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 ملخص باللغة العربية
 أ.د. الشريف حامت بو عارف بو ناصر العوني

األصل في كتب التراجم أن كل ترجمة منفصمة عن غيرىا تدل عمى 
ىذا ىو . حتى لو تشابيت أسماء الرواة، اختصاصيا براو ال عالقة لو بترجمة أخرى

إال إن نص صاحب الكتاب والذي ال ُيخرج عنو ، كل كتب التراجماألصل المطرد في 
فالن »: كأن يقول، كأن يصرّْح بقول يدل عمى ذلك، عمى عالقة ترجمٍة بترجمة أخرى

أو يذكر أي شيء يدل عمى ىذا الجمع ، مشيرا إلى ترجمة سابقة أو الحقة« ىو فالن
ا ىو منيج اإلمام البخاري في وىذ وأنو ُيصوّْب كونيما راويا واحدا.، بين الراويين

وىكذا فيم . كبقية كتب التراجم، )التاريخ الكبير( في مسألة الجمع والتفريق بين الرواة
واستفادوا من كتابو وناقشوه بناء عمى ىذا ، العمماء كميم منيج البخاري في تاريخو

لمبخاري في حتى جاء الشيخ عبد الرحمن المعمّْمي )رحمو اهلل( فاّدعى منيًجا . المنيج
واستند في اّدعائو ىذا إلى . تاريخو لم ُيسبق إلى مثمو في أي كتاب من كتب التراجم

، مبينا بطالنيا، فجاء ىذا البحث ليناقش مستندات المعممي ظنيا أدلة.، ثالثة مستندات
كمنيج بقية كتب ومؤكدا أن منيج )التاريخ الكبير( لمبخاري في مسألة الجمع والتفريق 

ولذلك كانت نتيجة البحث ىي  .خالفا لتقرير الشيخ المعممي )رحمو اهلل( ،التراجم
 التالي:

يدل تفريق التراجم عنده ، أن اإلمام البخاري كغيره من المصنفين في التراجم-ٔ
سواء تابع بين تراجم المشتبيين وقرنيا أو باَعَد بينيا ؛ ، عمى افتراق أصحابيا

 . إال إن جاء ما يدل عمى خالف ذلك
أن كالم المعممي )رحمو اهلل( في بيان منيج اإلمام البخاري في الجمع -ٕ

 لم ُيوفق فيو إلى الصواب .، والتفريق كان خطأ خالًصا
 الجمع والتفريق  ، الكبير لمبخاري، الكممات المفتاحية: منهج التاريخ
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THE METHODOLOGY OF AL-BUKHĀRĪ’S AL-TĀRĪKH AL-KABĪR 
IN IDENTIFYING AND DISTINGUISHING NARRATORS (AL-JAM` 
WA ‘L-TAFRĪQ) WITH AN ANALYSIS OF THE INTERPRETATION 

OF SH. `ABD AL-RAḤMĀN AL-MU`ALLIMĪ. 

Sharif Hatim bin Aref bin Nasser Al-Awni 

Summary 
The general rule for any work on narrators‟ biographies is that every 

independent entry indicates that it belongs to a unique narrator and is 

entirely separate from all other entries, even if they have similar names. This 

is the general rule for all biographical collections, the only exception being 

for the author to clearly state that one entry is related to another, such as to 

say “so-and-so is so-and-so” in reference to a previous or later entry, or for 

him to mention something linking the two narrators and indicating that he is 

of the conclusion they are one and the same. This is in fact the methodology 

of al-Bukhārī in al-Tārīkh al-Kabīr in identifying and distinguishing 

narrators, as is the case with all other biographical collections. This is how 

all scholars understood al-Bukhārī‟s methodology in his Tārīkh. All referred 

to his work and disputed his conclusions based on this understanding, until 

Sh. al-Mu`allimī offered an alternative understanding of al-Bukhārī‟s 

method of dealing with issues of al-jam` wa „l-tafrīq. He based this 

conclusion on three points which he considered evidence for his view. This 

paper seeks to challenge the justifications underpinning al-Mu`allimī‟s view, 

demonstrating they are false. Thereby, it seeks to reiterate that the method of 

al-Bukhārī in al-Tārīkh al-Kabīr with regards to al-jam` wa „l-tafrīq is like 

all other biographical collections, contrary to the view of Sh. al-Mu`allimī 

may Allāh have mercy on him. This paper has reached the following 

conclusions: 1. Imām al-Bukhārī is like other authors of biographical 

collections in that when he makes distinct biographical entries, this indicates 

that the subject of the entries are different narrators, regardless of whether 

he mentions these entries side by side or separates them, except when there 

is some indication otherwise. 2. Al-Mu`allimī was fundamentally wrong in 

his understanding of Imām al-Bukhārī‟s approach to dealing with cases of 

al-jam` wa „l-tafrīq. 
Keywords: history curriculum, Al-Kabeer Bukhari, Addition and differentiation 
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 كدمةامل
وعمى ، والسالم عمى إمام األنبياء والمرسمين والصالة، الحمد هلل رب العممين

 أما بعد:  ...وعمى ذريتو إلى يوم الدين، أزواجو أميات المؤمنين
وىو )التاريخ الكبير( لإلمام ، من أجل كتب التراجم يذا بحث دقيق في كتابف
 والذي ىو أول كتاب في تراجم الرواة مرتًَّبا عمى حروف المعجم.، البخاري

أثاره  ما وىو جًدا من قضايا ىذا الكتاب الحافل بكل الميمات، وفي قضية ميمة
فيما ، ىـ( خالل تحقيقاتوٖٙٛٔالشيخ المحقق المدقق عبدالرحمن المعممي اليماني )ت

وأعني بيا: متى يمكن أن نعّد البخاري قد ، تعمق بمنيج البخاري في الجمع والتفريقي
 ًدا.ومتى جعمو راوًيا واح، جعل الراوي راويين

يقول المعممي )رحمو اهلل( في مقدمة تحقيقو لكتاب الموضح ألوىام الجمع 
وكان محتماًل ، إن البخاري إذا وجد من ُوصف بوصفين»: والتفريق لمخطيب البغدادي

فإن لم يمنعو مقتضى الترتيب الذي ، أن يكون واحًدا وأن يكون اثنين فإنو يعقد ترجمتين
أو ، َيْسُيل فيما بعد جعميما ترجمًة واحدًة إذا تبّيَن لوكي ، قرنيما: التزمو من قرنيما

ولما . "أراه األول": كأن يزيد في الثانية، إذا قوي ذلك ولم يتحقَّق، اإلشارة القريبة البّينة
أما إذا . جرت عادتو بيذا صار القرُن في موضع االحتمال كاإلشارة إليو والتنبيو عميو

ويشير ، فإنو يضع كال من الترجمتين في موضعيمالم يسمح مقتضى الترتيب بالقرن، 
من أوىام  ٘٘، ٖٛ، ٘ٔ، ٗٔ، ٕٔ، ٙ: نظري، وقد يكتفي بظيور الحال، إشارة أخرى

، بل أبقاىا عمى االحتمال، وكثيٌر من المواضع التي لم يقِض فييا البخاري. البخاري
، بخاري وتَـثَـبُّـِتويكون دليُل الخطيب عمى االحتمالين غير كاٍف لمجزم بحسب َتحّري ال

 .(1)«فال يميق أن ُيسمى توقُُّف البخاريُّ وىما: وما كان كافًيا لمجزم

                                      
 . (ٗٔ -ٖٔ/ٔمقدمة تحقيق المعممي لكتاب الموضح ألوىام الجمع والتفريق ) (ٔ)
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فيقرر المعممي ىنا عدة أمور متعمقة بمنيج البخاري في داللتو عمى جمعو 
 وتفريقو بين الرواة في تاريخو:

أي ، أن تفريق ترجمة متشابيي األسماء ال يدل عمى التفريق مع االقتران -ٔ
ذا سمح لو الترتيُب المعجمي إ، توالي ترجمتييما ِتباًعا عند البخاريمع 
 .بذلك

: أن تفريق ترجمة متشابيي األسماء ال يدل عمى التفريق مع االقتران -ٕ
فاألمر عنده ، أي: إن البخاري متوقف في الجمع والتفريق، داللتو سمبية

 عمى االحتمال.
مع ، التفريق مع االقترانأن تفريق ترجمة متشابيي األسماء ال يدل عمى  -ٖ

أراه »: كتصريحو بنحو قولو، إضافة ما يدل عمى عالقة الترجمتين ببعض
 ولم يتحقَّقو.، فيذا يدل عمى أن البخاري يقوّْي ذلك: «األول

أن تفريق ترجمة متشابيي األسماء ال يدل عمى التفريق حتى مع عدم  -ٗ
لكنو يشير ، بين التراجمإذا كان الترتيب المعجمي ُيمزم بالتفريق ، االقتران

إلى عالقة الترجمتين ببعضيما، أو يكتفي بظيور ذلك ووضوحو عن 
 اإلشارة.

وأبقاىا عمى ، يؤكد المعممي أن البخاري في كثير من المواضع لم يجزم -٘
 بخالف الخطيب الذي كان يجزم في موضع االحتمال.، االحتمال

ي في الجمع والتفريق خالل وقد أّكد المعممي عمى ىذه التقريرات لمنيج البخار 
سيره في محاكمة توىيمات الخطيب وغيره لمبخاري ؛ إذ صار يحاكم الخطيَب البغدادي 

مؤكًّْدا ما ذكرُتو ، كما ستراه في عامة تعميقاتو عمى الخطيب، وغيره إلى ىذه التقريرات
 آنفا في تفصيل معنى كالمو.
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المعممي ونسبو لمبخاري أن ىذا المنيج الذي ذكره : مشكلة البحث في نوتكم
وأنو لم يذكر أدلة كافية عمى إثبات ، يخالف األصل المستقر من تصرف عمماء التراجم

 قولو رحمو اهلل.
من خالل مناقشة أدلة وألجل ذلك عزمت عمى بحث ىذه القضية الدقيقة الميمة 

وفق  ،ثالثة مباحثالمعممي الثالثة التي اعتمد عمييا في الذىاب إلى ىذا القول في 
 :الخطة اآلتية

 المقدمة: وفييا مشكمة البحث وأىميتو.
 .ةومناقش عرض الدليل األولالمبحث األول: 

 .شةومناق عرض المبحث الثاني: الدليل الثاني
 .ةومناقشعرض المبحث الثالث: الدليل الثالث 

 الخاتمة: وتشتمل عمى النتائج والتوصيات.
 فيرس المصادر والمراجع
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 : املبحث األول
 ومهاقشةعرض الدليل األول 

ومع ذلك ربما ، أن المعممي وجد البخاري ربما فرق الترجمة كان الدليل األول
فكيف إذا انضم إلى ذلك ، صرح أنيا ترجمة لشخص واحد، مع عدم الَقْرِن بين التراجم

تفريق التراجم ال  :. فكان ذلك دليال عند المعممي عمى أن(1)َقْرُن التراجم وتوالييا متتابعةً 
 يمزم منو افتراق أصحابيا .

 وىذا النتيجة التي وصل إلييا رحمو اهلل يتبين نقضيا من خالل الحقائق اآلتية:
أن داللة عقد ترجمتين فأكثر لمراوي عمى التفريق ىي الداللة : الحقيقة األولى
ال كيف ؛ (2)وىو األصل الذي ال نخرج عنو إال بصارف عنو، األظير عمى التفريق وا 

إذا كان إفراد الترجمة لمراوي ال يدل عمى ، نعرف الفرق بين الرواة عند البخاري
اختصاصو بيا دونما سواه؟! إذ ما من راو إال ويحتمل اسمو من وجوه التصحيف 
والقمب ومن خمط اسمو باسم شيخو بتصحيف )عن( إلى )بن( ونحو ذلك من وجوه 

فإذا كان البخاري سيراعي كل تصحيف وقع أو  الخطأ غير المحصورة شيٌء كثيٌر جدا،
: وىو، فقد أفسد كتابو وأفقدنا أىم غرض من أغراض تاريخو لمرواة، يحتمل أن يقع
 وتفريق عينو عن عين غيره.، تعيين الراوي

                                      
ىو إيراد ترجمتين متتابعتين دون أن يفصل بينيما ترجمٌة : بـ)َقْرن( التراجم مقصود المعممي ومقصودنا (ٔ)

 . ىذا ىو الَقْرُن واالقتران: ثم يتبعو مباشرة بترجمة أخرى، فعندما يترجم البخاري لراوٍ  . أو تراجُم أخرى
يخفى عمى من لو ىذا أمٌر ال ، إذن ال ينكر أحٌد أن البخاري قد يعقد ترجمتين وىما عنده لشخص واحد (ٕ)

لكْن إن فعل البخاريُّ ذلك البد من وجود ما يدل في كالمو أو تصّرفو  . أدنى معرفة بالتاريخ الكبير
إما وىما عمميا بظنو الواحد اثنين، : فإن لم يفعل البخاريُّ ذلك سيكون واىما . عمى أنو يجمع وال يفرق

ما وىما تصنيفيا وىو ، لربما أوىم التفريقَ : ألنو بتصرفو ىذاأي أنو أخطأ في أسموب التصنيف ؛ : وا 
 . بأنو قد كرر الترجمة لشخص واحد عنده، أو دلَّ عمى نسيانو . نفسو ال يفرق
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إن داللة التفريق بين التراجم عمى ترجيح التفريق أظير من أن تحتاج إلى 
، وىو ما تسير عميو كتب التراجم كميا، ق أصالفيو المعنى المعقول لمتفري، استدالل

وىو ما يقتضيو المنيج الصحيح في التصنيف ؛ ألن إفراد كل اسم بترجمة َتصرٌُّف 
ومثمو سيكون أقوى في الداللة عمى ، عممي عمى ترجيح التفريق )قطعا أو غمبة ظن(

وي التاريخ عن وربما تتحرف من را، التفريق من عبارة ربما تخطئ في بيان مراد المؤلف
 وربما تتصحف من ناسخ لكتابو .، مصنفو

، أن داللة )الَقْرن( بين التراجم التي اخترعيا المعممي دون دليل: والحقيقة الثانية
ىي داللٌة تحتمل  ،بل إنيم قد خالفوه فييا )كما سيأتي(، وال سبقو أحٌد من العمماء إلييا

 يوجب اضطرابيا وفساد داللتيا )ثانًيا(:كما أن التزاميا ، أكثر من معنى )أّواًل(
 أما المعاني التي تحتمميا:

قد يكون البخاري عندما قرن بين التراجم المتشابية في األسماء إنما فعل : أولها
أو لم يكن غافال ، وأنو لم يكن غافال عن الخالف في الترجمتين، ذلك ليؤكد لنا التفريق

وبذلك يكون الَقْرُن . لجمع التي قد يراعييا غيُرهعن التقارب بين الترجمتين وعن قرائن ا
فعند المعممي يدل الَقْرُن عمى احتمال ، عند البخاري داال عمى الضد مما زعم المعممي

وبحسب ىذا االحتمال الذي أذكره سيدل الَقْرُن عمى عمم البخاري بيذا ، اتحاد الترجمة
البخاري يرجح )ترجيحا قاطعا أو بل سيدل القرُن أن ، لكنو ال يمتفت إليو، االحتمال

 أنيما ترجمتان لراويين مختمفين.: أغمبيا( التفريق
وأن رواية ابن ، ولو أخذنا بنظرية المعممي في تواريخ روايات تاريخ البخاري

فسيكون البخاري عند : وأن رواية ابن فارس سابقة ليا، سيل المقرئ ىي آخر رواياتو
ثم ما أجراه من تعديل بعد ذلك بَقْرن التراجم ، ن فارستفريقو مع عدم القرن في رواية اب

وأنو ليس بغافل عن ، في رواية ابن سيل قد أراد أن يؤكد عمى رأيو الذي كان عميو
 لكنو ما زال يرجح التفريق.، احتمال الجمع
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حتى مع ، أن العمماء كميم لم يفيموا غير التفريق: والذي يرجح هذا االحتمال
 ي.قبل المعمم، الَقرن

أن األصل في المجتيد أن ال ُينسب إليو َتغيُّـُر االجتياد إال بدليل : ويرجحه أيضا
ثم عرف الصواب ، قوي ؛ ألن تغيَُّر االجتياد يعني أنو كان قد أخطأ في اجتياده األول

ن كان ممكن الوقوع(1)في اجتياده الثاني بل قد وقع َتغيُّـُر االجتياد من أئمة ، . وىذا وا 
أن ذلك خالف  –وال شك  –إال أن األصل ، وىو واقٌع يزيدىم ِرْفعًة عمميةً ، االجتياد

ال لو كان الغالُب عمى الرجل الخطأ لما كان مستحقِّا منزلة أىل  األصل الغالب ؛ وا 
من حين ، االجتياد أصال ! ولذلك كان األصل في تقريرات اإلمام المجتيد ىو الصواب

صح أن ننسب الخطأ إلى اجتياد اإلمام المجتيد )تقّدم ولذلك ال ي، بموغو رتبة االجتياد
 أو تأّخر( بمجرد الخياالت التي نزعم استنباطيا من منيجو! 

