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أسباب عدم اإلكثار من الرواية عن بعض الشيوخ وأثر ُه عند ال ُمح ِّدثين
ُ

سعيد محمد بواعنة

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة اليرموك
إربد  -األردن
تاريخ االستالم2018-04-04 :

تاريخ القبول2019-03-27 :

ملخص البحث:
ُ
ـض الشــيوخ
ـدم اإلكثــار مــن الرواي ـ ِة عــن بعـ ِ
يســتهدف هــذا البحــث دراســة مســأل ِة عـ ِ
مــن حيـ ُ
ـث أســبابُها ،وآثارُ هــا عنــد المُح ِّدثيــن .وقــد ســلك الباحــث المنهــج االســتقرائي للنصــوص
ـوف علــى تلكـ ُم األســباب ،و َمـ ْـا نجـ َم عنهــا مــن
المتعلقــة بذلــك ،ثـ َّم اعتمـ َد المنهــج االســتنباطي للوقـ ِ
آثــار علــى واقــع الروايــة.
ُ
َّ
وأظهـ ِ ِّ
ـدم
ـع ،ودقيــق ،لكتـ ِ
ـرت الدراســة  -بعــد اســتقرا ٍء واسـ ٍ
ـب تراجـ ِـم الــرواة  -أن عـ ِ
ـض الشــيوخ يرجــعُ إلــى أســباب دينيّــة ،وأخــرى علميّــة ومنهجيّــة،
اإلكثــار مــن الروايــة عــن بعـ ِ
َّ
وثالثــة صحيّــة ،أو نفســيّة ،ورابعــة زمانيــة ،أو مكانيّــة ،أو ِمهنيّــة .واتضــح بالبحــث أن هــذه
ـون َمــر ُّد ُه حـ ُ
األســباب منهــا مــا يكـ ُ
نفس ـ ِه ،ومنهــا مــا يعــو ُد إلــى حــال الــرَّ اوي عنــه.
ـال الشــيخ ِ
وتوصلــت الدراســة ً
أيضــا إلــى َّ
أن عــدم اإلكثــار مــن الروايــة عــن بعــض الشــيوخ يُعـ ُّد
ّ
َ
َ
ـوس يُســهم فــي صيان ـ ِة الرّ واي ـ ِة عــن
ـح ،وملمـ ٍ
بالجملــة أمــرً ا إيجاب ًيــا؛ لِ َمــا لذلــك مــن أثـ ٍ
ـر واضـ ٍ
ُ
َ
ـض اآلثــار السّ ــلبية لذلــك األمــر علــى صعيــد
الخلــل ،والغلــط ،كمــا وأظهـ ِ
ـرت ال ّدراســة وجــو َد بعـ ِ
نفســها.
الــرَّ اوي ،أو علــى واقــع الروايــة ِ
الكلمات الدالة :عدَم اإلكثار ،المُح ّدثون ،الرِّ واية ،الرُّ واة.
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المقدمة:
الحمــ ُد هلل ربّ العالميــن ،والصــاة والســام علــى ســيدنا مح ّمــد بــن عبــد هللا ،وعلــى آلــه،
وصحبــه أجمعيــن ،وبعــد:
فقــد اســترعى اهتمامــي وأنــا أطالــع فــي كتــب تواريــخ الــرواة ،وكتــب التراجــم والســؤاالت
ت يُوردهــا النقّــا ُد مــن المح ّدثيــن فــي تضاعيــف تراجــم عــد ٍد وافــر مــن الــرواة يقولــون فيهــا
عبــارا ٍ
عــن را ٍو َمــاْ :إنّــه "لــم يُكثــر عــن فــان" ،أو" قلي ـ ُل الســماع مــن فــان" ،أو"قليــل الحديــث عــن
فــان" ،أو"قلي ـ ُل الرِّ وايــة عــن فــان" .ال بــل قــد يُســأ ُل بعــضُ الــروا ِة عــن عــدم إكثارهــم مــن
ك فيمــا بينهــم فــي ح ـ ِّ
ق را ٍو مــا.
الروايــة عــن شــيخ مــا ،وكــذا قــد يتســاءل النقّــاد عــن ذل ـ َ

مشكلة الدراسة:
َّ
إن تــر ّد َد هــذه العبــارات ،وســؤاالت النقّــاد لبعضهــم عــن هــذا األمــر قــد أوق ـ َع فــي النّفــس
فضــوال علميــا تترجم ـهُ أســئلة برســم اإلجابــة حــول هــذه القضيــة ،ويمكــنُ ســياقتها علــى النحــو
اآلتــي:
ق را ٍو مــا عــن شــيخ مــا مســألةٌ
•هــل نَــصُّ النّقّــا ِد علــى َعــدم الكثــر ِة مــن الروايــة فــي حـ ِّ
عابــرة أو مقصــودةٌ؟
•مــا األســباب التــي يَرجــ ُع إليهــا تعليــ ُل القــول بِعــدم اإلكثــار مــن الروايــة عــن بعــض
الشــيوخ عنــ َد المح ّدثيــن؟
ب عدم اإلكثار من الرواية ،الراوي أو الشيخ ال َمروي عنه؟
•أيُّهما يع ُّد َمنشأ أسبا ِ
•هــل لعــدم اإلكثــار مــن الروايــة عــن بعــض الشــيوخ أثــ ٌر عنــد المح ّدثيــن علــى واقــع
الروايــة عمومــا ،وعلــى حــال
الرواة غير المكثرين على وجه الخصوص؟

أهمية الدراسة:
تظهر أهمية هذه الدراسة من خالل اآلتي:
•ارتباط موضوع الكثرة ،وعدمها بمسألة مالزمة الشيوخ ،و ُم َمارس ِة حديثهم.
ب،
•الصِّلــة الوثيقــة بيــن مســأل ِة عــدم اإلكثــار مــن الروايــة عــن شــيخ مــا ،وبيــنَ مرات ـ ِ
وطبقــات الــرواة فــي ذلــك الشــيخ عنــد
يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

435

أسباب عدم اإلكثار من الرواية عن بعض الشيوخ وأثرهُ عند ا ُملحدِّ ثني ( )434 - 470
ُ
•الترجيح بينهم حا َل االختالف.
•عدم توافر دراس ٍة متخصصة تتناول هذا الموضوع.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق اآلتي:
ت فــي تضاعيــف تراجــم عــدد
•إبــراز القيمــة العلميّــة ل َمــا يــوردهُ األئمــة النقّــاد مــن عبــارا ٍ
ـر مــن الــرواة،
وافـ ٍ
بخصوص مسألة عدم الكثر ِة من الرواية في ح ِّ
ق أحدهم عن شيخ ما.
•
ِ
•الوقــوفُ علــى األســباب التــي يَرجـ ُع إليهــا تعليـ ُل القــول بِعــدم اإلكثــار مــن الروايــة عــن
بعــض الشــيوخ عنـ َد المح ّدثيــن.
ـض أســباب عــدم اإلكثــار مــن الروايــة عــن
•تحدي ـ ُد ال َجهــة التــي تع ـ ُّد َمنشــأ جميــع أو بعـ ِ
بعــض الشــيوخ.
ـار النّاجمــة عــن عــدم اإلكثــار مــن الروايــة عــن بعــض الشــيوخ عنــد
•التعـرّف علــى اآلثـ ِ
المح ّدثيــن علــى واقــع الروايــة
عموما ،وعلى حال الرواة غير المكثرين على وجه الخصوص.

الدّراسات السابقة:
ال توجــد دراســة علميّــة متخصصــة ســابقة – فــي ُحــدو ِد اطالعــي بعــد البحــث الدقيــق تناولـ ْ
ـت
ـبرت أغــوارهُ ،وأبانـ ْ
هــذا الموضــوع ،وسـ ْ
ُ
ـت عــن خبايــا زوايــاه؛ فهــو موضــو ٌ
ـردات
ع بِ ْك ـرٌ ،ومفـ
ت كتــب الســؤاالت الحديثيــة ،وتواريــخ تراجــم
ـون أمهــا ِ
مادتـ ِه العلميـ ِة ،ونصوصـهُ منثــورة فــي بطـ ِ
الــرواة ،و ُكتــب ال ِعلــل .هــذا ويأمـ ُل الباحـ ُ
ً
ـث ْ
أن يكــون هــذا البحــث إضافـة نوعيّــة جديــدة فــي بابـ ِه
ـدان علــوم الحديــث.
للباحثيــن وال ّدارســين فــي ميـ ِ

منهجية الدراسة:
ســلك الباحـ ُ
ـث فــي هــذه الدراســة المنهجيــن االســتقرائي واالســتنباطي؛ فعمـ َل علــى اســتقرا ٍء
ـع ودقيــق لنصــوص موضــوع ال ّدراســة ،وللعبــارات النقديــة التــي تــدلُّ علــى عــدم اإلكثــار
واسـ ٍ
ّ
مــن الروايــة عــن بعــض الشــيوخ عنــد المحدثيــن ،وذلــك باســتقراء تــام إن شــاء هللا تعالــى
والمتوافــر مــن كتــب تراجــم الــرُّ واة ،والعلــل ،والتواريــخ ،وعلــوم الحديــث ،ثَــ َّم قــا َم
للمطبــوع
ِ
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ب موقعهــا مــن مفــردات البحــث
ـتنباط منهــا ،وكلُّ ذلــك بح ْسـ ِ
الباحــث بتصنيفِهــا ،وتحليلهــا ،واالسـ ِ
الــذي ت ّمــت العن َونَـةُ لــه بـــ " :أســباب َعــدم اإلكثــار مــن الرّوايــة عــن بعــض الشــيوخ وأثــرهُ عنــد
ال ُمحدِّثيــن".

خطة الدراسة:
وقد جاء البحث في هذه التقدمة ،وخمسة مطالب ،وخاتمة على النحو اآلتي:
المطلــب األول :األســبابُ الدينيــة لعــدم اإلكثــار مــن ال ِّروايــة عــن بعــض الشــيوخ عنــد
المح ّدثيــن.
المطلــب الثانــي :األســبابُ ال ِعلميــة لعــدم اإلكثــار مــن ال ِّروايــة عــن بعــض الشــيوخ عنــد
المح ّدثيــن.
المطلــب الثالــث :األســبابُ الصحيّــة والنفســية لعــدم اإلكثــار مــن ال ِّروايــة عــن بعــض الشــيوخ
عنــد المح ّدثيــن.
المطلــب الرابــع :األســبابُ الزمانيّــة ،والمكانيــة ،وال ِمهنيّــة لعــدم اإلكثــار مــن الرِّ وايــة عــن
بعــض الشــيوخ عنــد المح ّدثيــن.
المطلــب الخامــس :اآلثــا ُر النّاجمــة عــن عــدم اإلكثــار مــن الروايــة عــن بعــض الشــيوخ عنــد
المح ّدثيــن.
الخاتمة وتضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
أن ينفــع بهــذا العمــلْ ،
وأخيـرًا أســأل هللا تعالــى ْ
ت يــوم نلقــاه،
ـزان الحســنا ِ
وأن يجعلَــه فــي ِميـ ِ
إنــه الهــادي إلــى ســواء الســبيل.
األسباب الدينية لعدم اإلكثار من الرواية عن بعض الشيوخ عند المحدّثين.
المطلب األول:
ُ
َّ
إن الــذي يقــفُ علــى الحــاالت التــي وقــع فيهــا النــصُّ علــى عــدم اإلكثــار مــن الروايــة عــن
شــيخ مــا يج ـ ُد َّ
نفس ـ ِه ،ومــن أبــرز مــا
أن مــر َّد بعــض ذلــك إلــى أســباب دينيــة ترج ـ ُع إلــى الشــيخ ِ
وقفـ ُ
ـت عليــه فــي ذلــك:
ســاك .مــن بُعــ ٍد عــن جمــال اللبــاس،
أوال أنْ تكــونَ هيئــة الشــيخ غيــر موافقــة لهيئــة النُّ ّ
ـر ،ومــن نمــاذج ذلــك مــا حــكاه البَرذعــي فــي ســؤاالته حيــث قــال" :قــال لــي أبــو زرعــة:
وال َمظهـ ِ
َ
ُ
ُ
قلــت البــن نميــر (يعنــي :محمــد بــن عبــد هللا بــن نميــر)  :لِـ َم لـ ْم تكثــر عــن ابــن أبــي زائــدة؛ إنمــا
يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

