
69

عوارض مساع الرُّواِة من الشيوخ
وأثرها عند احملّدثني

 د. سعيد حممد علي بواعنة

   تاريخ التسليم: 15/ 1/ 2014م، تاريخ القبول: 14/ 4/ 2014م. 
     أستاذ مساعد/ قسم أصول الدين/ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية/ جامعة اليرموك/ األردن. 



70

د. سعيد محمد علي بواعنة
عوارض سماع الرُّواِة 

من الشيوخ وأثرها عند احملّدثني

ملخص: 

عند  واأثرها  ال�سيوخ  من  الرواة  �سماع  عوار�ض  م�ساألة  درا�سة  البحث  هذا  ا�ستهدَف 
املحدِّثني؛ ذلك اأنَّ ق�سية ال�سماِع للروايِة اأو ما يف ُحْكمه ثبوًتا وَعَدًما – يكوُن عليها مدار 

احُلكم على الرواية بالت�سال، اأو النقطاع. 
وبعد ا�ستقراٍء وا�سٍع، ودقيق، لكتِب تراجِم الرواة تبنَي يل اأنَّ العوار�ض التي تقف حائلة 
ا لأمور تتعّلق بالرواة اأنف�ِسهم، اأو بال�سيوخ الذين يراُد  بني �سماع الرواة من ال�سيوخ، ترجُع اإمَّ
ال�سماع منهم، اأو مبادِة الرواية. كما ك�سَف البحُث اأنَّ هذه العوار�ض لها تاأثري علمي بالٌغ 

يطاُل الرواَة وال�سيوَخ على حدٍّ �سواء. 
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The Obstacles of Hearing the Narrators 
of the Sunnah and their Impact on Al- Muhaditheen

Abstract: 
This research aims at studying the issue of the obstacles of hearing the 

narrators of the “Sunnah” and their impact on “Al- Muhaditheen” because 
this issue of hearing the narration or what is proven or not, forms the rule on 
the narration by continuity or discontinuity. 

After wide and accurate extrapolating for the books of biographies of 
the narrators, it is shown for me that the obstacles preventing hearing the 
narrators from the “Shioukh” come from points relating to the narrators 
themselves or to “Al- Shioukh” who are meant to be heard from or to the 
material of the narration. Further, this research reveals that these obstacles 
have a deep scientific impact on the narrators and “al- Shioukh” alike. 
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واأ�سحابه  اآله  وعلى  الأمني  ر�سوله  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
اأجمعني، ومن تابعهم باخلري، والإح�ساِن اإىل يوم الدين. 

وبعد: 
ولأْجِلِه  املحّدثني،  عند جمهور  الرواِة  ل بني  التحمُّ اأرفَع طرق  ماُع  ال�سَّ كان  ا  ملَّ ه  فاإنَّ
ا  البالد والأم�سار، وكذا فاإّنه ملَّ الفيايف والِقفار، وطّوفوا  ارحتل طاّلُب احلديث، واجتازوا 
َب عن العناية به عند اأئمة ال�ساأِن م�سائل عديدة منها: ثبوُته و�سّحته، اأو نفُيُه وُبطالُنه-  ت�سعَّ
فقد ا�سرتعى مني البحث يف ذات املو�سوِع م�ساألًة- مل اأَر من الباحثنَي َمْن عر�َض لها بالبحِث 
والدَّر�ِض- األ وهي م�ساألة: »عوار�ض �سماع الرواة ِمن ال�سيوخ واأثرها عند املحدِّثني«، وتكُمن 
اأهمية درا�سة هذا املو�سوع يف حتديِد مفهوم العوار�ض من الناحية اللغوية وال�سطالحية، 
اإبراِز اأثرها، وتداعياِتها على واقع الرواية  وبيان من�سئها، والعمِل على تقييمها من خالل 

عند املحّدثني. 
هذا وقد اعتَمدُت يف درا�سة ذلَك، املنهج ال�ستقرائي يف كتب الرتاجم والرواية؛ جلمِع 
لهم، وعملُت  امُلعا�رضين  ال�سيوخ  واِة من  الرُّ �َسماع  بَعوار�ِض  امُلتعلقة  والنُّ�سو�ض  الأقواِل 
على ت�سنيِفها باعتباِر الباعث على عدم ال�سماع، �سواٌء اأكان من جهة الراوي، اأم ال�سيخ، اأم 
امَلروي، وكذا ت�سنيفها �سمَن كلِّ جهٍة باعتباِر طبيعتها، وِمن ثمَّ قمُت مبحاولة تبيني اأثر 
هذه العوار�ض على واقع الرواية اإيجابا و�سلبا، وعليه جاءت �لدر��شة يف هذه �لتقدمة 

وخم�شة مطالب وخامتة كاالآتي: 
ماع من ال�سيوخ لغًة وا�سطالًحا.  ♦ املطلب الأول: عوار�ض ال�سَّ
اوي.  ♦ ماع من جهة الرَّ املطلب الثاين: عوار�ض ال�سَّ
ماع من جهة ال�سيخ.  ♦ املطلب الثالث: عوار�ض ال�سَّ
ماع من جهة امَلروي.  ♦ املطلب الرابع: عوار�ض ال�سَّ
ماع على واقع الرواية اإيجاًبا و�سلًبا.  ♦ املطلب اخلام�ض: اأثر عوار�ض ال�سَّ
لت اإليها الدِّرا�سة.  ♦ اخلامتة، وت�ستمُل على اأهم النتائج التي تو�سَّ

�سواء  اإىل  الهادي  واهلل  داد،  وال�سَّ والتوفيَق  �ساد،  والرَّ الهداية  تعاىل  اهلل  اأرجو  واأخريا 
ال�سبيل، وبه امل�ستعان، وعليه التكالن. 
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املطلب األول - َعوارض السَّماع من الشيوخ لغة واصطالًحا: 
العوار�ُض يف اللغة جمع عار�ٍض وهي من اجلذر َعَر�َض وفيه معنى ما َي�ْسَتْقِبُله املرُء، 
ِطرُنا } ]الأحقاف  مُمْ َعاِر�ٌس  َقاُلو� هَذ�   } ويواجهُه. قال ابن فار�ض: » قال اهلل تعاىل: 
ومن   . ونحوه” )1(  حاب  ال�سَّ من  كالعار�ض  ي�ستقِبُلَك،  ما  �سيء:  كلِّ  من  والعار�ُض   ،]24
معانيه اأي�سا: احَليلولة وامَلْنع؛ قال ابن منظور: » ُيقال: اعرَتَ�َض ال�سيُء دوَن ال�سيِء. اأَي: حال 
والَعَر�ُض  ْحيانـِي:  اللِـّ قال  به؛  ُيْبَتلـى  للرجل  َيْعِر�ُض  الأَمُر  الَعَر�ُض:  معي:  الأَ�سْ قال  دونه... 
َيْعِر�ُض لالإِن�سان  و�ٍض. والَعَر�ُض: ما  ُل�سُ اأَو  َمَر�ٍض،  َيْحِب�ُسه من  اأَْمٍر  َعَر�َض لالإِن�سان من  ما 
ُة: واحدة  ِمن الُهموم والأَ�سغال. يقال: َعَر�َض ِلـي َيْعِر�ُض، وَعِر�َض َيْعَر�ُض لغتان. والَعار�سَ
ماع  ا ال�سَّ الَعواِر�ِض، وهي الـحاجاُت. و الَعَر�ُض، و العاِر�ُض: الآفُة َتْعِر�ُض فـي ال�سيء« )2( . اأمَّ
�َسْمًعا  �َسِمَع  اآبادي: »  الفريوز  )3( وقال  ال�سيء بالأذن »  اإينا�ُض   « فيعرفه ابن فار�ض باأنه: 
. اأي: ا�سمْع منِّي، وقالوا: اأَخذُت عنُه �َسْمًعا، َو�َسَمْاًعا« )4( . وبالنظر اإىل  و�َسَماًعا، َو�َسْمَعَك اإيلَّ
َدللة عوار�ض ال�سماع من الناحية اللغوية يف �سوء ما تقدَّم فاإنه ميكن القول: اإنها اأموٌر، 

وحاجاٌت، واآفاٌت، وموانع ت�ستقبل املرء فيما قد ق�سد اإىل ا�ستئنا�سِه باأُذنه �سمًعا. 
ا الدللة ال�سطالحية » لعوار�ِض ال�ّسماع من ال�سيوخ« فلي�ست تبعُد مب�سمونها عن  واأمَّ
الدَّللة اللغوية لها، وميكننا يف �سوء �َسرْبنا لهذه العوار�ض اأْن ن�سوغ لها تعريفا ا�سطالحيا 

اإجرائيا فنقول: هي الأموُر التي حتوُل دون �سماع الراوي من �سيٍخ لقيه، اأو مل يلقُه. 
هذا وقد ظهر يل من خالل ا�ستقراء عوار�ِض ال�سماع من ال�سيوخ اأّن منها ما يرجع اإىل 
، و �سياأتي تف�سيل جميع  الراوي، ومنها ما يرجع اإىل ال�سيخ، ومنها ما يرجع اإىل الـَمرويِّ

ذلك وبيانه يف القادم من مطالب الّدرا�سة. 

املطلب الثاني - َعوارض السَّماع من جهة الراوي:
اإنَّ ِمن الَعوار�ض التي حُتوُل دوَن �سماع راٍو من �سيخ ما – ما يرجع اإىل الراوي نف�ِسِه، 

وُيكُننا �إجَمال ذلَك باالآتي: 
اإذ  ♦ لل�سماع؛  طلبا  الرحتال  على  حينئٍذ  يقِدُر  فال  اوي؛  للرَّ اليِد  ذاِت  يُق  �سِ �أوال: 

طلُب احلديث يقت�سي ِترحال َدوؤوًبا، وهذا ي�سَتْلِزُم من الطالب نفقاٍت متنوعة على �سعيِد 
بن  �سعبة  املوؤمنني  اأمري  اإليها  اأملح  التي  النفقاُت هي  وامَل�سكن، وهذه  وامَللب�ٍض،  املاأكل، 
ي  لأمِّ ُط�ستا  بْعُت  اأفل�سُت حتى  لقد  اأفل�ض؛  احلديث  َطلَب  بقوله: «من  160هـ(  )ت  احلّجاج 

ب�سبعِة دنانري« )5( . 
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ال�سماع  وبني  الراوي  عائًقا بني  تقُف  قد  احلاجة،  و�سّدة  والِعَوز،  املال  فقلة  وعليه 
161هـ(  الثوري )ت  الإمام �سفيان  النماذج على ذلك عدُم �سماع  ال�سيوِخ، ومن  اأحد  من 
من ابِن �سهاب الزهري )ت 124هـ( ، اأ�سند الراَمهرمزي من طريق اأحمد بن من�سور قال: 
عندي  تكن  مل  قال:  الزهري؟  اإىل  ترحل  مل  لَك  ما  للثوري:  قيل  قال:  الرزاق  عبد  حدثنا 
ِمن  عانى  ن  وممَّ  .  )6(  « عطاء  جريج  ابن  وكفانا  الزهري،  َمْعمٌر  كفانا  قد  ولكن  دراهم، 
�سماعه  عدم  يف  وذلك  هذا ال�سبب الإمام حممد بن يزيد بن ماجه القزويني )ت 275هـ( 
277هـ( ، فقد نقل الإمام  من اأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن احل�سني املعروف بابن ِدْيِزيل )ت 
الذهبي يف ال�سري عن �سالح بن اأحمد الَهمداين يف كتابه تاريخ َهَمَدان قال: « �سمعت اأبي 
 .  )7( اليِد«  اإبراهيم، قلَُّة ذات  اإىل  اأّنه قال: َمنعني اخلروج  القزويني  ابن ماجه  يحكي عن 
هذا وقد تن�سُط عزميُة بع�ِض الرواة وتعلو هّمته للتغلُِّب على ال�سائقة املاليِة التي مترُّ به 
والعمِل  للك�سِب  ي�سعى  فرناه  ال�سيوخ؛  اأحد  من  �سماعه  ا مينع  وعار�سً تكون حائال  ل  كي 
له، وِمن هوؤلء  اأ�سحابه  َعوَن  َيقبَل  اأن  ِوْجهتُه، من دون  َي�ُسدَّ حاجته، ويبلغ  بيده، حتى 
الإمام اأحمد بن حنبل )ت 241هـ( ؛ فقد اأ�سند اأبو نعيم من طريق مو�سى بن هارون قال: 
ا خرَج اأحمد بن حنبل اإىل عبد الرزاق )يعني: ابن همام  �سمعت اإ�سحاق بن راهويه يقول: ملَّ
وافى �سنعاء،  اأْن  اإىل  الني  احلمَّ بع�َض  ِمن  نف�سه  فاأْكرى  النفقة؛  به  انقطعْت   ، نعاين(  ال�سّ

وا عليه املوا�ساة، فلم يقبل من اأحد �سيئا« )8( .  وقد كان اأ�سحابه َعر�سُ
اأبي  ♦ الإمام  �سماع  عدم  ذلك  فمن  الطارئة؛  ال�سوؤون  بع�ُض  للراوي  يقع  اأن  ثانًيا: 

ازي )ت 277هـ( من حممد بن حامت اجَلرَجرائي )ت 240هـ( ، قال ابن اأبي حامت:  حامت الرَّ
�ساألُت اأبي عنه فقال: قدمنا َجرَجَرايا- وكان خايل اإ�سماعيل معي، وهو مري�ٌض، وكان بها 
حممد بن حامت، فا�ستغلت بعلَّة خايل، ومل اأ�سمع منه، وكان �سدوقا » )9( . ومن ذلك اأي�سا 
ْلت بن حممد اخَلارِكيِّ )تويف �سنة ب�سع ع�رضة ومائتني(  عدم �سماع اأبي حامت الّرازي من �سَ
بالرغم من حر�سه على الذهاب اإليه مراٍت عديدة، قال ابن اأبي حامت الرازي: » �سمعته يقول 
؛ فلم ُيق�َض يل اأْن اأ�سمع منه » )10( . قلُت: اإنَّ  )يعني: والَده( : ... اأتيُته مراًرا اأيام الأن�ساريِّ
قول اأبي حامت: » اأتيُته مراًرا... فلم ُيق�َض يل اأْن اأ�سمَع منه » م�سعٌر باأنَّ هناك طارئا عر�َض 

لِت.  له حال دون �سماعه من ابن ال�سَّ
�سماعه من عمر  ج�ستاين )ت275هـ( يف عدم  ال�سِّ داود  اأبو  الإمام  ن حاله كذلك  وممَّ
بن حف�ض بن ِغياث )ت 222هـ( ؛ فقد وقع يف �سوؤالت الآجري اأنه قال )يعني اأبو داود( : 
»تبعُت عمر بن حف�ض بن ِغياث اإىل منزله، ومل اأ�سمع منه �سيئا » )11( . ثم �ساأل الآجري اأبا 
داود عن �سماعه من جماعة؛ فذكر اأبو داود �سماعه من بع�سهم جمل�ًسا واحًدا، وعدم �سماعه 
من بع�سهم الآخر ثم قال: » هوؤلء كانوا بعد الع�رضيَن، واحلديُث رزق، ومل اأ�سمْع منهم« )12( 
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اأبا داود  اأبي عي�سى الأزرق قال: �سمعت  . واأ�سند احلافظ ابن ع�ساكر يف تاريخه من طريق 
ول بن اإبراهيم النَّهدي، وم�سيت  يقول: دخلت الكوفة �سنة اإحدى وع�رضين، فلم اأكتب عن خِمْ
مع ُعمر بن حف�ض بن غياث اإىل منزله فلم يق�ض ال�سماُع منه » )13( . قلُت: اإنَّ مقت�سى �سنيع 
اأبي داود مُب�سيِّه مع حف�ض، وكذا قوله يف رواية ابن ع�ساكر: » فلم يق�ض ال�سماُع منه »ُي�سِعُر 
ماع، وقوله يف �سوؤالت الآجري: « واحلديث  اأنَّ هناك اأمًرا طارئا قد َعَر�َض له حال دون ال�سَّ

رزق« ُيعزِّز هذا ال�سعور واهلل اأعلم. 
ثالثا: َمر�ُض الراوي، وُرجوعه من البلِد الذي نزَل فيه ال�سيخ دون اأن ي�سمع منه.  ♦

ن وقع له هذا العار�ض الإمام اأحمد بن حنبل )ت 241هـ( وذلَك يف �ساأن �سماعه من  وممَّ
» �سمعت  اأحمد:  ، قال عبد اهلل بن  187هـ(  بيعي )ت  ال�سَّ اإ�سحاق  اأبي  عي�سى بن يون�ض بن 
اأبي يقول: حجَّ عي�سى بن يون�ض �سنة ثالث وثمانني- يف ال�سنة التي مات فيها ُه�سيم. قال 
ذلك  بعد  الكوفة  عي�سى  وَقِدَم  ورجعُت  فمر�سُت،  ال�سنة،  تلك  يف  الكوفة  اإىل  وخرجُت  اأبي: 
ن وقع  باأيام، ومل اأ�سمع منه، ومل يحجَّ عي�سى بعد تلك ال�سنة، وعا�ض بعد ذلك �ِسنني«. وممَّ
معاين �ساحب كتاب  ال�سَّ �سعد  اأبو  ال�سيخ  ال�ّسماع من  بينه وبني  املر�ض فحال  له عار�ض 
الأن�ساب )ت 562هـ( ؛ حيث مل ي�سمع من حممد بن اإ�سحاق بن حممد النَّوِحي الَنّ�سفي )ت-( 
قال ال�سمعاين: « ما لقيته، وملا رجعت اإىل بخارى من َن�َسف؛ وَرَدها ُمن�رضًفا من ُخرا�سان، 
ربي، وخرج  فعاقني امَلر�ض مل اأ�سمع منه، و�سمع منه �ساحبنا حممد بن اأبي الفوار�ض الطَّ

اإىل َن�َسف، واآخر عهدي به �سنة اإحدى وخم�سني وخم�ض مائة« )14( . 
التي  ♦ الَعوار�ِض  اأحد  يعدُّ  فذلَك  بروايته.  العتداد  الراوي عن حدِّ  �سنِّ  �سغُر  ر�بًعا: 

