيئبنعُمَرَبنإبراهيم3ُ-

=إنباء)فيهاالكِتابانقُرِئَالتيالمَحلِّيَّةالبرهانيةالمدرسةصاحِبُوهو،قَبلَهالمذكورالمِنْهاجي
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مؤلِّفه،عندَأصلِهمنمَووُوداًالكتابهذاوُلدَفلذلك؛حافِلاًأوعامًّامَجلِساً

أَمرِه!علىغالِنبوالثهُ،ذلكغيرَلهُأرادَتعالىاللهولكنَ

علىالمخطوطاتفهارِسُتَذْكُرلَم-رَيبَ-ولاكُلِّهذلكمنوبِسَببٍ

مؤلِّفِه،زَمَنِمننُسَخِهلانعِداموذلكأَثراً؛ولاعَيْناًالكِتابِلهذازَحَابهمِها

أعلمُ.والتّه

وإنَّما،"الساريهِداية"شأْنمنالتقليلَالتقريرِهذامنالمرادُوليس

ذِهْنِفيالحقيقيالطبيعيِّبحَجْمِهامُجَسَّمَةًالكِتابِصُورةُيمونَأنْالغايةُ

فيها؛يُوضَعَأنْينبغيالتيللكتابِاللائِقةَالمكانةَبذلكَفيعرِفَ؛المُطالِعِ

واضِعِه.مَكَاذةِتَقيِيمفيوكدليلى،موضوعِهمادَّةِتفَهُّمِفيكمَرجعٍ

.(1/131:والضوء،3/9601:والجواهر،3/9:المؤسسوالمَجْمَع،1017/:الغمر

إالجواهر:الشافعيُّالحَسَنأبيابنُالذينشِهابُالثاذِفِيُبكرٍاًبيبنأحمدَبنعل!بنأحمَدُ-4

1/7(.:والضوء،3/7801

البُنْدُقْدَاريُّالشافعيئُالحَسَنأبيابنُالذينشَمسُالشاذِلِي!بكرٍأبيبنأحمدَبنعليبنمحمَّد-5

1(.8/06:والضوء،3/9411:)الجواهرقَبلَهالمذكورِالشهابأخو=

أحد،المِصْريُّالدينفَخْرابنالذينجَم!لُالبَارِنْبَارِفيُإبراهيمَبنمحفَدبنعُمَرَبنمحفَد6-

.(8453/:والضوء،3/5311:)الجواهرلهالمُلازِمينوأصدقائِهحَجَرٍابنالحافظزُمَلاء

فتأفل!
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التحقيق:3المعتَمَدُالخطِّيُّالأصلُ

93

ضِمنَتَقَع)1(مفَفرَسةٍغيرِخطِّيةٍنسخةٍعلىالكتابتحقيقفياعتمَدتُ

فيهالكتابُيشغَل5197/9(،):برقمتُركِيافي)بايَزيد(مَكتبةفيمَحفوظٍمَجموعً

خَطُّهاسَطْراً،وعشرونَواحدمنهاورفةٍكلِّفيب(،35أ-3145)الأوزاقَ

.الكلماتبعضفيإلَّاغالبِهفيالشَّكْلمنخالٍوالنصُّمَقرو:،نَسْخي

ئسَخَهاالمؤلَّفِ)3(،بخ!نسخةٍمنيبدو-ما-علىمنقولةنسخةوهي

عَبدِبنِأحمَدَبنِالثهعَبدِبنِمحمَّدِبنِمُحمَّدِبنُأحمَدُالدِّينصَدْزُتِلميذُه

رَبيعٍشَهرِمنالتاسِعِاليومِفيوذلكالشافِعِيُ)3(،الزِّفْتَاوِيُّالكِنانيُّالمُحْسِنِ

مئبما.وثمانِوتِسْعِينَخمسٍسنةَالاَخرِ

)1(

)1(

)3(

الكمالمجموعةفيالعاملينالأخوةإلىاكتشافهافيالفضلويعود،مندئرةكانتنسخةوهي

اللّهفجزاهمالخالد،أمتناتراتخِدمةفيحمَيدٍجَهيَدجُهدِمنبهيقومونماضمنفي،المتحدة

والسَّدادِ.التوفيقمَحَجَّةَوألزَمَهمالجزاءخيرَأمتهمعنتعالى

بخ!رآهاأنُّه--3/0136والدرر!"الجواهرفيالسَّخَاوِيالحاف!ذَكَرَالتيالنسخةُهيلعلها

)33المعتَمَدةالخطيةنسختناأوراقعَدَدَيُقارِبُتقديرومو؟نَحوِكُرّاستَينفيتقعوأنهاالمؤلفِ

أعلم.فاللّه(،ورقة

مئةٍوثمانوعِ!ثْرينَستسنةَ-تقريباً-وُلدالنُّجَباء،حجَرابنالحافظتلاميذأحَدهو

منالكثيرَبخظهوكتَبوحصَّلوجمعَمِضرَ،أئمةعلىبأنواعهاالعلومَوسمع،بالقاهرة

وثمانوتسعينَخمَسبىسنةَالآخِرجُمادىشهرمنعثَرالسابعقيا،ستالقاهرةوتوفِّي،المصنَّفات

1/183.:اللامعالضوءفيترجمتهتنظر،مئةِ

ينظربمصرَ،،الفُشطاطبَحْريمنبُلَيدؤإلىنسبةً-الفاءوسكونالزايبكسروالزِّفْتاوى؟ب

.11/403:اللامعوالضَّوء،8/351:الكبرىالشافعيةوطبقات،54/388:الإسلامتاريخ
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علىومصحَّحةمقابَلَةأنَّهاعلىيدُلُّماالاصْلَاحاتِمنالنُّسخَةِوفي

والعِنايةالفَضْلمِنناسخُهابهوُصِفَمَا-عَلَىلكنَّها،عنهالمَنقُولَةأصلِها

التتنةوالتحريفاتالواضحةالتصحيفاتمنتَخْلُلَمالعِلم-بتَحصيلِ

إلىزاجعوزودِهاسبَبَأنَّ-أعلم-واللهأُرىوالتي؛الصَّريحةِوالأَخطاء

سَوِيَّةً:التَأَمَتْأسبابٍثلاثة

تقريباًبشهرَينموتِهقبلَنسَخهافقدجَسَديًّا؛الناسِخضَعْفُ:الأوَّل

-فيأخطأَفقد؛حينئذٍمامَرَضاًيعانيكانولعلَّه،سنةًوسِتِّينَتِسْعِابنُوهو

!)1(الكتاباَخرفي()الزِّفْتاوينَفْسِهنِسْبَةِكتابةفي-فيهاخطأَمادَرْجِ

تَحريرِهعدَمُإليهانضافَفاذاالمؤلِّف)3(،خَطّقراءةصُعوبة:والثاني

؛والوحيدةالقَديمةالمؤلِّفنُسخةعننسختَهنقلَالناسخَوأنَّ،للكتاب

منه!مَفَرَّلاطَبيعيًّاأمراًالاخطاءتلكوجودُوصارَالخَطْبُاستَحْكَم

النصِّ؛أثناءَ)3(الفراغاتمنكثيراًالناسخُتركَذلكلاخلوربَّما

أعلم.واللّه،النَّسخأثناءعليهلَهاالمُتثضِالكلماتتلكقراءةلوُعُورة

الحديثعِلممَجَالِفيتَبَحُّرِهِوقِلَّةُالناسِختخصُّصِعَدَمُ:والثالث

المُستَوَىفَتبَايُنُ؛المؤلِّفشيخِهحالمنتَماماًالعَكسِعلىوفروعِهالشَّريف

لفظة:عليهتصحَّفتوقد4(،0:)صالمعتَمَدالخَطِّيِّالاصلمنالأخيرةالورقةصورةتنظر)1(

.(97961،017،:ص)ينظرموضجمنأكثرفي()النحاس:إلى()البخاري

.(14:)ص608!()سنةللكتابتأليفهمرحلةفيخَطِّهمننموذحينظر)آ(

الكلامأثناءفيقريباًوصفُهاسيأتيآليَّةٍباستخدامالفراغاتتلكترميمَالمستَطاعقَدْرَحاولتُ)3(

.ادكتابتحقيقفيالمتَّبَعالمنهجعن
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!طَبيعيٍّبشَكْلالخَلَلِذلكبُروزِإلىأَدَّىبينَهماالعِلْميِّ

أودَعَهاالتيالعِلميَّةَالمادَّةَنفسَاستَخدَمقدالمؤلِّفُكانفقدهذا،غيرُ

منكلآخِرفيأَلخْقَهاالتيالبخازيِّللامامترجمةٍصِياغَةفيالكتابهذافي

علىزياداتهفيفَعَلوكذلك،"الباريفَتحو"مقدِّمة"التعليق"تَغْليق:كِتابَيه

من-بسببٍفاعتَمَدنا؛"التهذيبتهذيب"كتابهفيالبخاريِّالامامترجمة

فياعتمدناهاالتيالتتيمةِللنُّسْخَةمسانِدَةٍكنُسَخالمؤلَّفات)1(تلكعلى-ذلك

وإصلاحالخَلَلسدِّفيكثيراًالكُتُبُتلكَأعانَتوقد،الكتابهذاتحقيق

توفيقِه.علىددّهوالحمدُ،النُّسخةَهذهاعتَرَىالذيالخطأ

التحقيق:فيالعملمنهج

كحَذْفِ،الحَديئَةِالاملائئةالصِّيَغعَلَىالنصِّانتِساخفياعتَمَدت1110ُ

مئة()ثلاث-)ثلاثمالة(3المركَّبةالأعدادألفاظوفَكِّ)مائة(،ألفِ

-وهرون()إسمعيلمئلالأعلامفيالوَسَطيةالألفوإثباتوأمثالها،

إلىوأنا(وثنا)نامثلالمختَزَلةالحديثيَّةالرُّموزوفكِّ(،وهارون)إسماعيل

وأخبَرَنا(.)حَدَّثنا:التامةألفاظها

المعتَمَد:الأصلفيوَقَعتالتيالفراغاتِرَمَّمتُ.131

المشابهةآزاءهإلىفبالرجوع؛حَجَرٍابنالحافظبكلاميتعلَّقماأمَّا

مابحسبِيشابهُهامايوجَدلَمإنْبتقديرهاأو،الأخرىمصنَّفاتِهفيوالموافِقة

العِبارة.سِياقَيوافِق

بأنه""التهذيبفيصزحقدنفسهالمؤلفلأن؛غيرهمنأكثر"التعليق"تغليقعلىالاعتمادكان1()

".التغليق"فيالعِلمية"الساري"هدايةمادَّةمقاصدَلخصقد



السال!هداية33

فيمنهالمؤلفنقلهماإلىفبالرجوع؛المنقولةبالنصوصيتعلَّقماوأمَّا

"الباريفتحو"مقدمة"التعليق"تغليقوخصوصاًالأخرىمصنفاته

فيالمؤلفاعتمَدهاالتيالروايةمصادرإلىبالرجوعأو،"التهذيبو"تهذيب

نَقْلِه.

القَلَموزلَّاتوالأخطاءوالتحريفاتالتصحيفاتأصلَحتُوكذلك

ئفسِها.الاَليةباعتمادالخَطِّيالأصلفيوقعتالتي

اطِّلاععلىالمطالِحُليكونَ؛الهامشفيكلِّهذلكتَفاصيلِإلىنَبَّهتُوقد

الحقيقية.لقيمتهاأكيدةِومعرفةٍالخَطِّيةالنُّسخةحاللطَبيعةتام

؛فَقَراتٍإلىبتَقسِيمِهاالكِتابِفيالوارِدةَالعِلمِيَّةَالمادَّةَنَظَّصت13ُ.ا

مَقُولاتِه،عَنالمؤلِّفمَنقولاتُولتَمتازَ،المنَقُولَةِالمَعلوماتِأَبْعادُلِتتَضِحَ

النُّصوصاَخرَوتَعليقاتِهأَقوالِهبابتداصغالِباًذلكنفسُهالمؤلِّفُفَصَلَوقد

بينوَضعتُهفقدالنُّصوصسِياقِأثناءَتعليقاتِهمِنكانماأمَّا(،)قُلتُ:بلفظةِ

إليه.ونبَّهتُصِرَتَينحا

المتُداوَلَةالحَديثَةِالترقيمعلاماتِالعِلْميةالمادَّةتَنسيقفيواستَخدَمتُ

قضيةَإلَّا،والبَيَانالتعريفعنغَنيَّةًأصبَحَتوقد،العِلْميةالأَوساطفي

يرجح:اصطلاحيّاستخدامَهاأنَّوأُرَى)؛(،المنَقوطةالفاصِلَةاستخدام

السَّبَبيةُ،إلَّاجامحمعنىلَهاوليس،حِدَةِعلىمستَخدِمكلِّمَقْصَدِإلىغالِباً

فوضعتُها:الشاملبمعناهااستَخدَمتُهاوقدمَناطِها،تحديدفييُختَلَفوهذه

للثاني.مبَرِّراًأوسَبباًالعبارةِطرَفَيأحَدُيكونمابينَ
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كلمةتمرفَنٍّكلِّفيالمختَصَّةالمراجبعإلىبالرجوعالنصَّضَبَطت14ُ.ا

به.لهاتعلّق

فيمتَّبِعاً،المختَصَّةالمَعاجِمإلىبالرُّجوعالغَريبةَالائفاظَوشَرَحتُ

إلىصوزتَهويُقَرِّبُللقارئيوضِّحُهحَديثاًأسلوباًالمَقصودالمَعنىصِياغَة

القديمة.للعبازاتالمعادِلَةالمعاصِرةالتعابيربموافَقةِذِهْنِه

العِلميِّللخَدَجمراعاةً؛تامٍّشِبهَشَكْلاًالنصَّأَشْكُلَأَنْازتأَيتُوقد

أَقُولُالبالِغِوبالأَسف!غيرِهاقبلَمجتَمَعاتِنافيالمثقَّفةُالأوساطُتعانيهالذي

هذا!

الكتابفيبهاالمُصَرَّحِمَصَادِزِهاإلىالمنَقُولَةَالنُّصوصَعَزَوت151.

تلكزَوَتالتيالمَصادِزوإلىأوَّلاً،مؤلِّفِهابتسميةاكتفاءًأوعليهانَصًّا

نَقلِهفيالمُؤَلِّفاعتمادُطَنِّيعلىغَلَبَمِمَّابدونِهأوأَوزَدَتهابالاسنادِالنُّصوصَ

عَصرَقبلَصُنِّفَتادتيالمؤلَّفاتعلىأُحيلَبأنْكلِّهذلكفيمتَقَيِّداً،ثانياًعَلَيها

منيَدَيَّبينَمافيأجِدْهالمالتيالنُّصوصفيإلَّاحُكْماً،أوحَقيقةًالمؤلِّف

الأُخرى.المؤلِّفمؤَلَّفاتعلىقأَحَلتُالمصادزتلك

البخازيِّالامامِوَزَّاقِجَعْفَرٍأبيعنالمنقولَةِالنُّصوصِبينَمَيَّزتُوقد

خَرَّجتعنهمَنقولاًكانفَما:التَّخريجِمَوضِعَيِبينَبالتَّفْريقِغَيرِهاولينَ

غَيرِهعنمَنقولاًكانَوما،الحاكيأوالقائلِاسمِعندَالنصِّأوَّلفيلِعَزْوِه

النصِّ.نِهايةفيلِعَزْوِهخَرَّجت

أثناءِفيالوازِدةالشَّريفةِالنبويَّةالأحاديثِتَخريجُالعَزْوِ:بهذاويلتَحِقُ
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ضِمنَوُرودِهاغَرَضَيَخدُمُبِمَاإلَّامطوَّلٍغيرَتَخريجاً؛المنَقولَةالنُّصوصِ

النُّصوص.تلكسِياقِ

تَخْفَىالَّذينَمنالنُّصوصفيذِكْرُهمالوارِدِللأَعلامِتَرجَمت16ُ.ا

الباحِثعلىصُعوبَةتَعيِينِهمفييكونُقدأو،العاديِّالقاربعلىتراجمُهم

المَركزيَّةالتراجُميةالمصادِرعلىبالاحالَةوذلكالعابِرِ،المُطالِعقَبلَالمُخْتَصِّ

للامامالنبلاء"أعلامو"سِيَر،المِزِّيِّللحافظ"الكمال"تهذيب3الجامعة

ها.وغرٍللمؤلِّف"الميزانو"لِسان،الذَّهَبيِّ

مِنتعليقاتِهفيإلَيهذَهَبَفيماحَجَرٍابنِالحافِظِمُعتَمَدِإلىنَبَّهت17ُ.ا

وذلك،عِلْميَّةٍمُباحَثاتٍمنساقَهفيمامُسْتندِهإلىوأَرْشَدتُ،نَقدِيَّةٍآراءٍ

العِلمأئِمَّةمِنالبَحثِأوالرأْيِذلكإلىسَبَقَهمَنكَلامعَلىبالإحالَة

لِمنَاهِجِهموارتِسامِهلأَفكارِهمباستِقائِهالحافِظُعُرِفَالذينمنهمخُصوصاً

كالامامَينعُقَدِها،وحَلِّالعِلْميةالاشكاليَّاتتَناوُلِفيلِطَرَائِقِهمومتابَعتِه

العِراقيِّ.والحافظوالذَّهَبيِّالنَّوَوِيِّ

بِدافِعَين:المَسْلَكَهذاسَلكتُوقد

معاستخدامِهعلىحريصاًكانَالذيبِمِكيالِهللمؤلِّفِالكَيلُ:الأولُ

الاقتباساتبَيَانِفيوِسْعاًيَدَّخِرُلاكانفقد؛لهوالمعاصِرينَالسابِقينالعلماء

العِلم)1(،أهلمنواللاحِقالسابِقبينارتباطِهاأواصِرِوتوضيحالعِلْميةِ

صفوفِبينَانتَشَرَتْقدعادةٌالعِلْميئَالاستِحْواذَهذاأنَّنفسُههوذَكَروقد

.493-1093/:لدررواالجواهرينظر(1)
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يؤَدِّيمِمَّا-المؤلِّفلقناعةالمؤَيِّدة-بقناعَتيوهذاالمتأخِّرين)1(،منالمؤلِّفين

الفِكْريِّالتاريخيِّالتسلسُلتمييزوإلى،المَطروحالرأيأصالَةِمَدىمعرفةإلى

المُسَجَّل.للبَحث

العِلْميَّة،نَظَرِهوُجهَةِوتَرسيخُ،النَّقديةِالمؤلِّفأَحكامِتوثيقُ:الثاني

-الَّذيالمقصَدَأنَّونُرَى،العِلمأئمةمِنسَبَقَهمَنبأَقوالِأقوالِهبتأييدِوذلك

ذلككلامِمِنلاهوكلامِهمنالحكمَذلكَيَسُوقُعِندَمايُراعِيهالمؤلِّفُكانَ

بتَبَنِّيهِإعلاماًذلكيَفعَلُكانوأنهوالاقرارُ،الموافَقةُهو-لهالسابِقالإمامِ

يكونَأنْفَرْضِعلىهذاأَقولُ،القوللذلكباعتمادِهوإِشعاراًالرأيَذلك

فمِنوإلَّا،لهحكاييهعندَالقولِصاحِبلاسمِمسْتَحضِراًحَجَرٍابنُالحافظُ

مقتَنِعاًضَميرِهفياستَقَرَّقدالحكمُويكونُ،لهمستَحضراًيَكونَلاأنْالمحتَمَلِ

كانأنَّهالسَّخَاويُّالحافظُذَكَروقد؛ثَمَّةَمِنفاستَقَاهُ،عليهاطَّلَعأنمنذُبه

الواحدِالكتابِقراءةَيُعيدُ-بَحثِهوغَزَارَةمطالَعاتِهوكَثرةاطِّلاعِه-لِسَعَةِ

شاهَدَهأوعليهوَقَفَأنَّهيَتَذَكَّرُولا،مَرَّاتٍعِدَّةَتعليقاتُههامشِهعلىالَّذي

إ)3(قَبلُمِن

ظانّيَظَّنَّلالكَيئ؛ذاكالمؤلِّفتصرُّفِتَبريرِفيهناهاالكلامَأطَلْناوقد

برَّأَهوقد،الفِكْريِّارورتالسَّطْوِحَجَرٍابنالحافظاتِّهامِإلىذَكَرْناهبمافتتَطاوَل

ذلك.مِنَلِمِنتعالىاللّه

(.الجَزَريِّابنترجمة)في=3/674:الغمرإنباءينظر1()

377.-1/376:والدررالجواهرينظر(1)
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فقدوتَصَفُّحِه؛مُطالَعتِهوسُهُولَةالكِتَابِحَجْملِصِغَرنَظَرا18ً.ا

ضِمْنَهأَلخْقتُالكِتَابلِتَفاصيلواحدٍمَوضوعيفِهْرِسيبصناعَةِاكتفَيتُ

تَحقيقه.هوامئرفيأومَتْنِهفيالمَطروقةالعِلْميَّةالفَوائدفهرسَ

أَجَادَلِمَنيَظْهَرُماعلى،فيهالمَجهودَبَذَلتُ-وإنْاُنْكِرُ)فَلَستُوبَعدُ:

عنفَضْلاًالاخادِبعضُتَطْلُعَأنْ-أَمْكَنَمامنهُواستَفادَ،وأَمْعَنَفيهالنَّظرَ

علىللاطِّلاعَفيهالناظِرِينَيُوَفّقُواللهعَنَّا...أُخْفِيَماعلَىمَواضِعَفيالأَفْرادِ

ومَحْمَلىأَسَدَّ،وطَريقٍ،أصَحَّوقَولٍ،أَحسنَوَجهٍمِن:علَيهنَستَطِعْلَمما

المُحي!-وادلهغايتُنافانَّما)1(،ذلك..0(غيرِإلى،أَقْوَىوتَقريرٍ،أَوْلَى

اللائِقِ،بشَكلِهلطُلَّابِهيُقَدَّمَوأَنْ،صحيحةًخِدمةًالعِلمُيُخْدَمَأَنْبالنَّوايا-

يَعتَرِيمِمَّاالتُّراثِتَحقيقثَوبُيُنَقَّىوأَنْسِوَانا،بِصَوابِأوبِصَوابِناسواءً

وهو،أَمرِهِعلىغالِمبسُبحانَهواللهغَيرِنا،أخطاءِأوأخطائِنامِننَقائَه

الوَكيلُ.ونِعْمَحَسْبُنا

زَحمتِه،إلىالمَرْغُوبُوهو،ومَنّهبِفَضْلِهالمَسؤُولُهوتعالىواللههذا،

فييَرتَضيناوأنْ،شريعَتِهحَوضحُرَّاسفييَتَقَبَّلَناأنْ:زأْفَتِهإلىالمَقصودُوهو

ومَنْهَجاًوسُلُوكاًوضَميراً-عَقيدةًيُلْحِقَناوأنْصِراطِه،حَرَمخُدَّام

والصِّدِّيقينالنَّبيّينمنعلَيهمأَنْعَمَالَّذينمَعَالأَعْلىبالرَّفيقومَصيراً-

رَفيقاً.أولئكوحَسُنَ،والصالِحينوالشُّهداء

الاشراق""حِكمةكتابعلىشَرحِهآخِرِفيالشِّيرازيِّالدِّينقُطْبكلاممناقتبام!)1(

361/1(.9:برقم،العزيزعبدالملكمكتبة)نسخة333/بق:للسَّهْرَوَردِيّ
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والأَرضِ،السَّمواتِفاطِرَ،وإِسْرافِيلَومِيكائِيلَجِبْرِيلَرَبَّاللَّهُمَّ

لِماَاهْدِني؛يَخْتَلِفُونَفيهكانُوافيماعِبَادِكَبينَتَحكُمُأنتَ،والشَّهادةِعالِمَالغَيْبِ

.مُستَقيمٍصِراطٍإلىتَشاءُمَنتَهْديإنَّكَ؛باِذْنِلشَالحىِّمِنفيهاخْتُلِفَ

وأتوبُأَستَغْفِرُكَ،أنتَإلَّاإلهَلاأنْأَشهَدُ،!بحَمدِكَاللَّهُمَّسُبحانَكَ

إليلشَ.

وكَتَبَ

صَينصلىل!!ى

الشامشامةفي

ص

وو91/زَجب/431-الاثنينيومِظُهرَ

م30103/حُزَيران/1
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رَئهَهير!لَّدُنكَمِنءَاشا)رَبَّخَا

وَعَوْنِيحَسْبِيوَهُوَ

اللّهُإِلَّاإِلَهَلَاأَنْوَأَشْهَدُ،وَالاَخِرَةالأُولَىفيالحَمْدُلهالَّذيللّهِالحمد

أَنَّوَأَشْهَدُ،نَاطِرَةزَبّهَاإلى،نَاضِرَةقَائِلِيهَاوُجُوهُشَهَادَةً،لَهُشَرِيكَلَاوَحْدَهُ

عَلَيهاللّهُصَلَّى،وَطَاهِرَةبَاطِنَةًلِلْعَابئَرَحْمَةًالمَبْعُوتُ،وَرَسُولُهُعبدُهُمُحَمَّدًا

الزَّاهِرَة.وَالآثَارِ،البَاهِرَةالمَنَاقِبِأُوليوَصَحْبِهِآلِهِوَعَلَى

بَعْدُ:أَمَّا

قَدْزِهِعَلَىمُنبههَة،البُخَازِيِّعَبدِاللّهِأبيالامَامِأَخْبَارِمِنْنُبْذَةفَهَذ

فيلَيسَمَاالمُفَصَّلِفيلَكِنَّ،أَثيرًاوَقَدْرُهُشَهِيرًاأَمْرُهُكانوَإِنْ،أَمْرِهِوَلَّفْخِيمِ

غَالبًا.الاسْنَادِمُخْتَصَرَةَأَوْرَدْتُهَاوَقَدْ،الجُمْلَةِ

أبيلامَامِاوَرَّاقِهتَأْلِيفِ"البُخَارِيِّشَمَائِلِ"كِتَابِفمِنْأَوْرَدْتُهُماوَأَكْثَرُ

البُخَارِي.حَاتِمأبيبْنِمُحَمَّدِجَعْفَرٍ

اعَنمُشَافَهَةإِذْنًاالمَكِّيئمُحَمَّدٍبْنُاللّهِعَبدُمُحَمَّدٍأَبُوبِجَمِيعِهِأَخْبَرَنِيوَقَدْ



3341/با

السارفىهداية46

زُرْعَةَأَبيعَنبَاقَا،بْنِأَحْمَدَبْنِالعَزِيزِعَبدِعَنحَمْزةَا)1(بنِسُلَيمانَكِتابِ

قَالَ:؛الشِّيرَازِيِّخَلَفٍبْنِعَليِّبْنِأَحْمَدَبَكْرٍأَبيعَن،طَاهِرٍبْنِمُحَمَّدِبْنِطَاهِرِ

اللّهِعَبدِبْنُأَحْمَدُأَخْبَرَنَا:قَالَ؛مَهْرَويهابْنُاللهعَبدِبْنُأَحْمَدُطَاهِرٍأَبُوأَخْبَرَنَا

.جبَعْفَرٍأَبُوأَخْبَرَذَا:قَالَ؛جبَدِّيأَخْبَرَئَا:قَالَ؛الفَرَبْرِيُّيُوسُفَبْنِمُحَمَّدِبْنِ

صَحْم.جبُرْءوَهُوَ

وَمِنْاللّهِا)1(،عَبدِأَبيالِلْحَاكِمِنَيْسَابُورَ""كِتَابِمِنْكَثِيرًاوَأَوْزَدْتُ

هَذِهِغَيْرِوَمِنْعَسَاكِرَ،لابْنِ"دِمَشْقَ"كِتَابِوَمِنْ،لِلْخَطِيبِبَغْدَادَ""كِتَابِ

الكتبِ.

إِلىبِالاسْنَادِأَعْلَمُلَامِمَّافَهُوَ؛الجَزْمِبِصِيغَةِفُلَان()قَالَ:فيهِقُلْتُفَمَا

امَقَالًاا)3(.قَائِلِهِ

./المُوَفِّقُوَاللهُ،الشَّيئءِبَعْدَالشَّيئءَأَسْنَدْتُوَرُبَّمَا

)1(

)1(

)3(

تحريف،وهو،كلمتينبقدربياض!وبعدهاعَلِى..0اعن:المعقَّفتينبينمابَدلَالأصلفي

التعليق:تغليقفيالمذكورالكتابإلىلاسنادِهالمؤلفلسِياقموافقاًأثبتناهماوالصواب

الحنبَليُّالمَقْدِسيئُقُدَامَةَابنِأحمدَبنِحَمْزَةَبنُسُلَيمانُالفَضْلِأبوالذَينتقيُّوهو:5/386،

عشرةَخمسَسنةَتوفي،عَصْرِهفيالاسنادعلوُإليهانتهى،عليهمتَفَقفَقيهفاضلىثقة،القاضي

.3/641:الكامنةوالدرر،4/893:رَجَبلابنالحنابلةطبقاتذيللترجمتهينظَر،مئةٍوسبع

منالمحدِّلينعادَةُعليهجَرَتلِماَ؛بالسياقالأليَقُهووالمثبَتُ،كلمتينبقدرالأَصْلضفيبيا

بالكُنية.-اللهعَبدوأبيأحمدَأبي-الحاكِمَينبينَالتَمييز

أَليَقمَطْعَناً-ضَعْفاً،:مثلالمعنىفييماثلهما-أووالمثبَتُ،كلمةبقدرالأصلفيبياض!

أعلم.والله،بالسّياق
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اللهعَبدِأَبُو:المُحَدِّثِينَعُمْدَةُ،الفُقَهَاءِتَاجُ،الفَرْدُالعَلَمُ،السَّيِّدُالامَامُهُوَ

الجُعْفِيُّ.الأَحْنَفِبْنِبَرْدِزْبَهبْنِالمُغِيرَةِبْنِإِبْرَاهِيمَبْنِإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَفَدُ

مُهْمَلَةدَايووثُمَّسَاكِنَة،رَاووثُمَّالمُوَحَّدَةِ،البَاءِبِفَتْحِ:وَبَرْدِزْبَه

قَيَّدَهُهَكَذَاهَاوو!ثُئمَ،مفْتُوحَهمُوَحَّذبَاموثُمَّ،سَاكِنَةزَايثُمَّ)1(،مَكْسُورَ

مَاكُوْلَا)3(.ابْنُنَصْرٍأَبُوالأَمِيرُ

مُعْجَمَة33(.اوذَاالرَّاءِبَدَلَلَكِن،مَفَىكَمَا،بَذْدِزْبَه:فيهِوَقِيلَ

)1(

)1(

)3(

الفيحاء(:)طالباريفتحمقدمةوفي5/384،:التعليقتغليقفيأبضاًالمؤلفضبطهاكذلك

وَهم.وهو،الدالبفتحفضَبَطه1/77؛:المنتبهتبصيرفيخالَفلكنه،966ص

.1/044:المثتبهوتوضيح،4091/:لأعياناووفيات،1/915:الاكْمَالانظر

ترجمةمصادرفيمنقولٍغيرالتفسيروهذا(،بُخَارَىبِلُغَةِالعَطَّارِ)اسْمُ:الأصلهَامِشِوفي

بَكْرعن--3/6بغدادتاريخفيالبغداديُالخطيبُنقلهبماالناسُاكتفىوإنما،البخاريالامام

علىاعتماداًغيىَهيَحكُواولم،بخارىأهلبلغةالزَّرَّاع:هو""بَردِزْبَهمعنىأنَّالبخاريمُنِيْربن

ابنعن--3/46"الصحيحالجامعلشرح"التوضيحفيالملُقِّنابنُالعلَّامةونقَلَ،بَكْرٍمعرفة

للفَلَّاحينبُقالُ:اللفظةِهذهمَعْنىيَعْرِفوالمأنْبعدَخُراسانَأهلُلي)قال:قالأنه؛دِحْيَةَ

راءٍثمصافيةٍغيركافٍثممكسورة2ٍزاثُمَّساكنةٍراءٍثُمَّموحَّدةٍ-بباءٍبِرْزِكَر:بالفارسية

.!1(غَيرَهأوكانزَرَّاعاً،الباديَةَسَكَنمَنلكلِّلقمبوهو-ساكنة

فيوبيَّن،المتقِنينبعضعنقيَّدَهقدالضبطهذاأنَّالمشتبهتوضيحفيالدينناصرابنحكى

:اَخرانقولانضبطهفينُقلَوقد.العَبْدَرِيُّجَعفرٍأبوأنه-53الورقة-"الأَخْباري"تحفة

ساكنة.زايبعدها،الحروفآخرباءأولَهلكنأولاًتقدَّمكما،يَزْدِزْبَه:لأولا
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وَكان،بُخَارَىوَالياليَمَانِيَدَيِعَلَىالمُغِيرَةُابْنُهُفَأَسْلَمَمَجُوسِيًّا،وَكَانَ

إِلَيْهِ.البُخَارِيُّفنسِبَ؛جُعْفيًّااليَمَانُ

أَبِي)3(سَمِعَ:يَقولُ)1(البُخَارِيَّسَمِعْتُ:خَلَفٍبْنِأحمَدَ)1(بْنُإِسْحَاقُقَالَ

يَدَيْهِ)4(.بِكِلْتَاالمُبَارَكِابْنَصَافَحَقَدْزَيْدٍبْنَحَمَّادَوَرَأَى،أنسٍبْنِمَالكِمِنْ

زَأَيْتُ:يَقولُالبَزَّازَالحُسَيْنِبْنَالحَسَنَسَمِعْتُ:البُخَارِيِّ)5(وَزَّاقُوَقَالَ

ثم،مكسورةمعجمةذالثم،ساكنةزايبعدها،مفتوحةالحروفاَخربياء،يَزْذِبَه:والثاني

هاء.آخره،مفتوحةالحروفثانيباء

اسمُه:كان)بَرْدِزْبَه(أباأنَّ-3/313-الكبرىالشافعيةطبقاتفيالشُبْكِيئابنُذَكَرَوقد

معجمةِثانيةذالٍثمَّ،مَكسورةِمُعجمةٍذالٍثمَّ،مفتوحةٍموخَدؤ)بباءٍ:فقالوضَبَطَه)بَذِذْبِه(؛

فانْوو،1لجبن(الوالدِالامامالشيخمننَسمعُهكُنَّاماهذا؛هاءٍثم،مكسورةٍموخَدةِباءِثثمَ،ساكنةٍ

أعلم.واللهاسمَيهِما،رَسمَيلتشابهابنِهإلىوانتقلَالأعلىالجذفيوقعالاختلافَفلعكَهذاتحقق

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصدرمنوالتصويب)محمَّد(،:إلىالأصلفيتصحَّف)1(

مواضع.عِدَّةفيالصوابعلىالكتابهذافيذكرُهوسيأتي5/4،38

1(.840)=1/334الكَبِير:تاريخهفي)3(

ومصدرالنقلمصدرفيلماموافقالصوابعلىوالمثبَت،وهموهو(،المغيرةُ)سَمع:الأصلنب)3(

حالوصففيلاإسماعيلوالدهحَالبوصفِمُتعلقالبخاريالامامفكلام،الروايةتخريج

علىالنضَالمؤلفُنقلَوقدمالأ،الامامُيُعرَفأنقبلَتوفِّيقدلعلَّهوالذيالمغيرةالأعلىجدِّه

أنَّفتبيَّن،11/67الفيحاء(:)طالباريفتحوفي5/384،385-:التعليقتغليقفيالصواب

أعلم.وادله،الناسخمنهناهاالوهمَ

11/393.:النبلاءأعلامسيرينظر4()

أنْيُعقَلفكيف؛صَريحوهموهو5/385،:التعليقتغليقفيلماموافقوهو،الأصلفيكذا()ة

الفَصيلملازمةَلازمهالذيوهوغيرهعنالجسَديةَشيخهصفةَالبخارفيالامامورَّاقُيَرويَ

=هذهراويد!انما!؟والمُغلَنةالخَفيةالبخاريِّالامامأحوالمعرفةفيالناسعُمدةَوكانلأمه
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وُلدَبِالقَصِيرِ،وَلَابِالطَّوِيلِلَيسَ،الجِسْمِنَحِيفَشَيْخًاإِسْمَاعِيلَبْنَمُحَمَّدَ

وَتِسْعِينَأَرْبَعٍسَنَةَشَوَّالٍمِنْخَلَتْلَيْلَةًعَشْرَةَلِثَلَاثَالصَّلَاةِبَعْدَالجُمُعَةِيَوْمَ

بِبُخَارَبن)1(.وَمِئَةٍ

أَبِيهِ)3(.خَطَّبِهِلَهُأَخْرَجَالبُخَارِيَّأَنَّ:عَتِيقٍبْنُالمُسْتَنِيرُحَكَاهُوَكَذَا

الفَارِسِيَّمُسْلِمٍأبيبنَأَحْمَدَسَمِعْتُ"الارْشَادِ":فيالخَلِيلي)3(وَقَالَ

حَسَّانَأَبَاسَمِعْتُ:يَقولُالفَضْلِبْنِأَحْمَدَبْنَمُحَمَّدَسَمِعْتُ:يَقولُالحَافِظَ

بَعْدَالجُمُعَةِ/يَوْمَوُلدْتُ:يَقولُالبُخَارِيَّسَمِعْتُ:يَقولُسُلَيْمٍبْنَمَهِيبَ

.وَمِئَةٍوَتِسْعِينَأَزْبَعٍسَنَةَ،شَوَّالٍمِنْخَلَتْلَيْلَةًعَشَرَلِثِنْيئ،الصلَاِة

وهم-أُرى-فيماوهذا،التاليالتعليقفيسيأنيكماعدفيابنُالحاف!البزَّازِعنالحكاية

تهذيبفينفسَهالنصَّنَقَلَحينَأُخرىكرَّةالمؤلفأخطأفقد؛الناسخدواةُمنهبرِئَتأصيلء

ولعلَّ،الوَرَّاقكحالبَكْرٍوحالُ؟مُنِيرٍبنبَكْرِإلىالبَزَّازِعنالروايةَفعَزَى؛9/43التهذيب

يرويهاالتاليةُعَتيقٍبنالمستَنيرحكايةَف!نَّ؛التاليةالفقرةمعنَظَرتردُّدُلهوَقَعَ-هنا-هاالمؤلِّف

:الكمالخهذيبفيالمِزِّيِّالحافظلعبارةفَهمٍسُوصفيوقعفقد!"التهذيبفيأمَّا،الوراقُعنه

اعلم.دلةوا،43/384

عَنْهُمُرَوَىمَنْ"أَسَامِيوفي،1/131:الكاملفيعَديابنُأحمدأبوالحاف!البزَّازِعنرواه)1(

1/6،بغداد:تاريخفيعَديابنِطريقمن3منقووالخبَرُ،94ص:الصَّحِيح"فيالبُخَارِيُّ

وتاريخ،11/514:النبلاءأعلاموسير،14/438:الكمالوتهذيب،51/55:دمشقوتاريخ

.91/341:لاسلاما

.51/55:دمشقتاريخينظر)3(

.3/959:!"إرشادهفيوالنص،()الخلالي:إلىلأصلافيتحرفت)3(

3111/اة
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لِلْحَدِيثِوَطَلَبِهِنشَاَتِهِق

السارفىهداية

طَلَبِفيأَمْرِكَبَدْءُكَانَكَيْفَ:اللّهِعَبدِلأَبيقُلْتُالبُخَارِيِّ)1(:وَرَّاقُقَالَ

إِذْعَلَيْكَأَتَيوَكَمْ:قُلْتُ.الكتَابفيوَأناالحَدِيثِحِفْظَأُلْهِمْتُ:قَالَ؟الحَدِيثِ

فَجَعَلْتُالعَشْرِ،بَعْدَالكتَابِمِنَخَرَجْتُثُمَّ،أَقَلُّأَوْسِيينَعَشرُ:فَقَالَ؟ذَاكَ

عَن،سُفيانُ:لِلنَّاسِيَقْرَأُكانمافييَوْمًافَقَالَ،وَغَيْرِهِالدَّاخِلي)3(إلىأَخْتَلِفُ

إِبْرَاهِيمَ!عنيَرْوِلَمْالزُّبَيْرِأَبَاإِنَّ!فُلَانٍأَبَايَا:فَقُلْتُ.إِبْرَاهِيمَعَنالزُّبَيْرِ،أَبي

ثمَّ،فيهوَنَظَرَفَدَخَلَعِنْدَكَ.كانإِنْالأَصْلِإلىارْجعْ:لَهُفَقُلْتُ،فَانْتَهَرَنِي

إِبْرَاهِيمَ.عن،عَدِيٍّبْنُالزُّبَيْرُ:هُوَ:فَقُلْتُ؟غُلَامُيَاهُوَكَيْفَ:لِيفَقَالَ،رَجَعَ

كَمْابْنُ:أَصْحَابِهِبَعْضُلَهُفَقَالَ.صَدَقْتَ:فَقَالَ،كِتَابَهُوَأَضلَحَالقَلَمَفَأَخَذَ

سَنَةً.عَشْرَةَإِحْدَىابْنُ:لَهُفَقَالَ؟عَلَيْهِرَدَدْتَإِذْكُنْتَ

)1(

)3(

أعلاموسير،34/943:الكمالوتهذيب،/57ة3:دمشقوتاريخ،3/6:بغدادتاريخينظر

.91/433:الاسلاموتاريخ3،1/393:النبلاء

آبْنُيَذْكُرِوَلَم5،آسْمِهِعلىاَقِفْلمَْالمَذْكُورُ)الدَّاخِلي5/386ُّ:التَّعْلِيقِتَغْلِيقِفيالمؤلفٍقال

والمدينة!،ابِنَيسَابُورَ(الدَّاخِلَةِالمَدِينَةِإلىنِسْبَةآنّهَاوَأَظُن،النِّسْبَةَهَذِهِالرُّشَاطِيُوَلَاالسَّمْعَانِيِّ

ياقوتوذكر،كثيئدواخلُمدنالنواحيتلكفيكانوقدبسور،محصَّنةمدينةكلهيالداخلة

هذا--علىفالأقرَبُ؛داخلةمدينةفيهاكاننفسهابخارىأنَّ:97()5/78-البلدانمعجمفي

أعلم.والله،نيسابورداخلةإلىلاإليهامنسوباًالبخاريِّالامامشيخُيكونَأنْ



15السارفىهراية

،وَوَركيعٍالمبُارَكِابْنِكُتُبَحَفِظْتُسَنَةًعَشْرَةَلسِتَّ)1(فيطَعَنْتُفَلَمَّا:قَالَ

فَلَمَّا،مَكَّةَإِلىأَحْمَدَوَأَخِيأُمِّيمَعَخَرَجْتُثُمَّهَؤُلاءِ)3(،كَلَامَوَعَرَفْتُ

ثَمَانِيفيطَعَنْتُفَلَمَّا،الحَدِيثِطَلَبِفيبِهَاوَتَخلَفْتُأَخِيرَجَعَحَجَجْتُ

أرَّدامِفيوَذَلِكَ،وَأَقَاوِيلَهُمْوَالتَّابِعِينَالصَّحَابَةِقَضَايَاأُصَنِّفُجَعَلْتُعَشْرَةَ

في!إّالنَّبِيِّقَبْرِعِنْدَذَاكَإِذْ""التَّارِيخِكِتَابَوَصَنَّفْتُمُوسَى)3(،بْنِاللّهِعُبَيْدِ

أَنِّيإِلَّا،قِصَّةعِنْدِيوَلَهُإِلَّا"التَّارِيخِ"فياسْموَقَلَّ:قَالَ.المُقْمِرَةِاللَّيَالمب

الكِتَابِ.تَطْوِيلَكَرِهْتُ

فيالعِرَاقِإِلىإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُرَحَلَ:خَلَفٍبْنِ/أَحْمَدَبْنُإِسْحَاقُقَالَ

وَمِئَتَيْنِ)4(.عَشْرٍسَنَةِآخَرِ

أَحْمَدَحَفْصٍأَبيعِنْدَكُنْتُ:يَقولُالبُخَازِيَّسَمِعْتُ:مُنِيرٍبْنُبَكْرُوَقَالَ

فَمَرَّ،وَالدِيكِتَابِمِنْالثَّوْرِيِّلِسُفيانَ""الجَامِعِكِتَابَأَسْمَعُ)ه(حَفْصٍبْنِ

لحن.وهو،مؤنثة()ستة:الأصلفي1()

عنهالنقلُوسيأتي!،الرأْيِ(1أصحابَ)يعني966:صالباريفتحمقدمةفيالمؤلفقال)1(

أيضاً!والمَجوسِوالنصارىاليهودكتبفينَظَرَقدأنه1(51:)ص

الامامعنهروى،شيعيثقة،الكوفيمحمَدأبومولاهمالعَبْسيئُالمُختارأبيبنموسىبناللهعُبيد:هو)3(

.91/461:الكمالتهذيبفيترجمتهتنظر،ومسّ!منعشرةثلاثَسنةتوفي،صحيحهفيالبخاري

.31/304:النبلاءأعلاموسير،91/134:الكمالوتهذيب،35/57:دمشقتاريخينظر(4)

سبعَسنةتوفي،الشرقيةالبلادفيعصرهفيالحنفيةإمامالكبير،حفصأبوحَفصبنأحمد:هو5()

آصرهوجودعلىيدلُّماترجمتهوفي،01/571:النبلاءأعلامسيرفيترجمتهتنظر،ومئتينعشرةَ

الفصلأولفيذلكيؤكدماوسيأني،اللّهرحمهمالبخاريِّالاماموالدإسماعيلَوبينبينهموذَةٍ

:63(.)صالكتابهذامنالرابع

335/باا
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الئَّانيَةَفَقَالَفَرَاجَعْتُهُ،ذَكَرَ،مَاعِنْدِييَكُنْوَلَم5،حَرْفٍعَلَىحَفْصٍأَبُو

فَقَالَ:إِسْمَاعِيلَ)1(.ابنُ:قَالُوا؟هَذَامَنْ:وَقَالَ،فَسَكَتَ،فَرَاجَعْتُهُ،وَالثَّالثًةَ

رَجُلاً)1(.يَوْمًايَصِيرُهَذَافَاِنَّ؛وَاحْفَظُوا،قَالَكَمَاهُوَ

الفُقَهَاءِإِلىأَخْتَلِفُكُنْتُ:يَقولُالبُخَارِيَّسَمِعْتُالوَرَّاقُ)3(:وَقَالَ

آيَتَيْنِ)4(.:فَقُلْتُ؟اليَوْمَكَتَبْتَكَمْ:أَهْلِهَامِنْمُؤَدِّبلِيفَقَالَ،صَبِيوَأَنابمَرْوَ

يَضْحَكُفَلَعَلَّهُتَضْحَكُوا؛لا:مِنْهُمْشَيْخفَقَالَ،المَجْلِسَحَضَرَمَنْفَضَحِكَ

يَوْمًا.مِنْكُمْ

سَمِعْتُ:المُوَقِّتُالسِّمْسَارُإِسْحَاقَبْنِمُحَمَّدِبْنُاللهعبدُمُحَمَّدٍأَبُووَقَالَ

فيوَالدَتُهُفَرَأَتْ،صِغَرِهِفيإِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِعَيْنَاذَهَبَتْ:يَقولُشَيْخِي)5(

لِكَثْرَةِ؛بَصَرَهُابنِكِعلىادلّهُرَدَّقَدْ!هَذِهِيَا:فَقَالَ،الخَلِيلَإِبْرَاهِيمَالمَنَامِ

بَصَرَهُ)6(.عليهاللهُرَدَّوَقَدْفَأَصْبَحَ:قَالَ.بُكَاءِكِلَكَثْرَةِ:أَوْ،دُعَاءِكِ

سَمِعْتُ:قَالَ؛مُحَمَّدٍبْنُخَلَفُحدَّثَنا:بُخَارَى""تَارِيخِفيغُنْجَارُوَقَالَ

تغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالتصويب(،السمعاني)بن:إلىالأصلفيتحرَّفت)1(

5/387.:التعليق

3.5/87:دمشقوتاريخ،3/11:بغدادتاريخينظر)3(

.13/104:النبلاءأعلامسيرينظر)3(

الزيادةفهذهحديثَين(؛بذلك)وأرَدتُ:قال؛البخارفيالامامكلاممنمهفَةزياديرالسِّيَرفي4()

تصحَّفتوقد)الآية(،بلفظالنبويالحديثعنعَبزأنه؛الحاضرينضحكسببَتوضحح

فلتصحح.،لهامعنىولا(،)اثنين:إلىالسَّيَرمطبوعةفياللفظة

أعدم.والله،ذِكْرُهلآنياالبَدْخيالفَضْلبنعفَدولعفه،هومَنأعرفلم(5)

.43/544:الكمالوتهذيب،35/65:دمشقوتاريخ،301/:بغدادتاريخينظر6()
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عَيْنَاذَهَبَتْ:نبَتولُأَبِيسَمِعْتُ:يَنولُالبَلْخِيئَالفَضْلِبْنِمُحَمَّذِبْنَأَحْمَدَ

مِثْلَهُ)1(.وَذَكَرَ.صِغَرِهِفيإِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِ

لَهُ،الأَوْليَاءِ""كَرَامَاتِكِتَابِفياللَّالَكَافيُالقَاسِمِأَبُوالحَافِظُوَرَوَاهَا

غُنْجَارَ)1(.عنلَهُشَيْخعن

أَبَاالحَافِظَأَنَّ:نَصْرٍأَبيجَذِّهِعَن،الشِّيرَازِيِّابنِنَصرٍأَبيعَنْأُنْبِئْتُ

طَاهِرٍأَبُوأَخْبَرَنَا:الملِكِعَبدِبْنُالحُسَيْنُأَخْبَرَنَا:أَخْبَرَهُالدِّمَشْقِيئَ)3(القَاسِمِ

صصم!صص

النَّيْسَابُورِيَّ؛أحْمَدَ/أبَاسَمِعْتُ:قَالَ؛المقرِئِابنُبَكْرٍأبُوأخْبَرَنَا:محْمُودٍابنُ

فيإِسْمَاعِيلَبْنَمُحَمَّدَرَأَيْتُ:قَالَ؛السُّلَمِيئَيُوسُفَبْنَأَحْمَدَسَمِعْتُ:قَالَ

لا:قَالَ؟يمكِيكَما:لَهُفَقُلْتُ،يثكِيوَهُوَإِسْمَاعِيلَ)4(بْنِمَالكِمَجْلِسِ

كَمَاإِسْمَاعِيلَبنَمُحَمَّدَاللّهُجَعَلَثُمَّأَضْبِط)5(.أَنْوَلَاأَكْتُبَأَنْيُمْكِنُنِي

رَأَنبْتُمْ!

البُخَازِيُّ:إِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُقَالَ:السَّرِيِّبْنُسَهْلُحَاتِمٍأَبُووَقَالَ

وَوَاسِطٍوَالبَصرَةِوَالمَدِينَةِوَمَكَةَالحِجَازِأَهْلِمِنْشَيْخأَلْفِمِنْأَكْثَرَلَقِيتُ

3.1/393:النبلاءأعلاموسير،35/65:دمشقتاريخينظر1()

)913(.=473ص:لللَّالَكَامحكثالأولياءكراماتينظر)3(

.15/56:دمشقتاريخفيوالنصُّعساكِرَ،ابنالحافظهو)3(

سنةتوفيعابد،مُتقنثقة،الكوفيغَسَّانَاًبومولاهمالئهْديُّدِرْهَمبنإسماعيلبنمالك:هو4()

:الكمالتهذيبفيترجمتهتنظر"،"صحيحهفيالبخاريُّالامامعنهروى،ومثتينعشرةسبع

.37/86

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصدرمنوالتصويب(،)أحفظ:إلىالأصلفيتصحفت)5(

.5/388

316/11]
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وَمِصرَالشَّامِإلىرَحَلَأنّهُوَذَكَرَ.قَرْنٍبَعْدَقَرْنًالَقِيتُهُمْوَمِصرَ،وَالشَّامِوَبَغْدَادَ

قَالصَ:.أَعْوَامٍسِتَّةَبِالحِجَازِوَأَقَامَ،مَرَّاتٍأَرْبَعَالبَصْرَةَوَأَتَي،مَرَّتَيْنِوَالجَزِيرَةِ

خُرَاسَانَ)1(.مُحَدِّثِيمَعَوَبَغْدَادَالكُوفَةَدَخَلْتُكَمْأَدْرِيوَلَا

الحَدِيثِأَصْحَابُفَسَألنِي،بَلْخَدَخَلْتُ:يَقولُسَمِعْتُهُوَرَّاقُهُ)3(:وَقَالَ

حَدِيثٍِلألفِأَلْفَفَأَمْلَيْتُ)4(،عِنْهُحَدِيثًالَقِيتُمَنْلِكُلِّعَلَيْهِمْأُمْلِيَ)3(أَنْ

إِلَّافيهِمْليسنَفْسًاوَثَمَايينَأَلْفٍعنكَتَبْتُ:قَالَثُمَّعَنْهُ.كَتَبْتُمِمَّنْشَيْخ

.حَدِيثٍصَاحِبُ

إِلَّاأَكْتُبْوَلَمْ،وَزِيَادَةٍالعُلَمَاءِمِننَفْسأَلْفِعَنْكَتَبْتُأَيْضًا)5(:وَقَالَ

!صَ

وَعَمَل.قَوْيعوالايمَانُ:قالَمَنعَن

أَلْفِعَنْكَتَبْتُ:يَقولصُالبُخَازِيَّسَمِعْتُ:القَطَّانُمُحَمَّدٍبْنُجَعْفَرُوَقَالَ

إِسْنَادَهُ)6(.أَذْكُرُلَّاإِحَدِيثعِنْدِبصمَا،أَكْثَرَأَوْشَيْخٍ

بخارىتاريخفيوغُنجار33(،0)=1/391:السنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيرواه1()

!11/704:النبلاءأعلامسيرفيوالذهبي،51/58:دمشقتاربخفيعساكرابنعنهنقلهاكما

سَهْلِروايةَنقلَالمؤلففلعلَّ،به،البخاريالامامعنالبخاريِّمحمَّدبنالرحمنعبدطريقمن

أعلم.واللّه،فأفادَ؛نيسابورتاريخمنالسَّريِّبنِ

.91/353:الاسلاموتاريخ،414و31/593:النبلاءاعلامسيرينظر)1(

ومعناهما5/938،:التعليقتغليقفيلماموافقالروايةمصدرمنوالمثبَتُ(،)أنتقي:الأصلفي)3(

قريب.