فيو أن البخاري عندما غّير الترتيب في رواية ابن : وأما المعنى المحتمل الثاني
مى ما ع، فقرن بين التراجم التي كان قد فّرقيا في رواية غيره )كرواية ابن فارس(، سيل

بدليل ، لكنو ما زال يرجح التفريق، يريد فعال أن ينبينا إلى احتمال الجمع: تبّناه المعممي
ولو أنو اكتشف خطأه ، ولو كان يرجح الجمع في رواية ابن سيل. أنو لم يجمع صراحة

ولو أنو أراد تنبيينا إلى تغّير اجتياده من التفريق إلى ، عندما فّرق في رواية ابن فارس
ثم نبينا الحتمال التفريق الذي كان عميو ، لجمع الترجمتين في ترجمة واحدة الجمع
وىو مما يفعمو البخاري ، كاختالف االسم أو النسب ونحو ذلك مما يوىم التفريق، سابقا

أنو ينبو عمى وجوه االختالف في اسم الراوي الذي يرجح فيو أنيا وجوه : مرات كثيرة
 تسمية لراو واحد.

 ويرجح ىذا االحتمال عمى احتمال المعممي:

                                      
  . كما ىو ظاىر من كالمي، وال يعني ذلك منع القول بتغير اجتياد األئمة (ٔ)
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من التفريق : أن اختالف االجتياد في العادة ال يكون من التقرير إلى ضده
، ثم قد ينتقل إلى الضد، بل الغالب أن يتدّرج الرأُي إلى المنزلة الوسط، الباّت إلى الجمع

. بل ىو األقل ،لكن انتقالو إلى الضد ليس ىو الغالب، وقد يبقى في المنطقة الوسطى
لكنو احتماٌل لم يبمغ ، بعد أن كان غائبا، ىو ورود احتمال الجمع: والوسط في مسألتنا

مع إلماحو إلى االحتمال الضعيف ، ولذلك استمّر البخاري عمى التفريق. حّد ترجيحو
 لديو في الجمع من خالل قرنو.

؟ ما دام البخاري ما الفرق بين االحتمالين المعنويين المذين ذكرتيما : فإن قيل
 في االحتمالين كمييما يرى التفريق !

يؤكد من خاللو البخاري عمى التفريق وعمى : أن االحتمال األول: والجواب
إصراره عميو، وأن االختالف في الراوي وقرائن الجمع فيو لم تكن غائبة عنو منذ فرق 

 الترجمة إلى أن قرنيا.
، ووجو القوة فيو، يور احتمال الجمع لديوفالبخاري يبين ظ: وأما االحتمال الثاني

لكنيا ال تبمغ درجة تغيير االجتياد بالقول ، التي تؤثر في قوة ترجيحو القديم بالتفريق
 . فما زال األرجح لديو ىو التفريق، بالجمع

وأما كيف سيؤدي التزاُم نظرية المعممي في داللة )الَقْرن( إلى اضطرابيا وفساد 
 الوجوه التالية :فيتضح من : داللتيا

، ويان فقط مسميان باالسم الذي ُسّميا بواعندما ال يكون في الرواة إال ر  -ٔ
فسيضطر البخاري . فيو يرى التفريق بينيما، وىما اثنان في اجتياد البخاري

رغم تفريقو بينيما ! فكيف يمكن أن تّطرد داللة القرن ، حينئذ إلى الَقرن
ىذا يعني أن ىذا المنيج منيج . في ىذه الحالة التي يزعميا المعممي

ولو ثبت ، ال يصح أن ُينسب إلى البخاري بمجرد الظنون والتوىمات، مختلّّ 
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ُيعاب بو كتابو ومنيجو ، عنو ىذا المنيج لكان ىو بذاتو نقدا موجيا إليو
 .فيو

ولم يترجم ألحد ، ترجم البخاري لرجمين يقال ليما )نيار(: ومن أمثمة ذلك
فمن يكونا إال مقروني الترجمة اضطراًرا عند البخاري ميما اختمفت ، ىما بيذا االسمغير 

ألن الباب ، روايات )التاريخ الكبير(؛ وميما كان اجتياد البخاري في الجمع والتفريق
وىو يتبع المنيج الذي زعمو ، . فمو أراد البخاري التفريق(1)ليس فيو إال ترجمتان

 كيف سيفعل ؟!، المعممي
بل تدل عمى ، ستبقى داللة القرن تمنع من بيان مراده: إن فرق الترجمتين -

 خالف مراده )وفق نظرية المعممي(.
ن جمعيما وىو يرى التفريق -  كان أسوأ في اإلييام .: وا 

ىـ( قد عّمَق عمى ىذه الترجمة ٓٓٙوالواقع أن الحافظ عبد الغني المقدسي )ت
وُيحتمل أن ، أبي سعيد والراوي عن أبي أماموقد فرق البخاري بين الراوي عن »: بقولو

رغم ورود ، . فمم يستطع أن يفيم من تصرف البخاري إال أنو أراد التفريق(2)«يكونا واحًدا
 . احتمال كونيما واحًدا عند عبد الغني

وىذا التفريق ونحوه في )التاريخ الكبير( في األسماء الثنائية التي ال ثالث ليا 
 لتي زعميا المعممي.ينسف داللة القرن ا

أنو : ومما يخرم قاعدَة المعممي في داللة اقتران التراجم عمى عدم التفريق -ٕ
ومع ذلك ينصُّ  البخاري ، فييما اشتباه كبير، ربما قرن ترجمتين منفصمتين

وال ، قاطعا جازًما بو ! مما يعني أنو لم يقرن بينيما لالحتمال، عمى االفتراق
 كما يزعم المعممي.، لجمعلإلشارة إلى قوة القول با

                                      
 . (ٖٕٔٗ، ٖٕٓٗرقم ٖٕٔ -ٕٕٔ/ٛالتاريخ الكبير ) (ٔ)
 . (ٜ٘ٚ٘رقمٛ٘ٔ/ٜالرجال لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي )الكمال في أسماء  (ٕ)
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في  -وقرن بو ، ترجم لو، كما فعل في ترجمة )ىالل بن أبي حميد الوزان(
: وقال في ترجمة الثاني، ترجمة )ىالل بن أيوب الصيرفي( - (1)رواية ابن سيل

 .(2)«وليس بالوزان»
ابن : ورّجح أن أيوب، وقد وىَّم الخطيُب في )الموضح( البخاريَّ في ىذا التفريق

 .(3)نفسو أبي حميد الوزان ىو ابن أيوب الصيرفي
أننا : ومما يخرم قاعدَة المعممي في داللة اقتران التراجم عمى عدم التفريق -ٖ

وال يمكن أن ، وجدنا البخاري يقرن بين ترجمتين ال ُيختمف في افتراقيما
فالبخاري قرن بين : ومع ذلك، ُيزعم بأن البخاري كان مترددا فييما

أن  -وفق تقرير المعممي–مما سيعني . مع جزمو بالتفريقترجمتييما 
ويقرن بينيما لمتفريق أيًضا ! فكيف إذن ، البخاري يقرن الترجمتين ال لمتفريق

أنو مرات يقرن بين : نعرف مراد البخاري مع تحقق األمرين في تاريخو
 وىو مرات، ترجمتين لمتشابيي األسماء وىو ال يريد التفريق )بزعم المعممي(

وىو غير مضطر لمَقْرن ؛ إْذ يمكنو ، أخرى يقرن بينيا وىو يريد التفريق
 تفريق الترجمتين عن االقتران دون إخالٍل بالترتيب اليجائي الذي التزمو؟! 

 ومن أمثمة ذلك ما يمي:

                                      
، وىي من رواية ابن سيل كما جاء في صفحة عنوانيا، ىو كذلك في المطبوع وفي نسخة أيا صوفيا (ٔ)

 . (ٖ -ٕ)صـ –القسم الثاني من الرابع : خاتمة المجمد الثامن –وكما ُوصفت بو في تحقيق المعممي 

 
 . (ٖٕٓٚ، ٜٕٕٚرقم ٕٚٓ/ٛلمبخاري ) التاريخ الكبير (ٕ)
 . (ٕٜٔ -ٙٛٔ/ٔ) -ٖٙالوىم  –الموضح لمخطيب  (ٖ)
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وقرن ترجمتو بترجمة )زيد بن ، ترجم البخاري لـ)زيد بن ُحباب مولى بني ليث(
 .(2)، وىما اثنان بال خالف(1)الحباب  العكمي التميمي(

وىما اثنان ، (3)وترجم البخاري لـ)زيد بن جبير( وقرن بو ترجمة لـ)زيد بن جبيرة(
 . (4)بال اختالف

و)عبد اهلل بن عبيد بن ، وترجم البخاري قارنا بين )عبد اهلل بن عبيد األنصاري(
وَبـّرَأ بذلك ، رجح التفريق . لكن المعممي(6)، فوىمو الخطيب في التفريق(5)عمير الميثي(

ومن وافقو كأبي حاتم  -فبرئ البخاري »: حيث قال في نياية تعميقو، البخاريَّ من الوىم
فصار التفريق مع الَقْرن . ؛ ألنو فرَّق الترجمتين )ولو مع الَقْرن(« من الوىم -الرازي 

 وىو نفسو يدل عمى االفتراق !، يدل عمى الجمع
التراجم من أجل بيان اّتحادىا بغير جزم بذلك لبقاء  إذا كان البخاري يقرن -ٗ

فمماذا يجعل مرات أخرى الترجمة ترجمًة . كما يقرر المعممي، االحتمال
وىو يعمم بذلك االحتمال ؟ ، مع بقاء االحتمال -وال يفرقيا  -واحدة 

ومرة ، فاالحتمال الوارد مرة يفرق معو الترجمة مع القرن )ومع التفريق أيًضا(
 وىي تدل عمى الشيء وضده !: فماذا بقي من ىذه الداللة، يجمع

 -في العادة  -وىو ال يعقد ، عقد اإلمام البخاري بابا لمن اسمو )حاجز(: فمثال
ا لالسم المنفرد نما يجمع تراجم أصحاب األسماء المفردة كميم في باب ، بابا خاصِّ وا 

                                      
 . (ٕٖٓٔ، ٖٔٓٔرقم  ٜٖٔ/ٖالتاريخ الكبير ) (ٔ)
والمعجم في مشتبو األسماء ألبي ، (ٕٛ٘ -ٕٚ٘رقم  ٜٗٚ -ٜٔٚ/ٕانظر المتفق والمفترق لمخطيب ) (ٕ)

 . (ٜٛٔ -ٜٚٔرقمٕٙٔالفضل اليروي )
   . (ٜٜٕٔ، ٜٕٛٔرقم ٜٖٓ/ٖلكبير )التاريخ ا (ٖ)
ومعجم مشتبو األسماء ألبي ، (ٖٖ٘، ٖٖٗرقم  ٛٔ٘-ٚٔ٘/ٕانظر تالي تمخيص المتشابو لمخطيب ) (ٗ)

 . (ٕٕٙ -ٕٕ٘رقم ٓٗٔالفضل اليروي )
  . (ٖٓٗ، ٜٕٗرقم ٖٗٔ -ٕٖٔ/٘التاريخ الكبير ) (٘)
 . (ٖٚٔ -ٖ٘ٔ/ٔ) – ٖٗالوىم  –الموضح لمخطيب  (ٙ)
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، إنما عقد ىذا الباب ىنا»: ولذلك عمق المعممي عمى ىذا الباب بقولو. خاص بيم
. ثم (1)«الحتمال أن يكون الراوي عن أم قتيبة غير الجسرى كما يأتي: والترجمة واحدة

عن شريك بن : حاجز الجسري »: قال فييا، لم يذكر اإلمام البخاري إال ترجمة واحدة
قالو محمد بن يوسف سمع وكيعا عن شريك، ولم ينسبو إسحاق . يعد في الكوفيين، نممة

وقال يحيى بن أبي بكير عن شريك عن جابر بن عبد اهلل . بن كعب عن شريك
. (3)«، وروى حجاج بن أرطاة عن حاجز بن عبد اهلل عن أم قتيبة بن مسمم(2)المحاربي

 فينا ذكر اإلمام البخاري )وفق تحقيق المعممي لكتابو( ثالثة أسماء في ترجمة واحدة:
 حاجز الجسري . -ٔ
 . (4)المحاربيحاجز بن عبد اهلل  -ٕ
 حاجز بن عبد اهلل . -ٖ

 في حين فرق ابن أبي حاتم بين :
 الراوي عن أم قتيبة بن مسمم .: حاجز بن عبد اهلل -ٔ
 .(5)الراوي عن شريك بن نممة: وحاجز بن عبد اهلل الجسري -ٕ

: فعمق المعممي عمى ترجمتي ابن أبي حاتم بقولو في حاشية التاريخ الكبير
 «.وقد أشار المؤلف رحمو اهلل إلى ذلك، بترجمةأفرده ابن أبى حاتم »

                                      
   . (ٖٔٔ/ٖ) -حاشية التحقيق  –الكبير لمبخاري  التاريخ (ٔ)
كما في كتاب من كالم أبي ، والظاىر أنو محرف عن حاجز بن عبد اهلل المحاربي، كذا في المطبوع (ٕ)

  . (ٕ٘ٚزكريا يحيى بن معين )رقم
، عبداهلل(فقد أثبت محققو الطبعة الجديدة لمتاريخ الكبير االسم عمى الصواب )حاجز بن ، وقد صح ظني 

شراف، الدباسي: بتحقيق ،ىـٓٗٗٔسنة  –فانظر التاريخ الكبير  . (ٕٖٔٙرقم  ٖٜٗ/ٖ) –النحال : وا 
 . (ٕٖٛرقم ٖٔٔ/ٖالتاريخ الكبير لمبخاري ) (ٖ)
 . كما سبق، تحرفت في طبعة المعممي إلى )جابر بن عبد اهلل( (ٗ)
 . (ٖٔٙٔ -ٖٓٙٔرقم  ٖ٘ٓ/ٖالجرح والتعديل ) (٘)



 

 
ٕٔٚ 

6 

والذي دل عميو إفراده بابا ليذا االسم ، فمع وجود االحتمال عند اإلمام البخاري
 فقد جمع البخاري األسماء في ترجمة واحدة !، الفرد )كما قال المعممي نفسو(

مع والتفريق ، الجمع عند االحتمال: فصار منيج البخاري وفق تقرير المعممي
 وال عمى التفريق !  ، فال صار يدل عمى الجمع. القرن عند االحتمال أيًضا

أن االستدالل لقوة داللة تفريق التراجم عمى التفريق بين  :والحقيقة الثالثة
لوال ما زعمو ، لقوة الداللة ووضوح الدليل فييا، أصحابيا ما كانت لتحتاج إلى استدالل

ر ىو . وتقميد المقّمدين لو، المعممي ر عند أي عالم سابق أو باحث متحرّْ فالبدىي المتقرّْ
أن تفريق التراجم يعني افتراق أصحابيا عند المفرّْق )قطًعا منو أو ترجيحا أغمبيا( ؛ إال 

فعندىا يمكن أن ، إن جاء الدليل الذي يسمح بخروجنا عن ىذا األصل استثناًء منو
بيا ؛ ألن الدليل الذي أجاز االستثناَء نعتبر تفريق التراجم غير دال عمى افتراق أصحا

ولذلك وجدنا العمماء كميم عمى اعتبار ىذا . َأبقٰى األصَل عمى داللتو بغير وجوده
 : المعنى المخالف الّدعاء المعممي

وال راعاىا أحٌد من ، ولذلك لم يراعيا الخطيب في مواطن أخرى من توىيماتو
قرن التراجم كما في زعم المعممي !! العمماء قبل المعممي! لم يراعوىا حتى مع 

بل ، فالخطيب البغدادي لم يكن وحده الغافل عن منيج البخاري الذي اكتشفو المعممي
ولذلك لم يزعم المعممي أن . كل العمماء قبمو وبعده كانوا غافمين .. وفق زعم المعممي

اأَلولى بو أن وكان . ولن يقدر عمى ىذا الزعم، أحدا قّرر ىذا المنيج المكتَشف قبَمو
وقد وقف بنفسو عمى خالفو ليم في دعوى وجود ىذا ، يصرّْح بأنو يخالف األئمة كميم

لو أمكنو ، المنيج في تاريخ البخاري ! ثم يحق لو بعد ىذا البيان أن يخالفيم بالدليل
 . ذلك

وسأذكر ىنا نماذج من العمماء الذين لم يفيموا من تفريق البخاري بين التراجم 
 حتى مع َقرن التراجم :، كم منو بافتراق أصحابياإال الح
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 أبو حاتم الرازي وابنه أبو محمد ابن أبي حاتم: -1
قالو سعيد ، سمع عائشة: خبيب بن عبد اهلل»: قال البخاري في التاريخ: فمثال
ثم قال في الترجمة المستقمة التالية ، (1)«عن يحيى بن عبد اهلل بن مالك، بن أبي ىالل
مات قبل أن : خبيب بن عبد اهلل بن الزبير بن العوام القرشي األسدي»: بياليا مقرونًة 

قالو عبد اهلل بن محمد ، روى عنو عثمان بن حكيم، ُيستخمف عمر بن عبد العزيز
 . (2)«الجعفي...

، فصميما وىما واحد»: فتعقبة ابن أبي حاتم في )بيان خطأ البخاري( بقولو
 .(3)«ىما واحد: سمعت أبي يقول

ال َيُعدُّ أبو حاتم وابُنو تفريَق البخاري )ولو ، أمثمة عديدة مثل ىذه الترجمة في
بل فيما من ذلك أن البخاري ، حسب تعبير المعممي( عدَم تفريق منو-مع الَقْرن 

 .(ٗ)يفرق
، (٘)وىو من أتبع الناس لمبخاري ومن أكثرىم إفادة من تاريخو: وابن حبان -ٕ

لو مع قرن ، الترجمة عند البخاري داال عمى تفريق األعيانومع ذلك كان َيُعدُّ تفريَق 
 التراجم .