حتول دون �سماع الراوي من �سيخ ما، ومن النماذج على ذلك ما اأ�سنده احلبَّال يف كتابه 
وفيات امل�رضيني من طريق عبد العزيز بن اأحمد بن علي احلافظ )قال( : كتب اإيلَّ اأبو احل�سن 
اق يف م�رض اأنَّ اأبا حممد عبد الغني بن �سعيد احلافظ حدَّثهم قال: ولدُت  علي بن َبقاء الورَّ
�سنة اثنتني وثالثني وثالثمائة، وتويف والدي �سعيد بن علي �سنة ثمان وثالثني وثالثمائة، 
ُه ل�سغر  اأبيه َمردُّ اإنَّ عدَم �سماِع عبد الغني بن �سعيد من  . قلُت:   )15( اأ�سمع منه �سيئا«  ومل 
�سنِّه؛ فقد كان عمره عند وفاة والده خم�ض �سنوات، وهو اأول بداية التمييز؛ فاخرتَم املوُت 
رُه احلافظ الدارقطني يف  ا ما قرَّ ماع منه. ومن مناذج ذلك اأي�سً والده قبل اأن يتهياأَ له ال�سَّ
�َسماع اأبي عبيدة )ت بعد80هـ( من اأبيه عبد اهلل بن م�سعود ر�سي اهلل عنه )ت32هـ( ؛ قال 

الدارقطني: » ال�سحيح عندي اأنه مل ي�سمع منه، ولكنَّه كان �سغرًيا بني َيديِه« )16( . 
هذا وقد يتي�رُض للراوي وهو �سغري اأْن ي�سمَع ِمْن اأحد ال�سيوخ غرَي اأنَّ �سماعُه ل يكون 
َيعتدُّ املحدثون  بط، ولذلَك ل  ال�سَّ ُة عَدِم  الذي هو مظنَّ ال�سغر  ال�ساأن ب�سبب  اأئمة  �سيئا عند 
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بروايته بل ول ي�سعون اإىل ال�سماع منه لأجل ذلك؛ قال الإمام اأحمد بن حنبل: راأيت يعقوَب 
احَل�رَضميَّ جاء اإىل عبد الرحمن بن مهدي فقيل له: مِلَ مَلْ تكتب عنه، قال )يعني: ابن مهدي( 
اإنَّ عار�ض �سماع ابن مهدي من  . قلُت:   )17( اإنه كان �سغرًيا عند �سعبة »  : كانوا يقولون: 
احل�رضمي هو �سغر �سنه حني �سمع من �سعبة، ولذلك علَّل ابن مهدي اإحجامه عن الكتابة 
عن احل�رضمي بقوله: » كانوا يقولون: اإنه كان �سغرًيا عند �سعبة ». هذا ومن مناذج من ُتُكلَِّم 
ُة بن ُعقبة )ت215هـ( ؛ حيث تكلَّم الإمام اأبو عبد اهلل  فيه ب�سبب �سماعه وهو �سغري َقِبْي�سَ
اأحمد بن حنبل يف �سماعه من �سفيان الثوري، اأ�سند اخلطيب البغدادي يف تاريخه من طريق 
َحنبل بن اإ�سحاق قال: قال اأبو عبد اهلل: كان يحيى بن اآدم )ت 203هـ( اأ�سغَر َمْن �سمع من 
ُة َقِبي�سة يف �سفيان؟ قال اأبو  �سفيان ِعندنا... قلت له: )القائل: حنبل بن اإ�سحاق( فما ق�سَّ
عبد اهلل: كان كثرَي الغلط. قلت له: فغرَيهذا؟ قال: كاَن �سغرًيا، ل ي�سِبط«، ويف كتاب بحر 
الدم وقع كالم الإمام اأحمد بلفظ: » َقبي�سُة كثرُي الغلط، وكان �سغرًيا ل ي�سبُط عن �سفيان« 
َغَر �ِسنِّ َقبي�سة حني �سمع من  اأنَّ �سِ )18( . قلُت: وعليه فاإنَّ مقت�سى كالم الإمام اأحمد هو 

ا َيُحول  �سفيان الثوري- والذي اأف�سى بدوره اإىل كرثة الغلط يف حديثه عنه- كان عار�سً
واِة ل�سماع حديثِه عن �سفيان الثوري.  دوَن اأن َين�سَط الرُّ

َيُفوُت  ♦ التي  الأمور  ال�سيخ. وهذا من  البلِد وقَت حتديِث  اوي عن  الرَّ غياُب  خام�ًشا: 
ن ح�سل له ذلك حممد بن اأحمد بن حممد بن اأبي الَفوار�ض )ت  َماُع على الراوي، وممَّ بها ال�سَّ
اخلطيب  قال   ، 375هـ(  )ت  الدَّاركي  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  من  ي�سمع  مل  حيث  412هـ( 
البغدادي: » اأخربنا ابن التُّوِزي، اأخربنا حممد بن اأبي الفوار�ض قال: كان عبد العزيز بن عبد 
واأنا  َث  ه حدَّ لأنَّ �سيئا؛  اأ�سمع منه  َهُم بالعتزال، ومل  ُيتَّ ثقًة يف احلديث، وكان  اِرِكي  الدَّ اهلل 
الغياب  له عار�ض  وقع  ن  �سيًئا«. وممَّ منه  اأ�سمَع  اأْن  اأُْرَزق  فَلْم  يعي�ُض،  وقِدْمُت وهو  غائٌب، 
معاين )ت526هـ( ؛ حيُث مل ت�سنح له الفر�سة  ا وقت حتديث ال�سيخ الإمام اأبو �سعد ال�سَّ اأي�سً
يل الُف�سيلي الَهَروي )ت 537هـ( قال ال�سمعاين: «  لل�سماع من حممد بن اإ�سماعيل بن الُف�سَ
كان م�سهورا بالعدالة والتزكية، عامًلا باللغة، �سمع احلديث الكثري، وكان من بيت احلديث، 
غري اأنه ويلِّ الأوقاف، ومل حُتمد �سريته- فيما ويل وُفوِّ�ض اإليه، ... مل اأ�سمع منه؛ فاإنه قِدَم 
ا رحلُت اإىل َهراة كان قد تويف« )19( .  َمرو، وحدَّث بها، وُكنُت غائبا عنها يف الرِّحلة، وملَّ
ا  ال�سماع منه، واإمنَّ بَرْغم غيابه عن جمل�ِض  اأن يروي عن �سيخ ما  للراوي  هذا وقد يت�سنى 
َل مع  تكون روايُته عنه بطريقٍة اأدنى من طريقة ال�سماع، كالإجازة مثال، وذلَك ِمثلما َح�سَ
ماع من اأبي ذر الَهروي )ت434هـ( .  اخلطيب البغدادي )ت463هـ( ، وذلَك حنَي فاَتُه ال�سَّ
قال اخلطيب البغدادي: » ] قدَم اأبو ذرٍّ بغداد، وحّدث بها واأنا غائب[ )20( وَخَرَج اأبو ذرٍّ اإىل 
َوان، وكان َيُحجُّ يف كل عام، ويقيُم مبكة  ْ ج يف العرِب، واأقام بال�رضِّ ًة، ثمَّ تزوَّ مكة ف�سكنها ُمدَّ
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اأيام املو�سِم، وُيحدِّث ثم َيرجع اإىل اأهله، وكتب اإلينا من مكة بالإجازة جلميع حديثِه، وكان 
ًنا، فا�ساًل » )21( .  ثقة، �سابطًا، َديِّ

الإمام  ♦ �سيوخ  اأكرب  اأحد  ذلك  له  وقع  ن  فممَّ لبع�سهم؛  واة  الرُّ بع�ِض  َح�َسُد  �شاد�ًشا: 
؛  البغوي )ت286هـ(  امَلرُزبان  بن  العزيز  بن عبد  وا�سمه عليُّ  اأكرث، عنهم  الذين  الطرباين 
حيث �سغلُه اأخوه باأمٍر ما ح�سًدا من عند نف�سِه كي ل ي�سمَع ِمن َرْوح بن ُعبادة )ت 205هـ( 
اأحمد  اأبو ُنعيم احلافظ، قال: �سمعت �سليمان بن  اأخربنا  اأ�سنَد اخلطيُب يف جامعه قال: «   .
اأخي جمل�ض َروح بن ُعبادة؛  العزيز يقول: »دخلُت مع  الطرباين يقول: �سمعت علي بن عبد 
فبعثني اأخي يف حاجة، اإىل ُقْطَرُبلٍّ ح�سًدا اأْن اأ�سمع منه �سيئا- حتى َفاتني، ومَلْ اأ�سمع منه 
�سيئا » )22( . قلُت: وقد ُي�رضَّح بع�ض الرواة بح�َسده مثل حّجاج بن اأرطاة )ت 145هـ( ؛ فقد 
اأ�سند اخلطيب البغدادي يف جامعه اأي�سا من طريق علي بن احل�سني بن ِحبَّان، قال: »وجدُت 
يف كتاِب اأبي، بخط يده، قال اأبو زكريا- يعني: يحيى بن معني: �سمعت حّجاجا يقول: ما 

، فاأعطيُتُه » )23( .  ، ول �َسِمع معَي اأحٌد قطُّ فيَد اإن�ساًنا حديثا قطُّ طابْت نف�سي اأْن اأَ
فال  ♦ عليه؛  الَعر�ض  دون  ال�سيخ  من  لل�سماِع  اًل  ُمف�سّ الراوي  يكوَن  اأن  �شابًعا: 

لذلك.  منه  ي�سمع 
العر�َض عليه هو  يرى  ال�سيخ  اأنَّ  وال�ّسماَع،  الراوي  التي حتول بني  الَعوار�ض  اإنَّ من 
هذا  له  وقع  وممن  العر�ض،  دون  ال�سيخ  من  ال�سماَع  ل  ُيف�سِّ اإمّنا  والراوي  عنده،  الأقوى 
العار�ض حممد بن �َساَلم الِبْيَكندي )ت 227هـ( اأحد �سيوخ الإمام البخاري؛ حيث مل يرو عن 
بِب، فمالك- رحمه اهلل- كان منهُجُه الَعر�ض،  179هـ( لهذا ال�سَّ اأن�ض )ت  الإمام مالك بن 
واأنه اأقوى من ال�ّسماع؛ فقد اأ�سند اخلطيب يف الكفاية من طريق حممد بن �سليمان البخاري 
احلافظ )َغْنجار( قال: حدَّثنا خلف بن حممد، قال: �سمعُت اأبا بكر حممد بن يعقوب الِبْيكنِدي 
)قال( : �سمعت عليَّ بن احل�سني يقول: �سمعت حممد بن �َسالم يقول: اأدركُت مالك بن اأن�ض، 
. ونقل احلافظ ابن حجر يف تهذيب   )24( اأ�سمع منه لذلك »  النا�ض يقروؤون عليه؛ فلم  فاإذا 
فلم   « قال:  اآخرِه  ويف  باإ�سناده  البيكندي  كالم  �ساق  اأنه  تاريخه  يف  َغنَجار  عن  التهذيب 
اأ�سمع منه �سيئا لذلك« )25( . وقال احلافظ الذهبي يف ال�سري: » راأى مالك بن اأن�ض، ومل يتفق 
لُه ال�سماع منه » )26( . قلُت: وقد ي�سُل الأمر بالراوي اإذا ما حتدَّى ال�سيخ وخالَف طريقته يف 
الراوية –اأعني العر�ض- اأْن يناَل عقوبًة على ُجراأتِه وحتدِّيه له؛ فقد ح�سل ذلك مع ه�سام 
بن عّمار )ت246هـ( اأحد �سيوخ البخاري، حينما ق�سد ال�سماع من الإمام مالك ابن اأن�ض، 
الَهَروي: عن �سالح بن حممد احلافظ:  اإ�سحاق  الذهبي قال: »قال يعقوب بن  الإمام  حكى 
ل.  فقلُت:  اقراأْ،  فقال:  حدِّثني؟  له:  فقلت  مالك،  على  دخلُت  يقول:  ار  عمَّ بن  ه�سام  �سمعت 
بل حدثني، فقال: اقراأْ، فلما اأكرثُت عليه، قال: يا غالم، تعال اذهب ِبهذا، فا�رضبُه خم�سة 
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ًة، ثم جاء بي اإليه، فقال: قد �رضبُتُه، فقلُت له: مَل  ع�رض، فذهب بي ف�رضبني خم�ض ع�رضة ِدرَّ
، فقال مالك: فما كفارُته؟  ظلمتني؟ �رضبتني خم�ض ع�رضة درة بغري ُجْرم، ل اأجعلك يف حلٍّ
قلُت: كفارتُه اأن حُتدِّثني بخم�سة ع�رض حديثا. قال: فحدَّثني بخم�سة ع�رض حديثا. فقلُت له: زْد 

ِمن ال�رضب، وزد يف احلديث، ف�سحَك مالك، وقال: اذهْب« )27( . 
له  ♦ ْن ح�سَل  ومِمَّ ماع.  ال�سَّ على  العبادة  بلون من  ال�ستغال  الرَّاوي  تف�سيُل  ثامنا: 

ذلَك ِمن الرواِة َجرير بن حازم الأزدي الَب�رضي )ت 170هـ( ؛ حيث اآثر الإن�سغال يف مكة 
–ر�سي اهلل عنه- )ت  اأبي الطفيل عامر بن واثلة  ماِع من  ال�سَّ الكعبة على  واف حوَل  بالطَّ
اأ�سند اخلطيب البغدادي من طريق علي بن املديني قال: �سمعت َوَهب بن جرير   ، 110هـ( 
فيل مبكة. فقلُت له: ما َمنعَك اأْن ت�سمع منُه؟ قال: كان طواٌف  يروي عن اأبيه قال: راأيت اأبا الطُّ

، اأَحّب اإيلَّ ِمن ذاك« )28( .  واحٌد، يا ُبنيَّ
ماع ِمن �سيخ ما لأمر ما.  ♦ تا�شًعا: نهُي بع�ض اأهل العلم لراٍو من الرواِة عن ال�سَّ

وِمن ذلك نهي الإمام اأحمد بن حنبل، لعلي بن عبِد اهلل بن املديني )ت 234هـ( عن 
ماع من حممد بن عمر الَواقدي )ت 207هـ( ؛ فقد اأ�سند اخلطيب يف تاريخه من طريق  ال�سَّ
اأحمد بن من�سور الرَّمادي قال: قدم علينا علي بن املديني بعد �سنة �سبع، اأو ثمان ومائتني. 
، على ال�سيوخ الذيَن ي�سمُع  قال: الواقديُّ قا�ٍض علينا. قال الرَّمادي: وكنُت اأطوف مع عليٍّ
منهم، فقلُت: نريد اأن ن�سمع من الواقدي- وكان مرتوًيا يف ال�سماع منه، ثم قلت له بعد ذلك. 
قال: فقد اأردُت اأْن اأ�سمع منه، فكتب اإيلَّ اأحمد بن حنبل فذكر الواقدي، وقال: كيف َت�ستِحلُّ اأْن 
َد به.  َتْكُتَب عن رُجٍل روى عن معمر حديث َنبهان مكاِتَب اأمِّ �سلمة، وهذا حديٌث، يون�ُض تفرَّ
ا اأنكره اأحمد على الواقدي« )29( . قلُت:  قال الرَّمادي: وذكر حديثًا اآخر عن معمر منقطعًا ممَّ
اإنَّ الإمام اأحمد اأنكر على الإمام ابن املديني اأن ي�سمَع من الواقدي؛ بدعوى اأنَّ الواقدي �ساق 
حديث نبهان ُمكاتب اأم �سلمة من طريق َمعمر عن الزهري، واإمنا هو حديُث ُيعرف به يون�ض 

بن يزيد الأيلي تفّرد به عن ابن �سهاب الزهري. 
ن وقع له النهي عن ال�سماع من بع�ض ال�سيوخ اأبو الَكرم َخمي�ض بن علي احَلْوزي  وممَّ
الربكات  اأبي  من  ماِع  ال�سَّ عن  ل  املف�سّ اأبو  �سيُخُه  َنهاُه  حيُث  ؛  510هـ(  )ت  الوا�سطي 
اأبو  قال  حياته،  َمبداأ  يف  ام  احلمَّ يف  قيًِّما  كان  لأنه  ؛  )ت-(  الها�سمي  احل�سن  بن  حممد 
احل�سن  بن  الربكات حممد  اأبي  و�ساألته عن   « احَلوزي:  ل�سيخه  �سوؤالته  لفي يف  ال�سَّ طاهر 
الها�سمي؟ فقال: هذا ُيعرف بابن َملوك، خرج عن وا�سط وهو �سبي، فاأقام مبكة، و�سمع 
بها من َكرمية، وغريها، واأقام بالقد�ض، و�سمع ِمن اإ�سماعيل الأ�ْسرتاَباذي، ثم قدم وا�سط- 
ل عنه،  اأبو املف�سَّ اأ�سمع منه مغازي الواقدي، فنهاين  اأن  لُت على  ؛ فالزمُتُه، وعوَّ اأ�سنَّ وقد 
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الأمر  ي�سُل  وقد  هذا   .  )30(  « عنه  َفرِغْبُت  ُمبتدئه؛  يف  ام  احلمَّ يف  قيًِّما  كان  هذا  وقال: 
اوي اأن مَيَنَعه من ال�سماع بع�ض ذويه من اأهل العلم، على نحو ما وقع لأبي القا�سم  بالرَّ
535هـ( ؛ حيث منعُه والده، ومل يرتكه ي�سمُع  اإ�سماعيل بن حممد بن الف�سل احلافظ )ت 
من عبد الرحمن بن اأبي عبد اهلل بن منده )ت 470هـ( ، نقل احلافظ الذهبي يف ال�سري قال: 
معاين: �ساألت اإ�سماعيل بن حممد احلافظ عن عبدالرحمن بن اأبي عبداهلل؟ ف�َسَكَت،  قال ال�سَّ
َف، فراجعته فقال: �سمع الكثري، وخالف اأباه يف م�سائل، واأعر�َض عنه م�سايُخ الوقت،  وتوقَّ

ما تَرَكِني اأبي اأْن اأ�سمَع منه، كان اأخوُه خرًيا منه » )31( . 