(.)فألميت:إلىالأصلفىتصحَّفت(4)

31/5.93:النبلاءأعلامسيرينظر،واحدٍبشهرٍموتِهقبلَهذاقالأنَّهوذَكَر،عنهالوزَاقرواه5()

1/09،:واللغاتالأسماءوتهذيب53/58،:دمشقوتاريخ3/01،بغداد:تاريخينظر)6(

.91/513:الاسلاموتاريخ،31/704:النبلاءأعلاموسير،43/544:الكمالوتهذيب
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بْنِمُحَمَّدِعِنْدَكُنَّا)1(:يَقولُالنَّضْرِبْنَهَاض!سَمِعْتُوَزَّاقُهُ)1(:وَقَالَ

مَعَنَا،إِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُوَكان،نتَتَرَّهُوَكُنَّا،بِالشَّامِ-الفِرْيَابِيَّ-يَعْنِييُوسُفَ

العِلْمِ.علىيُكِبُّ)3(بَلْ،فيهِنَحْنُفيمَايُزَاحِمنالاوَكان

كُفُّهَؤُلاءِ،كَتَبَكَمَاالحَدِيثَكِتَابَتِيكُنْلَم5:يَقولُوَسَمِعْتُهُقَالَ)4(:

كَانَإِنْالحَدِيثِوَعِلَّةِ،وَنَسَبِهِوَكِنْيتهِاسْمِهِ/عَنسأَلْتُهُرَجُلىعنكَتَبْتُإِذَا

الآخَزونَفَأَمَّا،وَنُسختُهُأَصْلَهُلِمبيُخْرِجَأَنْسَأَلْتُهُيَكُنْلَم5فَاِنْفَهِمًا،الرَّجُلُ

يَكْتبونَ.كَيْفَوَلَايَكْتهبونَمايُبَالونَفَلَا

طَلَبًاأَحْسَنَرَأَيْتُمَا:يَقولُالدُّورِيَّالعَبَّاسَسَمِعْتُ(:وَرَّاقُهُ)ْقَالَ

ثُمَّقَلَعَهُ)6(.إِلَّافَرْعًاوَلَاأَصْلاًيَاَعلَاكان؛إِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِمِنلِلحَدِيثِ

كَتَبْتُمُوهُ.إِلَّاكَلَامِهِمِنْشَيْئًاتَدَعُوالَا:لَنَاقَالَ

علىأَمْرَدُ،وَهُوَإِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِعلىسَمِعْنَا:الأَعْيَنُبَكْرٍأَبُووَقَالَ

الفِرْيَابِيِّ)7(.يُوسُفَبْنِمُحَمَّدِبَابِ

.11/504:النبلاءأعلامسيرينظر1()

التعليق:تغليقفيلماموافقالنقلمصدرمنوالتصويب)انا(،:إلىالأصلفيتصحَّفت)3(

.5/938

فليُصَحَّح.(،)مكث:إلىالتعليقتغليقفيالكلمةوتصحَّفت،ويلازمهعليهيُقبِلُ:أي)3(

.31/604:النبلاءأعلامسيرينظر4()

.11/604:النبلاءأعلامسيرينظر)5(

النبلاء.اعلامسيرفيلماموافقالأصلفيوما(،بَلَغَه)إلَّا:5/938التعليقتغليقفي)6(

1/88،:واللغاتالأسماءوتهذيب،61-35/06:دمشقوتاريخ،3/51:بغدادتاريخينظر)7(

آ.91/44:الاسلاموتاريخ،31/104:النبلاءأعلاموسير،43/944:الكمالوتهذيب

[116/با
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مِنْالمذكُورُوَالأَعْيَنُ،سَنَةًعَشْرَةَبِضْعَذَاكَإِذْالبُخَارِيِّسِنُّكان:قُلْت

البُخَارِيِّ)3(.شُيُوخَكِبَارِمِنْوَالفِرْيَابِيُّ،1(المشهُورِينَ)أَحْمَدَلامَامِاأَصْحَابِ

المُفِيِّعلىوَعَزَمَ،وَمِئَتَيْنِعَشْرٍسَنَةَبَغْدَادَالبُخَارِيُّقَدِمَ:طَاهِرٍابنُقَالَ

فَقَالَ:،فَاسْتَخْبَرَهُالبِيكَنْدِيِّجَعْفَرٍبنِبِيَحْيَىفَالتَقَى،بِاليَمَنِالرَّزَّاقِعَبدِإلى

الرَّزَّاقِعَبدِحَدِيثَالبُخَارِيُّفَسَمِعَ،يَمُتْلم5َأنّهُتَبَيَّنَثُمَّالرَّزَّاقِ.عَبدُمَاتَ

)3(.جَعْفَرٍبنِيَحْيَىمِنْ

افْتَرَىأنّهُأَعْتَقِدُوَمَاالأثبَاتِ)4(،الثِّقَاتِمِنَجَعْفَرٍبْنُوَيَحْيَى:قُلْتُ

بَعْدَجَعْفَرٍبْنُيَحْيَىوَكَانَتَصِحَّ)5(،لَم5لاشَاعَةٍحَكَاهُبَلْ،عَبدِالرَّزَّاقِوَفَاةَ

فيترجمتهتنظر،ومسّينأربعينسنةَتوفِّي،المحدِّثينثقاتمن،البَغداديُّعَتَّابٍأبيبنمحمَّد:هو1()

36/77.:الكمالوتهذيب93،وه1/703:الحنابلةطبقات

فاضل،إمامثقة،الفِرْيابياللهعبدأبومولاهمالضَّبِّيعثمانبنواقدبنيوسفبنمحمَد:هو)3(

ترجمتهتنظر،ومئتينعشرةاثنتيسنةتوفي،زمانهأهلأفضلمنكان:البخاريالامامفيهقال

.37/35:الكمالتهذيبفي

عنهمروىمنأساميكتابهفيعدفيابنحكاهاوالقصة5/093،:التعليقتغليقينظر)3(

الكمالتهذيبمنالبِيْكَندييحيىترجمةفيالمِزيُعنهونقلها،933ص:الصحيحفيالبخاري

عزوهافكانطاهر؛ابننقلفيغالباًالأصلُوهي،للمِزِّيتبعا11/017ً:تهذيبهفيوالمؤلفُ

الموفّق.والله،أولىإليه

.31/435:الكمالتهذيبلاترجمتهتنظر(4)

الحقيقيئَ؛لاالمجازيَّالموتَذلكبقولهأرادَجعفرِبنيحيىأنَّ-أعلم-واللهلييبدوالذي)5(

عَمِيَ،بعدَماالتلقينَيقبلُوصارعمرهآخرفيتغئَرَقدكانأنهالرزاقعبدترجمةفيفالمذكور

اليمنإلىومشقتَهاالرحلةعناءَيتكَبَّدأنمنالبخاريَّالامامَيَمنعأنْأرادالبِيْكَنديَّأنَّفيبدو

عبدلترجمةوينظر،قبرِهعلىكالقراءةَالمتغيِّرمنالسماعَإنَّ:قيلَوقد،قالمالهفقالطائلدون

6/378.:وتهذيبه،18/35:الكمالتهذيبالرزاق
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ذَلِكَ)1(.وَسَنبيِّنُ،مَدْحِهِفيوُيفْرِ!،إِسْمَاعِيلَبْنِلِمُحَمَّدِيَدْعُوذَلِكَ

مُحَمَّدِبْنَمُحَمَّدَسَمِعْتُ:العَبْدَوِيُّحَازِمٍأَبُوأَخْبَرَنَاالخَطِيبُ)3(:وَقَالَ

يَقولُ:يُوسُفَبْنمُحَمَّدِبْنِ)3(اللهعبدِبْنَأَحْمَدَسَمِعْتُ:الضَّبِّيَّالعَبَّاسِبْنِ

صيَ

في،مَرَّاتٍثمَانِيبَغدَادَدَخَلتُ:يَقولُالبُخارِيَّسَمِعْتُ:يَقولُجَدِّيسَمِعْتُ

إلىوَتَصِيرُالعِلْمَتَدَعُ!اللّهِعبدأَبَايَا:لِيفَقَالَ،حَنْبَلِابنَأَحْمَدَأُجَالِسُكُلِّهَا

الاَنَ.قَوْلَهُأَذْكُرُفَأَنَا:قَالَإ/؟خُرَاسانَ

%لىمَعَنَايَخْتَلِفُالبُخَارِيُّكان:إِسْمَاعِيلَبْنِحَاشِدِعنالوَزَّاقُ)4(وَقَالَ

فَقَالَ،فَلُمْنَاهُ،أنامٌذَلِكَعَلَىأَقَحَتَّى،يَكْتُبُفَلَا،غُلَاموَهُوَالبَصْرَةِمَشَافيِ

فَأَخْرَجْنَاهُ،!كَتَبْتُمْماعَليَّفَاعْرِضُوا،عَلِيَّكَثَّرْتُمْقَدْيَوْمًا:عَشَرَسِتَّةَبَعْدَلَنَا

كُتُبَنَانُحْكِمُجَعَلْنَاحَتَّى،قَلْبٍظَهْرِعنكُلَّهَافَقَرَأَهَا،أَلْفًاعَشَرَخَمْسَةَعلىفَزَادَ

يَعْدُونَبِالبَصرَةِالمَعْرِفَةِأَهْلُفكَانَ،أَحَدٌيَتَقَدَّمُهُلاأَذَّهُفَعَلِمْنَا،حِفْطِهِمِنْ

نَفْسِهِ،عَلَىيَغْلِبُوهُحَتَّى-شاث-وَهُوَعَنْهُفيكْتِبُونَ،الحَدِيثِطَلَبِفيخَلْفَهُ

صيصهص!ووولهويص
يُكتَبُمِمَّنْأكثرُهُمْ،ألوفعَليهفيجْتَمِعُونَ،الطّرِيقِبَعْضِفيوَيجْلِسُونهُ

.9809-:صسيأتيماوينظر،بالسياقأليَقوهي(،ذلك)وسيأتي:5/093التعليقتغليقفي1()

الإمامونقلها،53/06:دمشقتاريخفيطريقهمنمنقولةوالحكايةُ،3/33بغداد:تاريخفى)3(

عنالورَّاقعن-91/344:الإسلامتاريخوفي،13/304:النبلاءأعلامسير-فيالذهبيُّ

الورَّاقكتابراويهوالفربريَّلأنَّ؛سَقْطاًالبغداديِّالخطيبإسنادفيفلعلَّ،البخاريِّالإمام

أعلم.والله،تقدَّمكما

(.)أَن:إلىالأَصْلِفيتصحَّفَت)3(

13/804:النبلاءأعلاموسير،63-53/61:دمشقوتاريخ،51-1/41:بغدادتاريخينظر(4)

.91/443:الإسلاموتازيخ،437و

آ/37111
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وَحبْهُهُ)1(.يَخْرُجْلَمْشَابًّاذَاكَإِذْوَكان،عِنْهَ

بْنِسُلَيْمَانَمَجْلِسِفيبِالبَصْرَةِكُنْتُ:السِّجِسْتَانِيُّالأَزْهَرِبْنُمُحَمَّدُوَقَالَ

؟!يَكْتُبُلالهما:لِبَعْضِهِمْفَقِيلَ،يَكْتُبُلايَسْمَعُمَعَنَاوَالبُخَارِيُّحَرْبٍ

حِفْظِهِ)1(.مِنْفيكْتُبُبُخَارَىإلىيَرْجعُ:فَقَالَ

مُحَمَّدُشَيْخُهُ)4(قَالَحَتَّى،صِغَرِهِفيالحماءِشَدِيدَكانالوَرَّاقُ)3(:وَقَالَ

!؟الغُلَامِهَذَامِنْحَيَاءًأَشَدَّالبِكْرَآلَرُونَ:سَلَامٍبْنُ

سُفيانُ،حَدَّثَنَا:فَقَالَ،الفِرْيَابِيِّمَجْلِسِفيكُنْتُ:يَقولُوَسَمِعْتُهُقَالَ)5(:

علىيَطُوفُكان!اِّالنَّبِيَّأَنَّ:أَنسٍعن،الخَطَّابِأبيعن،عُرْوَةَأبيعن

الخَطَّابِ،أَبَاوَلَاعُرْوَةَأَبَاالمَجْلِسِفيأَحَديَعْرِفْفَلَمْ)6(.وَاحِدٍبِغُسْلٍنِسَائِهِ

)1(

)3(

)3(

)4(

)6(

لِحمتُهُ.تَنْبُتْلَم:أي

والتصويب(،)جوفه:إلىالأصلفي()حِفْظِه:لفظةوتحرَّفت،3/619:للخليليالإرشادينظر

0.67ص:الباريفتحومقدمة5/193،:التعليقتغليقفيلماموافقالروايةمصدرمن

وتصرَّفالموضعينفيالورَّاقعبارةالمؤلفلخَّصوقد،418و13/1:04النبلاءأعلامسيرينظر

أعلم.والله،74ص:البخاريِّترجمةفيهجزءٍفيالمقتضبةالذهبيِّالإمامعبارةعلىمنهاعتماداً؛بها

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصدرمنوالتصويب)شيخنا(،:إلىالأصلفيتصحَّفت

منالعبارةَهذهيسمعلمأنَّهعلىالسِّيَرفيالورَّاقعبارةنصُّدلَّحيث؛الاشبَهُوهو5/193،

قولآخرفي()الغلاملفظةأنَّأيضاًبالذِّكروالجديرُ،أصحابهبعضُبهاحدَّثهوإنَّماالبِيْكَنْدِيِّ

يأباها.فيهالقصةسِياقَإنَّبل،الروايةمصدرفيليستالبِيْكَنديِّ

.91/335:الإسلاموتاريخ،31/134:النبلاءأعلامسيرينظر

أخرجهبمعناهوالحديث،بهمَعْمَرٍعن1(؛)610=1/375:مصنَّفهفيالرَّزَّاقعبدُأخرجه

3(؛0)9:مسلمبلفظهوأخرجه،بهقَتادةَعنعَروبةَأبيبنسعيدروايةمن(؛5115)البخاريُّ

ابمبر.رمالكبنأنسعنزيدٍبنهشامروايةمن
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وَكان:قَالَ.قتَادَةُفَهُوَ؛الخَطَّابِأَبُووَأَمَّافَمَعْمَر،؛عرْوَةَأَبُوأَمَّا:فَقلْت

المشهُورِينَ)1(.يَكْنِي؛لِهدَافَعُولاًالثَّوْرِيُّ

،ومئةٍوخمسينأربعٍسنةتوفي،حُجَّةثقه،اليَمَننزيلالبَصريعُروةَأبوالأَزْديراشِدٍبنمَعْمَر1()

ومئة،عشرةبضعسنةتوفي،إمامثَبْتٌثقة،البَصْريالخَطَّابأبوالسَّدُوسيُّدِعَامةَبنوقتَادة

تنظر،ومئةوسِتِّينإحدىسنةتوفي،إمامحجَّةثقة،الثَّوريُّمَسروقبنسَعيدبنوسُفيان

قصدَأنَّوأُرى،11/154و13/894و38/303:الوِلاء--علىالكمالتهذيبفيتراجمهم

تلامذتهأذهانلتحريككانإنَّماالطريقةبتلكالرواةبأسماءتصرُّفهفيالثَّوريالإمام

أعلامسيروينظر،أعلموالله،والدرايةالنقدمَلَكةمنليتمكَّنوا؛عقولهمفيالوعيِواستنهاض

.7/11:النبلاء
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فَصْل1310

أَدْرَكَهُمْالَّذينَشُيوخِهِمرَاتبِق

وَغَيْرِهِ/"ابهِعِ"فيعَنْهُمْوَحَدَّث

)1(:طَبَقَاتٍخَمْسِعلىوَهُمْ

وَمُحَمَّدِ،إِبْرَاهِيمَبْنِمَكِّيِّ:مِثْلُ،التَّابِعِينَعنحَدَّثَهُمَنْ:الأُولَىالطَّبَقَة

نُعَيْمٍوَأبي،النَّبِيلِعَاصِمٍوَأبي،مُوسَىبْنِاللهوَعُبَيْدِ،الأَنْصَارِيِّاللّهِعبدِبْنِ

وَغَيْرِهِمْ.،يَحْيَىبْنِوَخَلَّادِ،الخَوْلَانِيِّالمُغِيرَةِوَأبي،المُلَانِيِّ

أبيبنِآدَمَ:مِثْلُ،عَنْهُمْوَتَأَخَّرَهَؤُلاءِعَصْرِفيكَانَمَنْ:الثَّماس!الطَّبَقَةُ

بْنِسُلَيْمَانَبْنِوَإَّلوبَ،مُسْهِرٍبنِالأَعلىعَبدِمُسْهِرٍوَأبي،العَسْقَلَانِيِّإِيَاس

الزَّاهِدِ،مُحَمَّدٍبْنِوَثَابِتِ،مَرْيَمَأَبيبنِوَسَعِيدِ،مِنْهَالٍبْنِوَحَجَّاجِ،بِلَالٍ

.وَمَالكٍوَشُعْبَةَوَالثَّوْرِيِّذِئْبٍأبيوَابْنِالأَوْزَاعِيِّأَصْحَابِمِنْوَغَيْرِهِمْ

مُسْلِمعَنْهُمْالرِّوَايَةِفيشَارَكَهُ)1(الَّذينَمَشَايِخِهِأَوْسَا!:الثَّالثَةُالطَّبَقَةُ

وَنُعَيْمِالمَدِينِيِّوَابْنِوَقتيْبَةَشَيْبَةَأبيوَابْنِمَعِينٍوَابْنِوَإِسْحَاقَكَأَحْمَدَ،وَغَيْرُهُ

أَصْحَابِمِنْثُمَّ،وَاللَّيْثِزَيْدٍبْنِحمَّادِأَصْحَابِمِنْوَجَم!عَةٍ)3(،حَمَّادٍبْنِ

)1(

)1(

)3(

النَوَويُّالامامعنهانقلهطاهرٍابنالقضلأبيالحافظكلاممنمادَّتَهالمؤلِّفُاستفادَالفصلُهذا

النبلاء:أعلامسيرفيجصبنالذَهبيالإمامكلامومن،ا13-13ص:البخاريِّصحيحشرحفي

الامامشيوخولتراجم،أعلموالله،التقسيمَوأتقَنَالترتيبَأحكَملكنَه13/593،693-

.611ص:سيأنيماينظرالأُولَيَينالطبقتينفيهناهاالمذكورينالبخاريِّ

5/393.:التعليقتغليقفيلماموافقالصوابعلىوالمثبَت(،)شاركهم:الأصلفي

سيأتي:كما،السِّتَّةالكتبأصحابمنأحَدعنهمالروايةفييشاركهلَمالذينشيوخِهمننُعَيم

فتنبَّه.،163ص
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وَذَحْوِهِمْ.عُيَيْنَةَوَابْنِالمبُارَكِوَابْنِهُشَيْ!

بْنِكَمُحَمَّدِ،الحَدِيثِفيوَقُرَنَاوُهُالطَّلَبِفيزُفَقَاوُهُ:الرَّابعَةُالطَّبَقَةُ

بْنِوَعَبدِ،وَالدَّارِمِي،صَاعِقَةَيَحْيَىوَأبي،الرَّازِفيحَاتِمٍوَأبي،الذُّهْلييَحْيَى

مَنْوَفيهِمْ،وَجَم!عَةٍ،البُوشَنْجِيئإِئرَاهِيمَبْنِوَمُحَمَّدِالنَّضْرِ،بْنِوَأَحْمَدَ،خُميدٍ

قَلِيلاً.مِنْهُسَمَاعًاأَقْدَمُهُوَ

مِنْهُمْسَمِعَوَالاسْنَادِ،السِّنِّفيطَلَتتِهِعِدَادِفيقَوْم:الخَامِسَةُالطَّبَقَةُ

بْنِاللّهِوَعَبدِ،القَبَّانِيِّمُحَمَّدٍبْنِوَحُسَيْنِ،الآمُليحَمَّادٍبْنِاللّهِ)1(كَعَبدِلِلْفَائِدَةِ)1(،

3381/11عِيسَىبْنِمُحَمَّدِعِيسَىوَأبيالسَّرَّاجِ،إِسْحَاقَبْنِوَمُحَمَّدِالقَاضِي،/أُبَيٍّ

وَغَيْرِهِئم.،التِّرْمِذِيِّ

يَكْتُبَحَتَّىكَامِلاًالمُحَدِّثُيَكُونُلا:قَالَأّنهُالبُخَارِيِّعنرُوِيَوَقَدْ

دُونَهُ)3(.هُوَمَنْوَعن،مِثْلُهُهُوَمَنْوَعن،فَوْقَهُاهُوَامَنْعن

السِّلَفيئَأَنَّالعَزِيزِ:عبدبْنِعِي!ىَعن،حَمْزَةَابْنِالفَضْلِأبيعنوَأُذْبِئْتُ

أَخْبَرَنَا:الطَّنَاجِيرِيُّالفَرَجِأَبُوأَخْبَرَنَا:الطُيُورِيُالحُسَيْنِأَبُوأَخْبَرَنَا:أَخْبَرَهُمْ

:الباريفتحومقدمة5/393،:التعليقتغليقفيلماموافقوالمثئت)الفائدة(،:الأصلفي)1(

671.ص

علىوالمثبَت،مرفوعةًالمذكورةُالأسماءُلكونَأنيستَلْزِموهو(،اللهعبدُ:)منهم:الأصلفي)3(

خطأعلىدلَّتالاَتيةالتِّرْمِذيِّوكُنيةُ،الفتحومقدمةالتعليقتغليقفيلماموافقالصواب

أعلم.دلهوا،سخلناا

واستدركناهالأصلمنسقطالمعقَّفتينبينوما،13ص:للنَّوَويِّالبخاريصحيحشرحينظر)3(

671.ص:الباريفتحومقدمة5/4،93:التعليقتغليقفيلماموافقاَالمصدرمن
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بْنُالحَسَنُحَدَّثَنَا:سَعِيدٍأَبيبنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا:عُثْمَانَبْنِأَحْمَدَبْنُعُمَرُ

يَكُونلَا:يَقولُوَكِيعًاسَمِعْتُ:قَالَ؛شَيْبَةَأبيابْنُعُثْمَانُحَدَّثَنَا:إِدْرِيَس

هُوَمَنْوَعَن،مِثْلُهُهُوَمَنْوَعَن،فَوْقَهُهُوَمَنْعَنيُحَدِّثَحَتَّىعَالِمًاالرَّجُلُ

.(1لرونَهُدُ

فيروَىوقد165(،وه4165)-3/316:الراويلأخلاقالجامعفيالبغداديالخطيبرواه1()

أيضاً.القولهذامثلَالمبارَكبنادلّهعبدالإمامعن؛5/68:بغدادتاريخ
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فَصْل1110

وَفضَائِله5ِِوَزُهْدِوَشَمَائِلهِسِيرَتِهفي

بْنَأَحْمَدَسَمِعْتُ:يَقولُ)3(خِدَاشٍبْنَمُحَمَّدَسَمِعْمتُوَرَّاقُهُ)1(:قَالَ

لا:فَقَالَ،مَوْتِهِعِنْدَاللّهِعبدأبيوَالدِإِسْمَاعِيلَعلىدَخَلْتُ:يَقولُحَفْصٍ

صص!صصص

شُبْهَةٍ.مِنْدِرْهمًاوَلا،حَرَامٍمِنْدِرْهمًامَاليمِنْأعْلمُ

فكانجَلِيلاً،مَالاًأَبِيهِمِنْوَزِثَقَدْإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُوَكانقُلْتُ)3(:

اسْتَعِينْ)4(:لَهُفَقِيلَألفًا،وَعِشْرِينَخَمْسَةًغَرْيملَهُفَقَطَعَ،مُضَارَبَةًيُعْطِيهِ

)1(

)3(

)3(

)4(

.31/474:النبلاءأعلامسيرينظر

671،ص:الباريفتحومقدمة5/493،:التعليقتغليقفيلماموافقوهو،الأَصْلِفيكذا

بنخالدبنمحمَّد:فهو؛صحيحاًالنقلُكانفإن،57الورقة:الأَخْباريوتحفة،النقلومصدر

وإلَّا،35/135:الكمالتهذيبفيترجمته،البَغداديُّالفريربكرأبومولاهمالمُهَلَّبيُّخِدَاشي

تهذيبفيترجمتهبغدادَ،نزيلُالطَّالْقَانيُّخِدَاشيبنمحمودمحمَّدأبوأنهطنِّيعلىفالغالب

في)أبا(لفظةفسقطت(،خِداشٍابنمحمدأبا)سمِعتُ:النصأصلوبكون،17/893:الكمال

الذهيوالامام،عليهعنهالنَّقَلَةُتهافَتثمالورَّا!تىكتابالذهيأعنالاماماالاوَّلالناقلعين

الصلاحتلميذهذلكنقلكما،يعانيهكانالذيالبصرضعفسببهاالتيالأوهامبعضله

ظاهرهوكماالمشَيخةعراقيئُالمُهلَّبيئَأنَّذلكإلىيُضاف،343ص:الهمياننكتفيالصَّفَديُّ

حفصٍأبيمنسماعُهفيبعُد9/113؛"ثقاته"فيحِبَّانَابنالإمامبذلكصزَحبلترجمتهفي

تلكفيالعلمَوطلبنشأفإنهالطَّالْقانيُّأمَّاالنهر،وراءمافيالساكنالحنفيالفقيهالكبير

أعلم.والله،جدًّامحتَمَلحفصأببمنفسماعه؛بغدادإلىانتقلثمالنواحي

فيهجزءٍفيالذهبيِّالإمامعبارةمن-طَفيفٍتعديلى-معبنصِّهمستفادهذاالحكايةتلخيصُ

.45ص:البخاريِّترجمة

=5/493:تحقيقههامشفيكماالتعليقتغليقنسخبعضفيماويؤيده،الأصلِفيهكذا

العَوامّأحَدُبذلكنَصَحَهالذيأنَّإلىالتنبيهُالمرادَوكأنَّ،العربيةفيوجهوللمثبَت8(،:)هامش

أعلم.والله،الناسمن
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.بِدُنْيَايدِينِيأَبِيعَوَلَنْ،طَمِعُواكِتَابًامِنْهُمْ)1(أَخَذْتُإِنْ:فَقَالَ.الوَاليبِكِتابِ

وَذَهَبَ،يَسِيرًاذَزْرًا،دَرَاهِمَعَشْرَةَ)1(سَنَةٍكُلَّيُعْطِيَهُأَنْعلىغَرِيمَهُصَالَحَثُمَّ

وَطَوَّلَهما)3(.وَزَّاقُهُحَكَاهَا.الماَلذَلِكَ

ذَلِكَ.أُكْفَى،/كُنْتُتثعَهُوَلَا،قَطُّشَيئءٍشِرَاءَتَوَلَّيْتُما:البُخَارِيُّوَقَالَ

عنفَسَألوهُوَالتَّخْلِيطِ.وَالنُّقْصَانِالزِّيَادَةِمِنَفيهلِماَ:قَالَ؟وَلمَ:لَهُفَقِيلَ

عيو

لِي)4(.فيشْتَرِيإِنسَانًااَمُرُكنْتُ:فَقَالَ،وَالكَوَاغِدِالحِبْرِشِرَاءِ

عُمَرَبْنِمُحَمَّدِبْنُأَحْمَدُحَدَّثَنَابُخَارَى":"تَارِيخِفيغُنْجَارُوَقَالَ

مُحَمَّدِإلىحُمِلَكان:قَالَ)5(،مُنِيرٍبْنُبَكْرُسَعِيدٍأَبُوحَدَّثَنَا:قَالَ؛المُقْرِئُ

إِلَيْهِالتُّجَّارِبَعْنرُفَاجْتَمَعَ)6(،حَفْصٍأَبُوإِلَيهِأَذْفَذَهَابِضَاعَةإِسْمَاعِيلَبْنِ

671.ص:الباريفتحومقدمةالتعليقتغليقمنوالتصويب،بالإفراد()منه:الأصلفي1()

الرواية.لمصادرموافقوالمثبَت(،)شَهْرٍ:الفتحومقدمةالتعليقتغليقفي)3(

،آ91/61:الاسلاموتاريخ،13/644:النبلاءأعلامسيرفيبتَمامهامنقولةالورَّابنعنالقصة)3(

.3/336:الكبرىالشافعيةوطبقات

بنوبَكْرُورَّاقُهالبخاريِّلإماماعنرواهمامنفَصلَتينحكايتَينمجموعمنالمؤلفلخَّصهاالقصة(4)

،آ/11:بغدادتاريخفيبكرٍوزوايةُ،1/644آ:النبلاءأعلامسيرفيالورَّاتنروايةتنظر،مُنِيرٍ

81.-15/08:دِمَشْقَوتَارِيخ

)نصر(.:إلىالأَصْلِفيتحرَّفت(5)

الامامَأنَّفالمعروفُ؛مُشْكِلوهوأحمد،ابنههوالبضاعةمُرسِلَأنَّوالسِّيَردمشقتاريخفي)6(

أنَّوأُرى،53ص:للحاكمالحديثعلوممعرفةينظرالذكُور،منذريَّةًيُخلِّفلمالبخاريَّ

بنأحمدبنمحمَّد:هوبذلكالمرادَوأنَّ(،حَفصٍبنِأحمدَ)ابنُ:أصلَهاوأنَّمصحَّفةالعبارةَ

طلبفيالبخاريَّالامامَرافَقَفقد03/153(،:الإسلامتاريخفي)المترجمالبخاريُّحفص

تقدَّم،كما،البخاريِّالإماموالدِلإسماعيلَصديقاًالفقيهحفصبنأحمدوالدُهوكان،العلم

أعلم.والله،قديماًالبيتَينبينقائمةًكانتماتجارةًفلعلَّ
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انْصَرِفُوا:لَهُمْفَقَالَ،دِرْهَمآلَافِخَمْسَةِبِرِبْحِمِنْهُفَطَلَبُوهَاابالعَشِيَّةِا)1(،

عَشْرَةِبِرِبْحِالبِضَاعَةَتِلْكَمِنْهُفَطَلَبُوا،آخَرُونَتُبارالغَدِمِنَفَجَاءَهُاللَّيْلَةَ.

يَعْنِيطَلَبُوا.ماإِلَيْهِمْأَدْفَعَأَنْالبَارِحَةَنَوَيْتُإِنِّي:وَقَالَ؛فَرَدَّهُمْ،دِرْهَمٍآلَافِ

نمتي)3(.أَنْقُضَأَنْأُحِبُّلا:وَقَالَ؛إِلَيْهِمْوَدَفَعَهَا؛مَرَّةٍأَوَّلَطَلَبُواالَّذينَ

فتَأَخَّرَتْ،إِيَاسأبيبْنِاَدَمَإِلىخَرَجْتُ:يَقولُسَمِعْتُهُ:وَرَّاقُهُ)3(وَقَالَ

أتَانِيالثَّالثِاليَوْمِفيكانفَلَمَّا،الأَزْضِحَشِيشَأيرشاوَلُجَعَلْتُحَتَّىنَفَقَتِي

دَنَاءئيرَ.عَشَرَةَفَوَهَبَنِي،أَعْرِفُهُلارَجُل

مِئَةِخَمسَشَهْرٍكُلّفيأَسْتَغِلُّكُنْتُ:يَقولُسَمِعْتُهُوَرَّاقُهُ)4(:وَقَالَ

وَأَبْقَى.خَيراللهعِنْدَوَمَا،الطَّلَبِفيفَأُنْفِقُهَا،دِزْهَم

ص،

بْنِمحَمَّدِعبداللّهِأبيعِنْدَكنْتُالصَّارِفيّءه(:محَمُّدٍبْنُعَبدُالتّهِوَقَالَ

عَلَىفَعَثَرَتْ)6(،المَنْزِلِدُخُولَوَأَرَادَتْجَارَيتُهُفَجَاءَتْهُ،مَنْزِليِفيإِسْمَاعِيلَ

كَيْفَطَرِيقيَكُنْلَم5إِذَا:قَالَتْ؟!تَمْشِينَكَيْفَ:لَه!فَقَالَ،يَدَيْهِبَيْنَمِحْبَرَةٍ

عبدادلّهِ،أَبَايَا:لَهُفَقِيلَأَعْتَقْتُكِ.فَقَدْ؛اذْهَبِي:وَقَالَيَدَيْهِفَبَسَط؟!أَمْشِي

)1(

)1(

)3(

)4(

)6(

الرواية.مصادرمنرَمَّمناه،كلمةبقدرالأصلفيبياض

وتاريخ،11/447:النبلاءأعلاموسير51/81،:دمشقوتاريخ3/11،بغداد:تاريخينظر

بمعناها.أيضاَالحادثةَهذهروىالورَّاقَأنَّالذهيالاماموذكر،91/613:الإسلام

9.1/163:الاسلاموتاريخ،31/484:النبلاءأعلامسيرينظر

.91/416:لاسلاماوتاريخ،31/944:النبلاءأعلامسيرينظر

.31/354:النبلاءأعلامسيرينظر،الورَّاقعنهرواها

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالتصويب)،)فضربت:إلىالأصلفيتصحَّفت

673.ص:الباريفتحومقدمة5/5،93
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فَعَلْتُ.بمَانَفْسِيأَزْضَيْتُفَقَدْأَغْضَتتْنِي/كانخْ!إِنْ:قَالَ.الجَازِيَةُأَغْضَتتْكَ

التَّفْسِيرِ،كِتَابِتَصْنِيفِفيبِفِرَبْرٍوَنَحْنُاسْتَلْقَىرَأَيْتُهُوَرَّاقُهُ)1(:وَقَالَ

ما:تَقُولُأَزَاكَإِنِّي:لَهُفَقُلْتُ،التَّخْرِيجِفياليَوْمِذَلِكَفينَفْسَهُأَتْعَبَوَكان

اليَوْمَ،نَفْسِيأَتْعَبْتُ:قَالَالاسْتِلْقَاءِ؟فيالفَائِدَةُفَمَا،عِلْمٍبِغَيْرِشَيْئًاآلَيْتُ

أَسْتَرِيحَأَنْفَأَحْبَبْتُالعَدُوِّ،أَمْرِمِنْحَدَثيَحْدُثَأَنْخَشِيتُثَغْر،وَهَذَا

وصص5َِوًَ-َ!
.حَرَاكفِيء3ّ(كانالعَدُوُّغافصَنَا)3(فاِن،اهْبَةوَاخذ

ماطُولِفيزَأَيْتُهُأَعْلَمُنِيفَمَاكَثِيرًا،الرَّمْيِإِلىيَرْكَبُوَكَانَقَالَ)4(:

يُسْبَقُ.وَلَاذَلِكَكُلّفييُصِيبُكَانَبَلْ،مَرَّتَيْنِإِلَّاالهَدَفَسَهْمُهُأَخْطَأَصَحِبْتُهُ

الَّذيالدَّزْبِإِلىفَخَرَجْنَابِقَرَبْرٍ،وَنَحْنُالرَّمْيِإِلىيَوْمًاوَزَكِبْنَاقَالَ)5(:

القَنْطَرَةِوَتَدَاللهعَبدِأَبيسَهْمُوَأَصَابَ،نَرْمِيفَجَعَلْنَاالفُرْضَةِ)6(،إِلىيُؤَدِّي

مِنَالسَّهْمَفَأَخْرَجَ،دَابَّتِهِعننَزَلَزَاصهفَلَمَّاالوَتَدُ،فَانْشَقَّالنَّهرِ،علىالتِي

لِي،جَعْفَرٍأَبَايَا:لِيفَقَالَفَرَجِعْنَا،ازْجِعُوا.:لَنَاوَقَالَ،الرَّمْيَوَتَرَكَالوَتَدِ،

،1/39:واللغاتالأسماءوتهذيب1،5/71:دمشقوتاريخ،41-3/13:بغدادتاريخينظر1()

91/0.36:الاسلاموتاريخ،31/444:النبلاءأعلاموسير،43/844:الكمالوتهذيب

(.صف)غ:العروستاحينظرمِنَّا.غَفلةٍحينعلىعلَيناوهَجَمفاجَأَنا:أيْ؛المعجمةبالغين)1(

:البازيفتحومقدمة5/693،:التعليقتغليقفيالمنقولُوهوبِنَا(،)كان:الروايةمصادرفي)3(

673.ص

361.-91/036:الإسلاموتاريخ،31/444:النبلاءأعلامسيرينظر4()

.444-13/434:النبلاءأعلامسيرينظر)5(

)فر:العروستاحينظرالماء.منهاالناسُيستقيالتيوحافَّتهجُرفه:القاءبضمالنَّهَر،فُرْضَة)6(

ض(.



76الساليماهداية

صَاحِبِإِلىتَذْهَبُ:فَقَالَ.نَعَمْ:فَقُلْتُالصُّعَدَاءَ،يَتنفَّسُوَهُوَ.حَاجَةإِلَيْكَ

أَوْ،بَدَلِهِإِفَامَةِفيلَنَاتَاْذَنَأَنْفَنُحِبُّبِالوَتَدِ،أَخْلَلْنَاقَدْ:لَهُفتَقُولُ،القَنْطَرَةِ

بْنُحميدُالقَنْطَرَةِصَاحِبَوَكَانَمِنَّا.كَانَمِمَّاحِلٍّفيتَجْعَلَنَاأَوْ،ثَمَنَهُتَاْخُذَ

كانمِماحِلٍّفيأَنْتَ:لَهُوَفُلْ،السَّلَامَعَبدِاللّهِأَبَاأَبْلِغْ:لِيفَقَالَالأَخْفَرِ،

وَأَظْهَرَوَجْهُهُفتَهَلَّلَ،الرِّسَالةَفَأَبْلَغْتُهُالفِدَاءُ.لَكَمُلْكِيجَمِيعَفَاِنَّ؛مِنْكَ

بِثَلَاثِوَتَصَدَّقَ،حَدِيثٍمِئَةِخَمْسَلِلْغُرَبَاءِ/اليَوْمَذَلِكَوَفَرَأَكَبِيرًا،سُرُوزًا

.دِرْهَمٍمِئَةِ

أَبَايَاحِلٍّفياجْعَلْنِيالضَّرِيرِ)3(:مَعْشَرٍلِأبييَقولُوَسَمِعْتُهُفَالَ)1(:

وَفَدْإِلَيْكَفنظَرْتُيَوْمًا،حَدِيثًازَويتُ:فَقَالَ؟لثَيئءٍأَيِّمِنْ:فَقَالَ.مَعْشَرٍ

حِلٍّفيأَنْتَ:فَالَ.ذَلِكَمِنْفتَبَسَّمْتُ،وًيدَكَرَأْسَكَتُحرَكُوَأَنْتَ،بِهِأُعْجِبْتَ

الله.عبدأَبَايَااللّهُرَحِمَكَ

أَنْأُحِبَّفَلَنْ،لِمبفَاسْتَجَابَمَرَّتَيْنِرَبِّيدَعَوْتُ:يَقولُوَسَمِعْتُهُ:قَالَ)3(

ومعا

حَسَنَانِي.ينْقُصُفَلَعَلَّهُبَعْدُ؛أَدْعُوَ

بَعْضَإِنَّ:فَقُلْتُ.الاَخِرَةِفيخَصْملِمبيَكُونُلا:يَقولُوَسَمِعْتُهُ:فَالَ)4(

رَوينَاإِنَّمَا:فَقَالَ!النَّاسِاغْتِيَابُفِيهِ:وَيقولونَ؛""التَّارِيخَعَلَيْكَيَنْقِمُونَالنَّاسِ

.11/444:النبلاءأعلامسيرينظر1()

تنظر،حافظثقة،البخاريّالاماممُسْتَمِليَكان،البخاريُّإبراهيمبنالخَطَّاببنحَمْدُويةُ:هو)1(

3/674.:الحفٌّاظتذكرةفيترجمته

قِصَّة.هذاقولهسببِوفي،-91/316163:الاسلاموتاريخ،3:1/844النبلاءأعلامسيرينظر)3(

.31/144:النبلاءأعلامسيرينظر4()

1933/با
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")1(.العَشِيرَةِأَخُو"بِئْسَ:!يماالنِّبيُقَالَ؛أَنْفُسِنَاعِنْدِمِنْنَقُلْهُلَمه،رِوَايَةًذَلِكَ

تَضُرُّالغِيبَةَأَنَّعَلِمْتُمُنْذُقَطُّأَحَدًااغْتَبْتُما:نبَنرلُوَسَمِعْتُهُقَالَ)3(:

أَهْلَهَا.

وَالتَّوَقِّي،التَّحَرّيغَايَةِفيالرِّجَالعنكَلَامِهِفيالبُخَازِيُّقُلْتُ)3(:

يَقولُ:مَاأَكْثَرَفَاِنَّ؛وَإِنْصَافَهُوَرَعَهُعَلِمَوَالتَّعْدِيلِالجَرْحِفيكَلَامَهُتَأَمَّلَوَمَنْ

يَقولَ:أَنْوَقَلَّ،هَذَاوَنَحْوُ،تَرَكُوهُنَظَر،فيهعَنْهُ)4(،سَكَتُوا،الحَدِيثِمُنْكَرُ

بِقَوْلِهِ:غَيْرِهِإِلىعَزَاهُذَلِكَقَالَإِذَابَل(،الحَدِيثَ)ْيَضَعُأَوْ:،كَذَّابفُلَان

/!مما.عالشةالمؤمنينأمِّحديثمن؛(1953):ومُسْلِم،6(0)33:البُخَارِيُّلاماماأخرجها(

تلَقَّنَهاقدالنبيلةُالكلمةُوهذه،91/935:الاسلاموتاريخ،13/414:النبلاءأعلامسيرينظر3(

4/336.:الكبيرالتاريخينظر،النبيلعاصمأبيالنَبيلِشيخِهعنالبخاريُّالامام

مستفادوهو،673ص:الباريفتحمقدمةفيونَحوَه5/793،:التعليقتغليقفيمثلَهالمؤلفُقال3(

.3ة91/9:الإسلامتاريخوفي،31/943:النبلاءأعلامسيرفيالذهبيالامامكلاممن

للجُدَيع:"الحديثعلوم"تحريروينظرقريباً،نفسهالبخاريِّالامامكلاممنتفسيرُهاسيأتي4(

.1/631

واحدةمرةًإلَّا)كَذَّاب(:لفظةأطلَقَأجِدْهفلم؛وضعفالهالبخاريِّالامامتاريخَيطالَعتُ(ه

"ضعقائه":فيالعُقَيليُّعنهاورواهاالكبير":3/993=)3536("تاريخهفيوذلكفقط،

وإنْالراويالبَصْريِّ(،وهذاالعَبْديِّسَيْفٍبنعَمْرِوبن)الحَسَنحَقِّفيقالَهاحيث،1/1336

للمؤلف:وتهذيبه6/187،:الكمالتهذيبمنترجمتهفيكما-الأئمةبعضُأمرَهمَشَّى

:يقولأبي)سَمِعتُ:آ3/6"والتعديل"الجرحمنترجمتهفيحاتمٍأبيابنُقالفقد-1/936

الحافظَايعنيمسلمٍبنَمحمَّدَإنَّ:لابيقلتُ.الحديثِمَتروكُوهو،عنهنَكْتُبْولمبالبصرةرأيناه

بهذافتبيَّنه،1يُكَذِّبُهُ(؛فيهيَتَكَلَّمالمدِينيِّابنُعليّكان؛لهشَرذاك:قال؟!عَنهرَوَىوارَةَأابنَ

فيالمَدينيِّابنَالامامَشيخَهيُخالِفمانادرأفانَّه؛حكومتهفيالبخاريِّالإماممستَنَدُالنصّ

أعلم.والله،البصريينالرواةفيخصوصاًالنقديةِقَضاياه
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نَظَر؛حَدِيتهِفي:فيهِقُلْتُمَنْ:قَالَإِنَّهُحَتَّى،بِالكَذِبِفُلَانرَمَاهُ،فُلَانكَذَّبَهُ

عَنْهُ)3(.الرِّوَايَةُتَحِلُّفَلَا؛الحَدِيثِمُنْكَرُ:فيهِقُلْتُوَمَن1ْ(،مُتَّهُمفَهُوَ

المؤلف،وتبعَه،31/144:النبلاءأعلامسيرفيالذهبيُالامامُالبخاريّالامامعبارةَنَقَلهكذا1()

صصصّو

-الكمالتهذيبفيبنَضَهاالعبارةَالمِزيُّالامامُذكرَفقدوإلامنهما؛مُعتادتصرُّفوهو

فيهأُبَيّنْلَممَن)كُلُّ:تاريخه""فيقالالبخاريَّالامامَأنَّيَرْبُوعابنِالحافظِعننقلاً-18/165

العبارتَين؛بينمافَرْقَفتأمَّل!،1(يُحتمَلُفلانَظَر؛فيه:قلتُوإذا،الاحتِمالِعلىفهو؟جُرْحَةً

يرويفيماعليهالاعتمادِعدمَيقتضيبل،تُهْمتَهيَقتَضيلاالراويحديثِاحتِمالِعَدَمَفانَّ

للراويبالنسبةالوجودفيالشكِّوبين،للثقةالخطأوبين،الثقةلغيرالاتِّهامبينَتتراوَحُلأسبابٍ

أهلُبَحثَوقد،بجيّدٍوليس،أطرافِهأحَدِفيللمعنىحصربالتُّهمةالعبارةوتقسيرُالمشهور،غير

النظرمنلَدَيَّتحصَّلَوالذينِقاشاً،وأشبَعوها،بحوثاًهذهالبخاريِّالاماملفظةتفسيرفيالعِلم

التدقيقإلىيحتاحُالراويهذا:أيْ؛اللغويُّمعناهامنهايُرادُالعبارةَهذهأنَّ:مقصدهافي

أعلم،والله،فيهقِيلَتْالذيالراويحالبحسبمتفاوِتاًمَدلولاًلهاوأنَّ،يَروِيهفيماوالبحث

.1/306:للجُدَيع"الحديثعلوم"تحريروينظر

فيالخَفَّافُتلميذُهالبخاركبالامامعننقلَهاقدبنَصِّهاوالعبارةُأيضاً،بالمعنىمنقولةالعبارةُهذه)3(

)هؤلاء:فقال(-اللحيدان/طالاوسط)التاريخ-3/701عنهالصغير""التاريخلكتابروايته

عنه؛سَكَتوا:عَنّيأنَقَلُواأيْاقالواوإذا،عَنهمالروايةَأَرَىلَستُ؛الحديثمنكر:فيهمقيلالذين

للجُدَيع:"الحديثعلوم"تحريروينظر!فتأمَّل،بَعيدالعبارَتينبينَوفَرْقه،1(عنهمأَروِيلافكذاكَ

عِباراتِمَحريرِإلىنَفْتَقِرُنحنُ)ثمَّ:83صالمُوقظةالمقدِّمةفيالدَّهبيُالامامقالوقدهذا،1/614.

التامِّبالاستقراءنَعْلَمَأنْ:ذلكمِنأهمُّثمَّ،المُتَجاذِبةِالعِباراتِمِنذلكبينوماوالجرحِالتعديلِ

قالماًيزالُماالافتقارُوهذاه،ا.00(الكثيرةِبعباراتهومقاصِدَهواصطلاحَهالجِهْبِذِالإمامِذلكَعُرْفَ

قُرِّرلوالتيالقَلَميةوالجِدالاتالعِلميةالاختلافاتمنكئيرٍوقوعفيرليمن!سبمبالحقيقةفيوهو

الافتقار؛لذلكضحيةًأيامهآخرفيكاننفسُهالبخاريُّالامامُوهذا،كانتلَماالعالِمعبارةنَصُّفيها

مِحنته:خَبَرفيسيأتيما)ينظرالأَمَرَّينذلكمِنفعاتييَقُلهلَمباطلىلفظٍإلىوأُوِّلَكلامُهفُسِّرَحيث

وو

للجَميع!عامَّةالافتقارِهذامنلتحريرِنا--بعدُوالدَّعوةُ،(بعدهاوما،961ص
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أَنَّ:المِزِّيِّالحَجَّاجِأبيالحَافِظِعن،عَلَيْهِبِقِرَاءَتِيعمربْنُأَحْمَدُأَخْبَرَنِي

مَنْصُورٍأَبُوأَخْبَرَنَا:/الكِنْدِيُّاليُمْنِأَبُوأَخْبَرَنَا:أَخْبَرَهُمْالشَّيْبَانِيَّالفَتْحِأَبَا

الدَّرْبَنْدِيُّ)آ(:الوَلِيدِأَبُوأَخْبَرَنِيالحَافِظُ)1(:عَلِيٍّبْنُأَحْمَدُأَخْبَرَنَاالقَزَّازُ:

عُمَرَبْنِمُحَمَّدِبْنُأَحْمَدُحَدَّثَنَا:الحَافِظُسُلَيْمَانَبْنِأَحْمَدَبْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنَا

صو!ي

إِسْمَاعِيلَبْنَمحَمَّدَسَمِعْتُ:يَقولُمُنِيرٍبْنَبَكْرَسَعِيدٍأبَاسَمِعْتُ:المقرِئ

أَحَدًا.اغْتَبْتُأَنِّييُحَاسِبُنِيوَلَااللّهَأَلْقَىأَنْلأَرْجُوإِنِّي:يَقولُ

فَلَسَعَهُ،يَوْمٍذَا!يُصَلِّيإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُكان:قَالَ؛بَكْرٍإلىوَبِالسَّنَدِ

آذَانِيالَّذيهَذَاإِيْشانْظُرُوا:قَالَصَلَاتَهُقَفَىفَلَمَّا،مَرَّةًعَشْرَةَسَبْعَالزُّنْبُورُ

يَقْطَعْوَلَمْ،مَوْضِعًاعَشَرَسَبْعَةَ)3(فيوَرَّمَهُقَدْالزُّنْبُورُفَاِذَا،فنَظَرُوا؟صَلَانِيفي

صَلَاتَهُ)4(.

أُتِمّهَا.أَنْفَأَحْبَبْتُ،اَيَةٍفيكُنْتُ:قَالَ:وَزَادَ(،بِالمَعْنَى)ْوَزَّاقُهُوَرَوَاهَا:قُلْتُ

)1(

)3(

)3(

)4(

)5(

دمشقتاريخفيعساكرابنورواه3/11،بغداد:تاريخفيوالنصُّ،البغداديالخطيبُهو

به.)غُنْجار(،سُليمانبنأحمدبنمحمَّدعناَخرطريقٍمن؛53/81

تغليقفيلماموافقالروايةمصدرمنوالتصويب)الدَزْدنْدي(،:إلىالأَصْلِفيتصحَّفت

محمَّدبنالحَسَنالجَوَّالالحافظوهو،673-673ص:الباريفتحومقدمة5/793،:التعليق

18/893.:النبلاءأعلامسيرلترجمتهينظر،مئةٍوأربعِوخمسينسثسنةَتوفي،البَلْخيُّعليبن

التعليق:تغليقفيلِماموافقالروايةمصادرمنوالمثبَت)ستة(،:إلىالأصلفيتصحَّفت

القصة.وسِياقِ،673ص:الباريفتحومقدمة5/893،

أعلاموسير،43/644:الكمالوتهذيب،51/97:دمشقوتاريخ،3/31:بغدادتاريخينظر

91/0.36:الإسلاموتاريخ،31/144:النبلاء

.11/344:النبلاءأعلاموسير0،8-35/97:دمشقوتاريخ،13-3/31:بغدادتاريخينظر
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بُخَارَى،يِليمِمَّارِبَاطًايَبْنِياللهعَبدِأَبُووَكانبِفَرَبْرٍ،كُنَّاوَرَّاقُهُ)1(:وَقَالَ

أَبَايَا:لهُأَقُولُفكُنْتُ،اللَّبِنَيَنْقُلُوَكان،ذَلِكَعلىيُعِينُونَهُبَشَركَثِيرفَاجْتَمَعَ

يَنْفَعُنِي.الَّذيهَذَا:فيقول.ذَلِكَممفَىإِنَّكَ!اللهعبدِ

الطَّعَامِ،إلىالنَّاسَدَعَاالقُدُورُأَدْرَكَتِفَلَمَّا،بَقَرَةًلَهُمْذَبَحَوَكان:قَالَ

أَخْرَجْنَاوَكُنَّا،اجْتَمَعَمايَجْتَمِعُأنّهُعَلِمَيَكُنْوَلَمْأَكْثَرُ،أَوْنَفْسٍمِئَةُمَعَهُوَكان

،بِدِرْهَمٍ)3(أَمْنَاءٍخَمْسَةَذَاكَإِذْالمخبزُوَكان،دَرَاهِمَبِثَلَاثَةِخُبْزًافَرَبْرٍمِنْمَعَهُ

صَالخة.أَرْغِفَةوَفَضَلَتْحَضَرَ،مَنْجَمِيعُفَاَكَلَ،أَيْدِيهِمْبَيْنَفَأَلْقَيْنَاهُ

الكَرَمِ.مُفْرِطَ،الطَّلَبَةِإلىالاحْسَانِكَثِيرَ،جِدًّاالاكلِقَلِيلَوَكان:قَالَ)3(

البُخَارِيَّأَنَّ:البُخَارِيُّذَرأبيبْنُيُوسُفُالحَسَنِأَبُووَحَكَى:قُلْتُ

بَعْضِمَاءَيُشْبِهُالماَءَهَذَاإِنَّفَقَالُوا:الأَطِبَّاءِ،علىمَاءَهُفَعَرَضُوا/،مَرِضَ

لَمْ:وَقَالَ،إِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُفَصَدَّقَهُمْ.يَأْتَدِمُونَلافَاِنَّهُمْ؛النَّصَارَىأَسَاقِفَةِ

فَامْتنعَالأُدْمُ)4(.عِلَاجُهُ:فَقَالُوا،عِلَاجِهِعنفَسَألوا.سَنَةًأَرْبَعِينَمُنْذُأَئْتَدِمْ

كُلِّفيعمرهِبَقِيَّةَيَأْكُلَأَنْأَجَاجَهُمْأَنْإلىالعِلْمِوُأَهْلُالمشًافيُعليهأَلحَّحَتَّى

.13/054:النبلاءأعلامسيرينظر1()

ينظر،غراماً.773()5:الحديثةبأوزانناومقدارُهقديمابهاالمتعامَلالأوزانمنوالمَنُّ،مَنجَمعُ)3(

فيالمذكورةالخبزفكميةهذاوعلى38،ص:جمعةعليللدكتورالشرعيةوالموازينالمكاييل

تقريبأ.رغيفاًستينيعادلماأي؛غراماًكيلو1(1)آ،:تعادلالحكايا

الذيالمعنىعلىدَلَّتمواقفَالبخاريِّالامامعنحَكىهـانَّمالقظاً،المؤلفذَكَرَهماالورَّاقُيقُللم)3(

.354-3/1054:النبلاءأعلامسيرفيمبسوطةًالحكايةُوتنظر،بهالورَّاقعبارةَالمؤلفلخَّص

م(.د)أالعروستاجينظرالخبز.معيُؤْكَلُطَعامٍكلُّ:والادَامالأُدْم4ُ()

[013/با



الساوي!هداية73

)1(.وَغِيفٍمَعَسُكَّرَةًيَوْمٍ

فَالَ:؛سَعِيدٍبْنُمُسَبِّحُحَدَّثَنَا:خَالدٍبْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنِي:الحَاكِمُوَقَالَ

إِلَيْهِيَجْتَمِعُزَمَضَانَشَهْرِمِنْلَيْلَةٍأَوَّلُكانإِذَاالبُخَازِيُّإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُكان

يَخْتِمَأَنْإلىوَكَذَلِكَ،آيَةًعِشْرِينَزَكْعَةٍكُلِّفييَقْرَأُثُمَّ،بِهِمْفيصَلِّي،أَصْحَاُبهُ

عِنْدَفيخْتِمُ،القُرْآنِمِنَالثُّلُثِإلىالنِّصْفِبَيْنَماالسَّحَرِفييَقْرَأُوَكان،القُرْآنَ

خَتْمُهُوَيَكُونُ،خَتْمَةًيَوْمٍكُلِّفيبِالنَّهَازِيَخْتِمُوَكان،لَيَالٍثَلَاثِكُلِّفيالسَّحَرِ

ووووصص،
مُسْتَجَابَة)3(.دَعْوَةخَتْمَةٍكلِّعِنْدَ:وَيَقولُ،ليْلةٍالافْطَازِكلَّعِنْدَ

وَاحِدتثتيَجمَعُنَاسَفَرٍفيمَعَهُكُنْتُإِذَااللهعبدأَبُوكانوَرَّاقُهُ)3(:وَقَالَ

إلىمَرَّةًعَشْرَةخَمسَوَاحِدَةٍلَيْلَةٍفييَقُومُأَرَاهُفكُنْتُأَحْيَانًا،القَيْظِفيإِلَّا

وَيُخْرِحُ،وُيسْرِجُبِيَدِهِنَاوًا)4(فَيُوْوِي،القَدَّاحَةَيَأْخُذُذَلِكَكُلِّفي،مَرَّةًعِشْرِينَ

ثَلَاثَالسَّحَرِوَقْتِفييُصَلِّيوَكان،زَأْسَهُيَضَعُثُئمَعَلَيْهَا،فيُعَلِّمُأَحَادِيثَ

لَهُ:فَقُلْتُ،يَقُومُماكُلِّفييُوفِظُنِيلاوَكان،بِوَاحِدَةٍمِنْهَايُوتِرُ،وَكْعَةًعَشْرَةَ

أَنْأُحِبُّفَلَا،شَابّأَنْتَ:قَالَ؟!تُوقِظُنِيوَلَاهَذَاكُلَّنَفْسِكَعلىتَحْمِلُإِنَّكَ

نَوْمَكَ.عَلَيْكَأُفْسِدَ

)1(

)3(

)3(

)4(

.35/08:دمشقتاريخينظر

أعلاموسير،34/644:الكمالوتهذيب53/97،:دمشقوتاريخ،3/31:بغدادتاريخينظر

.91/953:الاسلاموتاريخ،934-31/438:النبلاء

وتهذيب،1/39:واللغاتلأسماءاوتهذيب،15/71:دمشقوتاريخ،1/13:بغدادتاريخينظر

.91/483:الاسلاموتاريخ،31/404:النبلاءأعلاموسير،484-34/474:الكمال

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالمثبت)نوراً(،:إلىالأصلفىتصحَّفت

673.ص:الباريفتحومقدمة5/9،93
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مُحَمَّدِبْنَعَلِيَّسَمِعْتُ:السُّلَيْمَانِيُّعَلِيٍّبْنُأَحْمَدُالفَضْلِأَبُوالحَافِظُوَقَالَ

الئخَارِيِّ،اللّهِعَبدِأَبيمَجْلِسِ/فيكُنَّا:يَقولُأَبِيسَمِعْتُ:يَقولُمَنْصُورٍبْنِ

بْنَمُحَمَّدَفَرَأَيْتُ:قَالَالأَرْضِ.إلىفَطَرَحَهَاقَذَاةً)1(،لِحمتهِمِنْإِنْسَانفَرَفَعَ

القَذَاةَفَرَفَعَ،يَدَهُمَدَّرَأَيْتُهُالنَّاسُغَفَلَفَلَمَّا،النَّاسِوَإلىإِلَيْهَايَنْظُرُإِسْمَاعِيلَ

!ياَرَحَهَاأَخْرَجَهَارَأَيْتُهُالمَسْببِدِمِنَخَرَحَفَلَمَّا،كُمِّهِفيفَأَدْخَلَهَا،الأَرْعزِمِنَ

الأَزْعزِ)3(.عَلَى

مِنْلِحممُهُتُنَزَّهَأَنْتَوَرَّعَفكَاءَّنهُ،وَالاحْتِيَاطِالوَزَعِنِهَايَةفيوَهذَا:قُلْتُ

المَسْجِدُ.عَنْهُيُتَرَّهَوَلَاشَيئءٍ

فيأَظُنُّ،مَلْبُوسِهِفي"!اِّالنَّبِيِّشَعرِمِنْشَيئمومَعَهُكَانَوَرَّاقُهُ)3(:وَقَالَ

خُفَهِ.

