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ABSRACT
Sahih al-Bukhari by Imam Abu Abdullah Mohammad al-Bukhari comes
second to the Holy Quran as a fundamental source of Islam. It is a most
authentic collection of sayings and deeds of Prophet Mohammad
(PBUH), which covers almost all aspects of life in providing proper
guidance from the Messenger of Allah. The Muslim scholars of past and
present time gave great importance to this book by making their efforts
to extract the hidden treasures from this book and to present the different
approaches and benefits of this book. “Al Kawakib Ad Durari” by Imam
Alkirmani is an old explanation of Sahih Bukhari. During studying “Fath
al Bari” I found that Alhafiz Ibne Hajar has consulted “Al Kawakib Ad
Durari” and quoted Imam Alkirmani’s commentary and added it. Alhafiz
Ibn e Hajar differs at many times with the opinions of Imam Alkirmani
about specific time, place, different tribes and personalities mentioned in
the text of traditions. I wanted to study such analysis to check the right
opinion after comparing statements of both Imams and by consulting
with the statements of other scholars of this field. This article approves
that judgments of Ibn e Hajar about specific time, place, different tribes
and personalities are more authentic than opinions of imam Alkirmani.
Key words: Al-hafiz Ibn e Hajar, Imam Alkirmani, Fath al Bari, Al
Kawakib Addarari
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دراسة يف تعیني الزمان واألماكن والقبائل واألسامء يف صحیح البخاري

احلمد هلل رب العاملني ،والصلوة والسالم علی ارشف االنبیاء واملرسلني ،اما بعد؛
أصح الكتب بعد القرآن الكریم ،واهتم العلامء بدراسته يف كل
اجلامع الصحیح للبخاري هو
ّ
العصوروبذلوا جهدهم يف رشحه وبیان فوائده وتفسري ترامجه وبیان مناسبتها لألحادیث الواردة حتتها  .ومن
الرشوح املتقدمة لصحیح البخاري ’الكواكب الدراري‘لإلمام شمس الدین أبو عبد اهلل حممد بن یوسف الكرماين،
الرشاح جاؤوا بعده .أثناء قراءيت لفتح الباري وجدت أن احلافظ ابن حجر تعقب عىل الكرماين
قد استفاد منه معظم ّ
يف عدة مواضع يف تعیني الزمن واملكان والقبائل واألسامء يف متون األحادیث فرغبتي أن أقوم بدراسة هذه التعقبات
لتحقق الرأي الصائب فیها بعد مقارنة العبارات لكال اإلمامني و ذلك برجوع إىل روایات أخرى و بمعرفة أقوال
العلامء يف رشوح األحادیث.

املبحث األول:تعقبات ابن حجر عىل الكرماين يف تعيني الزمن واملكان يف األحاديث:
ِ
السابِ َع ِة‘:
التعقب يف تعيني ’غَ زْ َوة َّ

ف ِيف غَ زْ و ِة السابِع ِة ،غَ زْ و ِة َذ ِ
عند رشح احلدیثَ ’’:أ َّن النَّبِي ص َّىل اهللُ َع َلی ِه وس َّلم ص َّىل بِ َأصحابِ ِه ِيف اخلو ِ
ات
َ
َ َّ َ
َْ
ْ َ
ْ َ َ َ َ
َّ َ

الر َقا ِع‘‘1قال العالمة الكرماين:
ِّ
’’والغزوة السابقة (أي من غزوات النبي صىل اهلل علیه وسلم ) ويف بعضها غزوة السابعة أي غزوة
السنة السابعة من اهلجرة‘‘

2

جزم العالمة الكرماين أن غزوة ذات الرقاع يف السنة السابعة من اهلجرة .وبعد ذكر قول الكرماين تعقب
علیه احلافظ بقوله’’ :قلت ويف هذا التقدیر نظر‘‘3ثم ذكر عدة أقوال يف تاریخ الوقعة وأخريا جزم احلافظ عىل رأي:
’’ وهذه العبارة أقرب إىل إرادة السنة من العبارة التي وقعت عند أمحد بلفظ وكانت صالة اخلوف يف
السابعة فإنه یصح أن یكون التقدیر يف الغزوة السابعة كام یصح يف غزوة السنة السابعة‘‘

فبهذا القول زال تعقبه عىل العالمة الكرماين.أقول ومعظم الرشاح قالوا عند رشح احلدیث أن اإلمام
البخاري ذهب إىل أن ذلك كان بعد خیرب مث ً
ال قال العیني:

 1بخاري  ،حممد بن اسامعیل ،اجلامع الصحيح ( بريوت:دار طوق النجاة2211 ،هـ) ،ح2214 :
 2الكرماين  ،حممد بن یوسف ،الكواكب الدراري رشح صحيح البخاري (بريوت:دار إحیاء الرتاث العريب2892،م)21 :21 ،
 3العسقالين ،أمحد بن عيل بن حجر  ،فتح الباري رشح صحيح البخاري (بريوت:دار املعرفة ،بدون السنة)228 :7 ،
2

ایقان :املجلد،۱۰:العدد :۱۰:یونیو ۰۱۰۹ء
’’أما غزوة ذات الرقاع فقد ذكرها ابن إسحاق أهنا كانت بعد غزوة بني النضري بشهرین ،وغزوة بني
النضري كانت يف سنة أربع ،ولكن البخاري قد ذهب إىل أن ذلك كان بعد خیرب ،واستدل عىل ذلك بأن
أبا موسى األشعري شهدها ،وقدومه إنام كان لیايل خیرب ،صحبه جعفر وأصحابه ،وكذلك أبو هریرة قد
قال " :صلیت مع رسول اهلل يف غزوة نجد صالة اخلوف‘‘

1

أقول تعقب احلافظ عىل الكرماين أوال ولكنه يف األخري ذهب إىل نفس اإلحتامل الذي جزم به الكرماين،
فتعقبه يف غري حمله واهلل أعلم.

التعقب يف تعيني ’حني شبعنا ‘:
عند رشح احلدیث’’:تُو ِّيف النَّبِي ص َّىل اهللُ َع َلی ِه وس َّلم ِحنيَ َشبِعنَا ِمن األَسودی ِن :التَّم ِر وا َمل ِ
اء ‘‘2قال
ْ َ
ْ َ َْ
َ
ْ
ُّ َ
ْ َ َ َ
ُ َ
العالمة الكرماين:
’’ (حني شبعنا) ظرف معناه ما شبعنا قبل زمان وفاته یعني كنا مقللني من الدنیا زاهدین فیها‘‘

3

قال احلافظ ابن حجر:
’’حدیث عائشة تويف النبي صىل اهلل علیه و سلم حني شبعنا من األسودین التمر واملاء وفیه إشارة إىل أن
شبعهم مل یقع قبل زمان وفاته قاله الكرماين قلت لكن ظاهره غري مراد وقد تقدم يف غزوة خیرب من
طریق عكرمة عن عائشة قالت ملا فتحت خیرب قلنا اآلن نشبع من التمر ومن حدیث بن عمر قال ما
شبعنا حتى فتحنا خیرب فاملراد أنه صىل اهلل علیه و سلم شبع حني شبعوا واستمر شبعهم وابتداؤه من
فتح خیرب وذلك قبل موته صىل اهلل علیه و سلم بثالث سنني ومراد عائشة بام اشارت إلیه من الشبع هو
من التمر خاصة دون املاء لكن قرنته به إشارة إىل أن متام الشبع حصل بجمعهام فكأن الواو فیه بمعنى
مع ال أن املاء وحده یوجد الشبع منه وملا عربت عن التمر بوصف واحد وهو السواد عربت عن الشبع
والري بفعل واحد وهو الشبع‘‘

4

املراد من قوهلا ’’تويف النبي صىل اهلل علیه و سلم حني شبعنا‘‘ عكس ما قاله العالمة الكرماين ألن هبذا

 1العینى ،حممود بن أمحد ،رشح سنن أيب داود (الریاض:مكتبة الرشد  2888م)222 :4 ،
 2البخاري  ،اجلامع الصحيح  ،ح4595 :
 3الكرماين ،الكواكب الدراري 14 :12،
 4ابن حجر ،فتح الباري 417 :8 ،
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دراسة يف تعیني الزمان واألماكن والقبائل واألسامء يف صحیح البخاري

املراد یتعارض احلدیث بام رواه اإلمام البخاري يف كتاب املغازي قال:
’’ حدثني حممد بن بشار حدثنا حرمي حدثنا شعبة قال :أخربين عامرة عن عكرمة عن عائشة ريض اهلل
عنها قالت’ :ملا فتحت خیرب قلنا اآلن نشبع من التمر‘‘

1

فاملراد الذي ذكره احلافظ هو أقرب إىل الصواب وبه قال أكثر الرشاح مث ً
ال قال العیني:
’’ قوله حني شبعنا ظرف كاحلال معناه ما شبعنا قبل زمان وفاته یعني كنا متقللني من الدینا زاهدین فیها
هكذا فرسه الكرماين ولیس معناه هكذا وإنام معناه تويف النبي وقت كوننا شباعى من األسودین والدلیل
عىل صحة ما قلنا ما مىض يف غزو ة خیرب من طریق عكرمة عن عائشة قالت ملا فتحت خیرب قلنا اآلن
نشبع من التمر ومن حدیث ابن عمر قال ما شبعنا حتى فتحنا خیرب وظهر من هذا أن ابتداء شبعهم كان
من فتح خیرب وذلك قبل موته بثالث سنني‘‘

2

أقول :بعد دراسة كال القولني وصلت إىل أن املعنى الذي ذكره احلافظ من قول عائشة ريض اهلل عنها هو
أقرب إىل الصواب ،فتعقبه عىل العالمة الكرماين يف حمله واهلل أعلم.

التعقب يف تعيني التاريخ:
َخرج َفن ُْخ ِرج احلی َض ،والعواتِ َق ،و َذو ِ
ِ
ات اخلُدُ ِ
ور َ -ق َال
َ َ
َ ََ
َ ُ َّ
عند رشح احلدیث :قالت أم عطیةُ ’’ :أم ْرنَا َأ ْن ن ْ ُ َ
ابن عَو ٍنَ :أ ِو العواتِ َق َذو ِ
ات اخلُدُ ِ
حل َّی ُضَ :ف َی ْش َهدْ َن َمجَاعَ َة املُ ْسلِ ِمنيَ َ ،و َدعْ َو َ َُت ْم َو َی ْعت َِز ْل َن ُم َص َّال ُه ْم‘‘3قال
َ
ََ
ْ ُ ْ
ور َ -ف َأ َّما ا ُ
العالمة الكرماين:
’’وقال الطحاوي :حيتمل أن یكون هذا األمر يف أول اإلسالم واملسلمون قلیل فأرید التكثري
بحضورهن تر هیبا للعدو فأما الیوم فال حيتاج إىل ذلك وهو مردود ألنه حيتاج إىل معرفة تاریخ الوقت
والنسخ ال یثبت إال بیقني‘‘

4

وقال احلافظ ابن حجر:
’’قال الكرماين تاریخ الوقت ال یعرف قلت بل هو معروف بداللة حدیث بن عباس أنه شهده وهو

 1البخاري  ،اجلامع الصحيح  ،ح2121 :
 2العینی ،عمدة القاري517 :03 ،
 3البخاري  ،اجلامع الصحيح  ،ح892 :
 4الكرمانی ،الكواكب الدراري95 :1 ،
4

ایقان :املجلد،۱۰:العدد :۱۰:یونیو ۰۱۰۹ء
صغري وكان ذلك بعد فتح مكة‘‘

1

رد العالمة الكرماين قول الطحاوي عن نسخ هذا احلدیث حیث قال الكرماين’’وهو مردود ألنه حيتاج إىل
معرفة تاریخ الوقت والنسخ ال یثبت إال بیقني‘‘ أراد العالمة الكرماين أن دعوى النسخ ال یقوم عىل أي دلیل بل
إعتامد هذا القائل عىل الظن والتخمني .ویظهر من كالم الكرماين أنه ال یعرف معرفة تاریخ الوقت ،ولكن هذا یعرف
من حدیث ابن عباس ريض اهلل عنهام أخرجه اإلمام البخاري قال:
’’ قال ابن جریج :وأخربين احلسن بن مسلم ،عن طاوس ،عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،قال :شهدت
الفطر مع النبي صىل اهلل علیه وسلم وأيب بكر ،وعمر ،وعثامن ريض اهلل عنهم یصلوهنا قبل اخلطبة ،ثم
خيطب بعد ،خرج النبي صىل اهلل علیه وسلم كأين أنظر إلیه حني جيلس بیده ،ثم أقبل یشقهم حتى جاء
النساء معه بالل.....احلدیث‘‘

2

وتعقب احلافظ عىل الكرماين وأشار إىل هذا احلدیث وعرفنا تاریخ الوقت وهو بعد فتح مكة ،أقول :أشار
احلافظ إىل حدیث ا بن عباس ريض اهلل عنهام وبه نعرف تاریخ الوقت وهذا مل یذكره العالمة الكرماين فتعقب احلافظ
يف حمله واهلل أعلم.

التعقب يف تعيني املحل:
عند رشح احلدیثَ ’’:م َّر النَّبِ ُّي َص َّىل اهللُ َع َل ْی ِه َو َس َّل َم ،بِت َْم َر ٍة َم ْس ُقو َط ٍة َف َق َالَ :ل ْوالَ َأ ْن َتكُو َن ِم ْن َصدَ َق ٍة َألَ َك ْل ُت َه
عَىل فِر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يض اهللَُّ َعنْ ُه ،ع ِ
اش‘‘3قال
َن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ َع َل ْیه َو َس َّل َمَ ،ق َالَ :أجدُ َمت ْ َر ًة َساق َط ًة َ َ
َ ،و َق َال َ َّ
َهام َع ْن َأ ِيب ُه َر ْی َر َة َر َ
العالمة الكرماين:
’’فإن قلت ما تعلقه هبذا الباب؟ متام احلدیث غري مذكور وهو ’لوال أن تكون صدقة ألكلتها‘ ارتاب
رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم يف تلك التمرة أهي من الصدقة التي حترم علیه أم هي من ماله فرتك أكلها
تنزها من شبهة‘‘

4

وقال احلافظ ابن حجر:
 1ابن حجر ،فتح الباري272 :1 ،
 2البخاري ،اجلامع الصحيح  ،ح879 :
 3ایض ًا ،ح1244 :
 4الكرمانی ،الكواكب الدراري 299 :8 ،
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’’قوله وقال َهام الخ وصله يف اللقطة بتاممه ولفظه أين ألنقلب إىل أهيل فأجد التمرة ساقطة عىل فراش
فارفعها الكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فالقیها قلت ومل یستحرض الكرماين لفظ روایة َهام فقال متام
احلدیث غري مذكور وهو لوال أن تكون صدقة ألكلتها قلت والنكتة يف ذكره هنا ما فیه من تعیني املحل
الذي رأى فیه التمرة وهو فراشه صىل اهلل علیه و سلم‘‘

1

وصل اإلمام البخاري تعلیق َهام يف كتاب اللقطة قال:
’’ وقال حيیى حدثنا سفیان حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة حدثنا أنس وحدثنا حممد
بن مقاتل أخربنا عبد اهلل أخربنا معمر عن َهام بن منبه عن أيب هریرة ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل
علیه وسلم قال:إِ ِّين َألَ ْن َقلِب إِ َىل َأ ْه ِيل َف َأ ِجدُ التَّمر َة ساقِ َط ًة ع ََىل فِر ِ
اش َف َأ ْر َف ُع َها ِآل ُك َل َها ُث َّم َأ ْخ َشى َأ ْن
ُ
َ
َْ َ
2
َتك َ
ُون َصدَ َق ًةَ ،ف ُأ ْل ِق َیها‘‘

لو كان العالمة الكرماين یقف عىل متام احلدیث يف اللقطة ملا تردد يف فهم مطابقة تعلیق املذكور وبالروایة
التي أخرجه اإلمام البخاري يف اللقطة عرفنا املكان الذي رأى فیه التمرة وهو فراشه صىل اهلل علیه و سلم وهلذا كان
النبي صىل اهلل علیه و سلم واجه الشبهة وتنزه عنه وهبذا التوجیه یطابق احلدیث بالرتمجة رصاحة .وإىل هذا أشار
احلافظ تعقبا عىل العالمة الكرماين.أقول :بعد دراسة كال القولني توصلت إىل أن ما ذكره احلافظ ابن حجر هو أقرب
إلصواب وبه زال تردد العالمة الكرماين.

املبحث الثاين:تعقبات ابن حجر عىل الكرماين يف تعيني القبائل واألسامء يف األحاديث:
وقفت عىل اثنني وعرش موضعا استدرك احلافظ فیها عىل الكرماين يف تعیني القبائل واألسامء يف األحادیث
وناقشت فیها وبینت الراجح منهام بتوفیق اهلل تعاىل.