املطلب الثالث - َعوارُض السَّماع من جهة الشيخ: 
لقد تبنّي يل بالبحث العميق، وال�ستقراء الدقيق، اأّن عوار�ض ال�سماع من ال�سيوخ لي�ست 

ترجع اإىل الراوي فقط بل اإنَّ منها ما َيرجع اإىل ال�سيخ نف�سه، وفيما ياأتي بيان ذلك: 
واأحد  ♦ الدين،  عموَد  ال�سالة  كانت  ا  ملَّ اإذ  ال�سالة؛  اأمِر  يف  ال�سيخ  تهاوُن  �أوال: 

اأركان الإ�سالم اخلم�سة، فقد كاَن اأمر العناية بها ُيعدُّ معياًرا لإقبال الراوي على ال�سماع 
لي�سمَع  حينئٍذ  اأقام  ُيقيمها،  منه  لي�سمع  ق�سده  َمن  وجَد  فاإذا  ذلك؛  عدم  اأو  ما،  �سيخ  من 
َزِهَد حينئٍذ يف ال�سماع منه، ورَحل عنه، وِمن  منه، واإذا تبنَي له تهاوُنُه، وتفريُطه فيها، 
مناذج من راعى ذلَك ُرفيع بن ِمهران اأبو العالية الرِّياحي )ت 90هـ( ؛ فقد اأ�سند اخلطيب 
م�سرية  الرجل  اإىل  اأرحُل  كنُت  قال:  العالية  اأبي  عن  اأن�ض  بن  الربيع  طريق  من  البغدادي 
منه،  و�سمعت  اأقمُت،  ُيقيمها،  اأِجْدُه  فاإْن  �سالَته،  منه  اأفتقُد  ما  ُل  فاأوَّ منه،  لأ�سمع  اأيام؛ 
َيُع » )32( . قلُت: اإنَّ  ُعها رجْعُت، ومل اأ�سمع منه، وقلُت: هو لغري ال�سالة اأ�سْ واإْن اأجُدُه ي�سيُّ
الة؛ كمن ُيوؤخرها  مقت�سى كالم اأبي العالية اأنه ل يروي عّمن يتهاون، ويفرُِّط يف اأمِر ال�سَّ
عن وقتها، اأو يوؤديها على َعَجل، ولي�ض كالُمُه يف حقِّ من ل ُي�سلِّي اأ�سال؛ اإذ َمْن ل ُي�سلِّي 

هو َعن الَعَدالِة اأبَعْد، ول ُي�سَمُع منه، ول َكَرامة. 
ثانيا: تع�رّض ال�سيخ يف الرواية؛ حيث يكون ُمقاّل من التحديث، واإذا حدَّث فال ُيحّدث  ♦

اأّن  غرَي  لي�ض كذلك،  ما  املقا�سد، ومنه  ما هو حممود  التحديث منه  والتع�رّض يف  اأحد،  اأيَّ 
ا ل�سماع الرواة منهم؛ فمن الذين فاتهم ال�سماع ب�سبب  ُل عار�سً �سنيَع بع�ِض ال�سيوخ له ُي�سكِّ
ع�رضة ال�سيخ الإمام اأحمد بن حنبل )ت241هـ( ؛ فقد �سمع من ال�سيخ حديثني فقط، وفاته 
اأحاديث اأخرى من ُع�رضة �سيخه اإبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه ال�سنعاين )ت- ( ، قال 
احلافظ املزي يف ترجمته: » قال: عبد اهلل بن اأحمد بن حنبل قال اأبي: اإبراهيم بن َعقيل بن 
اإليه، فاأقْمُت على بابه ظاهًرا يوًما  ُل  اإبراهيم؛ ل ُيو�سَ اإبراهيم كان ع�رًضا يعني:  اأبو  َمعقل 
اأو يومني، حتى و�سْلُت اإليه، فحدَّثني بحديثني، وكان عنده اأحاديث عن جابر، فلم اأقدْر اأن 
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ا فلم اأ�ْسَمْعها ِمن  اأ�سمَعها من ُع�رضه، ومل ُيحدِّثني بها اإ�سماعيل بن عبد الكرمي؛ لأنه كان حيَّ
ن وقع له عار�ُض ال�ّسماع مطلقا ب�سبب ُع�رْضة ال�سيخ احلافظ اأحمد بن  اأَحٍد« )33( . قلُت: وممَّ
عبد اهلل الَعجلي )ت 261هـ( ؛ حيث مل ي�سمع من ِحّبان بن هالل الب�رضي )ت 216هـ( ، قال 
الَعجلي: » ِحبَّان بن هالل ثقة، مل اأ�سمع منه �سيئا، وكاَن ع�رًضا » وقال ابن �سعد يف الطبقات 
الكربى: » وكان قد امتنع من احلديث قبل موته » وقال الذهبي: » كان قد قطَع الرواية قبل 

موته ب�سنواٍت؛ فلهذا مل ي�سمع منه البخاري، ول اأبو حامت« )34( . 
اأن  اأراَد  ه  وكاأنَّ العجلي،  حكاه  فيما  ُمقرتنان  ال�سيخ  وع�رض  ماع،  ال�سَّ عدم  اإْن  قلُت: 
يقول: اإنَّ عدم �سماعي منه �سببه ع�رضتُه. ويوؤكد ذلك ما قاله ابن �سعد وما حكاه الذهبي؛ 
ا كان يف اآخر حياته، وهي  فالعجلي من طبقة البخاري واأبي حامت، واإدراكهم حلبَّان اإمنَّ

فرتة المتناع عن التحديث. 
ماع لعار�ض ع�رضة ال�سيخ الإمام حممد بن اإ�سماعيل البخاري )ت  ن فاته ال�سَّ هذا وممَّ
256هـ(؛ فقد فاته ال�ّسماع من عبد اهلل بن داود اخُلَرْيِبيُّ )ت 213هـ(؛ فكان اأن احتاَج اإىل 
اخُلريبي:  ابن َماكول يف ترجمة  ال�سحيح؛ فرواه بنزول. قال  �سيء من حديثه يف جامعه 
ي�سمع منه،  البخاري، ومل  لقيُه   « الذهبي:  الإمام  ، وقال   )35(  « التحديث  َع�رًضا يف  » كان 
عنه،  الفال�ض  وعن  عنه،  َهٍد(  ُم�رَضْ ابن  )يعني:  ُم�سدَّد  عن  فروى  ال�سحيح  يف  اإليه  واحتاَج 
نا؛ اإذ راأى َطلبهم له بنيَّة َمدُخولة« )36( . قلُت:  وعن َن�رض بن علي عنه، وترَك التحديث تديُّ
 ، اإنَّ مراد احلافظ الذهبي اأن يقول: اإنَّ ع�رضة اخُلَريبي حرمْت البخاري من الرواية عنه بعلوٍّ
ل الأمر ببع�ض  واأنه احتاَج اإىل حديثه يف اجلامع ال�سحيح فروى عنه بنزول. هذا وقد َي�سِ
واِة، اأْن تكون ُع�رْضُة �سيخه، اأحد الأ�سباب التي جتعله يزهُد- ول ين�سُط- يف العودِة اإليه  الرُّ
َهاِوي  ثانيًة، قال ابن نقطة احلنبلي )629هـ( : يف ترجمة �سيخه: عبد القادر بن عبد اهلل الرَّ
)ت 612هـ(: »�سمعُت منه ِبَحرَّان جمل�ًسا واحًدا، ومل اأُعد اإليه؛ لأنه كان له ُخُلق، وكان ع�رًضا 

يف التحديث، ل ُيكرث عنه اإل من اأقاَم عنده« )37( . 
ا يحول دون �سماع الراوي من �سيخ  ♦ ُل َعار�سً ثالثا: مر�ُض ال�سيخ؛ فهذا الأمر ُي�سكِّ

ن وقع له ذلك الإمام اأحمد ابن �سليمان الطرباين )ت360هـ( ؛ حيث مل ي�سمع من  َما؛ ومِمَّ
َل اإليه؛ ب�سبب مر�سه، واإمنا روى عنه اإجازة،  َزاذ )ت 281هـ( ، وذلك حنَي و�سَ عثمان بن ُخرَّ
َزاذ، يف كتابه، وقد راأيته؛ دخلُت اإِْنَطاِكية، فدخلنا عليه،  قال الطرباين: »حدثنا عثمان بن ُخرَّ
وهو َعليل َم�ْسُبوت، فلم اأ�سمع منه، وعا�ض بعد خروجي من اإنطاكية ثالث �سنني ونيًفا«)38(. 
اأَكرث  فـي  عينـيه  �ُض  ُيَغمِّ كالنائم؛  ُمْلًقـى  كان  اإِذا  »العلـيُل  منظور:  ابن  قال 

 .  )39( َم�ْسُبوٌت«  اأَحواله 
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حممد  بن  اهلل  عبد  من  كان  ما  ال�سيخ  مر�ض  لعار�ض  ال�سماع  عدم  له  وقَع  ن  وممَّ
173هـ( بعد  النُّفيلّي )ت234هـ(؛ حيث مل ي�سمع �سيئا من زهري بن معاوية اجُلعفي )ت 
ي بع�ض البدن، وهو ِمظنة التَّغري يف ال�سبط، حكى  اإ�سابتِه بالفالج؛ لأنَّ هذا املر�ض ُيرخِّ
النُّفيلي قال: مات �سنة ثالث و�سبعني ومائة، وكان  اأبو داود )عن(  الَكالباذي قال: ذكر 
ُفِلج قبل ذلك ب�سنة ون�سٍف، اأو نحوها، ومل اأ�سمع منه �سيئا بعدما ُفِلَج » )40( . قلُت: ويظهر 
ح الإمام الذهبي  يل اأنَّ النفيلي احتاط بعدم ال�سماع من زهري اإزاَء هذا العار�ض، وقد رجَّ
ومل  اأزيد،  اأو  ب�سنة،  موته  قبل  الفالج  �رضبه   « فقال:  زهري  �سبط  يوؤثرعلى  مل  الفالج  اأنَّ 

، وهلل احلمد« )41( .  يتغريَّ
ر�بًعا: اختالُط ال�سيخ؛ فاإّنه اإذا تغريَّ �سبط ال�سيخ، واختلط عليه اأمر الرواية، �ساَر  ♦

الذين وقع لهم ذلك، حف�ض بن  الرواة  التالِمذة منه، ومن  �سماع  ا يحول دون  ذلَك عار�سً
ماع من �سعيد بن اأبي َعروبة )ت  ي )ت 225هـ( وذلك حني ق�سد ال�سَّ عمر اأبو عمر احَلو�سِ
156هـ( ؛ فقد اأ�سند ابن عدي يف الكامل من طريق اأبي َقالبة قال: » حّدثنا اأبو عمر احلو�سي 
يقول:  ف�سمعته  منه كالًما-  ف�سمعُت  منه،  اأ�سمَع  اأن  اأريُد  اأبي عروبة  ابن  على  قال: دخلت 
َبوين فبكيُت، فعِلمُت اأنه خُمتِلٌط؛ فلم  الأزُد عري�سة، ذبحوا �ساة مري�سة، اأْطعموين فاأبيُت، �رضَ
ن وقع له هذا العار�ض اإبراهيم بن اإ�سحاق احَلْرِبيُّ )ت 285هـ(  اأ�سمْع منه« )42( . قلُت: وممَّ
ُدو�ِسيُّ امللقَّب بَعارم )ت 224هـ( ؛ فقد  ، وذلك حني ق�سد ال�سماع من حممد بن الف�سل ال�سَّ
اأ�سند اخلطيب البغدادي يف الكفاية من طريق حممد بن عبد اهلل بن اإبراهيم ال�سافعي قال: 
�سمعُت اإبراهيم احلربيَّ يقول: جئت عارم بن الف�سل فطرَح يل ح�سرًيا على الباب، ثم خرج 
اإيلَّ فقال: يل مرحبا. اإي�ض كان َخرَبُك؟ ما راأيتك منذ مدة، قال اإبراهيم: وما كنت جئته قبل 

ذلك، فقال يل: قال ابن املبارك: 
علًمـــا �لطالـــب  �أيهــــا 
وِحلًمـــا ِعلمـــا  فا�شتِفـــْد 

زيـــِد بـــن  حمـــاد  �إيـــِت 
ِبقيــــِد  ــــْدُه  قيِّ ثــــمَّ 

و�لـــــــــقـــــــــيـــــــــُد بـــــقـــــيـــــِد 

فرتكتُه،  اختلَط،  قد  ه  اأنَّ فعلمُت  مراًرا،  اأُ�سبعه  على  بيده  ي�سري  وجعل  قال: 
 .  )43( فُت«  وان�رَضَ

ا عار�ض ال�سماع ب�سبب اختالط ال�سيخ الإمام اأحمد بن حممد بن  هذا وممن وقع له اأي�سً
ماع من َخلف بن خليفة الأ�سجعي )ت 181هـ( ؛ اإذ  حنبل )ت 241هـ( ، وذلك حني ق�سد ال�سَّ
مل ي�سمع منه لختالطه ب�سبب الفالِج الذي اأ�سابه، حكى احلافظ املزي قال: » قال عبد اهلل 
ا  بن اأحمد بن حنبل عن اأبيه راأيُت َخَلف بن خليفة- وهو كبري، فو�سعه اإن�سان ِمن يده، فلمَّ
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و�سعُه �ساح يعني: من الِكرَب، فقال له اإن�سان: يا اأبا اأحمد حدَّثكم حُمارب بن دثار، وق�ضَّ 
، وجعلُت ل اأفهُم فرتكُته، ومل اأكتب عنه �سيئا« )44( .  احلديث فتكلَّم بكالم خفيٍّ

خام�ًشا: اإم�ساُك ال�سيخ عن التحديث؛ ل�سعوره بتغريُّ م�ستواه يف الّرواية، اأي: خ�سي  ♦
عدم ال�سبط؛ فكان التغريُّ عنده يعني: الختالط يف مبادئه. وهذا العار�ض من �ساأنه اأْن يفوِّت 
على الرواي فر�سة ال�سماع من �سيٍخ ما، وممن وقع له هذا احلافظ الناقد اأبو علي احل�سني 
بن علي النَّي�سابوري )ت 349هـ( ، وذلك حني ق�سَد ال�سماع ِمن جعفر بن حممد الِفرَيابي 
الني�سابوري:  علي  اأبو  احلافظ  قال   « قال:  ال�سري  يف  الذهبي  احلافظ  حكى  ؛  301هـ(  )ت 
ة، ونكتُب بني َيَديه، كنا  - وقد اأم�سَك عن التحديث. ودخلنا َمرَّ دخلُت بغداد، والِفرَيابيُّ حيٌّ
َنَع؛ فاإنه  نراُه ح�رضًة ». هذا وقد عّلق الإمام الذهبي على �سنيع الفريابي فقال: » ِنْعَم ما �سَ
َع، وَتَرَك الرواية« )45( . وقال احلافظ الذهبي يف مو�سع اآخر: «  اأِن�َض من نف�سه تغرًيا، فتورَّ
قال اأبو علي: قِدْمُت بغداد، فدخلُت على الِفريابي- وقد قطع الرواية؛ فبكيُت بني يديه، فَما 
ن وقع له عار�ض ال�سماع؛ لإم�ساك ال�سيخ وامتناعه  حدَّثني، وراأيته ح�رضًة » )46( . هذا وممَّ
ماع  ال�سَّ ق�سد  حني  وذلك   ، عن التحديث الإمام حممد بن اإ�سماعيل البخاري )ت 256هـ( 
من عبد اهلل بن داود اخُلريبي )ت 213هـ( على ُع�رضته، قال الإمام الذهبي يف التذكرة: » 
كان قد قطع الرواية؛ فلهذا مل ي�سمع منه البخاري« )47( . وكذا قد واجه هذا العار�ض ُكالاًّ 
ماِع من اأبي حبيب ِحبَّان بن  من الإمامني البخاري، واأبي حامت الرازي )ت 277هـ( يف ال�سَّ
ة، وكان قد  ا، قال ابن �سعد: » كان ثقة ثبتا ُحجَّ هالل الباهلي )ت 216هـ( على ُع�رضته اأي�سً
امتنع من احلديث قبَل موته« )48( . وقال الذهبي: » كان قد قطَع الرواية قبل موته ب�سنواٍت؛ 

فلهذا مل ي�سمع منه البخاري، ول اأبو حامت » )49( . 
قلُت: اإنَّ امتناع حّبان عن احلديث قبل موته لي�ض مبتعار�ض مع ع�رضتِه؛ لأنَّ الُع�رضة 
فيها معنى عدم النب�ساط بالرواية، والمتناع فيه معنى القطع نهائيا. واإذا كان الذهبيُّ 
واحد،  احلال  لأنَّ  �سري؛  فال  الفريابي،  امتناع  تعليله  نحو  على  حَبّان  امتناع  يعلل  مل 
يف  ا  ً تغريُّ اأنُف�سهم  من  اأن�سوا  اإذا  المتناع  يف  واحدة  منهجيتهم  كانت  املحدِّثني  وكبار 

جودة احلفظ وال�سبط. 
العار�ُض  ♦ وهذا  اوي،  الرَّ فيه  يعي�ض  الذي  للبلِد  مغادرُتُه  اأو  ال�سيخ،  رحيُل  �شاد�ًشا: 

كان �سبًبا لفوات �سماع الإمام مالك ابن اأن�ض )ت 179هـ( من ُبكري بن عبد اهلل امَلدين )ت 
227هـ( ، قال العجلي: » مدين ثقة، ومل ي�سمع مالٌك منه، خَرَج من املدينة قدمًيا �سكَن م�رض 
اأنَّ اخلروج لبكري هو عار�ُض �سماع مالك منه، ما حكاه احلافظ ابن  ا ُيعزز  اإنَّ مِمَّ ». قلُت: 
حجر يف التهذيب عن الواقدي اأنه قال: » كان يكون كثرًيا بالّثغر، وَقلَّ َمْن يروي عنه من اأهل 
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املدينة » )50( . هذا واملعنى من كالم الواقدي اأنَّ ُبكري بن عبد اهلل حني كان ي�سكن املدينة 
ابتداًء، واأنه كان قليل التواجِد فيها اأ�سال؛ لأنه كان ُيرابط يف الثغور، ولهذا قال الواقدي: » 
وَقلَّ َمْن يروي عنه من اأهل املدينة »، ومالك من اأهل املدينة- فكيَف حني خرج بكري منها 

اإىل م�رض غري قا�سٍد الَعودَة اإليها. 
اأْن يكون يف ال�سيخ ما يقدُح يف عدالته، وهذا عار�ٌض خطري يُحول دون  ♦ �شابًعا: 

معاين  ال�سَّ الكرمي بن حممد  اأبو �سعد عبد  الإمام  ماع منه، ومن مناذِج َمن وقَع له ذلك  ال�سَّ
)ت 562هـ( حيث مل ي�سمع ابتداًء من حممد بن عبد احلميد الأُ�ْسَمْندي )ت- ( قال ال�سمعاين: 
»لقيته ب�سمرقند غري مرة، ومل اأ�سمع منه �سيئا من احلديث؛ لأنه كان ُمتظاهًرا ب�رضب اخلمر، 
ا وافى مرو ُمن�رضفا من احلجاز واحلج )والزيارة(  و�سمع ولدي اأبو املظفر منه اأحاديث، وملَّ
ة« )51( . قلت: اإنَّ عودة  �سنة ثالث وخم�سني قراأُت عليه اأحاديث بقرية �سيِّد على َطرِف الربيَّ