تُرَانِي!فُلَانٍأَبَايَا:-حَدِيثٍخَبَرِعَنسُئِلَ-وَقَدْيَقولُوَسَمِعْتُهُ:4(قَالَ)

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالمثبَت)قذر(،:إلىالأصلفيتصحَّفت)1(

673.ص:الباريفتعومقدمة5/993،

لمحمَّدوقَعَتمشابِهةَحادثةًالوَرَّاقُوروى،35/08:دمشقوتاريخ،3/13:بغدادتاريخينظر)3(

.11/544:النبلاءأعلامسيرينظر،البخاريِّالاماممعالفِرَبْريِّالعبَّاسبن

عبارةونَصُّ،فيهاوتصرَّتالورَّاقعبارةالمؤلفلخَّصوقد،31/534:النبلاءأعلامسيرينظر)3(

مَشْلَحفيأناوكنتُ،الحَمَّامَبفِرَبْرٍاللهعبدأبو)دَخَلَهو:الذهبيُالامامنقلَهاكماالورَّاق

شَيثاًمَسِسْتَ:فقال،الخُفَّناولتهثم،فلَبسها،ثِيابَهناوَلْتُهخَرَجَفلَمَّا،وِرليابَهعليهأتَعَاهَد،الحَمَّامِ

بينَسَاقِهِفيأنهفتَوَهَّمتُ،يُخْبِرنيفلم؟الخفِّمنهومَوضعٍأيفي:فقلتُ!رِر.الني2شَعَرُفيه

(.والبِطَانةالظِّهَارة

3.5/77:دمشقوتاريخ،3/51:بغدادتاريخينظر(4)

331/11]
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!؟نَظَر)1(فيهلِمبلِرَجُلحَدِيثٍآلَافِعَشْرَةَتَرَكْتُوَقَدْ؛أُدَلِّسُ

مِثلَه)وتَرَكتُ:زيادة673صالباريفتحومقدمة5/004التعليقتغليقوفيالروايةمصادرفي1()

نَظَر(.فيهليلغَيرِهمنهأكثرَأو

علىباطلاقهامَنْدَهابنادلهعبدأبوالحافظُانفرَدَالتيالتدليسلتُهمةنَقضالقولِهذاوفي

يرويهمابعضفييقولعندمامصنَفاتهفيالبخاريِّالامامصنيععلىمعتَمِداً؛البخاريِّالامام

فيماذلكيفعَلكانأنَهزاعِماً(،فلانلنا)قال:أو(فلانلي)قال:أو(فلان)قال:شيوخهعن

القضيةهذهفيالبخاريِّالامامحِياضِعنالدفاعَتولَّىوقد،بالسَّماعلابالاجازةعنهمرواه

)ولم:مَنْدَهابنالحافظكلامَساقَأنبعدَ-6-صالمدلِّسينطبقاتفيفقال؛حَجَرٍابنالحافظُ

يكونُلالكنْسَمِعَوفيما،قال:يَسْمَعلمفيمايقولأنَهيظهَروالذي،ذلكعلى5مَنْدَابنُيوافَق

ذَكَرَوقدصَنيعه(،منبالاستقراءذلكعَرَفتُوقدلنا،قالأوليقال:موقوفاَأوشَرْطِهعلى

بهذهالاتيانالبخاريِّعادةُ)وجَرَتْ:قالحيث93؛5/4:(المعرفة)طالباريفتحفىهذانحوَ

إلَابهايأتيلاإِنَه:قالمَنيُصِبْولمنادراً،المتابعاتوفي،غالباًالموقوفاتفيلنا()قال:الصيغة

.4/341و،3/188:أيضاًالفتحوينظره،1(للإجازةذلكإنَ:قالَمَنوأبعدَ،المذاكَرَةفي

أنْكلِّهالبحثهذافيالخَوضِوقبلَالشأنهذافييتكفَمأنأرادمَنعلىوينبغي:أقولُ

علىالصيغةهذهإيرادمنالبخاريِّالاماممقصدفَهمُبدونهايمكنلامهمةًأموراًيُراعِيَ

وهي:المعتَبَر؛وَجههاعلىغايتهتحديدُولاحقيقته

عنه:بعضُهمفيقول؛عنهالرواةعبارةتختلِففقد؛البخاريِّالامامعبارةمنالتأكُّدأولاً:

الشُنَّةشرحذلكلأمثلةينظر)حذَثنا(،الاَخَرُ:البعضُويقولُمطلَقاً،)قال(أو:لي(،)فال

041،ووه/4/3363،(:المعرفة)طالباريوفتح(،الهامش)34/مع=1/96:للبغوي

354،11/575،وو45601/173،وو433و389/438،ووه4568/503،وو7/941و

13/473.و

الأداء:صِيَغتساويقضيةفيغيرِهمذاهبإلىلامذهبهإلىالبخاريِّالاماممُحاكَمة:ثانياً

كما،عُيَيْنةَبنسفيانَللإمامموافقةً؛المعنىفيتساويهايرىكانفقدأنبأَنا...(،،أخبرنا،)حدَّثنا

61(،:الحديث)قبل1/441:(المعرفة)طالباريفتحينظر،""صحيحهفيذلكإلىأَلْمَحَ
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ونحوَها،(فلانلي)قال:فيهايقولالتيالأحاديثمنكثيراًأنَّالمذهَبلهذااعتمادِهعلىويدلُّ-

ط)الباريفتحينظر)حدَّثنا(،:بصيغةالأُخرىمؤلَّفاتِهفيأوالصحيحفيآخَرَمَوضعٍفييَرويها

عُيَينةابنُالأسلوبهذامثلإلىسَبَقَهوقد،13/333،و،11/575و،513و3/335:(المعرفة

(:المعرفة)طالباريفتحينظر)حدَّثني(،:وأحياناً(فلانلي)قال:أحياناًيقولفكانأيضاَ؛

.01/09و،4/05و،1/165

فعبارتُه؛المدلِّسينعباراتمُؤَدَّىعنالبخاريِّالامامعبارةمُؤَدَّىاختلافمراعاة:ثالثاً

-بعدَوهو،يَسْمَعلمفيماسَماعَهتُوهِمُالتيالمدلّسعبارةبعكس،سَمِعَهفيماسماعِهعَدمَتُوهِمُ

:""صحيحهينظر،البَسِيطالشكِّوجهعلىذلككانلوحتىشيوخهمنيَسْمَعهلَمماجمبيِّن-هذا

أنَّمعهذا4(،09):المفرَد"و"الأدب7/316،و،4/67:الكبير"تاريخهو"1693(،و3781)

حمُلتبالتدليسموصوفٍغيرَكانَإذاالراويَأنَّالحديثمصطلحكتُبفيقَرَّوواقدالعِلمأئمة

صصً

وقدكالبخاري،بامامٍبالكفماالسَّماع،علىالسَّماع-علىدِلالةالصريحة-غيرُعباراته

!؟مُدَئساً-ذقطظَن-مجرَّدَيَظُنَّهأنْسائِلِهمنتَرَىكمااستَهْجَنَ

لصيغة:استخدامهمنالبخاويِّالاماممقصَدمعرفةعلىالجهدوتركيزالنظرتدقيق:رابعاً

قوله:وبينَبينَهاكثيرونفَرَّقوقد،المشكِلةُالصِّيغةُهيفانها،خاصَّةًشيوخهمن(فلان)قال

الامامَأنَّحَجَرابنالحافظعنأيضاًالنقلتقدَّموقدثالثاً،تقدَملِمَاواحداً؛وأُراهمالي(،)قال

مقيَّدوهذاوالشواهد،المتابعاتسِياقعندَأوغالباًالموقوفاتروايةفييستخدمهاالبخاويَّ

-(المعرفة)ط-3/513الفتحفيالحافظقال؛خصوصاً"صحيحه"فيالصيغةلهذهباستخدامه

وو.ا(المرفوعةِالاُصُولِمنلأَجْلِهِالكِتابَوَضَعَلِمَاالتَّحديثِصِيغةُالتَخْلُصَ:ذلكمعلِّلأ

يَستَخدمُهاأنهالعبارةهذهاستقراءمنحجرٍابنالحافظذَكَرَهلِماَإضافةًليتبيَّنوقد

منها:،أخرىلأسبابٍ

الضُحُفمنيشابهاماأو،شيوخهمنالمؤلَّفاتأصحابعنخَبَراًأوحديثاًنَقَلَإذا-1

عفَقكمامطلَقاً؛"صحيحه"فيالمعلَّقاتفييستخدمهقدوهذا،عنهمالمرويةالحديثيةوالنُّسَخ

الحافظإليهأشارالذيهوالمعنىهذاولعلَ،وغيرهموبَفزٍأنسبنومالكسعدبنالليثعن

النصَّذلكأخَذَأنهمنالتدليسبتهمةالبخاريَالامامَرَمْيَهعليهأسَّسفيمامَنْدَهابن
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ص!و،و
إِسْمَاعِيلَبْنُمحَمَّدُارالسَّمَرْقَنْدِيُّ)1(:محَمَّدٍبْنُالحَسَنُوَقالَ

:خِصَالٍبِثَلَاثِمَخْصُوصًا

يَشْتَغِلُلَاوَكَانَ،النَّاسِعِنْدَفيمَايَطْمَعُلَاوَكَانَ،الكَلَامِقَلِيلَكَانَ

النَّاسِ.بِأُمُورِ

وَمِنْ،وَالتَّصْرِيفِوالعَرَبِيَّةِبِاللّغَةِوَمَعْرِفَةٍفنونٍصَاحِبَوَكَانَ:قُلْتُ

)1(

النَّيْسابوريُّ؛الحِيْرِفيُحَمْدانَبنُأحمدُجعفرٍأبوالحافظُالمعنىهذاشِبهعلىوافقَهوقد،بالاجازة

)كلُّ:(-رسائلهمجموع)ضمن334ص"القاري"افتتاحفيالدِّينناصرابننقله-فيماقالحيثُ

كانالأَوْزاعيالاماممَذْهَبَأنَّويقوّيههـ،ا(ومُناوَلَةعَرْضفهو؛فلانليقال:البخاريُّقالَما

فيالذمَشقيُزُرْعةَأبوالحافظُعنهنقلَهكما(،فلان)قال:مناولةَأخَذَهفيماالراوييَقولَأنْ:هذا

الأَعْورِمحمَّدٍبنحَخاجمذهَبكانوكذلك(،العلميةالكتبدار)ط384و39ص:""تاريخه

تاريخفيالبغداديُالخطيبعنهنقلهكما،جُريجابن)قال:فيهيقول؛جُرَيبمابنعلىقَرأَهفيما

لفظمنسمِعهعَفَالِيُمَيزهذلكمنيبىءٍإلىيَمِيلُكانالبخاريَالامامَفلعك8/337َ،بغداد:

أنْيُفَضِّلُكانأنهعنه5/753(:جامعه)آخرَالصغيرعللهفيالترْمِذيُالامامنَقَلفقد؛شيخه

أعلم.فالئه،شيوخهعلىيَقْرأَأنْيُحِ!ثلاكانوأنهشيوخهلفظمنيَسمَع

يُوفنمممّاذلكشابَهماأوبالاختلاطأوالحِفْظبسُوءموصوفاًالشيخذلككانإذا3-

حديثهمعنالتُّهمةتلكليدفعكتبهمعنينقلفهوعَفَار؛بنوهِشامخَئاطٍبنكخَلِيفةَ،حديثَه

يَخفى.لاكماالسابقالسببمنمتفرِّعالسببوهذا،المنقول

بنكمحمَّد؛عنهالبخاريِّالامامروايةوقتَالأَحياءفيموجوداًالشيخذلككانإذا3-

3!(،94:)تالفَلَأسعليبنوعَمرو35!(،:أ)تبَشَّاربنومحفَدأ!(،3:5)تالزمِنِالمثنَّى

ه(.933:)تغَيْلَانَبنومحمُود

مَخاضي،بنتَتزالُمافالقضية،والدوافعالمقاصدمنهذاغيرُالمدَقِّقللباحثيظهَروقد

الموفق.والله

.31/844:النبلاءأعلامسيرينظر،الوزَاقعنهرواه
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5ِ)1(:شِعْرِ

بَغْتَهْمَوْتُكَيَكُونَأَنْفَعَسَىرُكُوعًفَضْلَالفَرَاغِفياغْتَنِمْ

فَلْتَهْالصَّحِيحَةُنَفْسُهُذَهَبَتْسُقْمٍغَيْرِمِنْرَأَيْتَصَحِيحكَمْ

")1(."تَارِيخِهِفيالحَاكِمزَوَاهَا

رَأْسَهُرَفَعَثُمَّ،أَطْرَقَالدَّارِمِيالرَّحْمَنِعَبدِبنِاللّهِعَبدِمَوْتُبَلَغَهُوَلَمَّا

:وَأَنْشَدَ)3(،يَبْكِيهُوَ

أَفْجَعُلَلتَأَبَالانَفْسِلتَوَبَقَاءُكُلِّهِمْبِالأَحِبَّةِتُفْجَعْعِشْتَإِنْ

لابنالكبرىالشافعيةطبقاتفيالحاكمعبارةتنظر،النيسابوزيللحاكمتبعاذلكالمؤلفقال1(

يُنشِدُهكاند!ائماقَولا،الشِّعرَيُنْشِئُيكنلمالبخاريَّالامامأنَّوالصحيح،3/335:السُّبْكِيئ

عنهروىأنْ-بعدَخَلَسنبنأحمدَبنإسحافُتلميذهقالوقدالعلماء،أغلبيَّةكحالنَقلأ؛

.ها(الحديثفييَجيءُمَاإلَّاشِعراَيُنشِدُسمعناهُ)وما:-الدارميالامامموتفيالتاليةَالحادثةَ

محمدبنأحمدعن)313(؛:الأملقِصَرفيالذُنياأيىابنأنشدهماوقد،الخَفيفالبحرمنالبيتانأ(

البغداديينبينالمشتهرةالأبياتمنفلعلَّها،ومئتينوعشرينثمانسنةالمتوفىالوَرَّاقأيوببن

أعلم.والله،لهأنهامنهسمعهامَنفظنبلادهفيأنشدهاثممنهمالبخاريالاماموسمعها

دمشق:تاريخفيالدارِميالامامترجمةفيمذكوزوالحكاية،الكاملالبحرمنالبيت3ُ(

أنشَد5النِّسبةمعلومكيرُوهوقديموالبيت11/911ُ،:النبلاءأعلاموسير91/318،931-

البيتوصَدرُ،بَسيطٍباختلافٍ)فجع(=1/335:""العَينمعجمفيالفَرَاهِيدِيُّالخليلُالامام

الفريد:العقدينظر،الملكعبدبنسُليمانَبنأيوبَبهارثيقصيدةفيالأعلىعبدابنإلىنُسِبَ

3/4.11
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3311/بأ

صِيت.لهيَكُونُهَذَا:-يَوْمًاإِلَيْهِ-وَنَظَرَ)1(حَرْبٍبْنُسُلَيْمَانُقَالَ

)3(.حَفْصٍبْنِلأَحْمَدَنَحْوُهُتَقَدَّمَوَقَدْ:قُلْتُ

بَيِّنْ:يقولُحَرْبٍبْنِسُلَيْمَانَعلىدَخَلْتُإِذَاالبُخَارِيُّ)3(:/كُنْتُوَقَالَ

شُعْبَةَ.لَنَاغَلَطَ

انْتَخَبْتُإِذَاأُويسٍأبيبْنُإِسْمَاعِيلُكانَ:يقولُسَمِعْتُهُ:وَرَّاقُهُ)4(وَقَالَ

بْنُمُحَمَّدُانْتَخَبَهَاأَحَادِيثُهَذِهِ:وَقَالَ،لِنَفْسِهِالأَحَادِيثَتِلْكَنَسَخَكِتَابِهِمِنْ

حَدِيثِي.مِنْإِسْمَاعِيلَ

إِسْمَاعِيلَأُكَلِّمَأَنْفَسَأَلُونِي،الحَدِيثِأَصْحَابُاجْتَمَعَ:(البُخَارِيُّ)ْوَقَالَ

)1(

)3(

)3(

)4(

)5(

له)يكونُ:وفيه؛31/034:النبلاءأعلامسيرينظر،عنهإسماعيلَبنحاشِدعنالورَّاقرواها

:الباريفتحومقدمة،5/004:التعليقتغليقفيلماموافقالأصلفيوما،أبلغوهيصَوت(،

.47ص:للذهبيِّالبخاريّترجمةفيهجزءٍفيولِماَ،674ص

عن364-13/415النبلاءأعلامسيرفيالدَّهيئالإمامونقل،-5153ص=الثانيالفصلفي

بنِأَحمْدَحَفْصٍأبيإلىيَختَلِفُإسماعيلَبنُمحمَّدُكان:يقولكصأبي)سمعتُ:قال؛الورَّاق

لَهيَكُونَأنْأَرْجُوكَئنن!،شابّهذا:يقولحَفْصٍأبافسمعتُصغير،وهوالبُخاريّحَفْصٍ

عليه.أحالَالذيمنالمؤلفمُرادِإلىاقربُالنصُّوهذاه،1وَذِكْر(صِيْت

.31/914:النبلاءأعلامسيرينظر،الورَّاقعنهرواها

أعلاموسير،43/554:الكمالوتهذيب،/77ة3:دمشقوتاريخ،3/91:بغدادتاريخينظر

.31/414:النبلاء

.31/914:النبلاءأعلامسيرينظر،الوزَاقعنهرواها
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تُخْرِجَأَنْوَأَمَرَهَاالجَارِيةَفَدَعَا،فَفَعَلْتُ،القِرَاءَةِفيلِيَزِيدَهُئمأُوَيسٍأبيئنَ

الحَدِيثَ.أَرَادُواإِنَّمَا:قُلْتُ.عَلَيْهِمْفَرِّقْهَا،اللهعبدأَبَايَا:وَقَالَدَنَاءييرَ،صُرَّةَ

ذَاكَ.إلىهَذَاتَضُمَّأَنْأُحِبّأَنِّيغَيْرَ،الزِّيَادَةِمِنَطَلَبْتَماإلىأَجَبْتُكَقَدْ:قَالَ

لَكَ،أَمْلِكُهُوَمَا،كُتُبِيفيانْظُرْ:أُوش!أبيابْنُلِمبقَالَ:البُخَارِيُّ)1(وَقَالَ

حَيًّا.دُمْتُمالَكَشَاكِروَأنا

بَكْرٍأبيبنُأَحْمَدُمُصْعَبٍأَبُولِمبقَالَإِسْمَاعِيلَ)3(:بْنُحَاشِدُوَقَالَ

النبلاء:أعلامسيرينظر،عنهالوزَاقرواهاوالحكاية)النحاس(،:إلىالأَصْلِفيتصحفت)1(

:الكمالوتهذيب53/86،:دمشقوتاريخ1/91،بغداد:تاريخينظرالورَّاق،رواها)3

.91/653:الاسلاموتاريخ،31/034:النبلاءأعلاموسير،43/554

،5/104:التعليقتغليقفيلماموافقوهو،الأصلفيكذاإسماعيلَ(،بن)حاشِد:وقوله

الحادثةَهذهراويأنَّففيها؛الروايةمصادرفيلِماَمخالِفلكئه،آ74ص:الباريفتحومقدمة

محمَّدبنالواحدعَبدِبناددّهعَبدِبنحاشِدُوهو:؛الصوابُوهو(،اللهعَبدبن)حاشِدُهو

ابنتفسيرفياكماالجنيدبنالحُسَينبنعليُّوثَّقَه،الأَغْذُوْنيُّالرحمنعَبدأبوالبخاريُّالتَّميميئُ

الامامطَبَقةفيمعدودوهونَظَر(،)فيه:الحاكمُأحمدَأبوفيهوقالا،6/7917:حاتمأبي

=1/318:للسَّمْعانيِّالأنسابلترجمتهينظر،ومئتينخمسينسنةَ:قَبلَهوتوفيالبخاريِّ،

(.غدَّةأبي)ط3/553-الهند()ط1آ1/3:الميزانولسان،()الأغذوني

رَفيقُوهو،مشهوفحافظ؛الشاشيثمَّالبخاريُّالغَزَّالُعيسىبنإسماعيلَبنحاشِدُأمَّا

وسِتِّين-اثنتين:-وقيلإحدىسنةَتوفي،والحِفظالمَنزِلةفيوقَرينُهالطلَبفيالبخاريِّالامام

.3/38:والعبر،3/465:الحفَاظوتذكرة،01/76:الاسلامتاريخلترجمتهينظر،ومئتين

على"الميزانلسان"فيكلامُهدَلَّقدالمؤلفَلأنَ؛لييَبدوماعلىمتعَمَّدتغييرالأصلفيوما

أساسعلىهنافتصرف؛واحداًشَخصاًوالغَزَّالهوظَنَّهوأنَّه)الأَغْذُونيِّ(،بحالمعرفتهعَدَم

أعلم.والله،الظنِّذلك
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رَجُلفَقَالَأَحْمَدَ.مِنْ)1(وَأَبْصَرُعِنْدَنَاأَفْقَهُإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُ:المَدَنِيُّالزُّهْرِيُّ

إلىوَنَظَرْتَمَالكًاأَدْرَكْتَلَوْ:مُصْعَبٍأَبُوفَقَالَ!الحَدَّجَاوَزْتَ:جُلَسَائِهِمِنْ

وَالفِقْهِ.الحَدِيثِفيوَاحِدكِلَاهُمَالَقُلْتَإِسْمَاعِيلَ)3(بْنِمُحَمَّدِوَوَجْهِوَجْههِ

هَذَا.مِنْأَنْضَرَ)4(شَابًّابِعَئنيرَأَيْتُماعُثْمَانَ)3(:بْنُعَبْدانُوَقَالَ

إِدْمَاعِيلَ.بْنِمُحَمَّدِإلىبِيَدِهِوَأَشَارَ

عَقِلْتُمُنْذُزَأَيْتُوَمَاوَالعُبَّادَ،وَالزُّهَّادَالفُقَهَاءَجَالسْتُ:قتيْبَةُوَقَالَ

الصَّحَابَةِ)5(.فيكَعُمَرَزَمَانِهِفيوَهُوَ،إِسْمَاعِيلَبْنِكَمُحَمَّدِ

حَبنالشَّيْبانيُّحَنْبَلبنمحفدبنُأحمدُالامامُبالدكروالمقصود)بن(،:إلىالأَصْلفيتصحَّفت)1(

المشهور.المذهبصاحبُ

فيالتاَمُّلعنوَجهه"إلى"ونَظَرتَ:بقوله)عَّبى:674صالباويفتحمقدمةفيالمؤلفقال)3(

فيالعِلميئوالأسلوبالفِبنرفيالمنَهَجفيمتماثِلانأنَهمامُصعَبٍأبيمُرادَأنَّوأُرى!،1(مَعارِفِه

أعلم.وادلهالظاهِر،والهذيِالشُلولبوفيالعلممسائلتناولِ

:الكمالوتهذيب51/87،:دمشقوتاريخ3/34،بغداد:تاريخينظرالووَّاق،وواه)3(

.91/553:لاسلاماوتاريخ،31/914:النبلاءأعلاموسير،43/954

من)اَبْصَرَ(؛674:صالباريفتحومقدمة5/104التعليقتغليقوفيالروايةمصادرفي)4(

الحُسْنُوهي؛النَّضَاوَةمنمشتقّوهو،أشبَهُالأصلفيوالذي،والفَهمالمعرقةَيعنيالبَصَرِ:

والمَدج؛الثَّناءإرادةعلىالوصفَهذايستَخدمونالمتقَدِّمونالأئمةوكانوالمنَظَر،الطَّلْعةوجَمالُ

3عًلِرالرسوللسُنَّةالواعينومنتعالىاللهعندَالمَقبولينمنالنَّضِرالوَجهصاحبَأنَّبمعنى

فحَفِظَهحَديثأمِئاسَمِعامرِءاًالله"نَضَرَ:يث!لقولهنَظَراً؛ودرايةًروايةوأدائهالحَملِهاالمؤَهَّلين

الرسالة(4/ط1=)1/36457:أحمدالامامأخرجه،"سامعٍمِنلهأحفظَمُبَفَغِفرُبَّ؛يملِّغَهحتَّى

أعلم.والله،وغيزه

النبلاء:أعلامسيرينظر،عنهرُوِيتاحكايتَينأصلمنسَعيدٍبنقتُيبةَعبازةَالمؤلفُلخَّص)5(

قريباً.بتمامهاالأولىالحكايةَالمؤلفُوسيُعيد،31/431
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صصصمص
آيَةً)1(.لَكَانَالصَّحَابَةِفيإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُكانَلوْ:قَالَ؛قتيْبَةوَعن

شَعْرَانِيمّ!1(رَجُ!ووفَجَاءَ،قتيْبَةَعِنْدَكُنَّا:الهَمَذَانِيُّيُوسُفَبْنمُحَمَّدُوَقَالَ

نَظَرْتُ!هَؤُلاءِيَا:فَقَالَ؛إِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِعنفَسَآلهُ،يَعْقُوبَأَبُو:لَهُيُقَالَ

رَأَيْتُما،وَالعُبَّادَوَالزُّهَّادَالفُقَهَاءَوَجَالسْت،الرَّأْيِفيوَنَظَرْتُ،الحَدِيثِفي

إِسْمَاعِيلَ)3(.بْنِمُحَمَّدِمِثْلَعَقِلْتُمُنْذُ

فَقَالَ:؛السَّكْرَانِطَلَاقِعنفَسُئِلَ،قتيْبَةَعِنْدَ/كنَّاالفَرَبْرِيُّ)4(:وَقَالَ

الئخَارِيِّ.إِلىوَأَشَازَ.إِلَيْكَاللّهُسَاقَهُمْقَدْالمَدِسنوَابْنُوَءاِسْحَاقُأَحْمَدُهَذَا

فَرَأَيْتُ،النَّبِيلِعَاصِمأبيعِنْدَأكُنْتُا:البُخَازِيّ)5(قتيْبَةَبْنمُحَمَّدُوَقَالَ

11/431.:النبلاءأعلامسيرينظر1(

الرَّمْلِيُّ،زَكريَّابناللهعبدبنإسماعيلبنإسحانص:هوالمذكورُوالرجلُ،طويلشَعرٍذو:أي3(

=8/801:للسَّمعانيِّالأنسابينظر،ومئتينوثمانينثمانٍسنةَتوفي،الوَترَةصاحبُ:لهيُقال

(.لشَّعْرانيا)

.431لم11:النبلاءأعلامسيرينظر3(

الفَرَبريِّفَلِقاءُ؛صَريحوهموهو،5104/:التعليقتغليقفيلِماموافقوهو،الأصلفيكذا4(

راويالهَمَذَانيفىيوسُفَبنُمحمَّدُهوالحادثةِهذهراويَأنَّوالصوابُ،!بتاتامُحتَمَلغيرُبقتيبةَ

:الاسلاموتاريخ،31/184:النبلاءأعلامسيرفيكماالوَزَّاصتُعنهرواهاوقد،السابقةِالحكايةِ

لشُهرتِه؛الفربريِّإلىالمؤلِّفظَنُّفزَلَقَ،ينسبهولم(يوسفبنمحمد):سَتصاهلكنَّه،9/1553

عندَماالصوابعلىالهَمَذَافطإلىالحكايةَفنَسَبَالوَهمَهذاالمؤلِّفُتدازَكوقد،وقتئِذٍذِهنِهفي

674.صو:الباريفتحمقدمةفينَقَلَها

:الكمالوتهذيب51،8/ة:دمشقوتاريخ،3/18بغداد:تاريخينظر،الورَّانصعنهرواها(ه

ومنالروايةمصادرمنواستدركناهالأصلمنسَقطالمعقَّفتينبينوما،34/454-455

.5/304:التعليقتغليق

/331[11
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ابْنُ:قَالَ؟مَنْابْنُ:قُلْتُ.بُخَارَىمِنْ:قَالَ؟أَيْنَمِنْ:لَهُفَقُلْتُ،غُلَامًاعِنْدَهُ

الغُلَامُهَذَا:عَاصِمٍأبيعِنْدَرَجُللِيفَقَالَ!قَرَابَتِيأَنْتَ:فَقُلْتُإِسْمَاعِيلَ.

الكِبَاشَ.يُنَاطِحُ

الشُّيُوخَ.يُقَاوِمُ:يَعْنِي

الحَدِيثِأَصْحَابِمِنْالرُّتُوتُكان:)1(سَلَامٍبْنِمُحَمَّدِبْنُإِبْرَاهِيمُوَقَالَ

أُوش!،أبيبْنِوَإِسْمَاعِيلَ،مِنْهَالٍبنِوَالحَجَّاجِ،مَرْيَمَأبيبْنِسَعِيدِ-مِثْلُ

وَإِبْرَاهِبمَ،مَيْمُونٍبنِوَمُحَمَّدِ،وَالخَلَّالِ،وَالعَدَنِيِّ،حمّادٍبنِوَئُعَيْمِ،وَالحُمَيْدِيِّ

لأبييَقْضُونَ-مُوسَىبنِوَإِبْرَاهِيمَ،الأَشَجِّسَعِيدٍوَأبي،كُرَيْبٍوَأبيالمنذِرِ،بنِ

وَالمَعْرِفَةِ.النَّظَرِفيأَنْفُسِهِمْعلىالبُخَارِيِّاللّهِعبد

وَاو،وَبَعْدَهَا،فَوْقٍمِنْالمُثنّاةِوَالتَّاءِ،المُهْمَلَةِ-بِالرَّاءِالرُّتُوتُ:قُلْتُ

الأَعْرَابِيِّ)3(.ابْنُقَالَهُالرُّؤَسَاءُ.هُمُ-أَيْضًافَوْقٍمِنْمُثنّاتَا!ووَبَعْدَهَا

إِسْمَاعِيلَ)3(.بْنِمُحَمَّدِمِثْلَخُرَاسانُأَخْرَجَتْما:حَنْبَلىابْنُأَحْمَدُوَقَالَ

هَذِهِفَقِيهُإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُالدَّوْرَقِيُ)4(:إِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُوَقَالَ

الأُمَةِ.

.11/514:النبلاءأعلامسيرينظر،الورَّاقعنهرواه1()

(.تت)ر:العروسوتاجوالصِّحَاح،1/531:اللغةمقاييسمعجمينظر)3(

وتهذيب:1/86،واللغاتالأسماءوتهذيب:53/81،دمشقوتاريخ،بغداد:3/31تاريخينظر)3(

878.:الدموبحر،91/653:الاسلاموتاريخ،31/114:النبلاءأعلاموسير،43/654:الكمال

،43/574:الكمالوتهذيب،35/48:دمشقوتاريخ،3/31:بغدادتاريخينظر،الورَّاقرواه(4)

.91/573:الاسلاموتاريخ،31/434:النبلاءأعلاموسير
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مِثْلَهُ)1(.حَمَّادٍبْنُنُعَيْمُوَقَالَ

زَمَانِنَا.فياللّهِخَلْقِأَفْقَهُهُوَ:بُنْدَارُ)1(وَقَالَ

يَا:لِلْبُخَارِيِّالتّنّيسِيُّيُوسُفَبْنادلّهِعَبدُقَالَ)3(:قُرَيْترٍبْنُمُوسَىوَقَالَ

نَعَمْ.:قَالَ.السَّقْطِمِنَفيهَابِمَاوَأَخْبِرنِي،كُتُبِيفيانْظُرْ،اللهعَبدِأَبَا

سَنَةً،عَشْرَةَثَمَانِابْنُوَأَناالحُمَيْدِيِّعلىدَخَلْتُالبُخَارِيُّ)4(:وَقَالَ

مَنْجَاءَقَدْ:قَالَالحُمَيْدِيُّبِيَبَصُرَفَلَمَّا،حَدِيثٍفياخْتِلَافاَخَرَوَبَيْنَوَتثنَهُ

مَعَهُ.الحَقُّوَكان؛لِلْحُمَيْدِيِّفَقَضَيْتُ،عَلَيَّفَعَرَضَاتثنَنَا.يَفْصِلُ

فَمَا،كُتُبِيفيانْظُرْ:البِيكَنْدِيُّسَلَامٍبْنُمُحَمَّدُلِيقَالَ(:البُخَارِيُّ)ْوَقَالَ

عَلَيْهِ.فَاضْرِبْ/خَظَأٍمِنْفيهَاوَجَدْتَ

تَحَيَّرْتُ،البُخَارِيُّعَلَيَّدَخَلَكُلَّمَا:يَقولُسَلَامٍبْنمُحَمَّدكان:وَقِيلَ)6(

مِنْهُ.خَائِفًاأَزَالُوَلَا

،43/954:الكمالوخهذيب،35/87:دمشقوتاريخ،341/:بغدادتاريخينظر،الورَّاقرواه(1)

.91/553:الاسلاموتاريخ،31/914:النبلاءأعلاموسير

فيالبخاريُّالامامعنهروى،فاضلثقة،البصريبكرأبوالعَبْدقيُعثمانَبنبَشَّاربنمحمَّد:هو)3(

تهذيبفيترجمتهتنظر،الحافظ:معناهلقبُهوالبُنْدارُ،ومئتينوخمسيناثنتينسنةَتوفي،صحيحه

.31/934:النبلاءأعلامسيرينظر،الورَّاقرواههذاوقولُه،43/115:الكمال

.31/914:النبلاءأعلامسيرينظر،عنهالورَّاقرواه)3(

.31/104:النبلاءأعلامسيرينظر،عنهالورَّاقرواه(4)

:الكمالوتهذيب51/77،:دمشقوتاريخ1/34،بغداد:تاريخينظر،عنهالورَّاقرواه)5(

34/945.

.31/174:النبلاءأعلامسيرينظر،البِيْكَنْديِّعنأصحابهبعضعنالورَّاقرواه)6(

[333/با
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قَبْلُجِئْتَلَوْ:فَقَالَ،سَلَامٍبْنِمُحَمَّدِعِنْدَكُنْتُ)1(:مُجَاهِدٍبْنُسُلَيْمُوَقَالَ

.حَدِيثٍألفَسَبْعِينَيَحْفَظُصَبِيًّالَرَأَيْتَ

علىجَالسئازَاهَوَيْهِبْنَإِسْحَاقَرَأَيْتُإِسْمَاعِيلَ)3(:بْنُحَاشِدُوَقَالَ

فَرَجَعَ،شَيْئًاإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُعليهفَأَنْكَرَ،مَعَهُإِسْمَاعِيلَبْنُوَمُحَمَّدُالمِنْبَرِ)3(

هَذَاإلىانْظُرُوا!الحَدِيثِأَصْحَابِمَعْشَرَيَا:إِسْحَاقُوَقَالَ،مُحَمَّدٍقَوْلِإلى

لاحْتَاجَالحَسَنِ)4(أبيبنِالحَسَنِزَمَنِفيكانلَوْفَاِنَّهُ؛عَنْهُوَاكْتبهواالشَّابِّ

وَفَهْمِهِ)5(.بِالحَدِيثِلِمَعْرِفَتِهِ؛إِلَيْهِ

الَّذي"التَّارِيخِ"كِتَابَرَاهَويهِبْنُإِسْحَاقُأَخَذَالبُخَارِيُّ)6(:وَقَالَ

!؟سِحْرًاأُرِيكَأَلاالأَمِيرُ!أَيُّهَا:وَقَالَ،طَاهِرٍبْنِاللّهِعبدعلىفَأَدْخَلَهُصَنَّفْتُهُ)7(،

:الكمالوتهذيب51/63،:دمشقوتاريخ3/14،بغداد:تاريخينظر،عنهالورَّاقرواه)1(

.91/543:الاسلاموتاريخ،11/174:النبلاءأعلاموسير،43/064

.31/384:النبلاءأعلاموسير3،5/86:دمشقوتاريخ،:3/37بغدادتاريخينظر،عنهالوراقرواه(1)

ومقدمة،5/504:التعليقتغليقفيلماموافقالأصلفيوماالشرير(،)على:الروايةمصادرفي)3(

676.ص:الباريفتح

سيرفيترجمتهتنظر،ومئةِعشرٍسنةَتوفي،والعملالعلمأئمةكبارمنجصبن،البَصريَّالحَسَنيعني4()

.4/563:النبلاءأعلام

:الباريفتحومقدمة،5/50:4التعليقتغليقفيالمنقولُوهو)وفِقْهِهِ(،:الروايةمصادرفي)5(

676.ص

:الكمالوتهذيب51،7/ة:دمشقوتاريخ3/7،بغداد:تاريخينظر،عنهالورَابنرواه)6(

.31/304:النبلاءأعلاموسير،41/044

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالتصويب(،:)صنفهإلىالأصلفيتصحَّفت)7(

)بحراً(،:إلىالتغليقفي)سحراَ(لفظةتصحفتوقد،676:صالباريفتحومقدمة،5/504

فلتُصَحَّح.
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فَسَكَتَ،نَاشِيًاطَلَّقَعَمَّنْإِبْرَاهِيمِبْنُإِسْحَاقُسُئِلَالبُخَارِيُّ)1(:وَقَالَ

بِهِحَدَّثَتْماأُمَّتِيعنتجَاوَزَاللّهَ"إِنَّ:لمجمآالنَّبِيُقَالَ:أَنافَقُلْتُ،مُتَفَكِّراًطَوِيلاً

العَمَلُ:الثَّلَاثِهَؤُلاءِمُبَاشَرَةُيُرَادُوَإِنَّمَا")3(،يمَلَّمْأَوْبِهِتَعْمَلْلَمْما،أَنْفُسَهَا

بِهِ.وَأَفْتَى.قَوَّيْتَنِي:إِسْحَاقُفَقَالَ.بِقَلْبِهِيَعْتَقِدْلَم5وَهَذَا،الكَلَامُأووَالقَلْبُ

بْنُوَمُحَمَّدُ،رَاهَوَيْهِبْنِإِسْحَاقَعِنْدَيَوْمًاكُنَّاالمَدَنِيُّ)3(:بَكْرٍأَبُووَقَالَ

الكَيْخَارَانِيُّ،عَطَاووصَحَابِيِّهِوَدُوْنَبِحَدِيثٍإِسْحَاقُفَمَرَّحَاضِر،إِسْمَاعِيلَ

كان،بِاليَمَنِقَرْيَة:قَالَ؟كَيْخَارَانُهِيَإِيْش،اللهعبدِأَبَايَا:إِسْحَاقُلهفَقَالَ

فَقَالَ.حَدِيثَيْنِعَطَاوومِنْهُفَسَمِعَ،اليَمَنِإلىالصَّحَابِيَّالرَّجُلَهَذَابَعَثَمُعَاوِيةُ

القَوْمَ!شَهِدْتَكَانَّكَ،اللهعبدأَبَايَا:إِسْحَاقُله

المَدِيني،ابْنِعَلِيِّعِنْدَإِلَّاأَحَدٍعِنْدَنَفْسِياسْتَصْغَرْتُما:البُخَارِيُّوَقَالَ

عَلَيْهِ)4(.أُغْرِفيكُنْتُوَزُبَّمَا

.91/533:الاسلاموتاريخ،31/414:النبلاءأعلامسيرينظر،عنهالورَّاق5روا1()

لم!في.هريرةأبيحديثمن؛(1)37:ومسلم(،9365):البخاريُأخرجه()1

النبلاء:أعلاموسير(،)الكَيْخاراني=11/391:للسَّمْعاف!الأنسابينظر،عنهالورَّاقرواه)3(

من53/76؛:دمشقتاريخفيعساكروابن1/8،:بغدادتاريخفيالخطيبورواه،13/415

بنمحمَّدالجَوَّالُالحافظُ-أعلموالله،أُزى-فيماهوبكرٍوأبوالمَدَف!،بكرٍأبيعنآخَرَطريقٍ

فيترجمتهتنظر،ومئتينوتسعِينَخسٍسنةَالمتوفَّىالنَّيْسابُوريُالاسماعِيليمِهْرانَبنإسماعيل

.41/117:النبلاءأعلامسير

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالتصويب)عنه(،:إلىالأصلفيتصحَّفَت)4(

الإماموقول،يَعرفُهالابأحاديثَأُحَذثُهكنتُ:والمُرادُ،676ص:الباريفتحومقدمة5/604

فيالبخاريُّعنهمروىمَنأساميوفي1/013،:الكاملفيعَدِفيابنرواههذاالبخاريِّ

،3/17:بغدادتاريخفيبتَمامهوهوعَليه(،أُغرِبُكنتُ)ورُبَّما:قولهدونَ؛551ص:الصحيح

.31/114:النبلاءأعلاموسير،43/154:الكمالوتهذيب،35/81:دمشقوتاريخ
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ذَرُوا:/فَقَالَ،البُخَارِيِّقَوْلُالمَدِينِيِّابْنِلِعَلِيٍّذُكِرَ:أَحْمَدَبْنُحَامِدُقَالَ

نَفْسِهِ)1(.مِثْلَرَأَىماهُوَ؛قَوْلَهُ

النَّيْسَابُوزِيُّ؛نُوحًبْنُفَتْحُحَدَّثَنِي:سَلَمَةَبْنُأَحْمَدُالفَضْلِأَبُووَقَالَ

يَمِينِهِ،عنجَالسًاإِسْمَاعِيلَبْنَمُحَمَّدَفَرَأَيْتُ،المَدِينِيِّابْنَعِليَّآلَيْتُ:قَالَ

يَهَابُهُ)1(.كَاءَّنهُ؛إِلَيْهِالتَفَتَحَدَّثَإِذَاوَكان

خُرَاسَانَ،شُيُوخَعنيَسْألنِيالمَدِينِيِّابْنُعَلِيُّكان:البُخَارِيُّوَقَالَ

اللّهِ،عبدأَبَايَا:يَوْمًالِيقَالَأَنْإلى،يَعْرِفُهُفَلَا،سَلَامٍبْنَمُحَمَّدَلهأَذْكُرُفكُنْتُ

الرِّضَى)3(.عِنْدَئَافَهُوَعليهأَثْنَيْتَمَنْكُلُّ

لَمْكَاءَّنهُ،مِثْلَهُرَأَيْتُأَنِّيأَعْلَمُلا)4(:حُرَيْثٍبْنُالحُسَيْنُعَمَّارٍأَبُووَقَالَ

لِلْحَدِيثِ.لَّاإِيُخْلَقْ

كَفَضْلِالعُلَمَاءِعلىإِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِفَضْلُمُرَجَّى)5(:بْنُرَجَاءُوَقَالَ

النِّسَاءِ.علىالرِّجَال

الأَرْضِ.ظَهْرِعَلَىتَمْ!ثِيالاَيَاتِمِنَآيَةهُوَ:أَيْضًاوَقَالَ

وسير،34/514:الكمالوتهذيب53/83،:دمشقوتاريخ،18-1/17:بغدادتاريخينظر1()

.91/535:الاسلاموتاريخ،11/014:النبلاءأعلام

.43/354:الكمالوتهذيب،83-35/81:دمشقوتاريخ،1/18:بغدادتاريخينظر)1(

.43/154:الكمالوتهذيب3،5/76:دمشقوتاريخ،3/17:بغدادتاريخينظر)3(

.31/114:النبلاءأعلامسيرينظر،الورَّاقرواه(4)

النبلاء:أعلاموسير53/87،:دمشقوتاريخ3/35،بغداد:تاريخينظر،الورَّاقرواه)5(

أجاب؛واحدةٍقصةفيالروايةمصادرفيمعاًمذكورانبعدَهالذيمعالقولوهذا،13/437

الأولَ.قولَهعليهاستنكَرَرَجلعلىالثانيبالقولرَجاء
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،بِحَدِيثٍالفَلَّاسصِعَلِيٍّبْنِعمروأَصْحَابُذَاكَرَنِيالبُخَارِيُّ)1(:وَقَالصَ

ذَاكَرْنَا:لَهُفَقَالُوا،عَليبْنِعمروإِلىوَصَارُوا،بِذَلِكَفَسُرُّوا.أَعْرِفُهُلا:فَقُلْتُ

يَعْرِفُهُلاحَدِيث:عَلِيٍّبْنُعمروفَقَالصَيَعْرِفْهُ.فَلَمْبِحَدِيثٍإِسْمَاعِيلَبْنَمُحَمَّدَ

.بِحَدِيثٍلَيسَإِلسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُ

عوص

إلىمُنِيرٍبْنِالدّهِعَبدِأصْحَابِمِنْرَجُلخَرَجَ)1(:محَمَّدٍبْنُجَعْفَرُوَقَالَ

ما:وَقَالَ؛فَطَرَدَهُلا.:فَقَالصَ؟اللّهِعبدأَبَالَقِيتَ:لَهُقَالَ،رَجَعَفَلَمَّا،بُخَازَى

الله!عَبدِأبيإلىتَصِزوَلَم5بُخَارَىقَدِمْتَإِذْخَيْر؛فيكَ

بْنِعَبدِاللهعِنْدَإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُكان:التّرْمِذِيُّعِيسَىأَبُووَقَالَ

الأُمَّةِ.5هَذِزَيْنَ)3(اللهجَعَلَكَ،اللهعبدأَبَايَا:قَامَلَمّاَلهفَقَالصَ،مُنِيرٍ

فيهِ)4(.لهفَاسْتُجِيبَ:التِّرْمِذِيُّقَالَ

صص

البُخارِيِّ،عنيَكْتُبُمُنِيرٍبْنَعبدَاللّهِزَأيْتُ(:الفِرَبْرِيُّ)ْوَقَالَ

)1(

)3(

)3(

)4(

)5(

:الكمالوتهذيب53/83،:دمشقوتاريخ1/18،بغداد:تاريخينظر،عنهالوزَّاقرواه

.635-115/ة9:الاسلاموتاريخ،31/014:النبلاءأعلاموسير،43/454

.11/434:النبلاءأعلامسيرينظر،عنهالورَّاقرواه

التعليق:تغليقفىلماموافقالروايةمصادرمنوالتصويب)من(،:إلىالأصلفيتحرَّفت

676.ص:الباريفتحومقدمة،5/704

وقد،91/015:الاسلاموتاريخ،11/433:النبلاءأعلاموسير3،5/97:دمشقتاريخينظر

فليصحَّح.(!)فاستحييت:إلىالتعليقتغليقفي()فاستجيبَ:قولهتصحَّف

الحكايةراويوالفربريُّ.144و614-31/514:النبلاءأعلامسيىينظر،عنهالورَّاقزواه

صاحبيوسفبنمحمدَهووليس،السابقةقبلالحكايةراويوهومحمَّد،بنجعفر:اسمه

التنبيه.فاقتف!،المشهورالبخاريِّالامام
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تَلَامِذَتِهِ.مِنْأَنا:يَقولُوَسَمِعْتُهُ

مِثْلَهُ)1(،أَرَلَم5:وَقَالَ"الصَّحِيحِ"،فيالبُخَارِيُّعَنْهُرَوَىوَقَدْ:قُلْتُ

)1(.وَاحِدَةٍسَنَةٍفيأَحْمَدَالإمَامِمَعَوَمَاتَ

يَجْعَلْهُ/لَم5فَمَنْ،إِمَامإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُ:المُسْنَدِيُّمُحَمَّدٍبْنُاللهعَبدُوَقَالَ

فَاتَّهِمْهُ)3(.إِمَامًا

(.بِالبُخَارِيِّ)ْفَبَدَأَ.ثَلَائَةزَمَانِنَا)4(حُفَّاظُ:أَيْضًاوَقَالَ

بْنَوَمُحَمَّدَشَيْبَةَأبيابْنَبَكْرٍأَبَاسَمِعْتُالضَّوءِ)6(:بْنُأَحْمَدُوَقَالَ

فيلماموافقالروايةمصدرمنوالتصويبنقلا(،فيهأَرَ:المإلىالأصلفيالعبارةتصحَّفت)1(

في3منقوهذاالبخاريالاماموقول،677ص:الباريفتحومقدمة5/704:التعليقتغليق

كلاممنبنططمقتَبَم!ىبرُفَتهالمؤلفوتعليق16/917ُ،:الكمالتهذيبمنمُنِيرٍابنترجمة

.31/164:النبلاءأعلامسيرفيالذهيالامام

ومسّين.وأربعينإحدىسنةهي)3(

1/87.:واللغاتالأسماءوتهذيب،35/68:دمشقوتاديخ،1/18:بغدادتاريخينظر)3(

لسانفيالمؤلفونقله)حُفَّاظُنا...(،:بلفظ؛3/564:الحفَّاظتذكرةفيالذهيئالامامنقله)4(

فيوما،أشبَهُوهوبَلَدِنا...(،)حُفَّاظ:بلفظ(؛غدَّةأبي)ط3/536=الهند()ط3/163:الميزان

والله،677ص:الباريفتحومقدمة،5/804:التعليقوتغليقالروايةلِمَصادرموافقالأصل

أعلم.

حاشِد:فهُما؛الاَخَرانوأفَا،31/434:النبلاءأعلاموسير،63-35/36:دمشقتاريخينظر5()

البخاريُّ.الشُلَمييسُهَيلبنويحيى،الشاشيئُثمَّالبخارىالغَزَالُعيسىبنإسماعيلَبن

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالتصويب)النضر(،:إلىالأصلفيتحرَّفت)6(

سنةتوفِّي،البَكْريُّالمنذِربنالضَّوءبنأحمد:وهو،676ص:الباريفتحومقدمة،5/704

-11/88:للسَّمْعانيوالأنساب5/338،:الاكمالفيترجمتهتنظر،ومئتينوستينخمس

(.)الكَرْمِيني
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إِسْمَاعِيلَ)1(.بْنِمُحَمَّدِمِثْلَرَأَيْنَاما:يقولَانِنُمَيْرٍبْنِاللهعبد

)3(.البَازِل:يُسَمِّيهِشَيْبَةَأبيابنُبَكْرٍأَبُووَكان)1(

.(4)املَلكاا:يعنيا

لَوْ:يَقولُالبِيكَنْدِيَّجَعْفَرٍبْنَيَحْيَىسَمِعْتُالبُخَارِيِّ)ه(:وَرَّاقُوَقَالَ

مَوْتَيَكُونُمَوْنيفَاِنَّ؛لَفَعَلْتُإِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِعمرفيأَزِيدَأَنْقَدِرْتُ

العِلْمِ.ذَهَابُإِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِوَمَوْتُ،وَاحِدٍرَجُلى

.31/314:النبلاءأعلاموسير،43/354:الكمالوتهذيب،35/83:دمشقتاريخينظر1()

ومقدمة،5/704:التعليقتغليقفيلماموافقالروايةمصدرمنوالمثبت(،)وقال:الأصلفي)3(

676.ص:الباريفتح

،11/415:النبلاءأعلامسيرينظر،بكرٍأبيعنسلَامبنمحمَّدبنإبراهيمعنالورَّاقرواه)3(

أبابكرأبوناظَرَ:مجلسهفييقولرجلاًفرأيتُ،شَيبةَأبيابنبكرأبا)حَضَرتُ:نصُّهاقصةوفيه

مِئتيعليهفأَغْرَبَ،عليهمحمَّدأقبلَثُمَّ،كلَّهافعَرَفالثَّوريَّا]يعنيسفيانَأحاديثفياللهعبد

(.البازِلُالفتىذاك:يقولذلكبعدَبكرأبوفكان.حديثٍ

5/704804-التعليقتغليقمنورَمَّمناه،كلمتينبقَدْرالأصلفيبياضالمعقَّفتينبينما)4(

:فقالالسِّيَرفيشَيبةَأبيابنعبارةَالذهبيُالامامفسَّروقد676،صالباريفتحومقدمة

ابنَأنَّأُراهوالذيه،االشُّجاعَ(بالعلمالبَصيرَهناهايُريدإنَّهإلَّا،المُسِنُّالجَمَلُهو)والبازِلُ

الحِفظفيقَدَمهورسوخلتمكُّنهلمناظرتهيُنهَضولافنهفييُجارىلاالبخاريَأنَّأرادشَيبةَأبي

:جَريرٍقولإلىمُشيراً؛والمعرفة

القَنَاعِيْسِالبُزْلِصَوْلَةَيَستَطِعْلَمقَرَنٍفيلُزَماإذااللَّبونِوابنُ

أعلم.والدّه،المعنىهذاعلىيدُلُّ-السابقالتعليقفينقلناه-كماعنهالقصةوسِياقُ

أعلاموسير،14/064:الكمالوتهذيب3،5/88:دمشقوتاريخ،3/43:بغدادتاريخينظر)5(

.91/453:الإسلاموتاريخ،31/184:النبلاء
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بِبُخَارَى.العَيْشَاسْتَطَبْتُماأَنْتَلَوْلَا:يَقولُوَسَمِعْتُهُ:قَالَ)1(

زُرْعَةَوَأَبُوالبُخَارِيُّ:ثَلَاثَةًخُرَاسَانُأَخْرَجَتْ)3(:حُجْرٍبْنُعَلِيُّوَقَالَ

وَأَفْقَهُهُمْ.وَأَعلَمُهُمْأَبْصَرُهُمْإِسْمَاعِيلَبْنُوَمُحَمَّدُ،وَالدَّارِمِيُّ

مِثْلُهُ.أَعْلَمُلاأَيْضًا)3(:حُجْرٍبنُعَلِيُّوَقَالَ

تِجقِّهِفَقِيهٍإلىيَنْظُرَأَنْأَزَادَمَنْالسُّرْمَازِيُّ)4(:إِسْحَاقَبنُأَحْمَدُوَقَالَ

إِسْمَاعِيلَ.بْنِمُحَمَّدِإلىفَلْيَنْظُرْ؛وَصِدْقِهِ

زُرَارَةَبْنَعمرو)6(زَأَيْتُالوَاحِدِ)5(:عبدِبنِاللّهِعبدِبنُحَاشِدُوَقَالَ

)1(

)1(

)3(

)4(

.91/535:الاسلاموتاريخ،11/184:النبلاءأعلامسيرينظر

النبلاء:أعلاموسير53/88،:دمشقوتاريخ،3/38:بغدادتاريخينظر،عنهالورَّابنرواه

.91/635:الإسلاموتاريخ،11/314

.31/314:النبلاءأعلامسيرينظر،أيضاًعنهالورَّاتن5روا

بضموالسُّرْمارِيُّ،13/417:النبلاءأعلامسيرينظر،عنهأصحابهبعضعنالورَّابنرواه

وهي،والمِزّيّالسَّمْعانيِّلضَبطموافقوهومجوَّدةًالأصلفيضُبطتهكذاالراءوسكونالسين

:الكمالوتهذيب،7/531:للسَّمْعانيّالأنسابينظر،بُخارَىقُرىمنقرية()سُرْمَارَىإلىنسبة

1/161.

5(

6(

النبلاء:أعلاموسير53/07،:دمشقوتاربخ،3/37:بغدادتاريخينظر،عنهالورَّابن/از(

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالثصويبُ)محمَّد(،:إلىالأصلفيتصحَّفت(

محمَّدأبوالكِلَابيُّواقِدٍبنزُرارةَبنعَمرو:وهو677،ص:الباريفتحومقدمة،5/804

تنظر،ومئتينوثلاثينثمانٍسنةتوفي،صحيحهفيالبخاريّالامامشيوخمن،النَّيْسابُوريُّ

اللهعبدأبومولاهمالقُشَيريُّزيدأبيبنرافعبنومحمَّد،13/93:الكمالتهذيبفيترجمته

ومئتين،وأربعينخمسٍسنةتوفيأيضاً،صحيحهفيالبخاريِّالامامشيوخمن،النَّيْسابوريُّ

.35/391:الكمالتهذيبفيترجمتهتنظر
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عنإِسْمَاعِيلَبْنَمُحَمَّدَيَسْأَلَانِوَهُمَاإِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِعِنْدَرَاحبْنَوَمُحَمَّدَ

الله؛عبدأبيعنتُخْدَعُوالا:المَجْلِسَحَضَرَلِمَنْقَالَاقَامَافَلَمَّا،الحَدِيثِعِلَلِ

وَأَبْصَرُ.وَأَعْلَمُمِنَّاأَفْقَهُفَاِنَّهُ

وَهُوَ-ثَمَّزُرَارَةَبْنُ-وَعَمْرُوزَاهَوَيْهِبْنِإِسْحَاقَعِنْدَيَوْمًاوَكُنَّا:قَالَ)1(

يَقولُ:وَإِسْحَاقُ،عَنْهُيَكْتبهونَالحَدِيثِوَأَصْحَابُ،اللّهِعبدأبيعلىيَسْتَمْلِي

شَابًّا./يَوْمَئِذٍمُحَمَّدوَأر:قَالَ.مِنِّيأَبْصَرُهُوَ

الفَرْهَيَانِيُّ)3(؛مُحَمَّدٍبْنُاللهعَبدُأَخْبَرَنِي:الاسْمَاعِيِليُّبَكْرٍأَبُوالحَافِظُوَقَالَ

الحماظِمِنَ-اسْمَهُ-ذَكَرَرَجُلفَجَاءَهُإِشْكَابَ)3(،ابْنِمَجْلِسَحَضَرْتُ:قَالَ

المَجْلِسَ؛وَتَرَكَإِشْكَابَابنُفَقَامَ!طَاقَة)4(؟إِسْمَاعِيلَبْنِبِمُحَمَّدِلَنَاما:فَقَالَ

(.إِسْمَاعِيلَ)ْبْنِمُحَمَّدِحَقِّفيالمتُكَلِّمِمِنَغَضَبًا

.31/934:النبلاءأعلامسيرينظر،عنهالورَّاقوواه1()

الأقربُهووالمثبَتالهاء،وسكونوالراءالقاءبكسر)الفِرِهْياني(؛:مجوَّدةًالأصلفيضُبطت)3(

قُرىمنقريةٍإلىنسبةوهي)الفَرْهَاذَانيُّ(؛:أيضاًفيهويقالُ،3/374:اللبابفيالاليرابنلضَبط

.41/641:النبلاءأعلامسيرفيترجمتهوتنظر،4/583:البلدانمعجمفيكمابخُراساننَسَا

ثقة،البغداديجعفرٍأبوالعامِريُّالحربنِإبراهيمَبنِالحُسَينُ(:)واسمُهإِشْكابَبنمحمَّد:هو)3(

فيترجمتهتنظر،ومئتينوستينإحدىسنةَتوفي،صحيحهفيالبخاريالامامشيوخمن،حافظ

15/97.:الكمالتهذيب

ولهذا!؟المذاكَرةعندَإسماعيلَبنمحمَدَبهانَغلِبُطريقهتوجَدألَا:أيْ؛الاستفهاممعنىعلىالعبارة(4)

فتأمَّل.،لاستنكارهوَجْهَلامَدْحاًلكانتالتَّقريرمعنىعلىكانتولو،الكَلامَإِشْكابَابنُاستنكَرَ

زياد،اخرهإلى)غَضَباً...(:النَّصّاَخرَوقولُه،35/63:دمشقوتاريخ،1/33:بغدادتاريخينظر(5)

بمعنًى.وهمابالحَضْرة(،وأناهذاأتَقولُ:)أيْ:بدلَهاالمصادرفيوالذي،المؤلفمنتوضيحيَّة

334/11[
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أَبُو:يَقولُالفَلَّاسَعِليٍّبْنَعمروسَمِعْتُالكِرْمَانِيّ!1(:عمروأَبُووَقَالَ

مِثْلُهُ.بِخُرَاسَانَليس،صَدِنبقِياللهبذ

بْنِقتيْبَةَعن،بِالبَصْرَةِ)3(لِمِهْيَازٍحَكَيْتُ)1(:الكَرْمَانِيُّعمروأَبُووَقَالَ

مُحَمَّدِمِثْلُإِلَيَّرَحَلَفَمَاوَغَرْبِهَا،الأَرْضِشَرْقِمِنْإِلَيَّرُحِلَ:قَالَأَنَّهُ؛سَعِيدٍ

جَمِيعًاوَهُمَا،مَعِينٍبْنِيَحْيَىمَعَزَأَيْتُهُأنا؛صَدَقَمِهْيَلر:فَقَالَ.إِسْمَاعِيارَبْنِ

المَعْرِفَةِ.فيلهيَنْقَادُيَحْيَىفَرَأَيْتُ،إِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِإلىيَخْتَلِفَانِ

حَرْبٍبْنُأَحْمَدُمَاتَلَمّاَ)4(:جَعْفَرٍبْنِسَعِيدِبْنِمُحَمَّدِبْنُاللهعَبدُوَقَالَ

فكُنْث،جِنَازَتَهُيُشَيِّعَانِ(وَإِسْحَاقُ)ْإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُرَكِبَ،النَّيْسَابُوزِيُّ

إِسْحَاقَ.مِنْأَفْقَهُمُحَمَّد:وَيقولونَيَنْظُرُونَبِنَيْسَابُوزَالمَعْرِفَةِأَهْلَأَسْمَعُ

)1(

)3(

)3(

)4(

ثم)الكَرماني(،:الأصلفينسبتهوكتبت،11/914:النبلاءأعلامسيرينظر،عنهالورَّاقرواه

،5/704:التعليقتغليقفيلماموافقالروايةمصددمنوالمنبَت)الجُرجاني(،:إلىأصلحت

676.ص:الباربنفتحومقدمة

للتصحيحتبعاً()الجرجاني:الاصلفينسبتهكتبتوقد،السابفةالحكايةتتمةَعنهالوزَّا!تىرواه

لغليقفيلماموافقنقسهالروايةمصدرمنوالمعبَت،السابقالهامشفيإليهالإشازةسبقتالذي

675.ص:البازيفتحومقدمة،5/304:التعليق

مِمَّن)كان:8/918""ثقاتهفيحِبَّانَابنقال،الحافظُالبَصريُّمحمَّدبنالحُسَين:وهو،لقبُههذا

ماوبينَبينَهفحِيلَ؛عاجَلَهالموتَأنَّإلَّا،التاريخكتابتصنيففيوشَرَع،الحديثبعِلمعُنِيَ

وو.1(عِلمٍكَثيرُلهيَظْهَرفلم؛نوى

.91/553:الإسلاموتاريخ،31/184:النبلاءأعلامسيرينظر،عنهالودَّاقرواه

ينظر،ومئتينوثلاثينأربعٍسنةحرببنأحمدوفاةوكانت،رَاهَوَيْهِابنإسحاقُالإمام:هو

(.غدةأبي)ط1/354الهند(=)ط1/941الميزانلسان:لترجمته
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فَصْذ1610

بَعْدَهُاْفَمنْعليهوَأَصْحَابهأَقْرانِهِثَنَاءِذِكْرِ!