التعقب يف تعيني القبيلة ’بني جزيمة‘:
عند رشح احلدیث’’ :باب بعث النبي صىل اهلل علیه وسلم خالد بن الولید إىل بني جذیمة‘‘3قال العالمة
الكرماين’’ :جذیمة :بفتح اجلیم وكرس املعجمة قبیلة من عبد قیس‘‘
 1ابن حجر ،فتح الباري182 :2 ،
 2البخاري ،اجلامع الصحيح ،ح 1251 :
 3ایض ًا ،ح2558 :
 4الكرمانی ،الكواكب الدراري214 :21 ،
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وقال احلافظ ابن حجر:
’’ قوله باب بعث النبي صىل اهلل علیه و سلم خالد بن الولید إىل بني جذیمة :بفتح اجلیم وكرس املعجمة
ثم حتتانیة ساكنة أي بن عامر بن عبد مناة بن كنانة ووهم الكرماين فظن أنه من بني جذیمة بن عوف بن
بكر بن عوف قبیلة من عبد قیس ‘‘

1

ما قاله ال عالمة الكرماين يف تعیني قبیلة بني جذیمة هو مل یصح ألن العلامء نسبوا هذه القبیلة إىل عبد مناة
بن كنانة،مث ً
ال قال ابن األثري:
’’وملا فتح رسول اهلل صىل اهلل علیه و سلم مكة بعثه إىل بني جذیمة من بني عامر بن لؤي‘‘

2

وقال الذهبي:
’’قال ابن إسحاق :وبعث رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم الرسایا فیام حول مكة یدعون إىل اهلل تعاىل ،ومل
یأمرهم بقتال .فكان ممن بعث خالد بن الولید وأمره أن یسري بأسفل َتامة داعیا ومل یبعثه مقاتال.
فوطئ بني جذیمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة‘‘

3

وكذا قال ابن سعد:
’’رسیة خالد بن الولید إىل بني جذیمة من كنانة‘‘

4

وتعقب عىل العالمة الكرماين غري احلافظ من العلامء مث ً
ال قال العیني:
’’ بني جذیمة بفتح اجلیم وكرس الذال املعجمة بعدها یاء آخر احلروف ساكنة وهي قبیلة من جذیمة عبد
قیس قاله الكرماين ولیس كذلك ألنه ظن أهنم من بني جذیمة بن عوف بن بكر بن عوف قبیلة من عبد
القیس وإنام هو جذیمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة وهذا البعث كان عقیب فتح مكة يف شوال قبل
اخلروج إىل حنني عند مجیع أهل املغازي وكانوا بأسفل مكة من ناحیة یلملم وقال ابن سعد بعث النبي
إلیهم خالد ابن الولید يف ثالثامئة ومخسني من املهاجرین واألنصار داعیا إىل اإلسالم ال مقاتال‘‘

5

 1ابن حجر ،فتح الباري47 :9 ،
 2ابن األثري  ،عيل بن حممد  ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ( بريوت:دار ابن حزم1221 ،م)312 :2 ،
 3الذهبي ،حممد بن أمحد  ،تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ( بريوت :دار النرش2897،م)417 :1 ،
 4الزهري ،حممد بن سعد  ،الطبقات الكربى (بريوت :دار صادر ،بدون السنة )227 :1 ،
 5العینی ،عمدة القاري129 :11،
7

دراسة يف تعیني الزمان واألماكن والقبائل واألسامء يف صحیح البخاري

أقول :بعد البحث وصلت إىل أن يف القصة املذكورة نسبة قبیلة جذیمة إىل عبد قیس غري صحیح بل هي
قبیلة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة فتعقب احلافظ يف حمله واهلل أعلم.

التعقب يف تعيني القبيلة ’أيب إرسائيل‘:
عند رشح احلدیث’’:حدثنا موسى بن إسامعیل حدثنا وهیب حدثنا أیوب عن عكرمة عن ابن عباس قال
ِ
ِ
خي ُط ُ ِ
رسائِ َیل ن ََذ َر َأ ْن َی ُقو َم َوال َ َی ْق ُعدَ َوالَ
َب ْینَا النَّبِ ُّي َص َّىل اهللُ عَ َل ْی ِه َو َس َّل َم َ ْ
ب إ َذا ُه َو بِ َر ُج ٍل َقائ ٍمَ ،ف َس َأ َل عَ نْ ُه َف َقا ُلواَ :أ ُبو إ ْ َ
َی ْستَظِ َّل َوالَ َی َت َك َّل َم َو َی ُصو َمَ .ف َق َال النَّبِ ُّي َص َّىل اهللُ َع َل ْی ِه َو َس َّل َمُ :م ْر ُه َف ْل َیتَ َك َّل ْم َو ْل َی ْستَظِ َّل َو ْل َی ْق ُعدْ َو ْل ُیتِ َّم َص ْو َم ُه‘‘1قال
العالمة الكرماين:
’’ قوله (أبو إرسائیل) هو كنیة الرجل الناذر للقیام وهو من األنصار واسمه یسري مصغر ضد العرس‘‘

2

وقال احلافظ ابن حجر:
’’ وأبو إرسائیل املذكور ال یشاركه أحد يف كنیته من الصحابة واختلف يف اسمه فقیل قشري بقاف وشني
معجمة مصغر وقیل یسري بتحتانیة ثم مهملة مصغر أیضا وقیل قیرص باسم ملك الروم وقیل بالسني
املهملة بدل الصاد وقیل بغري راء يف آخره وهو قرش ثم عامري وترجم له بن األثري يف الصحابة تبعا
لغريه فقال أبو إرسائیل األنصاري واغرت بذلك الكرماين فجزم بأنه من األنصار واألول أوىل ‘‘

3

مل یذكر احلافظ وجه إختیار اإلحتامل أن أبو إرسائیل هو قرش وعدّ ه العلامء من األنصار فقال ابن األثري:
’’أبو إرسائیل األنصاري یعد يف أهل املدینة له صحبة‘‘

4

وقال ابن عبد الرب:
’’أبو ارسائیل رجل من األنصار من أصحاب النبي صىل اهلل علیه وسلم نذر أال یتكلم وأن یقف صائ ًام
للشمس وال یستظل فأمره النبي صىل اهلل علیه وسلم أن یقعد ویستظل ویتكلم ویتم صومه‘‘

ویظهر أیضا من كالم احلافظ يف اإلصابة أنه مل جيزم بكونه من قریش حیث قال:
 1البخاري  ،اجلامع الصحيح  ،ح1722 :
 2الكرمانی ،الكواكب الدراري 251 :15،
 3ابن حجر ،فتح الباري482 :22 ،
 4ابن األثري ،عيل بن أيب الكرم عز الدین  ،أسد الغابة (بريوت:دار الكتب العلمیة 2224،ه )1:8،
 5ابن عبد الرب ،اإلستيعاب يف معرفة األصحاب (بريوت:دارالفكر1221 ،م)7 :1 ،
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ایقان :املجلد،۱۰:العدد :۱۰:یونیو ۰۱۰۹ء
’’أبو إرسائیل األنصاري أو القرش العامري ذكره البغوي وغريه يف الصحابة‘‘

1

بل هو ذكره يف تعجیل املنفعة وعده من األنصار فقط حیث قال:
’’أبو إرسائیل األنصاري ویقال اجلشمي مدين له صحبة‘‘

2

وأما العالمة الكرماين جزم بأنه من األنصار ووافقه غريه من العلامء مثالً قال العیني:
’’ قوله فقالوا أبو إرسائیل ويف روایة أيب داود هو أبو إرسائیل وزاد اخلطیب رجل من قریش وقال
الكرماين رجل من األنصار وقال بعضهم ترجم له ابن األثري تبعا لغريه فقال إرسائیل األنصاري فاغرت
بذلك الكرماين فجزم بأنه من األنصار واألول أوىل انتهى قلت یقال هلذا القائل إن كان الكرماين اغرت
بكالم ابن األثري فأنت اغرترت بكالم اخلطیب وأولویة األول من أین مع أن أبا عمر بن عبد الرب قال
يف( االستیعاب) يف باب الكنى أبو إرسائیل رجل من األنصار من أصحاب النبي ثم ذكر حدیثه املذكور
ثم قال اسمه یسري بضم الیاء آ خر احلروف وبالسني املهملة وقیل قشري بضم القاف وفتح الشني املعجمة
وقیل قصري باسم ملك الروم وال یشاركه أحد يف كنیته من الصحابة‘‘

3

أقول :قد ثبت بعد الدراسة أن أبو إرسائیل هو من األنصار كام ذكره العالمة الكرماين ووافقه غريه من
العلامء فتعقب احلافظ يف غري حمله واهلل أعلم.

التعقب يف نسبة ابن ربيعة:
ِ
َب بِن ِْت رس ِ
عند رشح احلدیثَ :أ َّن َر ُس َ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َل ْی ِه َو َس َّل َم ك َ
ول
َان ُی َص ِّيل َو ُه َو َحامل ُأ َما َم َة بِن َْت زَ ْین َ
َ ُ
اهللَِّ َص َّىل اهللُ عَ َل ْی ِه َو َس َّل َمَ ،و ِألَ ِيب ال َع ِ
اص ْب ِن َربِی َع َة ْب ِن َع ْب ِد َش ْم ٍ
مح َل َها‘‘
س َفإِ َذا َس َجدَ َو َض َع َها َوإِ َذا َقا َم َ َ

4

قال العالمة الكرماين:

 1العسقالين ،أمحد بن عيل بن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة (بريوت :دار اجلیل2221،ه)21 :7،
2العسقالين ،أمحد بن عيل بن حجر  ،تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة ( بريوت :دار البشائر2881 ،م)225 :1 ،
 3العینی ،عمدة القاري121 :15 ،
 4البخاري ،اجلامع الصحيح  ،ح421:
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’’ واعلم أن البخارى نسبه خمالفا للقوم من جهتني قال ربیعة بحرف التأنیث وعندهم الربیع بدونه وقال
ربیعة بن عبد شمس بن ربیع قال ابن األثري جاء ىف صحیح البخارى أبو العاص ابن عبد شمس وهم
قالوا ربیع بن عبد العزى بن عبد شمس وذلك خالف اجلامعة ‘‘

1

وقال احلافظ ابن حجر:
’’ قوله بن ربیعة بن عبد شمس كذا رواه اجلمهور عن مالك ورواه حيیى بن بكري ومعن بن عیسى وأبو
مصعب وغريهم عن مالك فقالوا بن الربیع وهو الصواب وغفل الكرماين فقال خالف القوم البخاري
فقال ربیعة وعندهم الربیع والواقع أن من أخرجه من القوم من طریق مالك كالبخاري فاملخالفة فیه إنام
هي من مالك وادعى األصیيل أنه بن الربیع بن ربیعة فنسبه مالك مرة إىل جده ورده عیاض والقرطبي
وغريَها ألطباق النسابني عىل خالفه نعم قد نسبه مالك إىل جده يف قوله بن عبد شمس وإنام هو بن عبد
العزى بن عبد شمس أطبق عىل ذلك النسابون أیضا‘‘

2

أخرج اإلمام مالك هذا احلدیث من طریق عامر بن عبد اهلل بن الزبري عن عمرو بن سلیم الزرقي عن أيب
قتادة األنصاري أن رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم كان یصيل وهو حامل أمامة بنت زینب بنت رسول اهلل صىل اهلل
علیه وسلم وأليب العاص بن ربیعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام محلها .3تعقب العالمة الكرماين عىل
اإلمام البخاري إعتامدا عىل قول ابن األثري وادعى أن اإلمام البخاري قال’:بن ربیعة‘ فبهذا هو خالف القوم ألن
اجلمهور قالوا’ :بن الربیع‘ولكن هذه املخالفة لیس من قبل البخاري بل املخالفة فیه إنام هي من مالك؛ روى بعض
الرواة عن مالك ’بن الربیع‘وبعضهم ’بن الربیعة‘ونبه احلافظ عىل هذا .وكذا تعقب عىل الكرماين غري احلافظ من
العلامء ،قال العیني:
’’ قوله وأليب العاص بن الربیع بن عبد شمس ويف أحادیث ( املوطأ ) للدارقطني قال ابن نافع وعبد اهلل
بن یوسف والقعنبي يف روایة إسحاق عنه وابن وهب وابن بكري وابن القاسم وأیوب بن صالح عن
مالك وأليب العاص بن ربیعة عبد شمس وقال حممد بن احلسن وأليب العاص بن الربیع مثل قول معن

 1الكرمانی ،الكواكب الدراري218 :2،
 2ابن حجر ،فتح الباري482 :2 ،
 3االمام  ،مالك ابن أنس بن مالك ،املوأ  (،بريوت :دار إحیاء الرتاث العريب 2221 ،هـ)  ،ح498 :
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وأيب مصعب و۔۔۔۔۔۔۔ قلت لو اطلع الكرماين عىل كالم القوم ملا قال نسبة البخاري خمالفا للقوم من
جهتني عىل أن الذي عندنا يف نسختنا الربیع عبد شمس بالنسبة إىل جده‘‘

1

وقال القسطالين:
’’بن ربیعة :بن عبد العزى (بن عبد شمس) كذا وقع يف روایة األكثرین عن مالك ،والصواب ما رواه
أبو مصعب ومعن بن عیسى وحيیى بن بكري عن مالك الربیع بال هاء ونسبه مالك إىل جدّ ه لشهرته به‘‘

2

وقال ابن امللقن:
’’وقوله :ربیعة ،كذا رواه البخاري وأكثر رواة ’املوطأ‘عن مالك وقیل إنه نسبه إىل اجلد ،واملعروف أنه
ابن الربیع ونسب أمامة إىل أمها دونه ألجل الرشف‘‘

3

أقول :بعد دراسة أقوال العلامء وصلت إىل أن اإلمام البخاري مل خيالف هنا اجلمهور يف نسبة بن ربیعة كام
نبه العالمة الكرماين بل هذا اإلختالف وقع يف روایة عن مالك والصواب ما قاله احلافظ وتعقبه عىل الكرماين يف
حمله واهلل أعلم.

التعقب يف نسبة أم عباس :
عند رشح احلدیث’’ :حدثني إبراهیم بن املنذر حدثنا حممد بن فلیح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب:
ِ
حدثنا أنس بن مالك َأ َّن ِر َج ًاال ِم َن األَن َْص ِ
است َْأ َذنُوا َر ُس َ
َرت ْك ِال ْب ِن
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َل ْیه َو َس َّل َمَ ،ف َقا ُلوا :ائ َْذ ْن َلنَا َف ْلن ْ ُ
ار ْ
اس فِدَ اءه َف َق َال :الَ تَدَ ُع َ ِ ِ
ِ
َها‘‘ 4قال اإلمام الكرماين:
ُأ ْختنَا َع َّب ٍ َ ُ
ون منْ ُه د ْر َ ً
’’وكان عباس من جهة األم قریبا لألنصار‘‘

5

’’وقال احلافظ ابن حجر :قوله البن أختنا عباس أي بن عبد املطلب وأم العباس لیست من األنصار بل
جدته أم عبد املطلب هي األنصاریة فأطلقوا عىل جدة العباس أختا لكوهنا منهم وعىل العباس ابنها

 1العینی ،عمدة القاري191 :7،
 2القسطالين ،أمحد بن حممد ،إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري (مرص ،املطبعة الكربى األمريیة 2515 ،ه)274 :2
 3ابن امللقن ،عمر بن عيل  ،التوضيح لرشح اجلامع الصحيح (دمشق :دار الفالح للبحث العلمي ،بدون السنة) 1:77
 4البخاري ،اجلامع الصحيح  ،ح2227:
 5الكرمانی ،الكواكب الدراري281 :24 ،
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لكوهنا جدته وهي سلمى بنت عمرو بن زید بن لبید من بني عدي بن النجار ثم من بني اخلزرج وأما أم
العباس فهي نتیلة بنون ومثناة من فوق ثم الم مصغر بنت جناب بجیم ونون خفیفة بعد األلف موحدة
من ولد تیم الالت بن النمر بن قاسط ووهم الكرماين فقال أم العباس بن عبد املطلب كانت من
األنصار وأخذ ذلك من ظاهر قول األنصار بن اختنا ولیس كام فهمه بل فیه جتوز كام بینته‘‘

1

ذكر العلامء يف ترمجة عباس بن عبد املطلب ريض اهلل عنه إسم أمه نتیلة بنت جناب بن كلیب بن مالك بن
عبد مناف فهي لیست من األنصار وأما اسم أم عبداملطلب فهي سلمى بنت عمرو بن زید بن لبید بن حرام بن
خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار .2وهي من قبیلة اخلزرج.فأخطأ العالمة الكرماين حني نسب أم عباس
إىل األنصار وهلذا تعقب علیه احلافظ وغريه من العلامء مث ً
ال قال العیني:
’’ قوله البن أختنا عباس وكان عباس من جهة األم قریبا لألنصار كذا قاله الكرماين وسكت علیه وأم
العباس وهو ابن عبد املطلب لیست من األنصار بل جدته أم عبد املطلب هي األنصاریة فأطلق عىل
جدة العباس أختنا لكوهنا منهم وعىل العباس ا بنها لكوهنا جدته وأم العباس ورضار نثیلة ۔۔۔۔ وكان
هاشم والد عبد املطلب ملا مر باملدینة نزل عىل عمرو بن زید املذكور وكان سید قومه فأعجبته ابنته
سلمى فخطبها إىل أبیها وزوجها منه‘‘

3

أقول :قد ثبت بعد الدراسة أن أم عباس بن عبداملطلب لیست من األنصار كام زعم العالمة الكرماين بل
أم عبداملطلب زوجة هاشم كانت من األنصار.فتعقب احلافظ يف حمله واهلل أعلم.