ال�سمعاين للرواية عن الأُ�ْسَمْندي حُتمُل على اأنه قد تاب من فعله، واهلل اأعلم. 
نا�رض  بن  حممد  الف�سل  اأبو  احلافُظ  ال�سيِخ،  عدالة  يف  يقدح  ما  له  وقع  ن  وممَّ هذا 
البغدادي )ت 550هـ( ؛ حيُث مل ي�سمع من اأبي ن�رض حممد بن علي املعروف بابن َوْدَعان 
ار البغدادي  امَلو�سلي )ت 494هـ( ؛ لأنه متَّهم بالكذب، فقد نقل ابن الدِّمَياطي عن ابن النجَّ
)ت 643هـ( يف ذيله على تاريخ بغداد اأنه قال: « قراأُت بخط اأبي الف�سل حممد بن نا�رض 
ا دخل بغداد، وحدَّث بها، ومل اأ�سمع منه �سيئا؛ لأنه كاَن  قال: راأيت القا�سي ابن َوْدَعان- ملَّ
ن وقع له اأي�سا ما يقدح يف عدالة ال�سيِخ احلافظ اأبو حامت  ُمتهما بالكذب« )52( . قلت: وممَّ
لت البغدادي  حممد بن ِحبَّان )ت 354هـ( ؛ ففي ترجمة اأبي العبا�ض اأحمد بن حممد بن ال�سَّ
)ت-( قال ابن حبان: » يروي عن العراقيني كان ي�سُع احلديث عليهم، كان يف اأيامنا ببغداد 
باٍق، َفَراَوَدين اأ�سحابنا على اأن اأذهب اإليه، فاأخذت جزًءا؛ لأ�سمع منه بع�سها، فراأيته حدَّث 

ا من اأحاديثه ثم قال:( فعِلْمُت اأنه ي�سع احلديث؛ فلم اأذهب اإليه » )53( .  )ثم �ساق له بع�سً
التي  ♦ الَعوار�ِض  ُيعدُّ من  ال�سلطان، فهذا الأمر  اأمور  ال�سيخ يف بع�ِض  دخوُل  ثامًنا: 

اج خارجُة بن ُم�سَعب  حتول دوَن ال�ّسماع من �سيخ ما، ومن مناذِج َمن وقَع له ذلك اأبو احَلجَّ
َخ�سي )ت168هـ( ؛ حيث اأعر�َض عن ال�سماع من ابن �سهاب الزهري )ت 124هـ( - الذي  ال�رضَّ
كان �ساحَب �رَضِطٍة لبع�ِض بني مروان؛ فقد اأ�سند ابن حّبان من طريق اأحمد ابن َعْبَدَويه قال: 
لبع�ض بني مروان، قال:  الزُّهري، وهو �ساحب �رضط  قِدْمُت على  يقول:  َخارجة  �سمعت   «
ْفَرُكوَباٍت. فقلُت: قبَّح اهلل ذا من  فراأيته يركُب، ويف يده َحْربة، وبني يديِه النا�ض باأيديهم َكاأَ
عامٍل، فان�رضفُت، فلم اأ�سمع منه، ثم قدمُت على يون�ض، ف�سمعُت منه عن الزُّهري » )54( . ووقع 
يف اآخر رواية ابن عدي يف الكامل من ذات الطريق ما لفظه: » ثم َنِدْمُت، فقِدْمُت على يون�ض، 
ف�سمعُت منه عن الزهري » )55( . قلت: وِمن الذين وقع لهم عار�ُض دخول ال�سيخ يف بع�ِض 
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اأمور ال�سلطان؛ اأبو كريب حممد بن العالء بن ُكريب )ت 248هـ( ، وذلك يف عدم �سماعه من 
يحيى بن حمزة بن واقد الدم�سقي )ت 183هـ( - الذي �سار قا�سيا للعبا�سيني؛ فقد اأ�سند 
اخلطيب البغدادي يف تاريخه اإىل اأبي ُكريب اأنه قال: » راأيُت يحيى بن حمزة، وعليه �سواد 
الق�ساء؛ فلم اأ�سمع منه » )56( ، ووقع عند احلافظ الذهبي يف ال�سري كالم اأبي كريب بلفظ: » 

اأتيُت يحيى بن حمزة، فوجدُت عليه �َسواَد الق�ساء، فلْم اأ�ْسمْع منُه » )57( . 
على  ♦ يقطع  الأمر  فهذا  منه.  ي�سمَع  اأْن  للتلميِذ  يتهياأ  اأْن  قبل  ال�سيخ  موُت  تا�شًعا: 

ن وقع له ذلك اأبو حامت الرازي يف  التلميِذ طريق ال�سماع من �سيخ ما ب�سورة نهائية، وممَّ
اأبي حامت  ابن  ، قال  244هـ(  الب�رضي )ت  َم�سعدة بن املبارك  عدم �سماعه من ُحميد بن 
اأبي يقول: كتبُت بع�ض حديثه؛ لأ�سمَع منه �سنة نيٍف واأربعني ومائتني،  الرازي: » �سمعت 
ن وقع له هذا العار�ض خالد بن نزار الأْيلي،  ا َقِدْمُت الب�رضة، كان قد َمات« )58( . هذا وممَّ فلمَّ
اأ�سند  ؛ فقد  150هـ(  ُجريج )ت  العزيز بن  ال�سماع من عبد امللك بن عبد  وذلك حني ق�سَد 
اخلطيب يف كتابه الرحلة يف طلب احلديث من طريق هارون بن �سعيد عن خالد بن َنزار )ت 
ابن جريج لأوافيُه فوجدتُه قد ماَت« )59(  بُكتب  �سنة خم�سني ومائة  222هـ( قال: خرجُت 
ل بن اإ�سماعيل: مات قبل امَلو�سم �سنة خم�سني  . حكى الذهبي يف التذكرة قال: » وقال موؤمِّ
ومائة« )60( . قلُت: وقد ي�سل احلال بالراوي اأن يبكي ويلِطَم على راأ�سه؛ لكونه فاته ال�سماع 
البغدادي  بابن  املعروف  اأحمد بن حممد  �سعد  اأبي  ما، وذلك مثلما ح�سل مع  �سيخ  مبوت 
)ت 540هـ( ، وذلك حني ق�سَد ال�سماع من اأبي ن�رض حممد بن حممد الزَّينبي )ت 479هـ( 
معايّن: و�سمعت اإ�سماعيل احلافظ باأ�سبهان يقول: رحل  حكى احلافظ الذهبي قال: قال ال�سَّ
، فدخل بغداد، ومل يلَحْقه، فحني اأُخرِب مبوته خرَّق  اأبو �سعد البغداديُّ اإىل اأبي ن�رْضٍ الزَّينبيِّ
ثوبه، ولطَم، وجعل يقول: ِمْن اأين يل علّي بن اجلعد، عن �سعبة؟« )61( . قلُت: اإنَّ قول اأبي �سعد 
اأْن  الَزّينبي فاته  ه مبوِت  اأنَّ اأين يل عليُّ ابن اجلعد، عن �سعبة » يق�سد  ِمْن  البغدادي: »  بن 
ي�سمَع منه ب�سنده اأحاديث م�سند علي بن اجلعد اجَلوهري )ت230هـ( عِن اأمري املوؤمنني يف 
احلديث �سعبة بن احلجاج فهو من اأبرز تالمذته، واأَْرَواهم عنه؛ فقد اأ�سند اخلطيب يف تاريخه 
من طريق احل�سني بن اإ�سماعيل الفار�سي قال: �ساألت َعبُدو�ض بن عبد اهلل بن حممد بن مالك 
بن هانئ الني�سابوري عن حال علي بن اجَلعد؟ فقال: ما اأعلُم اأين لقيُت اأحفظ منه... وكان 
ن وقع له عار�ض  عند علي بن اجلعد عن �سعبة نحٌو من األٍف ومائتي حديث« )62( . هذا وممَّ
 ، 261هـ(  )ت  الكويف  الَعجلي  اهلل  عبد  بن  اأحمد  احلافظ  ال�سيخ،  ب�سبب موت  ال�سماع  عدم 
وذلك حني ق�سد ال�سماع من احلافظ اأبي داود الطيال�سي )ت 204هـ( قال العجلي: » �سليمان 
بن داود اأبو داود الطيال�سي ب�رضي ثقة، وكان كثري احلفظ، رحلُت اإليه؛ فاأ�سْبته مات قبل 

ُقدومي بيوم« )63( . 
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ما،  ♦ �سيخ  معتقد  فاإنَّ  فا�سًدا.  اأو  باطال  ومذهبه  ال�سيخ  معتقُد  يكون  اأن  عا�رشً�: 
الراوي منه،  ا �سديًدا قد يحول دون �سماع  اأو فا�سًدا ي�سكل عار�سً اإذا كان باطال  ومذهبه 
اأن ل يذكر على  ال�سيخ الذي عنده مثل ذلك  اأن َيطلب من  بْل لقد بلَغ الأمر ببع�ض الرواة 
ا يذهب اإليه خ�سية اأن ي�سيق �سدر الراوي بذلك فيزهد يف ال�سماع منه،  م�سامعه �سيئا ممَّ
احِلم�سي  عثمان  بن  ُحريز  من  �سماعه  يف  )ت206هـ(  هارون  بن  يزيد  ذك  �سنع  وممن 
ٌب؛ فقد اأ�سند الُعقيلي قال: » حدثنا حممد بن اإ�سماعيل )يعني:  )ت 163هـ( وكان فيه َن�سْ
البخاري( قال: حدثنا احل�سن بن علي )يعني: احُللواين( قال: قلُت ليزيد بن هارون: �سمعَت 
من ُحريز بن عثمان �سيئا تنكره عليه ِمن هذا الباب؟ فقال: اإين �ساألته اأن ل يذكر يل �سيئا 
يُِّق عليَّ الرواية عنه، قال )يعني: يزيد بن هارون( :  من هذا؛ خمافَة اأن اأ�سمَع منه �سيئا ُي�سَ
فاأ�سدُّ �سيء �سمعُتُه يقول: لنا اأمرٌي، ولكم اأمرٌي. يعني: لنا معاوية، ولكم علي، فقلُت )القائل 
اإنَّ قول احل�سن  . قلُت:   )64( اآثرنا على نف�سه، فقال: نعم«  هو: احل�سن بن علي( ليزيد: فقد 
اأن  معناه:  لقوله  هارون  بن  يزيد  وت�سديق  نف�سه«  على  اآثرنا  فقد   « ُحريز:  يف  احُللواين 
ن وقع له  ماع منه. هذا وممَّ ِب حتى ل َيحِرَم يزيد ِمَن ال�سَّ ُحريز مل يجهر ببدعتِه يف النَّ�سْ
عار�ُض ال�سماع لعلَّة بطالن مذهب �سيخ ما وف�ساده، احلافظ يزيد بن هارون الذي تقّدم 
اج الب�رضي )ت-( ؛ لكونه يتبنى  لت ال�رضَّ ذكره اآنًفا؛ حيث مل ي�سمع من �سهل بن اأبي ال�سَّ
فكر ومذهب املعتزلة، قال عبد اهلل بن اأحمد بن حنبل: وجدُت يف كتاب اأبي بخط يده قال: 
لت معتزليا، وكنت اأ�سلي معه يف امل�سجد، ول  قال يزيد بن هارون: كان �سهُل بن اأبي ال�سَّ

اأ�سمُع منه، وكنُت اأعرُف ذاَك فيه » )65( . 
اإىل  مييل  وثاقته  على  ما-  �سيخ  اأنَّ  الراوي  لدى  ال�سماع  عار�ُض  يكون  وقد  هذا 
عن  حينئٍذ  الراوي  فُيعر�ُض  فا�سد؛  مذهب  اأ�سحاب  اإليها  مَييل  التي  بالأحاديث  التحديث 
ارقطني احلافظ اأبو بكر اأحمد بن  ال�سماع منه احتياًطا، ومّمن وقع له ذلك تلميُذ احلافظ الدَّ
ْهَرواين )ت 390هـ( ،  حممد الرُبقاين )ت 425هـ( حيث مل ي�سمع من امُلَعافى بن زكريا النَّ
قال اخلطيب البغدادي: » �ساألُت الرُبقاين عن امُلَعافى؟ فقال: كان اأعلَم النا�ض. قلت: وكيَف 
حاله يف احلديث؟ فقال: ل اأعرف حاله... قال الرُبقاين: لكن كان كثرَي الرواية لالأحاديث 
اإليها ال�سيعة. )قال اخلطيب( : �ساألت الرُبقاين عنه مرة اأخرى؟ فقال: ثقة، ومل  التي مييل 

اأ�سمْع منه �سيئًا« )66( . 
الرواية،  ♦ يف  بالأقوياء  لي�سوا  تالمذة  ال�سيِخ  حول  التلميُذ  يجَد  اأْن  ع�رش:  حادي 

ختيايِن  ال�سُّ َكي�ساَن  يمة  مَتِ اأبي  بن  اأيوب  من  كان  ما  ذلك  يف  عليه  وقفُت  ما  مناذج  ومن 
)ت131هـ( حيث اأعر�َض عن ال�سماع ِمن طاوو�ض بن كي�سان الَيماين )ت 106هـ( ؛ لأنَّ ُكاّل 
من عبِد الكرمي بن اأبي امُلَخارق )ت127هـ( ، وليِث بن اأبي �ُسليم )ت 148هـ( كانا َيح�رضاِن 
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جَمل�سه؛ فالأوُل: لي�ض بثقة عند اأغلِب اأهل ال�ساأن )67( ، والثاين: قد اختلَط ومل يتميَّز حديثه 
اأبا بكر، مالَك مَلْ  )68( ، قال الُعقيلي: » حدثنا احُلميدي حدثنا �سفيان قال: قلُت لأيوب: يا 

ُتُكرث عن طاوو�ض؟ قال: اأتيُته لأ�سمَع منه، فراأيُته بني ثقيلني؛ عبِد الكرمي اأبي اأمَية، وليث بن 
اأبي �سليم؛ فذهبُت وتركُته ». ووقع يف رواية اأخرى عند العقيلي اأنه قال: » حدثنا ب�رض بن 
مو�سى حدثنا احلميدي قال: �سمعُت �سفيان يقول: قلُت لأيوب: يا اأبا بكر مالك مل تكتب عن 
طاوو�ض؟ ... » واأ�سند العقيلي من طريق عبد الرزاق قال: اأخربنا معمر قال: قلت لأيوب: كيف 
مل تكرث عن طاوو�ض؟ قال: وجدته بني ثقيلني عبد الكرمي اأبو اأمية، وليث بن اأبي �سليم« )69( 
ووقع عند ابن عبد الرب القرطبي باإ�سناده من طريق عبد الرزاق قال: اأخربنا معمر قال: قلت: 
لأيوب كيف مل ت�سمع من طاوو�ض؟ قال: اأتيته، فاإذا قد اكتنفه ثقيالن؛ ليث بن اأبي �ُسليم، 
وعبد الكرمي بن اأبي املخارق؛ فرتكُته » )70( . قلُت: اإنَّ الذي يظهُر يل –واهلل اأعلم- اأنَّ اأيوَب 
اأمية،  اأبي  الكرمي بن  الإقالل عنه؛ زجًرا لعبد  ال�سماع من طاوو�ض حدَّ  ختياين زهَد يف  ال�سُّ
اإذ الأول: كما تقدَّم لي�ض بثقة، والثاين: م�سطرب احلديث، ولو ح�رض  اأبي �ُسليم؛  ولليث بن 
اأيوب جمال�ض طاوو�ض مبعيتهما لكان ذلَك يقّوي حالهما، حيُث �سيعطيهما فر�سة ليقرنا 
ا�سميهما به حني ُيحّدثان فيقول: »�سمعنا من طاوو�ض، واأيوب حا�رض.. « اأو نحو ذلك. ول 

ق.  اوي، واهلل املوفِّ تخفى قيمة ذلك يف تقوية حال الرَّ
ثاين ع�رش: عدم ُعدول ال�سيخ عن اخلطاأ الذي وقع منه؛ اإذ الأ�سُل يف املحدِّث اأْن  ♦

اأهل  اأخطاأ فيه، فاإْن رجع ر�سي  اإذا روجَع، وتبنَي له وجه ال�سواب فيما  يرجَع عن خطئه 
ال�ساأِن منه ذلك، واإل كان ذلك قادحا يف عدالته، و�سقَط الحتجاُج به، وترُكوه، وزِهدوا يف 
ن يكون  ال�سماع والرواية عنه، قال حمزة ال�سهمي يف �سوؤالته للحافظ الدارقطني: » �ساألته عمَّ
كثري اخلطاأ؟ قال: اإْن نبَّهوه عليه، ورجع عنه فال َي�سُقط، واإن مل يرجع �سقَط » )71( . قلُت: اإنَّ 
ن ح�سل له هذا العار�ض كلٌّ من اأبي حامت الرازي )ت 277هـ( ، واأبو بكر حممد بن اإ�سحاق  ممَّ
اح الروؤَا�سي )ت  بن خزمية )ت311هـ( وذلك يف ترِكهما الرواية عن �سفيان بن وكيع بن اجلرَّ
اأ�سند اخلطيب يف الكفاية من طريق اأحمد بن احل�سن الأ�سبهاين عن ابن اأبي  ؛ فقد  247هـ( 
اق  اأبي يقول: دخلُت الكوفة، فح�رَضَين اأ�سحاُب احلديث، وقد تعلَّقوا بورَّ حامت قال: �سمعت 
�سفيان بن وكيع، فقالوا: اأف�سدَت علينا �سيخنا، وابَن �سيخنا، قال: فبعثُت اإىل �سفياَن بتلك 
اُقه؛ يرجُع عنها، فلْم يرِجع عنها، فرتكُته« )72( . هذا ويظهُر  الأحاديث التي اأدخلها عليه ورَّ
اقُه،  ي ورَّ يل اأنَّ اأبا حامت راجعه مّرة ثانية فحاوره مبا�رضًة، واأ�سدى له النُّ�سح يف اأْن ينحِّ
ا حال  واأْن يقت�رَض على التحديث من الأ�سول فقط، لكنَّه مل ي�ستمع لُن�سح اأبي حامت )73( . واأمَّ
ابن خزمية مع ابن وكيع فقد �ُسئل عن تركه الرواية عنه فقال: »... واأما �سفيان بن وكيع؛ فاإنَّ 
اقه اأدخَل عليه اأحاديث فرواها، وكلَّمناه فيها، فلم يرِجع عنها، فا�ستخرُت اهلَل، وتركُت  ورَّ
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الرواية عنه« )74( . هذا وقد يكوُن ال�سيُخ ذا من�سٍب يحول دون مراجعته باخلطاأ ا�ستحياًء منه 
ملن�سبه؛ فحينئٍذ ُيزهد يف ال�سماع منه مثلما ح�سل لأبي حامت الرازي )ت 277هـ( بُقزوين 
مع قا�سيها داود بن اإبراهيم )ت 214هـ( قال اخلليلي يف الإر�ساد: » اأخربنا علي بن عمر 
الفقيه، حدثنا اأبو حممد عبد الرحمن بن اأبي حامت قال: �سمعت اأبي يقول: دخلت قزوين �سنة 
ثالث ع�رضة ومائتني مع خايل حممد بن يزيد، وداوُد العقيلي قا�سيها، فدخلنا عليه، فدفع 
اإلينا ِم�رض�ًسا فيه م�سند اأبي بكر، فاأول حديث راأيته فيه حدثنا �سعبة، عن اأبي التياح، عن 
املغرية بن �ُسبيع، عن اأبي بكر ال�سديق، قال: قال النبي: » يخرُج الدجال من اأر�ض يقاُل لها 
خرا�سان، يتبعه اأقواٌم كاأنَّ وجوَهُهم امِلَجان امُلطرَّقة » فقلت: لي�ض هذا من حديث �سعبة، عن 
ا هو من حديث �سعيد بن اأبي عروبة، وعبد اهلل بن �َسوذب، عن اأبي التياح،  اأبي التياح، واإمنَّ
فقلُت خلايل: ل اأكتب عنه اإلَّ اأْن يرجع عن هذا، فقال خايل: اأ�ستحي اأن اأقول؛ فخرجُت، ومل 
اأ�سمع منه �سيئا » )75( . واأ�سند ابن اأبي حامت قال: »�سمعت اأبي يقول: داود بن اإبراهيم هذا 
فنظرُت يف  م�سنده،  اإيلَّ خايل  ُقزوين مع خايل فحمل  قِدمُت  يكذب؛  كان  احلديث،  مرتوك 
اأول م�سند اأبي بكر- ر�سي اهلل عنه- فاإذا حديٌث كذٌب عن �سعبة فرتكتُه، وجهد بي خايل 
اأن اأكتب منه �سيئا، فلم ُتطاوعني نف�سي، وَرددُت الُكُتب عليه » )76( . قلُت: اإنَّ قول اأبي حامت 
عن داود بن اإبراهيم: » كان يكذُب » معناه اأنه كان يخطاأُ دلَّ على ذلك قول اأبي حامت خلاله 
يف الرواية الأوىل: » ل اأكتب عنه، اإلَّ اأْن يرجَع عن هذا«. ولكنَّ خاله ا�ستحى اأْن ُيراِجَع داوَد 