بْنِمُحَمَّدِمِنْأَحْفَظُقَطُّخُرَاسَانَمِنْيَخْرُجْلَمه:الرَّازِيُّحَاتِمٍأَبُوقَالَ

مِنْهُ)1(.أَعْلَمُالعِرَاقِإِلىمِنْهَاقَدِمَوَلا،إِسْمَاعِيلَ

أَبُوتَرَكَهُ:فَقَالَ؟لَهيعَةَابْنِعنزُرْعَةَأَبَاسَأَلْتُ:حُرَيْثٍبْنُمُحَمَّدُوَقَالَ

اللّهِ)1(.عَبدِ

بْنِمُحَمَّدِمِثْلَرَأَيْتُماالحَافِظُ)3(:بِالعِجْلِالمَعُرُوفُعُبَيْدوَقَالَ

قَالَ:إِسْمَاعِيلَ)4(.بْنِمُحَمَّدِمَبْلَغَيَبْلُغْلَمهلَكِنْحَافِظومُسْلِم،إِسْمَاعِيلَ

دَيِّنًا،الأُمَمِمِنَأُمَّةًوَكان،إِلَيهِيَسْتَمِعُونَ)ه(حَاتِمٍوَأَبَازُرْعَةَأَبَاوَرَأَيْتُ/

وَكَذَا)6(.بِكَذَاالذُّهْلِيِّيَحْيَىبْنِمُحَمَّدِمِنْأَعْلَمَوَكان،شَيئءٍكُلَّيُحْسِنُ،فَاضِلاً

)1(

)3(

)3(

)4(

)5(

)6(

وسير،954-43/584:الكمالوتهذيب،35/46:دمشقوتاريخ،3/33:بغدادتاريخينظر

.91/158:الإسلاموتاريخ،31/433:النبلاءأعلام

أعلاموسير،43/584:الكمالوتهذيب3،5/76:دمشقوتاريخ،3/33:بغدادتاريخينظر

.31/434:النبلاء

والعِجْلُ،ومئتينوتسعينأربعٍسنةَتوفي،حافظثقه،البغداديُّحاتِمٍبنمحمَّدبنالحُسَين:هو

.41/09:النبلاءأعلامسيرفيترجمتهتنظر،مَعِينٍبنيحيىالامامُشيخُهعليهأطلَقَهلقمب

(.إسماعيلَبنَمحمَّدَيَبلغُيكنلمالحافظُ)ومُسلِم:الروايةمصادرفىالعبارة

سائرفيوالذي81،الورقة:الأَخْباريوتحفةدمشقتاريخفيلماموافقوهو،الأصلفيهكذا

فتحومقدمة5/041،:التعليقتغليقفيالمنقولُوهو،الأصحُّوهو)يستَمِعان(،المصادر:

.9/64:التهذيبوخهذيب،677ص:الباري

.31/364:النبلاءأعلاموسير،35/85:دمشقوتاريخ0،3-1/91:بغدادتاريخينظر

[334/بأ
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بِالحرَمَيْنِالعُلَمَاءَرَأَيْتُقَدْ:الدَّازِمِيُالرَّحْمَنِعبدبْنُعبدُالدّهِوَقَالَ

إِسْمَاعِيلَ)1(.بْنِمُحَمَّدِمِنْأَجْمعًفيهِمْرَأَيْتُفَمَاوَالعِرَاقَيْنِ)1(،وَالشَّامِوَالحِجَازِ

طَقئا.أَكْثَرُنَاوَأَغْوَصُنَاوَوَأَفْقَهُنَاأَعْلَمُنَاهُوَ:أَيْضًا)3(وَقَالَ

فَقَالَ:،صَحَّحَهُالبُخَارِيَّإِنَّ:لهقِيلَحَدِيثٍعنالدَّارِمِيُّ)4(وَسُئِلَ

تَعَالىالدّهِعنعَقَلَإِنَّهُ،اللهخَلْقِأَكْيَنرُإِسْمَاعِيلَبْنُوَمُحَمَّدُ،مِنِّيأَبْصَرُمُحَمَّد

قَلْبُهُشُغِلَالقُرْاَنَمُحَمَّدقَرَأَإِذَا،نَبِيِّهِلِسَانِوَعلىكِتَابِهِفيعَنْهُوَنَهَىبِهِأَمَرِما

وَحَلالَهُ.حَرَامَهُوَعَرَفَ،أَمْثَالهِفيوَتَفَكَّرَ،وَسَمْعُهُوَبَصَرُةُ

مِنْآيَةإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُمَنْصُورٍ%(:بْنُحَاتِمُالطَّيِّبِأَبُووَقَالَ

العِلْمِ.فيوَنَفَاذِهِبَصَرِهِفياللهآيَاتِ

وَالننًّنامَالبَصْرَةَدَخَلْتُالفقيهُ)6(:النَّضْرِبْنُمَحمُودُسَهْلٍأَبُووَقَالَ

إِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِذِكْرُجَرَىفكُلَّمَا)7(،عُلَمَاءَهَاوَرَأَيْتُ،وَالكُوفَةَوَالحِجَازَ

)1(

)3(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

والكوفةَ.البَصرةَ:يعني؛بالتننية

1/87.:واللغاتالأسماءوتهذيب،35/98:دمشقوتاريخ،3/38:بغدادتاريخينظر

.374-31/164:النبلاءأعلامسيرينظر،الورَّاقرواه

.31/374:النبلاءأعلامسيرينظر،الورَّاقرواها

منوهو،ترجمةًلهأجدلمهذاوحاتم،11/416:النبلاءأعلامسيرينظر،عنهالورَّاقرواه

والعَدَالةِ،الثِّقَةِعَلاماتِمنوهذا""ضُعَفائهفيالروايةَعنهمأَكْثَرَالذينالعُقَيْلِيِّالحافظشيوخ

أعلم.والله

الأسماءوتهذيب51/98،:دمشقوتاريخ3/91،بغداد:تاريخينظر،عنهالوزَّاقرواه

.31/334:النبلاءأعلاموسير،43/354:الكمالوتهذيب،1/87:واللغات

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالتصويب)فلمَّا(،:إلىالاصلفيتصحَّفت

678.ص:الباريفتحومقدمة،5/014
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أَنْفُسِهِمْ.علىفَضَّلُو

مِصْرَعُلَمَاءِمِنْعَالمًاثَلَاثينَمِنْأَكْثَرَسَمِعْتُأَيْضًا)1(:سَهْلىأَبُووَقَالَ

")3(.إِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِ"تَارِيخِفيالنَّظَرُالدُّنْيَافيحَاجَتُنَا:يقولونَ

4(.إِسْمَاعِيلَ)بْنِمُحَمَّدِمِنْأَفْهَمَخُرَاسَانمازَأَيْتُما:جَزَرَةُ)3(صَالحوَقَالَ

لِلْحَدِيثِ)5(.أَحْفَظَهَمْكان:أَيْضًاوَقَالَ

.31/364:النبلاءأعلامسيرينظر،عنهالورَّاقرواه1()

طريقةفَهمَيُرْزَقواأنْتَمنَواأنَّهم:ومعناه،الروايةمصدرفيلماموافقوهو،الأصلفيهكذا)3(

ومقدمة5/041التعليقتغليقفيالنصُّتحرَّفوقد،التاريختراجمفيمقاصدهوإدراكَتأليفه

فليُحَرَّر.(،إسماعيلبنمحمَّدإلىالنَظَرُ)...:إلى678صالباريفتح

حُجَّة،حافظثقه،البغدادفيُعليأبومولاهمالأَسَديُّحَبِيبٍبنعمروبنمحمَّدبنصالح:هو)3(

بسببمَعينبنيحيىالامامشيخُهعليهأطلقَهلقنبوجَزَرة،ومئتينوتسعينثلاثٍسنةَتوفي

سيرفيترجمتهتنظر)جَزَرة(،:فقالخطأً؛)خَرَزَة(:لفظةَصالحقرأحيث؛فيهأخطأحديثٍ

.41/33:النبلاءأعلام

51/86،:دمشقوتاريخ،1/7،:والتفريقالجمعأوهاموموضح،3/11:بغدادتاريخينظر4()

.43/574:الكمالوتهذيب،1/86:واللغاتالأسماءوتهذيب

أيضاً،678صالباريفتحومقدمة5/411التعليقتغليقوفيهناالعبارةالمؤلفنقلَهكذا)5(

]وعنه3/33بغدادتاريخفيالبغداديالخطيب5رواماوجدتهوالذيبنصِّها،العبازةَأجدولم

السِّيَر:فيوالذهي،43/574:الكمالتهذيبفيوالمِزِّي3،5/85ُّ:دمشقتاريخفيعساكرابن

بنمحمدعنمحفَدبنَصالحَعليأبا)سألتُ:قال؛النَّسَفيِّخَلَنسبنالمُؤِمِنعبدعنا13/433

فينُحتَلِفونفهم؛تَسألشيءٍأفيعن:فقال؛الرحمنعبدبنادلهوعبدزُرْعَةَوأبيإسماعيل

وأكثرُهمأَحفَظُهمزُرْعَةَوأَبو،إسماعيلَبنمحمَّدُ:فقال؟بالحديثأَعلَمُهممَن:فقلت؟أشياء

مستندهذاكانفان(،شيءٍفيهؤلاءمنهوليس:فقال؟الرحمنعبدبناللهعبد:فقلتحديثاً.

فأفادَ.بيَّنفليتَهوإلَّا،نَظَرٍانزلاقلهوقعفقد؛نقلهفيالمؤلف
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عِشْرِينَالمَجْلِسَحَضرَمَنْفَبَلَغَبِبَغْدَادَ،لهأَسْتَمْلِيكُنْتُأَيْضًا:وَقَالَ

أَلْفا)1(./

بْنُمُحَمَّدُ:الرَّازِيِّبِفَضْلَكَالمَعُرُوفُالعَبَّاسِبْنُالفَضْلُالحَافِظُوَسُئِلَ

إِسْمَاعِيلَ،بْنِمُحَمَّدِمَعَالتَقَيتُيَكُن)1(لَم5:فَقَالَ؟زُرْعَةَأَبُوأَمْأَحْفَظُإِسْمَاعِيلَ

كُلَّوَجَهِدْتُ،مَرْحَلَةًمَعَهُفَرَجَعْتُ:فَالَوَبَغْدَادَ.حُلْوَانَبَيْنَمافَاسْتَقْبَلَنِي)3(

عَدَدَزُرْعَةَأَبيعَلَىأُغْرِبُوَأننا،أَمْكننِيفَمَايَعْرِفُهُلابِحَدِيثٍأَجِيءَأَنْعلىالجَهْدِ

4(.شَعرِهِ)

إلىبَغْدَادَأَهْلُكَتَبَ:الدَّغُولِيُّالرَّحْمَنِعبدبْنُمُحَمَّدُالعَبَّاسِأَبُووَقَالَ

إِسْمَاعِيلَ:بْنِمُحَمَّدِ

تُفْتَقَدُ)5(حِينَخَيْربَعْدَكَوَليسلَهُمْبَقِيتَمابِخَيْرٍالمُسْلِمُونَ

تَحْتَرَأَيْتُما:خُزَيْمَةَبْنِإِسْحَاقَبْنُمُحَمَّدُبَكْرٍأَبُوالأَئِمَّةِإِمَامُوَقَالَ

)1(

)1(

)3(

)4(

)ة(

1/88،:واللغاتالأسماءوتهذيب53/68،:دمشقوتاريخ1/03،بغداد:تاريخينظر

.91/573:الاسلاموتاريخ،11/433:النبلاءأعلاموسير،43/354:الكمالىوتهذيب

فتحومقدمة5/411التعليقوتغليقالروايةمصادرفيوالذي،وجهوله،الأصلفيهكذا

أصحُّ.وهي(،أكُنالم:678صالباري

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالمثبَت)فاستبقني(،:إلىالأصلفيتصحَّفت

678.ص:الباريفتحومقدمة،5/114

:الكمالوتهذيب53/64،65-و48/346:دمشقوتاريخ3/23،بغداد:تاريخينظر

.91/583:الاسلاموتاريخ،11/434:النبلاءأعلاموسير،43/584

وتاريخ74،ص:للحاكمالحديثعلوممعرفةفيمنقولةوالحكاية،البسيطالبحرمنالبيت

أعلاموسير،4-43/57458:الكمالوتهذيب،19-35/09:دمشقوتاريخ،3/31:بغداد

.31/443:النبلاء



79السارفىهراية

إِسْمَاعِيلَ)1(.بْنِمُحَمَّدِمِنْبِالحَدِيثِأَعْلَمَالسَّمَاءِأَدِيمِ

مِنَالأَسَانيدِوَمَعْرِقَةِبِالعِلَلِأَعْلَمَأَرَلَم5التِّرْمِذِيُّ)3(:عِيسَىأَبُووَقَالَ

رِيِّ.لبُخَاا

وَلَامِثْلُكَ،الدُّئْيَافيليسأّنهُأَشْهَدُ:الحَجَّاجِبْنُمُسْلِمُلهوَقَالَ

حَاسِد)3(.إِلَّايبغِضُكَ

"تَارِيخِهِ":فيالمَرْوَزِيُّ)4(سَيَّارٍبْنُأَ!دُالحَافِظُالفَقِيهُالامَامُوَقَالَ

فيوَرَحَلَ،النَّاسَوَجَالسَ،العِلْمَطَلَبَ،البُخَارِيُّإِسْمَاعِيلَبْنُوَمُحَمَّدُ

يَتَفَقَّهُ)5(.وَكان،الحِفْظِحَسَنَ،المَعْرِفَةِحَسَنَوَكان،فيهِوَمَهَرَ،الحَدِيثِ

ذَلِكَ:يَقولُالبُخَارِيَّذَكَرَإِذَاصَاعِدٍبْنُيَحْيَىكانعَدِي*6(:ابْنُوَقَالَ

النبلاء:أعلاموسير5/65،:أدمشقوتاربخ74،ص:للحاكمالحديثعلوممعرفةينظر)1(

.11/431

دمشق:وتاريخ،3/37:بغدادتاريخوينظر(،السلامدار988/ط)ص=5/738:سننهفي)3(

.التِّرْمِذِيلإماماعبارةالمؤلفلخَّصوقد،11/433:النبلاءأعلاموسير35/0،7

وتاريخ619،-3/959:للخليليالارشادينظر،البخاريالإماممحلهجَرَتقصةفيقاله)3(

.11/374:النبلاءأعلاموسير،07-35/96:دمشقوتاريخ،93-1/38:بغداد

التعليق:تغليقفيلماموافقالنقلمصادرمنوالتصويب)شباب(،:إلىالأصلفيتصحَّفت4()

أعلاموسير1/313،:الكمالتهذيبلترجمتهوينظر،678ص:الباريفتحومقدمة،5/134

11/906.النبلاء:

أعلاموسير،34/438:الكمالوتهذيب،53/51:دمشقوتاريخ،3/6:بغدادتاريخينظر)5(

.13/434:النبلاء

بغداد:تاريخفيمنقويروهو،45ص:الصحيحفيالبخاريعنهمروىمَنأساميكتابهفي)6(

طبعة)في34/453456-:الكمالوتهذيب53/66،67-:دمشقوتاريخ3/03،31-

.904-31/804:النبلاءأعلاموسير(،الأوراقفيخللالتهذيب
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التَّقِيُّحَدَّثَنَا:الخَفَّافُنَصْرٍبْنُأَحْمَدُوعَمْرٍأَبُوالرَّئِيسُالامَامُوَقَالَ

إِسْمَاعِيلَ)1(.بْنُ/مُحَمَّدُمِثْلَهُأَرَلم5َالعَالمُالَّذيالنَّقِي33ُ/با]ه

بِعِشْرِينَاوَاغَيْرِهَمَاوَأَحْمَدَإِسْحَاقَمِنْبِالحَدِيثِأَعْلَمُوَهُوَ:قَالَ

)3(.لَعْنَةٍألفُمِنِّيفَعليهشَيْئًافيهقَالَامَنْاوَ،دَرَجَةً

رُعْبًا)3(.مِنْهُلَمُلِئْتُالبَابِهَذَامِنْدَخَلَلَوْ:أَيْضًاوَقَالَ

بْنِمُحَمَّدِجَسَدِ)4(فيشَعْرَةأَنّيوَدِدْتُ:الاَمُلِيُّخمَادٍبْنُاللهعَبدُوَقَالَ

إِسْمَاعِيلَ)5(.

1/87،88-:واللغاتالأسماءوتهذيب51/98،:دمشقوتاريخ،3/38:بغدادتاريخينظر1()

.91/583:الاسلاموتاريخ،344و31/364:النبلاءأعلاموسير

،436-31/435:النبلاءاعلاموسير3،5/78:دمشقوتاريخ،18-3/37:بغدادتاريخينظر)3(

الروايةمصادرمنواستدركناهالأصلمنسقطالمعقَفاتبينوما91/358،:الاسلاموتاريخ

بدونهما.العبارةتستقيمولا،678ص:الباريفتحومقدمة،5/114:التعليقتغليقفيلماموافقاً

وضبطت،91/015:الاسلاموتاريخ53/78،:دمشقوتاريخ،3/38:بغدادتاريخينظر)3(

الروايةمصادرفيجاءفقد؟خطأوهو،المخاطَبإرادةعلى؛التاءبفتحالأصلفي()مُلئت:لفظة

أنَّفتبينيدَيهِ(،بينَأُحَدِّثَأنْأَقْدِرُلاأنِّي:)يعني:وهيالمقصودَ،توضِّحالنضآخرفيزياد

فتحمقدمةفيالنضَهذانقلعندماالمقصدهذافبينالمؤلفأما،نفسهعنالكلامُالخَفَّافمرادَ

فتعصَّبرعباً(،منهلملُئتُاحَذثُوأناالبابهذامِندَخَلالو:بلفظفساقَه؛678صالباري

أعلم.وادله،لناسخابرأسهناهاالخطأ

فتحومقدمة،5/314:التعليقتغليقفيلماموافقالأصلفيوماصَدْر(،)في:الروايةمصادرفي(4)

.53ص:للذهبيالبخارفيَترجمةفيهجزءٍفيولما،678ص:الباري

وسير،1/88:واللغاتالأسماءوتهذيب،35/98:دمشقوتاريخ،1/38:بغدادتاريخينظر)5(

.91/358:الاسلاموتاريخ،344و31/437:النبلاءأعلام
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صًصصصص

وَلاأفْضَلَ)3أحَدًاسَنَةسِتِّينَمُنْذُرَأيْتُما)1(:مُجَاهِدٍبْنُسُلَيْمُوَقَالَ

إِسْمَاعِيارَ.بْنِمُحَمَّدِمِنْالدُّذْيَافيأَزْهَدَوَلَاأَوْرَعَ

مِثْلَهُ)3(.عَيْنِيتَرَلَمْ:الأَنْصَارِيُّحَبِيبٍبْنُمُحَمَّدُوَقَالَ

ألفَثَلَاثينَكَتَبَرَجُلاًأَنَّلَوْ:عُقْدَةَابنُالعَبَّاسِأَبُوالحَافِظُوَقَالَ

")4(.البُخَارِيِّ"تَارِيخِعناسْتَغْنَىلمَاَحَدِيثٍ

اجْتَمَعُواالاسْلَامِأَهْلَأَنَّلَوْعِنْدِي:الحَمَّالُهَارُونَبْنُمُوسَىوَقَالَ

(.عَلَيْهِ)ْقَدَرُواماآخَرَإِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِمِثْلَيَنْصِبُواأَنْعلى

صص

)6(،بِالبَصْرَةِالعُلمَاءَسَمِعْتُ:جَعْفَرٍبْنِسَعِيدِبْنِمُحَمَّدِبْنُاللّهِعَبدُوَقَالَ

.1/117:الكبرىالشافعيةوطبقات،11/944:النبلاءأعلامسيرينظر،عنهالورَّاقرواه1()

،5/411:التعليقتغليقفيالمنقولُوهو)أفقَهَ(،:الروايةمصادرفيوالذي،الأصلفيكذا)3(

.678ص:الباريفتحومقدمة

نأوأُرى،الكتابهذاغيرفيالمؤلفُنقلَهولا،المراجعمنيديَّبينفيماالقولهذاأجدلم)3(

بنالرحمنعَبدبنحُرَيْثِبنمحمَّد:هوحُريثوابن)حُرَيث(،منمصحَّفة)حبيب(:لفظةَ

والتفسيرَالمسنَدَصنَّف،حافظثقة)حُمَّ(،لقبُه،البخارفيُبَكْرٍأبوالأنصاريُّمُجاشِعٍبنحاشِدِ

فلعلَّه،1/541إكمالهفيماكُولاابنالحافظنعَتَهكذلك،مئةوثلاثاثنتينسنةَتوفي،والتاريخَ

:الكمالوتهذيب،3/13:بغدادتاريخفيكماالبخاريَللإماملقاؤه"لتتَفقد؛عنهالمنقولُهو

أعلم.واللّه،31/344:النبلاءأعلاموسير،43/584

.14/144:الكمالوتهذيب،35/75:دمشقوتاريخ،3/78-:بغدادتاريخينظر(4)

أعلاموسير،34/574:الكمالوتهذيب51/84،:دمشقوتاريخ،3/33:بغدادتاريخينظر)5(

.31/434:النبلاء

مصادرفيلماموافقالأصلفيوما)بِمِصْرَ(،:إلى678صالباريفتحمقدمةفيتصحَّفت)6(

.5/134التعليقوتغليقالرواية
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وَالصَّلَاحَ.المَعْرِفَةِفيإِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِمِثْلُالدُّنْيَافيما:يقولونَ

قَوْلَهُمْ)1(.أَقُولُوَأَنا:ادلّهِعبدقَالَ

الحَدِيثِمَعْرِفَةِفيالأَئِمَّةِأَحَدَكان:"الكُنَى"فيأَحْمَدَأَبُوالحَاكِمُوَقَالَ

وَالحُسْنِ،المبُالغَةِفيتَصْنِيفَهُيُشْبِهُأَحَدٍتَصْنِيفَأَزَلم5َإِنِّي:قُلْتُوَلَوْ،وَجَمْعِهِ

قَوْلِي)3(.فيصَادِقًاأَكُونَأَنْرَجَوْتُ

جَاءَ)3(.وَلَامُسْلِمزَاحَماالبُخَارِيُّلَوْلَا:الدَّازَقُطْنِيُّوَقَالَ

أَهْلِإِمَامُإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُ:"نَيْسَابُورَ"كِتَابِفيادلّهِعبدأَبُوالحَاكِمُوَقَالَ

/:القَائِلُ)5(قَالَكَمَايَكُونَأَن4ْ(إِلَّا)،النَّقْلِأَئِمَّةِبَيْنَأَعْرِفُهُخِلَافٍبِلَاالحَدِيثِ

كَثِيرُوَالحَاسِدُونَحَاسِدٍسِوَىعَائِبًالَكَأَزَىلاأَنِّيفَحَسْبُكَ

عِلْمِهِ،فيوَنَظَرَ،البُخَارِيِّطَرِيقَمسْلِمقَفَاإِنَّمَاالخَطِيبُ)6(:وَقَالَ

حَذْوَهُ.وَحَذَا

.31/344:النبلاءأعلاموسير3،5/84:دمشقتاربخينظر1()

:الكبرىالشافعيةوطبقات،91/348:الاسلاموتاريخ،54-53/53:دمشقتاريخينظر)3(

.3/033

.3/1057:النبلاءأعلاموسير،1301/آ:بغدادتاريخينظر)3(

قلبم.سبقوهو)وإلَّا(،:الأصلفي(4)

الجراحبنِداودَبنعيسىبنَعليبهيمدحالشعراءلبعضوهو،الطويلالبحرمنالبيت)5(

للسَّمْعانيِّ:والأنساب،13/41:بغدادوتاريخ،451ص:الطبريتاريختكملةينظرالوزيرَ،

أعلم.واللّه،الرّيْببنِمالِكِإلى1/156البصريةالحماسةفيالبيتُونُسِب13/335،336َ-

دمشق:تاريخفيعساكرابنعنهونقله،13/301:بغدادتاريخمنالحَجَّاجبنمسلِمترجمةفي)6(

58/09.
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تَرْجَمَتَهُسَاقَأَنْبَعْدَ،نَقَلْتُخَطِّهِوَمِنْ،النَّوَوِيُّالدِّينِمُحْيالشَّيْخُوَقَالَ

مَنَاقِبِهِعُيُونِمِنْأَحْرَففَهَذِهِ:"وَاللُّغَاتِالأَسْمَاءِ"تَهْذِيبِكِتَابِفينُحْتَصَرَةً

مِنَلِكَوْنِها؛إِشَارَاتٍإِلَيْهَاأَشَزتُوَحَالَاتِهِ،شَمَائِلِهِوَدُرَرِ،وَصِفَاتِهِ

وَهِيَ،تُحْصَىأَنْعنلِخروجِهَا؛تُسْتَقْمَىلاوَمَنَاقِبُهُ،الوَاضِحَاتِالمَعْرُوفَاتِ

،وَإِفَادَةٍوَنُسُكٍ،وَرِوَايَةٍالتَّحْصِيلِفيوَاجْتِهَادٍ،وَدِرَايَةٍحِفْظٍإلىمُنْقَسِمَة

،وَكَرَامَاتٍوَأَحْوَالٍ،وَعِرْفَانٍوَتَمكُّنٍ،وَإِتْقَانٍوَتَحْقِيقٍ،وَزَهَادَةٍوَوَزَعً

عُلَمَاءِأَقْوَالمِنْإِلَيْهِأَشَزتُماذَلِكَوُيوَضِّحُ؛المَكْرُمَاتِأَنْوَاعَمِنْوَغَيْرِهَا

الَّذينَ؛المتقِنِينَوَالنُّقَّادِوَالحماظِوَالدِّينِ)1(،وَالوَرَعِالفَضْلِأُولمِب،المُسْلِمِينَ

صِيَانَتِهَاعلىوَيُحَافِظُونَوَيُحَرِّزُونَهَايَتَأَمَّلُونَهَابَلْ،العِبَازَاتِفييُجَازِفُونَلا

إِلَيْهِأَشَزتُوَفيمَا،مُنْحَصِرَةٍغَيْرُذَكَزتُهُمابِنَحْوِوَأَقَاوِيلُهُمْ؛المُحَافَظَاتِأَشَدَّ

لِلْمُسْتَبْصِرَةِ)3(.كِفَايَةٍأَبْلَغُ

.قلمٍسبقوهو(،الدين)فيها:الأصلفي1()

قالوقد7،ص:للنَّوَويِّالبخاريِّصحيحوشرح1/39،:واللغاتالأسماءتهذيبينظر)3(

لاعليهمَشايِخِهكِبَارثَناءِمِنتَقَدَّمَما)وبَعدَ:المقامهذافي967صالباريفتحمقدمةفيالمؤلف

مَنبخلافعَلِموا،ماوَوَصَفُواشَاهَدُوابِماأَثْنَواإنَّماأولئكلانَّتَأَخَّرَ؛مَنحِكايةإلىيُحتَاجُ

طاهر،فَرقالمقامَينوبينَ،إليهمنُقِلَماعلىالاعتمادِعلىمَبيئووصفَهمثَناءَهمفانَّ؟بعدَهم

.!اكالخَبرِ(العِيَانُوليس
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171.فَصْلٌ

ذِهْنِهوَسَيَلَانحفْظِهِسَعَةِفي

مِثْلُهُالقصْلَيْنِئَهينَاءِفيتَقَدَّمَماسِوَى

المِزِّيِّ:الحَجَّاحِأبيالحَافِظِعن،عَلَيْهِقَرَأْتُفيمَاعمربْنأَحْمَدأَخْبَرَنَا

بْنُالرَّحْمَنِعبدأَخْبَرَنَا:الحَسَنِبْنُزَيْدُ)1(أَخْبَرَنَا:أَخْبَرَهُالشَّيْبَانِيَّالفَتْحَأَبَاأَنَّ

/بَكْرٍأبيبنُأَحْمَدُعَالِيًاوَأَخْبَرَييهُ:(-)حالخَطِيبُعَلِيٍّبْنُأَحْمَدُأَخْبَرَنَا:مُحَمَّدٍ

ابْنَالحُسَيْنِبْنَعَليَّأَنَّ:رَشِيقٍبْنِالعَزِيزِعبدِبْنِعُمَرَعن،كِتَابِهِفيالمقدِسِيُّ

بنُمُحَمَّدُحَدَّثَنِيقَالَ)3(:-الخَطِيبِعن،سَهْلىبْنِالفَضْلِعن،أَنْبَأَهُالمُقَيَّرِ

ابنَأَحْمَدَأَبَاسَمِعْتُ:الرَّازِيُّالحَسَنِبْنُأَحْمَدُأَخْبَرَنَا:السَّاحِليُّالحَسَنِأبي

قَدِمَإِسْمَاعِيلَبْنَمُحَمَّريَإِريَّ:يقريلوريَمَشَافيَعِريَّةَسَمِعْتُ:يَقوريُ)3(عَريِينٍّ

،حَدِيثٍمِئَةِإلىوَعَمَدُوافَاجْتَمَعُوا،الحَدِيثِأَصْحَابُبِهِفَسَمِعَبَغْدَادَ،

مو!ي

الدِّينتاجالبغداديُّالحَسَنبنزبدبنالحَسَنبنزَيد:وهو)يزيد(،:إلىالأصلفيتصحَّفت)1(

عشرةَثلاثَسنةَتوفي،عصرهفيالإسنادعلوّإليهانتهى،للعلومجامعإمام،الكِنْدِيُّاليُمْنِأبو

33/34.:النبلاءأعلامسيرفيثرجمتهثنظر،مئةٍوستِّ

:الكمالوتهذيب53/66،:دمشقتاريخفيالخبرُنُقلطريقهومن،13/03:بغدادتاريخفي)3(

34/453.

البخاريُّعنهمروىمَنأسامي))عديمماابنكتابفيوالنصُّ(،)علي:إلىالأصلفيتصحَّفت)3(

بنعُمَربنأحمد:ترجمة)فيالمقتبسجذوةفيالحُمَيديُّرواهطريقهومن،53صي:"المحمحيحفي

التعديلفيعدممبابنعنونُقِل51/66،:دمشقتاريخفيعساكروابنالعُذْرِيِّ(،انس

.91/643:الإسلاموتاريخ،31/804:النبلاءأعلاموسير،1/383:والتجريح
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هَذَاوَإِسْنَادَآخَرَ،لاسْنَادٍالاسْنَادٍهَذَامَقوَجَعَلُوا،وَأَسَاييدَهَامُتُونَهَافَقَلَبُوا

أَحَادِيثَ،عَشَرَةُرَجُلىلِكُلِّ،أَنْفُسٍعَشَرَةِإلىوَدَفَعُوهَاآخَرَ،لِمتنٍاثق

المَوْعِدَوَأَخَذُوا،البُخَارِيِّعلىذَلِكَيُلْقُونَالمَجْلِسَحَضَرُواإِذَاوَأَمَرُوهُمْ

وَمِنَوَغَيْرِهَاخُرَاسَانَأَهْلِمِنْالغُرَبَاءِمِنَجَمَاعَهالمَجْلِسَفَحَضَرَ،لِلْمَجْلِسِ

عنفَسَأَلهُ،العَشَرَةِمِنَزَجُلانْتَدَبَبِأَهْلِهِالمَجْلِسُاطْمَأَنَّفَلَمَّا،البَغْدَادِيِّينَ

آخَرَ،عنفَسَألهُأَعْرِفُهُ.لا:البُخَازِيُّفَقَالَ،الأَحَادِيثِتِلْكَمِنْحَدِيثٍ

عَشَرَتِهِ،مِنْفَرَغَحَتَّىوَاحِدٍبَعْدَوَاحِدًاعليهيُلْقِيزَالفَمَا.أَعْرِفُهُلا:فَقَالَ

بَعْضُهُمْيَلْتَفِتُالمَجْلِسَحَضَرَمِمَّنْالفُقَهَاءُفكان.أَعْرِفُهُلا:يَقولُوَالبُخَازِيُّ

علىيَقْفِيذَلِكَغَيْرَمِنْهُمْكانوَمَنْالرَّجُلُ.فَهِمَ:وَيقولونَ،بَعْضٍإلى

العَشَرَةِ،مِنَآخَرُرَجُلانْتَدَبَثُمَّ،الفَهْمِوَقِلَّةِ)1(وَالتَّقْصِيرِبِالعَجْزِالبُخَارِيِّ

أَعْرِفُهُ.لا:البُخَازِيُّفَقَالَ،المقلُوبَةِالأَحَادِيثِتِلْكَمِنْحَدِيثٍعنفَسَأَلهُ

حَتَّىوَاحِدٍبَعْدَوَاحِدًاعليهيُلْقِييَزَلْفَلَمْ.أَعْرِفُهُلا:فَقَالَآخَرَ،عنفَسَأَلهُ

وَالرَّابعُ،،الثَّالثُلَهُانْتَدَبَ/ثُمَّ.أَعْرِفُهُلا:يَقولُوَالبُخَارِيُّ،عَشَرَتِهِمِنْفَرَغَ

لاوَالبُخَارِيُّ،المقلُوبَةِالأَحَادِيثِمِنَكُلّهُمْفَرَغُواحَتَّى،العَشْرَةِتَمَامِإلى

الأَوَّلِإلىالتَفَتَ،فَرَغُواقَدْأَنَّهُمْالبُخَازِيُّعَلِمَفَلَمَّا.أَعْرِفُهُلا:علىيَزِيدُهُمْ

وَالثَّالثُكَذَا.فَهُوَالثَّانِيوَحَدِيثُكَكَذَا،فَهُوَالأَوَّلُحَدِيثُكَأَمَّا:فَقَالَمِنْهُمْ

وَكُلَّإِسْنَادِهإلىمَقكُلَّفَرَدَّ،العَشَرَةِتَمَامِعلىأَقَحَتَّىالوِلَاءِ،علىوَالرَّابعُ

إلىكُلًّهَاالأَحَادِيثِمُتُونَوَزَدَّ،ذَلِكَمِثْلَبِالاَخَرِينَوَفَعَلَ،مَتْنِهِإلىإِسْنَادٍ

(.)وددة:إلىالأصلفيتصحَّفت1()

3371/11
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لهوَأَذْعَنُوابِالحِفْظِ،لهالنَّاسُفَأَقَرَّمُتُونِهَا؛إلىوَأَسَاييدَهَاأَسَانيدِهَا

بِالفَضْلِ)1(.

الصَّوَابِ،إلىالخَطَاَرَدِّهِمِنْالعَجَبُفَمَا؛لِلْبُخَارِيِّيُخْضَعُهُنَاقُلْتُ)3(:

.وَاحِدَةٍمَرَّةٍمِنْعليهأَلْقَوْهُماتَرْتيبِعلىالخَطَأَحِفْظِهِمِنْالعَجَبُبَلِ

إِسْمَاعِيلَ؛بْنِمُحَمَّدِمِثْلَرَأَيْتُاأمَا:الكَلْوَذَانِيِّبَكْرٍأبيعنازُوينَااوَقَد

أَطْرَافَفيحْفَظُ،اطِّلَاعَةًإِلَيهِاأفيطَّلِعُالعُلَماءِ)3(،مِنَالكِتَابَيَأْخُذُااكَانَ

)4(.وَاحِدَةٍمَرَّةٍمِنْالأَحَادِيثِ

الشِّيرَازِيِّ،نَصْرٍأبيعن،عَةَجَم!ابْنِعُمَرَأبيابْنِالعِزِّابْنُبَكْرٍأَبُوأَنْبَاَنَا

)1(

)3(

)3(

)4(

الحافظقالوقد،عَدِيّابنشيوخجهالَةعلىمئكِئاً؛الحكايةَهذهالمعاصرينبعضُضعَف

فانَّهمفيها؛عَديابنشيوخَجَهالةُتَضُرُّ)ولا:1/374المُغيثفتحفيساقَهاأنْبعدَالشَخَاوفيُ

العِلمأئمةمِنقبلَهمَنأضْمَرَهعَفَابهعبَّرإنَّماقالَهالذيوهذاه،اجَهالتهم(بهتَنجَبِرُعَدَد

يَحتاحُصَنعةالحديثعلم:وأقول،بشيءٍعليهايعلِّقواولممصنفاتهمفيالحكايةَهذهنَقَلواالذين

والموفِّقُ.العاصمُوادله،فحَسبُنَقْلِيَّةٍحَرْيخيَةٍإلىلاعَقلِئةٍحِرَيخئةٍإلىيتعاطاهامَن

من967الباريفتحومقدمة5/415التعليقتغليقوفيهناهاالمؤلفحكاهالتعليقهذا

نكتهفيشيخهعنهونقلهفقد؛العراقيئالحافظشيخِهمناستفادَهئم!الأصلفيوهو،كلامه

التنبيه.فاقتضى3/986،:الصلاحابنكتابعلى

الرواية.مصدرفيلماموافقالأصلفيوما(،العِلم)من:الفتحومقدمةالتعليقتغليقفي

ثقاتمن،اللّهرِزْقِبنمحمَّدهو:الكَلْوَذَانيُّبَكروأبو،13/416النبلاء:أعلامسيرينظر

الىعامغبغدادقرىمنقريةكَلْواذىإلىونسبتُه،ومئتينوأربعينتسعٍسنةَتوفي،البغداديين

بغداد:تاريخفيترجمتهتنظر-بلدَني-وهيالشَّزقية()الكَرَّادة:اليومَتُسَمَّى،هذاالناسيوم

فيبياضىالنمقفيالمعقَفاتبينوما)الكَلْوَاذاني(،=11/913:للشَمْعانيِّوالأنساب،5/377

0.68ص:الباريفتحومقدمة،5/514:التعليقتغليقمنرَئَمناهالأصل
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أَبُوأَخْبَرَنَاأَخْبَرَهُ)1(:عَسَاكِرَابْنَالقَاسِمِأَبَاالحَافِظَأَنَّ:نَصْرٍأبيجَدِّهِعن

الغُنْجَازُ:التّهِعبدأَبُوأَخْبَرَنَا:النَّسَفيئُالمظفَّرِأَبُوأَخْبَرَنَا:البَقْشَلَانِابْنُالحَسَنِ

أَبَاسَمِعْتُ:يقولُالأَسَدِيَّإِبْرَاهِيمَبْنِإِسْحَاقَبْنَمَنْصُوزَالقَاسِمِأَبَاسَمِعْتُ

وصو

مُوسَىبْنَيُوسُفسَمِعْتُ:يقولُالدَّاغونِيَّإِبْرَاهِيمَبْنِمحَمَّدِبْنَاللهعبدَمحَمَّدٍ

يَا:/يُنَادِيمُنَادِيًاسَمِعْتُإِذْجَامِعِهَا،فيبِالبَصْرَةِكُنْتُ:يقولُالمَرْوَزُّوْذِيَّ

وَكُنْتُ،طَلَبِهِفيفَقَامُواالبُخَارِيُّ.إِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُقَدِمَلَقَدْ،العِلْمِأَهْلَ

الأُسْطُوَانَةِ،خَلْفَفَصَلَّى،بَيَاتزلِحتيهِفييَكُنْلَمْشَابًّازَجُلاًفَرَأَيْنَا،مَعَهُمْ

الامْلَاءِ،مَجْلِسَلَهُمْيَعْقِدَأَنْوَسَألوهُ،بِهِأَحْدَقُواالصَّلَاةِمِنَفَرَغَفَلَمَّا

أَبُوقَدِمَلَقَدْ:البَصْرَةِجَامِعِفييُنَادِيثَاييًاالمنُادِبمفَقَامَ،ذَلِكَإلىفَأَجَابَهُمْ

بِأَنْفَأَجَابَالامْلَاءِ،مَجْلِسَيَعْقِدَبِأَنْفَسَأَلْنَاهُ،إِسْمَاعِيلَبْنُمحمَّدُاللهعبدِ

وَالمُحَدّثُونَالفُقَهَاءُحَضَرَبِالغَدَاةِكانأَنْفَلَمَّاكَذَا.مَوْضِعِفيغَدًايَجْلِترَ

أَبُوفَجَلَمرَ،نَفْترٍأَلْفِوَكَذَاكَذَامِنْقَرِيمباجْتَمَعَحَتَّى،وَالنَّظَّازَةُوَالحثاظُ

شَاث،أَنا،البَصْرَةِأَهْلَيَاالامْلَاءِ:فييَأْخُذَأَنْقَبْلَفَقَالَلِلإمْلَاءِ،التّهِعبد

بَلَدِكُمْأَهْلِعنبِأَحَادِيثَوَسَأُحَدِّثُكُمْأُحَدّثَكُمْ،أَنْسَأَلْتُمُونِيوَقَدْ

فيفَاَخَذَ،فَوْلِهِمِنْالنَّاترُفتَعَجَّتبَ:فَالَ-عِنْدَكُمْلَيْسَتْ-يَعْنِيتَسْتَفيدُونَهَا

العَتَكِيُّزَوَّادٍأبيبنِجَبَلَةَبْنِعُثْمَانَبْنُعبدُاللهحَدَّثَنَا:فَقَالَالامْلَاءِ،

الجَعْدِ،أبيبنِسَالمِعن،وَغَيْرِهِمَنْصُورٍعن،شُعْبَةَعن،أَبِيحَدَّثَنَا:بَلَدِيُّكُمْ

أعلاموسير،1/51:بغدادتاريخفيأيضاًالغُنْجارِعن3منقووالخبَر،15/67:دمشقتاريخفي1()

.31/904:النبلاء

3371/با
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الرَّجُلُ،اللهرَسُولَيَا:فَقَالَ،جم!%النَّبِيِّإلىجَاءَأَعْرَابِيًّاأَنَّ:مَالكٍبْنِأَنسِعن

إِنَّمَا،عِنْدَكُمْليسهَذَا:إِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُقَالَثُمَّالحَدِيثَ)1(....القَوْمَيُحِبُّ

هَذَاعلىمَجْلِسًاعَلَيْهِمْوَأَمْلَى:مُوسَىبْنُيُوسُفُقَالَ.مَنْصُورٍغَيْرِعنعِنْدَكُمْ

مِنْفَأَمَّا،كَذَاعِنْدَكُمْالحَدِيثَهَذَافُلَانرَوَى:/حَدِيثٍكُلِّفيفيقول،النَّسَق1381/11ِ

عِنْدَكُمْ.فَلَيْسَتْ-يَسُوقُهَاالتِي-يَعْنِيفُلَانٍرِوَايَةِ

العِرَاقِ،مِنَالأَخِيرَةَقَدْمَتَهُالبُخَارِيُّقَدِمَلماَ:الخَطَّابِبنُحَمْدُويَةُوَقَالَ

ذَلِكَ،فيلهفَقِيلَ،بِرِّهِفيوَبَالَغُوا،عَلَيْهِوَازْدَحَمُوا،النَّاسِمِنَتَلَقَّاهُمَنْوَتَلَقَّاهُ

إ)3(؟البَصْرَةَدُخُولِنَايَوْمَرَأَيْتُمْلَوْفكَيْفَ:فَقَالَ

أَخْبَرَنَا:أَخْبَرَهُمْالقَاسِمِ)3(أَبَاالحَافِظَأَنَّ:جَدِّهِعن،نَصْرٍأبيعنأُنْبِئْتُ

حَدَّثَنِيالحَاكِمُ)4(:أَخْبَرَنَا:خَلَفٍابْنُبَكْرٍأًبُوأَخْبَرَنَا:صَالعأبيبْنُإِسْمَاعِيلُ

)1(

)3(

)3(

)4(

عَبْدانَعَن:6171()صحيحهفيالبخاريُّالامامأخرجه،"أَحْبَبْتَمَنمعَأنتَ":حديثهو

فيوأخرجه،به،سالمٍعن،مُرَّةَبنعمروعن،شُعبةَعن،أبيهعنهنا(هاالمذكورشيخُه)وهو

به،،سالمٍعنالمُعْتَمر،بنمَنصورِعن،جَريرٍعن،شَيْبَةَأبيبنعُثمانَعن:71()53آخرَموضعٍ

روايةمن803و3/173مسندهفياحمدالاماموأخرجه)9363(،:مسلمأخرجهوكذلك

.منصورٍعنشُعبةَ

،43/554:الكمالوتهذيب،5/9809-3:دمشقوتاريخ،91-3/18:بغدادتاريخينظر

.31/433:النبلاءأعلاموسير

قصَّةإلىيُشيرُ)كأنَّه:068صالباريفتحمقدمةفيالحكايةَساقَأنْبعدَمعلِّقاًالمؤلفقال

السابقةَ.القصةيعنيهـ،ا(موسىبنُيُوسُفُذَكَرَهاالتيدخولِه

3.5/86:دمشقتاريخفيوالحكاية،عساكرابنالحافظهو

.75ص:الحديثعلوممعرفةفي
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)1(:سُلَيْمٍبْنُمَهِيبُحَسَّانَأَبُوحَدَّثَنِي:النَّسَوِيُّمُحَمَّدٍبْنُأَحْمَدُسَعِيدٍأَبُو

خَفيفَةً،عِلَّةًبِنَيْسَابُورَاعْتَلَلْتُ:يقولُالبُخَارِيَّإِسْمَاعِيلَبْنَمُحَمَّدَسَمِعْنتُ

أَصْحَابِهِ،مِنْنَفَرٍفيرَاهَوَيْهِبْنُإِسْحَاقُفَعَادَنِي،رَمَضَانَشَهْرِ)3(فيوَذَلِكَ

عنتَضْعَفَأَنْخَشِيتُ:فَقَالَ،نَعَمْ:فَقُلْتُ؟اللهعبدأَبَايَاأَفْطَرْتَ:لِيفَقَالَ

قَالَ:؛جُرَيْحابْنِعن،المبُارَكِابْنِعن،عَبْدانُأَخْبَرَنَا:فَقُلْتُ.الرُّخْصَةِقَبُولِ

عَزَّاللهُقَالَكَمَا؛كانمَرَضٍأَيِّمِنْ:قَالَأُفْطِرُ؟المَرَضِأَيِّمِنْ:لِعَطَاءٍقُلْتُ

عِنْدَهَذَايَكُنْلَمْ:البُخَارِيُّقَالَ:1184.البقرة!اصَّديضًامِنكُمصنكاَنَ):وَجَلَّ

إِسْحَاقَ)3(.

نُشِرَلَوْ:يَقولُسَمِعْتُهُالبُخَارِيِّ)4(:وَرَّاقُحَاتِمٍأبيبْنُمُحَمَّدُوَقَالَ

ثُمَّ.عَرَفُوهُوَلَا"التَّارِيخَ"صَنَّفْتُكَيْفَيَفْهَمُوالَمْ(هَؤُلَاءِ)ْأُسْتَاذِيبَعْضُ

)1(

)1(

)3(

)4(

)5(

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصدرَيمنوالتصويب(،)مسلم:إلىالأصلفيررضخفت

0.68ص:الباريفتحومقدمة،5/174

ومقدمةالتعليقتغليقفيلماموافقالروايةمصدرمنوالتصويب(،)يوم:إلىالأصلفيتحزَفت

.الباريفتح

ابنعنمصنَّفهفيالرزاقعبدرواه)هذا:التعليقتغليقفيالحكايةهذهسِياقبعدَالمؤلفقال

وقد)7568(؛=4/931:الرزاقعبدمصنَّفينظره،1(إسحاقَفاتَولعلَّهأيضاً،جُريج

المبارَكابنروايةمنرَاهَوَيْهِابنعندَيكنلمأنَّهأرادَالبخاريَّالامامَولعكَ،بنحوهأخرجه

أعلم.والله،اللفظبهذاالرزاقعبدعن5عندَيكنلمأنَّهأو-ظَنِّيفيالأقربُ-وهو

أعلاموسير،14/044:الكمالوتهذيب53/75،:دمشقوتاريخ3/7،:بغدادتاريخينظر

.13/304:النبلاء

واحد:مؤَدَّاهمامعنيَينتحتَملالعبارة

مِنمعاصريهأساتِذةُبُعِثَلو:ومعناه،الموتبعدَالبَعْث:أي؛النُّشُورمن:الأول
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./مَرَّاتٍثَلَاثَصَنَّفْتُهُ:قَالَ

،صصرصص

إِسْمَاعِيلَبْنُمحَمَّدُ)3(لِيقَالَ:بخَازَىوَاليجَعْفَرٍأبيبْنُأحمَدُ)1(وَقالَ

بِالشَّامِسَمِعْتُهُحَدِيثٍوَرُبَّ،بِالشَّامِكَتَبْتُهُبِالبَصْرَةِسَمِعْتُهُحَدِيثٍرُبَّ:يَوْمًا

فَسَكَتَ)4(.بِتَمَامِهِ)3(؟،اللّهِعبدأَبَايَا:لَهُفَقُلْتُبِمِصرَ!كَتَبْتُهُ

بِحَدِيثٍأَجِيءُ)6(لَا:إِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُلِمبقَالَ)5(:مُجَاهِدٍبنُسُلَيْمُوَقَالَ

وَلَسْتُ،وَمَسَاكِنَهُمْوَوَفَاتَهُمْأَكْتَرِهِمْمَوْلِدَعَرَفْتُإِلَّاالتَّابِعِينَأَوِالصَّحَابَةِعن

)1(

)1(

)3(

)4(

)5(

)6(

"التاريخ،تأليفطريقةَيُدرِكواأنْاستطاعواما،قَطْعاًتلاميذهممنوأعلَمُأفهَمُوهم،قبورِهم

والئقْد.الدرابةأهلمنلا،والنَقْلالروابةأهلمنأغلبَهملأنَ؛فكرتَهولا

بالمِنْشارتقطَعواالمعاصرينأساتذةأنَّلو:5ومعنابالمِنْشار،القَطْح:أيالنَشْر؛من:والثاني

مرادَهم.أدرَكوالماليفهتأطربقةَليَفهَموا

فارتقبه.قربباً،واْهميتهاالبخاريِّالاماملدىالتصنيفمنهجيةعنالكلامُوسيأني،هذا

كماالميمبدلبالياء:)أَحْيَدُ(وصوابه،5/174:التعليقتغليقفيلماموافقوهو،الأصلفيكذا

بنمحمَّدبنِأحْمَدَبنأَحْيَدُ:وهو،681ص:الباريفتحمقدمةفيلماموافقاًالروايةمصادرفي

فيترجمتهتنظر،ومئتينتسعينسنةَهووتوفي،بُخارَىعلىوالياًأبوهكان،اليَشْكُرِيُّاللَّيث

.1/33:الإكمال

قل!.سبقوهولمحمَّد(،)قال:الأصلفي

.الباريفتحومقدمةالتعليقتغليقفيلِماَموافقالأصلفيوما(،)بِكَمالِه:الروايةمصادرفي

وسير،644-43/544:الكمالوتهذيب،35/56:دمشقوتاربخ،3/11:بغدادتاريخبنظر

.31/114:النبلاءأعلام

:الكمالوتههذيب53/63،:دمشقوتاربخ3/34،بغداد:تاربخينظر،عنهالورَّاقرواه

.11/174:النبلاءأعلاموسير،34/064

فتحومقدمة،5/417:التعليقتغليقمنوالتصحيح،قلمسبقوهوجيء(،)ألا:الأصلفي

!صِباهفيقالَههذاوقولُه(،أجيئُلشَالا:الروايةمصادرفيوالذي،681ص:الباري
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فيوَلِيإِلَّا-المَوْقُوفَاتِمِنَيَعْنِي-وَالتَّابِعِينَالصَّحَابَةِحَدِيثِمِنْحَدِيثًاأَرْوِي

ع!ب!مأ.رَسُولِهِوَسُنَّةِاللّهِكِتَابِعنحِفْظًاأَحْفَظُهُأَصْلذَلِكَ

بْنُمُحَمَّدُعَلَيْنَاقَدِمَالبِيْكَنْدِيُّ:عَاصِمٍبْنِالحُسَيْنِبْنُعِليُّوَقَالَ

يَقولُ:رَاهَوَيْهِبْنَإِسْحَاقَسَمِعْتُأَصْحَابِنَا)1(:مِنْرَجُلمولهفَقَالَ،إِسْمَاعِيلَ

أَوَ:إِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُفَقَالَ!كِتَابِيمِنْحَدِيثٍأَلْفَسَبْعِينَإلىأَنْظُرُكَأَنِّي

مِنْحَدِيثٍألفِمِئَتيإلىيَنْظُرُمَنْالزَّمَانِهَذَافيلَعَلَّهَذَا؟!مِنْتَعْجُبُ

)3(.نَفْسَهُعَنَىوَاِنَّمَا!كِتَابِهِ

أَلْفِمِئَةَأَحْفَظُ:يَقولُالبُخَارِيَّسَمِعْتُ:حَمْدُوَيةَبْنُمُحَمَّدُوَقَالَ

صَحِيح)3(.غَيْرِحَدِنبثٍألفِمِئَيئوَأَحْفَبذُ،صَحِيححبَدِنبثٍ

يَخْفَىلا:فَقَالَ؟المُصَنَّفِفيأَدْخَلْتَماجَمِيعَتَحْفَظُوَرَّاقُهُ)4(:لهُوَقَالَ

مَرَّاتٍ%(.ثَلَاثَكُتُبِيجَمِيعَوَصَنَّفْتُ،فيهِماجَمِيعُعَلَيَّ

)1(

)3(

)3(

)4(

)5(

الكاملينظررَاهَوَيْهِابنولقول،حَفْصعٍبنَحامدَ)أُراه:زيادةالسِّيَر--غيرالروايةمصادرفي

3/4.38:الكمالوخمهذيب،35335-6/1:بغدادوتاريخ،1/371:عَدِيلابن

وسير،614-43/064:الكمالوتهذيب،35/63:دمشقوتاريخ،3/53:بغدادتاريخينظر

.91/543:الإسلاموتاريخ،31/614:النبلاءاعلام

وتهذيب،53/64:دمشقوتاريخ،3/35:بغدادوتاريخ،1/131:عَدِيلابنالكاملينظر

13/415،النبلاء:أعلاموسير14/461،:الكمالوتهذيب1/86،:واللغاتالأسماء

.91/543:الإسلاموتاريخ

أعلاموسير،34/434:الكمالوتهذيب51/73،:دمشقوتاريخ،3/9:بغدادتاريخينظر

.304-13/304:النبلاء

تُحَلبفَهمها،مركزيَّةٍنقطةٍإلى-قريباًالمتقدِّم-وبقولههذابقولِهطَبتالبخاريالامامُأشار
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وهي:ألَاالفَذ؛الاماملهذاالقَلَميئالتُّراثفيالباحثِطريقَتَعْتَرِضُالتيالاشكالئاتمنكث!ر

للكتب،تأليفهفيخاضًاأسلوباًلهفانَ؛البخارفيالإماملدىالتصنيفمَنهَجئةِواستيعابُفَهمُ

العلم:طلَأببيننَشْرِهافيمعيَنةًوطريقة

:)*(التاليةالأُسُسىعلىقائمفهو؛التأليففيأسلوبُهأمَا-ا

:الكتابلموضوعماالخاالعِلمِئةالماذَةبَع-1

وأبالَهتَشغَل-التيالعِلميةالمواضيبعمنموضوعًفيالتأليفَأرادإذاالبخارفيُالامامكان

المتوفَرةالمصادرمنالموضوعبذلكالمتعلِّقةالعِلميةالمادَّةبِجَمْعابتدأَ-العلمطَلَبةمنغيرِهبالَ

قضيةأيَّفىالصحيحَالحكمَأنَمنهإيماناً؛شفَويةًرواياتٍأومدوَنةًكتُباًكانتسواءًيدَيهبينَ

يَبذُلُلذلكفكان؛بالبحثالمقصودالموضوعلأجزاءالدقيقالتصوُرمنإلَأيَنبحلاعِلميةٍ

دمانماأحياناً،والتمحيصالنقدعنمجزَداًإحصاءًالعِلميةالمادَةتلكإحصاءفي5جُهدِقُصارَى

ذلك-بسببوقعتوقدالمقصود،كتابِهكيانَبهاسيؤشسىالتيالخامالماذَةشَتاتِلَملمةفيهغايتُه

منالأئمةكِبارُعليهاانتقدهثم!مؤتَفاتهفيالعِلميةالأخطاءبعضُ-رَيبَولاالمجرَد،الاحصاء

نِطاقلاتساع؛للمعلومةنَقلِهمَصدَرَ-نادرةً-أحياناًيتذكَرلانفسُههوكانبل،معاصريه

1/7،:البغدادفيللخطيب"والتفريقالجمحهامأو"موضحيُنظَر،للمعلوماتاستيعابه

.6/951و/338،وه،4/51و3/338،و،303و3/59:الكبيروالتاردخ

المستَمرُ:والتعديلوالتهذيبالتنقيح-أ

وقوعإلىالباحثينلدىمراعاتهاعدَمُأدَىفقد؛البحثهذافيالجوهريةالقضيةهي5وهذ

مَعدوداًالواحدَالكتابَفتَرى؛البخاريالاماممصنَفاتعدَدِضَبطِفيوحديثاًقَديماًالتخئط

ثلاثاً.أوكتابَين

الفِكْريَّبالقَلَقعليهمتعالىاللهمَنَّئِمَن-المبدِعينكل-كحالالبخاريُالامامكانوقد

=،وسَفَرِهإقامتهفييرافقهالعلميةمادَّتهاوتعديلوتنقيحهاالكتبتهذيبُفكانالمُثمِر؛الخلَأق

ومعالجَةتناولفيالمئبَعةطريقتهعنوليس،كُتُبهكِيَانِوتَشكيلصِيَاغةفيالبخاريالإماماكئةِعنهناهاالكلام)*(

.للكتابالعِلميةالموضوع
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أثناءَذِهْنِهفيتعُنكانتوالاضافاتالتنقيحاتتلكبعضَإنَّبل،لحظةٍكلِّفييلازمهكانبل

كفُهوهذا،بعضٍدونَعنهالرواياتبعضفيمنقولةعباراتلهتوجَدولذلك،للكتابإملائه

لخطورةالمدرِكالواعيالعالمعاتقعلىالملُقاةبالمسؤوليةوالصادقالعَميقإحساسهمننابح

التأليف.لقضيةيتصَذَىعندماالعِلميئدوره

البخاريَّالإمامتصحيحاتتكنلمالمتواصلوالتنقيحالمستمرِّالتعديلذلكوبسبب

بينَمتوفراًكانمابحسبالنُّسَخبينَموزَعةًكانتبل،مصنفاتهنُسَخمنمعئنةٍئسخةٍفيمجموعةً

كانما-خصوصاًالتعديلاتتلكبعضَإنَّبل،ضميرهفيالمقئدةالمعلومةانبعاثلحظةَيديه

منالنبيهالنَجيبُيصطادُهوإنمانفسههوعندَهمقثداًموجوداًيَكنلم-الكتابإملاءعند5َيزيدُ

نسخةًتُعَدأنْيُمكنكتبهنُسَخمننسخةتوجَدفلاذلكعلىوبناءً؛نُسَخِهمفيفيقيِّدوهالتلاميذ

اعتقادإلىالأَندل!ميئَصُفْرةَأبيبنَالمُهفَبَالحافظَأَلجأَتْالتيهيالحالوهذه)مُتئضة(،نهائيةً

ينظرمُخزر،غيرَالمُسَؤَدةفيتركهوأنه،""صحيحهفيالعَملَالثمَّأنْقبلَتوفِّيَالبخاريَّالامامَأنَّ

.1/051:للمهلَّبالنصيحالمختصر

الامامذكر-كمايمزُوالتعديلاتالتنقيحاتهذهبسببالواحدالكتابُكانوقد

فيالتصنيفيةالمنهجيةيراعيلامَنالأَطوارِهذهنُسَخُتوغُ،تَحريريةٍأطوارٍعِدةفي-البخاريُ

"الأوسطالتاريخينقضية:الوهمذلكفيالوقوععلىالأمثلةأشهرومنالتعدُّد؛وَهم

جهةمنالحالفيتعاكساًبينَهماأنَعلى،والصغير""الكبيرالضعفاءكتابَيوقضية،والصغير"

بينَفُرقَالتقييديَّتضخُّمهفبسبب؛متزايِدةٍتوسُعيةٍطبيعةٍذوالصغيرفالتاريخ؛العلميةمادتهما

طبيعةٍفذو"الضعفاء"كتابأمَّا(،)الأوسطالمَزيدةالمعذَلةونسخته)الصغير(القديمةنسخته

النهائيةونسخته)الكبير(القديمةنسختهبينفُرقاختزالهفبسبب؛متقفصةٍانكماشيةٍ

أعلم.وادله)الصغير(،

:مؤلَفاتعِدَّةتكوينفيالعِلميةالمادَّةاستثمار-3

فيمَكينٍوتمكُّنٍ،الاستنباطفيرَصينةٍمَلَكةٍمِنتعالىاللهآتاه-بماالبخاريُّالامامكان

مَنْجماًالواحدِالنصّمنتجعلمتشغبَةًفوائدَحَصَّلَهاالتيالنصوصمنيستَخرج-الفَهم

لهذاكانوقد،كُتُبهمنكتابٍمنأكثرَفيحَرفيًّاالنصلذلكذِكْرَيُعيدُفكان،للمعلومات
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:أُخرىجهةٍمنوالسَّلبيةجهةءمنالايجابيةآثارُهالأسلوب

أحدفيالنصِّنفسنقلفييقحقدالذيالخطأتصحيحإمكانيةفتوفير:الايجابيُّالأثرأمَّا

بعضفيالاختصاروجهعلىإليهاالمشارالنصوصلتوضيحعِلميةمرجعيةِوتأسيس،الكتب

.بعضٍدونَالكتب

كلامُأوالبخازيِّالإمامكلامُعنهالمنقولِالكتابهوئةتحديدفصعوبة:الشليئالأثروأما

مصنفاته.فيعنهمهونقلئمَنغيرِه

:الكتابتَسمية-4

بل،البخاريِّالامامعندَبالذاتَمسألةًالتصانيفعلىمعئنِاسمٍإطلاققضيةتكنلم

متراوحاًالنِّطاقهذافيتصرفهكانفلذلك؛للكتابالعِلميالموضوعضَبطالشاغلشُغلُهكان

يُطلِقَأنْوإمَّا،الكبير""التاريخفيفعلكما،التسميةمنالكتابَيُهمِلَأنْإمَّا:ئَقيضٍطَرَفَيبين

،الكتابفيالمتناوَلالعِلميئالموضوعمعالجةفيلفكرتهمتضمنةَطويلةًتسميةالكتابعلى

الصغير"."التاريخفيكما،عنوانالاللكتابمقدِّمةًيَكونَأنْيُوشِكُالأسماءتلكوبعض

إلىأوالأسماء،منالمُهمَلةالمصئفاتتَسميةإلىالعلماءبعضَالحالُتلكأَلجاَتوقد

وقعثَمَّةَومن،المتشابِهةالأسماءبينفارِقةٍصِفاتٍإطلاقإلىأو،المطَولةالأسماءاختصار

بينالتفريقفيالحالهوكما،البخاريالاماممؤلفاتعددضَبطفيأُخرىكَرَّةًالاختلاف

العِبَاد"أفعال"خَلْقكتاببينالنفريقوكذلكالكبير"،"الجامحوكتابالمبسوط!"كتاب

لا.الجَهْميةعلى"الردِّوكتاب

منكانالبخارفيالامامأنَّنُرىعُلياقيمةعلىفمَبنئة؛مؤلفاتهنَشْرفيطريقتهوأما-ب

وهي:ألَا؛بهاالمؤمنين

ألَّاهيماحقيقتهافيالخِدمةَهذهوأنَّ،وطلبتهالعِلمخِدمةأشكالمنشَكلمرالتأليفَأَنَّ

علىالكتابِتحريرَوأن،،ممُفرَدِهإِعامَهمَّةَوليست،بأَكملِهجِيلوقضيَّةُبأَسْرِهاأُمَّةٍواجبُ

الاماميكنلمولذلك؟والمتلقِّيالمؤلفبينمشترَكةمسؤوليةهوإنمابالعِلماللائقوجهه

كُتُبهنسخمنالمحرَّرة(غيرِالأَولية)المُسَوَّداتالأُمهاتبالئسَخالتحديثفيحَرَجاًيَجدُالبخاريُّ

فيفيدوه؛العلماءمنالانتقادأهلحَفيظةَيثيرَأنبذلكقاصداً؛طَورٍبعدَطَوْراًوروايتها
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دَوَاءٍمِنْهَلْ:خَلْوَةًفَسَأَلْتُهُالبَلَاذُرَ)1(،شَرِبَأنهُوَبَلَغَنِيوَقَالَ)1(:

مِنْلِلْحِفْظِأَئْفَعَشَيْئًاأَعْلَمُلا:فَقَالَعَلَيَّأَقْبَلَثُمَّأَعْلَمُ.لا:فَقَالَ؟لِلْحِفْظِ

النَّظَوِ./وَمُدَاوَمَةِالرَّجُلِنَهْمَة)3(

أَكْتُبُجَرْدَاءَ)4(سَنَةًحَجَجْتُ-أَنْ-بَعْدَبِالمَدِينَةِأَقَمْتُ:وَقَالَ

الحَدِيثَ.

