إسهام املسنـدين اجلزائريني يف
إحياء سنة الرواية عند املتأخرين
د .عز الدين كشنيط

دكتوراه أصول الدين من جامعة بغداد-العراق
أستاذ حماضر (أ) ابملركز اجلامعي لتمنغست

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين ،ومن تبعهم
إبحسان إىل يوم الدين ،وأبتدئ هذا البحث مبا جرت به عادة أهل هذا الفن من تقدمي حديث الرمحة املسلسل
الر ْمح ُن ْارمحُوا أ ْهل األ ْرض ي ْرمحْ ُك ْم م ْن
الرامحُون ي ْرمحُ ُه ُم َّ
ابألولية ،فأقول ُروينا ابلسند املتصل إىل النيب( )أنه قالَّ « :

السماء »( ...)1وبعد
ف َّ
إن احلديث وعلومه من أجل علوم اإلسالم وأشرفها ،لتعلقها بثاين مصادر التشريع فيه ،ولك ْون السنة بيان
للكتاب ،ووحي ٍ
اثن بعد القرآن الكرمي.
وقد قام بعبء تبليغه وخدمته ثلة من خيار هذه األمة وجنبائها ،إذ كما خص هللا تعاىل هذه األمة بكتاب
عظيم ،ونيب كرمي ،فقد خصهما هللا تعاىل بفضله؛ فانتدب هلا خدما من أسياد الرجال ،فهذا يلزم نبيه بشبع بطنه،
وهذان حيملهما شديد احلرص على التناوب بني الغرس والدرس لئال يفوهتما من العلم واحلكمة فعل أو قول أوحال.
ومما اختص به بعضهم دون بعض تتبع التنزيل ابالستظهار يف الصدور ،والتقييد يف السطور ،وتطورت العناية
هبذا اجلانب من كالم النيب الكرمي ( ،) وانتشر التنافس فيها يف األمصار واألقطار ،فكان لكل قوم طالئعهم،
ومنتجبيهم ،وقد كان لألمة اجلزائرية من ذلك الثلة املباركة ،اليت أبدت عناية فائقة ابلسنة النبوية يف جانبيها املعروفني،
ومها الرواية والدراية ،غري أن رواج بضاعة الفقهاء ،وكساد سوق احلديث يف مغربنا الكبري ،قد أخفى ذكرهم ،وهذا
موضوع قصدت به إلقاء الضوء على مظاهر ذلك اجلانب املشرق اخلفي من اتريخ اجلزائر العلمي والثقايف ،الذي
جنهل عنه الكثري ،على الرغم من قربه الزماين من أيمنا هذه ،وقد ومسته بعنوان ( إسهام املسندين اجلزائريني يف إحياء
سنة الرواية عند املتأخرين).
ورأيت أن أتناوله املوضوع من خالل عناوين؛ أتكلم فيها عن بعض ما خيص أهل اجلزائر من إسهام يف احلفاظ
على السنة املشرفة ،مركزا حديثي على جانب الرواية؛ لعلمي بقلة من أيبه ابلبحث يف هذا اجلانب من مظاهر
احلضارة العربية اإلسالمية عند املتأخرين ،حبثا أو ممارسة؛ حىت قال عالمة اهلند ومسندها شاه ول هللا الدهلوي حينما

( )1سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين ،دار الكتاب العريب بريوت.440 /4 :
()1

أراد التأليف فيه ":حداين على أتليفه احتياج أهل العصر إىل مثله ،فإن هذا العلم صار يف مثل عصران نسيا
منسيا ،وكاد أهل العصر جبهلهم بفضله يتخذونه سخراي"...