يعدىما ، ولو أنو قرن بينيما في ترجمتين متواليتين، فمن فرق بينيما البخاري
اتباعا منو لما فيمو ، ابن حبان شخصين مختمفين ويترجم ليما ترجمتين متباينتين أيضا

                                      
  . (ٖٔٚ )رقم (ٔ)
  . (ٗٔٚ)رقم  (ٕ)
 . (ٖٗٔ( بيان خطأ البخاري البن أبي حاتم )رقم ٖ)
 . (ٕٛٙ، ٘ٚ٘، ٔٔٗ، ٖٓٗ، ٖٖٛ، ٕٕٙ، ٖٗٔ( انظر بيان خطأ البخاري )رقمٗ)
وىو يتبع » : -ترجمة سالم بن مسكين  –قال الحافظ ابن حجر عن ابن حبان في تيذيب التيذيب  (٘)

ومن عادتو : »–في ترجمة أبي عاصم الضحاك بن مخمد  –أيًضا  وقال، (ٕٕٛ/ٗ)، «البخاري دائما
 . (ٕ٘ٗ/ٗ« )اّتباع البخاري
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وىو األصل في ، وىذا كثير جدا. يولم يراع ما ادعاه المعمم، من تصرف البخاري
 تصرف ابن حبان .

 : وانظر من أمثمة ذلك
سمع : ترجمة )ربيع بن حبيب أبو سممة الحنفي( وترجمة )ربيع بن حبيب -

 . (1)الحسن وابن سيرين(
وترجمة ، وكان بالري(: وترجمة )سعيد بن عبد الرحمن أبو شيبة الزبيدي -

فرقيما البخاري ، «سمع مجاىدا )سعيد بن عبد الرحمن أبو شيبة الزبيدي،
، مع أن (3)ففرقيما ابن حبان في ترجمتين، (2)في ترجمتين مقترنتين

. فمم ينظر ابُن حبان (4)المعممي أورد ما يدل عمى أنيما واحد ورجح ذلك
مع أن الجمع في الحقيقة ىو ، إلى احتمال أن يكون البخاري أراد الجمع

، زبيري( بالراء واآلخر بالدال )الزبيدي(بل زاد فزعم أن أحدىما )ال، الراجح
أحدىما من : وجعل كل واحد منيما في طبقة تختمف عن طبقة اآلخر

 أتباع التابعين واآلخر من تبع أتباع األتباع.
 والدارقطني : -3

 ومن أمثمة ذلك ىاتان الترجمتان :
ترجم البخاري إلسماعيل بن أبي سعيد الميري المدني وأخطأ فخمط ترجمتو  -

فصارا عنده شخًصا ، بترجمة إسماعيل بن أبي سعيد َشْرَوس الصنعاني
روى عن : إسماعيل أبو سعيد: ثم قرن بو ترجمة جديدة لمن سماه، واحدا

                                      
 (.ٖٓٓ -ٜٜٕ، ٜٜٕ/ٙمع الثقات البن حبان )، (ٜٙٗ، ٜ٘ٗالتاريخ الكبير )رقم  (ٔ)
 . (٘ٗٙٔ، 1644التاريخ الكبير لمبخاري )رقم  (ٕ)
 . (ٕٔٙ -ٕٓٙ/ٛ( )ٖٙٙ -ٖ٘ٙ/ٙالثقات البن حبان ) (ٖ)
 . (ٕٜٗ/ٖ( كما تجده في التاريخ الكبير وحاشية تحقيقو )ٗ)
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وبين أن ، . فخطأه الدارقطني في ذلك(1)وروى عنو معمر، عكرمة
بن أبي سعيد الصنعاني ىو نفسو الذي روى عن عكرمة وروى  إسماعيل
 .(2)عنو معمر

مكتفيا ، لكن المعممي ما زال ُمِصرِّا أنو ال وىم ؛ ألن البخاري قرن الترجمتين
 لورود االحتمال !، بيذه اإلشارة عن التصريح

من وعدَّ ذلك وىما ، ىو أن الدارقطني لم يفيم ىذه اإلشارة المزعومة: والميم ىنا
 البخاري.

فرقيا ، وفي ترجمة إسماعيل بن أبي شعير الصنعاني في التاريخ الكبير -
وىي ترجمة إسماعيل بن ، البخاري عن الترجمة السابقة ليا مقرونًة بيا

مع أن الترجمتين ، ، فوىمو الدارقطني في ىذا التفريق(3)َشْرَوس الصنعاني
 .(4)كانتا مقرونتين في النسخة التي عند الدارقطني

 هـ(:454وأبو الفضل الهروي )المتوفى حوالي سنة  -4
كما في ترجمة )تميم بن َحْذَلم( و)تميم بن ِحْذَيم( في معجم مشتبو األسماء ألبي 

، والموضح ألوىام الجمع والتفريق (6)، موازنة بالتاريخ الكبير لمبخاري(5)الفضل اليروي
 .(7)لمخطيب

                                      
  . (ٖٔٔٔ -ٖٓٔٔرقمٖٚ٘/ٔالتاريخ الكبير ) (ٔ)
 . (ٗ -ٖ/ٔالموضح لمخطيب )  (ٕ)
 . (ٖٛٔٔرقم  ٖٓٙ -ٜٖ٘/ٔ( )ٜٖٔٔرقم ٖٓٙ/ٔالتاريخ الكبير ) (ٖ)
 ٖٓٙ/ٔكبير لمبخاري )وفي حاشية التاريخ ال، (ٗ/ٔكما ىو ظاىر عبارتو عند الخطيب في الموضح ) (ٗ)

 . (ٔالحاشية رقم 
وتحقيق  –( ٓٓٔ، ٜٜرقم ٕٛ) -تحقيق نظر الفريابي  –معجم مشتبو األسماء ألبي الفضل اليروي  (٘)

 ( ٕٙٙ -ٕ٘ٙرقم ٜٗ) –محمد بن عمي األزىري 
 . (ٕٕٔٓ، ٕٕٓٓرقم ٖ٘ٔ -ٕ٘ٔ/ٕالتاريخ الكبير ) (ٙ)
 . (ٔٛ -ٙٚ/ٔ) -ٕٔالوىم  –الموضح لمخطيب  (ٚ)
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 وال راعاىا المتأخرون من أئمة الحديث :
 هـ(:571كابن عساكر مؤرخ دمشق )ت -5

وقرن بيا ترجمًة أخرى لسممة بن ، فمما ترجم البخاري  لسممة بن بشر بن صيفي
فرق البخاري بينيما وتابعو ابن أبي حاتم »: ، قال ابن عساكر متعقبا(1)بشير الدمشقي

الترجمتين ، فمم يفيم ابن عساكر إال أن البخاري فرق بين (2)«... وعندي أنيما واحد
ورغم أن ابن عساكر أورد الترجمتين من رواية أبي الحسن ، رغم َقْرنو بين الترجمتين

 ابن سيل المقرئ التي جعميا المعممي آخر الروايات والتي قرنت بين الترجمتين.
وأما مع عدم القرن فما أكثر أمثمة اعتبار ابن عساكر تفريق التراجم تفريقا بين 

 . (ٖ)أصحابيا
 هـ(:644وعبد الغني المقدسي صاحب الكمال )ت -6

                                      
 . (ٕٓٗٓ، ٜٖٕٓ رقم ٖٛ/ٗالتاريخ الكبير ) (ٔ)
 . (ٔٔ - ٓٔ/ٕٕتاريخ دمشق )  (ٕ)
 : كما تجده في التراجم التالية (ٖ)

، ٚٚ/ٔالتاريخ الكبير ): )محمد بن سميمان بن أبي الدرداء(: وترجمة، )محمد بن أبي الدرداء( -ٔ
 . (ٕٗٗ/ٕ٘وتاريخ دمشق البن عساكر )، (ٜٛ

)محمد : وترجمة، زيد بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى()محمد بن : وفي ترجمة -ٕ
وتاريخ دمشق ، (٘ٛ، ٗٛ/ٔالتاريخ الكبير ): سمع ابن الزبير وابن عباس في المتعة( : بن زيد

 . (ٗ٘/ٖ٘البن عساكر )
فرق بينيما البخاري ، وترجمة )مالك بن زياد (، (: أبو ىشام)مالك بن دينار: وفي ترجمة -ٖ

تاريخ دمشق ، «فرق بينيما وىما واحد»: وقال، فوىمو ابن عساكر، (ٖٖٔ، ٖٓٔ/ٚ)
كما تراه في ممحق ، وسبقو إلى ىذا التوىيم عبد الغني بن سعيد األزدي المصري، (ٗٗٗ/ٙ٘)

 . (ٗ٘ٗ/ٛبآخر التاريخ الكبير لمبخاري )
، ٖ٘ٗ/ٛ): مموكي()يزيد بن موىب األ: وترجمة، )يزيد بن عبد اهلل بن موَىب(: وفي ترجمة -ٗ

 . (ٖٕٚ/٘ٙتاريخ دمشق )، «وىما رجل واحد، كذا فرق بينيما»: قال ابن عساكر: (ٖٚ٘
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ولم يترجم ألحد غيرىما بيذا ، فمما ترجم البخاري لرجمين يقال ليما )نيار(
، فعمق (1)فمن يكونا إال مقروني الترجمة عند البخاري ميما اختمفت الروايات عنو، االسم

أبي سعيد قد فرق البخاري بين الراوي عن »: عبد الغني المقدسي عمى ذلك بقولو
، ففيم أن ىذا الصنيع من البخاري (2)«وُيحتمل أن يكونا واحًدا، والراوي عن أبي أمامو
 تفريق بين الترجمتين .

 هـ(:747)ت والمزي -7
 : كما في التراجم التالية

ولم يترجم ألحد غيرىما بيذا ، ترجم البخاري لرجمين يقال ليما )نيار( -
ند البخاري ميما اختمفت الروايات فمن يكونا إال مقروني الترجمة ع، االسم
متنبيا لما ، ، فاعتبر المزي ذلك تفريقا كما تجده في )تيذيب الكمال((3)عنو

 . (4)نقمو محققو عن خط المزي ردِّا منو عمى جمع المقدسي
، موازنة (5)وانظر ترجمة سممة بن بشر بن صيفي في )تيذيب الكمال( -

 . (6)بـ)التاريخ الكبير(
، موازنة (7)وترجمة كيسان بن عبد اهلل بن طارق في )تيذيب الكمال( -

 . (8)بـ)التاريخ الكبير(

                                      
 . (ٖٕٔٗ، ٖٕٓٗرقم ٖٕٔ -ٕٕٔ/ٛالتاريخ الكبير ) (ٔ)
 . (ٜ٘ٚ٘رقمٛ٘ٔ/ٜالكمال في أسماء الرجال لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ) (ٕ)
 . (ٖٕٔٗ، ٖٕٓٗرقم ٖٕٔ -ٕٕٔ/ٛالتاريخ الكبير ) (ٖ)
 . (ٖٓ -ٕٙ/ٖٓتيذيب الكمال لممزي ) (ٗ)
 . (ٕٚٙ -ٕٙٙ/ٔٔتيذيب الكمال ) (٘)
 (.ٕٓٗٓ، ٜٖٕٓرقم ٖٛ/ٗالتاريخ الكبير ) (ٙ)
 . (ٕٓٗ -ٜٖٕ/ٕٗتيذيب الكمال  ) (ٚ)
 . (ٕٓٓٔ، ٔٓٓٔرقم ، ٖٕٗ -ٖٖٕ/ٚ( التاريخ الكبير )ٛ)
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 :(1)هـ(748والذهبي )ت -8
 : كما فيما يمي

، موازنة بترجمة البخاري في )التاريخ (2)عباد بن كثير في )الميزان( -
 . (3)الكبير(

، الرحمن الشاميوعبد الممك بن عبد ، عبد الممك بن عبد الرحمن الذّْماري -
 . (5)، فاعتبره الذىبي تفريقا(4)فرقيما البخاري مقرونيين

 هـ( :767وُمغُْلطاي )ت -9
 : فانظر التراجم التالية

رقم ٖٛٚ/ ٗفي إكمال تيذيب الكمال  ): ترجمة رزين بن حبيب الجيني -
 ( .ٜٜٓٔ، ٜٛٓٔرقم  ٕٖٗ/ ٖموازنة بالتاريخ الكبير )، (ٖٜ٘ٔ

، (ٕٓٚٔرقم  ٘ٓٔ/ ٘إكمال تيذيب الكمال ) في: وترجمة زياد بن رياح -
 ( .ٜٔٔٔ، ٜٓٔٔرقم ٖٖ٘-ٖٔ٘/ ٖموازنة بالتاريخ الكبير )

رقم ٕ٘ٛ/ ٘في إكمال تيذيب الكمال لمغمطاي ): وترجمة سعيد بن خثيم -
 ( .ٗٙ٘ٔ، ٖٙ٘ٔرقم  ٓٚٗ/ ٖموازنة بالتاريخ الكبير ) ، (ٕٖٜٔ

، (ٕٕٙٗرقم ٜٖٖ/ ٙمصرحا بتوالي الترجمتين ): وترجمة صالح بن عبيد -
 ( .ٖٕٙٛ، ٖٕ٘ٛرقم ٕٙٛ/ٗموازنة بالتاريخ الكبير )

                                      
موازنة بترجمة ، (ٖٖٜٖ، ٕٖٜٖرقم ٖٓٗ -ٖٖٙ/ٕعباد بن كثير في الميزان ): كما في ترجمتي (ٔ)

 . (ٕٗٙٔ، ٔٗٙٔرقم ٖٗ/ٙالبخاري في التاريخ الكبير )
 . (ٖٖٜٖ، ٕٖٜٖرقم ٖٓٗ -ٖٖٙ/ٕميزان االعتدال  ) (ٕ)
 . (ٕٗٙٔ، ٔٗٙٔرقم ٖٗ/ٙالتاريخ الكبير  ) (ٖ)
 . (ٕٖٚٔ، ٖٔٚٔرقم  ٕٕٗ/٘التاريخ الكبير ) (ٗ)
 . (ٓ٘ٔ/ٙتذىيب التيذيب لمذىبي ) (٘)
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، (ٕ٘ٚٗرقم ٖٙٚ/ ٔٔفي إكمال تيذيب الكمال ): وترجمة منقذ بن قيس -
 ( .ٕٜٜٔ، ٜٜٔٔرقم  ٛٔ/ ٛموازنة بالتاريخ الكبير )

 هـ( :857)ت وابن حجر -14
عمق لكن من ألطف المواضع الدالة عمى ، وىذا كثير جدا من الحافظ ابن حجر

أنو في تفريق البخاري بين : داللة الترجمتين مع االقتران عمى التفريق عند ابن حجر
، مع ما أورده في الصحيح مما يدل (1)تميم بن َحْذَلم وتميم بن ِحْذَيم في التاريخ الكبير

عمى أن )ابن حذلم( ىو نفسو الذي ترجم لو بـ)ابن حذيم( ؛ ألنو أورد في الصحيح  
وىي القصة التي ذكر  ، لتي ذكرىا في التاريخ منسوبة البن حذلمقصة ابن حذيم ا

مع أنو ، المعممي أنيا دالة عمى أن البخاري عاد في الصحيح إلى الجزم بكونيما واحدا
فمما وقف الحافظ ابن حجر عمى . (2)في التاريخ كان مترددا في ذلك بزعم المعممي

تمال أن تكون القصة الواحدة وقعت فأورد اح، تصرف البخاري في التاريخ وفي الصحيح
وأن البخاري في الصحيح ، لشخصين اثنين أحدىما ىو ابن حذلم واآلخر ىو ابن حذيم

أي لم يرجح ىل تكررت القصة : وأما في التاريخ فمم يرجح شيئا، رجح أنيا وقعت لواحد
 !!(3)الواحدة مرتين لشخصين ؟ أم ىي لشخص واحد

تمال في داللة قرن الترجمتين؛ إال أنو دالّّ عمى فال َيِرُد عند ابن حجر أي اح
ميما قويت قرائن ، وأنيما ترجمتان لشخصين اثنين مختمفين عند البخاري، التفريق
حتى بمغت عند المعممي حد اّدعاء جزم البخاري بالجمع في الصحيح ! مع ، الجمع
ُر القصة : ال مانع عند ابن حجر من إيراد االحتمال الذي في غاية البعد: ذلك وىو تَـَكرُّ

ولشخصين أحدىما يقال لو )تميم بن حذلم( واآلخر )تميم بن حذيم(! وال َيِرُد ، الواحدة

                                      
 . (ٕٕٔٓ، ٕٕٓٓرقم ٖ٘ٔ -ٕ٘ٔ/ٕالتاريخ الكبير  ) (ٔ)
 . (ٜٚ/ٔالموضح ) (ٕ)
 . (ٔٔٗ -ٜٓٗ/ٕانظر تغميق التعميق البن حجر ) (ٖ)
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عند ابن حجر أبًدا أن البخاري أراد التنبيو عمى احتمال الجمع بينيما!! فإلى ىذا الحد 
داللة  في: البعيد يغيب عن ذىن الحافظ ابن حجر ما اّدعاه المعممي من منيٍج لمبخاري

 التفريق مع الَقْرن.
وانظر من أمثمة اعتبار الحافظ ابن حجر أن عقد البخاري ترجمتين تفريقا حتى 

 : مع الَقْرن
( ٜٖٚ/ٔ) –ترجمة أنس القيسي البصري  -تيذيب التيذيب البن حجر   -

 ( .ٙٛ٘ٔ، ٘ٛ٘ٔرقم ٖٔ/ ٕموازنة بالتاريخ الكبير )
، (ٖٔٛ/ ٔ) –ن امرأة أبي ذر ترجمة أىبان الغفاري اب –تيذيب التيذيب  -

 ( .ٖ٘ٙٔ، ٖٗٙٔرقم  ٘ٗ/ ٕموازنة بالتاريخ الكبير )
، (ٕٙٚ -ٕ٘ٚ/ ٖ) –ترجمة رزين بن حبيب الجيني  –تيذيب التيذيب  -

 ( .ٜٜٓٔ، ٜٛٓٔرقم  ٕٖٗ/ ٖموازنة بالتاريخ الكبير )
موازنة بالتاريخ الكبير ، (ٖٕ -ٕٕ/ ٗترجمة سعيد بن خثيم في التيذيب ) -

 ( .ٗٙ٘ٔ، ٖٙ٘ٔرقم  ٓٚٗ/ ٖ)
موازنة بالتاريخ ، (ٜٖٚ -ٜٖٙ/ ٗترجمة صالح بن عبيد في التيذيب ) -

 ( .ٖٕٙٛ، ٖٕ٘ٛرقم ٕٙٛ/ٗالكبير )
، (ٕ٘ٔ/ٙترجمة عبد الرحمن بن ثابت األنصاري األشيمي في التيذيب ) -

 (.ٛ٘ٛ، ٚ٘ٛرقم ٕٙٙ -ٕ٘ٙ/٘موازنة بالتاريخ الكبير )
موازنة بالتاريخ ، (ٙٗٔ/ ٜيب )ترجمة محمد بن خالد القرشي في التيذ -

 ( .ٙٛٔ، ٘ٛٔرقم  ٖٚ/ ٔالكبير )
موازنة بالتاريخ الكبير ، (ٖٚٔ/ ٓٔوترجمة منقذ بن قيس في التيذيب ) -

 ( .ٕٜٜٔ، ٜٜٔٔرقم  ٛٔ/ ٛ)
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 -ٖٗٓ/ ٔ) -ترجمة إسماعيل بن ثوبان  -وتعجيل المنفعة البن حجر  -
وخّطأ ابُن ، (ٜٜٓٔ، ٜٛٓٔرقم  ٜٖٗ/ ٔوالتاريخ الكبير )، (ٜٗرقمٖٙٓ

وعدَّ ىذه ، وُحكَمو باالتفاق، حجر جمَع ابِن أبي حاتم بين الترجمتين
 الترجمة من فوات الخطيب في )المتفق والمفترق( .