التعقب يف تعيني االسم’ ميناء ‘:
عند رشح احلدیث’’ :حدثنا ابن أيب مریم حدثنا أبو غسان ،قال :حدثني أبو حازم عن سهل ريض اهلل
عنهَ :أ َّن النَّبِي َص َّىل اهللُ َع َل ْی ِه َوس َّلم َأرس َل إِ َىل امر َأ ٍة ِم َن املُ َه ِ
اج ِری َن َوك َ
َان َهلَا غُ الَم ن ََّجار َق َال َهلَاُ :م ِري َع ْبدَ ِك َف ْل َی ْع َم ْل َلنَا
َْ
َ َ ْ َ
َّ
َأ ْع َوا َد املِن َ ِْرب‘‘ 4قال اإلمام الكرماين:

 1ابن حجر ،فتح الباري511 :7 ،
 2ابن سعد ،حممد بن سعد بن منیع ،الطبقات الكربى ( بريوتك دار الكتب العلمیة  2222 ،هـ )12 :2 ،
 3العینی ،عمدة القاري181 :14،
 4البخاري ،اجلامع الصحيح ،ح1418 :
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ایقان :املجلد،۱۰:العدد :۱۰:یونیو ۰۱۰۹ء
’’قوله :امرأة ،واسمها مینا بكرس املیم واسم الغالم باقوم باملوحدة والقاف‘‘

1

وقال احلافظ ابن حجر:
’’وأغرب الكرماين هنا فزعم أن اسم املرأة میناء وهو وهم وإنام قیل ذلك يف اسم النجار ‘‘

2

مل یقل أحد من الرشاح أن أسم املرأة املذكورة هنا هي میناء بل قالوا عن إسمها عالثة أو عائشة وذكروا
اسم النجار میناء أو میمون أو بأقوم مث ً
ال قال العیني:
’’ اختلفوا يف اسم فالن الذي هو نجار منربه ففي ( كتاب الصحابة ) البن أمني الطلیطيل إن اسم هذا
النجار قبیصة املخزومي قال ویقال میمون وقال وقیل صالح غالم العباس ابن عبد املطلب وقال ابن
بشكوال وقیل میناء وقیل إبراهیم وقیل باقوم باملیم يف آخره‘‘

3

وقال القسطالين يف اسم هذه املرأة أهنا عائشة وإسم الغالم النجار بأقوم أو میمون أو مینا بكرس املیم أو
قبیصة أو غري ذلك

4

وأقول :بعد البحث توصلت إىل أن میناء لیس اسم املرأة املذكورة بل قیل عن اسم النجار هو میناء
والصواب ما ذهب إلیه احلافظ فتعقبه يف حمله واهلل أعلم.

التعقب يف نسبة ’صدقة‘:
عند رشح احلدیث’’ :وقال ابن عیینة عن صدقة :أنكاثا‘ 5هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزهلا نقضته وقال
ابن مسعود األمة معلم اخلري والقانت املطیع‘‘6قال اإلمام الكرماين:
’’صدقة:أخت الزكاة ابن الفضل املروزي‘‘

7

 1الكرمانی ،الكواكب الدراري221 :22 ،
 2ابن حجر ،فتح الباري122 :4 ،
 3العینی ،عمدة القاري192 :1،
 4القسطالين ،إرشاد الساري 221 :2،
 5النحل81 :
 6البخاري ،اجلامع الصحيح ،قبل ح2727:
 7الكرمانی ،الكواكب الدراري271 :27،
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وقال احلافظ ابن حجر:
’’وقد أقدم الكرماين فقال صدقة هذا هو بن الفضل املروزي شیخ البخاري وهو یروي عن سفیان بن
عیینة وهنا روى عنه سفیان وال سلف له فیام ادعاه من ذلك ویكفي يف الرد علیه ما أخرجناه من تفسري
بن جریر وابن أيب حامتمن روایة صدقة هذا عن السدي فإن صدقه بن الفضل املروزي ما أدرك السدي
وال أصحاب السدي وكنت أظن أن صدقة هذا هو بن أيب عمران قايض األهواز ألن البن عیینة عنه
روایة إىل أن رأیت يف تاریخ البخاري صدقة أبو اهلذیل روى عن السدي‘‘

1

صدقة هنا لیس ابن الفضل املروزي وال هو صدقة بن أبى عمران بل هوصدقة بن عبد اهلل بن كثري املكى
القارئ أبو اهلذیل بن سفیان یروي عنه وهو یروي عن السدي أما صدقة بن الفضل املروزي فلم یدرك السدي.
ویظهر هذا من أقوال العلامء.قال الطربي:
’’حدثنا املثنى قال :ثنا إسحاق قال :ثنا عبد اهلل بن الزبري عن ابن عیینة عن صدقة عن السديَ :و َال
َتكُونُوا كَا َّلتِي َن َق َض ْت غَ زْ َهلا ِمن بع ِد ُقو ٍة َأ ْنكَا ًثا َتت ِ
َّخ ُذ َ
ون َأ ْی َام َنك ُْم َد َخ ًال َب ْینَك ُْم  2قال :هي خرقاء بمكة
َ ْ َ ْ َّ
كانت إذا أبرمت غزهلا نقضته‘‘

3

و قال ابن أيب حاتم:
’’هو صدقة بن عبد اهلل بن كثري املكي القارئ أبو اهلذیل صاحب حروف جماهد روى عن السدي روى
عنه سفیان بن عیینة سمعت أيب یقول ذلك‘‘

4

فقول الكرماين أن صدقة ابن الفضل املروزي غري صحیح وتعقبه غري احلافظ من العلامء قال العیني:
قال الكرماين صدقة هذا هو ابن الفضل املروزي ورد علیه بأن صدقة بن الفضل املروزي شیخ البخاري
یروى عن سفیان بن عیینة وههنا یروي سفیان عن صدقة والدلیل عىل عدم صحة قوله إن صدقة هذا
روى عن السدي وصدقة بن الفضل املروزي ما أدرك السدي وال أصحاب السدي وروى اابن أيب
حامتعن أبیه عن ابن أيب عمر العدين والطربي من طریق احلمیدي كالَها عن ابن عیینة عن صدقة عن

 1ابن حجر ،فتح الباري597 :9 ،
 2سورة النحل81 :
 3الطربي ،حممد بن جریر جامع البيان يف ت ويل القرآن (بريوت :مؤسسة الرسالة 2212 ،هـ)192 :27 ،
 4الرازي ،عبد الرمحن بن أيب حاتم  ،اجلرح والتعديل (مرص:دار الكتب العلمیة2572،ه)255 :2 ،
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ایقان :املجلد،۱۰:العدد :۱۰:یونیو ۰۱۰۹ء
السدي قال كانت بمكة امرأة تسمى خرقاء فذكر مثل ما ذكره البخاري والظاهر أن صدقة هذا هو أبو
اهلذیل روى عن السدى‘‘

1

وقال القسطالين:
’’عن صدقة:أيب اهلذیل ال صدقة ابن الفضل املروزي أي عن السدي كام عند ابن أيب حاتم‘‘

2

أقول :بعد البحث توصلت إىل أن صدقة هو بن عبد اهلل بن كثري املكى أبو اهلذیل وهذا اإلحتامل جزم به
احلافظ وهو أقرب إىل الصواب أما كون صدقة ابن الفضل املروزي مل یثبت.فتعقب احلافظ يف حمله واهلل أعلم.

التعقب يف نسبة ’ابن الدغنة ‘:
عند رشح احلدیث ’’:عائشة ريض اهلل عنها قالت مل أعقل أبوي قط إال وَها یدینان الدین ومل یمر علینا یوم
إال یاتینا فیه رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم طريف النهار بكرة وعشیة فلام ابتيل املسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل
احلبشة حتى إذا بلغ برك الغامد لقیه ابن الدغنة وهو سید القارة فقال أین ترید یا أبا بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي
فأنا أرید أن أسیح يف األرض فأعبد ريب قال ابن الدغنة إن مثلك ال خيرج وال خيرج............احلدیث الطویل‘‘
قال العالمة الكرماين:
’’قوله :ابن الدغنة،الغساين :هو بفتح املهملة وكرس املعجمة وخفة النون عىل مثال الكلمة ویقال بضم
الدال والغني وتشدید النون وبالوجهني رویناه يف اجلامع ویقال بفتح الدال وسكون الغني .وقال ابن
إسحاق اسمه ربیعة بن رفیع وأما الدغنة فهو اسم أمه ومعناه لغة :الغیم املمطر‘‘

4

وقال احلافظ ابن حجر:
’’ قوله بن الدغنة بضم املهملة واملعجمة وتشدید النون عند أهل اللغة وعند الرواة بفتح أوله وكرس
ثانیه وختفیف النون قال األصیيل وقرأه لنا املروزي بفتح الغني وقیل إن ذلك كان السرتخاء يف لسانه
والصواب الكرس وثبت بالتخفیف والتشدید من طریق وهي أمه وقیل أم أبیه وقیل دابته ومعنى الدغنة

 1العینی ،عمدة القاري211 :17،
 2القسطالين ،إرشاد الساري 287 :7،
 3البخاري ،اجلامع الصحيح ،ح5824 :
 4الكرمانی ،الكواكب الدراري211 :22 ،
15

3

دراسة يف تعیني الزمان واألماكن والقبائل واألسامء يف صحیح البخاري
املسرتخیة وأصلها الغاممة الكثرية املطر واختلف يف اسمه فعند البالذري من طریق الواقدي ۔۔۔الدغنة
قوله وهو سید القارة بالقاف وختفیف الراء وهي قبیلة مشهورة من بني اهلون بالضم والتخفیف بن
خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مرض وكانوا حلفاء بني زهرة من قریش وكانوا یرضب هبم املثل يف قوة
الرمي قال الشاعر قد أنصف القارة من راماها‘‘

1

ذكر العالمة الكرماين قول ابن إسحق يف ابن الدغنة أن اسمه ربیعة بن رفیع وأقول ولكن ابن الدغنة يف
القصة املذكورة لیس ربیعة ألن ربیعة بن رفیع هو السلمي2۔ذكر ابن األثري ترمجته ولكن مل یذكر قصة اهلجرة 3وكذا
ذكره ابن عبدالرب بدون ذكر قصة اهلجرة 4وذكره ابن إسحاق يف قصة مقتل درید بن الصمة 5ومل یذكره يف قصة
هجرة أيب بكر ريض اهلل عنه إىل احلبشة،أما ابن الدغنة هو سید قبیلة القارة .أقول :الذي یظهر يل من خالل هذا
البحث أن ابن الدغنة املذكور هنا هو سید قبیلة القارة وهو غري السلمي؛ هذا ما جزم به احلافظ .فتعقبه عىل الكرماين
يف حمله واهلل أعلم.

التعقب يف تعيني ’إنسان‘:
عند رشح احلدیث’’:حدثنا إبراهیم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جریج أخربهم قال أخربين سلیامن
وف بِال َكعب ِة بِإِنْس ٍ
ان
األحول أن طاوسا أخربه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام َأ َّن النَّبِ َّي َص َّىل اهللُ عَ َل ْی ِه َو َس َّل َم َم َّر َو ُه َو َی ُط ُ
َْ
َ
َّ ِ ِ ِ ُ َ َ ُ ِ ِ ِ 6
ان بِس ٍري َ -أو بِ َخی ٍ
ٍ
ط َأ ْو بِ ََش ٍء غ ْ ِ
َري َذلِ َك َ -ف َق َط َع ُه النَّبِ ُّي َص َّىل اهللُ َع َل ْی ِه َو َسل َم ب َیده ث َّم قال’:قدْ ُه ب َیده‘‘
ْ ْ
َر َب َط َیدَ ُه إِ َىل إِن َْس َ ْ
ْ
قال العالمة الكرماين:
’’الرجل املقود هو ثواب ضد العقاب‘‘

7

 1ابن حجر ،فتح الباري155 :7 ،
 2أنظر ترمجته يف أسد الغابة ،548اإلستیعاب يف معرفة األصحاب 224 :2اإلصابة يف متیز الصحابة (212 :1)1122
 3ابن األثري ،أسد الغابة112 :1 ،
 4ابن عبد الرب ،اإلستیعاب يف معرفة األصحاب 224 :2،
 5ابن هشام ،عبد امللك بن هشام  ،السرية النبوية  (،بريوت ،دار اجلیل 2222 ،ه)211 :4 ،
 6البخاري ،اجلامع الصحيح  ،ح2112 :
 7الكرمانی ،الكواكب الدراري252 :9،
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ایقان :املجلد،۱۰:العدد :۱۰:یونیو ۰۱۰۹ء
وقال احلافظ ابن حجر:
’’ قوله أو بَشء غري ذلك كأن الراوي مل یضبط ما كان مربوطا به وقد روى أمحد والفاكهي من طریق
عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن النبي صىل اهلل علیه و سلم أدرك رجلني وَها مقرتنان فقال ما بال
القران قاال إنا نذرنا لنقرتنن حتى نأيت الكعبة فقال أطلقا أنفسكام لیس هذا نذرا إنام النذر ما یبتغى به
وجه اهلل وإسناده إىل عمرو حسن ومل أقف عىل تسمیة هذین الرجلني رصحيا إال أن يف الطرباين من طریق
فاطمة بنت مسلم حدثني خلیفة بن برش عن أبیه أنه أسلم فرد علیه النبي صىل اهلل علیه و سلم ماله
وولده ثم لقیه هو وابنه طلق بن برش مقرتنني بحبل فقال ما هذا فقال حلفت لئن رد اهلل عيل مايل وولدي
ألحجن بیت اهلل مقرونا فأخذ النبي صىل اهلل علیه و سلم احلبل فقطعه وقال هلام حجا إن هذا من عمل
الشیطان فیمكن أن یكون برش وابنه طلق صاحبي هذه القصة وأغرب الكرماين فقال قیل اسم الرجل
املقود هو ثواب ضد العقاب انتهى ومل أر ذلك لغريه وال أدري من أین أخذه ‘‘

1

مل یقل أحد من الرشاح أن الرجل املقود إسمه ثواب إال العالمة الكرماين ومل یذكر من أین نقل هذا فلهذا
تعقب علیه احلافظ.وأشار معظم الرشاح إىل روایة الطرباين أخرجه يف املعجم من طریق إبراهیم بن هاشم البعلبكي
ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا أبو معرش الرباء حدثتني النوار بنت عمر  :قالت حدثتني فاطمة بنت مسلم قالت
حدثني خلیفة بن برش عن أبیه برش أنه أسلم فرد علیه النبي صىل اهلل علیه و سلم ماله وولده ثم لقیه النبي صىل اهلل
علیه و سلم فرآه هو و ابنه طلقا مقرونني باحلبل فقال ( :ما هذا یا برش؟) قال :حلفت لئن رد اهلل عيل مايل وولدي
حجا فإن هذا من الشیطان‘
ألحجن بیت اهلل مقرونا فأخذ النبي صىل اهلل علیه و سلم احلبل فقطعه وقال هلامّ ’:

2

فإحتامل العالمة الكرماين أن إسم هذا الرجل املبهم هو برش وابنه طلق هو أقرب إىل الصواب.أقول :بعد دراسة كال
القولني توصلت إىل أن إحتامل احلافظ هو أقرب إىل الصواب ألنه استدل بروایة الطرباين أما قول العالمة الكرماين
فال یعرف مأخذه  ،فتعقب احلافظ يف حمله واهلل أعلم.