()2

وأتبع ذلك بتوصيات موجزة عما أمتناه من فتح ابب البحث يف هذا اجلانب املهمل من مظاهر نقل العلوم من

هذا البلد املبارك أو إليه.
أمهية املوضوع  -يستمد هذا املوضوع أمهيته من خالل أمور عدة:
أحدها  -كونه متعلق ابلكالم عن ثلة من املسندين اجلزائريني املغمورين ،الذي أحيوا العناية ابلسنة النبوية رواية
ودراية ،داخل بلدهم وخارجه ،فحق علينا إحياء ذكرهم ،وإفشاء سرهم ،والتعريف بفكرهم.
يقول اإلمام النووي يف مثل هذا املقام ":وهذا من مطلوابت املهمات ،والنفائس اجلليالت اليت ينبغي للفقيه
واملتفقه معرفتها ،ويقبح جهالتها؛ فإن شيوخ الرجل آابؤه يف الدين ،ووصلة بينه وبني رب العاملني ،وكيف ال يقبح
جهل اإلنسان ابلوصلة بينه وبني رب األرابب ،مع أنه مأمور ابلدعاء هلم ،وذكر مآثرهم والثناء عليهم ،والشكر
()3

هلم".

وتلك سنة قد حرص عليها كثري من أكابر احملدثني كاحلافظ ابن حجر وغريه ،حيث يقول يف فاحتته كتابه
(اجملمع املؤسس للمعجم املفهرس) ":أما بعد ..فإن كثريا من سلف احملدثني اعتنوا جبمع أسامي شيوخهم ،وتدوين
()4

أخبار كبارهم ،فتغايرت مقاصدهم يف الرتتيب ،فرأيت أن أحذو حذوهم ،وأسري تلوهم ،ألتذكر عهدهم".
وذلك -أيضا -من ابب العرفان لشيوخ التعليم ونقلة املرياث النبوي ،وبعض الوفاء حبقوقهم؛ من خالل ذكرهم
ومدحهم والتنويه هبم ،واإلعالء من شأهنم ،ألن أول أبوات حتصيل العلم والتوفيق إىل العمل حمبتهم وتعظيمهم يف
النفوس؛ يقول التمناريت يف ذلك...":فإن أوىل الناس ابإلحياء ابلذكر من كان أصل سيادتك ،وسبب سعادتك،
ودليل رشدك وهدايتك ،وأحق الناس ابلشكر من دلك على هللا ،وفتح لك ابب رضى هللا ،)5("..ويزيد الشيخ
إدريس املنجرة ذلك وضوحا فيقول يف فهرسته ":فإين أريد بعون هللا وتوفيقه أن أسطر يف هذه الفهرسة ذكر بعض
أشياخي يف التعليم والرتبية ...،لغرض معرفة السند يف الرواية ،والطريقة يف العمل والسرية ،وشكرا ومكافأة لنشر
()6
اإلحسان ،ملا ورد أن من أسدي إليه معروفا فذكره فقد شكره ،وإن كتمه فقد كفره".
( )2مقدم ة كت اب اإلرش اد إىل مهم ات عل م اإلس ناد ،ش اه ول هللا ال دهلوي ،ت ح :ب در ب ن عل ي ب ن ط امي العتي يب ،دار اطف اق:2009-1430 /1 ،
ص.23
( )3مقدمة املفاخر السنية يف األسانيد العلية القدسية ،عبد احلميد بن حممد علي قدس اخلطيب (1334 -1278ه ) ،نسخة خمطوطة موجودة مبكتبة مك ة
املكرم ة حت ت رق م  92س رية واتري خ :الورق ة األوىل /أ .وق د ق حتقيقه ا م ن قب ل د .رض ا ب ن حمم د ص في ال دين السنوس ي ،ونش رت يف أح د أع داد ( ل ة
مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة :ص .239وال أذكر العدد.
( )4اجملمع املؤسس للمعجم املفهرس ،ابن حجر العسقالين ،تح :د.يوسف املرعشلي ،دار املعرفة /بريوت.76-75/1 :1992-1413 /1 ،
( )5الفوائد اجلمة يف إسناد علوم األمة ،أبو زيد عبد الرمحمن التمناريت ،تح :اليزيد الراضي ،دار الكتب العلمية-بريوت :2007-1428 /2 ،ص.61
( )6فهرسة إدريس املنجرة (ص 1خمطو اخلزانة العامة ابلراب  :د  1838ضمن موع).