أن ما نسبو المعممي إلى البخاري من أنو إذا قرن ترجمتين : والحقيقة الرابعة
لم يذكرىا ، المعمميىي دعوى من : فيي إشارة من البخاري إلى احتمال االتفاق

نما استنبطيا المعممي ، البخاري لكني وجدت االستقراء ال ، باالستقراء -قد يزعم  -وا 
 .(ٔ)وىو يرجح أنيما واحد، فقد يفرق البخاري التراجم وال يقرنيما ببعض، يدل عميو

                                      
 ومن أمثمة ذلك : ( ٔ)

ذكر بعدىا ترجمة محمد بن عيسى الوابشي، ثم ذكر ، ترجمة محمد بن القاسم بن عيسى بن سميع -1
، «يقال ىو األول»: وقال البخاري في آخر ترجمتو، ترجمة محمد بن عيسى بن سميع القرشي

، (ٕٙوانظر بيان خطأ البخاري البن أبي حاتم )رقم، (ٕٖٙ -ٖٓٙرقم  ٖٕٓ/ٔالتاريخ الكبير )
 . (٘ٗ- ٗٗ/ٔوالموضح )

إن لم يكن ىو »: قال البخاري، عن محمد بن أبي محمد(: )عبد اهلل بن عيسى الـَجـَنـِدي: وترجمة -2
وىو )عبد اهلل ، وقبمو ذكر المقصود، وذكر قبمو راوًيا آخر ال عالقة لو بالـَجَنِدي، «فال أدري، األول

)محمد بن : وفي ترجمة، (ٙٔ٘، ٗٔ٘رقم ٗٙٔ -ٖٙٔ/٘التاريخ الكبير )، بن عيسى بن بحير(
(. وقد جمع بينيما ٕٕٙ -ٕٕ٘/ٔأبي محمد عن أبيو عن ابى ىريرة( بّين البخاري دليل الجمع )

 . (ٕٚٔ-ٕٙٔ/٘في الجرح والتعديل ) ابن أبي حاتم
إن لم يكن ابن أبي جميمة ىذا »: قال البخاري في آخرىا، محمد بن أبي جميمة النصري: وترجمة -3

، وبعدىا بأربعين صفحة ترجم لمحمد بن سميمان أبي ضمرة النصري . «فال أدري، ابَن سميمان
، (ٜٛ، ٛ٘/ٔانظر التاريخ الكبير ) . «فال أدري، إن لم يكن محمَد بَن أبي جميمة»: وقال أيًضا

 . (ٕٜٖ/ٚولذلك جزم ابن حبان بأنيما واحد في كتاب الثقات )
قد يستعممو البخاري فيمن يرجح فيو الجمَع بين « فال أدري، إن لم يكن فالن»: وىذا التعبير

، كميب إن لم يكن ابن»: قال فيو، كما تجده في ترجمة  حبيب بن ُجـَري النيدي الكوفي، الراويين
: ُجـَري بن كميب النيدي : في حين قال في ترجمة والده، (ٖٗٔ/ٕالتاريخ الكبير )، «فال أدري

 =. (ٕٗٗ/ٕالتاريخ الكبير )، «أراه والد حبيب»
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الوىَم إلى البخاري فيما فَـّرَق  ولم أجد الرازيين )أبا حاتم وأبا زرعة( والخطيب البغدادي ناسِبين=

مما يدل ، ترجمتو لكنو نبو فيو عمى العالقة بنحو ىذه العبارة فيما يحكونو عنو من أوىام التفريق
 . عمى أنيم َيعدُّون قوَلو ىذا مما ُيبرُّْئ ساحتو من احتمال الوىم

: فرقيا عن ترجمة، )محمد بن عمرو بن الحسن بن عمي بن أبي طالب الياشمي المدني(: وترجمة -4
 . فال أدري، إن لم يكن ىذا ىو األول»: ثم قال في الثاني، عن زينب(: )محمد بن عمرو الياشمي

وكان فرق بين الترجمتين بترجمة )محمد بن عمرو بن ، محمد بن عمرو بن الحسن(: يعني
ه فيو فاالشتبا، مع أن الخزاعي يروي عن جدتو زينب، الحارث بن المصطمق الخزاعي األزدي(

وقد عّد ابن عساكر ىذا  . (ٜٔٔ -ٜٛٔ/ٔفانظر التاريخ الكبير ) . مع ذلك لم يقرن بينيما، كبير
 . (ٛٔ/٘٘الفعل من البخاري تفريًقا بين الترجمتين )
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 . (1)وقد يقرن البخاري ترجمتين وىو يقول بالتفريق
 .(ٕ)وىو ال يقول بالجمع، ما يوىم الجمع ويقول، وقد يقرن البخاري ترجمتين

                                      
 كما في ترجمتي عباد بن كثير : (ٔ)

 . (1641رقم ٖٗ/ٙالتاريخ الكبير ) . «فيو نظر: عباد بن كثير الرممي »: قال في األول -1
التاريخ الكبير ، «سكن مكة، تركوه: عباد بن كثير الثقفي البصري »: وقال في التالي لو -2

 . (ٕٗٙٔرقمٖٗ/ٙ)
ولذلك صرح  . أنيما عند البخاري اثنين: واختالف منزلة الجرح والتعديل، وواضح من اختالف البمد

وقد جرى عمى أن ، (ٕٗٓٚرقم  ٔٛٔ/ٚمغمطاي أن البخاري فرق بينيما في إكمال تيذيب الكمال )
والذىبي في الميزان ، (ٗ٘ٔ -٘ٗٔ/ٗٔالبخاري يفرق بينيما كل من المزي في تيذيب الكمال )

 . (ٖٓٔ -ٓٓٔ/٘وابن حجر في التيذيب )، (ٖٖٜٖ، ٕٖٜٖرقم ٖٓٗ -ٖٖٙ/ٕ)
وىي ، ترجم البخاري عقبيا مباشرة ترجمة مقرونًة بيا، ثابت بن ُىْرمز أبي المقدام الحداد: ( في ترجمةٕ)

ويقال: ، قال أحمد: ىو ثابت بن ىرمز»: وقال البخاري فييا، ثابت بن ُىـَريمز )بالتصغير(: ترجمة
، ورغم أنو ذكر ما يوىم أنيما واحد، فُرغم أن البخاري قرن بينيما . (ٕٚٔ -ٔٚٔ/ٕالتاريخ )، «ىريمز

فرق بينيما ، بن أبي حاتمفا . لم يفيم أحٌد أن البخاري يريد الجمع، وأن ابن ُىـَريمز ىو ابن ىرمز
ومن زعم أنو ثابت بن »: وقال، (ٕٗٔ/ٙوابن حبان في الثقات لم يجمع بينيما )، (ٜ٘ٗ، ٛ٘ٗ/ٕ)

إن من سمى ابن ُىـَريمز بابن ُىْرمز : ففيم أن مراد البخاري أن يقول، «فإنما توّرع عن التصغير، ىرمز
بدليل أنو ما ، ولم يعدىما المزي واحدا. بقوال أنو جمعو بالذي س، إنما سماه بذلك تورعا عن تصغيره

-ٖٓٛ/ٗكما في تيذيب الكمال )، ذكر في شيوخ ابن ىرمز أحدا من شيوخ أو تالمذة ابن ىريمز
ٖٛٔ) . 

فابن ىريمز )المصغر( يروي عنو مغيرة بن ِمْقَسم ، وطبقتيما تكاد تكون واحدة، رغم أن االثنين كوفيان 
مع ذلك ما  . ثوري وشعبة المذين يرويان عن ابن ىرمز )مكبرا(الذي يشترك في بعض شيوخو مع ال

 . وال اّدعاه المعممي وال من سبقو عميو، أراد البخاري الجمع
واتحاد الطبقة كل تمك القرائن لم تكن باألمور ، واتحاد البمد، والعبارة الموىمة بالجمع، فاقتراُن الترجمتين

وال حتى عند المعممي ؛ إال عند محقق )تيذيب ، بين الترجمتينالكافية العتبار أن البخاري أراد الجمع 
غافال عن داللة تفريق ، وظنو يقصد التنبيو عمى الجمع، الكمال( الذي اغتّر بظاىر تصرف البخاري

 . البخاري نفسو لمترجمة في ترجمتين اثنتين ِتباًعا
  . لتصرف البخاري أن تعمم أن المعممي لم يمتزم بداللة ىذه القرينة في فيمو: الميم
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، (ٔ)كما يصرح ىو بذلك، وتكون لراو واحد، وقد يفرق البخاري التراجم بال اقتران
 .(ٕ)وقد يشير إلى شكو في الجمع في أحد تمك التراجم

  

                                      
« فال أدري ، إن لم يكن ابن زرعة» : وقال في آخر ترجمتو، ترجم البخاري لسعيد الحمصي الشامي (ٔ)

وىو يرجح أنيما ، ففرق الترجمة . (ٕٚٗ/ٖثم ترجم في باب آخر لسعيد بن زرعة )، (ٛٙٗ -ٙٙٗ/ٖ)
 . واحد

وعمن ، ي أيضا عمن اسمو الحكم بن أبي خالدوذكر في ترجمتو أنو ُرو ، ترجم البخاري لمحكم بن ظيير (ٕ)
مع أنو ترجم ، (ٖ٘ٗ/ٕالتاريخ الكبير )، «فال أدري ما ىذا من ذاك» : ثم قال، اسمو الحكم المكي

وقال ، (ٕٖٗ/ٕولمحكم المكي أيًضا ترجمة منفصمة )، (ٖٖٛ/ٕلمحكم بن أبي خالد ترجمة منفصمة )
، «فال أدري ما ىذا من ذاك»: الحكم بن أبي خالد كذلكفي ترجمة المكي بعد أن ذكر أن في الرواة 

  . كما قال في ترجمة الحكم بن ظيير
  . كما في تعميقو عمى ىذه التراجم، وقد رجح المعممي أنيم واحد  
 . بل ظاىر عباراتو التوقف عن الجمع بينيا، وما قرن التراجم بعضيا ببعض، لكن البخاري فرق 
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  بحث الااني:امل
 الدليل الااني عرض ومهاقشة

من التراجم التي أوردىا البخاري : أنو وجد كثيرا رحمو اهللممعممي ل الدليل الثاني
أو األرجح أنيا كذلك ولو ، كان الصواب فييا أنيا لشخص واحد، متتابعًة )مع الَقْرن(

وأن ، فزعم المعممي أنو ال يصح تفريق التراجم إال مع الجزم بافتراق الرواة، ظنِّا راجًحا
: ا كان يفعمو البخاريوأن ىذا ىو م، غمبة الظن بافتراقيم ال تكفي لمتفريق بين التراجم

 . لإلشارة إلى احتمال االتفاق من خالل ىذا االقتران، يترجم ترجمتين، مع َقْرنيما
، «ودليل الخطيب عمى جزمو» : فانظر إلى المعممي وىو يتعقب الخطيب بقولو

لكنو ال »: لكنو يقول، وفي موطن آخر يصرح المعممي بقوة دليل الخطيب في التوىيم
فال يزال في الجزم »: ، ويدافع عن البخاري في موطن ثالث فيقول(ٔ)«يبمغ حد القطع
ن كان ىو الراجح فيما يظير، باالتحاد وقفة ، وىذا شأن المعممي في عامة ما ال (ٕ)«وا 
 . (3)يزعم صواب موقف البخاري ألنو تورع ولم يجزم، يجد لو جوابا

أن يجمع البخاري  لوجب، إذ لو كان األمر كما يزعم: وىذه مغالطة من المعممي
ن كان احتمال االفتراق ، ما دام احتمال الجمع ىو األقوى، الترجمتين في ترجمة واحدة وا 

حب التدقيق في ذكر موجودا بدرجة أضعف، مع التنبيو إلى احتمال االفتراق )لو أ
وألن داللة تفريق الترجمة عمى ، ؛ ألن الحكم يجب أن يكون لألرجح ظنامستندات رأيو(

فاستعمال القرن مع التفريق سيؤدي إلى ، مع أقوى من داللة القرن عمى الجمععدم الج
 . عند رجحان الجمع عمى االفتراق عند البخاري، ضّد الحكم الذي يقتضيو حال الترجمة

وأن ، وأما محاولة المعممي باإلييام بأن الجمع ال يكون إال مع القطع بالجمع
ن الجمع فيي مغالطة ثانية ؛ إذ إن عمم ورود احتمال االفتراق ولو بضعف يمنع م

                                      
 . (ٕٓ/ٔوعمى الوىم الخامس )، (ٓٗ/ٔالعاشر )( في تعميقو عمى الوىم ٔ)
 . (ٚٗٔ/ٔ( في تعميقو عمى الوىم الثامن واألربعين )ٕ)
  . (ٕٙٔ، ٕٓٔ، ٛٔٔ/ٔ) ٖٛ، ٖ٘، ٖٖالوىم  : انظر مثال (ٖ)
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وال يمزم فييا ، تفاريعو يصح إثباتيا باليقين وبالظن الراجح، تراجم الرواة كغيره من العموم
َح عند عالم َجـْمُع اسمين لراو واحد. القطع وجب عميو جمعيما في ترجمة ، فإن َترجَّ
ح التفريق. ، واحدة  لكي ال ُيظن أنو ُيرجّْ

فيعترف أن البخاري ، معممي في مواطن أخرى ينقض ىذا التقريرفي حين أن ال
من غير جزم منو ، ورجع عما كان عميو من التفريق، ربما جعل الترجمتين ترجمة واحدة

، فيو يرجح الجمع مع عدم الجزم ! وحتى عندما يذكر البخاريُّ حديث رجل (ٔ)في ذلك
المعممي عمى جزم البخاري أنيما ال يدل ذلك عند : في ترجمة آخر يشبيو في االسم

 .(2)شخص واحدٌ 

                                      
عمق عميو المعممي بأن البخاري قد جعميما ترجمة ، لما خّطأ أبو حاتم البخاريَّ في فصمو بين ترجمتين ( ٔ)

ولم يجزم بأنيما ، ىما في التاريخ في ترجمة واحدة»: لكن المعممي قال، يريد أبو حاتم كما، واحدة
 من غير جزم ! ، يعني جمعيما . (ٖٜٔبيان خطأ البخاري )رقم  . «واحد

أورد البخاري إسناًدا سمى الراوي فيو رجال في ، إبراىيم بن ُبديل الخزاعي في التاريخ الكبير: وفي ترجمة 
فممجرد ذكر االسناد ، ومع أن االسم مختمٌف تماما )إبراىيم( و)عبد اهلل(، عبد اهلل بن بديل(اإلسناد بـ)

في ىذه الترجمة ذكر عبد اهلل بن بديل  يوسيأت»: الذي فيو ذكر عبد اهلل في ترجمة إبراىيم قال المعممي
ىيم وعبد اهلل واحدا عن عمرو بن دينار فكأن المؤلف رحمو اهلل تعالى يشير إلى احتمال ان يكون ابرا

ال مانع أن يجمع البخاري بين : فعند المعممي . (ٙٛٛرقم  ٕ٘ٚ/ٔالتاريخ الكبير ) . «أو أخوين
فعند المعممي لم يشترط البخاري ، اسمين متباينين في ترجمة واحدة عمى احتمال أنيما شخص واحد

ولمجرد ، يفرق لعدم الجزم –معممي عند ال –واكتفى باالحتمال ! فما بال البخاري ، الجزم بأنيما واحد
 االحتمال إذن ؟!