ملن�سبِه؛ فقد كان حينئٍذ قا�سًيا. 
َيرى منه ما  ♦ اأو  َخوارم املروءة،  ِمن  �سيًئا  ال�سيخ  الراوي يف  اأْن يجَد  ع�رش:  ثالث 

)ال�سيخ( بح�سب ما يظهر يل من  اأو املروي عنه  الراوي  باخَلَرف؛ فامُلروءة يف حقِّ  ُي�سعر 
نيع املحّدثني تعني: اللتزام بالعادات، والأعراف ال�ساحلِة ال�سائدة يف زمِن ُكلٍّ منهما،  �سَ
وَعِدم اخلروج عليها، ول تدخل فيها الأمور املحّرمة الظاهرة لأنها داخلة يف �رضط التقوى، 
يف  قادحا  ذلَك  كان  منهما،  اأيٍّ  عند  خلٌل  انتابها  فاإذا  العدالة؛  �رضوط  اأحد  هي  واملروءة 
ا يحوُل بنَي الراوي  عدالتِه. ويف هذا املقام اإذا اختلَّت يف حقِّ �سيخ ما، اأ�سبحْت حينئٍذ عار�سً
ي )ت  قِّ الرَّ احَل�سن بن عمر  امُلليح  ال�سيخ، ومن مناذج ذلك ما وقع لأبي  و�سماعه من ذلك 
181هـ( يف عدم �سماعه من حماد بن اأبي �ُسليمان )ت 120هـ( ؛ لأنه كان يرتدي ِملحفًة 
اأ�سنَد الُعقيلي قال: حدثنا اأحمد بن علي  واد،  َب حليتُه بال�سَّ ُمع�سَفرة َحمراء، وكان قد خ�سَّ
ار قال: حدثنا عبيد بن ه�سام، حدثنا اأبو امُلليح قال: َقدَم علينا حماد بن اأبي �سليمان،  الأبَّ
واإذا  ِمْلحفة ُمع�سفرٌة حمراُء،  اإليه؛ لأ�سمع منه قال: فاإذا عليه  ة، فَخَرجُت  الرقَّ فنزل وا�سط 
واد قال: فرَجعُت، ومل اأ�سمع منُه« )77( . قلُت: اإنَّ اإخبار اأبي امُلليح عن  َبها بال�سَّ حليته قد خ�سَّ
واد  �سنيع ابن اأبي �سليمان املتمثل يف ُلب�سه ِملحفًة ُمع�سفرًة َحمراَء، وتخ�سيب حليته بال�سَّ
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من الشيوخ وأثرها عند احملّدثني

فيه دللة وا�سحة على اأنَّ اأبا امُلليح كان يعدُّ ذلَك مما يقدح يف معاين املروءة عنده، ولهذا 
ا على عدم ال�سماع من ال�سيخ خلارٍم يف  اأي�سً اأبو امُلليح ومل ي�سمع منه. ومن الأمثلة  رجع 
من  ي�سمع  مل  حيث  ؛  )ت197هـ(  الكويف  امَلخزومي  ب�سري  بن  اأحمد  موقف  عندُه،  املروءة 
ابن عدي  اأ�سند  طرجن،  ؛ لأنه وجده يلَعُب بال�سَّ 150هـ(  الَب�رضي )تويف قبل  َبهِز بن حكيم 
طلب  يف  الب�رضة  اأتيُت  قال:  ب�سري  بن  اأحمد  حدثنا  اجلعفي  �سليمان  بن  يحيى  من طريق 
احلديث، فاأتيُت بهَز بن حكيم فوجدته مع قوم يلعُب بال�سطرجن« ونقل احلافظ ابن حجر 
اأنَّ  ا  واأمَّ  .  )78( منه«  اأ�سمع  ومل  » فرتكته  اآخره  ب�سري، ويف  ابن  التهذيب كالم  تهذيب  يف 
وقَع  ما  فمثاله  لذلك،  منه  ي�سمع  فال  بَخَرفه  ي�سعره  ت�رضًفا  ال�سيخ  من  يرى  قد  الراوي 
188هـ( ، وذلك يف عدم �َسماعه من �ِسماِك بن  ِبّي الكويف )ت  جلرير بن عبد احلميد ال�سَّ
َحْرٍب الذُّهليِّ الكويف )ت123هـ( لروؤيته اإياُه يبول قائما، اأ�سند الُعقيلي من طريق يحيى 
بن امُلِغرية قال: حدثنا جرير قال: اأتيت �ِسماك بن َحرب فوجدُته يبوُل قائما فرتكُته، ومل 
حدثنا   : )قال(  �سيبة  اأبي  بن  عثمان  طريق  من  عدي  ابن  اأ�سندها  رواية  ويف  منه  اأ�سمع 
َجرير قال: اأتيُت �ِسماك بن حرب، فراأيته يبول قائما، فرجعُت، ومل اأ�ساأله عن �سيء؛ قلُت: 
قد َخَرف » )79( . قلُت: اإنَّ �سنيع �ِسماك بن حرب من البول قائما ل يلزم منه القول بَخرفِه؛ 
اإذ لعله فعل ذلَك ب�سبب ُعذٍر، فقد ثبَت فيما رواه ال�سيخاِن من حديث حذيفة بن اليمان- 
عار�ض  اأنَّ  عليه  التنبيه  يجدر  ا  وممَّ هذا   .  )80( قائًما  بال  قد  النبيَّ  اأنَّ  عنه-  اهلل  ر�سي 
هنا،  اأفردُته  ا  واإمنَّ  ، )�سابًعا(  البند  يف  له  اأعر�ض  مل  بالعدالة،  املت�سَل  املروءة  خوارم 
تنويها به، واإبراًزا له من جهة، وكذا لأنَّ امَلقام هناك ُمتعلٌق مَبن وقع يف دائرة الكذب يف 

الرواية؛ اإذ الكذب كما هو معلوم اأ�سدُّ من خوارم املروءة. 
ن وقع له عدُم  ♦ ر عن جمل�سه. وممَّ ر�بع ع�رش: رف�ُض ال�سيخ اإعادَة التحديث مَلن تاأخَّ

ازي )ت 277هـ( ؛ حيُث مل ي�سمع من احل�سني بن  ماع ب�سبِب هذا العار�ض اأبو حامت الرَّ ال�سَّ
حممد امَلُرْوِذي البغدادي التَّميمي امُلَعلِّم )ت 213هـ( ، قال ابن اأبي حامت الرازي: » �سمعُت 
النَّحوي( ،  اأََتيُتُه ِمراًرا، بعد فراِغه ِمْن تف�سري �َسيبان )يعني: ابن عبد الرحمن   .. اأبي يقول: 
ر، ومْل اأ�سمْع منه �سيئا« )81( . قلُت: يظهُر  ْر َبكِّ و�ساألتُه اأْن ُيعيَد عليَّ بع�ض املجل�ض؟ فقال: َبكِّ
ريَن  يل اأنَّ هذا ال�سنيَع ِمن ال�سيِخ اأمٌر منهجٌي فيه حزم، غايتُه تن�سيط الطلبة للمجيء مبكِّ
معاين  اإىل جمل�ِض العلم، ويبدو اأنَّ هذا الأمر كان يفعله غري واحد من ال�سيوخ؛ فقد اأ�سند ال�سَّ
يف كتابه اأدب الإمالء وال�ستمالء من طريق حممد بن جرير بن عبد الرحمن الَفْرَغايِن )قال( 
ا ن�سمُع احلديث من عبد ال�سمد بن الَف�سل بَبْلخ، وكان الباب ُمغلقا ُدوننا، فجاء اإن�سان،  : كنَّ
، فقال عبُد ال�سمد لواحد منا: قْم فانظر، اإْن كان هذا ِمن  فقَرَع الباَب، واأعنَف يف القرِع والدقِّ
اأ�سحاب الراأي فافتح له الباب، واإْن كان من اأ�سحاب احلديث فال تفتح له، فقال له بع�سهم: 
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األي�ض �ساحب احلديث اأوىل اأن ُيفتح له الباب؟ فقال: ل. اأ�سحاب الراأي اأوىل؛ لأنَّ هذا عمُل 
ر- ولي�ض هو عمُل اأ�سحاب الراأيِّ فُيعَذُروَن؟!« )82( .  اأ�سحاب احلديث فِلَم مَلْ يبكِّ

ِمْن  ♦ العار�ُض  فهذا  وامَلناكري؛  الغرائب  رواياِت  ِمن  ال�سيخ  اإكثاُر  ع�رش:  خام�س 
اأبو حامت  ن ح�سل له هذا  ماِع منه، وممَّ َين�سُطوَن لل�سَّ َواَة فيه، بحيُث ل  الرُّ َد  ُيزهِّ اأْن  �ساأنِه 
الرازي، وذلك يف عدِم �َسماعه من عمرو بن عثمان بن �سيَّار الِكالبيِّ )ت 217هـ اأو 219هـ( 
؟ فقال: يتكلمون فيه،  قال ابن اأبي حامت الرازي: �ساألُت اأبي، عن عمرو بن عثمان الكالبيِّ
ة ُيحدِّث النا�ض من حفظِه باأحاديث ُمنكرة، ل ي�سيِّبوَنُه يف ُكُتبه،  كان �سيخا اأعمى بالرقَّ
ل  ُكُتِبِه  َة  عامَّ كتَب  قد  َمْن  العلم  اأهل  ِمن  اأ�سحابنا-  ِمن  وراأيُت  منه،  اأ�ْسمْع  ومل  اأدرْكُتُه 
عنهم  الروايِة  عن  العزوف  وقَع  الذين  ال�سيوخ  وِمن   .  )83(  « بذلك  عندهم  ولي�ض  ير�ساه، 
286هـ( قال  الُكدميي )ت  يون�ض  الغرائب واملناكري حممد بن  اإكثارهم من رواية  ب�سبِب 
لِب،  بالطَّ َم�سهوًرا  باحِلفِظ،  الِعلم  اأهل  عنَد  معروًفا  الُكَدمْيي  يزل  مل   « البغدادي:  اخلطيب 
َف اإذ ذاَك بع�ُض النا�ض  ًما يف احلديث، حتى اأكرَث ِمن روايات الغرائِب واملناكري؛ فتوقَّ ُمقدَّ

ماِع منه » )84( .  عنه، ومل ين�سطوا لل�سَّ

املطلب الرابع - َعوارُض السَّماع من جهة املروي: 
يكوُن  فقد  وعليه  وال�سيخ،  الراوي  بني  الرَِّواية  َعملية  يف  اأ�َسا�ًسا  حِموًرا  امَلرِويُّ  ُيَعدُّ 
واة اأمًرا يتعلُق بحال املروي وفيما ياأتي بياُن �أحو�ل ذلَك:  ماِع عنَد راٍو من الرُّ عار�ُض ال�سَّ

ما  ♦ ذلك  ومن  اأخذه؛  الراوي  َيق�سد  ا  مِلَ �سحيح  اأ�سٌل  ال�سيخ  عند  يكوَن  ل  اأْن  �أوال: 
اِق )ت 377هـ( حني ق�سد �سماع  َل لأبي احل�سن علي بن حممد ابن اأحمد بن لوؤلوؤ الورَّ َح�سَ
املوطاأ من اإبراهيم بن عبد ال�سمد الها�سمي )ت 325هـ( عن اأبي م�سعب اأحمد بن اأبي بكر 
الزُّهري )ت 242هـ( عن مالك، باعتبار اأنَّ اإبراهيم هذا كما قال احلافظ الذهبي: هو » اآخر 
همي: » رحلُت اإىل  َمْن روى يف الدنيا عن اأبي م�سعب املوطاأ » )85( . قال حمزة بن يو�سف ال�سَّ
�سامراء اإىل اإبراهيم بن عبد ال�سمد الها�سمي على اأن اأ�سمع املوطاأ، فلم اأَر له اأ�سال �سحيًحا، 

فرتكُت، وخرجُت، ومل اأ�سمع« )86( . 
ويلحُق بهذا اأْن يتالعب ال�سيخ مبا معه من اأ�سول على �سبيل التدلي�ض منه، فال َي�سَمُع 
والُد  327هـ(  الَف�سل بن جعفر )ت  الوزير  اأمثلة ذلك عدم �سماع  الراوي حينئٍذ منه، ومن 
312هـ( لتدلي�ض  الباَغنديِّ )ت  الوا�سطي  اأبي بكر  اأبي الف�سل جعفر بن الف�سل من  الوزير 
الباغندي اأ�سوله التي يروي منها، قال حمزة ال�سهمي يف �سوؤالته للدارقطني: » �ساألُت اأبا 
احل�سن علي بن عمر احلافظ عن حممد بن حممد بن �سليمان الباغندي؟ فحكى عن الوزير 
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دخلُت م�رض،  ثم   : همي(  ال�سَّ )يعني:  يو�سف  بن  قال حمزة  َحْنَزابة حكاية،  بن  الف�سل  اأبي 
و�ساألُت الوزير اأبا الف�سل جعفر بن الف�سل عن الباغندي هذا؟ وحكيت له ما كنُت �سمعت من 
الباغندي حممد بن حممد بن �سليمان، واأنا ابن خم�ض  الوزير: حلقُت  الدارقطني، فقال يل 
�سنني، ومل اأكْن �سمعت منه �سيئا، وكان للوزير املا�سي حجرتان اإحداهما للباغندي؛ يجيئه 
يوما، ويقراأ له، والأُخرى للَيزيِدي، قال اأبو الف�سل: �سمعُت اأبي يقول: كنت يوما مع الباغندي، 
يف احلجرة، يقراأ يل كتَب اأبي بكر بن اأبي �سيبة، فقام الباغندي اإىل الطهارة، فمددُت يدي 
ع )و( الباقي حمكوك،  اإىل جزء من حديث اأبي بكر بن اأبي �سيبة، فاإذا على ظهره مكتوب: ُمَربَّ
ع؟ ومل اأفطْن  فرجع الباغندي، وراأى اجلزء يف يدي؛ فتغري وجهه، و�ساألته فقال: اأي�ض هذا مربَّ
ل ما كنُت دخلُت يف كتابة احلديِث، ثم �ساألُت عنه؟ فاإذا الكتاب ملحمد بن اإبراهيم  له؛ لأين اأوَّ
ع، فربَد على قلبي،  ع؛ �سمع من اأبي بكر بن اأبي �سيبة فحكَّ حممد بن اإبراهيم، وبقي ُمربَّ ُمربَّ

ومل اأُخّرْج عنه �سيئا« )87( . 
لهم  ♦ وقع  من  مناذج  ومن  مو�سوعة.  بطرق  ا  مروياًّ ال�سيخ  اأ�سُل  يكون  اأن  ثانيا: 

البغدادي املعروف بابن ُنقطة )ت  اأبو بكر حممد ابن عبد الغني  الرواة  هذا العار�ض من 
اإ�سماعيل  بن  الواحد  ال�سحيح مل�سلم، من عبد  �سماع اجلامع  ، وذلَك حني ق�سد  629هـ( 
بن اإبراهيم الِكتَّاين الع�سقالين )تويف بعد 600هـ( ، قال ابن نقطة يف ترجمة عبد الواحد: 
» �سيٌخ راأيته مبكة، ومل اأ�سمع منه �سيئا؛ روى �سحيَح م�سلم بطرق مو�سوعة ل اأ�سل لها 
البتَّة، و�سمَع عليه مبكة، وكتب بها الأثبات، وتفرَّق بها النا�ُض يف البالد... « )88( ثم �ساَق 
ُرق وبنيَّ وجوه ُبطالنها. وعّلق احلافظ الذهبي على اأحد الطرق املو�سوعة التي روى  الطُّ
بها عبد الواحد �سحيح م�سلم فقال: » هذا الإ�سناد ذْكرُه ف�سيحٌة، وتعزيٌر لراويه » )89( . 
قلُت: اإن هذا الذي حكاه ابن نقطة ل يطعن يف �سحة اجلامع ال�سحيح لالإمام م�سلم؛ فاإنَّ 

ن�سخه ثابتة بطرق م�سهورة، واأ�سانيد �سحيحة. 
اوي. وقد وقَع هذا العار�ِض  ♦ ثالثا: عدُم ا�سطحاِب ال�سيخ اأ�سوَله معه حني يلَقاُه الرَّ