التعقب يف بيان تسمية ’ابن حنظلة‘:
عند رشح احلدیث’’ :حدثنا موسى بن إسامعیل حدثنا وهیب حدثنا عمرو بن حيیى عن عباد بن متیم عن

 1ابن حجر ،فتح الباري291 :5 ،
 2الطرباين ،سلیامن بن أمحد  ،املعجم الكبري( ،القاهرة:مكتبة ابن تیمیة ،بدون السنة)،ح2129 :
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آت َف َق َال َله :إِ َّن ابن حنْ َظ َل َة یبایِع النَّاس ع ََىل املَو ِ
َان زَ من احلر ِة َأتَاه ٍ
ت
ْ
َ
َُ ُ
ْ َ َ
ُ
ُ
عبد اهلل بن زید ريض اهلل عنه قال :ملََّا ك َ َ ُ َ َّ
َف َق َال :الَ ُأ َبایِ ُع ع ََىل َه َذا َأ َحدً ا َب ْعدَ رس ِ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َل ْی ِه َو َس َّل َم ‘‘ 1قال العالمة الكرماين:
َ ُ
’’ابن حنظلة :بفتح املهملة وسكون النون وفتح املعجمة هو الذي یأخذ البیعة لیزید واسمه عبد اهلل أو
املراد به هو نفس یزید ألن جده أبا سفیان كان یكني أیضا بأيب حنظلة لكن عىل هذا التقدیر لفظ األب
حمذوفا بني االبن وحنظلة ختفیفا كام أنه حمذوف معنى ألنه نسبه إىل اجلد أو جعله منسوبا إىل العم
استخفافا واستهجانا واستبشاعا هبذه الكلمة املرة‘‘

2

قال احلافظ ابن حجر:
’’قوله ملا كان زمن احلرة أي الوقعة التي كانت باملدینة يف زمن یزید بن معاویة سنة ثالث وستني كام
سیأيت بیان ذلك يف موضعه أن شاء اهلل تعاىل قوله أن بن حنظلة أي عبد اهلل بن حنظلة بن أيب عامر الذي
یعرف أبوه بغسیل املالئكة والسبب يف تلقیبه بذلك أنه قتل بأحد وهو جنب فغسلته املالئكة وعلقت
امرأته تلك اللیلة بابنه عبد اهلل بن حنظلة ۔۔۔وأما احتامله األول فريده اتفاق أهل النقل عىل أن األمري
الذي كان من قبل یزید بن معاویة اسمه مسلم بن عقبة ال عبد اهلل بن حنظلة وأن بن حنظلة كان األمري
عىل األنصار وأن عبد اهلل بن مطیع كان األمري عىل من سواهم وأهنام قتال مجیعا يف تلك الوقعة واهلل
املستعان‘‘

3

أخرج اإلمام البخاري هذا احلدیث يف املغازي من طریق إسامعیل عن أخیه عن سلیامن عن عمرو بن
َان یوم ا ِ
َّاس ُی َبایِ ُع َ
ون ل ِ َع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن َحنْ َظ َل َة.......احلدیث‘‘ 4يف بیان تسمیة
حل َّرةَ ،والن ُ
حيیى عن عباد بن متیم قال :ملََّا ك َ َ ْ ُ َ
ابن حنظلة جاء العالمة الكرماين باإلحتامل الذي مل یثبت وهلذا تعقب علیه احلافظ وكذا تعقب علیه غريه من العلامء
قال العیني:
’’ وقال الكرماين ابن حنظلة هو الذي كان یأخذ لیزید واسمه عبد اهلل أو املراد به نفس یزید ألن جده أبا
سفیان كان یكنى أیضا بأيب حنظلة لكن عىل هذا التقدیر یكون لفظ األب حمذوفا بني األب وحنظلة

 1البخاري ،اجلامع الصحيح  ،ح1848 :
 2الكرمانی ،الكواكب الدراري288 :21 ،
 3ابن حجر ،فتح الباري229 :1 ،
 4البخاري ،اجلامع الصحيح ،ح2217 :
18

ایقان :املجلد،۱۰:العدد :۱۰:یونیو ۰۱۰۹ء
ختفیفا كام أنه حمذوف معنى ألنه نسبة إىل اجلد أو جعله منسوبا إىل العم استخفافا واستهجانا واستبشاعا
هلذه الكلمة املرة انتهى قلت الكرماين خبط ههنا خبط عشواء وتعسف يف هذا الكالم من غري أصل‘‘

1

أقول :بعد دراسة كال القولني توصلت إىل أن التفصیل الذي ذكره العالمة الكرماين فال حاجة له؛
والصواب ما بینه احلافظ ویؤیده الروایة الذي ذكره اإلمام البخاري يف املغازي فتعقبه يف حمله واهلل أعلم.

التعقب يف تعيني نسبة’أم الدرداء‘:
عند رشح احلدیث’’:باب عیادة النساء الرجال وعادت أم الدرداء ،رجال من أهل املسجد من
األنصار‘‘ 2قال العالمة الكرماين:
’’قوله :أم الدرداء ،باملد اعلم أن أليب الدرداء زوجتني كل واحدة منهام كنیتها أم الدرداء والكربى
صحابیة والصغرى تابعیة والظاهر أن املراد منها ههنا هي الكربى واسمها خرية بفتح املعجمة وسكون
التحتانیة ‘‘

3

وقال احلافظ ابن حجر:
’’ قوله وعادت أم الدرداء رجال من أهل املسجد من األنصار قال الكرماين أليب الدرداء زوجتان كل
منهام أم الدرداء فالكربى اسمها خرية باخلاء املعجمة املفتوحة بعدها حتتانیة ساكنة صحابیة والصغرى
اسمها هجیمة باجلیم والتصغري وهي تابعیة ۔۔۔والصغرى عاشت إىل أواخر خالفة عبد امللك بن مروان
وماتت يف سنة إحدى وثامنني بعد الكربى بنحو مخسني سنة‘‘

4

أخرج اإلمام البخاري هذا األثر يف األدب املفرد من طریق زكریا بن حيیى قال حدثنا احلكم بن املبارك قال
عَىل ِرح ِ
اهلا َأعْواد َل ْی َس
أخربين الولید هو بن مسلم قال حدثنا احلارث بن عبد اهلل األنصاري قال َ :ر َأ ْی ُت ُأ ّم الدَّ ْر َدا َء َ َ
ِ5
َع َل ْیها غشاء عَائِدَ ة ل ِ َر ُج ٍل ِم ْن َأ ْه ِل املَْ ْس ِج ِد ِم َن ْاألَن َْصار

 1العینی ،عمدة القاري292 :12،
 2البخاري ،اجلامع الصحيح،
 3الكرمانی ،الكواكب الدراري292 :12 ،
 4ابن حجر ،فتح الباري227 :22 ،
 5بخاري  ،حممد بن اسامعیل ،األدب املفرد ( الریاض:مكتبة املعارف للنرش والتوزیع2228،ه) ،ح452 :
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احلارث بن عبد اهلل :قال اإلمام البخاري :احلارث بن عبید اهلل االنصاري ،یعد يف الشامیني ،قال لنا زكریا
حدثنا حكم بن املبارك سمع الولید بن مسلم قال حدثنا احلارث بن عبید اهلل قال :رأیت ام الدرداء تعود رجال من
اهل املسجد من االنصار.1وقال ابن حبان:
’’احلارث بن عبید اهلل األنصاري من أهل الشام یروى عن أم الدرداء روى عنه الولید بن مسلم‘‘

2

قد ثبت بتخریج األثر املذكور أن أم الدرداء هنا لیست الكربى كام زعم العالمة الكرماين،ألن أم الدرداء
الكربى ماتت قبل موت أيب الدرداء يف خالفة عثامن والتابعي احلارث بن عبید اهلل األنصاري مل یلحق هبا ،وهو یروي
عن أم الدرداء الصغرى وهي عاشت إىل أواخر خالفة عبد امللك بن مروان.فأقول :بعد دراسة كال القولني توصلت
إىل أن أم الدرداء املذكورة يف األثر هي الزوجة أيب الدرداء الصغرى ولیست الكربى والصواب ما جزم به احلافظ
وتعقبه عىل العالمة الكرماين يف حمله واهلل أعلم.