437

أسباب عدم اإلكثار من الرواية عن بعض الشيوخ وأثرهُ عند ا ُملحدِّ ثني ( )434 - 470
ُ
أكثــر عنــه الغربــاء؟ فقــال " :ل ـ ْم ت ُكـ ْ
ـن هيئتُ ـهُ هيئــة النُّ َّســاك"(((.
قلـ ُ
ـت :لقــد علَّــل محمــد بــن عبــد هللا بــن نُميــر الكوفــي (ت 234هـــ) عــدم إكثــاره مــن الروايــة
(((
عــن يحيــى بــن زكريــا بــن أبــي زائــدة الكوفــي (ت 183هـــ) مــع كونــه "جيّــد األخــذ للحديــث"
بـ َّ
ـأن هيئــة ابــن أبــي زائــدة تخالــفُ هيئــة أهــل الحديــث مــن جهــة عــدم الزهــد ،والتن ّســك ،ويبــدو لــي
َّ
أن َمنصــب القضــاء قــد ألقــى بظاللــه علــى هيئتــه مــع جاللتــه فــي العلــم؛ فلــم يكثــر عنــه ابــن نميــر.
قــال العجلــي فــي ترجمتــه " :كان ممــن جُمــع لــه الفقــه والحديــث ،وكان علــى قضــاء المدائــن ،ويُع ُّد
مــن حفــاظ الكوفييــن للحديــث"((( .وتجــدر اإلشــارة إلــى َّ
أن ُمحقــق كتــاب ســؤاالت البرذعــي قــد
وهــم فــي نســبة ابــن أبــي زائــدة فظنّــه زكريــا ،والصــواب ابنــه؛ َّ
ألن زكريــا توفــي ســنة 147هـــ أو
148هـــ أو 149هـــ حســبما نقلــه الحافــظ ابــن حجــر فــي تهذيبــه أي :قبــل أن يولــد ابــن نميــر الــذي
كانــت والدتــه عــام نيــف وســتين ومائــة كمــا نــصّ عليــه الحافــظ الذهبــي فــي الســير(((.
كما ويظه ُر لي أنه لذات السبب أعني :هيئة الشيخ لم يُحدِّث أبو يحيى زكريا بن عَدي الكوفي
(ت 212هـ) عن ابن أبي زائدة؛ فابن عدي الكوفي كما يقول العجلي عنه" :كان ُمتقشفا َحسن الهيئ ِة
له نَ ْفسٌ "(((.
ثانيــا انشــغا ُل الشــيخ بالعبــادة؛ إذ وقتــه ال يُســعفُ فيــه مزيــد التلقِّــي واالســتزاد ِة عنــه ،ومــن
نمــاذج ذلــك مــا حصــل لمـرَّة بــن َشــراحيل الهَ ْمدانــي (ت76هـــ أو أو نيــف وثمانين أو90هـــ) ويقال
لــه م ـرّة الطيِّــب لكثــرة عبادتــه؛ فقــد روى أبــو نعيــم فــي الحليــة بأســانيده أخبــارًا عنــه تفيــد بأنــه
كان منقطعــا للعبــادة ،وأنّــه كثيــر الصــاة ،والتبتّــل((( ،وقــد علّــق الحافــظ الذهبــي فــي كتابــه الســير
ـي يــكا ُد يتفــرغ لنشــر العلــم ،ولهــذا لــم تكثــر روايتُـهُ"(((.
علــى حــال ُمـرّة فقــال " :مــا كان هــذا الولـ ُّ
هــذا وم ّمــا يــدلُّ علــى وافــر علــم ُمـرّة الهَ ْمدَانــي وســع ِة محفوظــه َّ
أن الحافــظ الذهبــي جعلــه فــي
الطبقــة الثانيــة مــن كتابـ ِه تذكــرة الحفّــاظ؛ لكونــه مــن كبــار التابعيــن(((.
((( أبو زرعة الرازي ،سؤاالت البرذعي ألبي زرعة ،ص.363 :
((( البخاري ،التاريخ الكبير ،ج ،8 :ص 273 :برقم.2974 :
((( ال َعجلي ،معرفة الثّقات ،ج ،2 :ص352 :برقم .1975
((( ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،ج ،3 :ص.248 :
الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،4 :ص.5 :
((( ال َعجلي ،معرفة الثّقات ،ج ،1 :ص.370 :
((( انظر :أبو نعيم األصبهاني ،حلية األولياء ،ج ،4 :ص  161وما بعدها.
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،4 :ص.5 :
((( انظر :الذهبي ،تذكرة الحفاظ ،ج ،1 :ص.67 :
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الرواي ِة تديّنا خشية الوقوع في الخطأ ال ُمفضي إلى الكذب على النبي .
ثالثا إقال ُل الشيخ من ِّ
وهذا السببُ متعلّ ٌ
ق ببعض الصحابة الكرام رضي هللا عنهم؛ حيث ال يُح ّدث بعضهم بأحاديث كثيرة
من باب االحتياط؛ خشية أن يوقعه اإلكثار من الرواية في الخطأ ال ُمفضي إلى الكذب على النبي
ث،
 األمر الذي يجع ُل الرَّاوي من التابعين ال يتم َّكن من اإلكثار عن الصَّحابي ال ُمقلِّ في التحدي ِ
ومن نماذج هؤالء الصحابة الكرام رضي هللا عنهم الزبي ُر بن العوّام –رضي هللا عنه (ت 36هـ)
قال الحافظ الذهبي " :روى أحاديث يسيرةً"((( .وأخرج اإلمام البخاري في صحيحه من طريق عبد
ُول َّ
ك تُ َحد ُ
ت لِ ُّ
هللا بن الزبير-رضي هللا عنهما قال" :قُ ْل ُ
للاِ َ ك َما
لزبَي ِْر :إِنِّي َل أَ ْس َم ُع َ
ِّث ع َْن َرس ِ
ُ
يُ َحد ُ
ي فَ ْليَتَبَ َّو ْأ َم ْق َع َدهُ ِم ْن
ار ْقهَُ ،ولَ ِك ْن َس ِم ْعتُهُ يَقُولَُ " :م ْن َك َذ َ
ب َعلَ َّ
ِّث فُ َل ٌنَ ،وفُ َل ٌن قَا َل :أَ َما إِنِّي لَ ْم أفَ ِ
(((
ذهب إليه من اختيار قلة
ار"  .قال الحافظ ابن حجر " :في تمسُّك الزبير بهذا الحديث على ما
َ
النَّ ِ
التحديث ،دلي ٌل لألصح في َّ
أن الكذب هو اإلخبار بالشيء على ِخالف ما هو عليه ،سواء كان عمدا
أم خطأ ،وال ُمخطئ ْ
وإن كان غير مأثوم باإلجماعَّ ،
لكن الزبير خشي من اإلكثار أن يقع في الخطأ
وإن لم يأثم بالخطأ ْ
وهو ال يشعر؛ ألنه ْ
لكن قد يأث ُم باإلكثار؛ إذ اإلكثار َمظنّة الخطأ ،والثقة إذا ح َّدث
بالخطأ ف ُح ِمل عنه وهو ال يشع ُر أنه خطأ يُعم ُل به على ال َّدوام للوثوق بنقلِ ِه ،فيكون سببا للعمل بما
لم يقلهُ الشارع ،فمن خشي من اإلكثار الوقو َع في الخطأ ال يؤمن عليه اإلثم إذا تع َّمد اإلكثار ،ف ِمن
ثَ َّم توقفَ الزبير وغيره من الصحابة عن اإلكثار من التحديث ،وأ َّما َمن أكثر منهم فمحمول على
أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت ،أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم ،فسُئلوا فلم يُم ِكنهم
الكتمان رضي هللا عنهم"(((.
ومــن هــؤالء الصحابــة الذيــن لــم يتم ّكــن رواة التابعيــن مــن اإلكثــار عنهــم لقلــة تحديثهــم أيضــا
معاويــة بــن أبــي ســفيان -رضــي هللا عنــه-؛ فقــد أخــرج اإلمــام البخــاري فــي التاريــخ الكبيــر مــن
حديــث يوســف بــن َماهــك قــال" :كان معاويــة قليـ َل الحديــث عــن النبــي .((("
قلــتُ َّ :
إن معاويــة رضــي هللا عنــه لــم تكــن بضاعتــه مــن الحديــث ُمزجــاة ،ال بــل َكان يُقــلُّ
ِمــنَ ال ِّروايــة عــن قصـ ٍد تدينًــا ،وقــد عـرّض نف ُســه بذلــك فــي بعــض حديثـ ِه .أســند اإلمــام مســلم فــي
اويَـةُ َعلَــى َح ْلقَـ ٍة فِــي
صحيحــه مــن حديــث أَبِــي َسـ ِعي ٍد ْال ُخـ ْد ِريِّ رضــي هللا عنــه قَــا َلَ " :خـ َر َج ُم َع ِ
آللِ َمــا أَجْ لَ َس ـ ُك ْم إِ َّل َذاكَ؟ قَالُــواَ :و َّ
للاَ .قَــا َلَّ :
ـج ِد فَقَــا َلَ :مــا أَجْ لَ َس ـ ُك ْم؟ قَالُــواَ :جلَ ْس ـنَا ن َْذ ُك ـ ُر َّ
للاِ
ْال َم ْسـ ِ
َمــا أَجْ لَ َس ـنَا إِ َّل َذاكَ .قَــا َل :أَ َمــا إِنِّــي لَـ ْم أَ ْس ـتَحْ لِ ْف ُك ْم تُ ْه َم ـةً لَ ُك ـ ْمَ ،و َمــا َكانَ أَ َح ـ ٌد بِ َم ْن ِزلَتِــي ِمـ ْ
ـول
ـن َر ُسـ ِ
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،1 :ص.42 :
((( البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب العلم ،باب :إثم َمن كذب على النبي -صلى هللا عليه وسلم ،-ج ،1 :ص52 :
حديث رقم .107
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،1 :ص.201 :
((( البخاري ،التاريخ الكبير ،ج ،8 :ص 146 :برقم.2509 :
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ُ
للاِ  أَقَ ـ َّل َع ْن ـهُ َح ِديثًــا ِمنِّــيَ ،وإِ َّن َر ُســو َل َّ
َّ
للاِ َ خ ـ َر َج َعلَــى َح ْلقَ ـ ٍة ِمـ ْ
ـن أَصْ َحابِ ـ ِه .(((" . ..قــال
ال ُمباركفــوري " :ق ـ َّدم بيــان قُربــه منــه عليــه الصــاة والســام ،وقلــة نقلتِــه مــن أحاديثــه؛ دف ًعــا
نفسـ ِه فــي مــا ينقُلُـهُ؛ فقــالَ ( :و َمــا َكانَ أَ َحـ ٌد بِ َم ْن ِزلَتِــي) أي :بمرتبــة قربِــي ( ِمـ ْ
ـن
ب عــن ِ
لتُه َمــة الكــذ ِ
ُــول َّ
أجــاء
للاِ  )؛ لكونــه َمحْ ر ًمــا ألم حبيبــة أختــه ِمــن أمهــات المؤمنيــن ،ولكونــه مــن ِ
َرس ِ
َكتبَــة الوحــي( .أَقَــلَّ) خبــر كانَ (حديثــا عنــه) أي :عــن رســول هللا ( منِّــي) ،أي :الحتياطــي
فــي الحديــث ،وإال كانَ ُمقتضــى منزلتــ ِه أن يكــون كثيــ َر الروايــة"((( .وحكــى اإلمــا ُم الذهبــي
فــي ســيرهَّ :
أن" ُمســندهُ (يعنــي :معاويــة) فــي ُمســن ِد بقــي(أي :ابــن مخَلــد األندلســي) مائــة وثالثــة
(((
وســتون حديثــا"  .قلــتُ َّ :
إن هــذا العــدد مــن األحاديــث ليــس بكثيــر عــن معاويــة فــي أربعيــن
عا ًمــا – وكانَ قــد َولـ َي فــي الشــطر األ َّول منهــا إمــرة المســلمين فــي الشــام عشــرين عا ًمــا ،وولــي
َّ
وكأن هــذه الكثــرة النســبية مرُّ دهــا امتــدا ُد العمــر بــه ،واحتيــاج
الخالفــة عشــرين عا ًمــا أخــرى(((،
النــاس إلــى حديثــه ،وهــو إمامهــم.
رابعــا وقــوفُ الــراوي علــى مــا يطعــنُ فــي عدالــة الشــيخ الــذي روى عنــه؛ فالعدالــة فــي
قواعــد المح ّدثيــن ركـ ٌ
ـض شــروطها،
ـن أســاس فــي قبـ ِ
ـول روايــة الـرّاوي ،و َمــن أخـ َّل بهــا ،أو ببعـ ِ
ـرض أئمــة الشــأن عــن رواياتـ ِه وزهــدوا فيهــا ،وأهدروهــا ،ولــم
وتن ّكــب الطريــق المســتقيم فيهــا أعـ َ
يَنشــطوا لل َّســماع منــه ،أو اإلكثــار عنــه .ومــن النمــاذج علــى ذلــك مــا حصــل ألبــي ســعد ال َّســمعاني
ـير ال َعبَّــادي الواعــظ (ت547هـــ)
(ت 562هـــ) فــي روايتــه عــن أبــي منصــور ال ُمظفّــر بــن أزدشـ ِ
قــال الســمعاني" :وكان ســمع الحديــث الكثيــر بنيســابور . ..ســمعت منــه أحاديــث يَســيرة بپنــج
ـت منــه أشــياء ،وطالعـ ُ
َديَــه((( ،وكان صحيــح ال َّســماع ،ولــم يكــن بموثــوق بــه فــي دينــه ،رأيـ ُ
ـت
بخ ِّ
طــه رســالة َج َم َعهــا فــي إباحــة الخمــر وشــربِها"(((.
خامســا أنْ يُمس ـ َك الشـ ُ
ـب بدع ـ ٍة .وهــذا الســببُ
ـيخ عــن تحديــث را ٍو مــا؛ لِ ِعلمــه أنّــه صاحـ ُ
ـدع واألهــوا ِء صيانــة لــه عــن الكــذب ،والتَّحريــف .ومــن النمــاذج
باعثــه أال يحمـ َل الحديــث أهــل البـ ِ
ْ
علــى ذلــك عــدم ســماع إبراهيــم بــن يوســف البَلخــي (ت 239هـــ) مــن اإلمــام مالــك بــن أنــس
((( مسلم ،الجامع الصحيح ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب :فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى
الذكر ،ج ،4 :ص 2075 :حديث رقم .2701
((( المباركفوري ،تحفة األحوذي ،ج ،9 :ص.226 :
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،3 :ص.162 :
((( انظر :الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،3 :ص.133 :
((( قال ياقوت الحموي" :بنج ديه بسكون النون معناه بالفارسية الخمس قرى ،وهي كذلك خمسُ قرى متقاربة".
الحموي ،معجم البلدان ،ج ،1 :ص.498 :
((( السمعاني ،األنساب ،ج ،9 :ص.175 :
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ث واح ـ ٍد؛ ّ
ألن مال ـ ًكا َعــرفَ َّ
أن إبراهيــم يــرى اإلرجــاء .قــال أبــو يَعلــى
(ت 179هـــ) ســوى حدي ـ ٍ
الخليلــي" :إبراهيــم بــن يوســف البَلخــي رئيســها وشــيخها ،وقعــت لــه قصــة :دخــل علــى مالــك بــن
أنــس ،فقــام قتيبــة بــن ســعيد البَلخــي ،فقــال" :هــذا رجـ ٌل يَــرى رأي العراقييــن فــي اإلرجــاء ،فأ َمــر
أن يُخــرج ،ويُؤخــذ بيــده ،يــروي عــن مالــك حديثــا واحـدًا ،قــالُ :ســئل مالــك عــن ال ِّ
ك ْ
مالـ ٌ
طــاء؟
ْ
فقــال :حدثنــا نافــع عــن ابــن عمــر" :كلُّ مســكر خمــر ،وكل مســكر حــرام" فلمــا رجعــا إلــى بَلــخ,
ـب وأقــام بِبَ ْغــان"(((.
أخــرج قتيب ـةَ ِمــن بَ ْلــخ ,فذهـ َ
األسباب ال ِعلمية لعدم اإلكثار من الرواية عن بعض الشيوخ عند المحدّثين.
المطلب الثاني:
ُ
َّ
ـض صــور ِه أســباب
إن عــد َم اإلكثــار عــن الشــيوخ عنــد المح ّدثيــن قــد يكــونُ مــر ُّده فــي بعـ ِ
ب
علميّــة متصلــة بقضايــا الرِّوايــة حفظــا وضبطــا وإتقانــا .و ِمــن أبــرز مــا اســتوقفني مــن األســبا ِ
فــي ذلــك:
أوال عــد ُم تصحيــح الشــيخ لكتب ـ ِه؛ فيزه ـ ُد بعــضُ الــرُّ وا ِة فــي حديث ـ ِه ،وال يُكثــرونَ ال َّســماع
منـهُ .ومــن النمــاذج علــى هــذا الســبب َمــا كان ِمــن عــدم إكثــار أبــي بكــر أحمــد بــن محمــد البُرقانــي
ـص عمــر بــن أحمــد البغــدادي المعــروف بابــن شــاهين (ت
(ت425هـــ) الرّواي ـةَ عــن أبــي حفـ ٍ
385هـــ) ،قــال الخطيــب البغــدادي" :ســمعت مح ّمــد بــن عمــر الــ ّدور ّ
ي يَقُــولُ" :ســمعت ابــن
شــاهين يَقُــولُ " :أنــا أكتــبُ وال أُ َعــارض".
ضــا" :وح َّدثنــا البُرقانــي قــال :قــال ابــن شــاهين :جميـ ُع مــا خرَّجتـهُ ،وصنَّفتهُ
وقــال الخطيــبُ أي ً
مــن حديثــي لـ ْم أُعَارضـهُ باألصــول يعنــي :ثقــة بنفسـ ِه فيمــا ينقلــه قَــا َل البُرقانــي :فلذلــك لــم أســتكثر
منه ُزه ـدًا فيــه"(((.
قلــتُ ّ :
إن زهــد البُرقانــي وعــدم اســتكثار ِه عــن ابــن شــاهين مــر ُّده َّ
أن الثقــة الزائــدة بالنفــس
ت الضبــط ،وصيانــة المــروي تعـ ُّد عنــد أهــل المعرفــة والفهــم
فــي مقــام العلــم دون أخـ ٍذ بمقتضيــا ِ
ـط وال ّزلــل.
َمدخــا للغلـ ِ
هــذا ومــن النّمــاذج التــي تُبــرز قيمــة احتيــاط البُرقانــي فــي عــدم إكثــاره ال ّســماع مــن ابــن
شــاهين لكونــه ال يعــارض باألصــول مــا أســندهُ الخطيــبُ البغــدادي عــن ُم َح َّمــد ْبــن ُع َمــر الـ َّداودي
ي كتابــه الــذي صنفــه
أنــه قــال" :قــال لــي الدارقطنــي يومــا :مــا أعمــى قلـ َ
ـب ابــن شــاهين! َح َمــل إلـ َّ
((( الخليلي ،اإلرشاد ،ج ،1 :ص.277 :
بَ ْغالن :بلدة بنواحي بَلخ وهي من طخارستان مشهورة بكثرة األنهار واألشجار .انظر :الحموي ،معجم البلدان،
ج ،1 :ص.468 :
((( الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،11 :ص.267 :
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أسباب عدم اإلكثار من الرواية عن بعض الشيوخ وأثرهُ عند ا ُملحدِّ ثني ( )434 - 470
ُ
فِــي التفســير ،و َســألنِي ْ
أن أُصلِ ـ َح مــا أج ـ ُد فيــه مــن الخطــأ ،فرأيت ـهُ قــد نقــل تفســير أَبِــي الجــارود
َ
وفرَّقــه فِــي الكتــاب ،وجعلــهُ عَــن أبِــي ال َجــارود عَــن زيــاد بــن ال ُمنــذر ،وإنمــا هــو عــن أبــي
ال َجــارود وزيــاد بــن ال ُمنــذر"(((.
وعليــه فقــد عقــد الخطيــب فــي كتابــه الجامــع بابــا س ـ ّماه " :المعارضــة بالمجلــس المكتــوب،
وإتقانــه وإصــاح مــا أفس ـ َد منــه زيــغ القلــم ،وطغيان ـهُ"((( وســاق الخطيــب تحتــه مواقــف عديــدة
ث علــى َمـ ْ
ـن كتبــوهُ عنهــم مــن ال َمشــايخ لمزيـ ٍد مــن
لــروا ٍة كانــوا يَعرضــون مــا كتبــوهُ ِمــنَ األحاديـ ِ
واإلح ـ َكام لل َمكتــوب.
الضبــط
ِ
ســماع الكتُــب التــي عنــدهُ علــى وجــه العمــوم؛
ثانيــا أنْ يَفهــم الـ َّراوي ِمــن كالم شــيخ مــا نفــي َ
َّ
ألن الروايــة تكــونُ حينئـ ٍذ منقطعــة ،واالشــتغا ُل بروايــة المراســيل ابتــدا ًء ال معنــى لـهُ ،وال طائــل
تحتــه عنــد أئمــة المحدِّثيــن؛ فقــد أســن َد الخطيــب البغــدادي مــن طريــق محمــد بــن نُعيــم (قــال) :
ُ
ســمعت محمــد بــن يحيــى وهــو ال ُّذهلــي ،يقــول" :وال يجــوز االحتجــاج إال بالحديــث الموصَّــل
(((
غيــر المنقطــع ،الــذي ليــس فيــه رجــل مجهــول ،وال رجــ ٌل َمجــروحٌ"  .وم َّمــن وقــع لــه عــدم
اإلكثــار عــن شــيخ مــا لهــذا الســبب ُموســى بــن َســلمة ال ِمصــري (ت 217هـــ) ؛ حيــث لـ ْم يُكثــرْ عــن
ب أبيــه.
َمخرمــة بــن بُكيــر بــن عبــد هللا األشــج عــن أبيــه؛ ألنــه ص ـرّح بعــدم َســماعه لبعــض كت ـ ِ
أســند العُقيلــي فــي كتابــه الضعفــاء الكبيــر مــن طريــق ُمو َســى ْبــنَ َسـلَ َمةَ( ،قــال) " :أَتَ ْيـ ُ
ـت َم ْخ َر َمـةَ
ب أَبِي ـكَ ،فَأ َ ْخ َر َج ـهُ ،فَقُ ْلـ ُ
ـر ،قُ ْلـ ُ
ـتَ :س ـ ِمعْتَ ِمــنَ أَبِي ـكَ؟ قَــا َلَ :ل،
ي بَ ْعـ َ
ـرجْ إِلَ ـ َّ
ـض ُكتُ ـ ِ
ْبــنَ بُ َك ْيـ ٍ
ـت :أَ ْخـ ِ
(((
فَلَـ ْم أُ ْكثِــرْ َع ْن ـهُ" .
ومــن أجــل ذلــك ح َكــم بعــض األئمــة النقّــاد علــى روايتــه باإلرســال عــن أبيــه؛ فقــد أســند ابــنُ
أبــي حاتــم ال ـرّازي مــن طريــق أبــي طالــب قــال" :ســألتهُ يعنــي :أحمــد بــن حنبــل عــن َمخرمــة
بــن بُكيــر بــن عبــدهللا بــن عثمــان قــال :هــو ثقــة .لــم يســمع مــن أبيــه شــيئا؛ إنمــا روى ِمــن كتــاب
أبيــه"((( .وأســند اإلمــام الفَســوي عــن إبراهيــم بــن المنــذر (قــال)  :حدثنــي ابــن أبــي أويــس قــال:
ـرأت فــي كتــاب مالــك بــن أنــس بخ ـ ِّ
ـت الصفــوفَ حتــى قمـ ُ
ط مالــك قــال " :وصلـ ُ
قـ ُ
ـت إلــى جنــب
َمخرمــة بــن بُكيــر فــي الرَّوضــة فقلـ ُ
ـت لــه :إن النــاس يقولــون :إنــك لــم تســمع هــذه األحاديــث التــي
تــروي عــن أبيــك مــن أبيــك؟ فقــال :ورب هــذا المنبــر والقبــر ،لقــد ســمعتها مــن أبــي ،وربِّ هــذا

((( الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،11 :ص.267 :
((( الخطيب البغدادي ،الجامع ألخالق الرّاوي ،ج ،2 :ص.133 :
((( الخطيب البغدادي ،الكفاية ،ص.20 :
((( العُقيلي ،الضعفاء الكبير ،ج ،4 :ص.222 :
((( ابن أبي حاتم الرازي ،المراسيل ،ج ،1 :ص 220 :برقم .831
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المنبــر والقبــر ،لقــد ســمعتها مــن أبــي ثالثــا.((("-
قلـ ُ
إن هــذه الروايــة تكشــف لنــا َّ
ـتَّ :
أن مــا فهمــه موســى بــن ســلمة ،وحكــم بــه اإلمــام أحمــد مــن
عــدم ســماع َمخرمــة مــن أبيــه ليــس مطلقــا ،وإنمــا هــو مقيّــد فــي كتــب معيّنــة ،وكأنــه ســمع بعضــا،
ولــم يســمع البعــض اآلخــر ،أو لــم يســمع الكتــب ،ولكــن روى عنــه مشــافهة ،ولذلــك قــال البيهقــي:
"فيُحتمــل أن يكــون المــراد بمــا حكــي عنــه مــن إنــكاره ســماع البعــض دون الجميــع وهللا أعلــم"(((.
هــذا وقــد يُقــال :كيــفَ أخــرج اإلمــام مســلم ل َمخرمــة عــن أبيــه احتجاجــا فــي صحيحــه مــا دام
حالــه فــي ال ّســماع كذلــك؟ والجــواب عنــدي َّ
أن اإلمــام مســلم حم ـ َل روايت ـهُ عــن أبيــه حتــى لــو
ـح إذا كان ال ـرّاوي
يســمع الكتــب علــى أنهــا ِو َجــادة ،وهــي طريقــة مقبولــة للتح ّمــل علــى الرّاجـ ِ
متقنــا((( ،وقــد مضــى توثيــق اإلمــام أحمــد لــه ،وهللا أعلــم.
ـيخ مــا إذا تبيّــن للــراوي ّ
ويلتح ـ ُ
أن الشــيخ لــم
ق بهــذا ال ّســبب إقــا ُل الــراوي الروايــة عــن شـ ٍ
يســمع ُك َّل مــا يُحـدِّث بــه عــن بعــض شــيوخه؛ فيقتصــر الـرَّاوي علــى ال َمســموع فقــط ،ومــن نمــاذج
ذلــك موقــفُ اإلمــام أحمــد بــن حنبــل(ت 241هـــ) فــي عــدم اإلكثــار عــن غ ّســان بــن عُبيــد األزدي
ال َموصلــي الــذي كان يــروي جامــع ســفيان الثــوري؛ حيــث اقتصــر اإلمــام أحمــد علــى روايــة
بعــض مــا ســمعه غســان عــن ســفيان دون مــا لــم يســمعهُ منــه ،ث ـ ّم ظه ـ َر لــه أن ال يعبــأ بحديثــه
أب ـدًا .قــال عبــد هللا بــن أحمــد عــن أبيــه" :ســمعته يقــول :كتبنــا عــن غســان بــن عبيــد ال َموصلــي؛
ـت منهــا أحاديــث وخَرقـ ُ
قــدم علينــا هاهنــا وكان قــد ســمع مــن ســفيان فكتبـ ُ
ـت((( حديثــه ُمــذ حيــن،
وإنَّمــا كان ســمع مــن ســفيان شــيئا يســيرًا( ،قــال عبــد هللا)  :وأنكـ َر) (يعنــي :أحمــد) أن يكــون ســمع
الجامــع مــن ســفيان"(((.
ثالثــا أن يكــون فــي الشــيخ غفلــةٌ؛ فــا يقــ ُع اإلكثــا ُر عنــه؛ إذ مقتضــى الغَفلــة ذهــو ٌل فــي
العقــل ،وتشــويش فــي الذهــن ،وضعــف فــي الحفــظ ،وقبــو ٌل للتلقيــن ،وجميــع هــذا َمدعــاة لســوء
ـاذج علــى َمـ ْ
ـن لــم يُكثِــر عــن شــيخ مــا لهــذا ال َّســبب محمــد بــن
الضّبــط ،وكثــرة الغلــط .و ِمــن النمـ ِ
أحمــد بــن محمــد بــن أبــي الفَــوارس (ت 412هـــ) وذلــك فــي روايتــه عــن أبــي األزهــر؛ عبــد
الوهــاب بــن عبــد الرحمــن (ت 361هـــ) .حكــى الخطيــب البغــدادي قــال" :قــال محمــد بــن أبــي
الفــوارس :توفــي أبــو األزهــر؛ عبــد الوهــاب بــن عبــد الرحمــن بــن يــزداد فــي صفــر ســنة إحــدى
((( الفَ َسوي ،ال َمعرفة والتاريخ ،ج ،1 :ص.663 :
((( البيهقي ،معرفة السنن واآلثار ،ج ،12 :ص.367 :
((( انظر :ابن الصالح ،معرفة أنواع علوم الحديث ،ص178 :و .180
ُ
شققت .انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،10 :ص 73 :مادة ( َخ َرقَ).
((( أي:
((( ابن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال ،ج ،2 :ص 550 :برقم .3605
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ُ
وســتين وثالثمائــة ،وكان عنــده عــن أبــي مســلم ال ُك ِّجــي ،وموســى بــن إســحاق .كتبـ ُ
ـت عنــه أحاديــث
يســيرة ،وكان يســم ُع َمعنــا عــن الشــافع ِّي ،وابــن الصــ َّواف إلــى أن مــات ،وكان ســتِّيرًا جميــل
األمــر ،وكان فيــه ســامةٌ ،وغفلــة"(((.
ـب الشــيخ ُكتبَ ـهُ ال َمســموعة وقــتَ التَّحديــث؛ إذ تحديـ ُ
ـث الشــيخ َمــع بُع ـ ِد
راب ًعــا أنْ ال يَصطحـ َ
الخطــأ ،وممــن وقــع لــه الغلــط حيــن حـ ّدث مــن حفظــه بعيــدا
كتبـ ِه عنــه مظنّــة وقوعـ ِه فــي
عــن كتبــه معمـ ُر بــن راشــد الصنعانــي (ت 152هـــ) حينمــا قــدم البصــرة لزيــارة أ ّمــه .قــال اإلمــام
الذهبــي" :ومــع كــون معمــر ثق ـةً ،ثبتــا ،فلــه أوهــا ٌم ال ســيما ل َّمــا قــد َم البصــرة لزيــارة أمــه؛ فإنَّــه
لــم ي ُكـ ْ
ـن َم َع ـهُ كتبــه ،فح ـ َّدث عــن حفظــه ،فوقــع للبصرييــن عنــه أغاليــط ،وحديــث هشــام (يعنــي:
(((
ال ُّدســتوائي) وعبــد الــرزاق عنــه أصــح؛ ألنهــم أخــذوا عنــه مــن كتبــه ،وهللا أعلــم" .
ومــن نمــاذج َمـ ْ
ـيخ مــا لهــذا ال ّســبب ،محمــد بــن علــي بــن عبــد هللا الصُّ ــوري
ـن لــم يُكثــر عــن شـ ٍ
(ت 441هـــ) أحـ ُد شــيوخ الخطيــب البغــدادي الكبــار؛ حيــث لــم يُكثــر عــن أبــي الحســن علــي بــن
نصــر التَّغلبــي البغــدادي المصــري سُــكنى ،قــال الخطيــب " :قــال لــي الصُّ ــوري :وكان شــيخا
ـن) ،ويتفق ـهُ علــى مذهــب داود ،وكانــت كتب ـهُ التــي ســمع فيهــا
حافظــا لــأدب (يعنــي :أبــا الحسـ ِ
بَبغــداد؛ فل ـ ْم يحصــل لنــا عنــه حديــث مســند غيــر أحاديــث يســيرة عــن أبــي بكــر بــن خــاد ِمــن
ُمســند ال َحــارث بــن أبــي أســامة"(((.
شــيخ .ذلــك َّ
أن علــو الســند مرغــوبٌ مطلــوبٌ ؛ إذ بــه علــى األغلــب
ســا نــزول إســناد ال ّ
خام ً
ـدب العُلمــاء طـ ّ
ث إلــى ال ِّرحلــة فــي
تقــلُّ احتماليــة وقــوع الخطــأ فــي الروايــة ،ولهــذا نَـ َ
ـاب الحدي ـ ِ
ب إلدراك هــذه الغايــة .أســن َد الخطيــب البغــدادي مــن طريــق عبــ ِد هللا بــن أحمــد (قــال) :
الطلــ ِ
(((
"سـ ُ
ـمعت أبــي يقــول" :طلــبُ عُلــو اإلســناد مــن الدِّيــن"  .قــال اإلمــام ابــن دقيــق العيــد" :فــإذا
ت الوســائط قَـلَّ..
كثُــرت الوســائط ،وقــع ِمــن ك ِّل واســطة تســاه ٌل مــا؛ كثُـ َر الخطــأ وال َّزلــل ،وإذا قلَّـ ِ
 .؛ فقــد ظهــر َّ
أن قلــة الوســائط أقــربُ إلــى الص َّحــة"(((.
ـزول إســنا ٍد فـ َّ
ـإن الــرواةُ يعدلــونَ عنــه إلــى َمــن
وعليــه فمتــى كانَ شــي ٌخ مــا عنــدهُ أحاديــث بنـ ِ
ـار اإلمــام محمــد بــن إســماعيل البخــاري (ت
هــو أعلــى إســنادا منــه ،ومــن نمــاذج ذلــك عــدم إكثـ ِ
256هـــ) عــن اإلمــام أحمــد بــن حنبــل (ت 241هـــ) ؛ َّ
ألن البخــار َّ
ي أدرك كثيـرًا مــن شــيوخ أحمــد؛
((( الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،11 :ص30 :برقم .5699
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،7 :ص.12 :
((( الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،12 :ص116 :برقم .6560
((( الخطيب البغدادي ،الرحلة في طلب الحديث ،ص 89 :برقم .13
((( ابن دقيق العيد ،االقتراح في بيان االصطالح ،ص.46 :
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فاســتغنى بال َّســماع منهــم بعلــو عــن ال ّســماع منــه علــى وجــه اإلكثــار .قــال الحافــظ ابــن حجــر تعليقــا
علــى قلّــة مــا روى البخــاري عــن أحمــد" :كأنــه لــم يكثــر عنــه؛ ألنَّــه فــي رحلت ـ ِه القديمــة لقــي
كثيـرًا مــن مشــايخ أحمــد فاســتغنى بهــم .وفــي رحلتــه األخيــرة كان أحمــد قـ ْد قطــع التحديــث؛ فــكانَ
ال يُحـد ُ
ِّث إال نــادرًا ف ِمــن ثـ َّم أكثــر البخــاري عــن علــي بــن المدينــي دون أحمــد"(((.
ـار أغلــب الــروا ِة عــن أبــي الحســن أحمــد
ومــن النمــاذج أيضــا علــى هــذا الســبب عــدم إكثـ ِ
بــن محمــد التنوخــي المعــروف باليَامــوري (ت 354هـــ) قــال الخطيــب البغــدادي " :قـ ُ
ـرأت بخــط
القاضــي أَبِــي عَلـ ّي ال ُمحســن ْبــن علــي التنُوخــي قــال " :قَــا َل لــي َعلِـ ّي ْبــن عمــر الدارقطنــيَ :كانَ
أَحْ َمــد ْبــن ُم َح َّمــد األنبــاري المعــروف باليَامــوري ثقــة ،صدوقــا ،كثيــر الحديــث ،واســع الكتابــة،
إال أنــه لــم يُ ْكثــر الطلبــة عنــه؛ ألنَّــه َكانَ فِــي وقتــه شــيو ٌخ كثيــرون أعلــى إســنادا منــه ،وإنَّمــا َكانَ
يَكتــبُ عنــه نفــر َمع ـدُودُون"(((.
ســا االكتفــاء ِمــن بعــض الـ ّرواة بروايــة األحاديــث التــي لــم يُدلّســها الشــيخ .وهــذا الســبب
ساد ً
ت الشــيخ؛ فتكــون النتيجــة عــدم اإلكثــار عنــه ،ومــن
يجعـ ُل الـرّاوي فــي مقــام االنتخــاب مــن مرويــا ِ
ّ
النّمــاذج علــى هــذا ال َّســبب صنيــع اإلمــام يحيــى بــن ســعيد القطــان (ت 198هـــ) فــي الرِّ وايــة عــن
أبــي ُح ـرَّة؛ واصــل بــن عبــد الرحمــن البصــري (ت 152هـــ) ؛ حيــث اكتفــى القطّــان بروايــة مــا
كان يصـرّح فيــه أبــو ُحـرَّة بال ّســماع دون مــا كان يُدلّســه .ففــي روايــة ال َمــروذي عــن اإلمــام أحمــد
صاحــب تَ ْدلِيــس َعــن ْالحســن"(((.
بــن حنبــل أنــه قــالَ " :كانَ أَبُــو ُحـرَّة َ
ـر بــنُ َخـ َّ
ـا ٍدَ ،س ـ ِمع ُ
ْت يَحْ يَــى (يعنــي :القطّــان)،
وقــال عبــد هللا بــن أحمــدَ :كتَـ َ
ـب إِلَ ـ َّ
ي أَبُــو بَ ْكـ ِ
َ ْ ُ (((
ـث يَ ِســي َرةًَ :مــا قَــا َلَ :س ـ ِمع ُ
يَقُــولَُ :كت ْبـ ُ
ـت َعلَــى أَبِــي ُح ـ َّرةَ أَ َحا ِديـ َ
ْتَ ،و َســألت" .
ســاب ًعا أنْ يكــون الشـ ُ
الحديــث أو كثيــر النِّســيان فيــه .ومــن
ـيخ كثيــر التخليــط والغلــط فــي َ
ك عــد ُم إكثــار َمعْمــر بــن راشـ ٍد الصَّن َعانــي (ت 152هـ) عن أبــي ال ِمقدَام إســماعيل
النمــاذج علــى ذلـ َ
بــن َشـرُوس الصَّنعانــي (ت  )-؛ َّ
ألن إســماعي َل كان يغلـطُ ،ويُخلِّــط فــي الحديــث ،وال يســوقه علــى
وجهــه .قــال الحافــظ الفَ َســوي" :أخبرنــا عبــد الــرزاق قــال" :قلــت لمعمــر" :مالــك لــم تُكثــر عــن

((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،9 :ص.154 :
((( الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،4 :ص.392 :
((( ابن حنبل ،من كالم أحمد بن حنبل في علل الحديث ،ص 34 :برقم .1
وأسن َد الفَ َسوي هذا الكالم إلى أحمد بن حنبل عن الفضل بن زياد.
انظر :الفسوي ،المعرفة والتاريخ ،ج ،2 :ص.633 :
((( أحمد ،العلل ومعرفة الرجال ،ج ،3 :ص 229 :برقم .5001
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ُ
ابــن َشــروس؟ " قــال" :كان يثبِّـ ُج الحديــث((( "(((.
ومــن هنــا فقــد يَكتفــي الـرَّاوي بكتابــة شــي ٍء م َّمــا ضبَطـهُ الشــيخ دونَ مــا لــم يضبطـهُ ،مثــل مــا
الح ْمصي ال ّشــامي (ت
صنـ َع يحيــى بــن معيــن (ت 233هـــ) فــي الرّوايــة عــن إســماعيل بــن عيــاش ِ
ـض حديثــه الصحيــح عــن شــيوخ أهــل بلــده .قــال عبــد هللا بــن أحمــد
ـب عنــه بعـ َ
181هـــ) ؛ حيــث كتـ َ
عــن أبيــه قــال " :سـ ُ
ـألت يحيــى (يعنــي :ابــنَ معيــن) عــن إســماعيل بــن عيــاش؟ فقــال :إذا ح ـ َّدث
عــن الشــيوخ الثقــات؛ محمــد بــن زيــاد ،و َشـ َرحبيل بــن مســلم .قلـ ُ
ـت (يعنــي :أحمــد) ليحيــى :كتبــتَ
عــن إســماعيل بــن عيــاش؟ فقــال :نعــم .سـ ُ
ـمعت منـهُ شــيئا"(((.
ـض الــروا ِة بســبب كثــر ِة نســيانه ال ُمفضــي إلــى الغلــط،
وأ َّمــا نمــوذج َمــنْ لــم يُكثــر عنــه بعـ ُ
فمــا كان ِمـ ْ
ـن عــدم إكثــار ســفيان الثــوري ِمــن الحديــث عــن أبــان بــن أبــي عيّــاش (ت 138هـــ).
أســند ابــن أبــي حاتــم ال ـرّازي مــن طريــق عبــد الرحمــن بــن ال َحكــم بــن بَشــير (قــال) " :ســمعت
ك ال تُح ـدِّث عــن أبــان بــن أبــي عَيــاش؟ أو
شــيخا يُح ـدِّث أبــي قــال :قلــت لســفيان الثــوري :مال ـ َ
(((
ك قلي ـ ُل الحديــث عــن أبــان؟ قــال :كان أبــانُ نس ـيًّا للحديــث" .
َمال ـ َ
شــيخ؛ إذ الجُهـ ُد الحقيقــي مــن الـرَّاوي يلــز ُم ْ
ت
ثامنًــا ضعــفُ ال ّ
أن يكــونَ متوجِّ هًــا ل َســماع الثقــا ِ
ـيخ مــن الشــيوخ َمــاْ يــدلُّ
دون الضعفــاء ،وإال كان صنيعـهُ هبــا ًء .وعليــه فمتــى ســمع را ٍو مــا عــن شـ ٍ
ـار عنــه ،ومــن نمــاذج ذلــك عــدم إكثــار
علــى ضعفـ ِه حملـهُ ذلــك علــى أال ينشـطَ أو ينهـ َ
ـض لإلكثـ ِ
الخطيــب البغــدادي مــن الروايــة عــن أبــي عبــد هللا محمــد بــن أحمــد الشــيرازي (ت 439هـــ) ،قــال
الخطيــب" :كتبـ ُ
ـت عنــه أحاديــث يســيرة ،وذلــك فــي ســنة عشــر وأربــع مائــةَ .و َح َّدثَنِــي عنــه بعــض
(((
أصحابنــا بشــيء يـدُلُّ علــى ضعفـ ِه فــي الحديــث" .
ومــن نمــاذج َمــن لــم يقــع اإلكثــار عنــه لهــذا ال ّســبب شــيخ اإلمــام البخــاري أبــو عثمــان ســعيد
بــن كثيــر بــن عُفيــر المصــري (ت 226هـــ) ؛ حيــث لــم يُكثــر عنــه البخــاري ،وكأنــه توقّــى
اإلكثــار؛ ّ
ابــن أبــي حاتــم الــرازي:
ـض أئمــة الشــأن غمــز ابــن عُفيــر فــي تثبّتــه .قــال
ألن بعـ َ

((( الفسوي ،المعرفة والتاريخ ،ج ،3 :ص.30 :
َّ
َّ
ُ
ُّ
الكتاب والكال َم ت َْثبِـيجاً :لـ ْم يُبـيّنه؛ … والثبَجُ :اضطرابُ الكالم وتَفَتنُه .والثبَجُ :تَ ْع ِميَة الـخَط،
((( قال ابن منظور" :ثَبَّ َج
َ
ْ
وتَرْ ُ
ك بـيانه( . ..و) التَّثبِـي ُج التـخـلـيط".
ابن منظور ،لسـان العرب ،ج ،2 :ص 220 :مادة (ثَبَ َج).
((( ابن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال ،ج ،3 :ص 9 :برقم .3909
((( ابن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل ،ج ،1 :ص.77 :
((( الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،1 :ص.360 :
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سعيد محمد بواعنة ( )434 - 470
ُ
"ســمعت أبــي يقــول " :لــم يكــن بالثبــت؛ كان يقــرأ مــن ُكتــب النــاس ،وهــو صــدوق"((( .قــال
(((
الحافــظ ابــن حجــر فــي مق ّدمــة الفتــح " :لــم يُكثــر عنــه البخــاري" .
ومــن النّمــاذج أيضًــا عــدم إكثــار اإلمــام البخــاري عــن أبــي عمــرو عبــد هللا بــن رجــاء
ال ُغ ّدانــي (ت 219هـــ) ،ولعـ ّل ذلــك باعثــه كالم اإلمــام النّاقــد أبــي حفــص عمــرو بــن علــي الفـ ّ
ـاس
(ت 249هـــ) .أســند ابــن أبــي حاتــم الــرازي قــال :أخبرنــا محمــد بــن إبراهيــم أخبرنــا عمــرو بــن
علــي الصيّرفــي َّ
أن عبــد هللا بــن رجــاء البصــري صــدوق ،وهــو كثيــر الغلــط والتَّصحيــف ،ليــس
(((
بحجــة"((( .قــال الحافــظ ابــن حجــر" :قــد لقيــه البخــاري ،وحــدث عنــه بأحاديــث يســيرة" .
ـب علــى ظنّــه أنــه أجم ـ ُع وأوعــى وأوســع حديثــا
تاس ـ ًعا اكتفــا ُء ال ـ ّراوي باإلكثــا ِر ع َّمــن غلـ َ
مــن غيــره ِمــن الشــيوخ فــي البل ـ ِد الواحــد .ومــن نمــاذج ذلــك عــد ُم إكثــار اإلمــام عبــد الرحمــن
بــن مهــدي (ت 189هـــ) مــن الحديــث عــن ُســليمان بــن بــال موالهــم المدنــي (ت 172هـــ) ؛ لكونه
اكتفــى بالكتابــة والروايــة عــن عبــد هللا بــن جعفــر ْال َمخ َرمــي المدنــي (ت 170هـــ)((( ،قــال ابــن
الجُنيــد" :ســمعت يحيــى بــن معيــن يقــول :قــال لــي عبــد الرحمــن يَعنــي :ابــن مهــديَ :-منعنــي أن
ـت قــد كتبـ ُ
أكثــر عنــه يعنــي :ســليمان أنِّــي كنـ ُ
ـت عــن عب ـ ِد هللا بــن جعفــر ال َم ْخ َرمــي.(((" . ..
عاشـ ًرا عــد ُم إكثــار الــراوي عــن الشــيخ الــذي يعتمـ ُد علــى كتابـ ِه ال علــى حفظــه .ويُفهـ ُم هــذا
ـار َّ
أن الحفــظ عنــد طائفــة مــن المح ّدثيــن أســل ُم للروايــة مــن الكتابــة التــي يَنتابهــا
ال ّســبب فــي إطـ ِ
ق القَلـ ِـم ،و َسـ ْب ُ
ال َخــرْ م ،والتَّصحيــف ،و َســب ُ
ق العيــن فــي القــراءة . ..إلــى غيــر ذلــك مــن العــوارض
التــي تؤثــر علــى ســامة الروايــة ،وضبطهــا .ومــن النمــاذج علــى ذلــك َجــرى إلســماعيل بــن
إبراهيــم بــن ُمق ِّســم األســدي المعــروف بابــن عُليــة (ت 193هـــ) ،وذلــك فــي روايتــه عــن يزيــد بــن
أبــي يزيــد ال َّ
ض ْب ِعــي المعــروف بيزيــد ال ِّر ْشــك (ت 137هـــ) ،أســند الخطيــب البغــدادي فــي الكفايــة
مــن طريــق مؤ ِّمــل بــن هشــام قــال" :ســمعت إســماعيل بــن عُليَّــة يقــول :ســمعت مــن يزيــد الرِّ ْشــك
أربعــة أحاديــث ،وكان يُ َح ـدِّث مــن كتابــه .فقلـ ُ
ـت :هــذا ال يحفــظ؛ فلــم أرغــب فيــه ،وجــاء شــعبة