كُلِّفيوَأَحُجُّ،أُصَنِّفُكُتُبِيمَعِي،سِيينَخَمْسَبِالبَصْرَةِوَأَقَمْتُ:قَالَ

يُبَارِكُتَعَالىالتّهَأَنَّأَزْجُووَأنا:قَالَالبَصْرَةِ.إلىمَكَّةَمِنْوَأَرْجعُ،سَنَةٍ

المتلقِّييوجِّهتَجِدُهولذلك،المعلوماتمنفيهالماومناقشاخهمبانتقادامهمولتقانَهاالكتبضبط=

)بعد:"الصحيح"الجامعينظر،الكتابثَنايافيالواردةالعلميةالمادةضَبطفيالتدخُّلإلىأحياناً

.315/ة:(المعرفة)طالباريوفتح7171(،:الحديث

ذلكلتفاصيلوالأَمثلةَالأدِلَّةَحشَدتُوقد،المسألةهذهفيليتَحَررماخلاصةُفهذا

توفيقه.علىللهوالحمدُ،مستقِلموَسَّجبحثٍفيمفضلةَمبسوطةً

.91/053:الاسلاموتاريخ،11/604:النبلاءأعلامسيرينظر،البخاريِّوَرَّاقَيعني1()

لابنالقانونلوصفهينظر)الكازو(،أو)الكاجو(براليومَالناسبينالمعروفالنباتجَوزة:هو)1(

31.ص:المفرَدةالأدويةفيوالمعتمَد،1/167:سينا

؛للمنقولمخالِفإنُّهالآالمعنىمحتَملَكانوإنْوهو)فهم(،:إلىالأصلفيتصحَّفت)3(

ص:الباريفتحومقدمة،5/418:التعليقتغليقفيلماموافقالروايةمصدرمنوالتصويب

تَحصيلِه.علىوالحرصُبالعِلمالوَلَعُ:بالنَّهْمَةوالمرادُ،681

تصحُّفتوقدد(،ر)ح:العروسوتاح88،ص:البلاغةأساسينظر،نَقمبىبلاكاملة:أي4ْ()

التعليق:تغليقفيلماموافقالأصلفيوما)حرداً(،:إلى681صالباريفتحمقدمةفياللفظة

منقو4التاليالنصقفانَّنَيسابور؛تاريخمنفلعفه،المؤلفغيزنقلَهمَنأجدلموالنض،5/184

أعلم.فاللهنَيْسابُور،تاريخعنمصادرهفي

913/11]
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المُصَنَّقَاتِ)1(.هَذِهِفيلِلْمُسْلِمِينَ

فيفَحَضَرَنِي،أَنسٍأَصْحَابَيَوْمًاتَذَكَّرْتُقَالصَ)3(:؛البُخَارِيِّوَعن

مِنِأَكْثَرَبِيانْتِفَاعُهُكانإِلَّاشَيخعلىقَدِمْتُوَمَا،نَفْسٍمِئَةِثَلَاثُسَاعَةٍ

بِهِ.انْتِفَاعِي

وَقَالصَ:،حَدِيثٍمِئَةِخَمْسِنَحْوُفيهالهِبَةِفيكِتَابًاعَمِلَوَرَّاقُه)3(:وَقَالصَ

ابْنِكِتَابِوَفي،ثَلَاثَةأَوْمُسْنَدَانِحَدِيثَانِإِلَّاالهِبَةِفيوَكِيعٍكِتَا!فيليس

نَحْوُهُ.أًوْخَمْسَةالمبُارَكِ

وَأَحَبُّوا،فتَجَفَعُوا،مُحَدِّثٍمِئَةٍأَزْبَعُبِسَمَرْقَنْدَكانالأَزْهَرِ)4(:أَبُووَقَالَ

العِرَاقِ،إِسْنَادِفيالشَّامِإِسْنَادَفَأَدْخَلُوا،إِسْمَاعِيلَبْنَمُحَمَّدَيُغَالِطُواأَنْ

.بِسَقْطَةٍمِنْهُتَعَلَّقُوافَمَا،الحرَمِإِسْنَادِفياليَمَنِوَإِسْنَادَ

كَمْعَدَدْتُحَتَّىالبَارِحَةَنِمْتُما:يَقولسَمِعْتُهُ(:وَرَّاقُهُ)ْوَقَالصَ

!صص5ص

.ألْفٍفَاِذَانَحْوُمِئَيئ،الحَدِيثِتصَاييقي)6(مِنَأدْخَلتُ

)1(

)3(

)3(

)4(

)6(

.1/39:واللغاتالأسماءوتهذيب3،5/71:دمشقتاريخينظر

ذِكْرِ)دون91/351َ:الاسلاموتاريخ،13/411:النبلاءأعلامسيرينظر،عنهورَّاقهرواه

(.!برأنسٍأصحاب

.91/351:الاسلاموتاريخ،114-31/014:النبلاءأعلامسيرينظر

.353-91/151:الاسلاموتاريخ،11/114:النبلاءأعلامسيرينظر،الورَّاقرواه

.91/335:الاسلاموتاريخ،31/314:النبلاءأعلامسيرينظر

فتحومقدمة،914-5/184:التعليقتغليقفيالمثبَتوهو(،تصانيفي)في:الروايةمصدرفي

صحيح.وكلاهما،681ص:الباري



115السار؟هراية

حَدِيثٍآلَافِعَشْرَةَأَزْوِيَحَتَّىقُمْتُلمَاَشَيئ!و،لِيقِيلَلَوْ:أَيْضًاوَقَالَ

خَاصَّةً)1(.الصَّلَاةِفي

عَرَفْتُحَتَّىلِلتَّحْدِيثِجَلَسْتُما:يَقولُسَمِعْتُهُوَرَّاقُهُ)3(:وَقَالَ

بِالبَصْرَةِتَرَكْتُوَمَا،الرَّأْيِأَهْلِكُتُبِفينَظَرْتُوَحَتَّى،السَّقِيمِمِنالصَّحِيحَ

كَتَبْتُهُ.إِلَّاحَدِيثًا

الكِتَابِفيوَهُوَإِلَّاإِلَيْهِيُحْتَاجُشَيْئًاأَعْلَمُلا:/يقولُسَمِعْتُهُوَقَالَ)3(:

نَعَمْ.:قَالَ؟ذَلِكَمَعْرِفَةُيُمْكِنُ:لَهُفَقُلْتُ:قَالَ.وَالسُّنَّةِ

وَالنَّصازَىاليَهُودِكَلَامِفينَظَرْتُيَقولُ)4(:سَمِعْتُهُ:الفِرَبْرِيُّوَقَالَ

اللهكَلَامُوَالقُرْآنُالجَهْمِيَّةِ.مِنَكُفْرِهِمْفيأَضَلَّأَحَدًارَأَيْتفَمَا،وَالمَجُوسِ

.نَحْلُوتنٍغَيْرُ

وقعَتقصةٍسِياقفينفسِهعندِفاعاًقالهاوقدمُخلا،تلخيصاًالبخاربنالامامعبارةَالمؤلفلخص1()

رواهاوقد،لصَلاتِهضَبطِهبعَدممتَّهِماًالَّاهللتحديثمَجلِسٍعَقْدمنمَنَعَهحيثُنَيْسابُورَواليمعله

فيأَجْلِسُبنَيْسابُورَ)كنتُ:البخاريُّالامامقال-13/413:النبلاءأعلامسيرفي-كماعنهوزَاقه

فأخبَروهنَيْسَابُورَ،والياللهعبدبنِيَعقوبَإلىرَاهَويهِبنوإسحاقُزُرَارَةَبنعَمرُوفذَهَبَ،الجامع

لهفقال.أَمرُهلنايَظْهَرَحَتَّىختسْناهُنَعْرِفْهلمغَرينبإلينارُءإذامَذهبُنا:وقال؛إليهمفاعْتَذَرَ،بمكاني

كنتُمَاهذامِنشَيموليقِيلَلو:فقال!؟تَجْلِسُفكَيفَ؛تُصَلّيتُحْسِنُلا:لكَقالأنَّهبَلَغَني:بعضُهم

خاضَةً(االصلاةِفيحدينثاحملافِعَشَرةَأَرويَحتَّىالمجلسِذلكمِنأَقُومُ

.91/435:الاسلاموتاريخ،31/614:النبلاءأعلامسيرينظر)1(

.91/353:الاسلاموتاريخ،11/314:النبلاءأعلامسيرينظر)3(

منمنقولانوالنصَّان)113(،=38وص34(،)=11ص:العِبَاد"أفعال"خَلْقكتابهفي4()

.31/654:النبلاءأعلامسيرفيالفَرَبْريطريق

1933/با
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يَحْيَىبْنُوَمُحَمَّدُجِنَازَةٍفيالبُخَارِيَّرَأَيْتُ:الحَاقِظُحَمْدُونَبْنُأَحْمَدُوَقَالَ

يَقْرَأُكَاءَّنهُ،السَّهْمِمِثْلَفيهيَمُرُّوَالبُخَارِيُّ،وَالعِلَلِالأَسْمَاءِعنيَسْألهُالذُّهليُّ

1(.!)أَحَدللَّهُأهُوَ)قُل

الدَّقِيقَةِ،المَسَائِلِاسْتِنْبَاطِفيبِالتَّقَدُّمِلهيَشْهَدُ"الجَامِعُ"وَكتَابُهُ:قُلْتُ

وَبمَا،وَالمَّزفِالعَرَبِيَّةِوَبِاِتْقَانِ،ذَلِكَوَالتَّوَمُّعفياللُّغَةِعلىوَبِالاطِّلَاع

كانأئّهُعَلِمَ"جَامِعِهِ"فيالفِقْهِيَّةَاخْتِيَارَاتِهِتَأَمَّلَوَمَنْ،الوَاصِفُعَنْهُيَعْجِزُ

مِنْمَوْضِعَيْنِفيبِقَوْلِهِاسْتَشْهَدَوَقَدِ،لِلشَّافِعِيئالمُوَافَقَةِكَثِيرَكانوَإِنْ،مُجْتَهِدًا

كِتَابِهِ)3(:

مَالِأوَقَالَ:الخُمُسُالرِّكَازِفي"بَاب:قَوْلِهِعُقَيبَالزَّكَاةِفيأَحَدُهُمَا

وَليسالخُمُسُ)3(،وَكَثِيرِهِقَلِيلِهِفي،الجَاهِلِيَّةِدِفْنُالرِّكَازُ:إِدْرِيسَوَابْنُ

بِرِكَازً")5(.المَعْدِنُ)4(

لاالعَرِيَّةُ:إِدْرِيسَابْنُ"وَقَالَ:البُيُوعَمِنَالعَرَايَاتَفْسِيرِبَابِفيوَقَالَ

وَمِمَّا:البُخَارِيُّقَالَبِالجِزَافِ.ممُونُلا،بِيَدٍيَدَاالتَّمْرِمِنَبِالكَيْلِإِلَّايمُونُ

)1(

)3(

)3(

)4(

)5(

وسير،1/87:واللغاتالأسماءوتهذيب،35/59:دمشقوتاريخ3/31،:بغدادتاريخينظر

أنَّحمَدونَابنعنروايةٍوفي؛91/167:الإسلاموتاريخ،4هوه13/431:النبلاءأعلام

فيتوفيوقدنَيْسابورَ،نَزيلالبغداديِّعل!بنمَرْوانَبنِسَعيدِعُثمانَأبيجنازةفيكانتالحادثةَ

.11/56:الكمالتهذيبفيترجمتهتنظر،ومسّينوخمسيناثنتينسنةَشَعبانمنالنصف

4.3/038:الكمالتهذيبينظر

"."الصحيحمنوالتصحيح،الناسخمننظرتردُدوهو(،)الزكاة:الأصلفي

!."الصحيحمنوالتصحيح(،)العين:إلىالأصلفيتحرَّفت

1(.4)99الحديثقبل:البخارفيصحيحينظر
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")1(.المُوَسَّقَةِبِالأَوْسُقِ:حَثْمَةَأبيبْنِسَهْراِقَوْلُنبُقَوِّيهِ

[.14/11الأَوْدِيَّ/إِدْرِيسَبْنَاللّهِعَبدَبِذَلِكَأَرَادَأنّهُيَزْعُمُمَنْأَخْطَأَوَقَدْ:قُلْتُ

وَقَدْكُتُبِهِ)3(،فيبِلَفْظِهِمَالِلشَّافِعِيِّمَنْصُوصَتَانِالمَسْابرلتيْنِهَاتَيْنِفَاِنَّالكُوفيء3ّ(؛

")4(.التَّعْلِيقِ"تَغْلِيقَ:سَمَّيْتُهُالَّذيالبُخَارِيِّتَعْلِيقِتَخْرِيجِكِتَابِفيذَلِكَبيَنْتُ

عَنْهُالجَوَابَتَوَلَّىفَقَدْ؛""الجَامِعِفيلِلشَّافِعِيِّالبُخَارِيِّرِوَايَةِعَدَمُوَأَمَّا

أَنَّ:حَاصِلُهُمِمَّا،مُفْرَدٍجُزْءٍفيفيهالقَوْلَوَبَسَطَ)5(،الخَطِيبُبَكْرٍأَبُوالحَافِظُ

الغَرَائِبِبِتَحْصِيلِالحَدِيثِطَلَبِفيالوَقْتُلهيَتَّسِعْلَمْاصمسفيالشَّافِعِيَّالامَامَ

مَالكُلَقِيَهُمَنْوَأَعْلَى،الأَحْكَامِأَحَادِيثِتَحْصِيلَهَمّتهُكانتْوَإِنَّمَا،وَالطُّرقِ

العَدَدَلَقِيَفَقَدْوَالبُخَارِيُّ،وَغَيْرُهُمْعُيَيْنَةَبنُوَسُفيانُوَالدَّرَاوَرْدِيُّأَنسٍبْنُ

الحَدِيثَ)6(،البُخَارِيُّطَلَبَسَنَةَالشَّافِعِيِّوَفَاةُوَكانتْ،أَصْحَابِهِمْمِنْالكَثِيرَ

31(0)39الحديثقبل:البخاريصحيحينظر1()

ذلكَ.رَجَّحممَّنالتِّينِوابنَالهَرَويَّذَرأباأنَّالباريفتحفيالمؤلفحكى)1(

البخاريُّالإمامُنقلَهاالعراياوقضية،551ص:الحديثواختلاف،39و3/44:الأمُّينظر)3(

بلفظها.لاالشافعيئالامامعنبمعناها

3/458الفيحاء(:)طالباريوفتح،357و3/38:تِباعاً--للمسألتَينالتعليقتغليقينظر)4(

المسَفى:البغدادفيالخطيبجزءعنفالكلام؛بالسِّياقأليَقُوالمثبَت)وبسطتُ(،:الأصلفي)5(

أجدولم،!عليهجَهلهمبعِظَمالطاعِنينَعلىوالردُّ،إليهأُسنِدَفيمابالشافعيئالاحتجاج"مسألة

يور

وينظر،البغداديِّالخطيبجزءُطُبحوقد،بالموضوعتعلقلهكتاباحَجَرٍابنالحافظمصنَفاتفي

.38-46ص:فيههناهامنهالملَخَّصُالكلامُ

ومئتين.أربعٍسنةهي)6(
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حَيْثُمِنْالشَّافِعِيِّشُيُوخَمَرْتَبَةِفيعَنْهُمْوَحَمَلَأَدْرَكَهُمْالَّذينَشُيُوخِهِوَكِبَارُ

أَحْيَانًا:العَدَدُ

،حميدٍعنالأَنْصَازِيِّعبدِاللّهِبْنِمُحَمَّدِعن"الصَّحِيحِ"فيرَوَىفَاِنَّهُ

عُيَيْنَةَ.وَابْنِمَالكٍشُيُوخَفَمِنْوَحميد

مِنْوَهِشَام،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعنمُوسَىبْنِعُبَيْدِاللهعنفيهوَرَوَى

وَالدَّرَاوَرْدِيِّ.مَالكٍشُيُوخَ

وَإِسْمَاعِيلُ،خَالدٍأبيبنِإِسْمَاعِيلَعنمُوسَىبْنِاللّهِعُبَيْدِعنفيهوَرَوَى

عُيَيْنَةَ.ابْنِشُيُوخَمِنْ

ذَلِكَ.غَيْرِإلى

مِنْهُمْكَثِيرحَدَّثَفَقَدْ؛كَالشَّافِعِيِّالعَدَدِفيفَهُمْمَشَايِخِهِأَوْسَا!وَأَمَّا

.مَالكٍعنبِالكَثِيرِ

يُحْصَوْنَ.فَلَاعُيَيْنَةَابْنِعنحَدَّثَهُمَنْوَأَمَّا/034/باا

وَالطُّرُقِالغَرَائِبِمِنَعِنْدَهُمْماعَنْهُمْيُخَرِّجُفَاِنَّمَا؛هَؤُلاءِعَدَامَنْوَأَمَّا

التَّصْرِيحِ)1(الأجلِاأوْ،بِعُلُوٍّلَهُاوُقوعِهِاتَعَذُّزِمَعَالألفَاظِوَزِيَادَاتِ

مُعَنْعَنًا.العَاليالاسْنَادُكانإِذَابِالسَّمَاعَ

هُوَحَدِيثًا،مَالكٍعنالشَّافِعِيِّعنصَالحٍبْنِأَحْمَدَعنمَثَلاًأَخْرَحَفَلَوْ

فيهلَتَرَلَ؛مَالكٍأَصْحَابِوَقُدَمَاءِوَالقَعْنَبِيِّوَالتّنّيسِيِّبُكَيْرٍبْنِيَحْيَىعنعِنْدَهُ

شَيْخُقَالَوَقَدْالاسْنَادِ؛عُلُوِّمَعَأَثْبَاتحُفَّاظهَؤُلَاءِفَانَّ؛مَعْنًىغَيْرِمِنْ

أعلم.واللّه،السِّياقَيُلائِمُبما5ورئَمنا،الأصلفيبياض!المعقَّفاتبينما1()
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قُرْبَةالعَالمبوَالاسْنَادُ،الوَجْهِفيقَرْحَهالنَّازِلُالاسْنَادُ:مَعِينٍبْنُيَحْيَىالمُحَدِّثينَ

شُؤْ!أ(.النُّزُولُ:قَالَوَعَنْهُوَرَسُولِهِ)1(.اللهإلى

ثِقَاتٍالنَّازِلِالاسْنَادِرِجَالُكانإِذَاالعُلُوِّعلىالنُّزُولُيُقَدَّمُوَإِنَّمَا:قُلْتُ

المُرَادُ.هُوَفَذَلِكَوَالثِّقَةُالعُلُوُّاجْتَمَعَإِنِفَاِنَّهُ؛ضُعَفَاءَوَالاخرُ

الحَسَنِبْنَاللهعبدَأَنَّ:عَلَيْهِبِقِرَاءَتِيالبَعْلِيُّأَحْمَدَبْنُإِبْرَاهِيمُوَأَخْبَرَنَا

طَاهِرٍأبيالحَافِظِعن،العِرَاقِيُأَحْمَدَبْنُإِسْمَاعِيلُأَخْبَرَنَا:أَخْبَرَهُالأَنْصَارِيَّ

لِنَفْسِهِ)3(:أَنْشَدَفيمَاالسِّلَفيِّمُحَمَّدٍبْنِأَحْمَدَ

النُّقَّادِعِلْمِهِأَرْبَابِعِنْدَرِجَالٍقُرْبَالحَدِيثِحُسْنُليس

الاسْنَادِ/صِحَّةُوَالاتْقَانِ!ظِالحِ!أُولِيعِنْدَالحَدِيثِعُلُوُّبَلْ

المُرَادِأَقْمَىفَذَاكَفَاغْتَنِمْهُحَدِيثٍفيتَجَمَّعَامَا)4(فَاِذَا

مسألةفيطاهرٍوابنُ)118(،-1/133:الراويلأخلاقالجامعفيالبغداديالخطيبرواه)1(

ورواه(،ورسولهادلهإلىقُربةالعالي)والاسناد:قولهدون1(،)9-55ص:والنزولالعلوِّ

38.93-ص:البلدانيةالأربعينفيعساكرابنبتمامه

مسألةفيطاهرٍوابنُ)911(،=1/133:الراويلأخلاقالجامعفيالبغداديالخطيبرواه)3(

أعلم.والله،مَعينٍابنعنلا،المَدِ!كيئابنعل!عن1(؟0)-55ص:والترولالعلوِّ

النبلاء:أعلامسيرفيآخرَباسنادٍطاهرٍأبيعنمروَّيةوهي،الخفيفالبحرمنالأبيات)3(

.6/04:الرنالشافعيةوطبقات،04/403:الاسلاموتاريخ،31/37

السابقة.المصادرمنوالتصويب،بالوَزنمُخِلّوهو،()به:إلىالأصلفيتحزفت(4)

1411/11
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فَصْل1810

الصَّستَ"!ابَمِعَتَصْنِيْفِهِسَبَسبِق

تهالأَئفةوَويسففِ

أبيالحَافِظِعن،عَلَيْهِبِقِرَاءَنِيعمر)1(بْنُأَحْمَدُالعَبَّاسِأَبُوأَخْبَرَنَا

الكِنْدِيُّ:اليُمْنِأَبُوأَخْبَرَنَا:أَخْبَرَهُيَعْقُوبَبْنَيُوسُفَأَنَّ:المِزِّيِّالحَجَّاجِ

بْنِأَحْمَدَبْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنِي:قَالَ)3(؛الخَطِيبُأَخْبَرَنَا:القَزَّازُمَنْصُورٍأَبُوأَخْبَرَنَا

البُخَارِيَّمُحَمَّدٍبْنَخَلَفَسَمِعْتُ:نُعَيْمٍبْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنَايَعْقُوبَ:

اللّهِعَبدِأَبُوقَالَ:يقولُالنَّسَفِيئَمَعْقِلبْنَإِبْرَاهِيمَسَمِعْتُ:يَقولُ--بِبُخَارَى

بَعْضُلَهُ)3(فَقَالَ،رَاهَوَيْهِبْنِإِسْحَاقَعِنْدَكُنْتُ:البُخَارِيُّإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُ

قَلْبِي،فيذَلِكَفَوَقَعَ.لمجي!اّالنَّبِيِّلِسُنَنِمُخْتَصَرًاكِتَابًاجَمَعْتُمْلَوْأَصْحَابِنَا:

"."الصَّحِيحَيَعْنِي.الكِتَابِهَذَاجَمعفيفَأَخَذْتُ

)1(

)3(

)3(

فتحومقدمة،64وه5/914:التعليقتغليقمنوالتصويب)محمَد(،:إلىالأصلفيتصحَّفت

عبدبنعليبنعُمَرَبنأحمد:وهو،الصوابعلىموضعٍغيرفيتقدَّموقد9،ص:الباري

قرأَأنَّهوذكَر1/033،الغُمُر:إنباءفيالمؤلفترجمه،الجَوْهَريُّالدينشِهابالبغداديُّالصَّمد

هنا(.هاالرواية)مصدربغدادَتاريخمنكبيرةًقطعةًعليه

تهذيبفيوالمِزِّي3،5/73ُّ:دمشقتاريخفيعساكرابنرواهطريقهومن3/8،:بغدادتاريخفي

.144-34/144:الكمال

تقدَّمفقد؛صحيحوكلاهما،5/914:التعليقتغليقفيلماموافقوهوالنا(،:الروايةمصادرفي

وقدمعاً،إليهماالكلامَوجَّهالمتكلّمَأنَّفيبدو،مِنْبَرِهعلىمعهالبخاريَّيُجلِسُكانرَاهَوَيْهِابنَأنَّ

لهذاالقائلَجعلَلكنَّه؛9ص:الباريفتحمقدمةفيالاسنادبنفسالحكايةَهذهالمؤلفساق

فليصحَح.،رَاهَوَيْهِابنَالامامَهوالكلام
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ما:يَقولُإِسْمَاعِيلَبْنَمُحَمَّدَسَمِعْتُ:النَّسَفِيئُمَعْقِلىبْنُإِبْرَاهِيمُوَقَالَ

يَطُولَلاكَيالصِّحَاحِمِنَوَتَرَكْتُ،صَحَّماإِلَّا"الجَامِعِ"كِتَابِفيأَدْخَلْتُ

الكِتَابُ.

الرَّازِيُّ:أَخْبَرَنَا:السِّلَفيُأَخْبَرَنَا:عَليبْنَجَعْفَرَسَمِعَعَمَّنْأُنْبِئْتُ

ابْنُحَدَّثَنَابُنْدَارَ:بْنِالحَسَنِبْنُأَحْمَدُحَدَّثَنَاالوَلِيدِ:بْنُعَبدُاللّهِحَدَّثَنَا

مَعْقِلبْنَإِبْرَاهِيمَسَمِعْتُ:يَقولُالبَزَّازَالحُسَيْنِبْنَالحَسَنَسَمِعْتُ)1(:عَدِيٍّ

ا)3(.ذلِكَايَقولُ

كِتَابِقَبْلَعَمِلَالبُخَارِيُّكان:الحَافِظُطَاهِرٍابْنُالفَضْلِأَبُووَقَالَ

علىحَدِييهِجَمِيعَفيهوَجَمعً"المبسُو!")3(،لَهُ:يُقَالُكِتَابًا"الصَّحِيحِ"

طُرُقِهِ،بِجَمِيعِفَأَخْرَجَهُ،يَرْسُمُهُماعلىالحَدِيثِأَصَحِّإلىنَظَرَثُمَّ،الأَبْوَابِ

[341/بافَلَوْ،الصَّحِيحَةِطُرُقِهِ/بِجَمِيعِفَأَخْرَجَهُ،طَرِيقٍمِنْعِنْدَهُالحَدِيثُصَحَّفَرُبَّمَا

مَوْضِعٍفيكُلَّهَاأَخْرَجَهَاوَلَوْالثَّانِي)4(،عليهاسْتُدْرِكَمِنْهَاوَاحِدًاطَرِيقًاأَخْرَجَ

طريقهومن،1/131:الكاملوفي،61ص:الصحيحفيالبخاريُّعنهمروىمَنأساميفي1()

:الكمالوتهذيب53/73،:دمشقوتاريخ1/8،9-بغداد:تاريخفيالقولُهذانُقل

:النبلاءأعلامسيرفيالذهيساقه(به،الهَمْدانيِّجَعفرٍ)عنالمؤلفباسنادوالنصُّ،34/414

الئسَفي.عنآخرَباسناد15/73ٍ:دمشقتازيخفيعساكرابنورواه،31/104

.5/034:التعليقتغليقمنرمَّمناه،الأصلضفيبيا)1(

وذُكِر،البخاريِّالامامعنالكتابَهذاروىسُلَيمٍبنَمَهِيبَأنَ:3/739الارشادفيالخليليُّذكَر)3(

أنَّ(:54:)رقم=3/9135الحديث/قسمالمخطوطالاسلاميالعربللتراتالشاملالفهرسفي

أعلم.فالله(،4)8:برقمبلايبزحماركسكارلمكتبةفيمحفوظةًنسخةًالكتابهذامن

(.للثانيعليه)استُدل:إلىالأصلفيالعبارةتصحَّفت4()
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لهسَطَّرَالَّذيالمَعْنَىلِذَلِكَمُوَافِقٍحَدِيثٍإلىالاَخَرِالبَابِفياحْتَاجَوَاحِدٍ

ذَلِكَيَدْخُلُبَابٍكُاصِّفيفيهَاالتِيالمَعَانِيعلىيُوزِدَهَا)1(أَنْزَأَىفصكَاءَّنهُ،البَابَ

فيهِ.الحَدِيثُ

فَضْلِهِعلىيَدُلُّمِممّالِلْحَدِيثِإِعَادَتَهُأَنَّوَعِنْدِيأَيْضًا:طَاهِرٍابْنُوَقَالصَ

الفِقْهِيَّةَ،الكَييرَةَالمَعَانِيالوَاحِدِالحَدِيثِمِنَيَسْتَخْرِجُفَاِنَّهُ؛حَدِييهِوَكَثْرَةِوَفِقْهِهص

الَّذيالشَّيْخِغَيْرِشَيخعنبِالحَدِيثِاَخَرَبِاِسْنَادٍبَابٍفي)3(مَعْنًىبِكُلِّيَسْتَدِلُّثُمَّ

بِاِسْنَادٍمَوْضِعَيْنِفيحَدِيثًاكِتَابِهِفييُوزِدُماوَقَاصَّ،المتُقَدّمِالبَابِفيعَنْهُبِهِحَدَّثَ

ذَكَرْتُهَا.التِيالقَاعِدَةِهَذِهِعلىيُكَرِّرروَإِنَّمَا)3(،وَاحِدٍبِلَفْظٍوَاحِدٍ

البُخَارِيَّأَنَّاعْلَمْ:نَقَلْتُخَطِّهِوَمِنْ،النَّوَوِيُّالدِّينِمُحْبِيالشَّيْخوَقَالصَ

الحَدِيثِدَقَائِقُوَأَمَّاالعُلُومِ،أَنْوَاعِفيالتَّمَكُّنِمِنَالمَرْضِيَّةِبِالغَايَةِكان

جَزَمْتَكِتَابَهُنَظَرْتَوَإِذَا،فيهَايُقَازِبُهُأَحَديَكَادُفَلَامِنْهُاللَّطَائِفِوَاسْتِنْبَا!

الحَدِيثِعلىالاقْتِصَازُ"بِالجَامِعِ"مَقْصُودَهُليسإِنَّهُثُمَّ،شَلثبِلَابِذَلِكَ

أَرَادَهَالأَبْوَابٍوَالاسْتِدْلالُمِنهَاالاسْتِنْبَا!مُرَادُهُبَلْ،وَالمتونِالطُّرُقِوَممثِيرُ

الفُنُونِ)4(.مِنَوَغَيْرِهَاوَالآدَابِوَالزُّهْدِوَالفُرُوعَالأُصُولِمِنَ

الطُّرُقُ.الكلامفيوالمقصودُ،التعليقتغليقمنوالمثبَت(،)يورده:الأصلفي1()

التعليق.تغليقمنوالتصويبالا(،:إلىالأصلفيتحرَّفت)1(

:الباريفتحينظر؛الصحيحفيالاحاديثيمرارفيرغبتِهبعدَمالبخاريُّالامامُصَرَّحقد)3(

كتابينظرالصحيحفيومَتناسنَداًالمكرَّرةوللأحاديث1664(،:الحديث)قبل=3/065

.61-65ص:الهاشميِّالحقعبدللعلَأمة"صحيحهفيالبخاريالإمامعادات"

.31ص:للنَّوَويّالبخاريِّصحيحشرحينظر4()
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يَقولُ:الفَرَبْرِيَّيُوسُفَبْنَمُحَمَّدَسَمِعْتُ:الكُشْمِيْهَنِيُّالهيثَمِأَبُووَقَالَ

حَدِيثًا""الصَّحِيحِكِتَابِفيوَضَعْتُما:البُخَارِيُّإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُلِيقَالَ

رَكْعَتَيْنِ)1(.وَصَلَّيْتُذَلِلتَ/قَبْلَاغْتَسَلْتُإِلَّا

صَنَّفْتُ:يَقولُإِسْمَاعِيلَبْنَمُحَمَّدَسَمِعْتُ:رشا)3(بْنُالرَّحْمَنِعبدُوَقَالَ

،حَدِيثٍأَلْفِمِئَةِسِتِّمِنْوَخَرَّجْتُهُ،سَنَةًعَشْرَةَدسِتَّفي""الصَّحِيحِكِتَابَ

اللّهِ)3(.وَبَيْنَتينِيفيمَاحُجَّةًوَجَعَلْتهُ

)4(.حَدِيثٍأَلْفِمِئَةِلسِتِّزُهَاءِمِنْخَرَّجْتُهُ:قَالَ؛وَعَنْهُ

)1(

)3(

)3(

)4(

،1/39:واللغاتالأسماءوتهذيب53/71،73-:دمشقوتاريخ،3/9:بغدادتاريخينظر

وقال،91/843:الاسلاموتاربخ،11/104:النبلاءأعلاموسير،43/434:الكمالوتهذيب

وفَعَلتُإلَّاشيئاًتَصنِيفِهفيلأَضَعَجَلَستُمَا:)يَعنيمعلّقاً:الاسلامتاريخفيالذهبيُالامام

النقلُفسيأني؛الذهيئالإماماستبعدَهمابعيدٍوغيرُه،1(حَديثٍلكلذلكيَفعَلُأنَّهلا،ذلك

صلاةَيصلِّيكانالبخاريَالامامَفلعلَ،المعنىبنفساَخَرَطريقٍمنقريباًالبخاريِّالامامعن

أحاديثَانتقىأنهالتاليالنصّفيذَكَرَوقد،الكتابَليودِعَهيختارُهحديثٍلكلِّالاستخارة

وقدَّسككلوبوزعهبهاللالقُالظنهووذلك،حديثٍألفمئةِستِّأصلمن"الصحيح"

فيغرابةَولا،الصلاةَلاحديثٍلكلِّالاغتسالَاستغرَبالذهيئالامامَأنَّأُرىإنِّيعلى،روحَه

أعلم.والله،الوضوءُبهالمرادَلأنَّ؛أيضاًذلك

لابنالحنابلةطبقاتفيوالذيرسالن(،)بن:الروايةمصادرفيوالذي،الأصلفيضُبطكذا

تهذيبتذهيبفيالذهبيِّالامامكلامَلكنَّ،ضَبَطَهمَنأجِدولمرَسَّاس(،)بن:1/355الفرَّاء

أعلم.فالله،الصحيحالضبطهو)رسائن(أنَّيُفيدُ-8/33-الكمال

دمشق:وتاريخ)1563(،=1/185:الراويلأخلاقوالجامع،3/14بغداد:تاريخينظر

.14/484:الكمالوتهذيب51/73،

أعلاموسير،14/344:الكمالوتهذيب53/73،:دمشقوتاريخ3/8،:بغدادتاريخينظر

.13/304:النبلاء

آ/43111
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فيرَأَيْتُ:يَقولُالبُخَارِيَّسَمِعْتُ:فَازِسٍبْنِسُلَيْمَانَبْنُمُحَمَّدُوَقَالَ

عَنْهُفَسَأَلْت،عَنْهُأَذُبُّمِرْوَحَةوَبِيَدِي،يَدَيْهِبَيْنَوَاقِفكَائنِي!!النَّبِيَّالمنًامِ

إِخْرَاجِعلىحَمَلَنِيالَّذيفَهُوَ.الكَذِبَعَنْهُتَذُبُّأَنْتَ:لِيفَقَالَ،المُعَبِّرِينَبَعْضَ

")1(."الصَّحِيحِ

بْنُسُلَيْمَانُأَخْبَرَنا)3(:الادْرِشِيُّسَعْدٍأَبُوفَقَالَ؛بِمَكَّةَصَنَّفَهُإِنَّهُ:وَقِيلَ

بْنِحَامِدِبْنِمُحَمَّدِبْنِمُحَمَّدِبْنَاللهعبدَسَمِعْتُ:بِسَمَرْقَنْدَا)3(المهْرَوِيُّادَاوُدَ

يَقولُ:إِسْمَاعِيلَبْنَمُحَمَّدَسَمِعْتُ:بُجَيْرٍبْنِمُحَمَّدِبْنُعمرقَالَ:يَقولُهَاشِمٍ

حَتَّىحَدِيثًافيهأَدْخَلْتُوَمَا(،الحرَامِ)ْالمَسْجِدِفي""الجَامِعِكِتَابَ)4(صَنَّفْتُ

صِحَّتَهُ.وَتَيَقَّنْتُ،زَكْعَتَيْنِوَصَلَّيْتُتَعَالىاللهاسْتَخَرْتُ

بِبُخَارَى)6(.صَنَّفَهُأَنَّهُالأَصَحُّ:طَاهِرٍابْنُقَالَ

)1(

)1(

)3(

)4(

)5(

)6(

وتغليق9،ص:للنَوَويِّالبخاريِّصحيحوشرح1/39،:واللغاتالأسماءتهذيبينظر

.9ص:الباريفتحومقدمة،5/034:التعليق

فتحومقدمة،5/431:التعليقتغليقمنوالتصويب،للسِّياقمناكروهو)عن(،:الأصلفي

683.ص:البازي

يتحرَّرولم(،)الهروي:البازيفتحمقدمةفيوالذي،التعليقتغليقمنرمَّمناه،الأصلفىبياض!

أعلم.فاللّه،الصوابُلي

(.)كتابي:الباريفتحومقدمةالتعليقتغليقفي

تصنيفمكانتعيينفيالاقوالوباقيالقولهذابينَالجمعَأنَّالفتحمقدمةفىالمؤلفذكَرَ

فيذلكبعدَالأحاديثَيخرِّحُكانثم،الحرامالمسجدفيوأبوابَهوترتيبَهتصنيفَهابتدأَ)أنه:الصحيح

.!اكلَّها(المدّةَهذهبمكَّةَيُجاوِرلمفانه؛سنةًعشرةَستَّفيهقامَأإنَّهقولُهُعليهويدُلُّ،وغيرِهابلَدِه

.01ص:للنَّوَويِّالبخاريصحيحشرحينظر
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أَنْالماَئِعُفَمَا،سَنَةًعَشْرَةَسِتَّتَصْنِيفِهِفيأَقَامَأنّهُالرَّجُلُذَكَرَقَدْ:قُلْتُ

إ)1(؟إِلَيْهَايَرْحَلُالتِيالبِلَادِفيصَنَّفَهيَكُونَ

البُخَارِيَّسَمِعْتُيَقولُ)3(:البُخَارِيّوَرَّاقَسَمِعْتُ:الفَرَبْرِيُّوَقَالَ

.لَيْلَةٍفي")3(الاعْتِصَامِ"كِتَابَصَنَّفْتُ:يَقولُ

.01صالبخاريصحيحعلىشرحهفيالنَّوَويالامامعبارةعنبتصرُّفمنقويورالتعليقُهذا1()

منهجيةمراعاةعدممنعنهالكلامتقدَّمبماملحَقهذاالتصنيفمكانتحديدفيوالاختلاف

(،مَرَّاتٍثلاثَكُتُبيجَميعَ)صَنَّفتُ:قالأنهعنهالنقلُتقدَّموقد،البخارفيالإماملدىالتصنيف

كانالكتابَهذالأنَّ؛مصنفاتهباقيمنأكثرَ""الصحيحتصنيفَأعادأنهبتاتاًأشكُّلاوأئا

منأكثرَوضَئطِهوبترتيبهبهاهتمامُهفكان؛بأَسْرِهوجودِهوعُصارةَ-الله-قدسهارُوحِ!خُلاصةَ

بنالمُهَلَّببالامامدفَعتقدالكتابلهذاوتعديلِهتغييرِهكثرةَإنحتى،مصنَّفاتهبسالراهتمامِه

عنيخرُجلمالكتابَأنَّيَعتَقِدأنْ-1/015:لهالنصيحالمختصرفي-كماالأندَلسيئصُفْرَةَأبي

أصلاً!فيهالعَمَلَيُنْهِولمماتالبخارفيالامامَوأنَّ،إطلاقاًالمُسَوَّدةحَيِّز

.11/411:النبلاءأعلامسيرينظر)3(

البخاريّالامامُإليهأشارَ"،الصحيح"الجامعطَيالمُدْرَحالكتابعنمستَقِلّمُفْرَدكتابهو)3(

وو،1(الاعتصامكِتابأصلفي)يُنظَرُ:فقال7171(؛:الحديث)بعد""صحيحهفيإليهواَحالَ

(:المعرفة)طالباريفتحفيالاحالةهذهعلىتعليقهفيالمفرَدالكتابهذاإلىالمؤلفنبَّهوقد

686،ص:الباريفتحمقدمةفيالبخاريِّالاماممؤلَّفاتِجَرْدةِفييَذكرهلَملكنَّه،13/161

الصحيح"معرفةإلىالمدخل"فيالنيسابوريُّالحاكمُالامامُالكتابَهذاذكرَأنسبقوقد

فتنبّه.،يعرفهفلمالفاضلمحقِّقهعلىأمرُهوخفي)3/708(،

علىفيَشْتَمِلُ؛"الصحيح"الجامعمنأيدينابينَالتيالنسخةفي"بالسُّنَةالاعبصام"كتابُأمَّا

على35-13/6:(المعرفة)طالباريفتحفيالمؤلفتعبيرحدِّ-علىتَحتوي،باباَوعشرينثمانيةٍ

منمعناهفيومامنهاالمعلَّقحُكمها،فيوماالمرفوعةالأحاديثمنحديثاًوعشرينَوسبعةٍمئةٍ

.01737-7168:المطبوعفيأرقامهااموصولموسائرها،حديثاَوعشرونستهالمتابعة
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النَّبِيِّخَلْفَالمنًامِفيرَأَيْتُهُ)3(يَقولُ)1(:البُخَازِيِّوَرَّاقَوَسَمِعْتُ:قَالَ

فيقَدَمَهُاللّهِعبدأَبُووَضَعَقَدَمَهُ"!ي!إّالَّنيزَ!حَكُلَّمَا،يَمْ!ثِيصووإّوَالنَّبِيُصلًإِاّ

المَوْضِعِ.ذَلِكَ

أَبَا/أَنَّ:المِزِّيِّالحَجَّاجِأبيالحَافِظِعنعُمَرَ،بْنُأَحْمَدُأَخْبَرَنَا

مَنْصُورٍأَبُوأَخْبَرَنَا:الكِنْدِيُّاليُمْنِأَبُوأَخْبَرَنَا:أَخْبَرَهُمْ)3(الشَّيْبَانِيَّالفَتْحِ

أَخْبَرَنَا:المَالِيْنِيُّسَعْدٍأَبُوأَخْبَرَنَا:الخَطِيبُ)4(بَكْرٍأَبُوأَخْبَرَنَاالقَزَّازُ:

فُضَيْلىبْنَنَجْمَسَمِعْتُ:يَنرلُالفَرَبْرِيُّسَمِعْتُعَدِيٍّ%(:ابْنُأَحْمَدَأَبُو

مِنْخَرَجَالمَنَامِفي!اّالنَّبِيَرَأَيْتُ:يَنرلُالفَهْمِ)6(-أَهْلِمِنْ-وَار

وسير،34/444:الكمالوتهذيب53/77،:دمشقوتاريخ،01-3/9:بغدادتاريخينظر1()

.31/504:النبلاءأعلام

أنَّ-683ص:الباريفتحومقدمة،5/114:التعليقتغليقفيلماموافق-وهوالأصلفيكذا)3(

شيخِالفُضَيلبنالنَّجْمِعنالرؤياروىالورَّاقَأنَّالسِّيَرفيوالذي،نفسُهالورَّاقُهوالمنامِرائيَ

محمَّدٍعنيرويهاالفَرَبْريَّأنَّالروايةمصادرباقيفيوالذي،التاليةالحكايةفيالفَرَبْريِّ

أعلم.واددّه،الورَّاقهويكونأنْفعسى،البخاريِّ

مِراراً.الصوابعلىالكتابفيذكرُهتقدَّموقد،خطأوهو(،)الشيي:الأصلفي)3(

وتهذيب53/78،:دمشقتاريخفيطريقهمنمنقويعووالخَبر3/9،01ُ-بغداد:تاريخفي)4(

.34/444:الكمال

منقولمووالخبرُ،94ص:الصحيحفيالبخاريُّعنهمروىمَنأساميوفي،1/131:الكاملفي5()

به:الفربريِّعنأخرىطرقٍمنعساكرابنورواه53/78،:دمشقتاريخفيطريقهمن

-53/77.78

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصادزمنوالتصويب(،)اليمن:إلىالأصلفيتحرَّفت)6(

فيالبخاريُّعنهمروىمَنأساميفيوالذي683،ص:الباريفتحومقدمة5/433،

بمعنًى.وهو(،والفضلالمعرفةأهلمن)وكان:15صالصحيح
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مُحَمَّديَخْطُوخُطْوَةًخَطَاإِذَا!ي!اِّالنَّبِيُفكانَ،خَلْفَهُيَمْشِي)1(وَالبُخَارِيُّقَرْيَةٍ

ع!ي!اِّ.النَّبِيِّخُطْوَةِعلىقَدَمَهُوَيَضَعُ

الحُسَيْنِبْنِمُحَمَّدِبْنِمُحَمَّدِبْنُعِليُّإِلمَبَّكَتَبَقَالَ)3(:؛الخَطِيبِإلىوَبِهِ

سَمِعْتُ:يَقولُمَكِّي)3(ابْنَمُحَمَّدٍأَبَاسَمِعَأنّهُ:أَصْبَهَانَمِنْالجرجَانِيُّ

أُرِيدُ:فَقُلْتُتُرِيدُ؟أَيْنَ:لِمبفَقَالَ،النَّوْمِفيءلمج!إِّالنَّبِيَرَأَيْتُ:يَقولُالفَرَبْرِيَّ

السَّلَامَ.مِنّيأَقْرِئْهُ:فَقَالَ.البُخَارِيَّإِسْمَاعِيلَبْنَمُحَمَّدَ

بنُأَحْمَدُأَخْبَرَكُمْ:قَاسِيُونَبِسَفْحِدِياله!عَبدِابْنِبِنْتِفَاطِمَةَعلىقَرَأْتُ

أَخْبَرَنَا:أَخْبَرَهُمْالوَقْتِأَبَاأَنَّاللَّتِّيِّ)4(:ابنِعمربْنِاللهعَبدِعن،طَالبٍأبي

)1(

)3(

)3(

)4(

13/93:للسَّمْعانيِّالأنسابينظر،بُخارىقُرىمنقريةوهي)ماسْتِيْن(،أو)ماسْيئ(قريةُهي

التعليقتغليقفيلماموافقالأصلفيوما،الروايةمصادرفيبهامُصرَّحاًجاءوقد(،)الماستيني=

فيوتصحَّف1/111،:الكبرىالشافعيةوطبقات91/934،:الاسلامتاريخفيوللمنقول!

فليُصحَّح.(،قَبره)من:إلىالفتحمقدمة

:الكمالوخهذيب53/78،:دمشقتاريخفيطريقهمنمنقويوروالخبرُ،3/01:بغدادتاريخفي

ءوو

الرواية:مصادرفيفالذيخطأ؛وهو،5/334:التعليقتغليقفيلماموافقوهو،الاصلفيكذا

بن)محمَّدَ:683صالباريفتحمقدمةفيوالذيمَكِّيئ(،بنِمحمَّدِبنَمحمَّدَأحمَدَأباسمِعَ)أنه

=الهند()ط5/363:الميزانلسانفيترجمتهتنظر،الصوابوهو)أبا(،:لفظةبحذفمَكِّيئ(،

(.غدَّةأبي)ط7/784

صالباريفتحومقدمة،5/334التعليقتغليقفيوالذي(،)البكري:إلىالأصلفيتصحَّف

أصلِناأصلفيالمتوقعالرسمإلىأقرَبُوالمثبَت،نفسُهوهو(،عَليبنعُمَرَبنالله)عبد:683

ص:المقهرسالمعجمفيالمذكور"الكلام"ذمّكتابإلىالمؤلّفإسنادِلسِيافموافقوهوالمعتمَد

الحَرِيْمِيئاللَتيابنُزَيدٍبنعيئبنعُمَربناللهعبدُاالنُجَّىأبو:وهو)77(،-56
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أَخْبَرَنَالَهُ)1(:"الكَلَامِذَمِّ"كِتَابِفيالأَنْصَارِيُّإِسْمَاعِيلَأَبُوالاسْلَامِشَيْخُ

المَرْوَزِيَّعَبدِاللّهِبْنَخَالدَسَمِعْتُ:الهَرَوِيُّإِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِبْنُأَحْمَدُ

زَيْدٍأَبَاسَمِعْتُ:يَقولُالمَرْوَزِيَّأَحْمَدَبْنَمُحَمَّدَسَهْلىأَبَاسَمِعْتُ:يَقولُ

في"سًإِّالنَّبِيَفَرَأَيْتُ،وَالمقامِالرُّكْنِبَيْنَنَائِمًاكُنْتُ:يَقولُالفَقِيهَالمَرْوَزِيَّ

!؟كِتَابِيتَدْرُسُوَلَاالشَّافِعِيكِتَابَتَدْرُسُمَتَىإلى!زَيْدٍأَبَايَا:لِيفَقَالَ،المنًامِ

إِسْمَاعِيلَ.بْنِمُحَمَّدِجَامِعُ:قَالَ؟كِتَابُكَوَمَا!اللهرَسُولَيَا:فَقُلْتُ

نخطهِ،وَرَأَيْتُهَا،تَصَانيفِهِفيالنَّوَوِيُّالدِّينِمُحْبىالشَّيْخُحَكَاهَا:قُلْتُ

مَعَتَأَدَّبَوَكَاءَّنهُحَكَاهَا)1(؛هَكَذَا؟(الفِقْهَتَدْرُسمَتَى)إلى:قَالَلَكِنَّهُ

أَوَّلاً.ذَكَرْذَاكَمَاأَمَاكِنَعِدَّةِفيرَأَيْتُهَافَقَد،/الشَّافِعِي3431/11

صَحِيح.الحِكَايَةِا)3(هذهِاوَءاِسْنادُ

سَمِعَوَقَدْ،المذهَبِفيوَجْهموله؛الشَّافِعِيَّةِفُقَهَاءِكِبَارِمِنْ)4(زَيْدٍوَأَبُو

وستوثلاثينخمبىسنةَتوفي،وقتهفيالعاليةالأسانيدعليهمدارَتالذينأحَدُ،البَغداديّ-

.33/51:النبلاءأعلامسيرفيترجمتهتنظر،مئةٍ

التدوينفيطريقهمن4منقووالخبر=)341(،3/091:"وأهلهالكلامذَمِّفي"أحاديثينظر)1(

61/4.31و31/438:النبلاءأعلاموسير،36/505:لاسلاماوتاريخ،64-3/54:للرافعيئ

نقلَهاوقد،1/39:واللغاتالأسماءوتهذيب،01ص:للنوويالبخاريصحيحشرحينظر)3(

بلفظها.-5-1/17واللغاتالأسماءتهذيبمنالمَرْوَزيِّزيدٍأبيترجمةفيالنَّوَويُّالامام

.5/314:التعليقتغليقمنرئمناه،الأصلفيبياض)3(

وسبعينإحدىسنةَتوفي،المَرْوَزيُّزَيدِأبوالفاشاني؟محفدبناللهعَبدِبنِأحمَدَبنمحفَد:هو4()

3/71،:الكبرىالشافعيةوطبقات16/313،:النبلاءأعلامسيرفيترجمتهتنظر،مئةوثلات

قواعِده،منومستَنبِطاَإمامِهأصلعلىبانياَالمسائلفييجتَهِدالذي:المذهَبفيالوجهوصاحبُ

.1/56:للئوَويِّالمجموعينظَر،المسائلبعضفيبنَفْسِهيَستَقِلُّوقد
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بَقِيَّهطَرِيقِهِوَمِنْ،عَنْهُبِهِحَدَّثَمَنْأجَلُّوَهُوَ،الفَرَبْرِيِّمِن)1("الصَّحِيحَ"

عَنْهُ.،الأَصِيلي)1(عن:المغارِبَةِ

كِتَابِمِنْأَجْوَدُكُلِّهَاالكتبِهَذِهِفيمَا:النَّسَالِيُالرَّحْمَنِعَبدِأَبُووَقَالَ

البُخَارِيِّ)3(.إِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِ

صصصصعىَص

ابْنِعَليعَلىعَرَضَهُ""الصَّحِيحَكِتَابَهُالبُخازِيُّألفلما:العُقيْلِيُّوَقَالَ

لهوَشَهِدوافَاسْتَحْسَنُوهُ،وَغَيْرِهِمْمَعِينٍبْنِوَيَحْيَىحَنْبَلابْنِوَأَحْمَدَالمَدِيني

وَهِيَ،البُخَارِيِّقَوْلُفيهَاوَالقَوْلُ:العُقَيْلِيُّقَالَ.أَحَادِيثَأَزْبَعَةَإِلَّا،بِالصِّحَّةِ

صَحِيحَة)4(.

تغليقفيلماالموافقوهوالمثتتإلىصُحِّحتثمعن(الصحيحَروى)وقد:الأصلفيكتبت)1(

عشرةَثمانِسنةَالفربريِّمن"الصحيحَ"سَمِعَوقدالتعبير،فيأدَقوهي،5/433:التعليق

سنةً.عمثرةَسَبْعَوقتَهازيدٍأبيسِنُّوكان،مئةٍوثلات

فيعَمرِهامامَوكانجَوَّالم،ثقةحافظ،الأَصِيلِيُّمحمَّدأبوالأندلسيئُإبراهيمبناللهعبدهو:)1(

ومن،61/065:النبلاءأعلامسيرفيترجمتهتنظر،مئةوثلاثوتسعيناثنتينسنةَوتوفي،بلَدِه

اشتَهَرَثم،الهِجريِّالخامسالقَرنأواسطإلىالمغارِبةعندَرِوايةَمتداوَلاً""الصحيحكانطريقِه

.الهَرَويذَزأيروايةمنذلكبعدَواستفاضَعندَهم

.41/344:الكمالوتهذيب،35/47:دمشقوتاريخ،1/9:بغدادتازيخينظر)3(

.9/64:التهذيبوتهذيب،59ص=83ص:(الخانجي)طالاشْبِيليخَيرِابنِفهرسةينظر(4)
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فيهِ)1(شَرْطِهِفي
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مصطلحكتُبفي"صحيحه"فيالبخارفيالامامشَزطِقضيةعنالكلامِذَيلَالعلماءُأطالَ(

برُمَّتهاالبحثهذاوقضية،فوَقَذَتْهمالطَلَبةأَعناقِعلىالذَيلذلكظِلَالُالتَفَتحتَّى،الحديث

لهيكنلم-وغيرُهمامسلمالامامُ-وكذلكالبخارفيَالامامَأنَذلكَ!تَحتَهجَمْرَلَاخُلَّ!بدُخان

وأسَبَقوهالذينوالتعليلالنَقْدأئمةمنغيرهعنبهينفَرِدُالحديثتَصحيحفيبهخاصثىشَزم!

بروايةالمتَّصِلُالمسنَدُالحديثهوالصحيحَالحديثَأنَّعلىمتفِقفالكُلُّ؛بعدَهكانواأوعاصَروه

الاختلافُكانوإنما،قادحةٍعِلَّةٍولاشذوذِغيرمنمنتهاهإلىمِثْلِهعن()الثقةالضابطِالعَدْل

طبيعةمنينبُبعُالذيالمستقِل5ونظَرِاجتهادهبحسبكل؛الشروطهذهمناطتحقيقفيبينَهم

تَحصيلِه،ومَتانةفَهْمهودِقَةُاظلاعهوعُمىَمَعرفتهسعةُشكَلتهاالتيالعِلْميةشخصيتهتكوين

الفَذِّكتابهفيالدارَقُطْنيُّالإمامُلِنَقْضِهفتصَذَىقديماً؛انتشَرَقدالخاطئُالفَهْمُذلككانوقد

الامامينأنَّإلىلينبَّه"الصحيحين،؛فيوقعتالتيالمَعلولةَالأحاديثَفيهفذَكَرَ"التت!ع"،

الطردتىفيبالنظر؛كفهمالعلماءطريقةوِفْقِعلىالأحاديثَيصححانكاناومسلماًالبخارفيَ

ذلكفيلهماليسوالشواهد،بالمتابعاتيختارانهماوتقويةوأوجههاأقواهاواختياروجَمعها

علىحمُلَالدارَقُطْنيالامامكلامَأنَّ-العَجَبمن-وهوواقعئاحصَلَمالكنَّ،نَحصوصةطريقة

المَعْمَعةُابذلكواستَمَرَّت،الخطأذلكلترسيخدِعامةًفاتُّخِذَوَجههغَير

نأعلىوحديثاًقَديماًللأحاديثالمخرِّجينعادةُفجَرَت:ثانخطآالخطأذلكمنتَغَصَّنَثُئمَ

في-وهذا(،مسلمٍشَزط:أو،البخاريشَرْط:أو،الشَّيخَينشَزطِعلىصحيححديث)هذا:يقولوا

الصحيح،فهوالقَبُولشرو!فيهتَجتَمِحَأنْإفَافالحديث؛عَدَمٍعلىوقِيالش،الهواءفيبنامو-حقيقته

أنْ!امَّاأيضاً،دَرَجاتٍعلىوهو،المردودفهوالقَبولحَدِّعنعِلّةتُخرِجَهأنْهـامَّا،درجاتٍعلىوهو

خارجحديثالدنيافييوجَدولا،الطرفَينبأحَدَيُلحِقُهبرهانيَلوحَحتىالمنزلتينبينَمَترلةٍفييكونَ

إضافتِهدونَالمعتبَرةبشروطِهالحديثُيُصَخَحاْنْفالصحيحُ،مَعلومهوكما،الثلاثةالمراتبهذهعن

هذاإلىمؤَدَّاه-تِمماوغيرُهالهمامابنالامامقالهماوينظر،أعلمواددّه،بصحَّتِهالحاكمِغيرِاجتهادِإلى

.1093/:النظر"))توجيهعلىغذأبوالفتاحعبدالشيخلعليقاتفي-ذَكَرتُهالذي
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يُنْقَلْلَم5وَغَيْرَهُمْدَاوُدَوَأَبَاوَمُسْلِمًاالبُخَارِيَّأَنَّاعْلَمْ)1(:طَاهِرٍابْنُقَالَ

الشَّرْطِعلىيَكُونُماكِتَابِيفيأُخَرِّجَأَنْشَرَطْتُ:قَالَأنّهُمِنْهُمْوَاحِدٍعَن

رَجُلىكُلِّشَرْ!بِذَلِكَفَيُعْلَمُ،كُتُبِهِمْسَبْرِمِنْذَلِكَيُعْرَفُوَإِنَّمَاالفُلَانِيِّ.