التعقب يف تعيني االسم ’معاوية‘:
عند رشح احلدیث’’:تلك احلدیقة يف موضع قرص بني حدیلة الذي بناه معاویة‘‘ 3قال العالمة الكرماين:
’’قوله :الذي بناه معاویة ،أي ابن عمرو بن مالك بن النجار‘‘

4

قال احلافظ ابن حجر:
’’وأما قرص بني حدیلة وهو باملهملة مصغر ووهم من قاله باجلیم فنسب إلیهم القرص بسبب املجاورة
وإال فالذي بناه هو معاویة بن أيب سفیان وبنو حدیلة باملهملة مصغر بطن من األنصار وهم بنو معاویة
بن عمرو بن مالك بن النجار وكانوا بتلك البقعة فعرفت هبم فلام اشرتى معاویة حصة حسان بني فیها
هذا القرص فعرف بقرص بني حدیلة ذكر ذلك عمرو بن شبة وغريه يف أخبار املدینة ۔۔۔وما ذكرته عمن
صنف يف أخبار املدینة یرد علیه وهم أعلم بذلك من غريهم‘‘

5

 1بخاري  ،حممد بن اسامعیل  ،التاريخ الكبري (،حیدر آباد  ،الدكن ،دائرة املعارف العثامنیة)1:174
 2ایضا1:174 ،
 3البخاري ،اجلامع الصحيح  ،ح1749 :
 4الكرمانی ،الكواكب الدراري74 :21،
 5ابن حجر ،فتح الباري599 :4 ،
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ایقان :املجلد،۱۰:العدد :۱۰:یونیو ۰۱۰۹ء
أقول :يف بناء قرص بني حدیلة ما قاله احلافظ هو أقرب إىل الصواب مستدال ما ذكريف أخبار املدینة وقال
ابن شبة:1
’’ أما قرص بني جدیلة (حدیلة) فإن معاویة بن أيب سفیان ريض اهلل عنهام إنام بناه لیكون حصنا وله بابان
باب شارع عىل خط بني جدیلة وباب يف الزاویة الرشقیة الیامنیة عند دار حممد بن طلحة التیمي وهو
الیوم لعبد اهلل بن مالك اخلزاعي قطیعة وكان الذي ويل بناءه ملعاویة الطفیل بن أيب كعب األنصاري يف
وسطه بريحاء‘‘

2

وكذا وافق القسطالين ما قاله احلافظ حیث قال:
’’ (الذي بناه معاویة) بن أيب سفیان ملا اشرتى حصة حسان لیكون حصنا له ملا كانوا یتحدثون به بینهم
مما وقع لبني أمیة ،وكان الذي توىل بناءه ملعاویة الطفیل بن أيب بن كعب قاله عمر بن شبة يف أخبار املدینة
وأبو غسان املدين وغريَها ولیس هو معاویة بن عمرو بن مالك بن النجار كام ذكره الكرماين‘‘

3

فأقول :بعد دراسة كال القولني توصلت إىل أن قرص بني حدیلة بناه معاویة بن سفیان ريض اهلل عنه كام ذكر
املؤرخون وبه جزم احلافظ .والصواب ما جزم به احلافظ وتعقبه عىل الكرماين يف حمله واهلل أعلم.

التعقب يف تعيني الشخصية’رجل‘:
عند رشح احلدیث’’:حدثنا موسى بن إسامعیلحدثنا َها  ،عن قتادة قال :حدثني مطرف عن عمران
ريض اهلل عنه قالَ ’’ :مت َّت ْعنَا ع ََىل َع ْه ِد رس ِ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َل ْی ِه َو َس َّل َم َفنَزَ َل ال ُق ْر ُ
آن؛قال رجل برأیه ما شاء ‘‘
َ ُ
َ

4

قال العالمة الكرماين:
’’قوله :رجل ،ظاهر سیاق هذا الكتاب یقتيض أن یكون املراد به عثامن‘‘

5

 1هو عمر بن شبة بن عبیدة احلافظ العالمة األخبارى الثقة أبو زید النمريي البرصي صاحب التصانیف ولد سنة 275ه وتويف
سنة 111ه .أنظر ترمجته  :تذكرة احلفاظ ،77 :1 ،سري أعالم النبالء ،518 :21 ،وفیات األعیان222 :5 ،
 2ابن شبة  ،عمر بن شبة بن عبیدة  ،تاريخ املدينة البن شبة (جدة :السید حبیب حممود أمحد1222،م)171 :2 ،
 3القسطالين ،إرشاد الساري 29 :4،
 4البخاري ،اجلامع الصحيح ،ح2472 :
 5الكرمانی ،الكواكب الدراري87 :9 ،
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وقال احلافظ ابن حجر:
’’ قوله قال رجل برأیه ما شاء ويف روایة أيب العالء ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن یرتئي قائل ذلك هو
عمران بن حصني ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه لثبوت ذلك يف روایة أيب رجاء عن عمران كام
ذكرته قبل ۔۔۔ وكأن من بعده كان تابعا له يف ذلك ففي مسلم أیضا أن بن الزبري كان ینهى عنها وبن
عباس یأمر هبا فسألوا جابرا فأشار إىل أن أول من هنى عنها عمر‘‘

1

ما قاله احلافظ يف تعیني الرجل هو أقرب إىل الصواب ووافقه أكثر الرشاح مثالً قال النووي:
’’قال رجل برأیه ما شاء یعنى عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه‘‘

2

قال ابن دقیق العید:
’’قوله ’:قال رجل برأیه ما شاء ‘هو كام ذكر يف األصل عن البخاري :أن املراد بالرجل عمر عنه‘‘

3

وكذا إختار هذا املراد بدر العیني بعد ذكر عدة أقوال فیه حیث قال:
’’ قوله قال رجل قال الكرماين ظاهر سیاق هذا الكالم یقيض أن یكون املراد به عثامن ريض اهلل تعاىل
عنه وقال ابن اجلوزي كأنه یرید عثامن وقال ابن التني حيتمل أن یكون أبا بكر أو عمر أو عثامن وفیه تأمل
ال خيفى وقال النووي والقرطبي یعني عمر بن اخلطاب وحكى احلمیدي أنه وقع يف البخاري يف روایة
أيب رجاء عن عمران قال البخاري یقال إنه عمر أي الرجل الذي عناه عمران بن حصني قیل األوىل أن
یفرس هبا عمر فإنه أول من هنى عنها وأما من هني بعده يف ذلك فهو تابع له‘‘

4

وكذا قال القسطالين:
’’قال :رجل برأیه ما شاء ،هو عمر بن اخلطاب ال عثامن بن عفان ألن عمر أول من هنى عنها فكان من
بعده تاب ًعا له يف ذلك ،ففي مسلم أن ابن الزبري كان ینهى عنها وابن عباس یأمر هبا فسألوا جابرا فأشار
إىل أن أول من هنى عنها عمر‘‘

5

 1ابن حجر ،فتح الباري251 :5 ،
 2النووي  ،حيیى بن رشف  ،املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ( بريوت :دار إحیاء الرتاث العريب 2581 ،ه)124 :9،
 3ابن دقیق العید ،حممد بن عيل ،إحكام األحكام رشح عمدة األحكام (القاهرة:مؤسسة الرسالة  2211 ،ه )2:511،
 4العینی ،عمدة القاري574 :22،
 5القسطالين ،إرشاد الساري 251 :5،
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ایقان :املجلد،۱۰:العدد :۱۰:یونیو ۰۱۰۹ء
فأقول :بعد الدراسة توصلت إىل أن املراد برجل يف قوله (قال رجل برأیه ما شاء) هو عمر بن اخلطاب
ريض اهلل عنه ألنه أول من هنى عن التمتع ،وجزم به احلافظ ورأیه أقرب إىل الصواب واهلل أعلم.

نتائج البحث:
توصلت من خالل دراستي هلذا املوضوع اهلام إىل نتائج ذات أثر كبري فأشري هنا إىل أَهها وهي ما یيل:
 -1عني العلامء عنایة فائقة من منطلق حرصهم الشدید أن تبقى السنة مطهر ًة نقیة من شوائب الوضع
َ
األحادیث بالفحص والتنقیب والسرب،وأبلوا يف ذلك بال ًء حسنًا،فكان بذلك أن اهتموا
والتزویر،فتناولو
بصحیح البخاري ،فوضعوا له الرشوح ،وكتبوا علیه احلواش ،وعلقوا عىل متونه وأسانیده ،وناقشوا
مشكالته وألفاظه وكلامته ،ووضعوا له التكمالت ،وترمجوا لرجاله ورواته.
 -2اهتم العلامء املحدثني يف بیان َما ورد يف متون األحادیث ما أشكل عىل عامة الناس يف تعیني الزمان واألماكن
والقبائل واألسامء .والفت كتب مستقلة يف هذه الفنون ،وقداستفاد الشارحون من هذه الكتب.
 -3أن اإلمام الكرماين عني عنایة فائقة لصحیح البخاري عند رشح أسانیده ،و متونه ،بجانب متم ّیز فیه ،استفاد
منه الشارحون بعده .
 -4قد استفاد احلافظ ابن حجر أیض ًا من الكواكب الدراري يف املسائل احلدیثیة،واهتم بكلام اهتم به هو ،بل زاد
علیه إضافات جلیلة ال ُیمكن إنكارها.
 -5وقد توصلت إىل أن احلافظ ابن حجر عنده خربة أكثر من اإلمام الكرماين يف تعیني الزمان واألماكن والقبائل
واألسامء يف متون األحادیث عند رشح صحیح البخاري.
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