ذكر المؤلف ىذه الترجمة ىنا في عداد الصحابة » : قال المعممي، وفي ترجمة يزيد بن نعامة الضبي 
" تابعي ال صحبة لو حكى البخاري ان : وقال ابن أبي حاتم . يقتضى أنو يرى أن ليذا الرجل صحبة

ب التيذيب عن عمل الترمذي عن المؤلف أن حديث ىذا الرجل في تيذي: أقول . لو صحبة وغمط "
 (3144رقم  ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٛالتاريخ الكبير ). «مرسل، فكأنو إنما ذكره ىنا لالحتمال

أورد البخاري حديثًا لراو آخر ىو حبيب بن الشييد الـِمْصري ، في ترجمة حبيب بن الشييد الَبْصري (ٕ)
فيعمق المعممي عمى توىيم الخطيب لمبخاري ، (ٕ٘ٔٙرقم   ٕٖٓ/ٕكما في التاريخ الكبير )، )بالميم(

لعل »: فيقول المعممي، وأن البخاري ذكر في ترجمة البصري حديثًا لممصري، مقرا بالتفريق، بيذا الجمع
نما ذكرىا آخر الترجمة لالحتمال، البخاري لم يجزم بأن الحكاية لحبيب بن الشييد البصري إلى ..« . وا 

   . (ٙٛ/ٔ) -ٖٕالوىم  –كما تراه في الموضح ، تعسَّفآخر كالمو الم
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وال الجمع في ، فال الترجمتان المقرونتان تدالن عمى التفريق )عند المعممي(
كما أنو ال ، وال يجزم البخاري مع الترجمتين المقرونتين، ترجمة واحدة يدل عمى الجمع
 يجزم في الترجمة الواحدة !!

إن تفريق البخاري : ولقيل، ن عكس تقريرهولو كان األمر كما زعم المعممي ألمك
فيو عندما فّرق بين التراجم دّل عمى قطعو باالفتراق ! ويدعم ، ال يكون إال مع القطع

 . ىذا االّدعاء أن داللة التفريق أقوى في الداللة من داللة الَقْرِن المزعومة
وي حتى يصل درجة الشك )تسا، نعم .. قد َيْقَوى االحتماُل عند البخاري

 .(1)لكنو يصرح بالشك، وىنا قد يعقد ترجمتين لمراوي أو يجمع، االحتمالين(
وفي مثل ىذه الحالة قد يؤخذ عمى اإلمام البخاري شكو عند ظيور الترجيح 

 .(2)وعدم وجاىة االلتباس
                                      

 كقولو في : (ٔ)
، ابَن سميمان: إن لم يكن ابن أبي جميمة ىذا»: محمد بن أبي جميمة النصري الحمصي: ترجمة -

محمد بن سميمان أبو »: ثم أعاد ترجمتو في . (ٕٕٔرقم ٛ٘/ٔالتاريخ الكبير ) . «فال أدري
رقم ٜٛ/ٔالتاريخ الكبير ) . «لم يكن محمد بن أبي جميمة فال أدريإن »: ،  وقال«ضمرة النصري

ٕٕٚ.) 
: قال أبو عبد اهلل، سمع منو عبد اهلل بن عون، قولو: محمد الزىري الكوفي»: وكقولو في ترجمة -

ن لم يكن ىو محمد بن محمد بن األسود الزىري  ٛٛ/ٔالتاريخ الكبير ) . «فال أدري من ىو، وا 
 . (ٖٕٗرقم 

حديثو مرسل ، روى عنو أبو الجحاف، عن زينب: محمد بن عمرو الياشمي»: في ترجمةوكقولو  -
التاريخ  . «يعني محمد بن عمرو بن الحسن . فال أدري، لم يصح، إن لم يكن ىذا ىو األول

 . (ٓٛ٘رقم  ٜٔٔ/ٔالكبير )
 -ٖ٘/ٔالكبير ) ترجمتو لـ)محمد بن إسماعيل بن سعد بن أبي وقاص( في التاريخ: وقد يكون من ذلك (ٕ)

إال أنو عاد وقال في ترجمة إسماعيل بن ، فرغم أن البخاري ترجم لو ترجمة مستقمة، (ٗ٘رقم  ٖٙ
ثم عمق عمى ذلك ، «وقال بعضيم عن الزىري عن محمد بن إسماعيل»: محمد بن سعد بن أبي وقاص

الحافظ ابن حجر (. بل نقل 1174 رقم ٖٔٚ/ٔ)، «والصحيح إسماعيل بن محمد، وىو وىم»بقولو: 
= وىو أن البخاري قال في ترجمتو لـ)محمد بن إسماعيل ، عن )التاريخ الكبير( ما ليس في مطبوعتو
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رقم  ٔٚ٘ -ٓٚ٘/ٙلسان الميزان )، «ىذا ال آَمُن أن يكون غير محفوظ»: بن سعد بن أبي وقاص(=

ٜٜٙٗ) . 
إسماعيل بن سعد بن أبي وقاص روى محمد بن  »: رغم ذلك فقد قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 

إنما ىو إسماعيل بن : قال أبو محمد، ال أعرفو: سمعت أبي يقول . عن.. ]وبيَّض لمن روى عنو[
، وظن انو حق، ولم يميز البخاري ذلك، فمعل إنسانا غمط فقمب اسم ابيو إلى اسمو . محمد بن سعد

«. كيف يعرف من ليس لو أصل؟!، رفوإنو ال أع: وصدق أبي فيما قال . فأدخمو في ىذا الموضع
 . (ٛٛٔ/ٚالجرح والتعديل )

ومع قسوة عبارة ، (ٜٜٗٙرقم  ٔٚ٘ -ٓٚ٘/ٙومع دفاع الحافظ ابن حجر عن البخاري في المسان )) 
ال لوجب أن يمتزم  ابن أبي حاتم في حق البخاري ؛ إال أن إفراد ترجمٍة لتحريٍف ظاىر خطٌأ وال شك ؛ وا 

ن َنـّبـَو عمى خطئيا، خطٍأ بترجمةالبخاري بإفراد كل  وىو ما لم يفعمو البخاري  ؛ إال في مواطن قميمة ، وا 
لكن  . (ٖٓٔ-ٕٚٔ/ٔ) - ٜٖالوىم  -كما في موضح الخطيب ، كانت موطَن نقٍد وتعقب عميو

َب موقف البخاري . حتى ىنا ؛ بعذر أن التصحيف ليس من . المعممي مع إقراره بوقوع التصحيف َصوَّ
نما ىكذا وقع اإلسناد لديو، يالبخار  والبخاري لم يقطع ، فيو خطأ ممن فوقو وقبمو من الرواة، وا 

 ولذلك جعل الراوي الواحد راويين !! ، بالتصحيف
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ولقوة داللة تفريق الترجمة عمى افتراق المترَجمين كان من جممة تعقبات 
مع تصريحو باحتمال ، التراجم التي يفرقيا البخاري مقرونةالخطيب عمى البخاري بعض 

بأن األرجح كونو ، فيتعقبو الخطيب في ذلك. أن يكون صاحب الترجمة الثاني ىو األول
. فكأن الخطيب (1)ولكن تفريق ترجمتين يجعل األرجح عند المفرّْق ىو افتراقيما، واحدا

مى أن األرجح لديك ىو افتراق األول تفريقك الترجمة في ترجمتين يدل ع: يقول لمبخاري
ما دمَت قد فرقت ، «أحسبو فالنا»فال تبرُأ ساحُتك من الوىم بقولك: ، عن الثاني
وال تبرأ ساحتك مع ىذا . وما دام االحتمال األقوى واقًعا أنيا لشخص واحد، الترجمتين

ترجمتان مع ورود احتماٍل مرجوٍح أنيما ، التفريق إال إن كان األرجح ىو التفريق
 لشخص واحد .

وكل ذلك مما يؤكد قوة داللة تفريق التراجم عمى اختالف أصحابيا في فيم 
 الخطيب .

أن : عرفو المعممي باالستقراء، ىذا اصطالح خاص بالبخاري: فإن قال قائل
ونحن إنما نناقش : قمنا. التفريق مع االقتران ال يدل عمى اختالف المترَجمين عنده

ونبين أنو لم يفيمو أحٌد من العمماء الذين ، ونبّين بطالنو، مزعومصحة االستقراء ال
وتتابعوا عبر األجيال ، خبروا )التاريخ الكبير( أكثر بأضعاف المرات من المعممي

 ما فيم أحٌد منيم من صنيع البخاري ما فيمو المعممي .، والقرون عميو

                                      
وترجم ، أن أباه طمحة خاصم إلى عمر بن عبد العزيز(: ترجم البخاري لـ)محمد بن طمحة بن عبد اهلل (ٔ)

وقال في آخر ، بد اهلل بن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي(بعدىا مباشرة لـ )محمد بن طمحة بن ع
 . (ٖٚ٘، 356رقم  ٕٕٔ -ٕٔٔ/ٔالتاريخ الكبير ) . «أحسبو صاحب عمر بن عبد العزيز»ترجمتو: 

 . (ٖٕ -ٕٔ/ٔكما في الموضح )، وعده من جممة أوىامو، فتعقبو الخطيب في ذلك
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ال فيقال لممعممي تراجم اختالَف الرواة في وجدنا البخاري يذكر في كثيٍر من ال: وا 
فال ُيفرد كل اسم من أسمائو ، ومع ذلك ال يجعميا تراجم مستقمة، اسم صاحب الترجمة

 . (1)وال غير مقرونة، ال ترجمة مقرونة: بترجمة خاصة

                                      
 ومن أمثمة ذلك : (ٔ)

وأورد إسنادا في ترجمتو لمن ُسمي بـ)إسحاق ، م مولى بني نوفل(ترجم البخاري لـ)إسحاق بن سال -ٔ
كما في التاريخ ، مما يدل عمى أنو َعّد التسميتين اسمين لشخص واحد، مولى المغيرة بن نوفل(

 –كما في الموضح ، وبّين أنيما راويان مختمفان، فوىمو الخطيب . (1241رقم ٜٖٛ-ٖٛٛ/ٔ)
  . المعممي الرد عمى ذلكولم يستطع ، (ٛ٘ -ٗ٘/ٔ) -ٚٔالوىم

فمم ، ورغم أن الصواب ىو التفريق، والميم أن البخاري ىنا جمع رغم اختالٍف في معرّْف االسم
فما بال المعممي ينسب  . يجمع البخاري ىنا بين االسمين في ترجمة واحدة إال لمجرد االحتمال

فمماذا ، بالو يزعم أن التفريق مع القرن يشير إلى االحتمال إليو أنو ال يجمع إال مع الجزم ؟! وما
 لم يفعل البخاريُّ ذلك ىنا ؟!

وذكره في إسناد ، وذكر أنو ىو )الَكْيخاراني(، ترجم البخاري لـ)عطاء بن يعقوب مولى بني سباع( -ٕ
بن ببيان أن )ا، فوّىمو الخطيبُ ، (ٜٖٓٓ رقم ٛٙٗ -ٚٙٗ/ٙالتاريخ الكبير )، أنو )ابن نافع(

كما تراه في ، ووافقو المعممي عمى أن ىذا ىو األشبو، نافع الكيخاراني( غير )ابن يعقوب(
 . (ٖ٘ٔ -ٛٗٔ/ٔ) – ٜٗالوىم  –الموضح 

 . ولم يفرد البخاري ابن نافع الكيخاراني بترجمة
وذكر في ترجمتو إسناًدا ُسمي فيو ، وترجم البخاري لـ)بابي مولى عباس بن عبد المطمب الياشمي( -ٖ

فزعم المعممي أنو ، (ٖٕ٘ٗرقم ٖٓٔ/ٛ( )ٜٗٛٔرقم ٖٗ/ٕكما في التاريخ )، بـ)نابي( بالنون
 . بدليل أنو أورد االسم اآلخر في الترجمة األولى، أراد التنبيو عمى االختالف في اسمو

ولما وّىم الخطيُب البخاريَّ في ذلك ؛ ألنو وقع في نسخة الخطيب تسميتو في الترجمة األولى 
وزعم ، (ٙٚ -ٗٚ/ٔ) -ٕٓالوىم –كما في الموضح ، في المرتين التي ورد فييا اسمو)بابي( 

، المعممي أن نسختو الخطية وقع فييا ضرٌب وتضبيب فوق ورود االسم في آخر الترجمة األولى
أخذ عمى ، وأنيا تنبيو من البخاري لالختالف، وأن صوابيا في ىذا الموطن أنيا )نابي( بالنون

 . ل البخاري خطأ نسختو من )التاريخ الكبير(الخطيب أنو حمّ 
 . (ٖٓٔ/ٛكما في تعميقو في التاريخ الكبير )، لكن المعممي رجح أنو )بابي(بالباء

 وىنا لدينا سؤاالن :
 . ال العكس، فيو األولى أن ُينّبو في ترجمتو أنو بالباء )بابي(، ما دام الخطأ ىو )نابي(: األول
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  . ولم ينبو في )نابي( إليو، اري في )بابي( لالختالفنبو البخ: والعكس ىو ما وقع

، ال الختالف أشخاصيا، إن كان البخاري يمتزم التنبيو عمى االختالف بتفريق التراجم: الثاني
 . وليس فييا تنبيو عمى الصواب، فكيف سيعمم بذلك من وقف عمى الترجمة الخطأ )نابي(

 . وال يثبتو استقراء، إلى البخاري منخرم عميومما يدل عمى أن المنيج الذي ينسبو المعممي 
، «ولم يثبت، ِرياح: وقال بعضيم»: وقال في آخر الترجمة، في ترجمة َرباح بن الربيع التميمي -ٗ

 مع شدة االختالف فيو. . ولم ُيِعْد ترجمتو في باب )ِرياح(، (ٜٙٓٔرقمٖٗٔ/ٖالتاريخ الكبير )
، فورد بالباء الموحدة أيًضا، ُمرقَّع بن صيفي: الراوي عنووقد ورد اسمو عند البخاري في ترجمة 

 . (2134رقمٛ٘/ٛكما في التاريخ الكبير )
وىي نسخة ألفية منسوخة ، وىكذا وجدتو في نسخة المكتبة الوطنية بباريس من التاريخ الكبير

 ىـ:٘ٔٗسنة 

 
التاريخ الكبير )وىي والتنبيو الذي تراه في حاشية المخطوط نسخو ناسُخ النسخة اآلصفية من 

بالباء : بخط الدارقطني»: بما يمي، ىـ(ٔٓٔٔنسخة متأخرة ُنسخت عن نسخة باريس سنة 
والدارقطني ىنا يحكي ما ىو  . كما في حاشية التاريخ الكبير نقال عن النسخة اآلصفية، «بواحدة

 . وال يمزم أنو يذكر الراجح عنده، في كتاب البخاري
 صوفيا من التاريخ الكبير :وكذلك ىو في نسخة أيا 

 
 –ومسمم في الطبقات ، (ٜ٘ٗكالفالس في تاريخو ): وقد وافق البخاريَّ عدٌد من أىل العمم

كابن حبان في : ومن يتبع البخاري غالبا، (ٚٙ)رقم  -وتثّبُت منو بالرجوع لمخطوطو النفيس 
منده في معرفة الصحابة وابن ، ( ٕٚٔ/ٖ) -وقد تثبت من مخطوطة ترتيبو لمييثمي  –الثقات 

والذىبي في تجريد أسماء الصحابة ، وابن األثير في )أسد الغابة(، (ٕٜٖرقمٜٔٙ -ٙٔٙ/ٕ)
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 . وىو كتاب ابن األثير، ( اتباعا منو لمكتاب الذي يجرد منوٙٚٔ -٘ٚٔ/ٔ)

 فقد اختمفت ُنسخ كتابو :: وأما أبو نعيم في )معرفة الصحابة(
ورد بالباء الموحدة : (ٜٓٚرقم  ٙٓٔٔ/ٕ) –لعزازي عادل ا: تحقيق –ففي المطبوعة 

 . )َرباح(
ولم يشر ، وأما مخطوطتا كتاب )معرفة الصحابة( ألبي نعيم فقد اختمفتا في ىذا الموطن

رغم الوضوح التام لالختالف ، وىما معتمدتاه في التحقيق، المحقق إلى شيء من ىذا االختالف
 فييما :
 : كالمطبوع، تي ذكرتو بالباء الموحدةوال، نسخة أحمد الثالث: فانظر 
 

 
ىـ( تذكره بالياء المثناة ٘ٚ٘منسوخة سنة ، في حين أن نسخة تشستربيتي )وىي قديمة

 . وبكسر الراء واضحا ذلك فيو

 
ففي نسخة ، وبذلك تنقمب العبارة األخيرة في ىذه النسخة لتكون عمى الضد من سابقتيا

بكسر الراء في االسم ، «وىو وىم، .. وقيل َرباح. بن الربيعِرياح »: تشستربيتي يقول أبو نعيم
 . وفتحيا في الثاني )َربـَاح( الذي حكم بوىمو، األول )ِرياح(

إال أن أباحاتم الرازي وابنو أبا محمد وأبا أحمد العسكري ثالثتيم قد وّىموا البخاري في  
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: وقالوا، الموطن )كما سيأتي( خالفو في ىذا -عمى شدة اتباعو لمبخاري  –حتى الترمذي ، ذلك