((( ابن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل ،ج ،4 :ص.56 :
((( ابن حجر ،هدي الساري ،ص.406 :
((( ابن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل ،ج ،5 :ص.55 :
((( ابن حجر ،هدي الساري ،ص.413 :
((( قال الحافظ الذهبي في ترجمته" :اإلمام ،المحدث ،العالمة…ابن صاحب النبي صلى هللا عليه وسلم ال ِمسْور بن
َمخرمة الزهري ،ال َمخرمي ،المدني . ..كان فقيها ،مفتيا ،بصيرا بالمغازي" .الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج،7 :
ص.329 / 328 :
((( ابن معين ،سؤاالت ابن الجنيد ،ص.356 :
يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

447

أسباب عدم اإلكثار من الرواية عن بعض الشيوخ وأثرهُ عند ا ُملحدِّ ثني ( )434 - 470
ُ
فكتــب ُكتبَـهُ عــن ُمعــاذة ال َعدويــة"(((.
ـباب الصحيَّــة والنَّفســية لعــدم اإلكثــار مــن الروايــة عــن بعــض الشــيوخ
المطلــب الثالــث :األسـ ُ
عنــد المحدّثيــن.
َّ
ـيخ مــا
إن مــن األســباب التــي قــد تقــفُ حائــا بيــن بعــض الــرواة وبيــن اإلكثــار عــن شـ ٍ
الحالــة ُالصحيَّــة ،أو النَّفســية لذلــك الشــيخ ،والباعـ ُ
ـث علــى ذلــك هــو احتيــاط الـرّاوي ألمــر الضّبــط
ب الصحيّــة لعــدم اإلكثــار عــن شــيخ مــا مــا يأتــي:
فــي الروايــة .فمــن األســبا ِ
صــرع؛ وذلــك خشــية ْ
أن يؤثــر هــذا الوضع الصِّ حي للشــيخ
ت ال َّ
أوال أنْ يُعانــي الشــيخ مــن نَوبــا ِ
علــى ســامة ال َمــروي؛ فالرّوايـةُ ِديـ ٌ
ـيخ مــا
ـن ،وال هَــوادة فــي ذلــك ،وم َّمــن علّــل قلّــة روايتـ ِه عــن شـ ٍ
بهــذا الســبب شــري ُ
ك بــن عبــد هللا النَّخعــي القاضــي (ت 177هـــ) وذلــك فــي شــأن قلّــة َســماعه ِمــن
ح ّمــاد بــن أبــي ُســليمان (ت 120هـــ) ؛ فقــد أســند الفَســوي مــن طريــق يحيــى بــن آدم عــن شــريك
ـت أُ َجــاوزهُ إلــى غيــر ِه كانَ بــه لَ َمـ ٌم ،وكنـ ُ
قــال" :قيــل لشــريك :لِـ َم لَـ ْم تُكثــر عــن ح َّمــاد؟ قــال :كنـ ُ
ـت
أقــول :ال أكتــبُ عــن ال َم َجانيــن"((( .وأســن َد العُقيلــي مــن طريــق عبــد الــرزاق الصَّنعانــي عــن َمعْمــر
بــن َراشــد قــال" :كان ح َّمــاد بــن أبــي ســليمان يُصْ ــرعُ ،وإذا أفــاق توضــأ"(((.
ومــن النمــاذ َج علــى ذلــك َمــاْ َجــرى ألبــي ســعد ال َّســمعاني (ت 562هـــ) فــي ســماع ِه مــن أبــي
ث بــن هب ـ ِة هللا الصَّالحانــي(ت )-؛ فقــد قــال ال ّســمعاني فــي ترجمتــه" :شــابٌّ صال ـحٌ،
غال ـ ٍ
ب اللي ـ ِ
مــن بيــت الحديــث وأوالد المحدِّثيــن ،بالــغ فــي طلــب الحديــث وأمعــن فيــه ،حتــى ســمع الكثيــر،
ـن فــي بعــض األوقــات ،ويُفيــق فــي بعضهــا . ..لقيتــه بأصبهــان فقـ ُ
وكان يُجـ ُّ
ـرأت عليــه أحاديــث
(((
يســيرة وقــتَ إفاقت ـ ِه" .
ثانيــا أنْ يَدخــل الشـ ُ
ـيخ فــي غيبوبــة متقطّعــة فــا يَســمع الـ َّراوي منــه ابتــدا ًء ،ثـ َّم يــروي عنــه
باإلجــازة بعــد اإلفاقة.
وهــذا ال َّسـبَبُ يُعـ ُّد مــن األســباب الصحيَّــة التــي تمنـ ُع الـرَّاوي مــن اإلكثــار عــن شــيخ معيّــن؛
فاإلجــازةُ فــي الغالــب محــدودة الك ـ ِّم مــن حيـ ُ
ـث مقــدار األحاديــث س ـيّما إذا كانــت مكاتبــة ،و ِمــن
نمــاذج َمــن وقــع لــه ذلــك ،اإلمــا ُم أحمــد بــن ســليمان الطبرانــي (ت360هـــ) ؛ حيـ ُ
ـث لــم يســمع مــن
((( الخطيب البغدادي ،الكفاية ،ص.229 :
((( الفَ َسوي ،ال َمعرفة والتاريخ ،ج ،2 :ص.652 :
الجنِّ  .انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،12 :ص 551 :مادة (لَ َم َم).
قوله " :كانَ بِ ِه لَم ٌم" .أي :كان به طائف من ِ
((( العُقيلي ،الضعفاء الكبير ،ج ،1 :ص.305 :
((( السَّمعاني ،التحبير في المعجم الكبير ،ج ،2 :ص.46 :
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ص ـ َل إليــه؛ بســبب مرضــه ،وإنمــا روى عنــه إجــازة،
عثمــان بــن ُخ ـ َّرزَاذ (ت 281هـــ) حيــنَ و َ
ْ
َ
قــال الطبرانــي" :حدثنــا عثمــان بــن ُخ ـ َّرزَاذ ،فــي كتابــه ،وقــد رأيت ـهُ؛ دخلـ ُ
ـت إِنطا ِكيــة ،فدَخلنــا
عليــه ،وهــو عَليــل َم ْسـبُوت((( ،فلــم أســمع منــه ،وعــاش بعــد خروجــي مــن إنطاكيــة ثــاث ســنين
ونيفًــا"(((.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه قــد يمتنــع الـرّاوي عــن ال ّســماع تمامــا مــن شــيخ مــن شــيوخه الذيــن
ـرض ذلــك الشــيخ مثلمــا وقــع لعبــد هللا بــن محمــد النُّفيلـ ّي (ت234هـــ) ؛ حيــث
ســمع منهــم بســبب مـ
ِ
لــم يســمع شــيئا مــن زهيــر بــن معاويــة الجُعفــي (ت 173هـــ) بعدمــا أصابــه الفَالــج وهــو" :دا ٌء
َم ْعـر ٌ
ـدن"((( .وعليــه فهــو ِمظنــة التَّغيــر فــي الضبــط ،فيكــونُ النُّفيلــي احتــاط
ُوف يُ َر ِّخــي بعـ َ
ـض البَـ ِ
بعــدم الســماع مــن زهيــر فــي فتــرة مرضــه .حكــى ال ْكالبَــاذي قــال" :ذكــر أبــو داود (عــن) النُّفيلــي
ـف ،أو
قــال :مــات (يعنــي :زهيــرا) ســنة ثــاث وســبعين ومائــة ،وكان فُلِــج قبــل ذلــك بســنة ونصـ ٍ
نحوهــا ،ولــم أســمع منــه شــيئا بعدمــا فُلِـ َج"((( .ور َّجــح اإلمــام الذهبــي َّ
أن الفالــج لــم يؤثرعلــى ضبــط
زهيــر فقــال" :ضربــه الفَالــج قبــل موتــه بســنة ،أو أزيــد ،ولــم يتغيَّــر ،وهلل الحمــد "(((.
األسباب النفسية التي تقفُ حائال دون اإلكثار عن شيخ ما فهي على النحو اآلتي:
وأ َّما
ُ
وح ـ َّدةُ طبع ـ ِه .حيـ ُ
ـث يكــون الشــيخ ُمتمنّعــا ،وال يُح ـ ّدث إال بالقليــل ،وإنمــا
أوال تع ُّ
ســر الشــيخ ِ
يكث ـ ُر عــن ذلــك الشــيخ مــن الطفــه وداراهُ وأطــال ال ُمكـ َ
ـاذج َمـ ْ
ـن لــم
ـث عنــدهُ والزمــه ،ومــن نمـ ِ
ـيخ مــا لهــذا ال َّســبب ،أبــو أويــس؛ عبــد هللا بــن عبــد هللا بــن أويــس األصبحــي (ت
يُكثــر عــن شـ ٍ
167هـــ) عـ ُّم اإلمــام مالــك بــن أنــس وذلــك فــي اختالفــه إلــى نافــع مولــى ابــن عمــر (ت 117هـــ)
؛ فقــد أســند الفســوي مــن طريــق إســماعيل بــن أبــي أويــس عــن أبيــه (قــال) " :كنــا نختلــفُ إليــه
ُ
فقلــت :مــا أصنــ ُع بهــذا العبــد؟ قــال :فتركتــهُ ولزمــه غيــري؛
يعنــي نافعًــا وكان ســيء ال ُخلــق.
فانتفــع بــه"((( .وقــال عبــد هللا بــن أحمــد" :ســمعت أبــي يقــول :كان فــي نافــع مولــى ابــن عمــر
ُع ْس ـ ٌر فــي الحديــث"((( .وأ َّمــا اإلمــام مالــك بــن أنــس (ت 179هـــ) فقــد أحســنَ التعامــل مــع نافــع
فأكثــر عنــه .حكــى الحافــظ الذهبــي عــن مطــرف بــن عبــد هللا عــن مالــك ،قــال" :كان فــي نافــع
((( قال ابن منظور" :العلـي ُل إِذا كان ُم ْلقًـى كالنائم؛ يُ َغ ِّمضُ عينـيه فـي أَكثر أَحواله َم ْسب ٌ
ُوت".
ابن منظـور ،لسـان العرب ،ج ،2 :ص 37 :مادة ( َسبَتَ ).
((( الطبراني ،المعجم الصغير ،ج ،1 :ص.318 :
((( ابن منظـور ،لسـان العرب ،ج ،2 :ص 346 :مادة (فَلَ َج).
((( الكالباذي ،رجال صحيح البخاري ،ج ،1 :ص.272 :
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،8 :ص.184 :
((( الفَ َسوي ،ال َمعرفة والتاريخ ،ج ،1 :ص.647 :
((( ابن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال ،ج ،2 :ص 302 :برقم .2342
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أسباب عدم اإلكثار من الرواية عن بعض الشيوخ وأثرهُ عند ا ُملحدِّ ثني ( )434 - 470
ُ
ِح ـ ّدةٌ ،ث ـ َّم حكــى مالــك :أنَّــه كان يُالطف ـهُ ،ويُداري ـ ِه"(((.
ومــن النمــاذج علــى ذلــك ،مــا حــكاهُ الحافــظ الذهبــي فــي ترجمــة يحيــى بــن علــي الح ُْلوانــي
(ت 520هـــ) قــال " :قــال أبــو ســع ٍد ال َّســمعاني .. .:سـ ُ
ـمعت منـهُ ُجــز ًءا ،وكانَ ســي َء ال ُخلــق ُمتكبِّـرًا
ع َِس ـرًا"((( .ويظه ـ ُر مــن صنيــع ال ّســمعاني أنّــه َس ـ ِم َع جــز ًءا واح ـدًا عــن الشــيخ بســبب عســرته
ب مــا حصــل مــع اإلمــام ابــن
وأحاديــث الجــزء قليلــة غالبــا .ومــنَ النمــاذج أي ً
ضــا علــى هــذا ال َّسـبَ ِ
نقطــة الحنبلــي فــي روايتــه عــن شــيخه عبــد القاهــر بــن عبــد هللا الرَّهــاوي (ت 612هـــ) ؛ حيــث
اكتفــى بســماع جــز ٍء منــه ولــم ي ُعــد إليــه .قــال ابــن نقطــة فــي ترجمــة شــيخه الرّهــاوي" :ســمعت
منــه بحـرَّان((( مجل ًســا واحـدًا ،ولــم أعــد إليــه؛ ألنــه كان لــه ُخلــق (أي :حــا ُّد ال ِّ
طبــاع) ،وكان عسـرًا
فــي التحديــث ،ال يُكثــر عنــه إال مــن أقــام عنــده"(((.
هــذا وقــد يصاحــبُ عسـ ُر الروايـ ِة مــن الشــيخ وحـ ّدة طبعــه امتناعـهُ عــن التحديــث إال لمــن
يحفــظ دون مــن يكتُــب ،و َمـ ْ
ـن كان يكتــبُ ولــم يكــن يحفــظ ســيفقد كثيـرًا م َّمــا يســمع ،فــا يُكثــر عــن
ذلــك الشــيخ ،ومــن نمــاذج ذلــك مــا أســنده الخطيــب مــن طريــق علــي بــن المدينــي قــال" :ســمعت
يحيــى بــن ســعيد (يعنــي :القطّــان) يقــول :كان ابــن أبــي ذئــب (ت 158هـــ) عسـرًا قــال علــي :قلـ ُ
ـت:
إن كان َم َعــك كتــاب (يعنــي :مــن حديثــه) قــال :اقــرأهْ .
عسـرًا؟ ! قــال :أعســر أهــل الدنيــا؛ ْ
وإن لــم
يكــن معــك كتــاب فإنمــا هــو حفــظ .قــال علــي :فقلــت ليحيــى :فأخبرنــي عــن ابــن أبــي ذئــب ،ومــن
كنــت تحفــظ عنــه كيــف كنــت تصنــع فيــه؟ فقــال :كنــت أتحفظهــا ،وأكتبهــا"(((.
س َمــن يــروي عنــه ،أو أنْ يكــون عنــد الشــيخ ثقــاء .حيـ ُ
ـث يحملـهُ
ثانيــا هيبــة الشــيخ فــي نفـ ِ
ك علــى عــدم اإلكثــار ع ّمــن كانــت صفتــه كذلــك .ومــن النمــاذج علــى عــدم اإلكثــار عــن الشــيخ
ذلـ َ
بســبب الهيبــة منــه ،واإلجــال لــه مــا كان مــن حــال أيّــوب ال ُّســختياني (ت 131هـــ) وذلــك فــي
عــدم إكثــار ِه عــن الحســن البصــري (ت 110هـــ) ؛ فقــد أخــرج ابــن ال َجعــد مــن طريــق معمــر (هــو
ـوب :لِـ َم لَـ ْم تُ ْكثــر عــن الحســن؟ قــال :إنِّــي كنـ ُ
ـت أهَابـهُ"(((.
ابــن راشــد الصَّنعانــي) قــال" :قيــل أليـ َ
قلــتُ  :إنّــه قــد يُــو َر ُد علــى مــا تقـ ّدم مــا وقــع فــي الرّوايــة التــي قبلهــا عنــد ابــن الجعــد وهــي مــن
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،5 :ص.98 :
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،19 :ص.517 :
ُ
قلت :لم أقف على كالم السّمعاني في المطبوع من كتب ِه؛ فلعله في المخطوط أو المفقود منها.
((( حرّان :من قرى حلب ،وهي قرية بغوطة دمشق .الحموي ،معجم البلدان ،ج ،2 :ص.236 :
((( ابن نقطة الحنبلي ،التقييد لمعرفة رواة األسانيد ،ص352 :و.353
((( الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،8 :ص.198 :
((( ابن الجعد ،مسند ابن الجعد ،ص 182 :برقم .1177
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طريــق أبــي خالـ ٍد األحمــر قــال " :ســمعت شــعبة (يعنــي :ابــن الح ّجــاج) قــال :قلـ ُ
ـوب :رويــتَ
ـت أليـ َ
عــن الحســن ألفــا؟ قــال :نعــم ألفًــا ،وألفًــا"((( .فهــذه الروايــة تشــع ُر بكثــر ِة روايــة أيــوب عن الحســن،
أن دفــع التعــارض بيــن الروايتيــن ْ
والــذي يظهــر لــي َّ
أن يُقــال :إن ـهُ ل ـ ْم يُكثــر عنــه ابتــدا ًء لهيبت ـ ِه
منــه ،ثـ َّم أتيــح لــه عنــه اإلكثــار بعدمــا عرفـهُ الحســن ،سـيّما َّ
وأن الحســن البصــري كان يثنــي علــى
أيــوب خي ـرًا؛ ومــن ذلــك مــا أســنده ابــن ســعد فــي طبقاتــه مــن طريــق ح ّمــاد بــن زيــد البصــري
قــال" :ح ّدثنــا ميمــون أبــو عبــد هللا قــال :كنــا عنـ َد الحســن وعنــده أيــوب فســألهُ عــن شــي ٍء ،ثــم قــام
فأتبعـهُ الحســن بعــده حتــى إذا كان حيـ ُ
ـث ال يســم ُع أيــوب قــال" :هــذا سـيِّد الفِتيــان"(((.
وأســند أبــو نعيــم مــن طريــق ســعيد بــن راشــد قــال :سـ ُ
ـمعت الحســن يقــول" :ســي ُد شــباب أهــل
البصــرة أيــوبٌ "(((.
ـون مجلس ـ ِه ُمشــتمال علــى بَعــض الثقــا ِء
وأ ّمــا المثــال علــى عــدم اإلكثــار عــن الشــيخ لكـ ِ
الذيــن يُكثــرون الــكالم ،ويشوشــون فــي المجلــس ،وتنقبــضُ النفــوسُ منهــم ف َمــا وقــع أليــوب
ال ّســختياني كذلــك حيــث لــم يُكثــر ال َّســماع ِمــن طــاووس بــن كيســان اليَمانــي (ت 106هـــ) ؛ َّ
ألن ُك ّل
ُران
مــن عبـ ِد الكريــم بــن أبــي ال ُمخَارق(ت127هـــ) ،وليـ ِ
ث بــن أبــي ُســليم (ت 148هـ) كانــا يَحض ِ
َمجلســه ،وهمــا عنــد أيــوب مــن الثقــاء .قــال العُقيلــي" :حدثنــا الحُميــدي حدثنــا ســفيان قــال :قلـ ُ
ـت
ك لَـ ْم تُ ُكثــر عــن طــاوس؟ قــال :أتيتُــه ألســم َع منــه ،فرأيتُــه بيــن ثقيليــن؛
أليــوب :يــا أبــا بكــر ،مالـ َ
عبـ ِد الكريــم أبــي أميَــة ،وليــث بــن أبــي ســليم؛ فذهبـ ُ
ـت وتركتُــه" .ووقــع فــي روايــة أخــرى عنــد
ـمعت ســفيان يقــول :قلـ ُ
العُقيلــي أنَّــه قــال " :حدثنــا بشــر بــن موســى حدثنــا الحميــدي قــال :سـ ُ
ـت
أليــوب " :يــا أبــا بكــر مالــك لــم تكتُــب عــن طــاوس؟ ." .. .وأســند العُقيلــي مــن طريــق عبــد الرزاق
قــال " :أخبرنــا معمـ ٌر قــال :قلــت أليــوب" :كيــف لــم تكثــر عــن طــاووس؟ قــال :وجدتــه بيــن ثقيليــن
عبــد الكريــم أبــو أميــة ،وليــث بــن أبــي ســليم"(((.
ُ
ولســت بصــد ِد ْ
أن أتوسّــع فــي موضــوع موقــف ال ُمحدِّثيــن ِمــن الثقــاء ،فأخبارهــم مبثوثــة
أن ممــا يقتضيـ ِه المقــام هنــا ْ
فــي بطــون كتــب التراجــم ليــس هــذا مقــام ذكرهــا وبســطها ،غيــر َّ
أن
ـيخ مــا َّ
أشــير إلــى َّ
ألن الشــي َخ يَحْ س ـبُه علــى طائفــة الثقــا ِء ،ومــن
أن ال ـرّاوي قــد ال يُكث ـ ُر عــن شـ ٍ
طريــف ذلــك مــا وقــع ل ُســليمان بــن ِمهــران األعمــش (ت 147هـــ) فــي عــدم إكثــاره عــن عامــر بــن
ُشــراحيل ال ّشــعبي (ت 103هـــ) ؛ فقــد أســند أبــو بكــر ال ِمحْ ولــي (ت 309هـــ) مــن طريــق إِ ْسـ َما ِعيل
بــن ِزيَــاد بــن الحكــم َعــن أَبِيــه أَو [ع ِّمـ ِه] قَــا َل " :قلـ ُ
ـت لألعمــشَ :مــا أَ َراك كتبــتَ علــى ال ّشــعبِ ّي إِ َّل
((( ابن الجعد البغدادي ،مسند ابن الجعد ،ص 182 :برقم .1176
((( ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،355 ،ج ،7 :ص.247 / 246 :
((( أبو نعيم األصبهاني ،حلية األولياء ،ج ،3 :ص.3 :
((( انظر على الترتيب :العُقيلي ،الضعفاء الكبير ،ج ،3 :ص 63 :وج ،4 :ص.15 :
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ُ
يَ ِســيرا؟ قَــا َلَ :ويحــكَ .كيــفَ كنـ ُ
ـي إِ َّل أق َعدنــي
ـت أســمع ِمــن رجــل لــم آتــه قــطّ َم ـ َع إِ ْب َرا ِهيــم النَّخ ِعـ ِّ
ْ
ْ
خلــفَ األُ ْسـ ُكفَة((( مــن ْالبَــاب ثـ َّم يُقعــد إِ ْب َرا ِهيــم فِــي َمجْ لِســه ،ويتمثــل بِهَـ َذا البَ ْيــت ويُومــي إِلَـ ّي:
َل ترفع ال َع ْب َد فَوق َسيّدهَ . ..ما دَا َم ِم ْنهَا بظهْره شرفُ "(((.
انقبــاض نفــس الشــيخ لوجــود خــاف علمــي مــع الــ ّراوي ،ولذلــك ال يتأتّــى للتلميــ ِذ
ثالثًــا
ُ
ـيخ مــا لهــذا ال ّســبب ،مــا وق ـ َع ألبــي ســلمة بــن
اإلكثــار عنــه ،ومــن نمــاذج َمــن لــم يُكثــر عــن شـ ٍ
عبــد الرحمــن بــن عــوف (ت 94هـــ) مــع الصَّحابــي الجليــل عبــد هللا بــن عبّاس-رضــي هللا عنهمــا
(ت 68هـــ) ،أســند الحافـظُ الفَســوي مــن طريــق ســفيان بــن عُيينــة قــال " :ســمعت الزهــري يُحـدِّث
ُ
عــن أبــي ســلمة قــال :لــو (رفقـ ُ
ـتخرجت منــه عل ًمــا كثي ـرًا .وقــال ســفيان،
ـت)((( بابــن عبــاس السـ
مــرة :عل ًمــا َج ًّمــا"((( .وأســند الفَســوي أيضــا مــن طريــق معمــر عــن الزهــري قــال " :أدركــت ِمــن
بحــور قريــش أربعــة :عــروة بــن الزبيــر ،وعبيــد هللا بــن عبــد هللا ،وأبــا ســلمة بــن عبــد الرحمــن،
وســعيد بــن المســيب؛ فأمــا أبــو ســلمة بــن عبــد الرحمــن فــكان يُ َمــاري ابــن عبــاس ف ُحــر َم بذلــك
عل ًمــا كثي ـرًا"((( .قلـ ُ
ـت :يبــدو َّ
الخــاف ال ِعلمــي ظلّــت ظاهــرةً بعدمــا
أن شــخصية أبــي َســلمة فــي ِ
ـس التحديــث ،وألقـ ْ
ـت بظاللهــا علــى بعــض الطلبــة الذيــن أخــذوا عنــه مــن غيــر إكثــار
ـس مجلـ َ
جلـ َ
ب الزهــري؛ حيــث لــم يُكثــر عنــه خالفــا لصنيعـ ِه مــع عــروة بــن الزبيــر
ـل محمــد بــن شــها ٍ
مــن مثـ ِ
حتــى قــال اإلمــام الذهبــي عــن الزهــري " :لــم يُكثــر عــن أبــي ســلمة ،وهــو ِمــن عشــيرته؛ ربمــا
كان بينهمــا شــيء ،وإال ف َمــا أبــو ســلمة بــدون ُعــروة فــي َسـ َع ِة ال ِع ْلـ ِـم"(((.
ث الغربــا ِء ب َوفــر ٍة لخفــا ِء حــال أهليتهــم فــي ال َمعرفــة
راب ًعــا انقبـ ُ
ـاض نفــس الشــيخ عــن تحديـ ِ
ب التـي يُوطأ ُ علـيها" ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،9 :ص 56 :مادة
((( قال ابن منظور" :األ ْس ُكوفةَ :عتَبَةُ البا ِ
( َس َكفَ ).
((( أبو بكر ال ِمحْ ولي ،ذ ُّم الثقالء ،صُ .59 :
قلت :وق َع ما بينَ المعقوفتين بلفظ (ع ّمت ِه) وهو تصحيف والصوابُ ما
أثبتناهُ؛ ألنه ألي ُ
ق بالمقام.
ُ
ُ
رفقت بابن
(وقفت) وكأنه تصحيف ،ووقع الكالم في سير أعالم النبالء للذهبي بلفظ " لو
((( في مطبوع الفسوي بلفظ
عبّاس." . ..
الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،4 :ص .288 :وما عند الذهبي أصوب ولهذا أثبتناه.
((( الفَ َسوي ،ال َمعرفة والتاريخ ،ج ،1 :ص.559 :
((( الفَ َسوي ،ال َمعرفة والتاريخ ،ج ،1 :ص.552 :
يُماري :يُجادل .ابن منظـور ،لسـان العرب ،ج ،15 :ص 278 :مادة ( َمرا).
ُ
ك منه عل ًما كثيرًا".
س ،فحُر َم لذل َ
قلت :لقد وقع الكال ُم في السِّير للذهبي بلفظ " :كانَ أبو سلمة كثيرًا ما يُخالفُ ابن عبا ٍ
الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،4 :ص.289 :
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،4 :ص.289 :
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سعيد محمد بواعنة ( )434 - 470
وال ِعلــم .ومــن نمــاذج ذلــك مــا َجــرى لعب ـ ِد بــن المبــارك (ت 181هـــ) مــع ســليمان بــن مهــران
األعمــش (ت 147هـــ) ؛ حيــث لــم تُتَــح لــه الفرصــة ليُكثــر عنــه لكونــه غريبــا عــن الكوفــة .أســن َد
ُ
ُ
األعمــش
ســمعت
ســمعت ابــن المبــارك يقــول:
ابــن ال َجعــد مــن طريــق نُعيــم بــن حمــاد ،قــال:
َ
أن ال يُ َحدِّثنِــي ،ويقــول :ال أُحـد ُ
يَحلِــفُ ْ
ـي فيهــم" .وحكــى الحافــظ المــزي فــي
ِّث قو ًمــا ،وهــذا التُّرْ ِكـ ُّ
ْ
تهذيبــه قــال" :قــال العبــاس بــن ُمصعــب ال ِمــروزي (يعنــي :صاحــب تاريــخ الــ َمراوزة)  " :كانــت
ـس
أ ُّم عبــد هللا بــن المبــارك ُخوارزميــة ،وأبــوه تركيًّــا"((( .وقــا َل عب ـ ُد هللا بــن أحمــد ألبيــه " :أليـ َ
عبــد هللا قــد ســمع مــن األعمــش؟ قــال :نعــم .ولكـ ْ
ـس بال َكثيــر"(((.
ـن ليـ َ
قلــتُ َّ :
إن هــذا الســبب النَّفســي لــدى األعمــش قــد يكــون َممزو ًجــا بســبب علمــي متعلّــق بصيانـ ِة
الروايــة عــن الغلــط؛ فالغربــا ُء ال يُــدرى عــن حالهــم ،وال كيــف هــو تكوينهــم العلمــي ،فضــا ع ّمــا
إذا كانَ التلميــذ صغيــر ال ّســن األمــر الــذي ال يجعلــه مؤهــا فــي نظــر الشــيخ لتح ّمــل الروايــة،
ويبــدو َّ
أن واقـ َع مــا جــرى البــن ال ُمبــارك مــع األعمــش هــو مــن هــذا القبيــل؛ فقــد كان حيــن قدومـ ِه
ـام أهليتـ ِه لتح ُّمــل الحديــث ،نقــل
إلــى الكوفــة صغيــر الســنِّ علــى نحــو تتو ّجــس فيــه النفــس مــن تمـ ِ
ـان
الحافـظُ ابــن حجــر عــن اإلمــام أحمــد بــن حنبــل أنَّــه قــال " :ولد(يعنــي :ابــنُ المبــارك) ســنة ثمـ ِ
عشــرة ومائــة (118هـــ) "((( .وحكــى الحافــظ ال ِمــزي عــن َع ْبـدَان بــن عثمــان بــن َجبَلــة (قــال) :
"خــر َج عبـ ُد هللاِ إلــى ال ِعــراق أ َّول َمــا خــر َج ،ســنةَ إحــدى وأربعيــن ومائــة (141هـــ) "(((.
وعليــه فيكــون قــد َمضــى مــن ُع ُمــر عبــدهللا بــن المبــارك حينهــا ثالثــةٌ و ِعشــرونَ عا ًمــا،
َّ
وهــذا السـ ُّ
ـن و ْفــق منهجيَّـ ِة الكوفييــن يَــدلُّ علــى أنَّــه ال يــزا ُل حينئ ـ ٍذ فــي َمبــدأِ الطَّلـ
ـب-وأن أهليت ـهُ
َّ
لتح ّمــل الحديــث لــم تن ُ
ضــج بعــد وعندهُــم بِدايـةُ الطلــب للعلـ ِـم تكــونُ بعــد أن يَســتكم َل الفتــى عشــرينَ
عامــا ،قــال الرَّا َمهُرمــزي " :فأخبرنــي ِع ـ َّدةٌ مــن شــيوخنا أنَّــه قيــل لموســى بــن إســحاق (يعنــي:
القاضــي)  :كيــف لــم تكتُــب عــن أبــي نُعيــم (يعنــي :الفضـ َل بــن ُد َكيــن) ؟ ! قــال :كان أهــل الكوفــة،
ال ي ُْخ ِر ُجــون أوالدَهــم ،فــي طلــب ال ِعلــم صغــارًا حتــى يَســت ْك ِملوا عشــرينَ ســنةً"(((.
ـباب الزمانيّــة والمكانيــة وال ِمهنيَّــة لعــدم اإلكثــار مــن الروايــة عــن بعــض
المطلــب الرابــع :األسـ ُ
الشــيوخ عنــد المحدّثيــن.
((( ابن الجعد ،مسند ابن الجعد ،ص 126برقم .791
المزي ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،ج ،16ص.14
((( ابن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال ،ج ،2ص.365
((( ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،ج ،5ص.337
((( المزي ،تهذيب الكمال ،ج ،16ص.14
((( الرَّامهرمزي ،ال ُمح ّدث الفاصل بين الراوي والواعي ،ص.186
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ُ
إن النَّاظــر فــي كتــب تراجـ ِـم الــرُّ وا ِة يج ـ ُد َّ
َّ
ت عــدم إكثــار را ٍو
أن تفســير جمل ـ ٍة مــن حــاال ِ
مــا عــن شــيخ بعينـ ِه مــر ُّده إلــى أســباب زمانيــة ،وأخــرى مكانيــة ،وثالثــة ِمهنيــة ،وفيمــا يأتــي بيــان
ذلــك علــى الترتيــب:
 .أاألسباب الزمانية:
َّ
إن ضيــق دائــرة الزمــن للــراوي عــن شــيخ مــا يُعـ ُّد ســببا فــي عــدم إكثــار ِه عــن ذلــك الشــيخ،
وهــذه األســباب الزمانيــة ،قــد يقــفُ عليهــا أهــل العلــم إمــا بتصريــح مــن الــروا ِة ،أو بالتقديــر
واالســتنباط مــن القرائــن ،واألحــوال التــي ت ْكتنــف واقــع الروايــة عنهــم ،ومــن أبــرز مــا وقفـ ُ
ـت
عليــه مــن هــذه األســباب مــا يأتــي:
ـار عــن ذلــك
ســما ُ
أوال ال ّ
ع مــن شــيخ مــا فــي آخــر أيامــه .وهــذا الســببُ ال يُتيـ ُح الفرصــة لإلكثـ ِ
ك مــا جــرى لعبــد هللا بــن َمســلمة القَعنَبــي (ت 221هـــ) ؛ حيــث
الشــيخ ،ومــن النمــاذج علــى ذل ـ َ
لــم يُكثــر مــن الروايــة عــن أميــر المؤمنيــن فــي الحديــث شــعبة بــن الحجــاج (ت 161هـــ) وقــد
ـي شــعبة إال فــي آخــر أيامــه ،فلــم يُكثــر
علّــق اإلمــا ُم الذهبــي علــى ذلــك بقولــه " :لــم يُــدرك القَ ْعنَبـ ُّ
عنـهُ"((( .وقــال فــي تاريخــه" :لــم يُــرو عــن القَ ْعنَبـ ّي ،عــن ُشـ ْعبَة ســوى حديــث واحــد؛ ألنّــه أدركــه
فــي آخــر أيّامــه"(((.
ومــن النمــاذج علــى ذلــك عــدم إكثــار اإلمــام محمــد بــن إســماعيل البخــاري (ت 256هـــ) مــن
ـور الـرّازي (ت 211هـــ) ؛ حيــث ســمع منــه فــي ســنة (210هـــ) أي
الروايــة عــن ُمعلّــى بــن منصـ ٍ
(((
قبــل موتــه بســنة ،قــال البخــاري فــي التاريــخ الصغيــر" :دخلنــا عليــه س ـنَة عشــر" وقــد روى
عنــه البخــاري فــي صحيحــه حديثيــن بواســطة .وعلّــق الحافــظ ابــن حجرعلــى صنيــع البخــاري
فقــال " :فكأنــه لــم يُكثــر عنــه ،ولهــذا ح ـ ّدث عنــه فــي هذيــن الموضعيــن بواســطة"(((.
ـج؛ فاالنشــغال بــأدا ِء
ســما ُ
ـق مثــل موســم الحـ ِّ
ثانيًــا أنْ يكــونَ ال ّ
ع مــن الشــيخ فــي َمقــام ضيـ ٍ
ـك والعبــادات األمــر الــذي ال تتــا ُح فيــه فرصــة اإلكثــار مــن الروايــة ،ومــن النَّمــاذج علــى
المناسـ ِ
هــذا ال ّســبب ســما ُ
ع اإلمــام مســلم بــن الحجــاج القُشــيري (ت 261هـــ) مــن عبــد هللا بــن َمســلمة
القعنبــي (ت 221هـــ) فــي موســم الحـجِّ ،قــال اإلمــام الذهبــي" :هــو أكبـ ُر شــيخ لمســلم ،ســمع منـهُ

((( الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،10 :ص.263 :
((( الذهبي ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،ج ،16 :ص.248 :
((( كذا عزاه الحافظ ابن حجر في التاريخ الصغير للبخاري ،هذا ولم أقف على هذا الكالم في النسخة المطبوعة ،ولعله
سقط من النسخة المخطوطة .ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،8 :ص.523 :
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،8 :ص.523 :
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فــي أيَّــام الموســم ،فــي ذي الحجــة ،ســنة عشــرين ،ولــم يُكثــر عنــه"(((.
ـيخ وسـنّه صغيــر .ومــن النمــاذج علــى ذلــك ،مــا وقـ َع ِمــن عــدم إكثــار
ثالثــا تقـدُّم وفــاة الشـ ِ
طلبــة العلــم ِمــن الحديــث عــن أبــي عبيــدة َسـرَّار بــن ُمج ِّشــر البصــري ال َع ْنــزي (ت 165هـــ) .قــال
اإلمــام يحيــى بــن معيــنَ " :س ـرَّار ِمــن أصْ َحــاب ســعيد بــن أبــي عروبــة القُدمــا ِء ،ولكنَّــه مــاتَ
ك لــم يُكثــر النــاسُ عن ـهُ " ( .)4وقــال اإلمــام أبــو حاتــم الــرازي" :س ـرَّار أبــو عبيــدة
قدي ًمــا؛ فَلذل ـ َ
(((
كان ثقــة ،وكان مــن كبــار أصحــاب ســعيد بــن أبــي َعرُوبــة" .
األسباب المكانية:
.ب
ُ
َّ
ـس شــيخ مــا ،أو مــكان ُســكناه قــد يكــونُ باعثــا قويــا لظهــور
إن حصــو َل أُمــور تَعتــري َمجْ لـ ِ
ُ
أســباب مؤثّــرة تحــو ُل دونَ اإلكثــار ْ
وقفــت عليــه مــن ذاكــم
ك الشــيخ ،ومــن أبــرز مــا
عــن ذلــ َ
األســباب اآلتيــة:
أوال كثـ َرةُ ُّ
ـيخ؛ ومــن النمــاذج علــى ذلــك مــا وقــع لإلمــام موفــق الديــن أبــي
الزحـ ِ
ـام علــى الشـ ِ
محمــد عبــد هللا بــن أحمــد المعــروف بابــن قدامــة المقدســي (ت 620هـــ) ؛ حيــث لــم تتــح لــه فرصــة
اإلكثــار عــن أبــي محمــد عبــد هللا بــن أحمــد البغــدادي المعــروف بابــن الخ َّشــاب (ت 567هـــ) ،قــال
ابــنُ رجــب الحنبلــيُ " :ســئل عنــه الشــيخ موفــق الديــن المقدســي؟ فقــال" :كان إمامــا فــي عصــره
فــي علــم العربيــة ،والنحــو ،واللغــة .وكان علمــاء أهــل عصــره يســتفتونه فيهمــا ،ويســألونه عــن
مشــكالتها .وحضــرت كثيـرًا مــن مجالســه للقــراءة عليــه ،ولكــن لــم أتمكــن مــن اإلكثــار عنــه لكثــرة
الزحــام عليــه .وكان حســن الــكالم فــي الســنة وشــرحها"(((.
وقــال ابــن رجــب فــي الثنــاء علــى قـ ْدر ابــن الخ ّشــاب فــي علــم الحديــث " :وكان الحافــظ أبــو
محمــد األخضــر يقــول فــي روايتــه عنــه :حدثنــا حجــة اإلســام أبــو محمــد بــن الخ َّشــاب ،وكذلــك
يقــول الشــيخ موفــق الديــن المقدســي فــي تصانيفــه حيــن يــروي عــن ابــن الخشــاب .وكان ثقــة فــي
صدوقــا ُح َّجــة نبيــا"(((.
ث ،والنَّقــلَ ،
الحديـ ِ
ســكناهُ عــن بعــض التالمــذة .ومــن النّمــاذج علــى ذلــك
ثانيًــا بُعــد مــكان إقامــة الشــيخ و ُ
عــد ُم تم ّكــن أبــي بكــر أحمــد بــن محمــد البُرقانــي (425هـــ) مــن اإلكثــار عــن أبــي العبّــاس مح ّمــد
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،10 :ص.264 :
((( ابن َمعين ،تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ،ج ،4 :ص.171 :
((( ابن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل ،ج ،4 :ص.325 :
((( ابن رجب الحنبلي ،ذيل طبقات الحنابلة ،ج ،2 :ص .245 :وانظر :الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،20 :ص:
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ُ
بــن نصــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن ُم ْك ـ َرم المع ـدِّل (ت 375هـــ) ؛ لبعــد مــكان إقامتــه عنــه .قــال
الخطيــب البغــداديَ " :ح َّدثَنِــي بعــض أصحابنــا ،قَــا َل :قلـ ُ
ـت للبُرقانــي :لِـ َم لَـ ْم تُكثــر عــن ابــن ُم ْكـ َرم؟
فقــال " :كان ينــز ُل فــي آخــر البلــد عنــد دار ُمعــز الدولــة ،فلــم أتمكــن مــن اإلكثــار عنــه لبعــده ،أو
كمــا قَــا َل"(((.
األسباب ال ِمهنيّة:
 .ج
ُ
أوال انشــغا ُل الشــيخ بأمــور الدولــة ،وعــدم تف َّرغــه للتحديــث .ومــن النمــاذج علــى ذلــك مــا
وصلــي
وقـ َع ِمــن عــدم اإلكثــار مــن الروايـ ِة عــن أبــي محمــد إســحاق بــن إبراهيــم بــن ميمــون ال َم ِ
ـروف بالنّديــم (ت 235هـــ) وهــو غيــر ابــن النّديــم صاحــب كتــاب الفِهرســت .قــال اإلمــام
المعـ
ِ
الذهبــي " :صاحــب . ..الشــعر الرائــق ،والتصانيــف األدبيــة ،مــع الفقــه ،واللغــة ،وأيــام النَّــاس،
ـو المرتب ـ ِة . ..ولــم يُكثــر عنــه الحفَّــاظ؛ الشــتغاله عنهــم بالدَّولــة"(((.
ث ،وعلـ ِّ
والبَصــر بالحدي ـ ِ
قلــتُ ّ :
إن انشــغاله إنمــا كان بمجالــس الخلفــاء األدبيــة ،ومــا يقــع فيهــا مــن الغنــاء ،والشــعر،
ب الرســميّة ،وأ َّمــا مــا يــدلُّ علــى
والمناظــرة ،والنّقــد . ..إلــخ .وإال فهــو لــم يكــن مــن أهــل المناصـ ِ
ـب الحديـ َ
ـث عــن ســفيان بــن عيينــة ،وهُشــيم
كونــه مــن أوعيــة الحديــث فقــول الخطيــب عنــه " :كتـ َ
بــن بشــير ،وأبــي معاويــة الضَّريــر ،وطبقتهــم"((( .هــذا وقــد ســاق لــه الخطيــب فــي تاريخــه غيــر
ـن أخــذه لل ِّروايــة ،ودأبــه فــي التبكيــر لل َّســماع مــن الشــيوخ(((.
قصــة تــدلُّ علــى حسـ ِ
ثانيــا توقــي اإلكثــار ع ّمــن َولِـ َي أمـ ًرا مــن أمــور الســلطان .ومــن النمــاذج علــى هــذا الســبب ما
جــرى لســليمان بــن بــال التَّيمــي َموالهــم ال َمدنــي (ت 172هـــ) ؛ حيـ ُ
ـث لــم يكثــر عنــه أهــل المدينــة
محتســبا علــى ســوق المدينــة،
المنــورة مــع كونــه "مــن أوعيــة العلــم"((( والحديــث؛ ألنــه كان
ِ
ومســؤوال عــن خراجهــا ،قــال ابــن ســعد " :كان بَربريًــا جميــا حســنَ الهيئـ ِة عاقــا ،وكان يُفتــي
بالبلــد ،وولــي خــراج المدينــة"((( .وقــال ابــن الجنيــد فــي ســؤاالته البــن معيــن " :سـ ُ
ـمعت يحيــى
بــن معيــن يقــول" :إنمــا كان يَضـ ُع (أي :ينتقــصُ ) ســليمانَ بــن بــال عنــد أهــل المدينــة؛ ألنــه كان
علــى ال ّســوق ،وكان أروى النــاس عــن يحيــى بــن ســعيد (يعنــي :األنصــاري) "(((.
((( ابن رجب الحنبلي ،ذيل طبقات الحنابلة ،ط ،1ج ،2 :ص.252 / 251 :
((( الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،3 :ص.320 :
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،11 :ص.119 :
((( الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،6 :ص.338 :
((( انظر :الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،6 :ص338 :و.339
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،7 :ص.426 :
((( ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج ،5 :ص.420 :
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وممــا يلــزم التنبيــه إليــه هاهنــا َّ
أن أيــوب بــن ســليمان بــن بــال لــم يكثــر عــن أبيــه كذلــك؛ فقــد
(((
قــال الحافــظ الذهبــي " :روى عنــه :ابنــه أيــوب شــيئا يســيرا "  .ويبــدو لــي َّ
أن عــدم إكثــار أيــوب
عــن أبيــه ســليمان هــو انشــغال أبيــه بمــا تـ ّ
ـوله مــن أمــر الســوق والخــراج ،وهــذا المثــال يَصلــح
للبنــد األول آنفــا.
المطلــب الخامــس :اآلثــا ُر النّاجمــة عــن عــدم اإلكثــار مــن الروايــة عــن بعــض الشــيوخ عنــد
المحدّثيــن.
ّ
ت التــي وقـ َع فيهــا عــدم إكثــار بعــض الــرواة مــن الروايــة عــن بعــض
إن ال ُمتتبــع للحــاال ِ
الشــيوخ ســواء أكان الباعــث علــى ذلــك حــال الشــيخ نفســه أم الــراوي عنــه يجـ ُد َّ
ك بالجملَــة
أن ذلـ َ
ـض اآلثــار ال ّســلبية علــى صعيــد ال ـرَّاوي ،أو علــى واقــع الروايــة
أم ـ ٌر إيجابــي؛ مــع وجــود بعـ ِ
نفســها ،وفيمــا يأتــي بيــان ذلــك بالتفصيــل:
 .أاآلثــا ُر اإليجابيــة النّاجمــة عــن عــدم اإلكثــار مــن الروايــة عــن بعــض الشــيوخ عنــد
المح ّدثيــن.
ويظهر ذلك من خالل بحثنا هذا في الحاالت اآلتية:
ْ
ليست هيئتهُ مثل هيئة النّسّاك.
•عد ُم اإلكثار ع ّمن
•عــد ُم اإلكثــار ع َّمــن كان مقـ ّ
ـا أصــا مــن الصحابــة الكــرام رضــي هللا عنهــم أجمعيــن-؛
خشــية الوقــوع فــي الغلــط المفضــي إلــى الكــذب فــي الحديــث.
•عد ُم اإلكثار ع ّمن كان به صرع.
•عــد ُم إتاحــة الفرصــ ِة إلكثــار َم ْ
خــوارم
ــن ُعــرفَ ببدعــ ٍة ،أو وقــ َع عنــدهُ شــيء مــن
ِ
المــروء ِة ،أو ولــي أمــرًا للسُّــلطان.
ـن فــي الرِّ وايــة ،أو
•عــد ُم اإلكثــار ع ّمــن ُعــرفَ بســوء الضبــط ،وكثــرة النّســيان ،أو الَّلحـ ِ
َّ
أن مجْ لس ـهُ يرتــادهُ الثقــاء.
•طلــبُ عُلـ ِّو اإلســنا ِد؛ حيــث يرغــبُ را ٍو مــا بالروايـ ِة عــن شــيوخ شــيخه لكــون الشــيخ مــن
اإلمــام البخــاري فــي عــدم إكثــار ِه عــن شــيخه وقرينــه
أقرانــه وذلــك مثــل صنيــع
اإلمــام أحمــد بــن حنبــل؛ لكونــه أدرك شــيوخ أحمــد فآثــار الروايــة عنهــم مباشــرة بعلــو.
ُ
الحــاالت جميعهــا تُفضــي إلــى صيانــةُ الرّوايــ ِة عــن الخلــل ،والغلــط .وقــد مضــى
وهــذه
((( ابن معين ،سؤاالت ابن الجنيد ،ص.356 :
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أسباب عدم اإلكثار من الرواية عن بعض الشيوخ وأثرهُ عند ا ُملحدِّ ثني ( )434 - 470
ُ
التمثيــل عليهــا وبســط الــكالم حولهــا فيمــا تقــ ّدم آنفــا بمــا يُغنــي عــن اإلعــادة هاهنــا.
هــذا ومــن اآلثــار اإليجابيــة لعــدم اإلكثــار عــن شــيخ معيّــن عــاوة علــى مــا تقـ ّدم ّ
أن ذلــك يُفيــد
فــي تعييــن اســم ال ـرّاوي المهمــل إذا كان متّفقــا مــع غيــره بقرين ـ ِة خصوصيــة اإلكثــار عنــه دون
اآلخــر ،وقــد ف ّعـ َل الحافــظ ابــن حجــر هــذا األثــر فــي كتابــه فتــح البــاري وجعلــه قاعــدةً فــي تعييــن
ال ُمهمــل(((.
 .باآلثــا ُر الســلبيّة النّاجمــة عــن عــدم اإلكثــار مــن الروايــة عــن بعــض الشــيوخ عنــد
المح ّدثيــن.
َّ
ت التــي وقــع فيهــا َعــدم اإلكثــار مــن بعــض الــرواة عــن بعــض
إن جمل ـةً مــن ال َحــاال ِ
الشــيوخ تركـ ْ
ـت آثــارا ســلبية علــى حــال أولئــك الــرواة ،أو حــال أولئــك الشــيوخ فــي الروايــة،
وفيمــا يأتــي أبــرز تلكــم اآلثــار:
شــيخ مــا باالنقطــاع ســيّما إذا كان الــ ّراوي
ث الــ َّراوي غيــر ال ُمكثــر عــن
أوال إعــا ُل حديــ ِ
ٍ
ـش (ت 147هـــ)
ُمدلّســا .ومــن النمــاذج علــى هــذا األثــر إعــال روايــة ســليمان بــن ِمهــران األعمـ ِ
عــن مجاهــد بــن جبــر(ت 104هـــ) باالنقطــاع؛ َّ
ألن عا ّمــة مــا يرويــه األعمــش عــن مجاهــد هــو
مدلَّــس ،وأ ّمــا مــا ســمعهُ منــه فقليــل .ســأل ابــن أبــي حاتــم الـرّازي والــده عــن حديــث رواه جماعــة
فيهــم األعمــش عــن مجاهــد عــن عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص رضــي هللا عنهمــا رفعــه بعضهــم،
ووقف ـهُ األعمــش فأجابــه قائــا" :األعمــشُ أحفظهــم ،والحديــث يُحتمــل أن يكــون مرفوعــا ،وأنــا
أخشــى أال يكــون ســمع هــذا األعمــش مــن ُمجاهــد؛ إن األعمــش قليـ ُل ال َّســماع مــن مجاهــد ،وعامــة
مــا يــروي عــن مجاهــد ُمدلَّــس "(((.
وأســند ابــن أبــي حاتــم مــن طريــق محمــد بــن بشــار (قــال) " :سـ ُ
ـمعت وكي ًعــا (يعنــي :ابــن
ـمع األعمــشُ مــن مجاهــد إال أربعــة أحاديــث"((( .وقــال عبــاسٌ الـ ُّدوري:
الجـرّاح) يقــول " :لــم يسـ ِ
"ســمعت يحيــى (يعنــي :ابــن معيــن) يقــول" :إنمــا ســم َع األعمــش مــن مجاهــد أربعــة أحاديــث ،أو
خمســة.(((" . ..
ث علــى هــذا النحــو
ـيخ مــا؛ إذ قلّــة الحديـ ِ
ثانيًــا عــدم قَبـ ِ
ـول تفـ ّرد الـ َّراوي غيــر ال ُمكثــر عــن شـ ٍ
ال تخوّلـهُ ْ
ك الشــيخ عنــه .قــال اإلمــام ابــن حبّــان
أن ينفــر َد عنــه بأحاديــث ،لــم يروهــا أصحــابُ ذلـ َ
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،7 :ص.426 :
((( انظر :ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،1 :ص ،204 :وج ،10 :ص ،85 :ج ،13 :ص.299 :
((( ابن أبي حاتم الرازي ،علل الحديث ،ج ،2 :ص.210 :
((( ابن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل ،ج ،1 :ص.224 :
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فــي ترجمــة راو اســمه ع َسـ ُل بــن ســفيان اليَربُوعــي " :كان قليــل الحديــث كثيـ َر التفــرد عــن الثقــات
مــا ال يُشــبه حديــث األثبــات ،علــى قلــة روايتــه ،وال يتهيــأ االحتجــاج بانفــراد َمـ ْ
ـن لــم يســلك َسـنَن
(((
ت ْ
إن أُ ْد ِخــل فيهــم" .
ال ُعــدول فــي الروايات-علــى قلــة روايتــه ،و ُد ُخولُـهُ فــي ُج ْملَـ ِة الثقــا ِ
ث
ومــن النمــاذج علــى هــذا األثــر أيضــا مــا ُســئل عنــه أبــو حاتــم ال ـرّازي بخصـ
ـوص حدي ـ ٍ
ِ