عامي  بني  ما  )ت  القايِنيُّ  ر  امُلظفَّ بن  م�سعوِد  �سعد  اأبي  ال�سيخ  مع  معاين  ال�سَّ �سعد  لأبي 
545هـ- و550هـ( ، قال ال�سمعاين يف كتابه التحبري مرتجما له: » ولد مَبرو، ون�ساأ و�سكن 
ا دخلُت �ساريَة،  �سارية ماِزْنَدران، تفقه مبرو، وكان فا�سال، ظريَف اجُلملة والتف�سيل، وملَّ
�سادفُتُه بها، ومل يتفق اأْن �سمعت منه �سيئا من احلديث؛ لأنَّ اأ�سوَله مل تكْن معه » )90( . هذا 
وتربز قيمة ا�سطحاب الأ�سول من ِقبل ال�سيخ يف اأنها تكفل �سالمة الأداء منه يف التحديث، 
ُة الوقوع يف اخلطاأ، مثلما ح�سل ملعمر بن را�سد ال�سنعاين  وغياُبها عنه حلظة التحديث مظنَّ
الإمام  قال  فاأخطاأ،  الب�رضة وحّدث من حفظه ومل يكن معه كتبه  قدم  160هـ( حني  )ت 
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الذهبي: » ومع كون معمر ثقًة ثبتا، فله اأوهام، ل �سيما ملا قِدم الب�رضة لزيارة اأمه؛ فاإنه 
)يعني:  اأغاليط، وحديث ه�سام  للب�رضيني عنه  مل يكن معه كتبه؛ فحدَّث عن حفظه فوقع 

الدَّ�ستوائي( وعبُد الرزاق عنه اأ�سح؛ لأنهم اأخذوا عنه من كتبه، واهلل اأعلم » )91( . 
ال�سيوخ  ♦ ن كان حاله من  العابثني. وممَّ َعبِث  ال�سيخ كتبه عن  عدُم �سيانة  ر�بًعا: 

يقول:  اأبي  �سمعت   « ابي حامت:  ابن  قال   ، 247هـ(  )ت  �سفيان بن وكيع بن اجلراح  كذلك 
جاءين جماعة من م�سيخة الكوفة، فقالوا: بلغنا اأنك تختلُف اإىل م�سايخ الكوفة، تكتب عنهم، 
ُب له، واأحُب اأْن جتري  وتركَت �سفيان بن وكيع. اأَما كنَت ترعى له يف اأبيه؟ فقلُت لهْم: اإينِّ اأُوجِّ
اق عن  الورَّ ُيبعَد  اأن  له:  نقول  فنحُن  قالوا:  َحديثُه.  اأف�سَد  قد  اق  ورَّ وله  رت،  ال�سَّ على  اأُمورُه 
واجب  ك  اإن حقَّ له:  وقلُت  احلديث،  اأهل  فاأتيته مع جماعة من  اأجيئه  اأن  نف�سه، فوعدتهم 
لكانت  اأبيك،  كتب  على  تقت�رِضُ  وكنَت  نف�سَك،  نَت  �سُ فلو  نف�سك؛  ويف  �سيخِك،  يف  علينا 
اُقَك  ؟ فقلُت: قد اأدخَل ورَّ اإليَك يف ذلك، فكيف وقد �سمعَت؟ قال: ما الذي ُيْنَقم عليَّ الرِّحلة 
َجات،  باملخرَّ ترِمي  قلُت  ذلك؟  يف  ال�سبيل  فكيف  فقال  حديثك.  من  لي�ض  ما  حديثك  يف 
وتدعو  نف�سك،  عن  اق  الورَّ هذا  ي  وتنحِّ اأُ�سوِلك،  من  اإل  تقراأُ  ول  الأُ�سول،  على  وتقت�رُض 
كان  اقه  ورَّ اأنَّ  وبلغني  منك.  مقبول  فقال،  به.  ُيوثق  فاإنه  اأ�سولك،  وتوليه  َكَراَمة،  بابن 
بتلك  ُيحدِّث  وكان  ال�سيخ،  فبطَل  قاله،  ا  ممَّ �سيئا  فعل  فما  علينا،  يت�سع  بيتا  اأدخلوه  قد 

الأحاديث التي قد اأُدِخَلْت بنَي َحديثه » )92( . 

املطلب اخلامس - أثر َعوارِض السَّماع على واقع الرواية إجيابًا وسلًبا: 
 ، الإيجابيُّ منها  املحدِّثني  عند  الرواية  واقع  على  اآثاًرا  ال�ّسماع  َعوار�ُض  تركْت  لقد   

ومنها ال�سلبي وفيما ياأتي بيان ذلك: 
�أوال: �الآثاُر �الإيجابية لعو�ر�ِس �ل�شماِع على و�قع �لرو�ية.  ♦

فمن �أبرز تلك �الآثار: 
Ú  ِه على �سالمِة م�سريته يف التحديث. ويظهر اإبراُز َعظيِم ديانِة ووَرِع ال�سيخ وحر�سِ

هذا الأثُر يف َعار�ِض اإم�َساِك ال�سيِخ عن التحديث ل�سعورِه بتغريُّ م�ستواُه يف التحديث، مثلما 
ح�سَل جلعفر بن حممد الِفرَيابي )ت 301هـ( وقد عّلق الإمام الذهبي على �سنيِعه فقال: » 
َع، وترَك الرواية« )93( . وقال الإمام النووي  َنَع؛ فاإنه اأِن�َض من نف�سه تغرًيا، فتورَّ ِنْعَم ما �سَ
فيما يلزم ال�سيخ مراعاته من الآداب عند التحديث: « ينبغي اأْن مُي�سك عن التحديث، اإذا خ�سي 

التخليَط ِبَهَرٍم، اأو َخَرٍف، اأو عمًى، وَيختلُف ذلك باختالف النا�ض » )94( . 
Ú  .احلُث على تن�سيط الرواة من اأهل احلديث على التبكري ملجل�ِض التحديث قبل غريهم
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ومْن العوار�ِض التي يظهر بها هذا الأثر، رف�ُض ال�سيخ اإعادَة التحديث مَلن تاأّخر عن 
امُلعلِّم )ت  التَّميمي  البغدادي  امَلُرْوِذي  جمل�سه، وذلَك مثلَما كاَن ي�سنُع احل�سني بن حممد 
تف�سري  من  فاته  الذي  امَلجل�ِض  بع�َض  عليه  ُيعيد  اأْن  الرازي  حامت  اأبو  �ساأله  وقد  213هـ( 
ر » )95( . وكذا كان يفعل هذا الأمر عبد ال�سمد بن الف�سل  ْر، َبكِّ �َسيبان النَّحوي فقال له: » َبكِّ
الَبلخي )ت 282اأو283هـ( ؛ حيث كان يقول لبع�ض من عنده يف املجل�ض اإذا َقرع اأحدهم 
باَب جمل�سِه بعدما اأُغلَق: » قْم فانظر، اإن كان هذا ِمن اأ�سحاب الراأي فافتح له الباب، واإْن 
كان من اأ�سحاب احلديث فال تفتح له، فقال له بع�سهم: األي�َض �ساحب احلديث اأوىل اأن ُيفتح 
ر- ولي�ض  له الباب؟ فقال: ل. اأ�سحاب الراأي اأوىل؛ لأن هذا عمُل اأ�سحاب احلديث فلَم مَلْ يبكِّ
هو عمُل اأ�سحاب الراأيِّ فُيعَذروَن؟! » )96( . وقال العجلوين يف ك�سف اخلفاء تعليقا على قيمة 
ًفا منه يف  التبكري يف حق طالب العلم: » العقُل ُبْكَرَة النَّهاِر، يكوُن اأكمَل منه واأح�سَن ت�رضُّ

ات » )97( .  اآخره، وِمن َثمَّ ينبغي التبكرُي لطلب العلم، ونحوِه ِمن امَلهمَّ
Ú  اإهدار رواية املتهاون يف اأحد اأمور الدين، اأوالعَدالة، اأوال�سبط، اأو البدعة، على �سبيل

الّزجر والتاأديب. ويظهر هذا الأثر يف عار�ض ال�سماع من ال�سيخ امُلتهاون يف اأمِر ال�سالة، 
وقد ثبَت عن اأبي العالية الّرياحي )ت 90هـ( اأنه قال: كنُت اأرحل اإىل الرجل م�سرية اأيام؛ 
اأقمُت، و�سمعت منه، واإْن اأجُدُه  اأِجْدُه ُيقيمها،  اأفتقُد منه �سالَته، فاإن  ل ما  لأ�سمع منه، فاأوَّ
ُعها رجْعُت، ومل اأ�سمع منه، وقلُت: هو لغري ال�سالة اأ�سيُع » )98( . ومن العوار�ض التي  ي�سيُّ
ال�سمعاين  ن كان ي�رضب اخلمر مثلما وقع لأبي �سعد  ال�سماع ممَّ الأثر عدم  يتحقق بها هذا 
)ت 562هـ( حيث مل ي�سمع ابتداًء من حممد بن عبد احلميد الأُ�ْسَمْندي )ت- ( فقال: »لقيته 
ب�سمرقند غري مرة، ومل اأ�سمع منه �سيئا من احلديث؛ لأنه كان متظاهًرا ب�رضب اخلمر » )99( 
. قلُت: ثمَّ �سمَع منه بعُد فكاأنه تاب عن فعله. ومن العوار�ض التي تن�سوي حتت هذا الأثر 
ترك ال�سماع ممن هو متهم بالكذب اأو ي�سع احلديث ومن مناذج ذلك ترك اأبي الف�سل حممد 
بن نا�رض البغدادي )ت 550هـ( لل�سماع من ابن َوْدعان امَلْو�سلي )ت 494هـ( ؛ لأنه متهم 
ا دخل بغداد، وحدَّث  بالكذب، وقد ثبَت عن ابن نا�رض اأنه قال: راأيُت القا�سي ابن َوْدَعاَن ملَّ
بها، ومل اأ�سمْع منه �سيئا؛ لأنه كاَن متهما بالكذب« )100( . ومن النماذج على ترك من ي�سع 
لت البغدادي  اأحمد بن حممد بن ال�سَّ احلديث موقف الإمام ابن حبان يف ترِك الرواية عن 
باٍق،  ببغداد  اأيامنا  العراقيني، كان ي�سع احلديث عليهم، كان يف  » يروي عن  حيث قال: 
اإليه فاأخذت جزًءا؛ لأ�سمع منه بع�سها، فراأيته حدَّث )ثم  اأذهب  اأن  فَراودين اأ�سحابنا على 
ا من اأحاديثه ثم قال:( فعِلْمُت اأنه ي�سع احلديث فلم اأذهب اإليه » )101( . ويلحق  �ساق له بع�سً
مبا تقّدم من العوار�ض التي تندرج حتَت هذا الأثر- ترك الراوي ال�سماع من �سيخ ما؛ لأنه 
يوجد عندُه �سيٌء ِمن َخوارم املروءة بح�سِب ما تقّدم التمثيل عليه يف البند الثالث ع�رض من 



93

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والثالثون (1) - حزيران 

املطلب الثاين، وكذا اأي�سا عدم ال�سماع من ال�سيخ لأنَّ اأ�سل ال�سيخ مروٌي بطرق مو�سوعة، 
ون كتابه عن اأيدي العابثني، وقد تقّدم تف�سيل هذين العار�سني يف البندين  اأو لأنه ل ي�سُ
الثاين والرابع من املطلب الثالث مبا يغني عن التكرار. ومن العوار�ض امُلندرجة حتت هذا 
له،  زجًرا  منه  ماُع  ال�سَّ فُيرتُك  فا�سًدا  اأو  باطال،  ال�سيخ ومذهبه  معتقُد  يكون  اأن  اأي�سا  الأثر 
ا عار�ُض اأْن  وقد تقدَّم التمثيُل على ذلك يف البند العا�رض من املطلب الثاين. ومن ذلك اأي�سً
يجَد التلميُذ حول ال�سيِخ تالمذًة لي�سوا بالأقوياء يف الرواية؛ فال َ�ْسمع من ال�سيخ على �سبيل 
الزَّجر لهم. ومثاله ما تقدَّم يف البند احلادي ع�رض من املطلب الثاين؛ حيث مل ي�سمع اأيوب 
ختياين من طاوو�ض بن َكي�سان، ومل ُيكرث عنه؛ لأنه وَجد يف جمل�سه عبَد الكرمي بن اأبي  ال�سِّ
اأيوب جمال�ض  اأبي �ُسليم وهو م�سطرب احلديث، ولو ح�رض  اأمية وهو لي�ض بثقة، وليَث بن 
طاوو�ض مبعيتهما لكان ذلَك يقّوي حالهما، حيث �سيعطيهما فر�سة ليقِرنا ا�سميهما به حني 
ُيحّدثان فيقول: �سمعنا من طاوو�ض واأيوب حا�رض.. « اأو نحو ذلك. ول تخفى قيمة ذلك يف 

تقوية حال الراوي عند اأهل ال�ساأن. 
Ú  انتقاُء الرواِة لالأف�سِل والأ�سحِّ ِمن َمروياِت �سيٍخ ما ُدوَن َما وقع فيه اخلطاأ له. وترُبز

قيمة هذا الأثر يف عار�ِض ال�سماع من ال�سيخ ب�سبب الختالط، على نحو ما وقع حلف�ض بن 
ماع من �سعيد بن اأبي َعروبة )ت 156هـ( ، حيث  عمر احَلو�سي )ت 225هـ( حني ترك ال�سَّ
قال: دخلت على ابن اأبي عروبة اأريُد اأن اأ�سمَع منه، ف�سمعُت منه كالما؛ ف�سمعته يقول: الأزُد 
َبوين فبكيُت، فعِلمُت اأنه خُمتلط، فلم اأ�سمْع  عري�سة، ذبحوا �ساة مري�سة، اأْطعموين فاأبيُت، �رضَ
منه » )102( . ومثله ترك الإمام اأحمد بن حممد بن حنبل )ت 241هـ( ال�ّسماع من َخلف بن 
ا، حكى احلافظ املزي قال: » قال عبد اهلل  اأي�سً ؛ لختالطه  181هـ(  الأ�سجعي )ت  خليفة 
بن اأحمد بن حنبل عن اأبيه راأيُت خلَف بن خليفة- وهو كبري، فو�سعه اإن�سان ِمن يده، فلما 
و�سعُه �ساَح يعني: من الِكرَب، فقال له اإن�سان: يا اأبا اأحمد، حدَّثُكم حُمارب ابن ِدثار؟ وق�ضَّ 

، وجعلُت ل اأفهُم فرتكُتُه، ومل اأكتب عنه �سيئا« )103( .  احلديث فتكلم بكالم خفيٍّ
Ú  اإعطاُء الطالِب ُجرَعاٍت منتظمٍة من الروايِة حتى ُيتقَنها ب�سكٍل اأف�سل، والعمُل على

 ِ ظ، و�رضعِة احِلفظ والفهم يف نف�سه. وهذا الأثر هو اأحد ثمار عار�ِض تع�رضُّ اإذكاء روح التيقُّ
يِخ يف الروايِة؛ ذلك اأنَّ تقليل الأحاديث التي ُيلقيها ال�سيخ على التلميذ، و مراعاة توزيعها  ال�سَّ
على َفرتاٍت زمنية منا�سبة يكون اأجنع ل�ستقرارها يف ذهنه، وحتى يعيها قلبه ب�سكل جيد؛ 
فقد اأخرج اخلطيب ب�سنده من طريق �سعيد بن حرب، قال: �سمعت �سعبة، يقول: » اختلفُت اإىل 
عمرو بن دينار خم�سمائة مرة )يعني: تّرددت عليه( ، وما �سمعت منه اإل مائة حديث، يف كل 
ر �سعبة بن احلّجاج ب�سيخه عمرو بن دينار يف هذه  خم�سِة جمال�ض حديٌث« )104( . وقد تاأثَّ
املنهِجيَّة، قال اأبو نعيم الأ�سبهاين: » حدثنا �سليماُن بن اأحمد )يعني: الطرباين( حدَّثنا معاذ 
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ان يقول: لِزْمُت  بن امُلثنى قال: �سمعت علي بن امَلديني يقول: اأََنا �سمعُت يحيى بن �سعيد الَقطَّ
�سعبة ع�رضين �سنًة، فما كنُت اأرجُع من عنده اإل بثالثِة اأحاديث، وع�رضٌة اأكرُث ما كنُت اأ�سمُع 
ن كان ي�سلُك طريق اجُلرعاِت يف التحديث الإمام مالك بن اأن�ض  منه يف ُكلِّ يوم« )105( . وممَّ
)ت 179هـ( ؛ فقد فعل ذلك مع حممد بن اإدري�ض ال�سافعي )ت 204هـ( ، اأ�سند اأبو نعيم من 
طريق حممد بن عبد اهلل بن عبِد احَلكم، قال: �سمعُت حممد بن اإدري�ض ال�سافعي يقول: جئُت 
مالك بن اأن�ض فا�ستاأذنُت عليه؛ فدخلُت وكنُت اأريد اأن اأ�سمع منه حديث الَعقيقة، فقلت: اإْن 
ٍل، خ�سيُت اأْن �سُيْبِطُلُه، ول ُيحدُِّثِني، واإْن جعلُتُه يف اآخٍر، خ�سيُت اأن ل يبلَِّغُه بعَد  َجَعلُتُه يف اأوَّ
ْت ع�رضٌة قال: ح�سُبَك، فلم اأ�ْسمعُه  ا مرَّ ع�رضة اأحاديث، فاأخذُت اأْن اأ�ساأله عن حديث حديث، فلمَّ
ظ، و�رضعة احلفظ، والَفهِم يف نف�ض  ِمنُه » )106( . واأما اأثُر عار�ِض التع�رضُّ يف اإذكاء روح التيقُّ
الطالب، فمثاله ما اأ�سنده اخلطيب من طريق ابن عّمار ال�سهيد اأنه قال يف ترجمة حف�ِض بن 
ِغياث )ت 222هـ( : « قال ابن عمار: كان ل َيُردُّ على اأحٍد حرًفا؛ يقول: لو كان قلبَك فيه 
لَفِهْمَته، وكان ع�رًضا يف احلديث جًدا، ولقد ا�ستفهمه اإن�ساٌن حرفا من احلديث، فقال: ل واهلل 

ل �َسِمْعتها منِّي، واأنا اأْعرُفك » )107( . 
ثانيا: �الآثاُر �ل�شلبيُة لعو�ر�ِس �ل�شماِع على و�قع �لرو�ية.  ♦

ومن �أبرز تلك �الآثار: 
Ú  اإ�سناِد الرَّاوي يف الرواية عن ال�سيخ. وهذا الأثُر حا�سل من عوار�َض عديدة نزوُل 

منها ع�رضة ال�سيخ، وكذا تركه التحديث تدينا لكونه يرى طلبة احلديث ل ُيخل�سون النيَة فيه 
ن ناله تداعياُت هذا العار�ض الإماُم البخاري؛ وذلك يف �سماعه من عبد اهلل  هلل تعاىل، ومَمّ
213هـ( ؛ فاحتاج اإىل �سيء من حديثه يف جامعه ال�سحيح؛ فرواه  بن داود اخُلريبي )ت 
عنه بنزول. قال الإمام الذهبي: » لقيه البخاري، ومل ي�سمع منه، واحتاج اإليه يف ال�سحيح 
 ، الفاّل�ض(  اأبا عمرٍو  )يعني:  الَفاّل�ض عنه  َهٍد( عنه، وعن  ُم�رَضْ ابن  )يعني:  فروى عن م�سدَّد 
نا؛ اإذ راأى طلَبُهم له بنيَّة َمدُخولٍة » )108( . ومن  وعن َن�رض بن علي عنه، وترَك التحديث َتَديُّ
من  ال�سماع  الراوي  ترك  ال�سيخ  يف  الراوي  اإ�سناد  نزول  اإىل  ُتف�سي  التي  ماع  ال�سَّ َعوار�ِض 
لطان على مثلما وقع خلارجة بن ُم�سعب  ال�سيخ؛ لكونه راأى ال�سيخ دخَل يف بع�ِض اأمور ال�سُّ
الزهري كان �ساحَب  لكون  ؛  124هـ(  )ت  الزهري  �سهاب  ابن  َخ�سي )ت168هـ( مع  ال�رضَّ
�رِضطٍة لبع�ِض بني مروان، اأ�سند ابن حّبان من طريق اأحمد بن َعْبَدَويه قال: » �سمعت َخارَجَة 
، وهو �ساحُب �رضط لبع�ض بني مروان، ... فقلت: قبَّح اهلل ذا من  يقول: قِدْمُت على الزهريِّ
عامٍل، فان�رضفُت، فلم اأ�سمع منه، ثم قِدْمُت على يون�ض؛ ف�سمعُت منه عن الزُّهري« )109( . هذا 
وقد وقع يف اآخر رواية ابن عدي يف الكامل من الطريق ذاتها ما لفظه: » ثم َنِدْمُت، فقدمُت 

على ُيون�ض، ف�سِمْعُت منه عن الزهري« )110( . 