كما تراه في عمل األحاديث البن ، )ِرياح(: بكسر الراء وبالياء آخر الحروف: إن الصواب ىو
وتصحيفات المحدثين ألبي أحمد العسكري ، (ٜٔٓٔ)رقم  -خالل نقاش قوي  –أبي حاتم 

(ٔ/ٔٔٙ- ٔٔٛ) .  
راء والياء آخر الحروف( في الجرح ولذلك لم يترجم لو ابن أبي حاتم إال في ِرياح )بكسر ال

  . (ٖٕٗٔرقم ٔٔ٘/ٖوحكى ذلك عن أبيو أبي حاتم )، والتعديل
الكبير : وترجم لو ابن سعد في كتابيو )الكبير( و)الصغير( بالياء آخر الحروف        

ونبو محققا الصغير عمى أنو ىكذا في األصل الخطي بالياء ، (ٖ٘ٔ/ٔوالصغير )، (ٚٚٔ/ٛ)
 . المثناة

ترجم لو بالياء آخر الحروف ، (ٜٕٔ، ٕٗوكذلك فعل خميفة بن خياط في الطبقات )
 . )ِرياح(

ثم لما أعاد ذكره في ، وترجم لو حميد بن زنجوية بالياء آخر الحروف في أول موطن ذكره
ونص محققا طبعتي كتابو عمى ىذا االختالف وأنو كذلك ، موطن آخر ُذكر بالياء آخر الحروف

-، (ٜٚٔ، ٘ٙٔ) -محمد الطبراني /د: تحقيق -طبقات حميد بن زنجويو ، الخطيفي األصل 
 . (ٕٖ٘، ٜٓرقمٜٚ، ٜ٘) –رضوان الحصري /د: وتحقيق

وأكد محققو أنو ىكذا في ، بالياء )ِرياح(: وىكذا ترجم لو ابن أبي خيثمة في تاريخو
الختالَف فيو في وذكر المحقُق ا، موطنين من الكتاب، بال لبس أنيا بالياء آخر الحروف

 ٓٙٙ-ٜ٘ٙ/ٕفانظر تاريخ ابن أبي خيثمة )السفر الثاني ، المصادر األخرى في حاشية التعميق
 . (ٕٚٙٚرقم 

وفي أنساب األشراف ، (ٕٛٓوىو بالياء آخر الحروف )ِرياح( في االشتقاق البن دريد )
 . (ٙٚٗرقمٖٔ٘أ صـ ٚ/ٕٛالجزء األول ، لمبالذري )القسم السابع
وىو في ، ( إلى رباح )بالباء الموحدة(ٖٓٓطبوع المعارف البن قتيبة )صـوتصحف في م

 مخطوطٍة لمكتاب مضبوطة بالياء )آخر الحروف( وكسر الراء :

 
 وفي نسختين أخريين جاء االسم غير جازم بقول من القولين :

 ففي نسخة برلين :
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 وفي نسخة تشستربيتي :

 
، ( الخط فييا محتمل لمباء الموحدة أكثر٘ٙٗٔ وفي نسخة المكتبة الوطنية بباريس )رقم

حيث ُنسخت ، وىي متأخرة جدا، لكنيا نسخٌة سقيمة ال توازي النسخة التي قدمنا بيا تجويًدا لمخط
وأنيا جنت عمى كتاب ، وقد وصفيا محقق الكتاب ثروت عكاشة بأسوأ األوصاف، ىـٕ٘ٙٔسنة 

 (  :ٕٛ) –مقدمة تحقيق المعارف  –ابن قتيبة 

 
فقد وصفيا ثروت ، (ٖٖٛٗوالحال كذلك في النسخة األخرى لممكتبة الوطنية بباريس )رقم 

 . بل إحداىما أصٌل لألخرى، كالسابقة، وىي متأخرة جدا، عكاشة برداءة الخط

 
، حدثنا عبد الرحمن بن ميدي ، حدثنا محمد بن بشار»: وقال الترمذي في العمل الكبير

قال: كنا مع النبي ، عن حنظمة الكاتب ، عن المرقع بن صيفي  ،عن أبي الزناد، حدثنا سفيان
  . . الحديث. صمى اهلل عميو وسمم في غزاة فمر بامرأة مقتولة

عن رياح بن الربيع  ، عن المرقع : إنما ىو، حديث سفيان ىذا خطأ: قال أبو عيسى
  . ىكذا رواه غير واحد عن أبي الزناد . )أخي حنظمة الكاتب(
 ا عن ىذا الحديث فقال: رباح بن الربيع. ومن قال: رياح بن الربيع ىو َوْىٌم. وسألت محمد

، وقد روى بعض ولد رياح غير ىذا عن جده . قال أبو عيسى: رياح بن الربيع أصح
 . «رياح: وىكذا قال عمي بن المديني . وقال رياح بن الربيع

تحقيق السامرائي : يماخالفا لمطبوعتيو كمتي، ىذا ما جاء في مخطوط العمل الكبير
، (ٕٚٚرقم  ٖٚٙ -ٕٚٙ/ٕوتحقيق حمزة ديب مصطفى )، (ٕٚٗ -ٔٚٗرقم  ٕٓٙ -ٜٕ٘)
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 . المتين امتألتا بالتناقضات التصحيفية الظاىرة في ىذا الموطن
 وسأضع مصورة المخطوط بعدة تقنيات ليكون أوضح :

 

 

 
، ولكنو يخالفو، الموحدة(فالترمذي ىنا يحكي عن البخاري أنو يرجح أنو رباح )بالباء 

، أنيم رووا عنو بالياء )آخر الحروف(: ويستدل لخالفو بما يرويو أحفاُد ىذا الراوي عن جدىم
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 . )رياح( بالياء )آخر الحروف(: ويحكي الترمذي عن عمي بن المديني أنو كان يقول ذلك 
يو اسم ىذا وقد ورد ف، وبيذا االسم، ولمترمذي كتاب في )تسمية أصحاب رسول اهلل ^(

 . (ٜٔٔ) رقم  -عماد الدين حيدر : تحقيق –حسب مطبوعتو السقيمة ، الصحابي بالباء )َرباح(
تبين ، وبالرجوع إلى األصمين الخطيين من كتاب الترمذي )تسمية أصحاب رسول اهلل ^(

 : ما يمي
بخالف ، وجدتو بالياء آخر الحروف، (ٔ/ٜٕٛٓنسخة مكتبة اللو لي في تركيا رقم ) -ٔ

وال أشار المحقق ، مطبوعة التي زعمت الرجوع إلى ىذا المخطوط مع نسخة أخرىال
 إلى ىذا االختالف !

 
فيي ترجح أن االسم في ، (ٕٓٗٛأما النسخة األخرى وىي نسخة شييد عمي )رقم  -ٕ

 )َرباح( بالباء الموحدة :: الكتاب ىو
             

 
وخالفو في )العمل الكبير(، ، الصحابة فيل كان لمترمذي رأي وافق فيو البخاري في تسمية
 . أم ما وقع في كتاب الترمذي )نسخة شييد عمي( تصحيف

أن كالم الترمذي في العمل الكبير المؤيد بالمخطوط والسياق المقتضي لترجيح الياء : يبقى
 . ىو الرأي األرجح في نسبتو لمترمذي، مع مخطوط اللو لي من كتابو اآلخر، )المثناة(

فالذي وجدتو في مطبوع : بالنسبة لنقل الترمذي في العمل الكبير عن عمي بن المدينيوأما 
كما في تسمية من ُروي عنو من أوالد العشرة ، كتاب عمي بن المديني )َرباح( بالباء الموحدة

في طبعة ، وىو كتاب اإلخوة واألخوات لعمي بن المديني، وغيرىم من أصحاب رسول اهلل ^
 (.ٕٜٗرقمٛٛباسم الجوابرة )/د: وفي طبعة بتحقيق، (ٜٙرقم ٚٔٔاز )عمي جم/بتحقيق د

وىو ىكذا في مخطوطة الكتاب الفريدة التي تناولت ىذا الموضع من كتاب عمي بن 
أما النسخة األخرى فميس فييا موضع ىذا االسم ، (ٕٚالمديني، وىي نسخة الظاىرية )رقم 

 أصال :
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في األصل الخطي ؛ ألنو أصل واحد ؛ وألن ، ردافاحتمال التصحيف ما زال وا: ومع ذلك

فاحتمال التصحيف فيو ، أما نقل الترمذي عن عمي بن المديني . االسم لم ُيضبط فيو بالحروف
 . ضعيف ؛ ألن المعنى والسياق يؤكد صحتو

ما نقمو البييقي عن البخاري ، ويؤكد صحة القراءة من مخطوط العمل الكبير لمترمذي
قال البخاري: رباح بن الربيع أصح، ومن قال رياح فيو وىم. كذا قال » : الحيث ق، والترمذي
لكن اختل ىذا النظم في طبعة السنن الكبرى بتحقيق ، (٘٘ٔ/ٜ)السنن الكبرى ) . «أبو عيسى

قال البخاري: رباح بن الربيع أصح، ومن قال رياح فيو » : حيث جاء الكالم فييا ىكذا، التركي
: وعمى كل حال . بزيادة واو قبل حكاية كالم الترمذي، (ٖٖٓ/ٛٔ)، «يسىوىم. وكذا قال أبو ع

فكالم الترمذي وسياقو ال يحتمل تصويب ىذا النقل الذي جاءت بو عبارة البييقي في طبعة 
 . كما سبق بيانو، التركي

أخو حنظمة بن : َرباح بن الربيع»: وفي المؤتمف والمختمف لعبد الغني بن سعيد األزدي
 . (ٜٙ٘رقمٖٛ٘/ٔالمؤتمف والمختمف )، «وقيل: بالياء، الربيع

كما في نقل ، لكن الراجح أنو يرجح الياء آخر الحروف، واختمف النقل عن الدارقطني
في الجامع لما في المصنفات الجوامع من أسماء الصحابة ، الرُّعيني عنو مضبوطا بالحروف

دونما ترجيح صريح ، ذكر االختالفوأما في المؤتمف والمختمف لمدارقطني فقد  . (ٖٔٙ/ٕ)
(ٕ/ٕٔٓٛ .) 

ِرياح بالياء المعجمة : وقيل فيو»: فقال في ترجمة َرباح بن الربيع، وكرر ذلك ابن ماكوال
 . (ٔٔ/ٗاإلكمال )، «باثنتين من تحتيا

؛ ح أنو ِرياح )بالياء آخر الحروف(فرغم أن كالمو ظاىر في كونو يرج: وأما ابن عبد البر
إال أن ىذه العبارة ، ألنو نقل فيو عبارة الدراقطني أنو ال يوجد في الصحابة من يقال لو رياح غيره

وجاءت بخالف صوابيا ، تصحفت في مطبوعة الكتاب بتحقيق البجاوي فتصحفت الترجمة كميا
(ٕ/ٗٛٙ) . 

إال أن وجود نسخ موثقة تحكي خالف ، فتكرر فييا األمران، وأما مخطوطات الكتاب
 يؤكد أن ىذا ىو الصواب في االستيعاب :، وبالضبط والنقط الظاىر، الجادة
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حتى إن الحافظ ابن حجر يحكي عن العمماء النقيضين ! فيقول : واالضطراب فيو كبير

وصحح الباوردي ، وجزم ابُن حبان وابن عبد البر وأبو نعيم أنو بالياء المثناة»في التيذيب: 
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 -"قال بعضيم رباح : وقال البخاري . والعسكري والحازمي أنو بالياء المثناة أيضا والدارقطني

، "ليس في الصحابة أحد يقال لو رباح إال ىذا: وقال الدارقطني، ولم يثبت" -يعني بالموحدة 
وكأنو أخذه ، (ٖٖٕ/ٖالتيذيب )، «وأما عبد الغني األزدي فذكره بالموحدة . عمى اختالف فيو"

: ثم يقول الحافظ في اإلصابة . (ٜٖٔ -ٖٛٔ/ٗفي إكمال تيذيب الكمال ) من مغمطاي
 . (ٕٓٚ٘رقم  ٓٛٗ/ٖ، وانظر أيضا ٕٙٔٚرقم ٛ٘٘/ٖاإلصابة )، «واألكثر أنو بالموحدة»

 وعامة ما نقمو مغمطاي وابن حجر في )التيذيب( الواقع في الكتب ضده!
والسنن ، كمسند اإلمام أحمد ،ومع أن ىذا الصحابي لو ذكر في كتب الرواية المشيورة
لكن ، مما يمكن معو الترجيح، ألبي داود ؛ إال أن االضطراب نال ىذه الكتب وأصح مطبوعاتيا

 . بصعوبة
وقد عقد لو ، في مسند اإلمام أحمد في طبعة مؤسسة الرسالة وطبعة المكنز كمتييما: فمثال

: في حين أن ابن عساكر يسميو في كتابو، ورد بالباء الموحدة )َرباح(: اإلمام أحمد مسنًدا باسمو
َرباح بن : وُيقال»: ثم يقول، ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثيم أحمد في المسند بـ)ِرياح(

 . (ٓٗٔ)رقم ، «الربيع
مسند رياح بن الربيع أخي حنظمة تقدم في » : والحافظ ابن حجر في أطراف المسند يقول

، (ٜٖٗ/ٕإطراف الُمْسِند المعَتِمي بأطراف المسَند الحنبمي )، «تحتحنظمة وىو بالياء المثناة من 
 . (ٖٔ٘/ٗوكذلك فعل في إتحاف الميرة )

في ، (ٜٕٙٙتُـقيُّْده طبعُة مؤسسة الرسالة بالياء آخر الحروف )رقم : وفي سنن أبي داود
نسخ في الحاشية )رقم ولكنيا تذكر االختالف القوي بين ال، حين تُـقيُّْده طبعُة دار التأصيل بالباء

ٕٙٚ٘.) 
 فما بالك ببقية المصادر ؟! 

 : عمى أني تثبت من تسميتو في بعض المصادر
فقد رجعت ألصمو المخطوط فوجدتو ، (ٛ٘رقمٜ٘كالمفاريد ألبي يعمى الموصمي )رقم  -ٔ

 . )ِرياح( بالياء المثناة: مطابقا لممطبوع
بي عاصم في موطنين من كتابو وقد أورده ابن أ، وكاآلحاد والمثاني البن أبي عاصم -ٕ

وىو ىكذا في ، وفي الموطنين كمييما أورده بالياء المثناة )ِرياح(، (ٜٔٙ، ٖٛٓ)رقم 
كل من »: (ٕٕٔ/٘رغم ذلك قال المحقق في الحاشية ) . مخطوطة الكتاب الفريدة
 فما أبعد ىذه الكمية عن الواقع !!، .«. ترجمو ذكره بالباء الموحدة

 األول من اآلحاد والمثاني :وىذه صورة الموطن 
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 وىذه صورة الموطن الثاني منو :

 
أن جد الصحابيين حنظمة الكاتب : ومما َتترّجُح بو الياء )المثناة( عمى الباء )الموحدة(

وعميما ، فيما ابنا الربيع بن صيفّي بن رياح، وأخيو ِرياح كان اسمو رياحا )بالياء المثناة( أيًضا
وىذا نسب محفوظ معروف مشيور ، أكثم بن صيفي بن رياح: عند العربىو الحكيم المشيور 

وأما عالقة ذلك بالترجيح في  . أن أبا جدىما اسمو رياح )بالياء آخر الحروف(: ال ُيختمف فيو
فيو أنو من عادة العرب )قديما وحديثا( أن تسمي األحفاد بأسماء : اسم الصحابي رياح بن الربيع

منتشرة في كثير من المجتمعات ذات الحياة األسرية المتماسكة والتي بل ىذه عادة ، األجداد
فإذا وجدنا في اسم ىذا الصحابي الذي اخُتمف في اسمو ىل ىو  . لدييا اعتزاز باالنتماء العائمي

مشيور ، ِرياح )بالياء( وىو اسم قميل الدوران ؟ أم َرباح  ؟ ثم وجدنا في أجداده من اسمو ِرياح
 . كان ىذا قرينة مرجحة لالسم القميل الدوران، فون في ضبطووال يختم، بذلك

ُمـَرقَّع بن  : وىو، أال ترى أن في أحفاد ىذا الصحابي راويًة مترجًما في رجال الكتب الستة
ليكون كاسم جده ، فرياح سمى ابنو بـ)صيفي(، صيفي بن رياح بن الربيع بن صيفي بن رياح

وجودة في العرب وغيرىم من المجتمعات ذات االنتماء )صيفي بن رياح( ! وىذه أيضا عادة م
 . العائمي القوي
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ن أمكن الترجيح، والقطع في مثل ىذه الحالة غير ممكن ولذلك كرر ىؤالء العمماء  . وا 

من عدم ، ولم يفعموا ما يفعمونو عادًة في التصحيفات المتيّقنة . مع ترجيحيم، ذكر االحتمال
 . إيرادىا كاحتمال

كما يزعمو المعممي ، يترجم البخاري لرباح في باب )ِرياح( أيضا لالحتمال ومع ذلك لم
فمو كان البخاري يعقد ترجمتين لمجرِد وقوع ، فاالختالف ىنا بيذه القوة . من منيٍج لمبخاري

مع ، ولبقاء االحتمال، حكايًة منو لالختالف الوارد فقط، اختالٍف  في اسم صاحبيا في األسانيد
وعدم الجزم وارد عمى أقوى ما يكون ؛ إذ سيصعب القول ، فمماذا لم يفعل ذلك ىناعدم الجزم 

، والراجح بخالف قطعو ! ألننا لو قبمنا ذلك وّىنا من قدره في العمم، بأن البخاري قطع  في أمر
فاألصل أن الشأن فيو ، ثم ما دام الخالف في ىذا الراوي بيذه القوة . وىو في المكان العمّي فيو

 . ال بالقطع المتيقَّن، ترجيٍح بالظنون المغمّْبة شأن
 . وىذا ىو موطن الشاىد من ىذا العرض كمو لترجمة ىذا الصحابي
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فمو كان من منيجو أن يفرد الترجمة لمجرد اختالف اسم صاحبيا في األسانيد 
مع عدم الجزم، فمماذا يفعل ضد ذلك في ، االحتمالولبقاء ، حكايًة لالختالف الوارد
 تراجم ُأخر كثيرة جدا .