الوالبــي األســدي عــن أبــي عمــران أيمــنَ بــن نَابــل الحبشــي
رواه أبــو عامــر قُــرّانُ بــن تَ َّمــام
ِّ
الم ِّكــي؟ فقــال " :لــم يــرو هــذا الحديــث عــن أيمــن إال قُـرَّان ،وال أَ َراه َمحفوظًــا .أيــن كان أصحــاب
أيمــن بــن نَابِــل عــن هــذا الحديــث؟ "(((.
فمقتضــى تعليــل أبــي حاتــم َّ
أن قُ ـرّان ليــس مــن أصحــاب أيمــن ال ُمالزميــن لــه والمكثريــن
عنــه ،فكيــف يتس ـنّى لــه أن ينفــر َد عنــه بشــيء لــم يــروه أصحابــه عنــه أصــا.
ومــن هنــا فقــد أوضــح اإلمــام مســلم فــي مقدمــة صحيحــه ضاب ـطَ قبــول التف ـرّد أو ر ّده عنــد
أئمــة الشــأن مــن المحدثيــن فقــالُ " :ح ْكـ ُم أهــل العلـ ِـم ،والــذي نعــرفُ مــن َمذهبِهــم ،فــي قبــول مــا
يَتفــرد بــه ال ُمحـدِّث مــن الحديــث ْ
ـل العلــم والحفــظ فــي بعــض
أن يكــونَ قــد شــار َ
ك الثقــا ِ
ت ِمــن أهـ ِ
مــا َر َووا ،وأ ْم َعــن فــي ذلــك علــى الموافقــة لهــم ،فــإذا ُوجــد كذلــك ثــم زاد بعــد ذلــك شــيئا ،ليــس عنـ َد
أصحابــه قُبِلـ ْ
الحفــاظ
ـت زيادتـهُ ،فأ َّمــا مــن تــراه يع َمـ ُد لمثــل الزهــري فــي جاللتـ ِه ،وكثــرة أصحابــه ُ
المتقنيــن لحديثــه ،وحديــث غيــره ،أو لمثــل هشــام بــن ُعــروة وحديثهمــا عنـ َد أهــل العلــم مبســوط
ُمشــترك قــد نَقــل أصحابُهمــا عنهمــا حديثهُمــا علــى االتفــاق منهــم فــي أكثــره فيــروي عنهمــا ،أو
ـس م َّمــن قــد شــاركهم فــي
عــن أح ِدهمــا العــد َد مــن الحديــث م َّمــا ال يعْرفـهُ أحـ ٌد مــن أصحابِهمــا ،وليـ َ
(((
الصحيــح م َّمــا عندهــم؛ فغيـ ُر جائــز قبــول حديــث هــذا ال َّ
ضــرب مــن النــاس" .
ومــن النَّمــاذج التــي تنضــوي تحــتَ هــذا األثــر كذلــك َّ
أن الحاكــم النيســابوري أخــر َج فــي
ُمســتدرك ِه حديثــا مــن روايــة عبــد الغفــار بــن داود الحرَّانــي عــن حمــاد بــن ســلمة البصــري ثــم
قــال " :إســنا ٌد صحيــح علــى شــرط مســلم ،وعبــد الغفــار بــن دَاود ثقــة ،غيــر أنَّــه ليــس عنــد أهــل
البصــرة عــن ح ّمــاد"(((.
إن مقتضــى صنيــع الحاكــم هاهنــا أن ينبِّــه إلــى َّ
قلــتُ َّ :
أن ظاهــر ســند الحديــث ُمشـ ِع ٌر بالص َّحــة
التصــال ســند ِه ،وثقــة رواتــه غيــر َّ
أن لــه علّــة تقــد ُح فيــه؛ فقـ ْد انفــر َد بــه عبــد الغفارالحرّانــي (ت
224هـــ) ،دون ســائر أصحــاب ح ّمــاد البصرييــن ،ومــن يتتبــع حــال عبــد الغفــار فــي ال ِّروايــة عــن
((( ابن َمعين ،تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ،ج ،3 :ص.327 :
((( ابن حبان ،المجروحين ،ج ،2 :ص195 :برقم .839
((( ابن أبي حاتم الرازي ،علل الحديث ،ج ،1 :ص 296 :برقم .886
((( مسلم ،الجامع الصحيح ،ج ،1 :ص.7 :
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ُ
ـس مــن أهــل بلــده؛ فهــو مــن س ـ ّكان ِمصــر
ح ّمــاد يجــد أنــه ليــس م َّمــن أكثــر عن ـهُ بحكــم أنّــه ليـ َ
وأحــد وجوههــا((( وســماعُه بالبصــرة مــن ح ّمــاد إنّمــا أثنــاء زيارت ـ ِه لهــا ،ول ّمــا كان األمــر كذلــك
ـتغراب التفـرّد منــه عــن ح ّمــاد بمــا ليــس معروفــا عنــد أهــل بلــده عنــه.
ـس اسـ
َ
قـوّى ذلــك فــي النفـ ِ
ومــن النمــاذج علــى هــذا األثــر أيضــا َّ
أن الحافــظ الطبرانــي أســند فــي معجمــه الصغيــر قــال:
ْ
َّ
ـريُّ
" َح َّدثَنَــا ُم َح َّمـ ُد ْبــنُ إِ ْسـ َحا َ
ق أَبُــو ْال ُح َسـي ِْن َح َّدثَنَــا ِه َشــا ُم ْبــنُ َع َّمــار َح َّدثَنَــا َع ْبـ ُد للاِ ْبــنُ يَ ِزيـ َد البَ ْكـ ِ
َ
َ
ْ
ـي َح َّدثَنَــا بِـ َـا ُل ْبــنُ أبِــي هُ َر ْيـ َرةَ َعـ ْ
ـن أبِــي
َح َّدثَنَــا ُم َح َّمـ ُد ْبــنُ يَ ْعقُـ َ
ـن طَحْ ـ َـا َء ال َم ِدينِـ ُّ
ـن ُم َح َّمـ ِد ْبـ ِ
ـوب ْبـ ِ
صحْ فَـ ٍة تَفُــورُ ,فَ َرفَـ َع يَـ َدهُ ِم ْنهَــا ,فَقَــا َل" :اللَّهُـ َّمَ ,ل تُ ْ
هُ َر ْيـ َرةَ قَــا َلَّ " :
ط ِع ْمنَــا نَــارًا؛
ي  أُتِـ َي بِ َ
إن النَّبِـ َّ
للاَ لَـ ْم ي ْ
إِ َّن َّ
ـن بِـ َ
ُط ِع ْمنَــا نَارًا"(قــال الطبرانــي)  " :لَـ ْم يَــرْ ِو ِه َعـ ْ
ـن أَبِــي هُ َر ْيـ َرةَ إِ َّل يَ ْعقُــوبُ ْبــنُ
ـا ِل ْبـ ِ
(((
ُم َح َّمـ ٍدَ ,و َل َع ْنـهُ إِ َّل َع ْبـ ُد َّ
للاِ ْبــنُ يَ ِزيـ َد تَفَـ َّر َد بِـ ِه ِه َشــا ٌمَ ,وبِـ َـا ٌل قَلِيـ ُل ال ِّر َوايَـ ِة َعــنْ أَبِيـ ِه " .
قلــتُ  :لقــد قصــد الحافــظ الطبرانــي مــن تنبيهــه علــى قلــة حديــث بــال بــن أبــي هريــرة
ال ّدوســي-رضي هللا عنــه (((-عــن أبيــه ْ
أن يشــي َر إلــى َّ
ـب
ـال بالحديــث ال يُحتم ـ ُل َح ْسـ َ
أن تفــرد بـ ٍ
قواعــد المح ّدثيــن؛ إذ أيــن أصحــابُ أبــي هريــرة رضــي هللا عنــه عــن هــذا الحديــث؟ !
ـيخ مــا؛ ألنّــه أقـ َّل عنــه مكتفيــا بغيــره .ومــن النمــاذج
ثالثًــا نـ َد ُم الـ َّراوي غيــر ال ُمكثــر عــن شـ ٍ
علــى هــذا األثــر مــا كانَ مــن حــال اإلمــام عبــد الرحمــن بــن مهــدي (ت 189هـــ) ؛ حيــث لــم يُكثــر
مــن الحديــث عــن ُســليمان بــن بــال المدنــي(ت 172هـــ) ؛ مكتفيًــا بال ِّروايــة عــن عبــد هللا بــن جعفر
ْال َمخ َرمــي المدنــي (ت 170هـــ) ،ث ـ َّم بَع ـ ُد أظهــر عبــد الرحمــن ندام ـةً منــه علــى ذلــك ،قــال ابــن
الجنيــد فــي ســؤاالته البــن معيــن " :ســمعت يحيــى بــن معيــن يقــول :قــال لــي عبــد الرحمــن يَعنــي:
ـت قــد كتبـ ُ
أن أُ ْكثـ َر عنـهُ يعنــي :ســليمان أنِّــي ُكنـ ُ
ابــن مهــديَ " :-منعنــي ْ
ـت عــن عبـ ِد هللا بــن جعفــر
(((
ُ
ال َم ْخ َرمــي ،ولقــد نَ ِدمـ ُ
ـت بعـ ُد أن ال أكــونَ أكثــرت عنــه" .
ـض نَــدم اإلمــام ابــن مهــدي َّ
قلــتُ َّ :
أن ســليمانَ بــن بــال المدنــي كانَ متبحــرا
إن م ّمــا يُترجـ ُم بعـ َ
فــي حديــث المدنييــن ،فضــا عــن كونــه يحفــظ مــن الحديــث مــا ليــس عنــد غيــر ِه مــن حديــث أهــل
صـ َل إلــى المحدِّثيــن حديـ ُ
المدينــة؛ ف ِمـ ْ
ـث محمــد بــن عبــد هللا بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن
ـن ِخاللـ ِه َو َ
بــن أبــي بكــر المعــروف بابــن أبــي عتيــق ،حكــى الحافــظ الذهبــي فــي ســيره عــن اإلمــام محمــد
ـأن ســليمان بــن بــال المدنــي" :لــم يــرو عنــه فيمــا علمـ ُ
ـت غيــر
بــن يحيــى الذهلــي أنــه قــال فــي شـ ِ
((( الحاكم ،المستدرك على الصحيحين ،كتاب الطهارة ،ج ،1 :ص 290 :حديث رقم .643
((( انظر :الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،10 :ص.439 :
((( الطبراني ،المعجم الصغير ،ج ،2 :ص 144 :حديث رقم .934
((( أورده ابن حبّان في كتابه الثقات وقال " :يروي عن أبيه قصَّة الدجَّال روى عنه الشعبي".
ابن حبّان ،الثقات ،ج ،4 :ص65 :برقم .1838
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ســليمان بــن بــال .قــال لــي أيــوب بــن ســليمان :مــا علمـ ُ
ـت أحـدًا روى عنه(يعنــي :ابــنَ أبــي عتيــق)
بالمدينــة غيــر أبــي"( .ثـ َّم قــال الذهلــي) " :لــوال َّ
أن ُســليمان قــا َم بحديثـ ِه ،لذهــب حديثــه ،وال أعلمـهُ
ـب عــن ســليمان حديــث ابــن أبــي عتيــق هــذا ،ســوى عبــد الحميــد بــن أبــي أويــس األعشــى،
كتـ َ
ـت أن عنــد ســليمان بــن بــال مــن الحديــث مــا عنــده ،حتــى نظـ ُ
ومــا ظننـ ُ
ـرت فــي كتــاب ابــن أبــي
أويــس ،فــإذا هــو قــد تب َّحــر حديــث المدنييــن ،وإذا هــو قــد روى عــن :يحيــى بــن ســعيد األنصــاري
قطيعــا مــن حديــث الزهــري ،وعــن يُونــس األيلــي"(((.
ـيخ َمــا إلــى حديــث ذلــك الشــيخ فيرويــه عنــه
راب ًعــا أنَّ يحتـ َ
ـاج الـ َّراوي غيــر ال ُمكثــر عــن شـ ٍ
بنــزول .وهــذا األثــر يُمكنُنــا بــه تفســير نــزول إســناد اإلمــام البخــاري فــي الروايــة عــن بعــض
شــيوخه الذيــن لــم يُكثــر عنهــم ،ومــن نمــاذج ذلــك قولــه فــي الجامــع الصحيــحَ " :ح َّدثَنِــي أَحْ َمـ ُد ْبــنُ
ـن ِهـاَ ٍل َح َّدثَنَــا ُم ْعتَ ِمـ ُر ْبــنُ ُسـلَ ْي َمانَ َعـ ْ
ـن
ـن َح ْنبَـ ِ
ـن َك ْه َمـ ٍ
س َعـ ِ
ـل ْبـ ِ
ـنَ ،ح َّدثَنَــا أَحْ َمـ ُد ْبــنُ ُم َح َّمـ ِد ْبـ ِ
ال َح َسـ ِ
ْ ً (((
ـول َّ
للاِ ِ سـ َّ
ـن بُ َر ْي ـ َدةَ َعـ ْ
ـت َع ْش ـ َرةَ َغــز َوة" .
ـن أَبِي ـ ِه قَــا َلَ " :غ ـزَا َم ـ َع َر ُسـ ِ
ا ْبـ ِ
فهذا الحديث رواه اإلمام البخاري عن شيخه اإلمام أحمد بن حنبل بواسطة أحد شيوخه وهو
أحمد بن الحسن بن جُنيدب الترمذي(ت )-وهو من أقران البخاري وليس له سوى هذا الموضع في
َّ
فكأن البخاري لقلّة سماعه من أحمد بن حنبل بحسب ما تق ّدم ل ّما احتا َج إلى إخراج بعض
الصحيح؛
حديثه في الصحيح نزل به درجة .هذا وقد أخرج اإلمام مسلم في صحيحه هذا الحديث بذاته عن
أحمد بن حنبل بال واسطة((( ،وفي ذلك قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث" :أخرجه مسلم عن
نفسه ،وهو أحد األحاديث األربعة التي أخرجها مسلم عن شيوخ أخرج البخاري تلك األحاديث
أحمد ِ
(((
بعينها عن أولئك الشيوخ بواسطة" .
ضــا َّ
أن اإلمــام البخــاري روى فــي جامعــه حديثــا واحــدا عــن شــيخه
ومــن نمــاذج هــذا األثــر أي ً
(((
ّ
ق
معاويــة بــن عمــرو األزدي (ت 213هـــ) بــا واســطة  ،وهــو مــن شــيوخ ِه القدَمــاء ،لكنــه ســا َ
لــه فــي موضعيــن آخريــن مــن الجامــع الصحيــح حديثيــن بواســطة؛ األول :عــن شــيخ لــه اســمه
عبــد هللا بــن محمــد الجُعفــي المعــروف بال ُمسـنَدي((( ،والثانــي :عــن شــيخ لــه اســمه أحمــد بــن أبــي
((( ابن معين ،سؤاالت ابن الجنيد ،ص .356 :برقم .338
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،7 :ص.427 / 426 :
((( البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب المغازي ،باب :كم غزا النبي صلى هللا عليه وسلم ،ج ،4 :ص 1621 :حديث
رقم .4203
((( مسلم ،الجامع الصحيح ،ج ،3 :ص 1448 :حديث رقم .1814
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،8 :ص.153 :
((( البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب الجمعة ،باب :إذا نفر الناس عن اإلمام في صالة الجمعة فصالة اإلمام ومن بقي
جائزة ،ج ،1 :ص 316 :حديث رقم .894
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ُ
رجــاء((( ؛ فكأنــه لــم يُكثــر عــن شــيخه معاويــة واحتــا َج إلــى حديثـ ِه؛ فــروى عنــه فــي الموضعيــن
بنــزول .قــال الحافــظ ابــن حجــر " :معاويــة بــن عمــرو هــو األزدي ،وهــو مــن شــيوخ البخــاري،
وربمــا روى عنــه بواســطة كمــا هنــا"(((.
ـيخ مــا إذا كانَ عســرا فــي الروايــة وجــاء مــن
خام ً
ســا اســتنكا ُر أئ ّمــة الشــأن بعــض حديــث شـ ٍ
ض تالمذتــه الذيــن لــم يُكثــروا عنــه .ومــن النّمــاذج علــى هــذا األثــر مــا حــكاه الحافــظ
طريــق ِ بعـ ِ
الذهبــي ضمــن ترجمــة عبــد الســام بــن حــرب ال َمالئــي البصــري (ت 187هـــ) قــال" :قــال يعقوب
بــن شــيبة :ثقــة وفــي حديثــه ليــن ،وكان عســيرا فــي الحديــث .سـ ُ
ـمعت ابــن المدينــي يقــولُ :كان
ـي أكثــرتَ عنــه؟ قــال :نعــم .سـ ُ
ـمعت لــه مجلــس
يجلــس فــي كل عــام مــرة مجلســا للعامــة ،فقيــل لعلـ ٍّ
العامــة ،وقــد كنـ ُ
ـت أســتنكر بعــض حديث ـ ِه حتــى نظــرتُ فــي حديــث َمــن يُكثــر عنــه؛ فــإذا حديثــه
مقــاربٌ عــن مغيــرة والنــاس؛ وذلــك أنَّــه كان عسـرًا ،فكانــوا يَجمعــون غرائبــه فــي مــكان؛ فكنــت
أنظــر إليهــا مجموعــة فاســت ْن َكرتُها"(((.
قلــتُ  :إنمــا حصــل االســتنكار عنــد اإلمــام ابــن المدينــي فــي تلــك األحاديــث التــي تلقّاهــا
صـ ْ
ـارت حينئـ ٍذ
أفــرا ٌد مــن الــرواة عــن الشــيخ المتعســر عبــد ال ّســام ال َمالئــي م َّمــن لــم يُكثرعنــه؛ فَ َ
روايتُهُــم َمظنــة للغراب ـ ِة والنَّــكارة.
ق غيــر ال ُمكثــر مــن الــرواة عنــه،
ث لشــيخ مــا فــي ح ـ ِّ
ساد ً
ســا إهــدا ُر ك ـ ٍّم كبيــر مــن الحدي ـ ِ
ويتعيّــن هــذا األثــر فــي حالــة قلــة روايــة أبــي ســلمة بــن عبــد الرحمــن عــن ابــن عبــاس رضــي
هللا عنهمــا حيــث َحــال خالف ـهُ العلمــي كمــا تقّــدم آنفــا مــع ابــن عبّــاس دون اإلكثــار عنــه؛ ف ُحــرم
بذلــك خيـرًا كثيـرًا .وقــد أســند الفســوي أيضــا مــن طريــق معمــر عــن الزهــري قــال " :أدركــت ِمــن
بحــور قريــش أربعــة :عــروة بــن الزبيــر ،وعبيــد هللا بــن عبــد هللا ،وأبــا ســلمة بــن عبــد الرحمــن،
وســعيد بــن المســيب؛ فأمــا أبــو ســلمة بــن عبــد الرحمــن فــكان يُ َمــاري (يعنــي :يُجــاد ُل ويخالــفُ )
ابــنَ عبــاس ف ُحــر َم بذلــك عل ًمــا كثيـرًا" .ووقــع الــكال ُم فــي ال ِّســير للذهبــي بلفــظ " :كانَ أبــو ســلمة
ك منــه عل ًمــا كثي ـرًا"(((.
س ،ف ُحــر َم لذل ـ َ
كثي ـرًا مــا يُخالــفُ ابــن عبــا ٍ

((( البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب المغازي ،باب :غزوة خيبر ،ج ،4 :ص 1547 :حديث رقم .3993
((( البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب الجماعة واإلمامة ،باب :إقبال اإلمام على الناس عند تسوية الصفوف ،ج،1 :
ص 253 :حديث رقم .687
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،7 :ص.488 :
((( الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،8 :ص.336 / 335 :
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الخاتمة:
في ختام هذه الدراسة نخلُص بالنتائج اآلتية:
ْ
َّ 1.
ليســت مســألةً عابــرةً فــي
بعــض الشــيوخ
إن مســألة عــدم اإلكثــار مــن الروايــة عــن
ِ
ـان نقّــاد المح ّدثيــن ،بــل كان لهــا حظّهــا الوافــر مــن العنايــة ،والنظــر ،والتحقيــق ،وقــد
أذهـ ِ
صــبّ ذلــك بالجمل ـ ِة فــي دقّــة صنيعهــم ،وأبــانَ عــن عل ـ ِّو كعبهــم فــي هــذا الفــنِّ .
ت عديــدة للداللــة علــى عــدم إكثــار فــان مــن الــرواة عــن شــيخ
2.اســتخدم النقّــاد عبــارا ٍ
مــا ،ومــن أبــرز تلكــم العبــارات قولهــم" :لــم يُكثــر عــن فــان " ،أو" قليـ ُل الســماع مــن
فــان" ،أو" قليــل الحديــث عــن فــان" ،أو"قلي ـ ُل ال ِّروايــة عــن فــان".
بالتتبــع الدقيــق َّ
بعــض الشــيوخ
اإلكثــار مــن الروايــة عــن
أن عــدم
ت الدِّراســة
3.أظهــر ِ
ِ
ِ
ِ
ـباب دينيّــة ،وأخــرى علميّــة ومنهجيّــة ،وثالثــة صحيّــة ،أونفسـيّة ،ورابعــة
مــر ُّدهُ إلــى أسـ َ
زمانيــة ،أو مكانيّــة ،أو مهنيّــة.
4.كشــفَ البحـ ُ
ـث َّ
ـض الشــيوخ تــارةً تكــون فيــه
أن سـ َ
ـبب عــدم الكثــر ِة مــن الروايــة عــن بعـ ِ
حــال الشــيخ هــي الباعــث علــى نشــوئه ،وتــارة تكــون حــال الــراوي عنــه الباعــث هــي
علــى ذلــك ،وليــس لذلــك مقيــاسٌ ضابــطٌ يطّــر ُد بــه األمــر.
ـض الشــيوخ فــي الجانــب
5.وظّــف نقّــاد المح ّدثيــن مســألة عــدم الكثــر ِة مــن الروايــة عــن بعـ ِ
النّقــدي للروايــات ،ومــن ذلــك:
 .أإعالل الراوية باالنقطاع سيما إذا كانَ الرَّاوي غير ال ُمكثر مشهورًا بالتدليس.
 .بر ّد تف ّر ِد غير ال ُمكثر عن شيخ ما.
ت شــيخ مــا لــم تقــع الكثــرة فــي الروايــة لمــن روى
 .جوقــوع الغرابــة ،والنّــكارة فــي روايــا ِ
عنــه.
َّ 6.
إن عــدم اإلكثــار مــن الروايــة عــن شــيخ مــا ســواء أكان الباعــث علــى ذلــك حــال الشــيخ
بعــض اآلثــار السّــلبية
نفســه ،أم الــراوي عنــه هــو بالجملَــة أمــر إيجابــي؛ مــع وجــود
ِ
ـع ذلــك فــي
علــى صعيــد الــراوي ،أو علــى واقــع الروايــة نفســها ،وقــد مضــى بيــانُ جميـ ِ
المطلــب الخامــس علــى نحــو يغنــي عــن إعادت ـ ِه هــا هنــا.
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أسباب عدم اإلكثار من الرواية عن بعض الشيوخ وأثرهُ عند ا ُملحدِّ ثني ( )434 - 470
ُ
قائمة المصادر والمراجع:
المراجع العربية:
1.البخاري ،محمد بن إسماعيل( .د .ت) التاريخ الكبير (د .ط) .تحقيق السيد هاشم الندوي .د .م :دار الفكر.
1407( .= = = = = = = = = = 2.هــ  .)1987الجامـع الصحيـح (ط .)3تحقيـق مصطفـى ديـب البغـا .اليمامـة،
بيـروت :دار ابـن كثير.
 3.أبـو بكـر المحولـي ،محمـد بـن خلـف1412( .هــ-1992م) ذ ُّم الثقلاء (ط .)1تحقيـق :مأمـون محمـود ياسـين.
الشـارقة :مؤسسـة علـوم القـرآن ،دار ابـن كثيـر.
 4.البيهقـي ،أحمـد بـن الحسـين1412( .هــ 1991م) .معرفـة السـنن واآلثـار (ط .)1تحقيـق :عبـد ال ُمعطـي أميـن
قلعجـي .باكسـتان :جامعـة الدراسـات اإلسلامي ،حلـب :دار الوفـاء.
 5.ابـن ال َجعـد البغـدادي ،علـي1410( .هــ-1990م) .مسـند ابن الجعـد (ط ،)1تحقيق عامر أحمـد حيدر( ،بيروت:
مؤسسـة نادر.) ،
 6.ابـن أبـي حاتـم الـرازي ،عبـد الرحمـن بـن محمـد1397( .هــ) .المراسـيل (ط .)1تحقيـق :شـكر هللا نعمـة هللا
قوجانـي .بيـروت :مؤسسـة الرسـالة.
 7.ابن أبي حاتم الرازي ،عبد الرحمن بن محمد1371( .هـ 1951م) .الجـرح والتعديـل (ط .)1بيـروت:
دار إحيـاء التـراث العربـي.
 .= = = = = = = 8.عبـد الرحمـن بـن محمـد1405( .هــ) .علـل الحديـث (د .ط) .تحقيـق :محـب الديـن الخطيـب.
بيـروت :دار المعرفة.
 9.الحاكـم النيسـابوري ،محمـد بـن عبـد هللا1411( .هــ-1990م) .المسـتدرك علـى الصحيحيـن (ط .)1تحقيـق:
مصطفـى عبـد القـادر عطـا .بيـروت :دار الكتـب العلميـة.
	 10.ابن حبّان ،محمد1395( .هـ 1975م) .الثقات (ط .)1تحقيق السيد شرف الدين أحمد .د .م :دار الفكر.
	1369( .= = = = = = = 11.هـ) .المجروحين (ط ،.)1تحقيق محمد إبراهيم زايد .حلب :دار الوعي.
	 12.ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي1404( .هـ-1984م) .تهذيب التهذيب (ط .)1بيروت :دار الفكر.
	1379( .= = = = = = = = = = = = = 13.هــ) .فتـح البـاري بشـرح صحيـح البخـاري (د .ط) .بعنايـة محمـد فؤاد
عبـد الباقـي وآخر .بيـروت :دار المعرفة.
	1379( .= = = = = = = = = = = = 14.هــ) .هـدي السـاري (د .ط) .بعنايـة محمـد فـؤاد عبـد الباقـي وآخـر.
بيـروت :دار المعرفـة.
	 15.الحموي ،ياقوت بن عبد هللا( .د .ت) معجم البلدان (د .ط) .بيروت :دار الفكر.
	 16.ابـن حنبـل ،أحمـد بـن محمـد1409( .هــ 1989م) .مـن كالم أحمـد بـن حنبـل فـي علـل الحديث ومعرفـة الرجال
(روايـة ال َمـرْ و ِذي) (ط .)1تحقيـق :صبحـي السّـامرائي .الريـاض :مكتبـة المعارف.
	1408( .= = = = = = = = = 17.هــ 1988م) .العلـل ومعرفـة الرجـال (ط .)1تحقيـق :وصي هللا بن محمد عباس.
بيروت :المكتب اإلسلامي .الرياض :دار الخاني.
	 18.الخطيـب البغـدادي .أحمـد بـن علي1403( .هـ) .الجامـع ألخالق الرّاوي وآداب السّـامع (د .ط) .الرياض :مكتبة
المعارف.
	1395( .= = = = = = = = = = = = = 19.هــ) .الرحلـة فـي طلـب الحديـث (ط .)1تحقيـق :نـور الديـن عتـر.
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بيـروت :دار الكتـب العلميّـة.
	( .= = = = = = = = = = = = = 20.د .ت) .الكفايـة فـي معرفـة أصـول علـم الروايـة (د .ط) .تحقيـق أبـو عبـد هللا
السـورق وآخـر .المدينة المنورة :المكتبـة العلميّة.
	( .= = = = = = = = = = = = =21.د .ت) .تاريخ بغداد (د .ط) .بيروت :دار الكتب العلمية.
	22.الخليلـي ،الخليـل بـن عبـد هللا1409( .هــ) .اإلرشـاد فـي معرفـة علمـاء الحديـث في البلاد (ط .)1تحقيـق :محمد
سـعيد عمـر إدريـس .الريـاض :مكتبة الرشـد.
	23.ابـن دقيـق العيـد ،تقـي الديـن1406( .هــ-1986م) .االقتـراح فـي بيـان االصطلاح ومـا أضيـفَ إلـى ذلـك مـن
األحاديـث المعـدودة مـن الصحـاح (د .ط) .بيـروت :دار الكتـب العلميـة.
	 24.الذهبـي ،محمـد بـن أحمـد1413( .هــ) .سـير أعلام النبلاء (ط .)9تحقيـق :شـعيب األرنـاؤوط وآخـر .بيـروت:
مؤسسـة الرسالة.
1993م) .تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم (ط .)2تحقيق:
	1413( .= = = = = = = = = 25.هـ
عمـر عبـد السلام تدمـري .بيـروت :دار الكتـاب العربـي.
	( .= = = = = = = = = = = 26.د .ت) .تذكـرة الحفـاظ (د .ط) .تحقيـق :عبـد الرحمـن بـن يحيـى المعلمـي .د .م،
د .ن.
	 27.الرامهرمـزي ،الحسـن بـن عبـد الرحمـن1404( .هــ) .ال ُمحـ ّدث الفاصـل بيـن الـراوي والواعـي (ط .)3تحقيق:
محمـد عجـاج الخطيـب .بيـروت :دار الفكر.
	28.ابـن رجـب الحنبلـي ،عبـد الرحمـن بـن أحمـد1425( .هــ-2005م) .ذيـل طبقـات الحنابلـة (ط .)1تحقيـق :عبـد
الرحمـن بـن سـليمان العُثيميـن .الريـاض :مكتبـة العبيـكان.
	 29.أبـو زرعـة الـرازي ،عبيـد هللا بن عبد الكريم1409( .هـ) .سـؤاالت البرذعي ألبي زرعة (ط .)2تحقيق :سـعدي
الهاشـمي (المنصورة :دار الوفاء.) ،
	 30.ابن سعد ،محمد( .د .ت) .الطبقات الكبرى (د .ط)( .بيروت :دار صادر.) ،
	 31.السمعاني ،عبد الكريم بن محمد1382( .هـ 1962م) .األنسـاب (ط .)1تحقيـق :عبـد الرحمـن بـن يحيـى
المعلمـي اليمانـي وآخـر .حيـدر آبـاد :مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة.
	1395( .= = = = = = = = = = = 32.هـ-1975م) .التحبير في المعجم الكبير (ط .)1تحقيق :منيرة ناجي سـالم.
بغداد :رئاسـة ديوان األوقاف.
	 33.ابـن الصلاح ،عثمـان بـن عبد الرحمن1406( .هــ-1986م) .معرفة أنواع علوم الحديـث (مقدمة علوم الحديث)
لفكرلمعاصر.
ار ا
دا
(ط .)1تحقيق :نور الدين عتر .سوريا ،بيروت :دار الفكر
	 34.الطبرانـي ،أحمـد بـن سـليمان1405( .هــ 1985م) .المعجـم الصغيـر (ط .)1تحقيـق :محمد شـكور محمد الحاج
أمريـر .بيـروت :المكتب اإلسلامي .ع َّمـان :دار ع ّمان.
	 35.ال َعجلـي ،أحمـد بـن عبـد هللا1405( .هـ-1985م) .معرفـة الثّقات (ط .)1تحقيق :عبد العليم عبد العظيم البسـتوي.
المدينة المنـورة :مكتبة ال ّدار.
	 36.العُقيلي ،محمد بن عمر1404( .هـ 1984م) .الضعفـاء الكبيـر (ط .)1تحقيـق :عبـد المعطـي أميـن قلعجـي.
بيـروت :دار الكتـب العلميـة.
	 37.الفَ َسـوي ،سـفيان بـن يعقـوب1401( .هــ) .ال َمعرفـة والتاريـخ (ط .)2تحقيـق :أكـرم ضيـاء العمـري .بيـروت:
مؤسسـة الرسـالة.
	 38.القشـيري ،مسـلم بـن الحجـاج( .د .ت) .الجامـع الصحيـح (د .ط) .بعنايـة محمـد فـؤاد عبـد الباقـي .بيـروت :دار
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.إحيـاء التـراث العربي
 دار: بيـروت. عبـد هللا الليثي: تحقيق.)1 رجـال صحيـح البخـاري (ط.)هــ1407( . أحمـد بـن محمـد، ال ْكالبَـاذي39.	
.المعرفة
 دار: بيـروت.) ط. تحفـة األحـوذي شـرح سـنن الترمـذي (د.) ت. (د. محمـد بـن عبـد الرحمـن، ال ُمباركفـوري40.	
.الكتـب العلمية
 المدينـة. أحمـد محمـد نـور سـيف: تحقيـق.)1 سـؤاالت ابـن الجنيـد (ط.)م-1988هــ1408( . يحيـى، ابـن معيـن41.	
. مكتبـة ال ّدار:المنـورة
. أحمد محمد نور سـيف: تحقيق.)1 تاريـخ ابـن معيـن (رواية الدوري) (ط.)م-1979هــ1399( .= = = = = = 42.	
. مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسلامي:مكـة المكرمـة
: تحقيـق.)1 تهذيـب الكمـال فـي أسـماء الرجـال (ط.)م1980 هـ1400( . يوسف بن عبد الرحمن، المزي43.	
. مؤسسـة الرسـالة: بيـروت.بشـار عـواد معـروف
. دار صـادر: بيروت.)2 لسـان العرب (ط.)م1990( . محمد بن مكرم، ابن منظور44.	
 كمال يوسـف: تحقيق.)1 التقييد لمعرفة رواة األسـانيد (ط.)هـ1408( . محمـد بـن عبد الغني، ابـن نقطـة الحنبلـي45.	
. دار الكتب العلمية: بيـروت.الحوت
. دار الكتاب العربي: بيروت.)4 حلية األولياء (ط.)هـ1405( . أحمد بن عبد هللا، أبو نعيم األصبهاني46.	
Transliteration Arabic References :

:الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية

1.

albukhāriyyu muḥammada bn ʾismā‘yl ( d t al-tārīkha alkabīra d ṭ taḥqīqa alsayyidi hāshima al-nadwiyyi d m dāru alfikri

2.

==========. ( 1407h- 1987). aljāmi‘a al-ṣaḥīḥa ṭ taḥqīqa muṣṭafā dībi
albaghghā alyamāmatu bayrūta dāra ibnu kathīru

3.

ʾabū bikri almuḥawwiliyyi muḥammada bn khalfi ( 1412h- 1992m) dhammu althuqalāʾi ṭ taḥqīqun maʾmūnu maḥmūdu yāsīnin al-shāriqatu muʾassasatu ‘ulūmi
alqurʾāni dāra ibnu kathīru

4.

albayhaqiyyu ʾaḥamida bn alḥissayni ( 1412h- 1991m). ma‘rifata al-sanani
wa-al-ʾāthāri ṭ taḥqīqun ‘abdu al-mu‘ṭy ʾummayni ql‘jī bākistānun jāmi‘atu aldirāsāti alʾislāmiyya ḥulabun dāru alwafāʾi

5.

ibna alja‘di albaghdādiyyi ‘aliyyun ( 1410h- 1990m). musnada ibni alja‘di ṭ
taḥqīqa ‘āmira ʾaḥamida ḥaydarun bayrūta muʾassasatu nādiru

6.

ibna ʾabī ḥātimi al-rāziyyi ‘abda al-Raḥmāni bn muḥammadin ( 1397h). almarāsīla
ṭ taḥqīqun shukru al-lhi ni‘mati al-lhi qwjāny bayrūtu muʾassasatu al-risālati

7.

ibna ʾabī ḥātimi al-rāziyyi ‘abda al-Raḥmāni bn muḥammadin ( 1371h- 1951m).
aljurḥa wa-al-ta‘dīla ṭ bayrūta dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi

8.

=======. ‘abdu al-Raḥmāni bn muḥammadin ( 1405h). ‘allala alḥadythu d ṭ
taḥqīqun muḥibbu al-dīni alkhaṭībi bayrūtu dāru alma‘rifati

9.

alḥākimu al-nīsābūriyyu muḥammada bn ‘abdi al-lhi ( 1411h- 1990m).
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almustadrika ‘alā al-ṣaḥīḥayni ṭ taḥqīqun muṣṭafā ‘abdi alqādiri ‘aṭā bayrūtu
dāru alkutubi al‘ilmiyyati
10. ibna ḥubbānin muḥammadun ( 1395h- 1975m). al-thiqāti ṭ taḥqīqa al-sayyidi
sharafa al-dīni ʾaḥamdun d m dāru alfikri
11. =======. ( 1369h). almajrūḥīna ṭ ، taḥqīqa muḥammada ʾibrāhym zāyada
ḥulabun dāru alwa‘y
12. ibna ḥajari al‘asqalāniyyi ʾaḥamida bn ‘aliyyin ( 1404h- 1984m). tahdhība altahdhībi ṭ bayrūta dāru alfikri
13. =============. ( 1379h). fatḥa albārriyyi bisharḥi ṣaḥīḥi albukhāriyyi d ṭ
bi‘ināyati muḥammadi fuʾādi ‘abdi albāqiyyi waʾākhiri bayrūtu dāru alma‘rifati
14. ============. ( 1379h). hady al-sārriyyi d ṭ bi‘ināyati muḥammadi fuʾādi
‘abdi albāqiyyi waʾākhiri bayrūtu dāru alma‘rifati
15. ilḥamuī yāqūta bn ‘abdi al-lhi ( d t mu‘jama albuldāni d ṭ bayrūta dāru alfikri
16. ibna ḥanbalin ʾaḥamida bn muḥammadin ( 1409h- 1989m). min kalāamin
ʾaḥamida bn ḥanbalin fī ‘ilali alḥadythi wama‘rifati al-rujjāli riwāyata almarwdhī ṭ taḥqīqun ṣabbiḥī al-sāmarrāʾiyya al-rīāḍun maktabatu alma‘ārifi
17. =========. ( 1408h- 1988m). al‘ilali wama‘rifati al-rujjāli ṭ taḥqīqun waṣiyyu
al-lhi bn muḥammadu ‘abbāsu bayrūtu almuktibu alʾislāmiyyu al-rīāḍun dāru
alkhāniyyi
18. alkhaṭību albaghdādiyyu ʾaḥamida bn ‘aliyyin ( 1403h). aljāmi‘a liʾkhlāqi al-rāʾī
waʾādāba al-sāmi‘i d ṭ al-rīāḍun maktabatu alma‘ārifi
19. =============. ( 1395h). al-riḥlata fī ṭalabi alḥadythi ṭ taḥqīqun nūru al-dīni
‘itrin bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
20. =============. ( d t alkifāyata fī ma‘rifati ʾuṣwli ‘ilmi al-riwāyati d ṭ taḥqīqa
ʾabū ‘abdi al-lhi al-swrq waʾākhira almadīnatu almunawwaratu almaktabatu
al‘ilmiyyatu
21. =============. ( d t tārīkha baghdādi d ṭ bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
22. alkhalīliyyu alkhalīla bn ‘abdi al-lhi ( 1409h). alʾirshāda fī ma‘rifati ‘ulamāʾa
alḥadythi fī albilādi ṭ taḥqīqun muḥammadu sa‘īdu ‘umari ʾidrys al-rīāḍun
maktabatu al-rashadi
23. ibna daqyqi al‘īdi taqī al-dīnu ( 1406h- 1986m). aliqtirāḥa fī bayāni aliṣṭilāḥi
wamā ʾuḍīfa ʾilā dhālika mina alʾaḥādīthi alma‘dūdati mina al-ṣiḥāḥi d ṭ bayrūta
dāru alkutubi al‘ilmiyyati
24. al-dhahabiyyu muḥammada bn ʾaḥamdun ( 1413h). sayra ʾa‘lāami al-nubalāʾi ṭ
taḥqīqun shu‘aybu al-ʾrnāʾwṭ waʾākhira bayrūtu muʾassasatu al-risālati
25. =========. ( 1413h- 1993m). tārīkha alʾislāmi wawafiyyāti almashāhīri wa-
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al-ʾā‘lāami ṭ taḥqīqun ‘umaru ‘abdi al-sullāmi tudammirī bayrūtu dāru alkitābi
al‘arabiyyi
26. ===========. ( d t tadhakkurata alḥifāẓi d ṭ taḥqīqun ‘abdu al-Raḥmāni bn
yaḥyā almu‘allamiyyi d m d n
27. al-rāmahurmuziyyu ilḥasinna bn ‘abdi al-Raḥmāni ( 1404h). almuḥadditha
alfāṣila bayna al-rāʾī wa-al-wā‘y ṭ taḥqīqun muḥammadu ‘ajāju alkhaṭībi bayrūtu
dāru alfikri
28. ibna rajabi alḥanbaliyyi ‘abda al-Raḥmāni bn ʾaḥamdun ( 1425h- 2005m). dhayla
ṭabaqāti alḥanābilati ṭ taḥqīqun ‘abdu al-Raḥmāni bn salīmāni al‘uthaymīna alrīāḍun maktabatu al-‘bykān
29. ʾabū zur‘ata al-rāziyya ‘abīda al-lhi bn ‘abdi alkarīmi ( 1409h). suʾālāti
albardha‘iyyi liʾabī zar‘atin ṭ taḥqīqun sa‘duy alhāshimiyyu almanṣūrata dāru
alwafāʾi
30.

ibna sa‘din muḥammadun ( d t al-ṭabaqāti alkubrā d ṭ ( bayrūta dāru ṣādiru

31. al-sim‘āniyya ‘abda alkarīmi bn muḥammadin ( 1382h- 1962m). alʾansāba ṭ
taḥqīqun ‘abdu al-Raḥmāni bn yaḥyā almu‘allamiyyi alyamāniyyi waʾākhiri
ḥaydaru ʾābādin majlisu dāʾirati alma‘ārifi al‘uthmāniyyati
32. ===========. ( 1395h- 1975m). al-taḥbīra fī almu‘jami alkabīri ṭ taḥqīqun
munīratu nājī sālima baghdādu rʾāsah dīūāna alʾawqāfi
33. ibna al-ṣulāʾāaḥi ‘uthmāna bn ‘abdi al-Raḥmāni ( 1406h- 1986m). ma‘rifata
ʾanwā‘i ‘ulūmi alḥadythi muqaddamata ‘ulūmi alḥadythi ṭ taḥqīqun nūru al-dīni
‘itrin sūrīā bayrūta dāru alfikri- dāra alfikri almu‘āṣiri
34. al-ṭabarāniyyu ʾaḥamida bn salīmāni ( 1405h 1985m). almu‘jama al-ṣaghīra ṭ
taḥqīqun muḥammadu shakūru muḥammadu alḥājji ʾamarīra bayrūtu almuktibu
alʾislāmiyyu ‘ammānu dāru ‘ammāni
35. al‘ajaliyyu ʾaḥamida bn ‘abdi al-lhi ( 1405h- 1985m). ma‘rifata al-thiqāti
ṭ taḥqīqun ‘abdu al‘alīmi ‘abda al‘aẓīmi al-bstī almadīnatu almunawwaratu
maktabatu al-dāri
36. al-‘uqyly muḥammada bn ‘umarin ( 1404h- 1984m). al-ḍu‘afāʾa alkabīra ṭ
taḥqīqun ‘abdu al-m‘ṭy ʾummayni ql‘jī bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
37. al-fasaī sufyāna bn ya‘qūbin ( 1401h). alma‘rifata wa-al-tārīkha ṭ taḥqīqun
ʾakarrama ḍīāʾu al‘umariyyi bayrūtu muʾassasatu al-risālati
38. alqushayriyyi muslima bn alḥujjāji ( d t aljāmi‘a al-ṣaḥīḥa d ṭ bi‘ināyati
muḥammadi fuʾādi ‘abdi albāqiyyi bayrūtu dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
39. al-klābādhy ʾaḥamida bn muḥammadin ( 1407h). rujjāla ṣaḥīḥa albukhāriyyi ṭ
taḥqīqun ‘abdu al-lhi al-laythiyyi bayrūtu dāru alma‘rifati
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40. al-mubārkfwry muḥammada bn ‘abdi al-Raḥmāni ( d t tuḥfata alʾaḥwadhiyyi
sharaḥa sananu al-tirmidhiyyi d ṭ bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
41. ibna mu‘ayyanin yaḥyā ( 1408h- 1988m). suʾālāti ibni al-jnyd ṭ taḥqīqun
ʾaḥamida muḥammadu nūri sayfin almadīnatu almunawwaratu maktabatu al-dāri
42. ======. ( 1399h- 1979m). tārīkha ibni mu‘ayyani riwāyata al-dawriyyi ṭ
taḥqīqun ʾaḥamida muḥammadu nūri sayfin makkatu almukarramati markazu
albaḥthi al‘ilmiyyi waʾiḥyāʾi al-turāthi alʾislāmiyyi
43. ilmizī yūsf bn ‘abdi al-Raḥmāni ( 1400h- 1980m). tahdhība alkamāli fī ʾasmāʾi
al-rujjāli ṭ taḥqīqun bishārin ‘awwādi ma‘rūfi bayrūtu muʾassasatu al-risālati
44. ibna manẓūrin muḥammada bn mukarramin ( 1990m). lisāna al‘urbi ṭ bayrūta
dāru ṣādiru
45. ibna nuqṭati alḥanbaliyyi muḥammada bn ‘abdi alghaniyyi ( 1408h). al-taqyīda
lima‘rifati rūāta al-ʾsānyd ṭ taḥqīqun kamālu yūsf alḥūta bayrūtu dāru alkutubi
al‘ilmiyyati
46. ʾabū na‘īmi alʾaṣbahāniyyi ʾaḥamida bn ‘abdi al-lhi ( 1405h). ḥalliyyata alʾawlīāʾi
ṭ bayrūta dāru alkitābi al‘arabiyyi
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The Reasons for limited narrations from some Sheikhs
and its impact among Al-Muhaditheen

Said Mohamed Bouana
College of Shari'a and Islamic Studies - Yarmouk University
Irbd - Jordan

Abstract:
This research aims to study the issue of limited narrations from some
sheikhs in terms of their causes, and effects among Al-Muhaditheen.
Therefore, the researcher adopted the inductive and deductive approaches
to identify these reasons, and their resulting effects.
After broad and accurate cheeking of the authenticity of interpretation
of the narrators' books, this study revealed that limited narrations from
some sheikhs is due to religious, scientific, methodological, health,
psychological, temporal, spatial, or professional reasons. This is due to the
condition of the sheikh himself, and some of reasons are related to the
situation of the narrator.
The study also found that limited narration from some sheikhs is
generally a positive matter because it has a clear effect that contributes to
ridding the narration of any error or defect. The study also showed some
negative effects on the narrator who has limited Narrations or the narration
itself.
Keywords: limited Narrations, Al-Muhaditheen, narration, narrators.
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