95

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والثالثون (1) - حزيران 

Ú  اأْن يروي الرَّاوي عن ال�سيخ حديثه بطريقة دون ال�سماع يف القوة، ورمبا كان ذلك
البلِد  عن  اوي  الرَّ غياُب  الأثر،  هذا  حتَت  املندرجة  العوار�ض  اأبرز  ومن  احلاجة.  وجه  على 
الَهروي  ذر  اأبي  �سماعِه من  البغدادي يف عدم  للخطيب  وقد وقع هذا  ال�سيخ،  وقَت حتديِث 
)ت434هـ( ، واإمنا روايته عنه اإجازة؛ قال اخلطيب البغدادي: » ] قدَم اأبو ذرٍّ بغداد، وحّدث 
بها واأنا غائب و[ )111( ... وكتب اإلينا من مكة بالإجازة جلميع حديثِه« )112( . ومن العوار�ض 
فيحول  الراوي؛  قدوم  �سديدا حال  ا  مر�سً ال�سيخ  مر�ُض  الأثر  هذا  ا  اأي�سً عليها  التي يرتتب 
حينئٍذ دون اأن ي�سمع منه، وذلك مثلما وقع لالإمام الطرباين حني قدَم لي�سمَع من عثمان بن 
َزاذ، يف كتابه، وقد  . قال الطرباين: » حدثنا عثمان بن ُخرَّ َزاذ )ت 281هـ(  عبد اهلل بن ُخرَّ
راأيتُه؛ دخلُت اإِْنَطاِكية، فدخلنا عليه، وهو َعليل َم�ْسُبوت، فلم اأ�سمع منه، وعا�ض بعد خروجي 
َزاذ،  رباين: » حدثنا عثمان بن ُخرَّ من اإنطاكية ثالث �سنني ونيًفا« )113( . قلت: اإنَّ قوَل الطَّ
ُب عليها هذا الأثُر- على نحٍو َيحتاُج  يف كتابه« يعني: اإجازًة. هذا ومن الَعوار�ِض التي يرتتَّ
�سبيل  ال�سيخ على  ماع من  ال�سَّ الراوي  ترُك  ماع،  ال�سَّ ال�سيِخ بطريقٍة دون  الراوي روايَة  فيه 
التوّرع، ومن ذلك ما وقع للفقيه اأبي الفتح ن�رض بن اإبراهيم املقد�سي )ت 490هـ( ؛ حيث 
اعي )ت 454هـ( �ساحب  مل ي�سمع ابتداًء من اأبي عبد اهلل حممد بن �سالمة بن جعفر الُق�سَ
م�سند ال�سهاب، قال ابن ع�ساكر يف تاريخه: �سمعُت اأبا الفتح ن�رَض اهلل بن حممد الفقيه يقول: 
اعي  الُق�سَ اأبو عبد اهلل  اهد يقول: قِدَم علينا القا�سي  الزَّ اإبراهيم  اأبا الفتح ن�رض بن  �سمعُت 
ْور- ر�سول للم�رضيني اإىل الروم، فذهَب ومل اأ�سمع منه، ثم اإينِّ رويُت عنه بالإجازة. )قال  �سُ
ه يف اأول الأمر؛ لدخوله يف الولية من قبل امل�رضيني » )114(  ابن ع�ساكر( : يعني: اأنه مل ير�سَ
ي عن الفقيه ن�رض قال: اأدركت  ي�سِ . حكى الإمام الذهبي قال: » حكى الفقيه ن�رض اهلل امل�سِّ
ُل للم�رضيني،  ه كان يرت�سَّ الق�ساعي ولو اأردت اأن اأ�سمع منه لفعلُت، ولكنِّي تورعت لأجِل اأنَّ

ثم احتجُت يف التخريج، فرويُت عنه بالإجازة« )115( . 
Ú  ا يحملهم على هم من �سنيعه، ورمبا بلغ ذلك بهم حداًّ واة لل�سيخ وانقبا�سُ َجفوُة الرُّ

تاأديبه. ويظهر هذا الأثر جليا يف عار�ض تع�رّض ال�سيخ عن التحديث ِمثلَما وقع لأبي زرعة 
ل بن اإِهاب الّربعي )ت 254هـ( حكى الرُبُذعي يف �سوؤالته،  ازي )ت 264هـ( مع املوؤمِّ الرَّ
ل بن اإهاب ببغداد، فقلُت لأبي َبكر الأَْعني: ام�ِض بنا اإليه،  قال: » قال يل اأبو زرعة: كان املوؤمِّ
ة.. « )116( .  فقال: اإنه يتع�رض، قلُت: فدعه اإًذا. قال اأبو زرعة: قلَّ ما �َسُهَل عليَّ احتمال الُع�رْضَ
ي: ذكره احلافظ اأبو احل�سن حممد بن اأحمد بن  وقال الإمام املزي يف ترجمة هّناد بن ال�رضَّ
حماد بن �سفيان الكويف، فيمن مات �سنة اإحدى وثالثني وثالثمائة، وقال: كان ثقة، ع�رًضا 
يف احلديث، كتبُت عنه، ومل اأح�رض جنازته » )117( . قلُت: اإنَّ قول اأبي احل�سن الكويف يف حقِّ 
هّناد: « مل اأح�رض جنازته« مق�سود لذاته، واإل فلي�ض له معنًى؛ ذلَك اأنه لي�ض من عادة من 
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يروي حني يرتجم ل�سيوخه اأن يقول: ح�رضُت جنازَة فالن، وفالٌن مل اأح�رُض جنازته- وكاأيّن 
باأبي احل�سن قد وجَد يف نف�سه، و�ساق �سدُرُه من تع�رّض �سيخه، واحلاُل ذاته ِمن اأبي زرعة 
حني عزَف عن امُل�سيِّ لل�سماع من موؤّمل، ل بل اإنَّ الأمر قد ي�سل حّد تاأديب بع�ض الرواة 
ه، وعني هذا الأمر وقع مع املوؤّمل بن اإهاب نف�سه؛ فقد اأ�سند اخلطيُب يف تاريخه  لل�سيخ لتع�رضُّ
ْملة، فاجتمع عليه  ل بن اإِهاب الرَّ من طريق علي بن حممد بن اأبي �ُسليمان، قال: قدم موؤمِّ
وا باأْجَمِعِهم،  وا عليه، فامتنَع اأْن ُيحدِّثُهم، فم�سَ اأ�سحاب احلديث، وكان َذِعراً، ممتنعًا، فاأحلُّ
لطان، فقالوا: اإنَّ لنا عبداً ِخال�سيًا )118( له علينا حقُّ  ُفوا منهم فئتني، فتقدموا اإىل ال�سُّ واألَّ
بنا، واأح�سَن لنا التاأديَب، واآلْت بنا احلاُل اإىل الإ�ساقة بحمل  �سحبٍة، وتربية، وقد كان اأدَّ
اأعلم  ال�سلطان: وكيف  اأرْدنا بيعه، فامتنَع علينا. فقال لهم  ا  واإنَّ امِلْحربة، وطلب احلديث، 
وثقات  العلم،  وُطالب  الآثار،  بالباب جماعة من حملة  معنا  اإّن  قالوا:  ذكرمت؟  ما  �سحة 
النا�ض، ُيكتفى بالنظر اإليهم دون امل�ساألة عنهم، وهم يعلَمون ذلك فتاأَْذُن بو�سولهم اإليك 
والأعواِن-  ِط،  ِ بال�رضَّ ل  املوؤمِّ ه خلَف  ووجَّ مقالتهم،  منهم  و�سمع  فاأدَخَلُهم،  منهم،  لت�سمَع 
الإَِبْاَق  ا�سَتْطَعْمَت  قد  ك  اأنَّ اأُْخرِبنا  وقالوا:  ُروه،  وجرَّ ر؛ فجذبوه  فتعذَّ ال�سلطان،  اإىل  يدعونه 
)119( ، ف�سار معهم اإىل ال�سلطان، فلما دخَل عليه قال له: ما يكفيك ما اأنت فيه من الإباق 

ل من هيئته اأنه اأ�سفر،  ز على �سلطانك؟! ام�سوا به اإىل احَلْب�ض، فُحِب�ض فكاَن موؤمِّ حتى تتعزَّ
بذلك  علم  حتى  اأيامًا  حب�سه  يف  يزل  فلم  احلجاز،  اأهل  عبيد  ي�سبه  اللحية،  خفيُف  اُل،  َطوَّ
جماعة من اإخوانه، ف�ساروا اإىل ال�سلطان وقالوا: هذا موؤمل بن اأهاب يف حب�سَك مظلوم. 
فقال لهم: ومن َظلمه؟ فقالوا له: اأنَت. قال ما اأعرُف من هذا �سيًئا؟ وَمن موؤمل هذا؟ قالوا: 
ال�سيخ الذي اجتمع عليه جماعة. فقال: ذاك العبُد الآبق؟ فقالوا: ما هو باآبق، بل هو اإمام 
من اأئمة امل�سلمني يف احلديث. فاأمَر باإخراجه، و�ساأله عن حاله، فاأخربه كما اأخربه الذين 
جاوؤوا يذكرون له حاله، ف�رضفه و�ساأله اأن ُيِحلَُّه، فلم ُيَر موؤّمل بعد ذلك ممتنعا امتناعه 

ل حتى حلق باهلل، عز وجل« )120( .  الأوَّ
Ú  فواُت الراوي حديث ال�سيخ بامُلطلق. ومن عوار�ض هذا الأثر؛ �سيُق ذاِت اليِد للراوي

فال يقدر على الرحتال لل�سماع، وكذا ان�سغال الراوي ببع�ِض ال�سوؤون الطارئة، وكذلك مر�سه 
اوي  وُرجوعه من البلِد الذي نزَل فيه ال�سيخ دون اأن ي�سمع منه، ومن تلك العوار�ض غياُب الرَّ
واة لبع�سهم؛ وذلك باإ�سغالهم لبع�سهم  عن البلِد وقَت حتديِث ال�سيخ، وكذلك َح�َسُد بع�ِض الرُّ
اًل  ُمف�سّ الراوي  يكوَن  اأن  عار�ض  تقّدم  ما  اإىل  وين�ساف  ماع،  ال�سَّ وبني  بينهم  يحول  مبا 
الراوي  تف�سيِل  عار�ض  وكذا  لذلك،  منه  ي�سمع  فال  عليه؛  الَعر�ض  دون  ال�سيخ  من  لل�سماِع 
ماع، وجميع هذه العوار�ض تقّدم بيانها والتمثيل عليها  ال�ستغال بلون من العبادة على ال�سَّ
التي  العوار�ض  ومن  التكرار.  ُغْنَية عن  عها  مو�سِ اإليها يف  الرجوع  الأول ويف  املطلب  يف 



97

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والثالثون (1) - حزيران 

تفوِّت ال�سماع بامُلطلق من ال�سيخ رحيل ال�سيخ اأو مغادرُتُه للبلِد الذي يعي�ض فيه الراوي، وكذا 
موُت ال�سيخ قبَل اأْن يتهياأ للتلميِذ اأْن ي�سمع منه، وقد تقّدم اأي�سا تف�سيُل هذين العار�سني، 
والتمثيل عليهما يف البندين ال�ساد�ض والتا�سع من املطلب الثاين مبا يغني عن الإعادة. ومن 
العوار�ض التي تفوِّت ال�سماع باملطلق عدم ا�سطحاِب ال�سيخ اأ�سوَله معه حني يلقاه الراوي، 

وقد تقّدم بيان هذا العار�ِض اأي�سا يف البند الثالث من املطلب الثالث. 

اخلامتة:
بعد هذا العر�ض والبيان ملو�سوع »عوار�ض ال�سماع من ال�سيوخ واأثرها عند املحّدثني« 

لت �إليها �لدر��شة:  فيما ياأتي �أهم �لنتائج و�خلال�شات �لتي تو�شَّ
اأوًل: يراد بعوار�ض ال�سماع من ال�سيوخ ا�سطالًحا: الأموُر التي حتوُل دون �سماع  ♦

الراوي من �سيٍخ لقيه، اأو مل يلقُه. 
تدخل  ♦ ال�سيوِخ  من  ال�سماِع  عوار�ِض  اأنَّ  الّدقيقني  وال�سرب  بال�ستقراء  تبنيَّ  ثانًيا: 

يف عنا�رض عملية الرواية الثالثة جميعها اأعني: الراوي، وال�سيخ، وامَلروي، وهذا يوؤكد اأنَّ 
فيها مقت�رضة  امل�سوؤولية  ولي�ست  العنا�رض،  تكاملية بني هذه  م�ساألة  الرواية هي  م�ساألة 

على ُعن�رٍض ُدون الآخر. 
ومفرو�ًسا  ♦ ممهًدا،  يُكن  مل  املحّدثني  عند  الروايِة  طريق  اأنَّ  الدرا�سُة  اأظهرِت  ثالًثا: 

التي  العوار�ض  هذه  ذلك  ومن  والعقباِت،  امُلعيقاِت  من  بالكثري  ممتلئا  كان  بل  بالورود، 
اأو عقلية.  اأو �سحيَّة،  اأو علميٍة، ومنهجّية،  اأحواَل دينية،  اإىل  تنوَّعت؛ فكان منها ما يرجُع 
وهذا بدوره يك�سف عن مدى اجُلهد الكبري الذي بذله اأهُل احلديث يف حفظ ال�سنة من غوائل 

ال�سبهات، وبواطيل الروايات. 
رابعا: ُيعدُّ ر�سُد وت�سجيُل علماِء احلديث لهذه العوار�ِض لبنًة مهّمًة ِمن َلبناِت الِبناِء  ♦

، لكونها مرتبطة باأحد اأهم �رضوط قبول احلديث األ وهو الت�سال؛ وذلك باإثباته، اأو  النقديِّ
نفيه فيما بني الراوي وال�سيخ. 

خام�ًسا: اأّكدْت درا�سُة هذه العوار�ض اأنَّ امل�ستغلني بالرواية من اأهل احلديث كانوا  ♦
لها، واأنهم مل يكونوا مثل حاطبي الليل، وقد برز  ذا منهجَيّة ر�سينٍة يف تلقِّي الرواياِت وحتمُّ

ذلك يف العوار�ِض الدينية، والعلمية، والعقلية يف حقِّ ال�سيِخ املراِد الرواية عنُه. 
�ساد�ًسا: لقد كان لبع�ِض هذه الَعوار�ض تداعياٌت واآثار اإيجابية على واقع الرواية؛  ♦

وذلك  التحديث،  يف  م�سريته  �سالمِة  على  ِه  وحر�سِ ال�سيخ،  ووَرِعه  ديانِة  َعظيِم  اإبراُز  منها 
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باإم�ساكه عن التحديث اإذا خاَف من نف�سه كرثة الغلط، وكذلك احلُث على تن�سيط الرواة من 
اإذا  ال�سيخ عن حتديثهم  بامتناع  التحديث قبل غريهم-  التبكري ملجل�ِض  اأهل احلديث على 
و�سُلوا املجل�ض متاأخرين، وكذا اأي�سا اإهداُر رواية املتهاون يف اأحد اأمور الدين، اأوالعَدالة، 

اأوال�سبط، اأو البدعة على �سبيل الّزجر والتاأديب له. 
لالأف�سِل  الرواِة  انتقاُء  العوار�ض  هذه  بع�ض  عك�ستها  التي  الإيجابية  الآثار  ومن 
الطالِب  اإعطاُء  اأي�سا  َما وقع فيه اخلطاأ له، ومن ذلك  والأ�سحِّ ِمن مروياِت �سيٍخ ما، ُدون 
ِظ،  التيقُّ روح  اإذكاِء  على  والعمُل  اأف�سل،  ب�سكٍل  ُيتِقَنها  حتى  الروايِة  من  منتظمٍة  ُجرعاٍت 

يِخ يف الروايِة.  ِ ال�سَّ و�رضعِة احلفظ، والَفهم يف نف�سه. وهذا الأثر هو اأحُد ثمار عار�ِض تع�رضُّ
�سابًعا: لقد تركْت بع�ُض َعوار�ِض ال�سماع تداعياٍت �سلبيٍة على واقع الرواية، ومن  ♦

اأو  ا منه،  اإ�سناد الراوي يف الرواية عن ال�سيخ؛ لمتناع ال�سيخ عن حتديثه تع�رضُّ ذلك نزوُل 
ترًكا من الراوي لل�سيخ؛ لأنه راأى ال�سيخ، قد دخل يف بع�ض اأعمال ال�سلطان واأموره. ومن 
الآثار ال�سلبية اأن يروي الراوي عن ال�سيخ حديثه بطريقة دون ال�سماع يف القوة مثل الإجازة، 
ا: َجفوُة الرواة لل�سيخ،  ورمبا كان ذلك على وجه احلاجة وال�سطرار، ومن الآثاِر ال�سلبية اأي�سً
ا يحملهم على تاأديبه وقد ظهر ذلك َجلياًّا يف  هم من �سنيعه ورمبا بلغ ذلك بهم حداًّ وانقبا�سُ
الآثار  تلك  اإهاب، ومن  بن  ل  التحديث كالذي جرى ملوؤمِّ تع�رضَّ يف  التعامل مع بع�ض من 
اوي حديث ال�سيخ بامُلطلق، ولهذا الأثر عوار�ُض عديدة تقّدم �رضدها  ا: َفَوات الرَّ ال�سلبية اأي�سً

يف اآخر املطلب اخلام�ض من الدرا�سة مبا يغني عن تكرارها. 
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)دم�سق: . 30 الطرابي�سي،  للحوزي، حتقيق: مطاع  ال�ّسلفي  �سوؤالت  ال�سلفي،  اأحمد بن حممد 

ل هو: هبة اهلل بن حممود  دار الفكر، ط1، 1403هـ 1983م( ، �ض: 69. قلت: اأبو املف�سّ
بن خملد الأزدي )ت 481هـ( ، وقد وقعت ترجمته يف �سوؤالت ال�سلفي للحوزي. انظر: 

ال�سلفي، �سوؤالت ال�ّسلفي للحوزي، �ض: 92و93. 
الذهبي، �سري اأعالم النبالء، ج: 11، �ض: 429. قلُت: اإنه بعد البحث والتفتي�ض مل اأقف . 31
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على كالم ال�ّسمعاين يف املطبوع من كتبه وهي: الأن�ساب و التحبري و اأدب الإمالء، فلعله 
يف غريها، واهلل املوفق. 