وال اْلتزَم المعممي نفسو أن ىذه القرينة ىي التي تدل عمى عدم تفريق البخاري 
حتى في  -يزعم أن البخاري ال يمزم من تفريقو التراجم  فقد وجدنا المعممي، الواحد اثنين

وأنو ، أن يكون جازما بالتفريق. مما يدل عمى انتقاض تقريره بتقريره -غير المقرونة 
 يناقض زعمو بنفسو .

 ومن أمثمة ذلك :
ثم ، ثم ترجم لرجل آخر، ترجمة )محمد بن يزيد الرحبي( ترجم لو البخاري -ٔ

، فما (2)، فوىمو الخطيب بسبب التفرقة(1)دمشقي(ترجم لـ) محمد بن يزيد ال
، قد يفرق البخاري االسمين في ترجمتين»: كان من المعممي إال أن قال
ن قوي احتمال أنيما واحد ثم إذا كان سياُقو ليما كافيا في إفادة ظن . وا 

 « ."أراه األول" ونحو ذلك: أنيما واحد اكتفى بذلك الظيور عن أن يقول
ورغم أن البخاري ، الترجمتين غير مقرونتين حتى في رواية ابن سيلفرغم أن 

وأنو ، ما زال المعممي يزعم أن البخاري لم يشر لمجمع لظيوره: لم يشر الحتمال الجمع
 لم يخطئ في التفريق كما زعم الخطيب! 

)عبد الرحمن بن أبي : ، وترجمة(3))عبد الرحمن بن أبي الزبير(: ترجمة -ٕ
فكأنو وقع » : فقال المعممي، أبو زرعة في التفريق ، وّىمو(4)واصل(

                                      
 . (ٖ٘ٛ، ٖٖٛرقم  ٖٔٙ/ٔالتاريخ )  (ٔ)
 . (ٔ٘ -ٓ٘/ٔالموضح ) (ٕ)
 . (ٕٙٛ/٘التاريخ الكبير )  (ٖ)
 . (ٖٓٙ/٘التاريخ الكبير  ) (ٗ)
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لمبخاري لرواية يوسف عن فضل عن عمرو " عبد الرحمن بن ابى زبير 
ووضع كال ، ومن وجو آخر عن عمرو " عبد الرحمن بن ابى الواصل "، "

ال يدل ذلك عمى ، . فحتى مع تباعد التراجم(1)«منيما في بابو لالحتمال
 وأن البخاري يريد ذلك ؟!، ؛ ألنو يحتمل الجمعالتفريق عند المعممي 

، ذكر بعده بخمس تراجم (2))محمد بن عيسى أبو يحيى العبدى(: ترجمة -ٖ
، وما زال المعممي يزعم (3)سمع ابن المنكدر(: )محمد بن عيسى العبدي

ورأى أن »، ولكنو لم ينشط لمجمع بين الترجمتين، أنو أراد أنيما واحد
. مع أن الخطيب (4)«يحتاج إلى التصريح بأنيما واحداألمر أظير من أن 

ووَىـًما ، وليس جمًعا، البغدادي وابن حجر العسقالني اعتبرا ىذا تفريًقا
 ! (5)وليس تنبيًيا عمى الصواب

يد بن بريد أو ابن يزيد الموصمي(، ترجم لو فيمن اسمو زيد  (: ترجمة -ٗ
فيمن اسمو ، اء الموصمي، ثم ترجم لزيد بن أبي الزرق(6)وأبوه بحرف الباء

وأنو زيد بن يزيد ، ، وبين الخطيب أنيما واحد(7)زيد واسم أبيو عمى الزاي
ن لم يقرن بين ترجمتييما(8)ابن أبي الزرقاء ، . فزعم المعممي أن البخاري وا 

ن اختمف اسم أبييما عنده، بل فرقيما، ترجمتييما ن لم يكن ضمن ، وا  وا 

                                      
 . (ٕٜٕحاتم )رقم  بيان خطأ البخاري البن أبي (ٔ)
 . (ٜٕٙرقم ٖٕٓ/ٔالتاريخ الكبير  ) (ٕ)
 . (ٖ٘ٙرقم ٕٗٓ/ٔالتاريخ الكبير ) (ٖ)
 . (ٛٗ/ٔحاشية تحقيقو لمموضح لمخطيب )  (ٗ)
  . (ٕ٘ٛٚرقمٕٚٗ/ٚ(، ولسان الميزان البن حجر )ٓ٘ -ٚٗ/ٔالموضح لمخطيب ) (٘)
 . (ٜٕٗٔرقم  ٜٖٛ -ٖٛٛ/ٖالتاريخ الكبير  ) (ٙ)
  . (ٖٙٔٔرقم  ٜٖ٘/ٖالتاريخ الكبير ) (ٚ)
 . (ٛٔٔ/ٔ) -ٖٖالوىم  –الموضح   (ٛ)
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والتالمذة عند البخاري من يشير إلى اتفاقيما مع ذلك فقد أشار الشيوخ 
 البخاري إلى كونيما واحدا ببيان أنيما من الموصل !! كذا زعم المعممي!!

 وىذا حدّّ من المكابرة يدل عمى عدم إنصاف في ىذا التقرير !
ق بل وصل األمر بالمعممي أنو إن لم يجد سبًبا لالحتمال الذي يزعمو سببا لتفري

أن : بل مع توفر أسباب الجزم بكونيما ترجمتين لشخص واحد، الترجمة مع االقتران
وال بد من ، الترجمتان مقرونتان في التاريخ»: يقول بكل جرأة عمى التعصب لمبخاري

فأصبحت دعواه في منيج . (1)«سبٍب َشّكَك البخاريَّ )رحمو اهلل( في كونيما واحًدا
لبخاري، وليس حقيقة موقف البخاري وما يقتضيو َدْرُس البخاري ىي التي تفسر موقف ا

 منيجو بحياٍد وموضوعية !
بل لما وجد المعممي أن البخاري قرن بين ترجمتين لـ)تميم بن حذلم( و)تميم بن 

، ثم وجد المعممي ما (3)، ووىمو الخطيب في ذلك(2)وىما ترجمتان لشخص واحد، حذيم(
زعم أن البخاري قرن ، م باتحاد الترجمتينما يدل عمى أن البخاري في صحيحو قد جز 
، وىذا ما عميو الحال في التاريخ الكبير، بين الترجمتين لما كان األمر عنده محتمال

                                      
)الحارث بن عبد الرحمن : وترجمة، قال ذلك في ترجمة )الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب الدوسي( (ٔ)

 -ٕٕالوىم  –مع تعميق المعممي ، فانظر موضح أوىام الجمع والتفريق، بن أبي ذباب الدوسي المديني(
 . (ٖٖٕٗ، 2432رقم  ٕٕٚ -ٕٔٚ/ٕموازنة بالتاريخ الكبير ) ، (٘ٛ -ٔٛ/ٔ)

، وانظر أمثمة أخرى لجعل المعممي دعواه المجردة في منيج البخاري دليال عمى مناقشة كالم الخطيب 
 : فجعل المدلول عميو دليال

 . (ٜٗ -ٜٓ/ٔ) -ٕ٘الوىم  –في الموضح : ترجمة حكيم بن معاوية -ٔ
 . (ٜٙ -ٜٗ/ٔ) -ٕٙالوىم  –في الموضح : بن مسمم ترجمة حماد بن يزيد -ٕ

  . (ٕٕٔٓ، ٕٕٓٓرقم ٖ٘ٔ -ٕ٘ٔ/ٕالكبير لمبخاري ) (ٕ)
 . (ٔٛ -ٙٚ/ٔ) -ٕٔالوىم  –الموضح ألوىام الجمع والتفريق لمخطيب  (ٖ)
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تصرف البخاري في  –عند المعممي  –ثم جزم بعد ذلك، كما يدل عميو ، بجميع رواياتو
 !(1)الصحيح

لمخطيب فيما وىمو فيو في موافقا ، فحتى عندما يجزم البخاري بجمع المقترنين
، لن يتردد الشيخ المعممي عن أن يؤكد أن البخاري ما قصد التفريق، )التاريخ الكبير(

نما قصد بيان االحتمال  ! (2)وا 
  

                                      
  . (ٜٚ/ٔ) -ٕٔالوىم  –حاشية التحقيق في الموضح ألوىام الجمع والتفريق لمخطيب  (ٔ)
ا القدر من التمّحل مما أفقد تعميقات المعممي استحقاقيا لالعتماد في تعميقو عمى أن ىذ: الحقيقة (ٕ)

ن كانت قد زادت البحث ثراًء بيذا االختالف، الموضح لمخطيب ُح الطمأنينة إلى ، وا  لكنو ثراٌء ال ُيصحّْ
 . نتائج ترجيحات المعممي



 

 
ٕ٘ٔ 

6 
 

 املبحث الاالث: 
 ومهاقشته الدليل الاالثعرض 

بحسب ما يفرضو عميو ، أنو قد وجد البخاري ربما فّرق تراجم في أبواب متباعدة
وال يمكن أن ُيزعم وىم البخاري ، وىي تراجم لشخص واحد، الترتيب اليجائي لألسماء

ما لوضوح ُبعد احتمال وىم البخاري فييا، فييا ؛ إما لتصريحو بالجمع  . (1)وا 
وىما ترجمة واحدة ، وقد يستدل المعممي لذلك بأن البخاري قد فرق بين ترجمتين

 لشيخ من شيوخو ! 
ىو »: فقال في ترجمتو، البخاري لمحمد بن إسحاق الكرمانيفقد ترجم اإلمام 
، ثم ترجم بعد أكثر من (2)«مات سنة أربع وأربعين ومائتين، ابن أبي يعقوب الكرماني

. والكرماني ىذا أحد (3)أبي عبد اهلل الكرماني: مائتي صفحة لمحمد بن أبي يعقوب
أبي يعقوب الذي ترجم لو في وقد بين في الموطن األول أنو ىو ابن ، شيوخ البخاري

وال يمكن أن يظن البخاري شيخو الذي لقيو وشافيو . المحمدين ممن آباؤىم بحرف الياء
ثم بعد أن ذكر البخاري في ترجمتو األولى نسبتو ، وعرفو بالثقة والقبول شخصين اثنين

 لكنية أبيو )ابن أبي يعقوب( انتفى عنو كل احتماٍل مستبَعٍد بالتوىم والخطأ .
فعّد المعممي ىذا التصرف من البخاري دليال عمى أن البخاري ربما فرق بين 

. ومع ذلك ىو يعمم أنيما ترجمتان لشخص واحد، تفريقا متباِعًدا )بغير اقتران(، التراجم
 فكيف مع االقتران ؟!، فإن فعل البخاري ذلك مع تباعد التراجم

 واضحا عمى صحة ما نسبو إلى دليال -ومن اقتنع بقولو  -ىذا سيعدُّه المعمميُّ 
 . وأن مجرد تفريق البخاري لمتراجم ال يدل عمى تفريقو بين أصحابيا، البخاري من منيج

                                      
 . الحفاَظ واألئمَة في ذلك وبيان مخالفتو، سبق قريبا بعض أمثمة ذلك في ادعاء المعممي (ٔ)
 . (ٙٙرقم ٗٗ/ٔالتاريخ الكبير  ) (ٕ)
 . (ٛ٘ٛرقم  ٕٛٙ-ٕٚٙ/ٔالتاريخ الكبير ) (ٖ)
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واكتفى أن يقول في ذكر ىذا الوىم ، ومع ذلك وّىَم الخطيُب البغدادي البخاريَّ  
ح( ى أمٍر أو يحتاج إل، والوىم في ىذا أظير من أن ُيذكر ما ُيسند إليو»: في )الموضّْ
 . (1)«ُيستشيد بو عميو

مستشيدا بكون المترَجم ، ذىب ينفيو عن البخاري، فمما وجد المعممي ىذا التوىيم
وروى عنو في الصحيح، وأن البخاري كان قد بّين أنو ىو ابن أبي ، شيًخا لمبخاري

ىذا كمو مما يمكن أن  وكأن. يعقوب عندما ترجم لو بابن إسحاق في الموضع األول
أو كأن لمخطيب غرًضا بتجاىمو والتغافل عنو ! مع أن ، يخفى عمى الخطيب البغدادي

عندما صرح أن ىذا الخطأ من الوضوح والظيور ، الخطيب قد أشار لما يذكره المعممي
والوىم في ىذا أظير من أن »: -كما سبق  –حيث قال ، بحيث ال يحتاج إلى استدالل

 «.أو يحتاج إلى أمٍر ُيستشيد بو عميو، سند إليوُيذكر ما يُ 
فيو ال يوىمو ألنو ، ولم يفيم المعممي وجو توىيم الخطيب البغدادي لمبخاري

جعل شيخو الواحد اثنين ! ألن ىذا ال يصح أن يذىب إليو ظنُّ الخطيب البغدادي في 
نما قَصَد الخطيُب ىو أن الب، أي عاقل خاري بتفريقو فضال عن اإلمام البخاري !! وا 
مع االختالف الكبير في ، دون إشارتو في الموضع الثاني إلى الموضع األول، الترجمة
قد دل عمى أن البخاري قد نسي في الموضع الثاني أنو كان قد سبقت لو ، الموضع

فالخطأ الذي ينسبو الخطيُب إلى البخاري في  . الترجمة لشيخو ىذا في  الموضع األول
ىو خطأ في أسموب اإلبانة عن رأي : أي، ٌأ في التصنيفىذا الموضع ىو خط

، فميس خطًأ معرفيِّا ُيعاب عمى ِعْمِم البخاريَّ ، وليس خطأ في الرأي نفِسو، المصنف
نما ىو خطأ في أسموب إبانة البخاري عن عممو فيو خطٌأ في التصنيف قد ُيوِىُم ، وا 

ولو أن البخاري ذكر . ال منسيّ خالَف ما كان معموًما عند البخاري غير مجيوٍل لديو و 
في الموطن الثاني في ترجمتو البن أبي يعقوب أيَّ عبارٍة تدل عمى أنو ذاكٌر ترجمَتو لو 

                                      
   . (ٔٔ/ٔالموضح لمخطيب ) (ٔ)
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الستحال أن َيُعدَّ الخطيُب : في الموطن األول )عندما سماه بابن إسحاق( غيُر ناٍس ليا
، (1)«بن إسحاقىو ا»: أو حتى« قد مرَّ ِذْكُره»: فمو قال البخاري مثال، ذلك خطأ

تدل عمى أنو مستحضٌر ترجمَتو ، الْعتبرنا ذلك إحالًة من البخاري عمى الترجمة األولى
وبغير نحو ىذه اإلشارة أمكن . ولجزمنا أن البخاري لم َيْنَس َتَقدَُّم ترجمتو لشيخو، السابقة

ومع ، أن يكون ىذا دليال عمى أن البخاري نسي أنو كان  قد ترجم لشيخو ىذا سابقا
لن َيتوىََّم الخطيُب وكلُّ عاقل أن البخاريَّ ظن : فبغير نحو تمك اإلشارة أيًضا: ذلك

 كما َتوىََّم المعممي في فيمو الستدراك الخطيب !  ، شيخو اثنين
ح( ما يدل  وفي الوىم الثالث الذي ذكره الخطيب البغدادي في كتابو )الموضّْ

، وىو َوَىُم التصنيف ال (2)الوىم أيًضا عمى أنو يتعقب البخاريَّ في ىذا الصنف من
فقد تعقب الخطيب اإلماَم البخاري لفصمو بين ترجمتين في ظاىر . الوىم المعرفي

مع أن في الترجمة الثانية ما يدل عمى أن البخاري ما زال يتحدث عن الترجمة ، الترتيب
خطيب انفصمت لكنيا عند ال، مما يعني أنيا ترجمة واحدة عند البخاري نفسو، األولى

بغض . ال بخطأ معرفتو، فالخطيب يوىم البخاري بخطأ قممو. بسبب خطٍأ في الكتابة
أو غير مصيب ؛ ألننا إنما ، النظر عن كون الخطيب كان مصيبا في ىذا التخطيء

نتحدث ىنا عن االستدالل بأن الخطيب ربما تعقب البخاريَّ في أوىام التصنيف وخطأ 

                                      
وىو ابن أبي األسود البصري روى عنو ابنو : محمد بن حميد بن أبي األسود»: كقول اإلمام البخاري (ٔ) 

حسب ترتيب ، لـ)لمحمد بن أبي األسود(: ولم يفرد ترجمة، (٘ٙٔرقم ٜٙ/ٔالتاريخ الكبير )« عبد اهلل
 . أسماء المحمدين ممن أباؤىم بحرف األلف

 مثل :، وكذلك فعل في تراجم كثيرة جدا 
 . (ٖٕٓرقم ٛٚ/ٔ« )محمد بن ذكوان وىو محمد بن أبي صالح السمان أخو سييل»: قولو -
 . (ٖٚٗرقم ٓٙٔ/ٔ« )وىو محمد بن أبي عبس محمد بن عبد الرحمن بن جبر األنصاري»: وقولو -