ثِقَةِعلىالمتُّفَقَالحَدِيثَيُخَرِّجَاأَنْوَمُسْلِمٍالبُخَازِيِّشَزيذأَنَّوَاعْلَمْمِنْهُمْ.

وَيَكُونُ،الأثبَاتِالثِّقَاتِبَيْنَاخْتِلَافٍغَيْرِمِنْالمشهُورِ،الصَّحَابِيِّإلىنَقَلَتِهِ

وَإِنْ،فَحَسَنفَصَاعِدًارَاوِيانِلِلصَّحَابِيِّكانفَاِنْ،مَقْطُوعًغَيْرَمُتَّصِلاًإِسْنَارر

5.أَخْرَجَاإِلَيْهِالطَّرِيقُوَصَحَّوَاحِدرَاوٍلَّاإِلهيَكُنْلَمْ

شَزطِءبتانِمِنْ""المَدْخَلِفياللهعبدِأَبُوالحَاكِمُحَكَاهُأ)1(أمَاوَأَمَّا:قُلْتُ

أَخْبَرَكُمْ:الغَزِّيِّأَحْمَدَبْنِالرَّحْمَنِعبدِعلىقَرَأْتُفَقَد؛""صَحِيحِهِفيالبُخَارِيِّ

بْنِأَحْمَدَبْنِالمبُارَكِعن،إذْنًاالحُسَيْنِ)3(بْنُعَلِيُّأَخْبَرَنَا:إِسْحَاقَأبيبنُيُونُسُ

أَخْبَرَنَاالحَافِظُ)4(:طَاهِرٍابْنُالفَضْلِ/أَبُوقَالَ:قَالَ؛الأَنْصَارِيِّالعَزِيزِعبدِ

)5(:اللهعبدأَبُوالحَاكِمُقَالَ:قَالَ؛الشِّيرَازِيُّعَلِيٍّبْنُأَحْمَدُبَكْرٍأَبُو

.18-17ص:السِّتَّةالأئمةشروطفي1()

العبارةُ،تستقيموبه،5/334:التعليقتغليقمنواستدركناه،الاصلمنسقَطالمعقَّفتَينبينما)3(

أعلم.والله،قبلَهالذيالحرفمعالناسخنظرفيتداخَلَوكأنه

=154ص:للمؤلفالمفهرسالمعجممنوالتصويب)الحسن(،:إلىالاصلفيتصحَّفت)3(

بابنالمعروفُمِصرَنزيلُالأَزَجيُالبغداديُّمَنصووبنعل!بنالحُسَينبنعليُّ:وهو554(،)

سنةَتوفي،العاليةالمتأخِّرينأسانيدعليهمدارَتالذينأحَدُوهوصالحاً،شيخاًكانالمقيَّر،

ابنترجمةتنظر،عنهروىمناَخرالعَسْقلانيّإسحاقَأبيبنويونُسُ،مئةٍوسثّوأربعينثلاثٍ

.33/911:النبلاءأعلامسيرفيالمقيَّر

.33ص:السِّتَّةالأدمةشروطفي(4)

(.حزمابن3)طهص=الفيحاء()ط84ص=3/أ38الورقة:الاكليلكتابمعرفةإلىالمَدخَلفي(5)

3431/با
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الدَّرَجَةُوَهُوَ،وَمُسْلِمٍالبُخَارِيِّاخْتِيَازُ:الصَّحِيحِمِنَالأَوَّلُالقِسْمُ

عنالمشهُورُالصَّحَابِيُّيَرْوِيهِالَّذيالحَدِيثُ:وَمَثَلُهُ،الصَّحِيحِمِنَالأُولَى

عنبِالرِّوَايَةِالمشهُورُالتَّابِعِيئُعَنْهُيَزوِيهِثُمَّ،ثِقَتَانِرَاوِيَانِوَلَهُ،!يهاّاللهزَسُولِ

المتقِنُالحَافِظُالتَّابِعِينَأَتْبَاعَمِنْعَنْهُيَرْوِيهِثُمَّ،ثِقَتَانِرَاوِيَانِوَلَهُ،الصَّحَابِيِّ

ومُسْلِمٍالبُخَارِيِّشَيْخُيَكُونُثُمَّ،الرَّابِعَةِالطَّبَقَةِمِنَرُوَاوَلَهُالمشهُورُ،

مَشْهُورًا.مُتْقِنًاحَافِظًا

إِلَّاكِتَالئهِمَا،فيمَوْجُودًاكانلَوْحَسَنالشَّرْ!وَهَذَا)1(:طَاهِرٍابْنُقَالَ

عَنْهُيَرْوِوَلَمهحَزْنٍبْنِالمُسَيَّبِحَدِيثَأَخْرَحَالبُخَارِيَّبِأَنَّمُنْتَقَضَةقَاعِدَتَهُأَنَّ

الحَسَنِغَيْرُعَنْهُيَروِوَلَم5تَغْلِبَئنِعمرووَحَدِيثَ)3(،سَعِيدٍائنِهِغَيْز

الحَاكِمِ.علىانْتَقَضَتْالفًاعِدَةَأَنَّفَبَانَ؛ذَلِكَوَغَيْرَالبَصْرِيِّ)3(،

فيأَخَذَثُمَّقَاعِدَتُهُمَا،هَذِهِأَنَّادَّعَىالحَاكِمَأَنَّهَذَامِنْوَأَعْجَبُ:قُلْتُ

بِأَنَّوَيَحْتَجُّوَاحِد،زَاوٍإِلَّالهليسمَنْأَحَادِيثَفَأَخْرَجَ،""المُسْتَدْزَكِتَخْرِيجِ

هَذِهِاسْتَحْضَرَفَهَلَّافُلَان43(،إِلَّازَاوٍلهوَليسفُلَانٍحَدِيثَأَخْرَجَاالشَّيْخَيْنِ

!؟هُنَاكَالقَاعِدَةَ

وَاحِد:رَاوٍإِلَّالهوَليسالصَّحَابَةِمِنَالبُخَازِيُّلهأَخْرَحَوَمِمَّنْ:قُلْتُ

.43ص:للحازميالخمسةالأدمةشروطوينظر)ملَخَّصاَ(،-3333ص:السّتَّةالأئمةشروطفي1()

34(.10و0034)=3/95:الأشرافوتحفة61(،09و3833و0136):البخازيصحيحينظر)3(

71101(،و)07101-8/014:الأشرافوتحفة3793(،و)139:البخاريصحيحينظر)3(

أيضاً.عنهروىقدالأَعرَجبنَالحكَمَأنَّ:8/8للمؤلفالتهذيبتهذيبفيترجمتهوفي

301و98و8وه76و74و1/05عطا(:)طالمستدزكالحصر-لاالمثالسبيل-علىيُنظر)4(

337-338(.و136و79و84و6وه61و)16=143و
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الأَصَحِّ)1(علىحَازِمٍأبيبنِقَيْسِغَيْرُعَنْهُيَرْوِلَم5،الأَسْلَمِيُمِرْدَالم!

ابْنُهُ)3(.مَجْزَأَةُعَنْهُتَفَرَّدَ،الأَسْوَدِبْنُوَزَاهِرُ

المُسَيَّبُ)3(.ابْنُهُعَنْهُتَفَرَّدَ،المُسَيَّبِوَالدُوَحَزْن

)4(.مَعْبَدٍبْنُزُهْرَةُحَفيدُهُ/عَنْهُتَفَرَّدَ،زُهْرَةَبْنِهِشَامِبْنُاللّهِوَعبدُ

(.الزُّهْرِيُّ)ْعَنْهُتَفَرَّدَ،صُعَيْرٍبْنِثَعْلَبَةَبْنُاللهوَعبدُ

أَيْضًا.الزُّهْرِيُّعَنْهُتَفَرَّدَجَمِيلَةَ)6(،أَبُووسُنَيْن

)7(.عَاصِمٍبْنُحَفْصُعَنْهُتَفَرَّدَ،المُعَلَّىابنُسَعِيدٍوَأَبُو

)8(.يَسَارٍبْنُبُشَيْرُعَنْهُتَفَرَّدَ،النُّعْمَانِبْنُوَسُوَيْدُ

:الكمالوتهذيب)11147(،=8/037:الأشرافوتحفة(،41)56:البخاريصحيحينظر1(

.0/111:وتهذيبه،37037/

.9037/:لكمالاوتهذيب،36()18=:3/176لأشرافاوتحفة،(4)173:البخاريصحيحينظر(أ

قريباً.""الصحيحفيحديثهموضعِذِكرُتقدَّم3(

)6689-7/181=:الأشرافوتحقة4936(،و3035و)1035:البخاريصحيحينظر4(

.61/943:الكمالوخمهذيب9(،067

وتهذيب)8053(،=4/793:الأشرافوتحفة6356(،و043)0:البخاريصحيحينظر(ه

غيرَ-الصحيح-خارجَعنهالرواةفيذَكَرواوقد5/145،:وتهذيبه14/353،:الكمال

إبراهيمَ.بنَوسَعْدَ،مُسلِمٍبنَاللهعبدَالزُّهريِّأخا:الزُّهريِّ

لحديثهوينظر13/165،:الكمالتهذيبفيترجمتهوتنظر)حميد(،:إلىالأصلفيتصحَّفت6(

4(.6)43=4/88:الاشرافوتحقة(،1043):البخاريصحيح

:الكمالوتهذيب،1(403=)9/3177:الأشرافوتحفة،(4744):البخاريصحيحينظر7(

.حُنَينٍبنَعُبَيدَ:حفصٍغيرَ-الصحيح-خارحَعنهالرواةفيوذكروا،11/181:وتهذيبه،33/834

.1/1437:لالكماوتهذيب،(4)813=437/1:لأشرافاوتحفة،(903:)البخاريصحيحينظر8(

3441/11
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.عيّاشٍأَبيبنُالنُّعْمَانُعَنْهَاتَفَرَّدَ)1(،ثَامِرٍبِنْتُوَخيَوْلَةُ-

الفَائِدَةُ)3(هَذِهِاسْتَوْعَتتْهُ،الفَنِّهَذَافي"البُخَازِيِّ"صَحِيحِفيماجَمِيعُفَهَذَا

أَنَّ:الشَّافِعِيِّيُوسُفَبْنِمُحَمَّدِعنالمَجْدِ،أبيبنُالحَسَنِأَبُوأَخْبَرَنَا

"عُلُومِكِتَابِفيأَخْبَرَهُالصَّلَاحِابْنَعُثْمَانَ)3(الدِّينِتَقِيَّالعَلاَّمَةَالحَافِظَ

إِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُاللّهِعبدِأَبُوالصَّحِيحِفيصَنَّفَمَنْأَوَّلُ:قَالَ؛لَهُ"الحَدِيثِ

وَاسْتَفَادَالبُخَارِيِّعنأَخَذَأَنَّهُمَعَومُسْلِم،الحَجَّاجِبْنُمُسْلِمُوَتَلَاهُ،الجُعْفيُّ

اللّهِكِتَابِبَعْدَالكُتُبِأَصَحُّوَكِتَابَاهُمَا،شُيُوخِهِمِنْكَثِيرٍفييُشَارِكُهُفَاِنَّهُ،مِنْهُ

الأَرْضِفيأَعْلَمُ)مَا:قَالَأَنَّهُ؛وإدموالشَّافِعِيِّالامَامِعنزُوينَاهُماوَأَمَّاالعَزِيزِ،

هَذَابِغَيْرِرَوَاهُمَنْوَمِنْهُمْ(،مَالكٍكِتَابِمِنْصَوَابًاأَكْثَرَالعِلْمِفيكِتَابًا

كِتَابَإِنَّثُمَّ.وَمُسْلِمٍالبُخَازِيِّكِتَابَيوُجُودِقَبْلَذَلِكَقَالَفَإِنَّمَااللَّفْظِ)4(،

قَيسٍبنتخولةنفسها:وهي،المراجعمنوالتصويب)ثابت(،:إلىالأصلفيتصحَّف)1(

وتحفة)3118(،:البخاريصحيحينظريُقال،فيماأبيهاقي!لقبُوثامر،الأنصارية

،164و35/163:الكمالوتهذيب91583(،و15815)قبل03-0و11/793:الاشراف

أبا:عَيَّاترٍأببابنِغيرَ-الصحيح-خارحَعنهاالرواةفيذَكَرواوقد،444و31/434:وتهذيبه

رِفاعَةَ.بنَومُعاذَ،سَنُوطاعُبَيدَالوَليدِ

.47-54ص:"الخمسةالائمة"شروطفيالحازميِّالإمامكلاممنملخَّصةالفالدةهذه)1(

.الصوابإلىالهامترفىأصلحثم)محمد(،:الأصلفيكتب)3(

الأولياء:حِليةفيالاصبهانينُعيموأبو،1/13:والتعديلالجرحتَقدِمةفيحاتمأبيابنرواه)4(

صحيحةٍطرقٍمن1/13؛:الاستذكاروفي1/76-77،التمهيد:فيالبرعبدوابن3،آ6/9

وفي1/78،التمهيد:فيالبرعبدابنورواه،الشافعيِّالامامعنمتقارِبةٍوبألفاظهذابلفظه

-4/43:وأهلهالكلامذمِّفيأحاديثفيالانصاريُّإسماعيلوأبو1/13،الاستذكار:

أيضاً.مَهديبنالرحمنعبدِالإمامعنطرقٍمن5(؛)89
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عَليأبيعنرُوِّيْنَاهُماوَأَمَّا،فَوَائِدَوَأَكْثَرُهُمَاصَحِيحًاالكِتَابَيْنِأَصَحُّالبُخَارِيِّ

أَصَحُّالسَّمَاءِأَدِيمِتَحْتَ)ما:قَالَأنّهُمِنْالحَاكِمِأُسْتَاذِالنَّيْسَابُورِيِّالحَافِظِ

المغرِبِ)1(شُيُوخَمِنْفَضَّلَمَنْوَقَوْلُفَهَذَاالحَجَّاجِ()1(،بْنِمُسْلِمِكِتَابِمِنْ

بِاءَّنهيَتَرَجَّحُمُسْلِمٍكِتَابَأَنَّبِهِالمُرَادُكانإِنْ،البُخَارِيِّكِتَابِعلىمُسْلِمٍكِتَابَ

3441/باغَيْرَمَسْرُودًاالحَدِيثُإِلَّا/خِطْتتِهِبَعْدَفيهليس-فَاِنَّهُالصَّحِيحِغَيْرُيُمَازِجْهُلَم5

علىيُسْنِدْهَالَم5التيالأَشْيَاءِمِنأَبْوَابِهِتَرَاجُمِفيالبُخَارِيِّكِتَابِفيمابِمِثْلِمَمْزُوحِ

كِتَابَأَنَّمِنْهُيَلْزَمُوَليس،بِهِبَأْسَلافَهَذَا-الصَّحِيحِفيالمشرُوطِالوَصْفِ

)3(:اأقَالَ.البُخَارِيِّكِتَابِعلى-الصَّحِيحِنَفْسِإلىيَرْجعُ-فيمَاأَرْجَحُمُسْلِمٍ

4(.يقولُهُ)مَنْعَلَىمَرْدُودفَهَذَا،صَحِيحًاأَصَحُّمُسْلِمٍكِتَابَأَنَّبِهِالمُرَادُكانَوَإِنْ

الأَسْمَاءِ"تَهْذِيبِكِتَابِفيارورالنَّوَوِيُّزَكَرِيَّاأَبُوالعَلَّامَةُوَقَالَ

البُخَارِيِّ""صَحِيحَأَنَّعلىالجُمْهُورُوَاتَّفَقَ:نَقَلْتُخَطِّهِوَمِنْوَاللُّغَاتِ"،

وَبَعْضُالنَّيْسَابُورِيُّعِليأَبُوالحَافِظُوَقَالَفَوَائِدَ،وَأَكْثَرُهُمَاصَحِيحًاأَصَحُّهُمَا

71،73-ص:الأخبار...(فضل)بَيانالأئمةشروطفيمَنْدَهابناللّهعَبدأبوالحافظُعنهرواه1()

دمشق:تاريخفيعساكروابن،13/101:بغدادتاربخفيالبغداديالخطيبرواهطريقهومن

:الاسلامتاريخوفي3/409،:الحماظتذكرةفيالذهبيطريقهاومن58/39و14/374

بغيةفيالعَديموابن338،933-ص:المجموعةالفوائدغررفيالعطَّاروالرشيد،ا15/314

6/1.371:الطلب

وعنه39،ص:برنامجهفيالتُّجِيبيُّالقاسمُذلكنَقَلكما،الظاهريُّحَزْمابنُالامامُ:منهم)3(

1/383.:الصلاحابنكتابعلىنكتهفيالمؤلف

أعلم.والله،بالسِّياقأليَقُوالمثبَت،كلمةبقَدرالأصلضفيبيا)3(

.91-17ص:الصَّلاحابنمقدمةينظر(4)
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ذَلِكَ،عَلَيهِالعُلَمَاءُوَأَنْكَرَأَصَحُّ(،مُسْلِيمعُلَمَاءِالمغرِبِ:)صَحِيحُ

بَكْرٍأَبُوالحَافِظُالامَامُقَرَّرَوَقَدْالبُخَارِيِّ"،"صَحِيحِتَرْجِيحُوَالصَّوَابُ

")1(.البُخَارِيِّ"صَحِيحِتَرْجِيحَالاسْمَاعِيلِيُّ

"كِتَابِمِنْأَصَحُّ"مُسْلِمٍ"كِتَابَأَنَّغَيْرُهُ)3(وَلَاعَليأَبُويُصَرِّحْلَمْ:قُلْتُ

مِنْهُيَلْزَمُوَلَا،بِلَفْظِهِقَدَّمْنَاهُالَّذيهَذَاعَليٍّأبيعنالمنقُولُبَلِالبُخَارِيِّ"،

الَّذيهُوَالنَّيْسَابُوزِيّعَليأبيمُرَادَوَلَعَلَّ،المُسَاوَاةُمِنْهُتَلْزَمَأَنْغَايَتُهُ،ذِلِكَ

بْنِمُحَمَّدِأَحْمَدَأبيالحَافِظِرَفيقِهِبِقَوْلِمُعَارَضأنّهُمَعَ،الصَّلَاحَابْنُتخَيَّلَهُ

قَالَأَيْضًا،اللّهِعبدأبيالحَاكِمِأُسْتَاذِالحَاكِمِالكَرَابِيممِيئإِسْحَاقَبْنِمُحَمَّدِ

بْنِأَحْمَدَعنعَلَيْهِ،بِقِرَاءَنِيعُبَيدِاللهبْنِمُحَمَّدِبْنُعبدُاللهأَخْبَرَنِي-فيمَا

أَخْبَرَنَا:السِّلَفيئُطَاهِرٍأَبُوأَخْبَرَنَا:كِتَابِهِفيأَخْبَرَهُمْعَليبْنَجَعْفَرَأَنَّ:)3(بَيَانٍ

)1(

)3(

)3(

نقلوقد9،ص:للنوويالبخاريصحيحوشرح1/19،:واللغاتالأسماءتهذيبينظر

.41-13ص:الباريفتحمقدمةفيإليهالمثارالاسماعيليالحافظكلاممنطَرفاًالمؤثفُ

أنهالطُّبْنيمَرْوانَأبيشيخهعنعِياضىالقاضيونقل،بذلكالظاهريُّحَزْمٍابنُالامامُصَرَّح

كتابعلىوالنكت1/08،:المُعْلِمإكمالِينظرأيضاَ،بذلكالتصريحَشيوخِهبعضعنحَكى

رأَىماعليأبويكونأنيُجَوِّزُكانالعلماءبعضَأنَبالذكْرالجديرومن1/383.:الصلاحابن

عليأبيقولَأنَإلىجَوَّزَهممَّنمَصيرفهومستَبعَداً-كان-هـانْوهذا؛البخاريالامامصحيحَ

الامامصحيحفيهابمامطلَقاًبابِهفيالمصنَفةالكتبسالرعلى"مسلم"صحيحتقديمِفيصريح

1/385،:للمؤلفالصلاحابنكتابعلىوالنكت،3/958:الحفاظتذكرةينظر،البخارفي

.303-1/993:النظروتوجيه

عليهمدارَتئمَنالحَجَّارُ،الصالِحِيئُبيَانٍبنعليبنحَسَنبننِعْمَةبنطالبأبيبنأحمد:هو

تنظر،مئةوسبعثلاثينسنةتوفي،الروايةفيدوجةًبموتهالناسُنَزَل،وقتهفيالعاليةالأسانيد

.1/341:الكامنةوالدرر،41/173:والنهايةالبدايةفيترجمته
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يَعلىأَبَاالحَافِظَسَمِعْتُلَفْظًا:الجمارِعَبدِبْنُإِسْمَاعِيلُالفَتْحِأَبُوالقَاضِي

أَبَاسَمِعْتُ:يَقولُفَضَالَةَبْنِمُحَمَّدِبْنَالرَّحْمَنِعبدَسَمِعْتُيَقولُ)1(:الخَلِيلِيَّ/

فَاِنَّهُ؛إِسْمَاعِيلَبْنَمُحَمَّدَالامَامَاللهُرَحِمَ-:يَقولُالحَافِظَالكَرَابِيسِيَّأَحْمَدَ

كِتَابِهِ،مِنْأَخَذَهُفَاِنَّمَابَعْدَهُعَمِلَمَنْوَكُلُّ،لِلئاسِوَبَين،الأُصُولَألَفَالَّذي

حَيْهـثُ،الجَلَادَةِحَقَّفيهوَتَجَلَّدَ،كِتَابِهِفيكِتَابِهِأَكْثَرَفَرَّقَ،الحَجَّاجِبْنِكَمُسْلِمِ

أَبُوالحَاكِمُقَالَحَرْفًا-فيهعَنْهُأَخْرَجَوَلَافيهذَكَرَهُوَلَا:-يَعْنِيإِلَيْهِيَنْسِبْهُلَمْ

حَاتِمٍوَأبيزُزْعَةَكَأبي،ذَفْسِهِإلىبِعَيْنِهِفئقَلَهُكِتَابَهُأَخَذَمَنْوَمِئْهُما)1(أَحْمَدَ:

"التَّارِيخِ"كِتَابُأَصْلَهُفَاِنَّ؛حَاتِمٍأبيلابْنِ"ِوَالتَّعْدِيلِ"الجرحِكِتَابَ-يَعْنِي

فَليس،ذَكَرْتُفيمَامُعَانِدالحىَّعَانَدَفَاِنْ:أَحْمَدَأَبُوالحَاكِمُقَالَلِلْبُخَارِيّ)3(-

الألبَابِ.ذَوِيعلىذَلِكَصُورَةُيَخْفَى

)1(

)1(

)3(

.669-3/369:الإرشادفي

.5/154:التعليقتغليقفيلماموافقالنقلمصدرمنوالتصحيح،بالافراد()ومنه:الأصلفي

)كنتُ:قالأنههنا(هاعنه)المنقولالحاكمِأحمدَأبيشيخِهعناللهعبدأبوالحاكمُروىوقد

عَبْدُويةَلابنِفقلت،"والتعديلالجرح"كتابَحاتِمٍأبيبنالرحمنعَبدِعلىيَقْرَؤُونَوَهُمْبالرَّيِّ

وقَدالوَجْهِعلىشَيخِكُمعلىالبخاريِّ""تاريخكتابَتَقْرَؤُونَأَوَاكُم!ضُحْكَةهذه:الوَرَّاقِ

إليهماحمُلَنماَحاتِموأبازُرْعَةَأباأنَّاعلَئمأحمدَ،أبايا:فقال؟!حاتِمٍوأبيزُرْعَةَأبيإلىنَسَئتُمُوه

عَبدَفأَقْعَدَاغَيرِنا.عَننَذكُرَهأنْبِنَايَحْسُنُولا،عنهيُسْتَغْنىلاعِلْمهذا:قالا"البخاري"تاريخُ

الجمعأوهامموضحينظرا!،ونَقَصا(فيهوزَادا،رَجُلبَعدَرَجُلعنفسَالَهما،الرحمن

كتابَأنَّوالحقُ،3/789:الحفاظوتذكرة16/373،:النبلاءأعلاموسير1/8،:والتفريق

ذلكيَخفيولا،الكبير""التاريخكتابعنومعَدَّلةمنقَّحةنسخةإلَاهوما"والتعديل"الجرح

الفَطِن.المطالِععلى

514/111
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الاسْنَادِفياللُّقِيئَاشْتِرَاطُهُالبُخَازِيِّ""كِتَابُبِهِيُرَجَّحُوَمِمَّا:قُلْتُ

مِنْالمُحَدِّثينَعَمَلُاسْتَقَرَّوَعليهالمَدِينِيِّ)1(،ابْنِعَلِيٍّشَيْخِهِرَأْيُوَهُوَ،المُعَنْعَنِ

اللُّقِيِّبِاِمْكانِيَكْتَفِيأنّهُكِتَابِهِخُطْبَةِفيذَكَرَقَدْومُسْلِم،الحَدِيثِأَهْلِ

شَرَطَالَّذيأَنَّبِزَعْمِهِمُنْتَقَفعليهوَهُوَالاجْم!عَ)1(،فيهوَنَقَلَ،بِالمُعَاصَرَةِ

المُتَعَيَّنُ)3(،هُوَبَلْ،كَذَلِكَوَليسأَحَد،عليهيُوَافِقْهُلَمْشَيْئًااخْتَرَعَاللُّقِيَّ

منالاَخَرهواستفادَهوالذي،القَطَّانسَعيدبنيحيىشيخهمناستفادَهإنماالحقيقةفيوهو)1(

فيفتَّثرمَنأوَّلَكانفقد؛البصريِّبِسْطَامأبيمولاهمالعَتَكِيالحَجَّاحبنشُعْبةَالامامشيخه

ذلكسَمِعواكانواإنفيسألهمبالعنعنةيحدِّثونعندماشيوخَهيوقِفُوكانالتحديثعنالعِراف

منالتثبُّتقضيةفيولهالعلمأهلبينبهذامشهوروهو،المسُمَىشيخهممنبعينهالحديثَ

وتاريخ7/101،النبلاء:أعلامسيرفيترجمتهتنظر،عَجيبةقصم!الإسنادفىالاتصال

.178-1/671:للجُدَيع!الحديثعلوم"تحريروينظر،9/614:الاسلام

إثباتفيمُطلَقشر!البخارفيالامامعندَوالشَماعاللقاءشرطأنَبالذّكْرالجديرومن،هذا

لهذا.فتنبَّهْ،"صحيحه"فيالأحاديثمنيُخرِجُهفيمامقَيَّداًشَزطاًوليس،الرواةبينالاتصال

(.السلامدار)ط01ص=(النوويشرح)مع1/013:مسلمصحيحينظر)3(

الامامأخرجفقد؛المَدِينيوابنالبخاريِّالامامَينقبلَقديماًالعِلمأئمةُعليهجرىالذيهوبل)3(

ألمةمنوغيرهماسيرينابنوعننجم!نح!عباسبناللهعبدعنصحيحهمقدمةفينفسُهمسلم

البِدًعوانتشارر!فيعفانبنعثمانسيدنامقتَلفتنةوقوعَبعدَكانواأنهموالتابعينالصحابة

يسألونكانواأنهم،بينهمالسياسيةوالصراعاتالأطماعوغَلَبةالناسصفوففيوالأهواء

فيمايشمَل-رَبب-بلاالسؤالُذلكوكان،معلوماتهممصادرعنبحديثٍحدَّثوهمإذاالناسَ

سماعَأنَّفيهشكَّلاممافانه؛المُسَفَىوشيخهالراويبينوالسَّماعالاتصالمنالتأكُّدَيشمله

عنيُعرِضُمَنإعراضُفكان،أقرانهبينبهايزهوالتي5مفاخرمنكانمباشرةًمشايخهمنالعالم

إلىلهمتعالىاللهبتوفيقالأئمةتنبَّهفلذلك،الانقطاعبوجودمُشْعِرالصريحةالسماعألفاظذكر

فتأمَّل!،السَّماعإثباتفيالشَّرطَذلكفوضعوا،الدَّسيسةهذه
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كِتَابُهُكَانَفَلِذَا،الحُسَيْنِأَبيشَرْيذِمِنْأَضْيَقُاللهنببدِأبيشَرْيذَأَنَّنبَياْهَرُوَمِنْهُ

أَعْلَمُ.وَالله،اتِّصَالاًوَأَشَدَّتَحرَيًاأَقْوَى

الحَسَنِأَبُو-مِثْلَهُبَغْدَادُتُخْرِجْلَمْ-الَّذيالنَّاقِدُالحَافِظُالامَامُقَالَوَقَدْ

مُسْلِمرَاحَلمَاَ/البُخَارِيُّلَوْلَا:الشَّيْخَيْنِذِكْرُجَرَىلماَالدَّارَقُطْنِيُّعمربْنُعَلِيُّ

جَاءَ)1(.وَلَا

عَنْ)3(عُبَيدِاللّهِ)3(،بْنِمُحَمَّدِبْنُاللّهِعَبدُأَخْبَرَنَامَالِذَلِكَوًيشْهَدُ:قُلْتُ

أَحْمَدَبْنِمُحَمَّدِبْنَأَحْمَدَأَنَّ:الهَمْدَانِيِّالفَضْلِأبيعن،طَالبٍأبيابْنِأَحْمَدَ

أَبُوأَخْبَرَنِيالخَلِيلِيُّ)5(:أَخْبَرَنَاالمَاكِيُ)4(:الفَتْحِأَبُوأَخْبَرَنَا:أَخْبَرَهُالحَافِظَ

قَالَ:؛الحَافِظُالأَعْمَمثِيُّحَامِدٍأَبُوأَخْبَرَنَا:قَالَ؛كِتَابِهِفيالمَخْلَدِيُّ)6(مُحَمَّدٍ

)3

)3

)4

)5

)6

.31/057:النبلاءأعلاموسير،13/301:بغدادتاريخينظر

مكَبَّرأ.(اللّه)عَبد:إلىالأصلفيتصحَّفت

فتحومقدمة،5/418:التعليقتغليقفيلماموافقوالتصويب)بن(،:إلىالأصلفيتصحَّفت

المؤلف،عندللخليليالارشادكتابإلىالاسنادهذاسِياقُقريباًتقدَّموقد،683ص:الباري

)396(.=176ص:المفهرسالمعجموينظر

وهي،المخفَّفةالكافوبكسراللامبحذف،وهوصحِّحَتثم،خطأً()المالكي:الأصلفيكتبت

توضيحينظر،القَزْوِننُّماكبنمحمَّدبنالجبهارعبدبنإسماعيل:فهو؛الفتحأبيجَدِّإلىنسبة

.3/9133:المنتبهوتبصير،8/91:المشتبه

تاريخفيالأَعْصَثيئحامدٍأبيعنآخَرَطريقٍمنمنقولةوالحكاية،619-3/959:الارشادفي

.07-15/96:دمشقوتاريخ،93-1/38:بغداد

"الارشاد!منوالتصويب،الناسخمننظَرٍتردُّدوهو(،)البخاري:إلىالأصلفيتصحَّفت

الحسَنبنمحمَّدبنأحمدبنالحَسَنوهو:،الباريفتحومقدمةالتعليقتغليقفيلماموافق

ترجمتهتنظر،مئةوثلاثوثمانينتسعٍسنةَتوفي،ثقهحافظإمام،النَّيْسَابُوريُّمحمَّدأبوالمَخْلَدِيُّ

.61/953:النبلاءأعلامسيرفي

3/بأ514
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الحَجَّاجِ،بْنمُسْلِمُفَجَاءَبِنَيْسَابُورَ،البُخَازِيِّإِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِعِنْدَكُنَّا

)بَعَثنَا:قَالَ؛جَابِرٍعنالزُّبَيْرِ،أَبِيعنعُمَرَ،بْنِاللّهِ)1(عُبَيْدِحَدِيثِعنفَسَأَلَ

فَقَالَ-بِطُولِهِ-الحَدِيثَعُبَيْدَةَ...(أَبُووَبَعَثَ،سَرِيَّةٍفي!مماِاللهزَسُولُ

،بِلَالٍبْنِسُلَيْمَانَعن،بَكْرٍأَبُوأَخِيحَدَّثَنَا:أُوَيْسٍأبيابْنُحَدَّثَنَا:البُخَارِيُّ

فَقَرَأَ:قَالَبِتَمَامِهِ)3(.الحَدِيثَوَذَكَرَ.جَابِرٍعنالزُّبَيْرِ،أبيعَنْ)1(،اللهعُبَيْدِعن

بْنِمُوسَىعن،جُرَيْجابْنِ)4(اعَنِا،مُحَمَّدٍبْنِالحَجَّاجِحَدِيثَإِنْسَانعليه

مج!يم%؛النَّبِيِّعن،هُرَيْرَةَأبيعنأبيهِا)5(اعَنصَالِحأبيبنِسُهَيْلِعن،عُقْبَةَ

اللَّهُمَّسُبْحَانَكَ:يقولَأَنْالعبدُقَامَإِذَاوَاللَّغْوِالمَجْلِسِ"كَفَّارَةُ:قَالَ

مُسْلِم:فَقَالَ")6(،إِلَيْكَوَأَتُوبُأَسْتَغْفِرُكَ،أَنْتَإِلَّاإِلَهَلَاأَنْأَشْهَدُ،!بحَمْدِكَ

مكَبَزاً.(ادله)عَبد:إلى-الموضِعَين-فيالأصلفيتصحَّفت1()

)بن(.:إلىالأصلفيتصحَّفت)3(

الاسناد،بهذاالبخاريِّالامامطريقمن)139(؛=4/6913:العَظَمةفيالشَيخأبوأخرجه)3(

فيوالطَّبَرانيُّ)7638(،-5/34:مسلمصحيحعلىالمستَخرَجمسندهفيعَوَانَةَأبووأخرجه

به.،أُوَيرأبيبنإسماعيلَعناَخَرَينطريقينمن(؛0176)=1/187:الكبيرمعجمه

الذِكْر.السالفةالروايةمصادرمنواستدركناه،الأصلمنالمعقَّفتينبينماسقط(4)

التعليقتغليقفيلماموافقاًالروايةمصادرمنواستدركناه،الأصلمنسقطالمعقَّفتينبينما)5(

الفتح.ومقدمة

سننهفيوالنَّساليئُ)3433(،:والتِّرْمِذيُ(،الرسالة1/ط140)5=3/494:أحمدالاماماخرجه)6(

فيوالعُقَيلي4/938،الاَثار:معانيشرحفيوالطَّحاويُّ)03301(،=6/501:الكبرى

)1491(،الدعاء:وفي1/31=)77(،:الأوسطمعجمهفيوالظَبَراني1ُّ،ه3/ةالضعفاء:

وابنُ،113ص:الحديثعلوممعرفةوفي1/071=)9691(،عطا(:)طالمستدركفيوالحاكم

=)638(،=1/435:الايمانشعبفيوالبَيْهقيئُ،933ص:شيوخهمعجمفيالصَّيْداويُّجُميَعٍ
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عن،عُقْبَةَبْنِمُوسَىعَن،جُرَيْجابْنُ:الحَدِيثِهَذَامِنْأَحْسَنُالدُّنْيَافي

إِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُفَقَالَحَدِيثًا؟!الدُّنْيَافيالاسْنَادِبِهَذَاتَعْرِفُسُهَيْلى)1(!

بِهِ!أَخْبِزنِي-وَارْتَعَدَ-اللّهُإِلَّاإِلَهَلَا:مُسْلِمقَالَمَعْلُوالو.أنّهُإِلَّا:البُخَارِيُّ

فَالحَّجُرَيْج.ابْنِعنالنَّاسُرَوَاهُجَلِيلحَدِيثهَذَا،اللهُسَتَرَمااسْتُرْ:قَالَ

بْنُ/مُوسَىحَدَّثَنَا:بُدَّلاكانإِنْاكْتُبْ:فَقَالَ؛يئكِيأَنْوَكَادَ،رَأْسَهُوَقَبَّلَ،عَلَيْهِ

الله؛عبدِبْنِعَوْنِ)3(عنعُقْبَةَ)3(،بْنُمُوسَىحَذَّثَنَا:وُهَيْمبحَدَّثَنَا:إِسْمَاعِيلَ

)1(

)3(

)3(

:تفسيرهفيوالبَغَوي)1014(،=3/131:الراويلأخلاقالجامعفيالبغداديوالخطيب

؛(0134)=5/134:السنةشرحوفي،148الطور:ا!نَقُومُصِينَبِحَتدِرَيّكَ)وَسَئختفسير=4/314

به.الأعوزِ،محمَّدِبنحَجَّاجعنطُرقمن

وابن،1/41زايد(:)طالصغيروفي،4/501:الكبيرتاريخهفيالبخاريُّالاماموأخرجه

به.،جُريجابنعنآخرَينطريقينمن(؛ة49)=1/435:صحيحهفيحِئانَ

من1(؛)139:الدعاءفيوالطبَرانيُّ(،الرسالة)8818/ط=3/936:أحمدالاماموأخرجه

به.،سُهَيلعن-ضعيفانلكنهما-آخرَينطريقين

مرفوعاً.،ا!ئلمهريرةأبيعن،المقبُريِّروايةمن؛(4)858:داودأبووأخرجه

(.)وسهل:إلىالأصلفيتصحَّفت

قِيرمنقديماًخطأً-أعلم-واللهوأراهُ،السالفةالروايةلمصادرموافقوهو،الأصلفيكذا

منعونِعنصالجأبيبنسُهَيلعنيرويهالبَصريخالِدٍبنَوُهَيبَأنَّوالصوابُ،الخَليلي

وقد،الأَعْمَشيئحامدٍأبيعنآخرَباسنادالمؤلفسيذكرهاالتيالتاليةالقصةسِياقفيكما،قولِه

أنْسبَقوقد،ثانٍوهميك!(اللهرسول)قال:القصة5هذفيقولَهأنَّالآنيالسِّياقِهذامنتبين

الورقة:!الأخباري"تحفةكتابهفي--جمرالدِّمَشقيئُالذينناصرابنُالامامُالوهمَينهذينإلىنَبَّه

والموَفق.العاصمُوالله85،

اللّهعبدأبوالهدلم!مَمن!عودٍبنعُتْبَةَبنالنّهعبدبنعَونُوهو:)نون(،:إلىالأصلفيتصحَّفت

.13/534:الكمالتهذيبفيترجمتهتنظر،ومتةٍعَشَرةَبضعَسنةَتوفيفاضلصعابدثقه،الكوفي

1411/آا
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إِلَّاجمبغِضُكَلا:مُسْلِملهفَقَالَ...".المَجْلِسِ"كَفَّارَةُ:لمجيمآاللهرَسُولُقَالَ:قَالَ

مِثْلُاشَ.الدُّنْيَافيلَيسَأَنْوَأَشْهَدُحَاسِد،

عننَيْسَابُورَ""كِتَابِفيالحَاكِمُأَخْرَجَهُ.صَحِيحإِسْنَادهَذَا:ا)1(اقُلتُ

أَذْكُرَهُأَنْأَحْبَبْتُآخَرَ،بِسِياقٍآخَرَوَجْهٍمِنْلَنَاوَقَعَوَقَدْصهذَا،المَخْلَدِيِّ

الفَائِدَةِ:لِزِيَادَةِ

أبيبْنِأَحْمَدَبْنِمُحَمَّدِعن،قَاسِيُونَبِسَفْحِقُدَامَةَابْنِمُحَمَّدٍأبيعلىقَرَأْتُ

بْنِعبداللّهِبْنُالقَاسِمُأَخْبَرَنَا:أَخْبَرَهُالبَكْرِيَّعَيِئأَبَاالحَافِظَأَنَّالهيجَاءِ:

.خَلَفٍبْنِعَلِيِّبْنُأَحْمَدُأَخْبَرَنَا:طَاهِرٍبْنُوَجِيهُ)3(أَخْبَرَنَا:عمر

أَبَاالحَافِظَأَنَّ:جَدِّهِعن،الشِّيرَازِيِّابْنِنَصْرٍأبيعنوَأُنْبِئْتُ)ح(:

بَكْرٍأَبُوأَخْبَرَنَا:المقدِسِيُّالمَعَاليأَبُوأَخْبَرَنَاأَخْبَرَهُ)3(:عَسَاكِرَابْنَالقَاسِمِ

بْنَأَحْمَدَنَصْرٍأَبَاسَمِعْتُ:الحَافِظُ)4(ادلّهِعبدأَبُوالحَاكِمُحَدَّثَنَا:قَالَا؛البَيْهَقِيُ

مُسْلِمَسَمِعْتُ:يَقولُالقَصَّارِحَمْدُونَبْنَأَحْمَدَسَمِعْتُ:يَقولُالوَرَّاقَمُحَمَّدٍ

وَقَالَ:،عَيْنَيْهِبَيْنَفَقَبَّلَ،البُخَارِيِّإِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِإلىوَجَاءَالحَجَّاجِبْنَ

طَبِيبَوًيا،المُحَدِّثينَوَسَيِّدَ،الأُسْتَاذِيْنَأُسْتَاذَيَا،رِجْلَيْكَأُقَبِّلَحَتَّىدَعْنِي

التعليق.تغليقمنرئَمناه،الأصلضفيبيا1()

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالتصويبحيه(،)أبو:إلىالأصلفيتحرفت)3(

.03/901:النبلاءأعلامسيروَجِيهٍلترجمةوينظر،5/914

.96-35/68:دمشقتاريخفي)3(

تاريخفيالبغداديُّالخطيبرواهاطريقهومن113-114،ص:الحديثعلوممعرفةفي)4(

.13/101:بغداد
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الحرانِيُّ:يَزِيدَبْنُمَخْلَدُحَدَّثَنَا:سَلَامٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَكَ،عِلَلِهِفيالحَدِيثِ

أبيعن،أَبِيهِعن،سُهَيْلعن،عُقْبَةَبْنُمُوسَىحَدَّثَنِي:جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا

حَنْبَل)1(ابْنُأَحْمَدُوَحَدَّثَنَا:إِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُفَقَالَ.!ي!اّالنَّبِيِّعن،هُرَيْرَةَ

بْنِمُوسَىعن،جُرَيْجابْنِعن،مُحَمَّدٍبْنُحَجَّاجُحَدَّثَنَا:قَالَا؛مَعِينٍبْنُوَيَحْيَى

فيكوالنَّبِيَأَنَّ:هُرَيْرَةَأبيعن،أَبِيهِنو،صَالحأبيبنِسُهَيْلرِنو،عُقْبَةَ

رَبَّنَااللَّهُمَّسُبْحَانَكَمَجْلِسِهِ:مِنْقَامَإِذَايقولَ/"أَنْالمَجْلِسِ:كَفَارَةِ

بِهَذَاأَعْلَمُوَلَا،مَلِيححَدِيثهَذَا:إِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُفَقَالَوَبحَمْدِكَ...".

بْنُمُوسَىبِهِحَدَّثَنَامَعْلُوي؛أنّهُإِلَّاهَذَا،غَيْرَحَدِيثًاالدُّنْيَافيالاسْنَادِ

قَالَ.قَوْلَهُ،اللّهِعبدبْنِعَوْنِعن،سُهَيْلحَدَّثَنَا:وَهِيمبحَدَّثَنَا:إِسْمَاعِيلَ

سُهَيْلى)1(.عنمُسْنَدًاعُقْبَةَبْنِلِمُوسَىنَذْكُرُلا؛أَوْلَىهَذَا:إِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُ

-وَهُوَحَمْدُونَبْنُأَحْمَدُهَذِهِوَفيإِسْنَادًا؛أَصَحُّالاُولَىالحِكَايَةُ:قُلْتُ

فيهِ)4(.مُتَكَلَّمالقَصَّارُ)3(-

)1(

)3(

)3(

)4(

قريباً.تخريجهتقدَّموقد(،الرسالة1/ط140)5-3/494:مسندهفي

أبوالامامأعفهوكذلك،3/04:الصغيروتاريخه،4/501:البخاريِّللامامالكبيرالتاريخينظر

3/591-3911:الحديثعللفيابنهعنهنقلاكماخالدٍبنوُهَيبِبروايةالرازيُّحاتم

ينظر،وغيرهموالدارقطنيأحمدالامامأعلَّهوكذلك3/155،:ضعفائهفيالعُقَيليوكذلك

148.:الطور1!فومُصِينَبِحَتدِرَئك)وَسَبِّحتفسير-46/43:كثيرابنتفسير

بالقَصَّار.الملقَّبُهوحَمْدُونَأنَّوالمقصود)القصد(،:إلىالأصلفيتصحَّفت

عِلمفيوجلالتِهقدَمهرسوخفيحَجَرٍابنالحافظمِثلعنصدورُهيُستَغْرَبُقدالتعليقُهذا

الأَعْمَمثِيُّحامدٍأبونفسُههوالروايةَهذهبهأعلَّالذيهذاالقَصَّارحَمْدونَبنفأحمدُ؟الرِّجال

عندما-التعليقهذاعنفأعرَضَ؛الوهمهذاإلىاءَ!المؤلفُتنبَّهوقد،السابقةالحكايةراوي

3461/با
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اسْتَوْطَنَلماَ:يَقولُالحَافِظَيَعْقُوبَبْنَمُحَمَّدَسَمِعْتُ:الحَاكِمُوَقَال44َ

بَيْنَوَقَعَفَلَمَّا،إِلَيْهِالاخْتِلَافَ)1(الحَجَّاجِبْنُمُسْلِمُأَكْثَرَنَيْسَابُورَالبُخَارِيُّ

أَكْثَرُعَنْهُانْقَطَعَ؛النَّاسَوَمَنَعَ،اللَّفْظِمَسْآلةِفيوَقَعَماوَالبُخَارِيّالذُهْلي

أَنْلهيَحِلُّفَلَابِاللَّفْظِقَالَمَنْآلا:الذُهْلِيُّفَقَالَ؛الحَجَّاحِبْنَمُسْلِمَإِلَّاالنَّاسِ

النَّاسِ،رُوُوسِعلىوَقَامَعِمَامَتِهِفَوْقَزِدَاءَهُمُسْلِمفَأَخَذَمَجْلِسَنَا.يَحْضُرَ

1(

إلىالفتحمقدمةفيأشارَبل683،ص:الباريفتحومقدمةالتعليقتغليقفيالحكايةَنقلَ

ماأنفتَبَين(،الأَعْصَثيحامدِأبو)وهو:فقالالقَضارحمَدونَبنأحمدذِكرُورَدعندماالصواب

النقدفيسُوقِهعلىيَستويأنْقبلَالعِلمية0أطوارأولفيقالَهالمؤلفَوأنَمُحزَر،غيرُهناها

يُعتَمَدُ!بناتاَ.فلا؛المشهور

بينَجَرَتعِلْميةِمُباحثةِفياددّهعبدأبوالحاكمُنقلهمافهو؛إليهالمشارُالأَعْمَشيئفيالكلامُأمَّا

بنُأحمدُحَدَّثَنا:يقولالحافظَعل!أبا)سمعتُ:قال؛الئيسابُوريِّعل!أبيشيخِهوبينَالحاكم

والسَّخَفالمُجونِجِهةمنتَذكُرُهالذيأهذا:عليلأبيفقلتُعنه.الروايةُحَلَّتإنْحَمْدُونَ

عليه؟أَنكرتَفما:قلتُ.الحديثجهةمنبل:قال؟الحديثفيمنهأَنْكَرتَهلشيءٍأوكانالذصن

يَذكُرُفأَخَذَغيىُه.بهحَدَّثقد:قلتُ.الفضلبناللةعَبدعنعُمربناللهعُبيدحديثَ:قال

ثم.ذَكَرتَهماكلفيمَظلومالأَعْصَثيئالقبُاوهوتُرابِأبو:فقلتُ.غيرُهبهاحدَّتأحاديثَ

ثم:الحاكمقالقُلتَه.ماالقولُ:وقال،فيهكلاميفرَضِيَبهذا،الحَخاجيَالحُسينأباحَدَّثتُ

مُستَقيمة(كلُّهاوأحاديثُه،عَليهفيهالحَملُيكونُحديثاًفيهاأَجِدفلمنخطهكَثيرةأجزاءتَأَمَّلتُ

فيجَدَلاًضَعفُهتُخُيِّلَلولأنه؛الأَعْصثيئبحالالحكايةتضعيفأصلاًيصحُّفلاهذاوعلىا!،

الأَعْصَثيئلترجمةوينظر،فتأمَّل،بعَييهشاهَدَهشيءِحكايةِفيضَعفُهيصنخَيَّلُفلاالأسانيدباب

=الهند()ط1/164:الميزانولسان،ة41/53:النبلاءاًعلاموسير3/608،:الحفٌّاظتذكرة

(.غُدَّةَأبي)ط1/844

تغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالتصويب)الإحسان(،:إلىالأصلفيتصحَّفت

5/043.:التعليق
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)1(.حَمَّالٍظَهْرِعلىعَنْهُكَتَبَماالذُهْليإلىوَبَعَثَ

مُحَمَّدِقِصَّةِبَافِيوَسَيَأْنِي،اسْتِطْرَادًاهُنَاالحِكَايَةَهَذِهِذَكَرْتُوَإِنَّمَا:قُلْتُ

)3(.مُفْرَدٍفَصْلفيالبُخَارِيِّمَعَالذُهْلِيِّيَحْيَىبْنِ

فيالاسْكَنْدَرِيُّالمنيرِابْنُالعَبَّاسِأَبُوالدِّينِنَاصِرُالعَلَّامَةُالقَاضِيوَقَالَ

كِتَابَانِ:يَقولُجَدِّي)4(سَمِعْتُ:البُخَارِيِّ"أَبْوَابِعَلَى"المتُوَارِي)3(كِتَابِ

النَّحْوِ.فيسِيبَوَيْهوَكِتَابُ،الحَدِيثِفيالبُخَارِيِّكِتَابُ:تَرَاجُمِهِمَافيفِقْهُهُمَا

عَلَىلِيلَاحَالبُخَارِيِّ""كِتَابَأتَصَفَّحَأَنْلمِبقُدِّرَفَلَمَّا:العَبَّاسِأَبُوقَالَ

أَنْوَاعًا:فَاَلْفيتُ)5(،فَقَرَاتُهُ/قُرْبٍ

الجَلِيِّةُ.هِيَوَهَذِهِ،ظَاهِرِهِأَوْبِنَصّهِالحَدِيثُ!لنناوَلُهُمامِنْهَا

القُيُودِ.نَفيئوَالأَصْلُ،إِطْلَاقُهُعليهيَصْدُق:أَيْ؛!دنناوَلُهُماوَمِنْهَا

المنصُوصَةِ.)6(اإلىابِالنِّسبةٍالأَوْلَىبِطَرِيقِفيهالحكْمُيَكُونُماوَمِنْهَا

قِتاساًالحَدِيثِخكْمِعلىمَقِيسًاحَدِدثهِأَكْثَرِحُكْمُيَكُونُماوَمِنْهَا

مُسَاوِئا.

046-13/954:النبلاءأعلاموسير،58/49:دمشقوتاريخ،13/301:بغدادتاريخينظر1()

.03/188و91/037:الإسلاموتاريخ،573و

171.-671صعنثر:الحاديالفصلينظر)1(

(.)السراري:إلىلأصلافيتصحَّف)3(

تاريخفياجمنُرابنترجمةفيكما،فارسبنأحمدُالدِّيننَجيبُالصاحبُ:لأُمِّهجَدُّههو)4(

51/137.:الإسلام

فأَلْفَيتُها...(.،فيهامَغْزَاهُوكَثَبٍقُربٍعَنلي)لَاحَ:المتواريفيوالذي،الأصلفيالعبازةكذا)5(

النقل.أصلمنواستدركناهاالأصلمنسقطت)6(

347/11]
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إلىوَيَعْمَدُ،بِظُهُورِهِاكْتِفَاءً؛عَنْهُفيعْدِلُ،التَزخمةِنَصُّلَهُيَعُنُّوَقَدْ

فيذْكُرُهُ.لَطِيفٍخَفِيٍّبِطَرِيقٍالتَّرْخمةُ)1(مِنْهُتتلَقَّئاَخَرَحَدِيثٍ

ذَاالحَدِيثُيَكُونُقَدْلَكِن،يُثْبِتُهُالَّذيالحَدِيثِفيلَهذِكْرَلاماوَمِنْهَا

المُوَافِقَةِالطَّرِيقِمِنَيُثْبِتْهُوَلَمْ،الكِتَابِشَزطَلِمُوَافَقَتِهِبَعْضِهَامِنْأَثْتتَهُ،طُرُقٍ

يُنبَهُاوَقَدْ،التَّرْجَمهِفيشَزطَهُتُوَافِقْلَم5التِيبِالزِّيَادَةِفيأْتِي،شَرْطِهَالِخَلَلِلِلتَّرْجَمه

الخِلَافِ.مَوَاضِعِعلىا)3(التَّراجُمِبَعْضِفي

علىيُنبَهُقَدْثُمَّ،المتُعَازِضَةَالأَحَادِيثَفيهَاوُيورِدُصُوزَةٍعلىيُتَرْجِمُوَقَدْ

المَسْألةَأَنَّعلىتَنْبِيهًاالمَعَارَضَةِبِصُورَةِيَكْتَفيوَقَدْلَهُ،سَنَحَإِنْالجَمْعِ

اجْتِهَادِيَّة)3(.

ذَلِكَ)4(.غَ!رِإلى

عَامِرٍأَبُوأَنْشَدَنَا:الدَّقَّاقُالوَاحِدِعَبدِبْنُمُحَمَّدُاللهعَبدِأَبُوالحَافِظُوَقَالَ

لِنَفْسِهِ:المجرجَانِيُّإِسْمَاعِيلَبْنُالفَضْلُ

النقل.أصلمنوالتصويب)التردد(،:إلىالأصلفيتصحَّفت1()

وقد،بهإلَّاالعبارةُتستقيمفلا؛النقلأصلمنواستدركناه،الأصلمنسَقطالمعقَّفتينبينما)3(

(.)بيَّنه:إلى"المتواري"مطبوعةفي()يُنهبهُ:قولهتصحَّف

38.-37ص:(الإسلاميالمكتب)طالبخاريِّأبوابعلىالمتواريينظر)3(

العلَّامةُذكَرَوقدالمنُير،ابنُذكرَهاالتيوالأبوابالتراجمسِياقفيالتصرَّفاتأوجهمِنيعني4()

تراجمفيالبخاديِّالامامتصرُّفاتلتوجيهأصلاًسَبعينَالكانْدَهْلَوِيُيحيىبنزكريَّامحمَّد

الفَذِّكتابهمقدمةفيالثالثةَالفائدةَ-مأمور-غيرَفانظر،زادوبمالخصهفيماوأفادفاجاد،أبوابه

.57-1/31:"البخاريِّلصحيحوالتراجم"الأبواب
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أَنْصَفُوهُلَوْالبُخَارِيِّصَحِيحُ

النَّبِيِّدِببنِمِيزَانُقَامَبِهِ

فيهِشَكَّلاالنَّارِمِنَحِجَاب

المُصْطَفَى)1(إلىرَقِيقوَسِتْر

العَالِمُونَأَجْمعًعَالِمًافيا

جَمَعْتَنبمَاالأَئِمَّةَسَبَقْتَ

تَرْتيبِهِحُسْنِفيوَأَبْرَزْتَ

147

الذَهَبْبِمَاءِإِلَّاخُطَّلَمَا

العَرَبْبَعْدَالعُجْمُبِهِوَدَانَتْ

وَالغَضَبْالرِّضَبنبَيْنَيُمَيِّزُ

5ووَ،ووو
الكُرَبْ/لِكشفمبِينوَنور

الرُّتَبْفَيرُ"صسِهِفَضْلِنبلى

بِالقَصَبْرَغْمِهِمْعلىفَفُزْتَ

لِلْعَجَبْ)1(عَجَبًاوَتَبْوِيبِهِ

يأخُذُفيهيَقرأُمَنكأنَّ؛عجمالمصطفىعنالأخبارمنفيهمالصحَّةالبخاريصحيحَأنَّيعني)1(

عنيَحجُبُلاشَفَّافٍسترٍوِراءِمِنإليهيَنظُرُكمَنفهو،مباشرةًيكجًسمّالرسولِعنالمحمَّديةَالسُّنَّةَ

أمرِه.منشَيئاًالناظِرِ

أبياتٍزيادةُوفيها53/74،:دمشقتاريخفيمنقولةوالقصيدةُ،المتُقاربالبحرمنالأبياتُ)3(

.4/055:(العلميةالكتبدار)طالأدباءمعجمفيقائلهاترجمةوتنظر،أخربن

]347/با
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وَهُوَالفِرْيَابِيِّيُوسُنسَبْنِمُحَمَّدِبَابِعلىعَنْهُكَتَبُواالنَّاسَأَنَّأَسْلَفْنَاقَدْ

هُنَانَذْكُرُوَإِنَّمَا،مَاتَأَنْإلىمِنْهُوَيَسْتَفيدُونَعَنْهُيَكْتبهونَيَزَالُواوَلَمْأَمْرَدُ،

المَسَانيدِفيعَنْهُرِوَايَتُهُلَنَاوَقَعَتْوَمَنْالحثاظِمَشَاهِيرَثُمَّأَوَّلاً،كُتُبِهِرُوَاةَ

وَالأَجْزَاءِ.