عرت، . 32 الدين  نور  حتقيق:  احلديث،  طلب  يف  الرحلة  البغدادي،  اخلطيب  علي  بن  اأحمد 
)بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1395هـ( ، �ض: 93. قلُت: اإ�سناده �سحيح. 

عواد . 33 ب�سار  حتقيق:  الرجال،  اأ�سماء  يف  الكمال  تهذيب  املزي،  الرحمن  عبد  بن  يو�سف 
معروف، )بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، 1400هـ 1980م( ، ج: 2، �ض: 155. 

الب�ستوي، . 34 العظيم  عبد  العليم  عبد  حتقيق:  الثقات،  معرفة  الَعْجلي،  اهلل  عبد  بن  اأحمد 
)املدينة املنورة: مكتبة الدار، ط1، 1405 هـ 1985م( ، ج: 1، �ض: 280. 

حممد بن �سعد، الطبقات الكربى، )بريوت: دار �سادر، د. ط، د. ت( ، ج: 7، �ض: 299. 
واملختلف . 35 املوؤتلف  عن  الرتياب  رفع  يف  الإكمال  ماكول،  بن  اهلل  هبة  بن  علي 

ج:   ، 1411هـ(  ط1،  العلمية،  الكتب  دار  )بريوت:  والأن�ساب،  والكنى  الأ�سماء  يف 
 .286 �ض:   ،3

الذهبي، �سري اأعالم النبالء، ج: 9، �ض: 74. . 36
كمال . 37 حتقيق:  الأ�سانيد،  رواة  ملعرفة  التقييد  احلنبلي،  نقطة  بن  الغني  عبد  بن  حممد 

يو�سف احلوت، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1408هـ( ، �ض: 352و353. 
احلاج . 38 حممد  �سكور  حممد  حتقيق:  ال�سغري،  املعجم  الطرباين،  �سليمان  بن  اأحمد 

 ، 1985م(  1405هـ  ط1،  عّمان،  دار  ان:  عمَّ الإ�سالمي،  املكتب  )بريوت:  اأمرير، 
 .318 1، �ض:  ج: 

حممد بن مكرم بن منظور، ل�سان العرب، ج: 2، �ض: 37 مادة )�َسَبَت( . . 39
اأحمد بن حممد الكالباذي، حتقيق: عبد اهلل الليثي، )بريوت: دار املعرفة، ط1، 1407هـ( . 40

، ج: 1، �ض: 272. 
الذهبي، �سري اأعالم النبالء، ج: 8، �ض: 184. . 41
عبد اهلل بن عدي، الكامل يف ال�سعفاء، حتقيق: يحيى خمتار غزاوي، )بريوت: دار الفكر، . 42

ط3، 1409 هـ 1988م( ، ج: 3، �ض: 394. 
اخلطيب البغدادي، الكفاية يف معرفة اأ�سول علم الرواية، �ض: 136. . 43
املزي، تهذيب الكمال، ج: 8، �ض: 288. . 44
الذهبي، �سري اأعالم النبالء، ج: 14، �ض: 99. قلت: اإنَّ جملة: " ونكتب بني يديه" هكذا . 45
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يف املطبوع ولعلها: لنكتب بني يديه. 
الذهبي، �سري اأعالم النبالء، ج: 16، �ض: 56. . 46
الذهبي، تذكرة احُلفاظ، ج: 1، �ض: 338. . 47
ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج: 7، �ض: 299. . 48
الذهبي، �سري اأعالم النبالء، ج: 10، �ض: 239. . 49
العجلي، معرفة الثقات، ج: 1، �ض: 254. وابن حجر، تهذيب التهذيب، ج: 1، �ض: 431. . 50

حكى احلافظ ابن حجر ج: 1، �ض: 431. عن علي بن املديني اأنه قال بكري: " اأدركه 
الراأي يف ربيعة )يعني: ابن عبد الرحمن املعروف  مالك ومل ي�سمع منه، وكان بكري �سيء 

بربيعة الراأي( فاأظنه تركُه من اأجل ربيعة ". 
قلُت: وهذا الظن من الإمام ابن املديني ينق�سه �سنيُع الإماِم مالك نف�سه؛ ففي نف�ض 
اجلزء وال�سفحة من التهذيب لبن حجر حَكى احلافُظ قبل اإيراِد كالِم ابن امَلِديني قال: " قال 
اأحمد بن �سالح امِل�رضي �سمعت ابَن وهب يقول: ما َذَكَر مالك بكري بن الأ�سج اإل قال: "كان 
من العلماء ". هذا وعندي اأنَّ كالم مالك يحُكم على كالم ابن املديني، واأنَّ الظنَّ ل يغني من 

احلق �سيئا، واهلل املوّفق. 
ال�سمعاين، الأن�ساب، ج: 1، �ض: 156. قلت: قوله: " من احلجاز، واحلج، )والزيارة( " ما . 51

بني القو�سني هكذا يف املطبوع. 
اأحمد بن اأيبك بن الدمياطي، امل�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد لبن النجار، حتقيق: حممد . 52

عبد القادر عطا، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1417هـ 1997م( ، ج: 1، �ض: 21. 
قلُت: اإنَّ ترجمة ابن َوْدَعان لي�ست موجودة يف الأجزاء اخلم�سة املطبوعة املتوفرة من 

ذيل تاريخ بغداد لبن النجار؛ لذلك نقلتها من ابن الدمياطي. 
الوعي، . 53 دار  )حلب:  زايد،  اإبراهيم  املجروحني، حتقيق: حممد  الب�ستي،  بن حبان  حممد 

ط1، 1396هـ( ، ج: 1، �ض: 153. 
حممد بن حبان الب�ستي، الثقات، حتقيق: ال�سيد �رضف الدين اأحمد، )د. م: دار الفكر، ط1، . 54

1395هـ 1975م( ، ج: 8، �ض: 5. قلُت: اإ�سناده �سحيح. هذا ويدل ال�سياق الذي وردت 
فيه لفظة َكاأَْفَرُكوَباٍت على اأنها نوع من ال�سالح. ومل اأقف عليها يف املعاجم. 

ابن عدي، الكامل يف ال�سعفاء، ج: 3، �ض: 52. . 55
اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 13، �ض: 475. . 56
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الذهبي، �سري اأعالم النبالء، ج: 11، �ض: 396. قلُت: اإ�سناده �سحيح. . 57
قال املحقق يف هام�ض ال�سفحة: كان الق�ساة يف الع�رض العبا�سي يلب�سون ال�سواد؛ لأنه 

�سعار الدولة العبا�سية. 
ابن اأبي حامت، اجلرح والتعديل، ج: 3، �ض: 229. . 58
اخلطيب البغدادي، الرحلة يف طلب احلديث، �ض: 177. قلُت: اإ�سناده �سحيح. . 59
الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج: 1، �ض: 70. . 60
الذهبي، �سري اأعالم النبالء، ج: 20، �ض: 121. قلْت: اإنني مل اأقف على كالم ال�سمعاين . 61

يف املطبوع من كتبه وهي: كتاب الأن�ساب، و التحبري، واأدب الإمالء، فلعله يف غريها. 
اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 11، �ض: 363. . 62
العجلي، معرفة الثقات، ج: 1، �ض: 428. . 63
حممد بن عمر الُعقيلي، ال�سعفاء الكبري، حتقيق: عبد املعطي اأمني قلعجي، )بريوت: دار . 64

الكتب العلمية، ط1، 1404هـ 1984م( ، ج: 1، �ض: 321. قلُت: اإ�سناده �سحيح. 
ابن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، ج: 3، �ض: 472. . 65
اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 13، �ض: 130. . 66
انظر: ابن عدي، الكامل يف ال�سعفاء، ج: 5، �ض: 339و340. . 67
انظر: ابن عدي، الكامل يف ال�سعفاء، ج: 6، �ض: 87 و88. . 68
قلُت: . 69  .15 �ض:   ،4 وج:   63 �ض:   ،3 ج:  الكبري،  ال�سعفاء  الُعقيلي،  الرتتيب:  على  انظر 

اإ�سناده �سحيح. 
يو�سف بن عبد اهلل بن عبد الرب، التمهيد ملا يف املوطاأ من الأ�سانيد، حتقيق: م�سطفى بن . 70

اأحمد العلوي واآخر، )املغرب: وزارة عموم الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، د. ط، 1387هـ( 
، ج: 20، �ض: 65و66. قلُت: اإ�سناده �سحيح. 

علي بن عمر الدارقطني، �سوؤالت حمزة ال�سهمي للدارقطني، حتقيق: موفق بن عبد اهلل . 71
بن عبد القادر، )الريا�ض: مكتبة املعارف، ط1، 1404هـ 1984م( ، �ض: 72. 

قلُت: . 72  .150 �ض:  الرواية،  علم  اأ�سول  معرفة  يف  الكفاية  البغدادي،  اخلطيب 
�سحيح.  اإ�سناده 

انظر: ابن اأبي حامت، اجلرح والتعديل، ج: 4، �ض: 231. . 73
اخلطيب البغدادي، اجلامع لأخالق الراوي واآداب ال�سامع، ج: 2، �ض: 40. . 74
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اخلليل بن عبد اهلل اخلليلي، الإر�ساد يف معرفة علماء احلديث يف البالد، حتقيق: حممد . 75
�سعيد عمر اإدري�ض، )الريا�ض: مكتبة الر�سد، ط1، 1409هـ( ، ج: 2، �ض: 696و697. 

قلُت: اإ�سناده �سحيح. 
الدّجال من . 76 407. وحديث خروج  3، �ض:  والتعديل، ج:  الرازي، اجلرح  اأبي حامت  ابن 

التّياح.  اأبي  اأبي عروبة عن  ابن  الرتمذي يف �سننه من حديث  الإمام  اأخرجه  ُخرا�سان 
اإيراده احلديث: وهذا حديث ح�سن غريب رواه عبد اهلل بن �سوذب  الرتمذي عقب  وقال 

وغري واحد عن اأبي التياح ول نعرفه اإل من حديث اأبي التياح ". 
واآخرون،  �ساكر  حممد  اأحمد  حتقيق:  ال�سحيح،  اجلامع  الرتمذي،  عي�سى  بن  حممد 
)بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، د. ط، د. ت( ، كتاب الفنت عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم، باب: ما جاء من اأين يخرج الدجال؟ ، ج: 4، �ض: 509 حديث رقم )2237( . 
الُعقيلي، ال�سعفاء الكبري، ج: 1، �ض: 307. قلُت: اإ�سناده �سحيح. . 77
انظر على الرتتيب: ابن عدي، الكامل يف ال�سعفاء، ج: 2، �ض: 66. قلُت: اإ�سناده �سحيح. . 78

ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج: 1، �ض: 437. 
انظر على الرتتيب: الُعقيلي، ال�سعفاء الكبري، ج: 2، �ض: 178. قلُت: اإ�سناده �سحيح. . 79

ابن عدي، الكامل يف ال�سعفاء، ج: 3، �ض: 460. قلُت: اإ�سناده �سحيح. 
البغا، . 80 ديب  م�سطفى  حتقيق:  ال�سحيح،  اجلامع  البخاري،  اإ�سماعيل  بن  حممد  انظر: 

)بريوت، اليمامة: دار ابن كثري، ط3، 1407هـ 1987م( ، كتاب الو�سوء، باب: البول 
قائما وقاعدا، ج: 1، �ض: 90 حديث رقم )222( . 

 ، الباقي  عبد  فوؤاد  حممد  حتقيق:  ال�سحيح،  اجلامع  الني�سابوري،  احلجاج  بن  م�سلم 
)بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، د. ط، د. ت( ، كتاب الطهارة، باب: امل�سح على اخلفني، ج: 

228 حديث رقم )273( .  1، �ض: 
ابن اأبي حامت الرازي، اجلرح والتعديل، ج: 3، �ض: 64. . 81
فاي�سفايلر، . 82 ماك�ض  حتقيق:  وال�ستمالء،  الإمالء  اأدب  ال�سمعاين،  حممد  بن  الكرمي  عبد 

)بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1401هـ 1981م( ، �ض: 111. قلُت: اإ�سناده �سحيح. 
ابن اأبي حامت الرازي، اجلرح والتعديل، ج: 6، �ض: 249. . 83
اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 3، �ض: 440. . 84
حممد بن اأحمد الذهبي، ميزان العتدال، حتقيق: علي حممد معو�ض واآخر، )بريوت: دار . 85
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الكتب العلمية، ط1، 1995م( ، ج: 1، �ض: 46. 
الدارقطني، �سوؤالت حمزة ال�سهمي للدارقطني، �ض: 168. ووقع يف تاريخ بغداد، ج: 6، . 86

�ض: 137 ما لفظه: " فرتكته وخرجُت ومل اأ�سمع". 
الدارقطني، �سوؤالت حمزة ال�سهمي للدارقطني، �ض: 91. . 87
ابن نقطة، التقييد ملعرفة رواة الأ�سانيد، �ض: 384. . 88
الذهبي، ميزان العتدال، ج: 4، �ض: 422. . 89
عبد الكرمي بن حممد ال�سمعاين، التحبري يف املعجم الكبري، حتقيق: منرية ناجي �سامل، . 90

)د. م: د. ن، د. ط، د. ت( ، ج: 2، �ض: 305. �سارية َماِزْنَدران: مدينة بطرب�ستان. انظر: 
احلموي، معجم البلدان، ج: 3، �ض: 170. وج: 5، �ض: 41. 

الذهبي، �سري اأعالم النبالء، ج: 7، �ض: 12. . 91
ابن اأبي حامت، اجلرح والتعديل، ج: 4، �ض: 231. . 92
الذهبي، �سري اأعالم النبالء، ج: 14، �ض: 99. . 93
يحيى بن �رضف النووي، التقريب والتي�سري ملعرفة �سنن الب�سري النذير يف اأ�سول احلديث، . 94

حتقيق: حممد عثمان اخَل�ست، )بريوت: دار الكتاب العربي، ط1، 1408هـ- 1985م( . 
ابن اأبي حامت، اجلرح والتعديل، ج: 3، �ض: 64. . 95
ال�سمعاين، اأدب الإمالء والإ�ستمالء، �ض: 111. . 96
الأحاديث . 97 ا�ستهر من  الإلبا�ض عّما  العجلوين، ك�سف اخلفاء ومزيل  اإ�سماعيل بن حممد 

 ، 1405هـ(  اأحمد القال�ض، )بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة، ط4،  األ�سنة النا�ض، حتقيق:  على 
ج: 1، �ض: 214. 

اخلطيب البغدادي، الرحلة يف طلب احلديث، �ض: 93. . 98
ال�سمعاين، الأن�ساب، ج: 1، �ض: 156. . 99

ابن الدمياطي، امل�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد لبن النجار، ج: 1، �ض: 21. . 100
ابن حبان، املجروحني، ج: 1، �ض: 153. . 101
ابن عدي، الكامل يف ال�سعفاء، ج: 3، �ض: 394. . 102
املزي، تهذيب الكمال، ج: 8، �ض: 288. . 103
اخلطيب البغدادي، اجلامع لأخالق الراوي وال�سامع، ج: 1، �ض: 208. قلُت: اإ�سناده . 104
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�سحيح. 
اأبو نعيم الأ�سبهاين، حلية الأولياء، ج: 7، �ض: 149. . 105
اأبو نعيم، حلية الأولياء، ج: 9، �ض: 69. قلُت: اإ�سناده �سحيح. . 106
اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 8، �ض: 198. قلُت: اإ�سناده �سحيح. . 107
الذهبي، �سري اأعالم النبالء، ج: 9، �ض: 74. . 108
ابن حبان، الثقات، ج: 8، �ض: 5. قلُت: اإ�سناده �سحيح. . 109
ابن عدي، الكامل يف ال�سعفاء، ج: 3، �ض: 52. . 110
اإنَّ العبارة ما بني املعقوفتني لي�ست يف املطبوع من تاريخ بغداد، واإمنا اأثبتها من . 111

ري والتذكرة.  نقل الذهبي عنه يف ال�سِّ
راجع: الذهبي، �سري اأعالم النبالء، ج: 17، �ض: 555. وكذا اأي�سا: تذكرة احُلفاظ، ج: 

 .1104 3، �ض: 
اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 11، �ض: 141. . 112
الطرباين، املعجم ال�سغري، ج: 1، �ض: 318. . 113
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الُعقيلي، حممد بن عمر، ال�سعفاء الكبري، حتقيق: عبد املعطي اأمني قلعجي، )بريوت: دار . 36
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