 . (٘ٔ -ٕٔ/ٔانظر الموضح لمخطيب ) (ٕ)
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، والذي ال يعدُّه أحٌد خطًأ عمميِّا معرفيا، اليوم بالخطأ الطباعيبما يشبو التعقب ، القمم
 مع َتعقبو عميو في األخطاء العممية المعرفية أيًضا .، وىذا المثال كاٍف إلثباتو

، أن تفريق التراجم سُيفيم منو تفريق أصحابيا: فالخطيب يؤكد بذلك 
البخاري ليس من منيجو  فيو يؤكد بذلك عمى أن. حتى لو كان البخاري ال يقصد ذلك

 أو نسياًنا وَوَىـًما .، التفريق؛ إال عندما يكون مرّجًحا التفريق بين األشخاص
وىو عبد اهلل : ترجم البخاري لـ)عبد اهلل بن ذكوان: وفي الوىم الثاني واألربعين

وذكر في آخر ترجمتو حديثا من طريق ابن أبي ذئب عن ، بن أبي صالح السمان(
. ثم ترجم (1)مما يعني أن البخاري يرى أن عبادا ىو عبد اهلل، صالح()عباد بن أبي 

: واسم أبي صالح»: البخاري لـ)عباد بن أبي صالح السمان( وقال في ترجمتو
، وأنيما عنده واحد، . فكان واضحا أن البخاري ال يفرق بين عباد وعبد اهلل(2)«ذكوان

 . بادبدليل أنو ذكر في ترجمة عبد اهلل أنو يقال لو ع
 فأين ىو الوىم عند البخاري في ىذه الترجمة في نظر الخطيب ؟

ن كان الناس ، فوىم في تركو البيان أن عباًدا ىو عبد اهلل»: قال الخطيب وا 
 . (3)«مختمفين في ذلك ؛ إال أن الصحيح أنيما واحد

، فالخطيُب ُيوىُّْم البخاريَّ في عدم تنبييو في ترجمة )عباد( أنو ىو )عبد اهلل(
ال أنو ظن في البخاري ، ىذا ىو وجو توىيمو فقط. كما كان فعل في ترجمة )عبد اهلل(

 . التفريق بينيما
 وليس خطًأ معرفيِّا .، وبذلك تبّيَن أن ىذا الخطأ عند الخطيب خطٌأ تصنيفي

                                      
 . (ٜٕٕرقم  ٖٛ/٘التاريخ الكبير لمبخاري ) (ٔ)
 . (1617رقم ٖٛ/ٙالتاريخ الكبير لمبخاري ) (ٕ)
 . (ٖٗٔ/ٔ) – ٕٗالوىم  –الموضح  (ٖ)
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فمع أن بيان ىذا الوجو ليس ضروريا لبيان ما ، أما وجو كونو خطأ تصنيفيِّا
ىو أن من يقف عمى ترجمة )عباد( وال يقف عمى ترجمة )عبد : وجيونحن فيو؛ إال أن 

وأنيما ابنان ألبي صالح ذكوان ، اهلل( عند البخاري يتوىم أن عبادا غير عبد اهلل
 خاصة مع وقوع اختالٍف حقيقيٍّ في ذلك بين العمماء .، السمان

 . (1)سوى ما سبق، وىذا التوىيم التصنيفي كرره الخطيب أكثر من مرة
وبذلك ال يكون في ىذه الترجمة ومثيالتيا حجة لممعممي فيما ينسبو لمبخاري من 

 فيي :، منيج
 كما سبق .، وليس خطأ معرفيا بتوىم الشخص اثنين، بين خطأ نسيان -
وأنو فرقيا لكي يقف ، وترجمٍة فّرقيا البخاري مع تنبييو أنيا لشخص واحد -

فمع التصريح . ألسانيدولكي يعرف وجوه تسميتو في ا، الباحث عن االسم
 باتحاد الترجمة جاز لمبخاري أن يفرق التراجم .

حول منيج اإلمام  اذكرى تيوبذلك نكون قد نقضنا أدلة المعممي )رحمو اهلل( ال
، البخاري في كتابو )التاريخ الكبير( في طريقة داللتو عمى الجمع والتفريق بين الرواة

يدل التفريق عنده عمى االفتراق : المؤلفين في التراجموبيّنا أن اإلمام البخاري كغيره من 
 بين المترَجمين ؛ إال إن دلَّ في ترجمتو لمراوي عمى خالف ذلك .

  
  

                                      
 . (ٗٗٔ-ٕٗٔ/ٔ) -ٚٗالوىم  –الموضح  (ٔ)
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 اخلامتة
 : وخالصة ىذا البحث

يدل تفريق التراجم ، أن اإلمام البخاري كغيره من المصنفين في التراجم -ٔ
سواء تابع بين تراجم المشتبيين وقرنيا أو ، عنده عمى افتراق أصحابيا

 . باَعَد بينيا ؛ إال إن جاء ما يدل عمى خالف ذلك
أن كالم المعممي )رحمو اهلل( في بيان منيج اإلمام البخاري في الجمع  -ٕ

 لم ُيوفق فيو إلى الصواب .، والتفريق كان خطأ خالًصا
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 املصادر واملراجع
 المخطوطة :

اآلحاد والمثاني: البن أبي عاصم. نسخة مكتبة اللو لي: تركيا: رقم  .ٔ
(ٕٜٓٛ/ٔ.) 
)رقم : تركيا: نسخة مكتبة شييد عمي. البن أبي عاصم: اآلحاد والمثاني .ٕ

ٕٛٗٓ.) 
 . (ٖٔٚٓرقم ): تركيا: نسخة مكتبة أيا صوفيا: التاريخ الكبير لمبخاري .ٖ
 (.ٜٛٓ٘رقم ): باريس: نسخة المكتبة الوطنية. لمبخاري: التاريخ الكبير .ٗ
)وىو  تسمية من ُروي عنو من أوالد العشرة وغيرىم من أصحاب رسول اهلل  .٘

)رقم : دمشق: نسخة مكتبة الظاىرية. لعمي بن المديني: كتاب اإلخوة واألخوات(
ٕٚ.) 

 . (ٖٓ٘)رقم : تركيا: مكتبة أحمد الثالث. لمترمذي: العمل الكبير .ٙ
 . (٘ٙٗٔ)رقم : باريس: تبة الوطنيةنسخة المك. البن قتيبة: المعارف .ٚ
 . (ٖٖٛٗ)رقم : باريس: نسخة المكتبة الوطنية. البن قتيبة: المعارف .ٛ
 . (ٖٓٚٚإيرلندا )رقم : نسخة مكتبة تشستربيتي. البن قتيبة: المعارف .ٜ
 . (ٜٓٔٗ )رقم: ألمانيا: نسخة مكتبة برلين. البن قتيبة: المعارف .ٓٔ
: تركيا: نسخة مكتبة أحمد الثالث: ألبي نعيم األصبياني: معرفة الصحابة .ٔٔ

(ٔ/ٜٗٚ.) 
رقم : إيرلندا: نسخة مكتبة تشستربيتي: ألبي نعيم األصبياني: معرفة الصحابة .ٕٔ

(ٖٓٔ٘) . 
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 المطبوعة: 
 الرياض ،دار الراية ،تحقيق: باسم الجوابرة ،اآلحاد والمثاني: البن أبي عاصم.ٔ

 ىـ. ٔٔٗٔ ،ٔط
 ،عمي محمد البجاوي: تحقيق ،عبد البرالبن : االستيعاب في معرفة األصحاب.ٕ

 . القاىرة ،مكتبة نيضة مصر
 ،مكتبة الخانجي ،عبد السالم محمد ىارون: تحقيق ،البن دريد: االشتقاق.ٖ

 . القاىرة
 ،ٔط ،عبد اهلل التركي .د: تحقيق ،البن حجر: اإلصابة في تمييز الصحابة.ٗ

 . ىـٜٕٗٔ
زىير : تحقيق ،البن حجر: بأطراف المسَند الحنبمي إطراف الُمْسِند المعَتِمي.٘

 . ىـٗٔٗٔ ،ٔ، طدمشق ،ودار الكمم الطيب، بيروت ،دار ابن كثير ،الناصر
وأسامة بن ، عادل بن سعد: تحقيق ،لمغمطاي بن قميج: إكمال تيذيب الكمال.ٙ

 . ىـٕٕٗٔ ،ٔط ،القاىرة ،الفاروق الحديثة ،إبراىيم
وتصوير  ،بيروت ،المعيد األلماني ،تحقيق جماعة ،لمبالذري: أنساب األشراف.ٚ

  .ىـٜٕٗٔ ،ٔ، طبيروت ،مؤسسة الريان
دائرة المعارف العثمانية  ،المعممي: تحقيق ،البن أبي حاتم: بيان خطأ البخاري.ٛ

 . بيروت ،تصوير دار الكتب العممية ،اليند ،بحيدر آباد الدكن
 ،صالح بن فتحي ىمل: تحقيق ،البن أبي خيثمة: التاريخ )السفر الثاني(.ٜ

 . ىـٕٚٗٔ ،القاىرة ،الفاروق الحديثة
، الرياض ،مركز الممك فيصل ،محمد الطبراني .د: تحقيق ،لمفالس: التاريخ.ٓٔ

 . ىـٖٙٗٔ ،ٔط
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 ،دار الفكر ،عمرو بن غرامة العمروي: تحقيق ،البن عساكر: تاريخ دمشق.ٔٔ
 . ىـ٘ٔٗٔ ،ٔ، طبيروت

 . لمبخاري: التاريخ الكبير.ٕٔ
 ،تصوير دار الكتب العممية ،اليند ،دار المعارف العثمانية ،المعممي: تحقيق.ٖٔ

 . مٜٛٚٔ-ىـٜٜٗٔ ،ٔ، طبيروت
، الرياض ،الناشر المتميز ،محمد بن صالح الدباسي ومحمود النحال: تحقيق.ٗٔ

 . في موطن واحد مبينا( )ولم أعز إلييا إال. ىـٓٗٗٔ ،ٔط
مشيور حسن سممان : تحقيق ،لمخطيب: تالي تمخيص المتشابو في الرسم.٘ٔ

 . ىـٚٔٗٔ ،ٔ، طالرياض ،دار الصميعي ،وأحمد شقيرات
البن : ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثيم أحمد بن حنبل في المسند.ٙٔ

، ٔ، طبيروت ،دار البشائر. عامر حسن صبري .د: تحقيق. عساكر
 . ىـٜٓٗٔ

)وىو  تسمية من روي عنو من أوالد العشرة وغيرىم من أصحاب رسول اهلل .ٚٔ
 .لعمي بن المديني ،كتاب اإلخوة واألخوات(

 . ىـٕٓٗٔ، ٔ، طالكويت ،دار القمم ،عمي محمد الجماز .د: تحقيق.ٛٔ
 . ىـٛٓٗٔ، ٔ، طالرياض ،دار الراية ،باسم الجوابرة .د: تحقيق.ٜٔ
الفاروق  ،غنيم عباس ومجدي السيد: تحقيق ،لمذىبي: تذىيب التيذيب.ٕٓ

 . ىـٕ٘ٗٔ ،ٔ، طالقاىرة ،الحديثة
إكرام اهلل : تحقيق ،البن حجر: تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة.ٕٔ

 . ىـٙٔٗٔ، ٔ، طبيروت ،دار البشائر ،إمداد الحق
المكتب  ،سعيد القزقي .د: تحقيق ،ابن حجر العسقالني: تغميق التعميق.ٕٕ

 . ىـ٘ٓٗٔ، ٔط ،األردن، ودار عمار، بيروت ،اإلسالمي
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 . ىـٕٖ٘ٔ، ٔ، طاليند ،دائرة المعارف النظامية ،البن حجر: تيذيب التيذيب.ٖٕ
، بيروت ،مؤسسة الرسالة ،بشار عواد معروف: تحقيق ،لممزي: تيذيب الكمال.ٕٗ

 . ىـٖٔٗٔ-ىـٖٓٗٔ ،ٕط
دائرة المعارف  ،محمد عبد المعين خان: تحت مراقبة ،البن حبان: الثقات.ٕ٘

 . ىـٖٓٗٔ-ىـٖٜٖٔ،  ٔط ،اليند ،العثمانية
من أسماء الصحابة األعالم أولي الفضل  ات الجوامعالجامع لما في المصنف.ٕٙ

 ،المكتبة اإلسالمية ،مصطفى باحو: تحقيق ،ألبي موسى الرَُّعيني ،واألحالم
 . ىـٖٓٗٔ، ٔ، طالقاىرة

 ،مطبعة مجمس دائرة المعارف العثمانية ،البن أبي حاتم: الجرح والتعديل.ٕٚ
 . ىـٖٔٚٔ، ٔ، طبيروت ،تصوير دار الكتب العممية ،اليند

 . ألبي داود: السنن.ٕٛ
 . ىـٖٓٗٔ، ٔ، طدمشق ،الرسالة العالمية ،شعيب األرنؤوط وصاحبيو: تحقيق.ٜٕ
، ٔ، طالقاىرة ،دار التأصيل ،وعماد الدين بن عباس، عادل بن محمد: تحقيق.ٖٓ

 . ىـٖٙٗٔ
 لمبييقي:: السنن الكبرى.ٖٔ
 . ىـٖٗٗٔ، ٔط ،اليند ،مجمس دائرة المعارف العثمانية.ٕٖ
 . ىـٕٖٗٔ، ٔط ،عبد اهلل التركي .د: تحقيق.ٖٖ
 ،دار اليجرة ،مشيور حسن سممان: تحقيق ،لمسمم بن الحجاج: الطبقات.ٖٗ

 . ىـٔٔٗٔ، ٔط ،الرياض
 . لحميد بن زنجويو: الطبقات.ٖ٘
، ٔط ،الرياض ،مركز البحوث والتواصل المعرفي ،محمد الطبراني. د: تحقيق.ٖٙ

 .ىـٜٖٗٔ
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 .ىـٜٖٗٔ، ٔط ،وتبير  ،دار ابن حزم ،رضوان الحصري .د: تحقيق.ٖٚ
 ،دار طيبة ،أكرم ضياء العمري .د: تحقيق. لخميفة بن خياط: الطبقات.ٖٛ

 .ىـٖٓٗٔ، ٕط ،الرياض
ومحمد زاىد ، بشار عواد معروف .د: تحقيق ،البن سعد: الطبقات الصغرى.ٜٖ

 .مٜٕٓٓ، ٔط ،تونس ،دار الغرب ،جول
 ،الخانجيمكتبة  ،عمي محمد عمر .د: تحقيق. البن سعد: الطبقات الكبرى.ٓٗ

 .ىـٕٔٗٔ، ٔط ،القاىرة
 . وترتيب أبي طالب القاضي، لمترمذي: العمل الكبير.ٔٗ
 .ىـٙٓٗٔ، ٔط ،عمان ،مكتبة األقصى ،حمزة ديب مصطفى: تحقيق.ٕٗ
ومحمود محمد ، والسيد أبو المعاطي النوري، السيد صبحي السامرائي: تحقيق.ٖٗ

 .ىـٜٓٗٔ، ٔط ،بيروت ،عالم الكتب ،خميل الصعيدي
 ،شادي النعماني .د: تحقيق ،لعبد الغني المقدسي: أسماء الرجالالكمال في .ٗٗ

 ،الييئة العامة لمعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعموميما
 .ىـٖٚٗٔ، ٔط ،الكويت

 ،دار البشائر ،عبد الفتاح أبو غدة: اعتنى بو ،البن حجر: لسان الميزان.٘ٗ
 .ىـٖٕٗٔ، ٔط ،بيروت

 ،دار القادري ،محمد صادق الحامدي: تحقيق ،لمخطيب: المتفق والمفترق.ٙٗ
 .ىـٚٔٗٔ، ٔط ،بيروت ،دمشق

 .ٗط ،القاىرة ،دار المعارف ،ثروت عكاشة: تحقيق ،البن قتيبة: المعارف.ٚٗ
 ،نظر الفريابي: تحقيق ،ألبي الفضل اليروي: المعجم في مشتبو األسماء.ٛٗ

 .ىـٔٔٗٔ، ٔط ،الرياض ،مكتبة الرشد
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مكتبة دار  ،عبد اهلل بن يوسف الجديع: تحقيق ،الموصميألبي يعمى : المفاريد.ٜٗ
 .ىـ٘ٓٗٔ، ٔط ،الكويت ،األقصى

 ،رواية أبي خالد الدقاق: من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال.ٓ٘
 . بيروت، دمشق ،دار المأمون لمتراث ،أحمد محمد نور سيف .د: تحقيق

 ،دار الغرب ،هللموفق عبد ا .د: تحقيق ،لمدارقطني: المؤتمف والمختمف.ٔ٘
 .ىـٙٓٗٔ، ٔط ،بيروت

مثنى محمد : تحقيق ،لعبد الغني بن سعيد األزدي: المؤتمف والمختمف.ٕ٘
 .ىـٕٛٗٔ، ٔط ،بيروت ،دار الغرب ،وقيس التميمي، الشمري

دار  ،المعممي: تحقيق ،لمخطيب البغدادي: الموضح ألوىام الجمع والتفريق.ٖ٘
 .ىـ٘ٓٗٔ، ٕط ،الفكر اإلسالمي

محمد رضوان عرقسوسي وحمد بركات : تحقيق ،لمذىبي: االعتدالميزان .ٗ٘
 .ىـٖٓٗٔ، ٔط ،بيروت ،دار الرسالة العالمية ،وعمار ريحاوي
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