الفِرَبْرِيُّ،صَالحبْنِمَطَرِبْنِيُوسُفَبْنُمُحَمَّدُ:عَنْهُبِالرِّوَايَةِفَأَشْهَرُهُمْ

ذَلِكَ،وَغَيْرِ،العِبَادِ"أَفْعَال"خَلْقِوَكِتَابِ،عَنْهُالصَّحِيحِ""الجَامِعِرَاوِي

الزوَايَاتِأتَمُّوَزِوَايَتُهُ"الجَامِعِ")1(،رِوَايَةُلَنَاوَقَعَتْطَرِيقِهِوَمِنْ

عَلَىالأَحَادِيثِمِنَلهيَقَعُمَا""جَامِعِهِفييُلْحِقُكانالبُخَارِيَّلأَنَّ؛ِوَأَكْمَلُهَا

وَأَرْبَعِينَ،ثَمَانٍسَنَةَبِفَرَبْرٍالأُولَى:مَرَّتَيْنِعَلَيهالفَرَبْرِيسَمَاعُوَكَانَ،شَزطِهِ

وَمِئَتَيْنِ)3(.وَخَمْسِينَاثْنَتَيْنِسَنَةَبِبُخَازَىوَالأُخْرَى

)1(

)3(

)1(.=35ص:المفهرسالمعجمينظر

وفيالبخاريِّالامامعنالصحيحللجامعالفربريِّروايةسِنيتحديدفيالمتداوَلُالمشهورُهوهذا

منعليهالمنصوصفهوالمذكورُ،الشماعَسِنيتحديدُأثَا:بَحثٍمحلوهو،لهسماعِهمكانِتحديد

فيسماعَهأنيقتفيىفيهاقولَهلكنَّ(،اليويييئة)النسخةالوقتأبيروايةإسنادفيالفربريِّلَفظ

سيرفيكما،المرَّتينفيروايتَهالذهيئالامامُقئدوكذلكفربر،ببلدةكانالمذكورتينالسنتين

إلىإسنادهسِياقفي15()صالمفهرسالمعجمفيالمؤلفنقلَوقد1/01،ةالنبلاء:أعلام

مرةً:مرتين،أسمعوأناعليهقراءةَاددّه...عبدأبو)أنبأنا:قالأنَّهالفربرفيعن"الصحيح"

.ه1بفربر(ومرقَ،ببخارى
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)سُمِعَ:قالأنه؛الفربريِّعنصحيحباسناد1/133ٍ؛التقييد:فينُقْطةَابنالحافظُنقلَوقد

ثلاثٍسَنةفي:سِنينثلاثِفيبفربرَإسماعيلَبنمحمَّداللهعبدأبيمناالصحيحالجامع"

عنالتُّجِيبيُّالقاسمالحافظنقلوقد!،1..0(ومئتينوخمسيئوخمسٍ،وخمسينوأربعٍ،وخمسين

سَمِعَئمنكانالفربريَّأنَّ:السَّمْعانيِّمنصوربنمحمدبكرأبيأماليمنالخامسالمجلس

لابنالنصيح"إفادة"هامشفيكماأيضاً،الثلاثالسنواتتلكفيبفربرالصحيحَ""الجامعَ

للجامعإسنادَهساقَحيث83(؛)صخَيْرٍابنفهرسةفيجاءماويؤيِّدُه17،صرُشَيد:

كلاهما،المَرْوَزيِّزيدأبيالامامطريقومنالسَّكَنابنالحافظطريقمنالفربريِّإلىالصحيح

ومئتين.وخمسينثلاثٍسنةَالبخاريالاماممنالصحيحَسمِعَأنهفذَكَرَ،عنه

ثلاثَالبخاريالاماممنالصحيحَ"داسَمِعقدالفربريَّأنَّ:تقدَّممامجموعمنفالحاصلُ

سنةً.عَشْرةَسبعَابنُوهوفربر،بلدةفي،ومئتينوأربعينثَمادبسنةَ:الأولى:مَزَاتٍ

سنةً.وعشرينَإحدىابنُوهو،بُخارىمدينةفي،ومئتينوخمسيناثنتينسنةَ:والثاذية

ومئتين،وخمسينضٍسنةِإلىوخمسينثلاثٍسنةمن؛سنواتٍثلاثمدَّةفي:والثالثة

أيضاً.فربرَبلدةفي

نُقِلَفيماللصحيحالفربريسماعأماكنتعيينفيالتعارُضظاهرُهمايجمَعالتفصيلوهذا

أعلم.واللّه،آنفاًعنه

بنإسماعيلُالمعَمَّرُ:الثقةُالشيخُالفربريعنالصحيحبالجامعحدَّثَمَنآخِرُ:فمائدة

وتِسْعِينَإحدىسنةالمتوفَّى،السَّمَرْقَنْدِيُالحاجِيئعل!أبوالكُشَانِيُّحاجِبٍبنأحمَدَبنمحمَّدِ

بذلكوجَزَمَ،7/185:"إكماله"في-ظَنًّا-ماكُوْلَاابنُنَمْرٍأبوالحافظذلكذَكَر،مئةٍوثلات

السَّمْعانيُّسَعْدٍأبووالحافظ،ا1/343:التقييدفينُقْطةَابننقلهاكماالادْرِيسيئُسَعْدٍأبوالحافظ

لاماموا،(ني)الكشا=1/1111و،(الفربري)=01/711و،(جبيالحا)=/46:"أنسابه"في

:الاسلامتاريخوفي،3/3301:الحفاظتذكرةوفي،16/481:النبلاءأعلامسيرفيالذهبيُ

فتحفيوالمؤلف،3/417:المشتبهتوضيحفيالدِّينناصرابنوالحافظ،37/348و،33/614

فياكمامئةوثلاثعِشرينَسنةَ:وفاتِهسنةَالفربريِّمنسمعهوقد،1/6الفيحاء(:)طالباري

.61/315:النبلاءأعلامسيرفيكما،حُضُوراًالفربريمنسَماعُهكانوقد،والشيَراالتقييد
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النَّسَفِيُّ،مَعْقِلىبْنُوَإِبْرَاهِيمُ،شَاكِرٍبْنُحمَّادُ:""الصَّحِيحَعَنْهُزَوَىوَمِمَّنْ

النَّسَفيُّ،البَزْدَوِيُّ)3(عَليبْنِمُحَمَّدِبْنُمَنْصُورُطَلْحَةَوَأَبُو،سُلَيْمٍبْنُوَمَهِيْبُ)1(

البُخَارِيِّ.عنحَدَّثَمَنْآخِرُهُوَ:المستَغْفِرِيُّجَعْفَر)3(قَالَ

وَثَلَاثِوَعِشْرِينَتِسْعٍسَنَةَمَاتَفَاِنَّهُ؛إِطْلَاقِهِعلىذَلِكَليس:قُلْتُ

وَغَيْرُهُ.بِبَغْدَادَالمَحَامِليّ)4(بَعْدَهُوَبَقِيَ،مِئَةٍ

مِراراًذِكرُهتقدَّموقد،5/435:التعليقتغليقمنوالتصويب)محفَد(،:إلىالاصلفيعرَّفت1()

.3/739:للخليلي"لارشادا"لترجمتهوينظر،وسيأني

تغليقفيلماموافقاًالاَنيالمؤلفكلاممنوالتصويب)الداوودي(،:إلىالأصلفيتصحفت)3(

المشهور،إلى5فغثرالناسخفاستغربه()البازدوي:الأصلأصلفيمكتوباَكانولعلَّه،التعليق

الأنسابفياكمابُخارىطريقعلىنَسَفلمدينةتابعةٍقريةٍإلىنسبةوالبَزْدَوِيُّ،أعلمواددّه

وسير،3/158:التقييدلترجمتهينظر،مئةٍوثلاثوعشرينَتسعٍسنةَتوفي،3!3/10:للسَّمْعانيّ

(.غدَّةأبي)ط8/168=الهند()ط6/001:الميزانولسان،51/937:النبلاءأعلام

فيالمُسْتَغْفِرِيِّترجمةوتنظر،التعليقتغليقمنوالتصويب(،)حفص:إلىالأصلفيتصحَفت)3(

.17/465:النبلاءأعلاموسير،3/3011:الحفاظتذكرة

توفيفاضلمو،فقيهثقه،البغداديُّالقاضياللهعبدأبوالضَّبِّيُمحمَّدبنإسماعيلَبنالحُسَينُ:هو4()

النبلاء:أعلاموسير،13/501:للشَمْعانيِّالأنسابفيترجمتهتنظر،مئةوثلاثثلاثينَسنةَ

"الجامعَعنهيَرويولاأحاديثَجُملَةَمُطلَقةًروايةًعنهيرويإنَّماوالمَحَامِلي15/158ُّ،

المُستغفريِّالحافظِعلى-5/435:التعليقتغليقوفيهنا-هاالمؤلِّفِواعتراضُالصَّحيحَ"،

الحافظُنقلفقدوالَأ،المستغفريّلعبارةالمختَزَلِنَقلِهأساسعلىبناهُلا!سنَه؛وَجيهٍغيرُاعتراض

بنمنصور:نسفتاريخفيالمستغفري)وقال:فقال؛بتمامهاعبارتَهأ3/95التقييدفينُقْطَةَابنُ

فيالمِزِّيُّالحافظُنقلهاوكذلكه،1"..0("الجامعَإسماعيلَبنمحثَدعنرَوَىمَنآخِرُمحمَّد...

برواية--كغيرهالبخاريِّالامامعنروايتَه-تَرَى-كماقئدَفقد،34/436:الكمالتهذيب

بمَاتاً.عليهللاعتراضوجهَفلا؛الصحيحعلى"االصحيح
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بْنِمُحَمَّدِمِنْ"الجَامِعَ"سَمِعَ:الفَرَبْرِيِّيُوسُفَ/بْنِمُحَمَّدِقَوْلُوَأَمَّا

لَمهفكَاءَّنهُغَيْرِي)1(.عَنْهُيَروِيهِأَحَدبَقِيَفَمَا،رَجُلأَلْفَتِسْعُونَإِسْمَاعِيلَ

المَذْكُوزِ)1(.البَزْدَوِيِّبِبَقَاءِيَشْعُرْ

أَبُوالحَافِظُ:"الصَّحِيحَ"عَنْهُرَوَىمَنْخَاتَمَةُالبَزْدَوِيَّبِأَنَّصَرَّحَوَمِمَّنْ

وَغَيْرُهِ)3(."التَّقْنِيدِ"فينُقْطَةَابْنُوَتَبِعَهُ،مَاكُوْلَاابْنُنَصْرٍ

البُخَارِيِّ:عنالرُّوَاةِوَمِنَ

"الأَدَبِكِتَابَعَنْهُزَوَى،4(البَزَّازُ)--بِالجِيمِالجَلِيلِبْنِمُحَمَّدِبْنُأَحْمَدُ-

:الكمالوتهذيب1،5/74:دمشقتاريخفيطريقهمنمنقولةوالحكاية،3/9:بغدادتاريخينظر1()

وقد،13/614:الاسلاموتاريخ،1/11وه946و13/893:النبلاءأعلاموسير،14/443

الفربريَّأن-يَصِحَّ-ولَم)وُيروَى:فقال؛15/13السِّيَرفيالحكايةَهذهالذهيئالامامُضعَّف

-فيماالذهيئالامامقالالصَّفَّار،اللهعَبدبنأحمدُ:هو؛مجهولمرجلسوالحكايةسَنَدوفيقال...(،

الصَّفارَوثَّقلكنَّههو(،مَنيُدْرَىالا:-68الورقة:الاخباريتحفةفيعنهالدِّينناصرابننقله

النقلمَوطِنفيأخطأالدِّينناصرابنَأنَّفأُرى37،ص:البخاريِّترجمةفيهجزءٍفيإشارةًهذا

أعلم.واللهآخَرَ،صَفَّاراًجهَّلالذهبيَالامامَولعلَّ؟النّسبةبمُطلَقمغترُّا

المتكَلَّمغيرالصحيحوالسَّماعالمتقَنَةالروايةقَصدعلىذلكقالالفربريَّأنَّ-أعلموالله-أُرى)3(

الاماممنسَماعِهفيمملِّمقدالذِّكْر-الاَنفةترجمتهمصادرفي-كماالبَزْدَويَّلأنَّ؛فيه

قَرأَوانما،أصلاًللصحيحأصلعندَهيكُنولم،سَمِعَهحينَسِنِّهصِغَربسببوضُعِّف،البخاري

الامامأصلُعندهكانالذيالفربريِّمنهذايبلُغوأين،شاكرٍبنحمَّادأصلمنعليهالناسُ

.1/387:للباجيوالتجريحالتعديلينظر!؟دَهراًولازَمَهبخطّهالبخاري

.1/514:المشتبهوتوضيح،935-3/358:والتقييد،7/187:الاكمالينظر)3(

وتوضيح34/101،:الاسلاموتاريخ3/917،:والاكمال4/438،بغداد:تاريخينظر)4(

3/536.:المنتبهوتبصير،3/544:المشتبه

1481/11
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م!

طَرِيقِهِ)1(.مِنْسَمِعْنَاهُ،المفرَدِ"

الصلَاِة((فياليَدَيْنِ"رَفْععَنْهُرَوَى،الخزاعِيإِسْحَاقَبْنُوَمَحْمُودُ-

حَدَّثَمَنْآخِرُوَهُوَأَيْضًا)1(،طَرِيقِهِمِنْسَمِعْنَاهُمَا،"الامَامِخَلْفَوَ"القِرَاءَة

بِبُخَارَى)3(.عَنْهُ

أَفْعَال"خَلْقرَاوِي،البُخَارِيُّالصَّمَدِعَبدِبْنِرَيْحَانَبْنُوُيوسُفُ-

عَنْهُ)4(.العِبَادِ"

مِنْسَمِعْنَاهُ،لَهُالوَالدَيْنِ""بِرِّكِتَابِزَاوِيدِلُّوْيَةَ)5(،بْنُوَمُحَمَّدُ-

عَاليًا)6(.طَرِيقِهِ

الكَبِيْرِ""التَّارِيخِرَاوِيفَارِسر)7(،بْنِسُلَيْمَانَبْنمُحَمَّدُأَحْمَدَوَأَبُو-

.(4)68=1/535:المؤسسوالمجمع)331(،=84ص:المفهرسالمعجمينظر1()

المؤسس:والمجمع1(،0وه01)6=61ص:المفهرسوالمعجم1/0،35:بغدادتاريخينظر)3(

76(.0و761)=918و3/091

.3/689:للخليليالارشاد""ينظر)3(

يوسفَبنمحمدروايةهي-الكتابعنهاطُبعالتي-وهيالكتابلهذاالمتداوَلةالرواية)4(

أعلم.فادده،بترجمةٍلهظَفَرتُولا،رَيْحانابنِزوايةَذَكَرمَنأجدولم،الفِرَبْريِّ

وعشرينتسعٍسنةَتوفي،فاضلثقه،النَّيْسابُوريُّالدَّقَّاقدِلُّوْيَةَبنأحمدَبنمحفَديكرأبو:هو)5(

=5/037:للسَّمْعانيِّوالأنساب3/834،:للخَليليإالارشاد"لترجمتهينظر،مئةوثلات

(.)الدقَاق

1(.040)=3/393:المؤسسوالمجمع331(،)=83ص:المفهرسالمعجمينظر)6(

النزولَالاماممنالتَمَسوكانفُضَيل(،)بابإلى""التاريخأولمنالبخاريِّالامامعلىقَرَأ)7(

"الارشاد"لترجمتهينظر،مئةٍوثلاتع!ثرةَاثنتَيسنةَتوفي،لذلكفأجابَهبنَيْسابُورَدارهفيعليه

(.)الدلَّال=5/431:للسَّمْعانيِّوالأنساب،3/858:للخليلي
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مِنْهُ)1(.قِطْعَةًطَرِنبقِهمِنْسَمِعْنَا،عَنْهُ

"التَّارِيخِرَاوِيالخَفَّافُ)3(،السَّلَامِعَبدِبْنِأَحْمَدَبْنُوَعَبدُاللّهِ-

عَنْهُ."الأَوْسَطِ

ميصص

"التَّارِيخِرَاوِيالأشْقرِ)3(،الرَّحْمَنِعَبدِبْنِمحَمَّدِبْنُوَعبدُاللّهِ-

الصَّغِيرِ"عَنْهُ)4(.

5(.5)3=3/55:المؤسسوالمجمع063(،)=166ص:المفهرسالمعجمينظر1(

4.1/88:النبلاءأعلاموسير،13/175:الاسلامتاريخلترجمتهينظر3(

.41/303:النبلاءأعلاموسير)الأَشْقر(،-1/936:للسَّمْعانيِّالأنسابلترجمتهينظر3(

الثلاثةتواريخهبينالنفريقعلىالبخارفيالاماملمصنَّفاتجردهمفي-زَمنٍ-منذُالناسِعادةُجَرَت(4

علىمرئمبأحدُهما،فقطاثنينتاريخَينإلَّايصنِّفلمالبخاريَّالامامَأنَوالواقعُ،أعلاهالمذكورة

وقعالذيوهووالسِّنينالطبقاتعلىمرتَّتبوالثاني،الكبير""التاريخيالمعروفوهوالهجاءحروف

والصوابُ"الصغير"،يسمِّيهوبعضهم،الأوسطالتاريخ"يسمِّيهفبعضهمتسميتهفيالاختلاف

تقدمتوقد،البخاريِّالامامعنرواياتهاختلافُفيهالاختلافَأوجبوالذي،واحدتاريخأنَهما

ابنورواية111(،:)صالبخاريِّالاماملدىالتصنيفمنهجيةعنالكلامأثناءذلكإلىالاشارةُ

وقد،دمشقتاريخفيعساكِرَابنُنَقلاًالحافظُالعِلْميةمادَّتهامنكثيراًاستوعَبَقدالأَشْقَر

طاالخَفَاف)روايةالمطبوعتَين"الأوسط"التاريخبرواقَيوقارنتُهاالنقولَتلكاستخرَجتُ

أنَّكما،طَفيفةبأشياءإلَّاتخالفهماأجدهافلموزايدا(الهنداطاللَّبَّادزَنْجَوَيهورواية،اللحيدانا

الإماممن"التاريخَ"سمعلأنه؛وزَنجويهالخَفَّافرواتَنمنحَجماًأصغَرُالأَشقَرابنروايةَ

قضيةيعالِجوالكتابُ،1/1183:الكمالتهذيبفياكماومسّينوأربعينثمانٍسنةَببغدادَالبخارفي

أثناءالمذكورةالعِلميةالتفاصيلمنكئيراًلعلَّبل،رَيبٍبلاتوسُعيةٍطبيعةٍذوفهوالوفياتتقييد

الأَشقَر،ابنسمعهاالتيالأولىالنسخةفيموجودةًتكنلموزَنْجَويهالخّفَّافرواقَيفيالكتاب

هذا،وزَنجويهالخفَّافيرويهالذيغيرَتاريخاًيرويالأشقرابنَبأنَّالاعتقادُدَرَجذلكفبسبب

مُجي!ب.قرينبإنَّهالعُمر،فيبَسْطةًمستَقِلتأليفٍفيلِبَسطهتعالىادلهمننَرجوبحثٍملخَّص
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عَنْهُ."الضُّعَفَاءِ"كِتَابِرَاوِيمُوسَى)1(،بْنُوَادَمُ

الحمانذِ:الأَئِمَّةِمِنَعَنْهُرَوَىوَمِمَّنْ

الحَافِظُخَلَفٍبْنِأَحْمَدَبْنُوَإِسْحَاقُالمُسْنَدِيُّ)1(،مُحَمَّدٍبْنُاللهعَبدُشَيْخُهُ

التِّرْمِذِيُّعِيسَىوَأَبُو،""صَحِيحِهِغَيْرِفيالحَجَّاحِبْنُومُسْلِمُ،مِنْهُأَسَنُّوَهُوَ

مِنْهُسِمَاعِهِتَصْحِيحِوَفي،"))سُنَنِهِفيالنَّسَالِيُالرَّحْمَنِعَبدِوَأَبُو،""جَامِعِهِفي

الحَرْبِيُّإِسْحَاقَبْنُوَإِبْرَاهِيمُالله!3(،/شَاءَإِنْالفَصْلِهَذَاآخِرَأَذْكُرُهَاقِصَّة

بْنُأَحْمَدُبَكْرٍوَأَبُو،التَّصَانمفِصَاحِبُالنَّبِيلِعَاصِمٍأبيبنُبَكْرٍوَأَبُو،الفَقِيهُ

زُرْعَةَوَأَبُوحَاتِمٍوَأَبُوالشَّهِيرِ،"المُسْنَدِ"صَاحِبُالبَزَّارُالخَالقِعَبدِبْنِمُحَمَّدِ

البُخَارِيُّقتيْبَةَبْنُوَمُحَمَّدُالكَبِيْرُ،الفَقِيهُالمَرْوَزِيُّنَصْرٍبْنُوَمُحَمَّدُالرَّازِيَّانِ)4(،

مُوسَىبْنِمُحَمَّدِبْنُوَجَعْفَرُ،الخَفَّافُعمرووَأَبُو،مِنْهُأَسَنُّوَهُوَقَرَا!لنُهُ

)1(

)3(

)3(

)4(

خمسٍسنةَوجبفيتوفي،وافيةًترجمةًلهأجدلم،الزَيقُرىمنقريبماإلىنسبةً؛الخُوَارِيُّهو

آدمورواية،33/561:الإسلاموتاريخ،3/317:نُقْطةَلابنالاكمالتكملةينظر،مئةٍوثلاث

.اليومأيدينابينالمتداوَلَةالمطبوعةهي

وتهذيب13/365،:للسَّمْعانيِّالأنسابلترجمتهينظر)السندي(،:إلىالأصلفيتصحَّفت

16/95.:الكمال

جزءِفيالمقدِسيُّالدَّينضياءُالحافظُ:أيضاًالبخاريِّالاماممنالنَّساليالامامبسماعجَزَمقد

عنالرواةفيفقطالتِّرْمِذيِّذِكرَمتعقِّباًقالحيث؛النَبَلالمشايخفيعساكرابنلأوهامتعقُّباته

مننُسخةٍغيرفيرأيتُه؛الصّيامكتابفيالنَّسائيئُعنهروى)وقد:58صالبخاريالإمام

عنالمسألةفيالحاسمُالنقلُقريباوسيأني!،1...(الأطراففيأيضاًمَذكوروهوالسُّنَن"،"

له.فاصطَبِر،نفسهالنَّساليالامام

.7/191:والتعديلالجرحينظر،الذُّهْليوبينبينَهجرىمابسببأخيراًعنهالروايةَتركا
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بْنُوَالحُسَيْنُ،بِالعِجْلِالمَعُرُوفُغَانِمٍبْنِمُحَمَّدِبْنُوَالحُسَيْنُ،النَّيْسَابُورِّيانِ

وَكانجَزَوَة)1(الملقَّبُالأَسَدِيُّمُحَمَّدٍبْنُوَصَالحُ،القَبَّانِيُّزِيَادٍبْنمُحَمَّد

الدُّنْيَا،أبيابْنُبَكْرٍوَأَبُو،السِّجِسْتَانِيُّدَاوُدَأبيابْنُبَكْرٍوَأَبُو،بِبَغْدَادَمُسْتَمْلِيهِ

وَاسْمُهُ:،الحَضْرَمِيُوَمُطَين،خُزَيْمَةَبْنِإِسْحَاقَبنُبَكْرٍأَبُوالأَئِمَّةِوَإِمَامُ

مَعْشَرٍوَأَبُو،بُجَيْرٍبْنِمُحَمَّدِبْنُعمرالبُجَيْرِيُّ)1(:وَالحَافِظُ،الدّهِعَبدِبْنُمُحَمَّدُ

،صَاعِدٍبْنِمُحَمَّدِبْنُوَيَحْيَى،الحَافِظُالنَّسَفِيئُيَعْقُوبَبْنِأَحْمَدَبْنُالفَضْلُ

اَخِرُوَهُوَالمَحَامِلِيُّإِسْمَاعِيلَبْنُوَالحُسَيْنُ،الأَخْرَمِابْنُيُوسُفَبْنُوًيعْقُوبُ

علىالتَّنْبِيهِمِنَيَكْفي،حَصْرُهُمْيُمْكِنُلاوَأُمَمبِبَغْدَادَ)3(،عَنْهُحَدَّثَمَنْ

المتُقَدِّمَةُ)4(.الفِرَبْرِيِّحِكَايَةُكَثْرَتِهِمْ

الدِّينِجَمَالُالحَافِظُفَحَكَى:عَنْهُالنَّسَافِيُالرَّحْمَنِعَبدِأبيرِوَايَةُوَأَمَّا

فِيهِ:قَالَحَديثًاالصَّوْمِفيالنَّسَالِيِّعن""السُّقًالسُّنِّيِّابْنِزِوَايَةِفيأنَّ:المِزِّيُّ

،حمَّادٍعَنْ)5(عمر،بْنُحَفْصُحَدَّثَنَا:البُخَارِيُّإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا

)1(

)3(

)3(

)4(

)5(

(.)جرزره:إلىالأصلفيتصحَّفت

.3/69:للسَّمْعانيِّالأنسابينظر(،)البحتري:إلىالأصلفيتصحَّفت

العُمَريُّمحمَّدبنفارِسِبناللّهعَبدُظُهَيرٍأبو:البخاريِّالاماممنالسَّماعَادَّعىمَنآخِرُ

ولسان35/3،35:الاسلامتاريخلترجمتهينظر،مئةوثلاثوأربعينستٍّسنةَالمتوفَّى،البَلْخِيُّ

قَولِهصِحَّةَأَعْتَقِدُ)مَا:ثَمَّةَالمؤلفقالوقدغدة(،أبي)ط4/435=الهند()ط3/315:الميزان

أَحَداًأَنَّأَعْتَقِدُكنتُوما،الدُّنيافيأَصحابِهخاتِمةُفهوصادِقاًكانفانْ،البُخاريِّمنالسَّمَاعفي

.!ا(أعلمفاللّه،عنهيَروِيمِمَّنالمَحَامِليِّبعدَبَقِيَ

.151ص:تقدَّمماينظر

)بن(.:إلىالأصلفيتصحَّفت
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عَائِشَةَ؛عن،عُرْوَةَعنالزُّهْرِيِّ)1(،عن،رَاشِدٍبْنِوَالنُّعْمَانِمَعْمَرٍعن

الحَدِيثَ)3(.000(تُذْكَرُ/لَعْنَةٍمِنْ!ي!اللهزَسُولُلَعَنَما:قَالَتْ

وَأَبُو،الاُشْيُوْطِيُّعِليٍّوَأَبُو،الكِنَانِيُّمُحَمَّدٍبْنُحَمْزَةُرَوَاهُوَقَدْ:المِزِّيّقَالَ

يُتتنُوهُ)3(.لَمْ،فَقَطْ(إِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِ)عن:النَّسَائِيِّعن،حَيُّويَةَابْنُالحَسَنِ

حَمْزَةَ،عن،النَّحَّاسِالرَّحْمَنِعَبدِعن:بِخطَّهِالصُّورِيِّأَصْلِوَفي:قَالَ

(.الطَّبَرَانِيُّبَكْرٍأَبُووَهُوَ،إِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا:النَّسَانِيِّعن

ابْنُكَانَإِنْ،الحَدِيثِهَذَاسِوَىرِوَايَةًعَنْهُلِلنَّسَايِّنَجِدْوَلَمْ:المِزِّيُّقَالَ

إِبْرَاهِيمَ،بْنِإِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِعنالكَثِيرَالنَّسَالِيئُرَوَىوَقَدْ،حَفِظَهُالسُّنِّيِّ

كِتَابِفيوَرَوَى،شُيُوخِهِبَعْضِفيالبُخَارِيَّيُشَارِكُوَهُوَ،عُلَيَّةَابْنُوَهُوَ

عِدَّةَالبُخَارِيِّعنالخَفَّافِالسَّلَامِعَبدِبْنِأَحْمَدَبْنِعَبدِاللهعن"الكُنَى"

مِنْهُ.يَسْمَعْوَلَمْالبُخَارِيَّ(يَلْقَ)هلَمْأَنَّهُفيظَاهِغقَرِينَهفَهَذِهِ:قَالَأَحَادِيثَ)4(.

المِزِّيِّ)6(.كَلَامُانْتَهَى

الهامش.فيأُصلِحتثم(،)المهدي:إلىالأصلفيتصحَّفت1()

.الصِّيامكتابفيالنانيالبابوهو،رَمضانَشَهرفيوالجُودالفَضْلباب=4/531:المجتبىينظر)3(

آ(.04)6=3/46:الكبرىالنَّسائيسننينظر)3(

عنهالخَفَّافِعنرَوَى)وكَونُه:9/47الثهذيبتهذيبمنالبخاريِّالإمامترجمةفيالمؤلفقال(4)

والله،أَصحابِهِبَعضِعَنيَأْخُذَأَنْفاحْتَاجَعَنهيُكْثِرْلمأنَّهالظاهرُبل،لَقِيَهُيَكونَأَنْيَمْنَعُلَا

اوو.(أعلم

الكمالخهذيبوتذهيب،الكمالتهذيبمنوالتصويب)يكن(،:إلىالأصلفيتصحَّفت)5(

8/34.:للذهيئ

)16673(.-31/79:الاشرافوتحفة،437-43/436:الكمالتهذيبينظر)6(
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يَلْقَهُ)1(.لَمهبِاءَّنهُجَزَمَبَلْ،الذَّهَبِيُاللّهِعَبدِأَبُوالحَافِظُذَلِكَعلىوَتَبِعَهُ

أَبُوالكَبِيْرُالحَافِظُقَالَفَقَدْتَبِعَهُمَا؛مَنْوَعلىالوَهْمُعَلَيْهِمَاتَمَّوَقَدْ

مِنْ"الإيمَانِ"كِتَابِفيمَنْدَهبْنِيَحْيَىبْنِمُحَمَّدِبْنِإِسْحَاقَبْنُمُحَمَّدُاللّهِعَبدِ

بِسَفْحِالهمادِيعَبدِبْنِأَحْمَدَبْنِمُحَمَّدِبِنْتِفَاطِمَةَعلىجَمِيعَهُقَرَأْتُهُالَّذي-تَأْلِيفِهِ

بْنِمَحْمُودِ)3(عن،كِتَابِهِفياللههِبَةِابْنُنَصْرٍأَبُوأَخْبَرَكُمْلَهما:قُلْتُ؛قَاسِيُونَ

أَبُوأَخْبَرَنَاأَخْبَرَ؟:الرُّسْتُمِيَالفَقِيهَالعَبَّاسِبْنَالحَسَنَأَنَّ:مَنْدَهابنِإِبْرَاهِيمَ

أَبِي؛أَخْبَرَنَا:قَالَمَنْدَه)3(؛ابْنِعَبدِاللّهِأبيالحَافِظِابْنُالوَهَّابِعَبدُعمرو

سَمِعْتُ:قَالَ؛الرَّحْمَنِعَبدِأَبُوالنَّسَافِيُأَخْبَرَنَا:الكِنَانِيُّحَمْزَةُأَخْبَرَنَا:-قَالَ

بْنَعمروهُوَ)مُحَمَّد(نبَكُونَأَنْأَخْشَى:نبَترلُالبُخَازِيَّإِسْمَاعِيلَبْنَمُحَمَّدَ

اسْمِهِ)4(.فيشُعْبَةُوَهِمَ،مُحَمَّدًاأَعْرِفُوَلَا؛/عُثْمَانَ

:الاسلاموتاربخ13/793،النبلاء:أعلاموسير8/33،:الكمالتهذيبتذهيبينظر)1(

37.ص:البخاريِّترجمةفيهوجزمو،91/143

والمَجْمَع(،5)5=35ص:المفهرسالمعجممنوالتصويب)محمَّد(،:إلىالأصلفيتصحَّفت)3(

33/383.:النبلاءأعلاموسير،64/151:لاسلاماثاريخلترجمتهوينظر3/936،:المؤسس

)ريذه(.:إلىالأصلفيتحرَّفت)3(

فينحوَهقالَقدالبخاريالاماموكلامُ)114(،بعد=1/366:مَنْدَهلابن""الايمانينظر)4(

شعبةَطريقمنالحديثَاخرجأنبعد""صحيحهفيأيضأنَحوَهوقال،1/4:الصغيرتاريخه

)6913(.:برقم

فيإليهااُشِيرَقدمَنْدَهلابن""الايمانكتابمنالمنقولةالفائدةهذهأنَّبالدكْرالجديرومن

حياةفيمكتوبة()الأصلالنسخةوتلك،الخَطّية)13/793(النبلاء"أعلام"سِيَرنسخةهامش

تحقيقمقدمةفياكمابالقاهرةالمحموديةالمكتبةفيموقوفةًوكانت،الذهيئالامام

1934/با
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عن،مَوْهِبٍبْنِاللهعَبدِبْنِعُثْمَانَ)1(بْنِمُحَمَّدِعن،شُعْبَةَحَدِيثِإلىيُشِيرُ

الجنَةَ...(يُدْخِلُنِيبِعَمَل)أَخْبِرنِي:حَدِيثِفي،إَّلوبَأبيعن،طَلْحَةَبِنِمُوسَى

)4(نُعَيْمٍوَأَبُوالطَّحَّانُ)3(وَخَالدالقَطَّانُ)3(يَحْيَىشُعْبَةَفَخَالفَالحَدِيثَ،

الصَّوَابُ)6(.وَهُوَ،عُثْمَانَبْنُعَمْرُو:فَقَالُوا؛عَةوَجَم!(يُوسُفَ)ْبْنُوَإِسْحَاقُ

وَلَمْ،البُخَارِيِّعنرِوَايَتَهُالنَّسَالِيِّعنحَفِظَالسّنِّيِّابْنَأَنَّبِهَذَافتَبَيَّنَ

النَّسَانِيُّأَخْرَجَهَاالتِيالأَحَادِيثِمِنَكَثِيرًاأَنَّوَيُحْتَمَلُنَفْسِهِ)7(،عِنْدِمِنْيَنْسِبْهُ

متوليَهووكان،المكتبةبهذهالمعتَنينأشهَرمنحَجَبرابنُالحافظوكان،ا!05-1/471السِّيَر:=

نُسَخهاإلىالرجوعدالمَوكان،ذلكأثناءَكتبهابفهرسةقاموقد،توفَيَأنْإلىخزانتهاشؤونِ

يُدرىفلا،3/906:والدررالجواهرفيالشَخَاويُّالحافظتلميذُهكفَهذلكذكركما،لنفاسَتها

علىتعليقاتهمنهوالهامتزَذلكأنَّأم؟الهامنرذلكمنهناهاذَكَرهماالمؤلفاستفادَهل

أعلم.فالله؟النسخةتلك

الكلامقبلَأخرجهفقد؛مَنْدَهلابن""الإيمانمنوالتصويب)عمر(،:إلىالأصلفيتصحَّفت1()

آنفاً.عنهالمنقول

(.الرسالة)33538/ط=5/174:مسندهفىأحمدالإمامروايتَهأخرج)3(

تهذيبخالدٍلترجمةينظر،الناسخمننظرٍتردّدوهو)القطان(،:إلىالأصلفيتصحَّفت)3(

مسلم:صحيحعلىالمستخرَجمسندهفيعَوَانَةَأبوأخرجهاإليهاالمشُارُوروايتُه،8/99:الكمال

1/701=.)19(

.(4)9:المفرَدالادبفيالبخاريُّالامامروايتَهأخرج(4)

1(.)33=1/516:""الايمانكتابفيمَنْدَهابنُالحافظُ-السابقةالروايات-معروايثَهأخرج5()

الحديثعللينظر،بذلكالوهمُيلزَمُهفلاو،عَمرٍأخوهوشعبةُعنهروىمحمَّداًالذيإنَّ:قيلَ)6(

أعلم.فادلّه36/98،:الكمالوتهذيب،183-3/181:حاتمٍأبيلابن

مهمًّانَصًّاالنَّسائيِّالامامعنالتهذيبتهذيبمنالبخاريِّالامامترجمةفيالمؤلفنَقَلقد)7(

لمالنَّسائيَأنَّمِنالمصنِّفُرَجَّحهمَا)وأمَّا:9/64فقال؛القضيةهذهفيالخلافِمادَّةيَحسِم
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،نُعَيْمٍأبيوَعن،إِبْرَاهِيمَبْنِمَكِّيِّعن،إِبْرَاهِيمَبْنِإِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِعن

ظَنَّكَمَالافيهَا،شَيْخَهُالبُخَارِيُّيَكُونَأَنْ،البُخَارِيِّشُيُوخَمِنْجَمَاعَةٍوَعن

أَعْلَمُ.وَاللّهُ،عُلَيَّةَ)1(ابْنُإِبْرَاهِيمَبْنِإِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُأنّهُوَغَيْرُهُالمِزِّيُّ

فَأَمَّا،البُخَارِيِّعنحَمَلُواالخَمْسَةِالأَئِمَّةِمِنَثَلَائَةًأَنبِهَذَالَنَاوَتَلَخَّصَ

فَمَامَاجَهابْنُوَأَمَّا،رِوَايَةعَنْهُلَنَاتَقَعْلَمهلَكِنْ،بِالبَصْرَةِبِهِاجْتَمَعَفَقَدِدَاوُدَأَبُو

أَعْلَمُ.وَالله،لَقِيَهُأَظُثُّهُ

)3(،أَنْفُسٍسَبْعَةُ"الصَّحِيحِ"الجَامِعِفيالبُخَارِيِّالامَامِوَبَيْنَتثنَنَا:تَنْبِيه

جَرًّا.وهَلُمَّثَلَاثٍسَنَةِوَسَطِمِنْسَمِعَمِمَّنْشُيُوخِنَاعَامَّةَذَلِكَفيسَاوينَاوَقَدْ

1(

3(.

مأمونثقة:فيهوقاللَقِيَهم"الذينشيوخِه"أسماءفيذَكَرَهفقدمَردُود؟فهو؛البُخاريَّيَلْقَ

الامامتصريحمعلهحاجةَولاهنا،هاذكرهماملخَّصساقَثمكَتز(1ه،حديثٍصاحبُ

الإمامبسماعالجازمينمنكانأنهالمقدسيئالضياءالحافظعنالنقلتقدَّموقد،المنقول!النَّسائيَ

.451:صينظر،البخاريِّالاماممنالنَّسالي

أوعُلَيَّةَ()ابنَذَكَرَفاذاإسماعيلَ(،بن)محمَّدتسميةَيُطلِقُماكثيراًالنَّساليَالامامَأنَّهذايؤيّدُ

عنبروايتهمقيَّدعندَهالمُطلَقَالاسمَأنَّوأُرى،قيَّدَهغيرَهمأو(الطَبَرانيَّبكرٍ)أباأو(سَمُرَةَ)ابنَ

ابنِرِوايةِفي)وَجَدْتُ:9/54التهذيبتهذيبفيحَجَرٍابنُالحافظقالفقد؛البخاريِّالامام

تقضإلىبحاجةٍالأمريزالوماه،1أَحَادِيثَ(عِدَّةَالبُخاريِّعَنالكُبْرى""السُّقَفيالأَحْمَرِ

أعلم.والله،دَقيقٍ

الأَوَّلعَبدِالوَقْتِأبيإلىثُلاثيةًبهايَصِلُطُرقٍعِدَّةِمنيرويهالمؤلفَفانَّ؛المتَّصِلبالسَّماعيعني

عن،الذَاوُديِّالمظفَّربنمحمَّدبنالرحمنعبدعن"الصحيحَ"يرويالذيالسِّجْزِيّعِيسَىبنِ

ص:المفهرَسالمعجملذلكينظر،البخاريِّالامامعن،الفِرَبْرِيِّعن،الحَمُّوْييِّأحمدَبناللّهعَبد

فيالمؤلفوقال،5/444:التعليقوتغليق،01-1/9(:المعرفة)طالباريوفتح35،36-

وو.1الأَرضِ(وَجْهِعلىاليومَيُوجَدُماأعلىالرواية)هذه:التغليق



1035/11

السالرهداية016

حَدِيثِمِنْالعَدَدِ؛هَذَابمِئْلِ"الصَّحِيحِ"خَارجَأَحَادِيثَجُمْلَةُلَنَاوَوَقَحَ

وَغَيْرِهِمْ.الحَضْرَمِيئ)3(هَارُونَبْنِوَمُحَمَّدِوَالمَحَامِلي)3(1()صَاعِدٍابْنِ

ثَمَاييَةُالمُتَّصِلِبِالسَّمَاعَأَصْحَابِهَاوَبَيْنَفَبَيْنَنَا؛الشتَةِالكتبِبَاقِيوَأَمَّا

.أَنْفُسٍ

سَبْعَةُوَئثنَهُفَبَيْنَنَا)4(؛وَاحِدَةٍبِاِجَازَةٍعَالِيًاأَكْثَرُهُلَنَاوَقَعَالنَّسَالِيَ/أَنَّإِلَّا

.أَنْفُسٍ

بِاِجَازَتَيْنِ)5(.لَكِنْ،"مَاجَهابْنِسُنوَ""التِّرْمِذِيِّ"جَامِحُوَكَذَا

)6(.عَامَّةٍبِاِجَازَةِإِلَّاعَالِيًالَنَايَفَحْفَلَمْ؛دَاوُدَ"أبي"سُنَنُوَأَمَّا

وَالسَّمَاعُ)7(؛كَئِيرَةٍبِاَجَايِزَإِلَّاعَاليَالَنَايَقَعْفَلَمْ؛"مُسْلِمٍ"صَحِيحُوَأَمَّا

رِزْق.

ع!يا%النَّبِيإِلىسَنَدًاالسِّتَّةِالكتبِأَعْلَى-ذَلِكَ-مَعَ"البُخَارِيِّوَ"صَحِيحُ

شُيُوخِهِمِنْجَمَاعَةوَعِنْدَهُ،سَمَاعًاوَأَقْدَمُهُمْ)8(أَسَنُّهُمْلِاءَّنهُ؛جِدًّاكَثِيرٍلثَيئءٍفي

1311(.و543و)517=903و148و414ص:المفهرسالمعجمينظر)1(

1(.905و)336=035و301ص:المفهرسالمعجمينظر)1(

أسانيدَلكن3/78،و3/131:المؤيمس!والمجمع1(،0)98-161ص:المفهرسالمعجمينظر)3(

أعلم.فالنِّه،ثُماف!طريقهمنالبخاريالامامإلىفاسنادُه؛سُباعئةالحَضْرَميإلىالمؤلف

35.ص:المفهرسالمعجمينظر(4)

.4ة3و5/944:التعليقوتغليق3،وه31ص:المفهرسالمعجمينظر)5(

.5/484:التعليقوتغليق،93ص:المفهرسالمعجمينظر)6(

93.ص:المفهرسالمعجمينظر)7(

الهامش.فيأُصلِحَتئم)تقدمهم(،:إلىالأصلفيتصخَفت)8(
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بِهَذِهِالييالأَحَادِيثَأَفْرَدْتُوَقَدْ،)1(بِوَاسِطَةٍحَدِيثَهُمْالبَاقُونَيَرْوِيإِنَمَا

.31/004:النبلاءأعلامسيرفيالذهيئالامامكلاممنمستفادَالعِبارةُهذه)1

الكتبأصحابُعنهمويرويمباشرةًالبخاريُّالامامعنهميرويالذينالمشايخهؤلاءومِن

:بواسطةٍالشئة

1/171(.:التهذيب)تهذيبه013سنةَالمتوفَىالعَسْقَلَافطظالاسأبيبنُادمُ-1

1/353(.:التهذيبهـ)تهذيبأ43سنةَالمتوفى،مولاهمالتَئميبِلَالٍبنسُلَبمانَبن؟لوبُ-أ

1/13(.:التهذيب)خهذيبه531سنةَالمتوفَّى،العابدمحمَّدٍبنثابت3ُ-

3/183(.:التهذيبهـ)تهذيب317سنةَالمتوفَى،الأَنْماطيالمِنْهالبنحَخاج-4

3/937(.:التهذيبهـ)تهذيبأ33سنةَالمتولم،الحِنميئُنافجبنا!م:اليَمَانأبو-5

1(.3/10:التهذيب)تهذيبوو411سنةَالمتولمالقَطَواف!،غَلَدٍبنخالدُ-6

1(.3/05:التهذيب)تهذيبرو313سنةَالمتوفَى،السُّلَميصَقوانَبنيحيىبنخَلأد7-

1(.4/6:التهذيب)تهذيبء433سنةَالمتوفَى،المِضريفىمَريمَأبيابنا!مبنسَعيد8-

93(.4/5:التهذيب)تهذيبوو331سنةَالمتوفى،غَلَدٍبنالضحاكُ:النَّببلُعاص!أبو-9

9(./60:التهذيبهـ)تهذيبأ18سنةَالمتوفَىالغَسَّاني؟،مُمذ!هِربنالأَغلىعَبدُ:دُنعهِرِابو-01

)تهذيبكل313سنةَالمتوفَىالخَوْلَاف!،الحَجَّاجبنالقُذُوسعبد:الحِذميىُّالمُغيرةأبو11-

/931(.6:التهذيب

التهذيب:)تهذيبء131سنةَالمتوفُّى،مولاهمالعَتَكيئُجبَلَةَبنعُثمانبنادلهعَبد:عَندانُ-11

/5.)174

/75(.6:التهذيب)تهذيبه331سنةَالمتوفى،مولاهمالعَدَويفىيَزيدَبناديةعَبد-13

.(7/64:التهذيبهـ)تهذيب313سنةَالمتولُّى،مولاهمالعَنسيمويىبنادلةعُبَبد-41

.(7/503:التهذيبهـ)تهذيب033سنةَالمتوفَىالصَّفَّارُ،مُسلِيمبنعَفان-51

7/363(.:التهذيب)تهذيبء531سنةَالمتوفى،المَزوَزيُشَقِبقٍبنالحسَنبنعلي-61

8/51(.:التهذيب)تهذيبء313سنةَالمتوفى،الكِلَابيُّاديهعُبَبدبنعاصمبنعمرو-17

(8/433:التهذيب)تهذيبء911سنةَالمتولم،المُلَائيئُدُكَيْنبنالفَضلُ:نُعَب!ابو-18
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8/313(.:التهذيبه)تهذيب531سنةَالمتوفَىالسُّوَاني،عُقْبَةَبنقَبِيْصَةُ-91=

)تهذيبه931سنةَالمتوفَى،الكوفطإسماعيلَبنمالِك:مولاهمالنَّهْدِتطُغَسَّانَأبو03-

/3(.01:التهذيب

1(.9/45:التهذيب)تهذيبه431سنةَالمتوفَى،مولاهمالتميميئُسابنطٍبنمحمَّد-31

3(.9/44:التهذيبه)تهذيب531سنةَالمتوفَّى،الأَنصارفيُالمثنىبنالدّهعَبدِبنمحفد-33

9/357(.:التهذيبهـ)تهذيب433سنةَالمتولى،الشدُوْيميئُالفَضْلبنمحفَد:عارِم-33

.(9/473:التهذيب)تهذيب!331سنةَالمتوفى،الفِزيادعيوسنطَبنمحفد-43

1(.01/49:التهذيب)تهذيبه431سنةَالمتوفى،الأَزْدفيُالمُهَلببنعَمروبنمعاوية-35

31(.01/3:التهذيب)تهذيبه318سنةَالمتوفى،العَفيئُأَسَدٍبنمُعَلَّى-16

36(.01/0:التهذيب)تهذيبه531سنةَالمتوفَى،التَّميميإبراهيمَبنمَكي-37

.(01/904:التهذيب)تهذيبه318سنةَالمتوفَى،الخُزاعيُخَمادٍبننُعَيمُ-38

1/175(.1:التهذيب)تهذيبوو531سنةَالمتوفَّى،مولاهمالشَّيْبانيُّكلادٍبنيحيى-93

36(.11/5:التهذيب)تهذيبه631سنةَالمتولى،المُحارِبنالحارِتبنيَعْلَىبنيحيى0-3

البخاريُّالاماممنهمسَمِعقدالأَنصاري(ومحفدٍوعَفَانَمُشهِير)كأبيالشيوخهؤلاءوبعضُ

الغالِب.فيبواسطةٍعنهميرويوهو،يَسيراَشيئاً

وهم:؛شيوخَتسعةِعنالروايةفيجميعُهمالسِّتةالكتبأصحابُاشتَرَك:فائدة

3/335(.:التهذيب)تهذيب!453سنةَالمتوفَى،الحَسَّانيُّزِيَادٍبنيحيىبنزِيَادُ-1

.(5/701:التهذيب)تهذيبوو643سنةَالمتوفَّى،العَنْبَريُإسماعيلَبنالعَظيمعَبدبنعباسط-3

3(.5/80:التهذيبه)تهذيب573سنةَالمتوفَى،الكِنْدفيُسَعيدٍبناللهعَبد:الأَشَبئُسَعيدٍأبو-3

7(.8/0:التهذيب)تهذيبه941سنةَالمتوفَّى،الفَلَّاسطُحَفصٍأبو،بَحْرٍبنعَليبنعَمرو-4

9/61(.:التهذيب)تهذيبه353سنةَالمتوفَّى،العَبْديُّعُثمانَبنبَشَارِبنمحمَّدُ:بُنْدار-5

التهذيب:)تهذيب353هسنةَالمتوفَى،العَنَزفيُعُبَيدٍبنالمثُّنَىبنمحفَد:الزَّمِنمولىأبو6-

.)9/377

=(.9/114:التهذيبأه)تهذيب65سنةَالمتوفَّىالبَحْراف!،القَيْسيئُرِبْعِيبنمَعْمَرِبنمحمد-7
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وَلَكِنَّهَا،الابْدَالُ:المُحَدّثُونَيُسَمِّيهِئَوْعوَهُوَ)1(،مُفْرَدٍضَخْمٍجُزْءٍفيالمثَابَةِ

عَزِيز.حَسَننَوْعوَهُوَ،بِدَرَجَتَيْنِعَاليَة

1(

التهذيب:)تهذيب!035سنةَالمتوفُّى)الحفيدُ(،الصَّغيرُالجَهْضَميئُنَصْرٍبنعليبننَصْر8ُ-

.)01/384

1/334).1:التهذيب)تهذيبوو135سنةَالمتوفَّى،الدَّوْرَقيُكَثِيرٍبنإبراهيمَبنيَعْقُوب-9

نِزاعمنهالبخاريِّالامامسَماعففيوو؛153سنةَالمتوفَّى،الجَوْهَريُّسَعيدِبنإبراهيمُأمَّا

.(1/701:التهذيب)خهذيب

الاماملجامعتحقيقهمقدمةفيلجرشاكرمحفدأحمدالعلَّامةالامامُالفائدةهذهإلىنَبَّهأنْسبَقوقد

بخ!مكتوبةالفائدةُهذهتكونأنْشاكُّا،حديثيمجموعًمننقلَهاأنهوذكَر،1/81:التِّرْمِذِيِّ

هنا.هانقلتُهاولذلك(؛)المؤلفحَجَرٍابنالحافظ

فىمصنفاتهجَرْدَقفيالسَّخَاويُّالحافظُ:تلميذاهذكَرَهالبُخاري(،بأَبْدالالدَّاري)بُغيَة:اسمُه

فياكما1:51/الورقة:الزمانعنوانفيالبِقَاعيُوالحافظُ=)56(،1/667والدُّرَر:الجواهر

العقياننظمفيالسيوطيأمَّاا،1/153:المنعمعبدلشاكر"العسقلانيحجر"ابنكتاب

ذلكعلىوتبعَه،أالسابقالمرجعفياكما(البخاريبأَبْدالالراوي)بغية:فسَمَّاه-05-ص

الفهارسفهرسفيالكتانيُّوالعلأمة=)185(،441ص:والدرراليواقيتفيالمنُاويُّالعلَّامةُ

ذِكرُتكرَّروقد،المتأخِّرينمنواحدِغيرُاكتراراًبهزَلَقتصحيفا5ًوأُرا1/336،:والأثبات

الحديثَذلكأخرج،شيخعنعالِياًالبخاريُّأخرجهما)بيان:باسمالأخيرَينعندَالكتابِ

أعلم.دلهوا،1/5133:لفهرسوا،(931)=041ص:قيتليوااا(عنهواحدٍعنلأئمةاأحَدُ
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فَصْل]1110

الإين!تِيطَانِييةِعلىنَيصَانجورَالبخَارِيِّذخولِق

مِتهَاوَخُرُوجِ!،الفقظِمَ!نمأتةِبسَبَبِبهِامْتحِنَؤما

بِهَافَأَقَامَ،وَمِئَتَيْنِخَمْسِينَ)1(سَنَةَنَيْسَابُورَالبُخَارِيُّقَدِمَ:الحَاكِمُقَالَ

الذَوَامِ.علىيُحَدِّتُسِيينَخَمْسَ

مي،،

بْنِمُحَمَّدِبْنَالحَسَنَسَمِعْتُ:يَقولُالبَزَّازَحَامِدٍبْنَمحَمَّدَفَسَمِعْت:قالَ

الرَّجُلِهَذَاإلىاذْهَبُوا:يَقولُالذُهْلِيَّيَحْيَىبْنَمُحَمَّدَسَمِعْتُ:يَقولُجَابِرٍ

مِنْهُ،السَّمَاعَعلىوَأَقْتلُوا،إِلَيْهِالنَّاسُفَذَهَبَ:قَالَ.مِنْهُفَاسْمَعُواالعَالمِالصَّالحِ

ذَلِكَ)3(.بَعْدَفيهفتكَلَّمَ؛فَحَسَدَهُ،يَحْيَىبْنِمُحَفَدِمَجْلِسِفيالخَلَلُظَهَرَحَتَّى

قَدِمَنماَ:يَقولُالحَخاحِبْنَمُسْلِمَسَمِعْتُ:مَحْمُودِبْنِأَحْمَدَبْنُحَاتِمُوَقَالَ

مانَيْسَابُورَأَهْلُبِهِفَعَلَعَالمًا/وَلَاوَاليًارَأَيْتُمانَيْسَابُورَ،إِسْمَاعِيلَبْنُمُحَمَّدُ[015/با

مُحَمَّدُوَقَالَ،مَرَاحِلَئَلَاثَأَوْمَرْحَلتَيْنِاسْتَقْبَلُوهُ،إِسْمَاعِيلَبْنِبمُحَمَّدِفَعَلُوهُ

غَدًاإِسْمَاعِيلَبْنَمُحَمَّدَيَسْتَقْبِلَأَنْأَرَادَمَنْ:مَجْلِسِهِفيالذُهليُّيَحْيَىبْنُ

نَيْسَابُورَ،عُلَمَاءِوَعَامَّةُيَحْيَىبْنُمُحَمَّدُفَاسْتَقْبَلَهُأَسْتَقْبِلُهُ.فَاِنِّي،فَلْيَسْتَقْبِلْهُ

إِنْفَاِنَّهُ؛الكَلَامِمِنَشَيئءٍعنتَسْألوهُلا:يَحْيَىبْنُمُحَمَّدُلَنَافَقَالَالبَلَدَ،فَدَخَلَ

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالتصويب)خمس(،:إلىالأصلفيتصحَّفت1()

بين.خطأأنَّهعلى،684ص:الباريفتحومقدمة،5/043

وتاريخ،13/453:النبلاءأعلاموسير،53/19:دمشقوتاريخ3/03،:بغدادتاريخينظر)3(

.91/636:لإسلاما
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وَكُلُّذَاصِبِيكُلُّبِنَاوَشَمِتَ،وَتثنَهُدئنَنَاوَقَعَعليهذَحْنُمابِخِلَافِأَجَابَ

عَلَىالنَّاسُفَازْدَحَمَ:قَالَبِخيرَاسَانَ.مُرْجِئٍوَكُلُّجَهْمِيئوَكُلُّرَافِفِيئ

أَوِالثَّانِياليَوْمِفيكانفَلَمَّاوَالسُّطُوحُ)1(،الدَّارُامْتَلأَتِحَتَّى)1(البُخَارِيِّ

أَفْعَالُنا)3(:فَقَالَ،بِالقُرْآنِاللَّفْظِعَنفَسَألهُزَجُلإِلَيهِقَامَقُدُومِهِمِنْالئَّالثِ

بَعْضُهُمْ:فَقَالَ،اخْتِلَافالنَّاسِبَيْنَفَوَفَّعَ:قَالَأَفْعَالنَا.مِنْوَألفَاظُنَا،مَخْلُوقَة

حَتَّى،اخْتِلَافتئنَهُمُفَوَقَعَ.يَقُلْلَم5:بَعْضُهُمْوَقَالَ.مَخْلُوقبِالقُرْاَنِلَفْظِي:قَالَ

فَاَخْرَجُوهُمْ)4(.الدَّارِأَهْلُفَاجْتَمَعَ،بَعْضِهِمْإلىبَعْضُهُمْقَامَ

ئنَمُحَمَّدَأَنَّ:المشًافيِمِنَجَمَاعَه)6(لِيذَكَرَ(:هعَدِيصابْنُأَحْمَدَأَبُووَقَالَ

ذَلِكَفيكَانَمَنْبَعْضُحَسَدَهُعَلَيْهِالنَّاسُوَاجْتَمَعَنَيْسَابُورَوَرَدَلماَإِسْمَاعِيلَ

وَاجْتِمَاعِهِمْ)7(إِلَيْهِالنَّاسِإِقْبَالِمِنْرَأَىلِماَنَيْسَابُورَ؛مَشَايئِمِنْالوَقْتِ

)1

)1

)3

)6

)7

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالتصويب)يعني(،:[لىالأصلفيتصحَّفت

684.ص:الباريفتحومقدمة،5/431

التعليقتغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالتصويب)النطوع)،:الىالأصلفيتصحفت

الفتح.ومقدمة

الفتح.رمقدمةالتعليقتغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالمثبت(،)أفعاله:الأصلفي

.91/936:لاسلاماوتاريخ،11/584:النبلاءأعلاموسير،-15/3939:دمشقتاريخينظر

فيطريقهمنمنقولةوالحكاية،56-45ص:الصحيحفيالبخاريُّعنهمرَرىمَنأساميفي

:الاسلاموتاريخ11/453،454-النبلاء:أعلاموسير51/19،19-:دمشقتاريخ

.1/338:الكبرىالشافعيةوطبقات،91/166

فيلماموافقالروايةمصادرمنوالتصويب(،الجماعة)ذكرت:إلىالأصلفيالعبارةتصخَفت

684.ص:الباريفتحومقدمة،5/431:التعليقتغليق

الرواية.مصادرمنوالتصويب،لإفرادبا()واجتماعه:الأصلفي
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بِالقُرْانِاللَّفْظُ:يَقولُإِسْمَاعِيلَبْنَمُحَمَّدَإِنَّ:الحَدِيثِلأَصْحَابِفَقَالَِ،عَلَيْهِ

يَا:فَقَالَرَجُلإِلَيْهِقَامَ،البُخَارِيِّمَجْلِسَالنَّاسُحَضَرَفَلَمَّا.فَامْتَحِنُوهُ،مَخْلُوق

فَأَعْرَضَ؟مَخْلُوقٍغيرُأَمْهُوَمَخْلُوق،القُرآنِفيبِاللَّفْظِتَقُولُمَا،اللّهِعَبدِأَبَا

القُرانُ:فَقَالَ،الثَّالثَةِفيالبُخَارِيُّإِلَيْهِفَالْتَفَتَ--ثَلَاثًايُجِبْهُوَلَمْالبُخَازِيُّعَنْهُ/

الرَّجُلُفَشَغَّبَ.بِدْعَةوَالامْتِحَانُ،مَخْلُوقَةالعِبَادِوَأَفْعَالُ،مَخْلُوقٍغَيْرُاللّهِكَلَامُ

عَنْهُ.وَتَفَرَّقُوا،النَّاسُوَشَغَّبَ

يُوسُفَبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا:الهيثَمِأبيابْنُبَكْرٍأَبُوأَخْبَرَنَا:الحَاكِموَقَالَ

نَحْلُوقَة؛العِبَادِأَفْعَالُأَمَّايَقولُ)1(:إِسْمَاعِيلَبْنَمُحَفَدَسَمِعْتُ:قَالَ؛الفَرَبْرِيُّ

عَن،مَالكٍأَبُوحَدَّثَنَا:مُعَاوِيةَبنُمَرْوَانُحَدَّثَنَا:اللهعَبدِبْنُعَلِيُّحَدَّثَنَافَقَدْ

")3(.وَصَنْعَتَهُصَانِعٍكُلَّيَصْنَعُاللّهَإِنَّ":ع!يواِالنَّبِيُقَالَ:قَالَ؛حُذَيْفَةَعَن،رِبْعِيٍّ

)1(

)1(

والصفاتالأسماءفيالحاكمطريقمن4منقووالنمُق،64ص:العِبَاد"أفعالخَلْق"كتابهفي

3/03،31-:بغدادوتاربخ)39(،=534ص:لهوالقدروالقضاء(،057)=1/6:للبَيْهَقيئ

.31/454:النبلاءأعلاموسير،35/39:دمشقوتاريخ

=1/903:الايمانشُعَبفيوالبَيْهَقيئُ)85(،=1/88:عطا()طالمستدركفيالحاكمأخرجه

به.،المَدينيابناللهعَبدِبنعليعنآخَرَينطريقَينمن1(؛09)

السُّنَّة:أهلاعتقادأصولشرحفيواللالَكَائيئُ=)3837(،7/358:مسندهفيالبَزَّاروأخرجه

التوحيد:فيمَنْدَهوابن1/74=)37(،:والصفاتالأسماءفيوالبَيْهَقي3/953ُّ=)439(،

به.،الفَزاريِّمعاويةَبنمَروانَعنطُرقٍمن34؛57/9:دمشقتاريخفيعساكروابن1(،)33

فيعديوابن)357(،:السُّنَّةفيعاصمأبيوابن)335(،:أماليهفيالمَحامِليُّوأخرجه

والحاكم)317(،:دينارالالفجزءفيوالقَطيعيئُ(،سُلَيمانبنفُضَيل)ترجمة=6/91:الكامل

طُرقٍمن34=)19(؛3434-ص:والقدرالقضاءفيوالبيهقي=)86(،1/88:المستدركفي

به.،الأَشْجَعيئطارقٍبنسَعْدمادكٍأبيعن
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بْنَيَحْيَىسَمِعْتُ:يَقولُسَعِيدٍبْنَ)1(عُبَيدَاللهوَسَمِعْتُقَالَ)1(:؛وَبِهِ

مَخْلُوقَة.العِبَادِأَفْعَالَإِنَّ:يَقُولُونَأَصْحَابَنَاأَسْمَعُزِلْتُمَا:يَقولُسَعِيدٍ

مَخْلُوقَة،وَكِتَابتُهُمْوَاكْتِسَابُهُمْ)3(وَأَصْوَاتُهُمْحَرَكَاتُهُمْ:البُخَارِيُّقَالَ

فَهُوَ؛القُلُوبِفيالمُوعَى)4(المَسْطُوزِ،المُصْحَفِفيالمثبَتُالمبُينُالقُرْآنُفَأَمَّا

اَئَؤِنررأُوتُوْاصعُدُورِفِىليِّمتهُوَءَالتابَل:)تَعَالىاللهقَالَ؛مَخْلُوقٍغَيْرُاللّهِكَلَامُ

..4(9:العنكبوت!ااَلعِلر

أنّهَايَشُكُّفَمَنْالأَوْعِيَةُ؛أَمَّا:رَاهَوَيْهِبْنُإِسْحَاقُاوَقَالَ:قَالَ

ا)5(.مَخْلُوقَة؟إ

يَقُولُ:الذُهْلِيَّيَحْيَىبْنَمُحَمَّدَسَمِعْتُ:الشَّزقِيِّابْنُحَامِدٍأَبُووَقَالَ

مُبْتَدِع؛فَهُوَ،مَخْلُوقبِالقُرْاَنِلَفْظِي:زَعَمَوَمَنْ،مَخْلُوقٍغَيْرُاللهكَلَامُالقُرآنُ

البُخَارِيِّإِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِإلىهَذَابَعْدَذَهَبَوَمَنْ،يُكَلَّمُوَلَايُجَالَسُلا

والقدرالقضاءفيالحاكمطريقمن4منقووالنصُّ،47ص:العِبَاد"أفعال"خَلْقكتابهفي)1(

أرموسير،51/39:دمشقوتاريخ3/03،31-:بغدادوتاريخ9(،34=)53ص:للبَيْهَقيئ

.11/454النبلاء:

تغليقفيلماموافقالروايةمصادومنوالتصويبمُكبَّراً،(ادله)عَبدإلىالأصلفيتصحَّفت)3(

بُرْدٍبنيحيىبنسَعيدبنادلهعُبَيد:وهو68،هص:الباريفتحومقدمة،5/433:التعليق

ومئتين،وأربعينإحدىسنةَتوفيجَليرممر،حافظثقة،السَّرخسيئُقُدَامَةَأبومولاهماليَشْكُري

.91/05:الكمالخهذيبلترجمتهينظر

الفتح.ومقدمةالتغليقفيلماموافقالنقلمصادرمنوالتصويب،()وألقابهم:إلىلأصلافيتحرَّفت)3(

(.اللوعي:إلىالأصلفيتصحَّفت(4)

مصدرفيلماموافقاًالفتحومقدمةالتعليقتغليقمنورَمَّمناه،الأصلضفيبياالمعقَّفتينبينما)5(

الرواية.



3/باة]1

السالثطهداية168

مَذْهَبِهِ)1(.عَلَىكَانَمَنْإِلَّامَجْلِسَهُيَحْضُرُلافَىاِنَّه5ُ؛فَاتَّهِمُو

لامْسَاكُاالصَّوَابُكَانَ-مىَاِنْالمَسْألةُفَهَذِهِ؛البُخَارِيَّظَلَمْتَلَقَدْ:قُلْتُ

الحُسَيْنَوَعَادَى،حَنْبَاىابْنُأَحْمَدُإِمَامُكُمْلَكُمْقَزَرَكَمَافيهَا؛الخُوْضىِعَن

أَنَّيَزْعُمُائَذيذَافَمَنْفيهَا-/ممفَمَلِكَوْنِهِ؛وَهَجَرَهُبِسَبَبِهَاالكَرَابِيْسِيَّ)1(

!؟بِالتَّلَفُّظ10001ِ)3(الأَمْرُعَلَيهيَلْتَبِىرُالَّذيوَمَن!قَدِيمَةبراللِّسَانِحَرَكَةَ

مَخْلُوتى؛بِالقُرْاَنِلَفْظِي:بِقَوْلِهِقَطُّالبُخَارِيُّيُصَرىحِفَلَمْ،كُلِّهِذَلِاىشَوَمَعَ

صصصّص،َ،5ورورصهصجمىّ
قالهما:أنهُإِليْهِعَزَىمَنْوَيُكذَّبُ،مِنْهَافيتَبَزأيخبَرُكانبَلْ،مُبْتَدَعَةلفظةلانهَا

أَنَّ:حَمْزَةَبْنِسُلَيْمَانَعنبِدِمَشْقَ،المُنَخابِنْتِفَاطِمَةَعلىقَرَأْتُ

السِّلَفي؛طَاهِرٍأبيالحَافِظِعَن،خَئرَهُمْالحَافِظَالوَاحِدِعَبدِبْنَمُحَمَّدَالضِّيَاءَ

أَبُوأَخْبَرَنَا:إِبْرَاهِيمَبْنُهَنَّادُأَخْبَرَنَا:الجمارِعَبدِبْنُالمبُارَلىُا)4(أَخْبَرَنَاا:قَالىَ

عمروأَبَاسَمِعْتُ:إِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِبْنُخَلَفُحَدَثَنَاالغُنْجَارُ)5(:اللهعَبدِ

إِسْحَاقَأبيعِنْدَيَوْمًاكُنَا:يَقولُبِبُخَارَىالخَفَافَالنَّيْسَابُورِيَّنَصْرٍبْنَأَحْمَدَ

.654-31/554:النبلاءأعلاموسير،35/49:دمشقوتاريخ1/31،3-أ:بغدادتاريخينظر(1)

خمسٍسنةَتوفي،فاضلىفقيهثقا،البغداديُعل!أبوالكَرابِيسيئُيَزيدَبنعِل!بنالحُسَين:هو)3(

الامامتعليقوينظر13/97،:النبلاءأعلامسيرلترجمتهينظربعدَها،وقيل،ومّينواربعين

.115-11/905:أيضاًالشيَرفيالبخارفيالامامقضيةعلىالذهيئ

وينظر،أعلمفاللهالتلَفُظِ(،)بحُدُوثِ:الصحيحةَالعبارةَولعلَّ،كلمةٍبقدرالأصلفيبياض)3(

.01/114:التهذيبتهذيبمنمحادِبننُعَيمترجمةأثناءفيالصدَدهذافيالمؤلفكلام

.5/334:التعليقتغليقمنواستدركناها،الأصلمنسقطت(4)

فتحمقدمةفيلماموافقالروايةمصادرمنوالتصويب)النجار(،:إلىالأصلفيتصحفت)5(

685.ص:الباري
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إِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمَّدِذِكْرُفَجَرَى،المَرْوَزِيُّنَصْرٍبْنُمُحَمَّدُوَمَعَنا)1(القُرَشِي)1(

لَفْظِي:قُلْتُأَنِّيزَعَمَمَنْ:يَقولُسَمِعْتُهُ:نَصْرٍبْنُمُحَمَّدُفَقَالَ،البُخَارِيِّ

خَاضَقَدْ!ادلّهِعبدأَبَايَا:لَهُفَقُلْتُ.أَقُلْهُلَم5فَاِنِّي؛كَذَابفَهُوَ،مَخْلُوقبِالقُرْآنِ

عمروأَبُوا)3(قَالَ.الَلتَأَقُولُمالَّاإِليس:فَقَالَ؟!فيهِوَأَكْثَرُواهَذَافيالنَّاسُ

طَابَتْحَتَّىالأَحَادِيثِمِنَشَيئءٍفيفناظَرْتُهُالبُخَارِيَّ)4(،فَأَتَيْتُ:الخَفَّافُ

لَفْظِي:تَقُولُأّنكَعَنْكَيَحْكِيأَحَدهُنَاهَا!عَبدِالتّهِأَبَايَافَقُلتُ)5(:،نَفْسُهُ

مِنْزَعَمَمَنْ،لَكَأَقُولُمااحْفَظْعمرو)6(!أَبَايَا:فَقَالَإ؟مَخْلُوقبِالقُرْآنِ

فَهُوَ،مَخْلُوقبِالقُرْآنِلَفْظِي:قُلْتُأَنِّي-كًثِيرَةًبِلَادًا)7(نَيْسَابُورَ-وَسَمَىأَهْلِ

مَخْلُوقَة)8(.العِبَادِأَفْعَالُ:قُلْتُأَنِّيإِلَّا،أَقُلْهُلَم5فَاِنِّي؛كَذَاب

لَفْظلأَّئهُعَنْهَا؛تَوَرُّعًاالمقالَةِ/هَذِهِفيالبُخَارِيُّبَيَّنَكَيْفَفَائْظُرْ:قُلْتُ

مَخْلُوقَة،العِبَادِأَفْعَالَبِأَنَّالبَرَاهِينِمِنَلهلَاحَبمَاوَأَجَابَ،سَلَففِيهِلَهُلَيسَ

)1(

)3(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الفتح،ومقدمةالتعليقتغليقفيلماموافقدمشقتاريخمنوالمثبَت)القدلي(،:الأصلفي

فليُحَرَّر.(،)القشي:الاسلاموتاريخوالسِّيرالحنابلةوطبقاتبغدادتاريخفيوالذي

الفتح.ومقدمةالتغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالتصويب(،)ومعه:الأصلفي

(!)المحال:إلىالأصلفيالمعقَّفتينبينماتحرَّف

(!)النحاس:إلىالأصلفيتصحَفت

(.)فقال:الأصلفي

)محمد(.:إلىالأصلفيتصحَّفت

)عددا(.:إلىالأصلفيتصحَّفت

الفَراء:لابنالحنابلةوطبقات53/59،69-:دمشقوتاريخ3/33،بغداد:تاريخينظر

9.1/168:الإسلاموتاريخ،584-31/574:النبلاءأعلاموسير،1/573

1511/[أ
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بِذَلِكَ،الجَوَابِعنيَكُفَّأَنْسَأَلهُا)1(المَرْوَزِي1َّسَيَّارٍبْنَأَحْمَدَالامَامَإِنَّحَتَّى

أَخْشَىإِنِّي:فَقَالَهَذَا.تَحْتَمِلُلاالعَامَّةَوَلَكِنَّ،نُخَالِفُكَلانَحْنُ:لَهُوَقَالَ

غَيْرَهُ)3(.أَقُولَأَنْحَقًّاأَعْلَمُهُدثَيئءٍعَنأُسْأَلَأَنْالنَّارَ؛

قَوْلِهِ،بِلَازِمِالبُخَارِيَّاَخَذَأَنْعَلَىالرِّئَاسَةَمحبُهُالذُّهليفَحَمَلَ:قُلْتُ

نَيْسَابُورَ.مِنْالخروجَلَهُأَوْجَبَأَنْإِلَىوَهَجَرَهُ

يَقولُ:هَاض!بْنِصَالِحِبْنَمُحَمَّدَسَمِعْتُأَيْضًا:الحَاكِمُوَقَالَ

أَبَايَافَقُلتُ)4(:البُخَارِيِّ)3(،عَلَىدَخَلْتُ:يَقولُسَلَمَةَبْنَأَحْمَدَسَمِعْتُ

هَذِهِفيخُصُوصًا،بِخُرَاسَان3َمَقْبُو-الذُهلي-يَعْنِيرَجُلىهَذَاإِنَّ!اللهعبد

فَمَا)5(،فيهيُكَلّمَهُأَنْمِنَاأَحَديَقْدِرَلاحَئَئالحَدِيثِهَذَافيلَجَّوَقَدْ،المَدِينَةِ

بَصعِيرُاَلئَهَإِبراَللَّهِإِلَىأَترِ!ىَوَأفُوِّضُ):قَالَثُمَّ،لِحمتهِعلىفَقَبَضَ؟تَرَى

بَطَرًا،وَلَاأَشَرًابِنَيْسَابُورَالمُقَامَأُرِدلَم5أَنِّيتَعْلَمُإِنَّكَاللَّهُمَّ!]غافر:44!بِآتحِبَادِ

لِغَلَبَةِ؛الوَطَنِإلىالرُّجُوعَ--يَعْنِي)6(نَفْسِيعَلَيَّأَبَتْوَإِنَّمَا،لِلرِّيَاسَةِطَقئاوَلَا

)1(

)3(

)3(

)4(

)5(

)6(

أعلم.والله،الئياقَيلائِمُبمارَمَّمناه،كلمةٍبقدرالأصلضفيبيا

.11/461:النبلاءأعلامسيرينظر

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالتصويب(،)النحاس:إلىالأصلفيتصحَّفت

685.ص:الباريفتحومقدمة،5/434

(.)فقال:الأصلفي

التعليق:تغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالتصويب)كما(،:إلىالأصلفيتصحَّفت

685.ص:الباريفتحومقدمة،5/434

وأُراها،الفتحمقدمةفيولاالتعليقتغليقفيولاالروايةمصادرفيوليست،الأصلفيكذا

أعلم.والله،الأصلمننقلُهالاَنيالهامشمعالناسخمننظرٍتردُّدَ
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يَا:قَالَثُمَّغَيْرَ.لااللّهُآتَانِيلِماَحَسَدًاالرَّجُلُهَذَاقَصَدَنِيفَقَدْالمُخَالِفِينَ)1(،

لأَجلي)3(.حَدِيتهٍمِنْلِتَتَخَلَّصُوا؛غَدًاخَارجإِنّي،أَحْمَدُ

سَمِعْتُ:يَقولُالفَقِيهَمُحَمَّدٍبْنَحَسَّانَالوَلِيدِأَبَاسَمِعْتُ:الحَاكِمُقَالَ

وَقَعَ-ماشَأْنِهِفيوَقَعَ-لَمَّاإِسْمَاعِيلَبْنَمُحَمَّدَسَأَلْتُ:يَقولُنُعَيْمٍبْنَمُحَمَّدَ

غَ!يْرُاللّهِكَلَامُوَالقُرْآنُ،وَيَنْقُصُوًيزِيدُ،وَعَمَلقَوْل:فَقَالَ؛الايمَانِعن

عَلي،ثُمَّعُثْمَانُثُمَّعمرثُمَّبَكْرٍأَبُو!يمّ/اللهرَسُولِأَصْحَابِوَأَفْضَلُ،نَحْلُوقٍ

الله!3(.شَاءَإِنْأُبْعَمشُاوَعَلَيه،أَمُوتُوَعَلَيه،حَيِيمتُهَذَاعَلَى

وَأَحْمَدُالحَجَّاحِبْنُمُسْلِمُقَامَلَمَّا:الأَخْرَمِابْنُاللّهِعَبدِأَبُوالحَافِظُوَقَالَ

لا:الذُّهليقَالَ،البُخَارِيِّبِسَبَبِالذُهْلييَحْيَىبْنِمُحَمَّدِمَجْلِسِعنسَلَمَةَبْنُ

وَسَافَرَ)4(.البُخَارِيُّفَخَشِيَالبَلَدِ.فيالرَّجُلهَذَايُسَاكِنُنِي

فيهاليَنْشُرَبلادِهإلىعادَأثه:البخاريِّالامامومرادُ!،الرَّأْيِ(اأَهْلَ)يَعْنِي:الأصلهامشفي1()

أهلمنالحقِّلمخالِفيرَدْعاً؛الصالحالسَّلَفوآثارالصحيحةوالسُّنَةالكتابمنالناىالعِلمَ

أعلم.والله،فِكْراًأووجوداًبلادهفيالمنتشرينوالفلالاتالبِاع

9.1/916:الاسلاموتاريخ،31/954:النبلاءأعلامسيرينظر)3(

التهذيب:وتهذيب686،ص:الباريفتحومقدمة،435-5/434:التعليقتغليقينظر)3(

لَفَا:يَقُولُونَأصحابَنا)سمعتُ:قالالأَخْرَمِابنَأنوفيه،13/046:النبلاءأعلامسيرينظر4()

قَامَ...(.

15/با[3
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نجخَارىالىالبُخارِيِّرجُوعِذِكز]112.

اَخمَذنجنِخَال!اميرِهامعحوَمِخنتِه

غرييًاؤوَفاتهِمتقا،وَاخْرَاجهِ

أَبَاأَنَّ:قُدَامَةَابْنِالزَبِيعِ)1(أَبيعَنالمُنَخا،بِنْتِفَاطِمَةَعَلَىقَرَأْتُ

هَنَّادأَخْبَرَنَا:البَرَدَانِيُّعَليأَبُوأَخْبَرَنَا:السِّلَفِيعن،أَخْبَرَهُالحَافِظَ)3(اللّهِعَبدِ

مُحَمَّدٍأَبَاسَمِعْتُ:قَالَ؛الحَافِظُسُلَيْمَانَبْنِمُحَمَّدِبْنُأَحْمَدُأَخْبَرَنَا:النَّسَفِيئُ

!ف،،5

يَنرلُ:)3(مُنِيرٍبْنَبَكْرَسَعِنبدٍأبَاسَمِعْتُ:نبَنرلُالمقرِئَعمربْنِمحَمَّدِبْنَأحمَدَ

أَن:إِسْمَاعِيلَبْنِمُحَفَدِإلىبُخَارَى)4(وَاليالذُهْليأَحْمَدَبْنُخَالدُالأَمِيرُبَعَثَ

غُذَة(،أبي)ط4/601=الهند()ط3/133:الميزانلسانفيلماموافقوهو،الأصلفيهكذا)1(

تقيئالقضاةقاضيكُنيةفيالأَشْهَرُوهو(،الفضلأبي)عن:5/943التعليقتغليقفيوالذي

وبأبيالفَضْلبأبييُكنىكانفلعفَه،الصالِحيئقُدامةَابنعمربنأحمدبنحَمْزَةَبنسُلَيمانَالذين

.3/641:الكامنةوالدرر4/893،:رَجَبلابنالحنابلةطبقاتذيللترجمتهينظر،معاًالرَبيع

أعلامسيرلترجمتهينظر،المقدسيئُالضياءُأحمدبنالواحدعبدبنمحمدالكبير:الحافظهو)3(

13/136.النبلاء:

موافقالروايةمصادرمنوالتصويبنمير(،بنبكرسعد)أبا:إلىالأصلفيالعبارةتصحَّفت)3(

7/393.:الاكماللترجمتهوينظر،687ص:الباريفتحومقدمةالتعليقتغليقفيلما

طلَب،الصالحينالوُلاةأحَدُ،البخارفيُالهيثَمأبوالذُهْليكلادبنخالدبنأحمدبنخالد:هو4()

وكان،إليهوقرَّبَهمبالعلماءواعتنىالكثيرَوالطَلبةالطَلَبعلىوأَنْفَقَ،بتحصيلهوعُنِيَالعلمَ

البخاريّالامامحقِّفيالخطأإلىالشُوءبطانَةُبهزَلَّتلكنْ،قَدَمَيهعلىالعِلممجالِ!إلىيَمشي

صالحالحافظعن1/7--"والتفريقالجمعهامأو"موضحفيالبغدادفيُالخطيبنقلفقدوإلَا

لترجمتهوينظر،كتبهتحصيلعلىوحرصهالبخاريالامامبعلمخالدٍاعتناءعلىيدلُماجزرة

.13/137:النبلاءأعلاموسير84،31/:بغدادتاريخ
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بْنُمُحَمَّدُفَقَالَ.مِنْكَلأَسْمَعَوَغَيْرَهُمَا؛"الئارِيخِوَ""الجَامِعِ"كِتَابَإِلمَطاحمك

فَاِنْ!السَّلَاطِينِأَبْوَابِإلىأَحملُهُوَلَا!العِلْمَأُذِلُّلاانا:لِرَسُولِهِإِسْمَاعِيلَ

لَمْفَاِنْ،دَارِيفيأَوْمَسْجِدِيفيفَلْيَحْضُرْيبمِنْهُشَيئءٍإلىحَاجَهلَهُكانَتْ

يَوْمَاللّهِعِنْدَعُذْرلِيلِيَكُونَ؛المَجْلِسِمِنَفَامْنَعْنِي،سُلْطَانفَأَنْتَهَذَايُعْجِبْكَ

ئثنَهُمَا)1(.الوَحْشَةِسَبَبَذَلِكَفكانَ:قَالَ.العِلْمَأَكتُمُلَالِأَنِّي؛القِيَامَةِ

عَبدِاللّهِأَبُوقَدِمَلَمَّا:حَدَّثَهُعَمَّنْ،الشِّيرَازِيُّمَنْصُورٍبْنُأَحْمَدُوَقَالَ

أَهْلِعَامَّةُوَاسْتَقْبَلَهُ،البَلَدِمِنَ/فَرْسَخعَلَىالقِبَابُلَهُنُصِبَتْبُخَارَىالبُخَارِيُّ

ثُمَّ:قَالَ.مُدَّةًفَبَقِيَ،وَالدَّرَاهِمُالدَّنَانيرُعَلَيهوَنُثِرَ،مَذْكُويَبْقَلَم5حَتَّىالبَلَدِ

فَقُلْتُ:،إِلَيْهِفتَقَدَّمْتُ:قَالَ.بُخَارَىمِنْبِالخروحِفَأَمَرَهُالأَمِيرِ،وَبَيْنَبثنَهُوَقَعَ

فَقَالَ:نُثِرَ؟!ماعَلَيْكَنُثِرَائَذياليَوْمِمِنَاليَوْمَهَذَاتَرَىكَيْفَ!التّهِعَبدِأَبَايَا

أعلاموسير،43/464:الكمالوتهذيب،69لم51:دمشقوتاريخ3/33،:بغدادتاريخينظر)1

9.1/371:الإسلاموتاريخ،3/1464:النبلاء

كان5قَضرِلحضورالبخاريالامامدَعوةإلىالذُهِل!خالدٍداىأنَّ-أعلم-واللهوأُرى

حُسَّادُاستغَلَّهتفاهُمسُوءُبينَهمافوقع،بُخارَىإلىبقدومِهالزحيبدماعلانِكرامتهلإظهار

عليهخالدصَدْرَفأَوْغَروامُحي!-ورائهممن-واللهفتنَتِهمشِواءَبهفأَتضَجُواالبخاريًالإمام

المجيءعنالبخارفيالامامامتناعَأنَّخالداًأفهَمواولعلَّهم،قريباًسيأتيكما،معاداتَهلهفسَوَّلُوا

)ابنالوَرْقاءأبيبنحُرَيثِبنمحمَّدُقالفقد؛احترامِهوعدمبهالاستخفافمعنىعلىهوإليه

فيعنهالبغداديُّالخطيبنقلَهفيماخالدٍحالعنكلامِهسِياقفي(الفتنةعلىالمتواطِثينأحَد

!سثعَنببُخارىالأميرَأحمدَبنَخالدَيُفِيدُالبغدادفيُنَصْرَك)كان:قال31؛8/4بغدادتاريخ

عَلَيهفاعْتَلَّ،بهالاسْتِخفَافَوَاظهَرَببُخَارَىعنهجَلَسَإسماعيلَبنَمحمَّدَأَنغيرَ،مُحَدِّثٍمئةِ

منظِلا!كلامهوفي!،اسَمَزقَتدَ(قُرَىبَعْضفيماتَحتى،بُخارَىمنفنَفَاهبالأفظِخَالد

فتأئَل.،والدِهتَحريثرِ

1531/11
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بِيكَنْدَ)1(.إِلىفَخَرَجَ:قَالَ.دِينِيلِمبسَلِمَإِذَاأُبَاليلَا

لَه!:يُقالُقُرَاهَامِنْبِقَرْيَةٍفَاَقَامَسَمَرْقَنْدَ،إِلىمِنْهَاوَرَجَعَ:قُلْتُ

خَرْتَنْكَ)3(.

الذُهْلِيَّ،يَحْيَىبْنَمُحَمَّدَكَاتَبَأنّهُإِخْرَاجِهِعلىالأَمِيرَأَعَانَالَّذيوَكَانَ

نَيْسَابُورَ.مِنْفَأَخْرَجْنَاهُ،مُئتَدَعَةٍمَسْآلةٍفيعِنْدَنَايمَفَمَأنّهُ:الذُهْليإِلَيهِفكتبَ

كِتَابَعَلَيْهِمْفَقَرَأَفَأَبَوْا،،البُخَارِيِّنويَنْقَياِعُواأَنْالبَلَدِأَهْارَالأَمِيرُفَأَمَرَ

171.-9/1037:الاسلاموتاريخ،464-31/634:النبلاءأعلامسيرينظر1()

عقَنالشِّيرازيحكايةَفانَ؛معاًحكايَتَينسِياقَهناهامُلَخصاًنَقَلَهفيماالمؤلفدَمَجَوقد

مَعْقِلبنِإبراهيمَكلاممنفهيالحكايةتتِمَةُأفَا(،بُخارىمِن)بالخُروج:قولِهعندَتنتهيحدَّثَه

بنِإبراهيمَعَنأَصحابِنابعضُ)فحَذَثني:الأولىالحكايةبعدَمَنصوربنأحمدُقالفقد؛النَّسَفِيئ

فتقَدَّمتُ،بُخَارَىمِنفيهأُخْرِجَالذياليومِفيإسماعيلَبنَمحقَدرأَيتُ:قال؛الئسَفيئمَعْقِل

فحَذَفالخطأهذاإلىالمؤلفتنتهوقد،النقلمصادرفيزيادوفيهاالحكايةاَخرِإلى...(إليه

تغليقفينقلَهحينَالنضمندِ!في(ليسَلِم)إذا:قولهإلى(إليهفتقدمتُ:)قال:قولَهمنالعِبارةَ

هذهعلىالذَهيالامامُعفَقوقدهذا687،ص:الباريفتجمقدمةوفي،5/943:التعليق

(.مُنْقَطِعةشادكبمحكاية)هذه:فقالالحكاية

يستّسنةَنَسَفَ)دَخلَ:هذاتنقُّلهفيالبخاريِّالامامعنمتحذثاَالمستَغْفِرفيُجَعفرالحافظُقال)3(

وماتَ،رَمَضَانَمِنبَقِينَلعَشْرٍسَمَرْقَنْدَإلىوخَرَج،الصحيحبجامعهبهاوحدت،وخمسينَ

مابالتسجيلالجديرةاللطائفومن،91/035:الاسلامتاريخينظره،1الفِطْرِ(ليلةَبِخَرْتَنْلسَ

محفدعن-91/373:الاسلامتاريخوفي،31/654:النبلاءأعلامسير-فيالذهيئالامامنَقَلَه

مِنهسَمِعْناحَتَّىعِنْدَنا؛ومُقَامِهادلهعَبدِأَبيبِخُرُوجعَلَيناادلهُ)مَن:قالانه؛البِيكَنْدِيواصِلبن

الآثارُهذهبَقِيَتْوبِيْكَنْدَ-فَرَبْرَ-النَوَاحِيهذهفيوبِمُقامِهاإليهِيَصِلُكَانَمَنوإلا،الكتبَهذه

:قالحينَالظَيِّبأبيدَوُودلههـ،ا(بهالناسُوَتَخَرجَ،فِيها

فَوَائِدُ!قَومِعندَقَومٍمَصائِبُأَهْلِهابَينَمَاا؟لامُقَضَتبِذا
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إِمَلمُالوَرْقَاءِأبيبنُحُرَنبْثُعلنبهوَتَعَصَّبَعَنْهُ)1(،فَقَصَّرُوا،يَحْيَىبْنِمُحَمَّدِ

البَلَدِ)3(.مِنَأُخْرِجَأَنْإلىالمذْهَبِبِسَبَبِبِبُخَارَىالرَّأْيِأَهْلِ

أببابْنَبَكْرٍأَبَاسَمِعْتُ:الضَّبيالعَبَّاسِبْنَمُحَمَّدَسَمِعْتُ:الحَاكِمُقَالَ

أَحْمَدَبْنَخَالدَأَنَّالبَلَدَاللهعَبدِأبيمُفَارَقَةِسَبَبَكانَ:يَقولُالحَافِظَعمرو

"الجَامِعَ"فيقْرَأَمَتْرِلَهُيَحْضرَأَنْسَآلهُالطَّاهِرِيَّةِ)3(-عننيَابَةًبُخَارَى-أَمِيرَ

يَحْضُرُهُ)4(لَامَجْلِسًااَوْلَادِياجْمع:أَنفَرَاسَلَهُ،فَامْتنعَ،أَوْلَادِهِعَلَىوَ"التَّارِيخَ"

،قَوْمٍدُونَقَوْمًابِالسَّمَاعَأَخنُبوَّ)5(أَنْيَسَعُنِيلَا:فَقَالَ؛فَامْتنعَ،غَيْرُهُمْ

)1

)1

)3

)4

)5

91/0.37:الاسلاموتاريخ،31/634:النبلاءأعلامسيرينظر

إليه،يَختلِفونَجَماعةوكانَ،الدِّهْقَانِسِكَّةَيَسْكُنُإسماعيلَبنمحمدُ)كانَ:شَاذَويهِبنسَهْلُقال

حُرَيثُفقال،ذلكوغيرِالصلاةفيالأَيدبنورَفْعِالاقامَةِإِفْرادِمِن:الحديثأَهلشِعَارَيُظْهِرُونَ

بنُمُحمَّدُأَخْرَجَهوقَد،المدينةَهذهعَلَينايُفْسِدُوهو،مُشَغِّمبوَجُلهذا:وغيرُهالوَرْقَاءأبيبنُ

فيبالسُّلطانعَلَيهواستَعَانوا،يحيىبابنِعَلَيهفاحَتَجُّوا.الحديثأهلِإِمامُوهونَيْسابُووَ،مِنيحيى

اه،عَلَيهم(يَدْخُلُولَاالسُّلْطانَتتَجَنَّبُوَرِعأ،إسماعيلَبنُمحمَّدُوكانَ،فأُخْرِجَالبَلَد،مننَفْيِهِ

.13/654:النبلاءأعلامسيرينظر

بنالحُسَينبنطاهِرطَلْحةَأبيالأميرإلىالمأمونزَمَنالنَّهروواءمابلادعلىالولايةكانت

الخلافةعلىحريهفيالمأمونجانبإلىلوقفتهجَزاءً(؛ومئتينسَبْعٍسنةَ)المتوفُّىالخزاعيمُصْعَب

سيرينظر،باسمهمالدولةفسُمِّيت؛طاهرٍلأبناءمَوروثةًالولايةاستمَرَّتثم،الأمينأخيهضِدَّ

هوالمذكووةالحادثةزمنفيالنواحيتلكعلىالأميروكان684،و01/801:النبلاءأعلام

.3/305:اليعقوبيتاريخينظر،طاهرٍبناللهعَبدِبنمحمَّدبنطاهر

يَعقِدَ)أنْ:الروايةمصادرفيوالعبارة،المعنىفقلَبَتاليحضره(؛:إلىالأصلفيتصحَّفت

بمعنًى.وهي،.(..لأَولادهِمَجْلِساً

فتحمقدمةفيلماموافقالروايةمصادومنوالتصويب)أحضر(،:إلىالأصلفيتصحَّفت

.688ص:الباربن
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حَتَّىبُخَارَىأَهْلِمِنْوَغيرِهِالوَرْقَاءِ/أبيبنِبِحريْثِأَحْمَدَ)1(بْنُخَالِدُفَاسْتَعَانَ

أَرِهِمْاللَّهُمَّ:فَقَالَ؛عَلَيْهِمْفَدَعَا:قَالَالبَلَدِ.عنفنفَاهُ،البُخَارِيِّفييمَلَّمُوا

إِلَّاعَلَيهيَأْتِفَلَمْ؛خَالدفَأَمَّا.وَأَهَاليهِمْوَأَوْلَادِهِمْأَنْفُسِهِمْفيبِهِقَصَدُونِيما

عَلَىوَهُوَعَلَيْهِفنودِيَ،عَلَيْهِيُنَادَىبِاَنْالطَّاهِرِيَّةِأَعْرُوَرَدَحَتَّىشَهْرٍمِنْأَقَلُّ

الذُلِّمِنيَعْنِي-اشْتَهَرَماإلىأَمْرُهُصَارَثُئمَ)1(،إِكَافٍعَلَىفَأُخْرِجَ،أتانٍ

الوَرْقَاءِ؛أبيبنُحُرَيْثُوَأَمَّا)3(.طَوِيلَةٍمُذَةٍبَعْدَبِبَغْدَادَمَاتَأَنْإِلى-وَالحمسِ

القَوْمِ،أَحَدُ-فُلَانوَأَفَا.الوَصْفِعنيَجِلُّمافيهَافَرَأَى،بِأَهْلِهِابْتُلِيَفَاِنَّهُ

البَلَايَا)5(.فيهِمُاللّهُفَأَرَاهُ،بِأَوْلَادِهِابْتُلِيَفَاِنَّه4ُ(-وَسَمَّاهُ)

يَقَعُفُلَانًاإِنَّلَهُا)6(:يقولونَأَصْحَابِهِمِنْكَثِيروَكانَ:وَرَّاقُهُاقَالَ

)1(

)1(

)3(

)4(

)5(

)6(

تغليقفيلماموافقالروايةمصادرمنوالتصويبخالد(،بن)أحمد:إلىالأصلفياسمُهانقلَب

.الباريفغومقدمة،5/044:التعليق

(.فك)1:العروستاجينظر،للخَيلكالشَزج،ركوبهعندَالحِمارظَهرعلىيوضَعُما:الاكَافُ

تِسْعٍسنةَبغدادَدَخَلإنَّهثمالصَّفَار،الليثبنيعقوبمعطاهرٍابنولايةعلىخَرَجقدخالدكان

فيفمات،فسَجَنَهالمُعْتَمِدِالخليفةِأخوالمتوَكِّلبنالمُوَفَّقُفأَخَذَه،الحَجِّإلىطريقهفيومئتينوسِتِّينَ

0.3/83:الاسلاموتاريخ،4/091:الأعيانوفياتينظر،ومئتينسَبْعينَسنةَذاكحَبْسِه

العِخليالزبْرِقانبنِحَفْصِبنِالكبير(حَفصٍأبوالفقيه)وهوأحمدَبنُمحمَّدُ-أعلم-واللّهلعفَه

بعضِإلىالبخاريالامامإخراجَباشَرَالذيهوأنَهترجمتهففي؛البخاريادلهعَبدِأبومولاهم

للعلمطلبهأيامفيالبخاريَّالامامَرافَقَقدوكان،بخروجِهأميرُهاأمَرَعندَمابُخارَىرِباطات

.01/531:الاسلاموتاريخ،11/617:النبلاءأعلامسيرينظر،مُذَةً

أعلاموسير،43/564:الكمالوتهذيب،35/79:دمشقوتاريخ3/33،:بغدادتاريخينظر

.91/371:لإسلاماوتاريخ،564-3/1464:النبلاء

أعلامسيرمناستدركناهوقد،بهإلاالعبارةُتستقيمُولا،الأصلمنسَقطالمعقَّفتينبينما

.13/461:النبلاء
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يَحِيقُوَلَا):وًيقولُ.76!:النساءإِ!ضَعِيقًا؟نَالشًتطَنئكيَدَإنَ):فيَقولُ؟!فيكَ

.341:طرناا!بِأَقلِهالَّالشَئُّئمَكرُاَاَ

إِلَّاالنَّاسِ)1(أَفْنَاءِمِنْقَطُّأَحَدلَنَايمعَرَّضْلَم5:يَقولُوَيَممِعْتُهُقَالَ)1(:

يَسْلَمْ.وَلَمهبِقَارِعَةٍرُمِيَ

السَّمَرْقَنْدِفيَالجمارِعَبدِبْنَالقُدُّوسِعَبدَسَمِعْتُعَدِي2)3(:ابْنُوَقَالَ

فِيهَالَهُوَكَانَسَمَرْقَنْدَ-قُوَىمِنْ-قَرْيَةخَرْتَنْكَإِلىالبُخَارِيُّخَرَجَ:يَنرلُ

اللَّيْلِ-صَلَاةِمِنْفَرَغَ-وَقَدْاللَّيَاليمِنَلَيْلَةًفَسَمِعْتُهُ،عِنْدَهُمْفَتَرَلَأَقْرِبَاءُ،

فَاقْبِضْنِي،رَحُبَتْبمَاالأَرْضُعَلَيَّضَاقَتْقَدْإِنَّهُاللَّهُمَّ:دُعَائِهِفييَقولُيَدْعُو،

بِخَرْتَنْكَ.وَقَبْرُهُ،التّهُقَتضَهُحَتَّىالشَّهْرُتَمَّفَمَا:قَالَ.إِلَيْكَ

مِنْالمثناةِالتَّاءِوَفتحِ،الرَّاصوَإِسْكانِ،المُعْجَمَةِالخَاصبِفَتْحِهِيَ:قُلْتُ

وَبَعْدَهَا/كَاف)4(.،النُّونِص!اِسْكانِ،فَوْقٍ

غَالبَمَنْصُوزٍأَبَاسَمِعْتُالبُخَارِي)5(:وَزَّاقُحَاتِمٍأبيبنُمُحَمَّدُوَقَالَ

.11/461:النبلاءأعلامسيرينظر)1(

(.)فنى=6/5743:الصِّحاحينظر،ومَغْموريهمالناسِعَوائممِن:أيْ)1(

تاريخفيطريقهمنمنقولموالنصُّ،06ص:"الصحيحفيالبخارى؟عنهمرَوَىمَن"أساميفي)3(

أعلاموسير،14/466:الكمالوتهذيب53/79،89-:دمشقوتاريخ3/34،بغداد:

3/131.:الكبرىالشافعيةوطبقات،91/371:الإسلاموتاريخ،664و31/434:النبلاء

فيصبريحسنعامرالدكتوروقال3/356،:البلدانومعجم5/97،:للشَمْعانيِّالأنسابينظر(4)

هذهزُرْتُ)وقد:"الصحيحفيالبخاريُّعنهمرَوَىمَن"أساميكتابفيالسالِنسالنصِّعلىتعليقه

وو.ا(إسماعيلخواجةقرية:اليومَوتُسَمَّى،كيلأعِشرينَسَمَرقَنْدَعنتَبعُدُوهي،القريةَ

:الكبرىالشافعيةوطبقات،91/371:الإسلاموتاريخ،13/466:النبلاءأعلامسيرينظر)5(

.1/333

354/11]
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إِنَّهُ:يَقولُبِخَرْتَنْكَ)1(-البُخَارِيّاللهعَبدِأَبُوعَلَيهنَزَلَالَّذي-وَهُوَجِبْرِيلَبْنَ

سَمَرْقَنْدَمِنْرَسُوالوإِلَيْهِوُجِّهَحَتَّى،المَرَضُبِهِوَاشْتَدَّ،فَمَرِضَأسلّامًا،أَفَامَ

مَشَىفَلَمَّا،وَتَعَمَّمَخُفَّيهِوَلَبِسَ،لِلرُّكُوبِتَهَيَّاَوَافَىفَلَمَّاإِلَيْهِمْ)3(،لِيَخْرُجَ

نَقُودُهُ؛مَعِيآخَرُوَرَجُلى،هبِعَضدٍاَخِذوَأَنا،نَحْوَهَاأَوْخُطْوَةًعِشْرِينَقَدْرَ

،بِدَعْوَاتٍفَدَعَاضَعُفْتُ.فَقَدْأَرْسِلُونِي؛ارسْفَقَالَلِيَرْكَبَهَا،الدَّابَّةِإلى

فينكَفِّنَهُأَنْأَوْصَانَاوَكانَ،يُوصَفُلَاعَرَقمِنْهُفَسَالَ،فَقَفَى،وَاضْطَجَعَ

تُرَابِمِنفَاحَدَفنّاهُفَلَمَّا،فَفَعَلْنَا،عِمَامَهوَلَاقَمِي!فيهَالَيسَ،أَثْوَابٍثَلَاثَةِ

بِيضسَوَارِيعَلَتْثُئمَأسلّامًا،ذَلِكَفَدَامَ،المِسْكِمِنَأَطْيَبُغَالِيَةٍرَائِحَةُقَبْرِهِ

مِنْوًيزفَعُونَالقَبْرِإلىتَجِيءُالنَّاسُوَجَعَلَ،قَبْرِهِبِحِذَاءِمُسْتَطِيلَةالسَّمَاءِفي

كَئِيرَةً،أسلّامًافَدَامَالطِّيبِرِيحُوَأَمَّامُشَبَّكًا،نمَشَبًاعَلَيهِحَوَّقْنَا)3(أَنْإِلىتُرَابِهِ

وَالتَّوْبَةَ.النَّدَمَوَأَظْهَرُوا،وَفَاتِهِبَعْدَأَمْرُهُمُخَالِفِيهِعِنْدَوَظَهَرَ

أَنْوَأَوْصَى،القَلِيلَلَّاإ5ِبَعْدَغَالمب)4(مَنْصُورٍأَبُويَعِننْوَلَم5:الوَرَّاقُقَالَ

جَانِبِهِ.إلىيُدْفَنَ

)1(

)3(

)3(

)4(

فتحومقدمة5/044،:التعليقتغليقمنوالتصويب)بخراسان(،:إلىالأصلفيتحزَفت

688.ص:الباري

الفتح.مقدمةمنوالتصويب(،)إليه:إلىالأصلفيتصحَّفت

)فنَصَبْنا(،:الروايةمصادرفيوالذيق(،و)ح:العروستاجينظر،الاحاطَةُ:الئحويقُ

واحد.والمعنى)جَعَلْنا(،:الفتحومقدمةالتعليقتغليقفيوالذي

البغداديِّ:للخطيبوالمفتَرِقالمئفقغالبٍلترجمةوينظرخطا،وهو:)غالباً(،الأصلفي

.3/1764
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حَاتِمبْنَمُحَفَدَرَأَيْتُ:يَقولُأَحْمَدَ)3(أَبَاسَمِعْتُالوَرَّاقُ)1(:وَقَالَ

،5ًصَوو!وّو!ءَعر

إِسْمَاعِيلَ،بْنِمحمّدِعنفسَألتُهُ،مَيِّتانهاعْرِفوَانا،النَّوْمِفيالخُلقَانِيَّ

يُشِيرُ.مَالِعُلُوِّ؛مِنْهَايَسْقُطأَنْكَادَإِشَارَةًالسَّمَاءِإلىوَأَشَارَ.رَأَيْتُهُ:فَقَالَ

اَدَمَبْنَالوَاحِدِعَبدَسَمِعْتُ:المجرجَانِيُّمَكِّي/بْنِمُحَمَّدِبْنُمُحَمَّدُوَقَالَ

وَهُوَأَصْحَابِهِمِنْجَم!عَةوَمَعَهُالنَّوْمِفي!ي!النَّبِيَرَأَيْتُ:يَقولُالطَّوَاوِ!مِيئَ

يَاوُقُوفُكَما:فَقُلْتُ،السَّلَامَعَلَيَّفَرَدَّ،عَلَيْهِفَسَلَّمْتُ،مَوْضِعٍفيوَاقِف

بَلَغَنِيأسلّامٍبَعْدَكانفَلَمَّاإِسْمَاعِيلَ.بْنَمُحَمَّدَأَنْتَظِرُ:قَالَهُنَا؟اللّهِرَسُولَ

)4(.!رالنَّئِفيهَارَأَيْتُالتِىالسَّاعَةِفيمَاتَقَدْهُوَفَاِذَا(فنطَزتُ)،مَوْتُهُ

عِيدِلَيْلَةَ،السَّبْتِلَيْلَةَالبُخَارِيُّمَاتَالكَرْمِيْنِيُّ)5(:سُلَيْمٍبْنُمَهِيبُقَالَ

وَمِئَتَيْنِ)6(.وَخَمْسِينَدسِثسَنَةَالفِطْرِ،

وَعَاشَ:قَالَ،وَفَاتِهِتَازِيخِفيالبَزَّازُالحُسَيْنِبْنُالحَسَنُقَالَوَهَكَذَا

91/373.:الاسلاموتاريخ،11/684:النبلاءأعلامسيرينظر1()

الصوابُ.لييتحَرَّرولم،ذَر()أبا:الروايةمصدرفيوالذي،لأصلافيكذا)3(

التعليق:تغليقفيلماموافقالنبلاءأعلامسيرمنوالتصويب)فسرت(،:إلىالأصلفيتحرَّفت)3(

)فنظرنا(.:الروايةمصادرسائرفيوالذي،688ص:الباريفتحومقدمة،5/144

أعلاموسير،43/664:الكمالوتهذيب،35/89:دمشقوتاريخ1/34،:بغدادتاريخينظر4()

.31/684:النبلاء

لماموافقالروايةمصادرمنوالتصويبالكرابيسي(اسلمبن)منهب:إلىالأصلفيتصحَّف)5(

688.ص:الباريفتحومقدمة،5/144:التعليقتغليقفي

وتهذيب،35/89:دمشقوتاريخ3/34،:بغدادوتاريخ،3/959:للخليل!"الارشاد"ينظر)6(

.3/331:الكبرىالشافعيةوطبقات،31/684:النبلاءأعلاموسير،43/674:الكمال

3541/با
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يَوْمًا)1(.عَشَرَثَلَاثَةَإِلَّاسَنَةًوَسِتِّينَائْنَتَيْنِ

4(.وَغَيْرُهُمَا))3(زَبْرٍوَأبْنُ)3(قَاذِعٍابْنُأَرَّخَهُاأسَّنَةِهَذِهِوَفي

عَلَيْهِ)5(.الاتِّفَاقَالدِّينِمُحْيالشَّيْخُوَنَقَلَ

الأَئْدَلُسِيئُقَاسِمٍبْنُ)6(مَسْلَمَةُذَكَرَ:بَارِدَةٍبِشَارِدَةٍظَفِرْتُوَقَدْ:قُلْتُ

خَمْسٍسَنَةَرَجَبٍمُسْتَهَلَّالسَّبْتِيَوْمَتُوُفيالبُخَارِيَّأَنَّ"صِلَتِهِ"ا)7(:افي

1/131،:عَديلابنوالكامل،63ص:"الصحيحفيالبخارفيُعنهمروَىمَن"أساميينظر1()

منالزيادةوهذه،34/438:الكمالوتهذيب،53/55:دمشقوتاريخ،3/6:بغدادوتاريخ

عنهالمنقولِالنضآخرَسُلَي!بنُمَهِيبُأيضأقالهاقدالبخاريالامامسنًتحديدفيالبَزازكلام

بنزَتجَوَيهأنبالدكرالجديرومن،الكبرىالشافعيةوطبقاتالخليلي"إرشاد"فيكما،هذاقبلَ

وفاةتاريختحديدعلىوافقَهماقد-البخاريًالإمامعنالصغير""التاريخ-راويالفَئادَمحمد

عَتِيقٍبنأيضاًالمشتَنيرُووافَقَهم1/893،:الصغير""التاريخآخرَزوائدهفي؛البخاريالإمام

العشاء،صلاةعندَكانتوفاتَهأنوالنزازُزَتجَوَيهذكرَوقد،5315/ة:دمشقتاريخفياكما

عَص.الظُهر،صلاةبعدَغدِهمندُفِنَواًنَّه

3.5/89:دمشقوتاريخ،091ص:البغداديللخطيبواللاحقالسابقينظر)3(

3.5/89:دمشقتاريخفيعساكرابنعنهونقله،1/456:ووفياتهمالعلماءمولدينظر)3(

فتحمقدمةفي[كماالمناديابنُالحُسَينوأبو9/113،"ثقاته":فيحِثانَابنُالامامُ:منهم)4(

،5/53!3:دمشقتاريخفياكما"بُخارى"تاريخفيالغُنْجارُادلهعبدوأبو،1688ص:الباري

تاريخفي[كماالمشتَغْفِريُّوجَعفر،1/36:"البخاريصحيح"رجالفيالكَلَاباذينَصْروأبو

السابقفيالبغداديُّوالخطيب،"الحديث"أعلامكتابهمةمقدًفيوالخطابي،ا91/053:الاسلام

فيالإشبيليُّخَيْرٍوابن،1/383:والتجريحالتعديلفيالباجيالوليدرأبو،96ص:واللاحق

ترجممَنوسائر)الخَزتَنْكِيئُ(،=5/97:الأنسابفيالشفعافنسَعْدٍوأبو83،ص:فهرسته

بَعدِهم.مِنالبخاريل!مام

.4ص:للئوَويالبخارفيصحيحوشرح1/86،:واللغاتالأسماءتهذيبينظر(ة)

(.)أن:إلىالأصلفيتصحفت)6(

أعلم.واددّه،للشياقالأقربهو-اجتهاداً-والمثبت،واضحةٍغيرُكَلِمَهالأضلفيالمعقَفتينبينمامكانَ)7(
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وَمِئَتَيْنِ.وَخَمْسِينَ

لِغَرَا!بمِهِ)1(.إِلَا5ُأَذْكُرْلَم5،فَاحِمث!خَطَأوَهُوَ:قُلْتُ

المُهْمَلِ")1(:"تَقْيِيدِكِتَابِفيالغَشَانِيُّالجيهانِيُّعَليأَبُوالحَافِظُوَقَالَ

عَلَيْنَا)5(-قَدِمَالسَّمَرْقَنْدِيُّالتُّنْكُتئ)4(الحَسَنِبْنُنَصْرُالفَتْحِأَبُوأَخْبَرَذَأ)3(

فيبِسَمَرْقَنْدَعِنْدَنَاالمَطَرُقَحِط:قَالَ-مِئَةٍوَأَزْبَعِوَسِتَينَأَرْبَعَةٍعَامَبَلَنْسِيَةَ

مَعْرُوفصَالحرَجُلفَأَتَي،يُسْقَوْافَلَمْمِرَارًاالنَّاسُفَاسْتَسْقَى،الأَعْوَامِبَعْضِ

قَالَ:؟عَلَيْكَأَعْرِضُهُ،رَأْيًارَأَيْتُ/إِنِّي:لَهُفَقَالَ،سَمَرْقَنْدَقَاضِيإِلىبِالصَّلَاحَ

الغرباء"تاريخفييُونُسَابنُسَعيدأبوذَكَرَهما:والتنبيهللاستغراباستحقاقاًالخطأهذاونَظِير1ُ()

والظاهرلِغَيرِهأرَهلم:العرافيالحافظقالبمِصْرَ،ماتالبخاريَالامامَأنَّ:مِصْرَ"إلىالواردين

،4/091:الأعيانوفياتينظر،فيهرَيبَلاماشهو،بغَلَطِهخَلذبانَابنُجَزَمقد:أقولُ.وَهمأنَّه

.511الورقة:الأَخْباريِّوتحفة

1/مصطلح(،0:بصنعاءالكبيرالجامع)نسخة11/ب1311(-:بايزيد)نسخة1/ب0:الورقةفي)3(

النبلاء:أعلاموسير3/169،:بَشْكُوَاللابنالضلَةفيعل!أبيطريقمنمنقولةوالحكاية

1/334.:الكبرىالشافعيةوطبقات،91/173:الاسلاموتاريخ،31/964

الشيرفيلماموافقوهو،التنْكَتيوبينالغَسَّانيِّعل!أبيبينالواسطةب!سقاط،الأصلفيكذا)3(

مرء

أبوروىحيثالمهْمَل!؛"تقييدفيلِمامخالِفخطأ؛وهو،الشافعيةوطبقاتالاسلاموتاريخ

لترجمةوينظر،التُّنْكَتيعنالمَعَافِريَّمُفَوديبنِطاهرِالحسَنأبيالحافظشيخِهعنالحكايةَهذهعلي

.481و91/88:--تِباعاًالنبلاءأعلامسيرعل!وأبيمفَوزابن

ينظرلترجمته،الشَّاشأعمالمنبَلْدةٍإلىنسبةوهي)التشكتي(،:إلىالأصلفيتصحَّفت)4(

.91/09:النبلاءأعلاموسير،3/88:للسَّمْعاف!الأنساب

إليه،التنبيهسَبَقَالذبنالخطأعلىمربنمبخطأوهو؛عنهنَقَلومَنللسِّيرتبعاًالأصلفيكذا)5(

الصوابُ.وهو(،)عليهم:والضلَة"المهمَل"تقييدفيوالذي

51/1511



الساليماه!اية183

بْنِمُحَمَّدِالامَامِقَبْرِإلىمَعَكَالنَّاسُوَيَخْرُجَتَخْرُجَأَنْأَرَى:قَالَهُوَ؟وَمَا

فَقَالَ:قَالَيَسْقِيَنَا.أَنْاللهُفَعَسَى،عِنْدَهُوَتَسْتَسْقِي،البُخَازِيِّإِسْمَاعِيلَ

القَاضِيوَاسْتَسْقَى،مَعَهُوَالنَّاسُ)1(القَاضِيفَخَرَحَ!رَأَيْتَمانِعْمَ:القَاضِي

بِمَاءٍالسَّمَاءَتَعَالىاللهفَاَرْسَلَ،بِصَاحِبِهِوَتَشَفَّعُواالقَبْرِ،عِنْدَوَبَكَوْا،بِالنَّاسِ

يَسْتَطِيعُلانَحْوَهَا؛أَوْاسلّامٍسَبْعَةَبِخَرْتَنْكَأَجْلِهِمِنْالنَّاسُأَقَامَ،غَزِيرٍعَظِيمٍ

)3(!وَغَزَازَتِهِالمَطَرِكَثْرَةِمِنْسَمَرْقَنْدَإلىالوُصُولَأَحَد

والتأخيى.التقديمعلامةوعليهما(،والقاضي)الناس:الأصلفي1(

منزِلَتِهموعُلُوِّأهلِهالِشَرَفِوأنَها،مقَدسَهمعَظَمَةأماكنُوالصالِحينالأنبياءقُبورَأنَشَلث3(لا

قَصدَهاأنَأيضاً-المقابِل-فيشَلثولا،الكَراماتِوظُهورِالزَحمَاتِلتَنَزلِمَظَنَّةتعالىاللهعندَ

جاهاً-أو-ذاتاًبساكِنيهاوالتوسُلللتشفُعِالنَوازِلِفيإليهاوالتوخهَعِندَهاللذُعاصأوللصلاة

ولا،لِعِبادِهتعالىاللهيَشْرَعهُلَم؛جاهليتَصَزُفالخِيراتِلطَلَبأوالأضرارِلِدَفعِتعالىاللهإلى

مَنأواسبمكغالضَحابةمنالدينفيبِهمالمقتَدَىالأئِمَةِمِنأحَدفَعَلَهولا،لَهمكلرَزرَسولُهسَنَّه

أميرسَئدِنازَمَنبالمسلِمينالقَحْ!وَقَعوقد،المسلمينأَمصارسائِرِفيالتابعينمِنبعدَهم

الصَّحابةمنأحَدعليهأشارَولا،بًئِاللهرسولِبقَبرِيَسْتَسقِفلَمابم!رالخَطَّابِبنِعمرالمؤمنين

فالَّذي؛عنهوالجافيفيهالغالِيبينَهوللناسارتضاهالَّذيالحقُّتعالىاللهودِينُ،ذلكبفِعْلالمبمجمتم

مِنوالضالِحينَالأنبياءقُبورِبقَدَاسَةيُوقِنَأنْ:المَسأَلةِهذهفياعتقادُهالمعتَدِلِالمُسلِمعلىيَنبَغي

.أُخرىجِهةٍمنالنَوائِبِعندَوملَاجِنَمَعَابِدَاتخاذِهاعنيَمتَنِعَوأنْ،جِهةٍ

هنا-ها-كالمنَقُولَةالقبورِتلكَقصدِعندَالواقعةللكراماتِحكاياتٍمنيُروَىماوأمَّا

المَصلَحةَإنَقَبلِنا:مِنالعِلمأئمةُقالكمانَقولُلكنَّناإسنادُها،صَحَّإذالازِمبهافالتَّصديقُ

مِنإليهبفاعِلِهاتُفْفِيىمامُقابِلفيشَزعاَ؛مُهْدَرَمَصلَحةالتصرُّفِذلكمِثلمنالمتحَصِّلَةَ

أبوابِمنعليهتَفتَحُوبما،تعالىاللهإلىالفُجوءِوصِدْقِالذُعاءِإخلاصِبغيرِالتَّعَلُقِمَفسَدَة

حيثُماعِبَادِهأحوالِعَلَىواطَّلَاعِهلىاحاطَتِهوبَصَرِهتعالىاللهسَمعِغيرعلىبالاعتِمادِال!ئزلبِ

والئباتَ.والتوفيقَالعِصمةَسبحانَهنساله،كانواوكَيفَماكانوا
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وصصم!صءَموصمو5وور
فيهَايجْلونضِيرَةوَحَدِيقة،امِيرَةالقدْرِفيكانتْوَإِن،يَسِيرَةسِيرَةهَذِهِ

دَالَّة،الكَامِلِالامَامِهَذَامَنَاقِبِفي،وَابِلغَيْمٍمِنْوَقَطْرَ،اضَميرَهالقَارِئ1ُ

مَاقَيَّدْتُوإِنْ،اوَهِيَالخَافِقَيْنِفيقَدْرِهِوَجَلالةِ،الدَّارَيْنِفيمَرَاتبهِعَظِيمِعَلَى

وَلِمَنتَذْكِرَةًالمِبوَجَعَلْتُهَا،اكُفْواًامِثْلَهَالَهُأَزَلَم5أَنِّياإلَّااعَفْوًا،افِيهاجاءَ

ضَرِيحَهُوَسَقَى،وَالرِّضْوَانَالغُفْرَانَعَلَيهاللّهُفَوَالَىالاخْوانأ)1(،مِنقَبِلَهَا

الفَرْقَدَانِ)3(.وَاتَّفَقَ،الجَدِيدَانِاخْتَلَفَماالثَّمِينَالسَّحَابَ

البُخَارِيّلِسِيرَةِالسَّارِيهِدَانبَةِآخِرُ

مُؤَلِّفُهَا:قَالَ

فيوَتَبْيِيضُهَاتَأْلِيفُهَاوَكانالعَسْقَلَانِيُّ،عَليبْنُأَحْمَدُجَامِعُهَاعَلَّقَهَا

هَدَانَاالَّذيلتّهِوَالحَمْدُ،مِئَةٍوَثَمَانِخَمْسٍسَنَةَرَمَضَانَشَهْرِمِنْالثَّالثَةِالجُمُعَةِ

وَسَلَّمَ.وَآلِهِمُحَمَّدٍسَيِّدِنَاعلىاللّهُوَصَلَّى،لِهدا

!رن

لأ

378-333ص:"المستقيمالصِّراطاقتضاء"القضيةهذهتفاصيلفيالبَحثلبَسْطِوينظر

.(العقلط)074-3/677(=الفقيط)

أعلم.واددّه،المؤلفقصدَيقارببما5رَئَمنا،الأصلفيبياضالمعقَفاتبينما1()

هذهاستخدامفيالمؤلفطَريقةَيوافقُماعلىوالتصويب(،)العرضان:إلىالأصلفيتصحَّفت)1(

والجديدان:غُدَّة(،أبي)ط1/918الهند(=)ط1/3:الميزانلسانمقدمةلذلكينظر؛العبارة

33ص:للمُحِبيالجنتينجَنَىينظر،يَفْتَرِقانلاالشماصفينَجمان:والفَرقَدانوالنهار،الليل

86.و
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