نق ال ع ن الرتغـي عدـدا املـرابط  ،فهـارم علمـاء املغــر

منذ النشأة إىل هناية ق12هـ :منهجيتها – تطورها  -قيمتها العلميـة( ،أرروحـة دكتـوراه) يف كليـة ا دا والعلـوم اينسـانية  ،جامعـة عدـد امللـ

السعدي /تطوان -املغر األقصى ط1420 /1هـ1999-م :ص.86
()2

واثنيها  -أننا نعاجل جانبا من اتريخ نقل العلوم يف هذا القطر احلبيب ،ومعرفة مسارب وصول العلوم اليت نقلت إلينا؛
خصوصا وأن الفرتة اليت تناوهلا هذا البحث مرحلة حرجة يف اتريخ اجلزائر ،واتريخ األمة اإلسالمية ،ويف
تسليط الضوء عليها ،وعلى أعالمها ،بيان ملراكز النشا الفكري والعلمي فيها ،وكشف عن بعض أسرار
املقاومة اليت حفظت ألهل هذا القطر حصانته ،وأبقته منيعا عن خمتلف حماوالت املسخ اليت سلطت عليه
طوال قرن وربع قرن.
وقد تُْنبئُنا أيضا ببعض ما ميكن أن يكون السبب يف تدهور حال أسالفنا ،ومتكن أعدائهم منهم؛ كانشغاهلم
ابخلالفيات ،والتعصب للمذاهب ،والغلو يف إحسان الظن مبقاالت من يظن فيه الصالح ،وغري ذلك.
واثلثها  -أننا نتكلم يف هذا املوضوع عن ابقة من كتب توثيق الرواية ،اليت حتسب يف رصيد هذا البلد العزيز.

وال خيفى على املهتمني ابلتاريخ للثقافة والعلوم ما تضمره بطون هذه الكتب من مواد خام ،ومعلومات وتراجم
اندرة ،متكن من تشكيل صورة واضحة لكثري من مظاهر احلياة الفكرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والرتبوية
والروحية والربامج التعليمية ،وغري ذلك مما يعوز املؤرخ؛ فهي مصدر مهم للمؤرخني واجلغرافيني واحملدثني ،وهي
()7

الوصف الصادق لكثري من مظاهر احلضارة اإلسالمية.
يقول د .حممد بن عزوز يف أمهية هذا الضرب من التصنيف ":والفهرسة هلا أمهية ابلغة وفائدة عظيمة يف حفظ
منوذج اترخيي مهم عن حياة الشيخ العلمية ،وذلك فيما يتجلى إخبارا عن حلقاته العلمية ،ووفيات من تلقى عنهم
العلم ،وتوارخيهم ،والدروس اليت كانوا أيخذوهنا ،والكتب املعتمدة لديه ،إضافة إىل األسانيد واملرويت ،وسرد
األحداث الواقعية ،واخلرافية أحياان ،والرحالت العلمية وغريها من الفوائد اجلمة اليت ترتجم واقعا ملموسا حلياة الشيخ،
فهي من املصادر الغنية اليت ال يستغين عنها طالب علم.
هلذه املزية اهتم هبا العلماء كثريا وجعلوها أكثر تروجيا ،فقلما جتد شيخا إال وله فهرسة ،أو ثبتا ،أو بران ا يسجل
فيه تراثه العلمي".

()8

( ) 7ينظ ر فهرس ة حمم د ب ن احلس ن احلج وي املس ماة خمتص ر الع روة ال وثقى يف مش يخة أه ل العل م والتق ى ،حمم د ب ن احلس ن احلج وي الثع اليب
الفاسي(ت 1376ه ) ،حتقيق د .حممد بن عزوز ،دار ابن حزم /بريوت ومركز الرتاث الثقايف املغريب /الدار البيضاء :2003-1424 /1 ،ص.8
( )8حممد بن عزوز  ،مقدمة حتقيق الفهرسة الصغرى والكربى أليب عبد هللا حممد التاودي بن سودة  :ص.38
()3

أوال  -فن الرواية ،واختصاص األمة ايسالمية خبصيصة ايسناد.
الرواية يف اللغة نقل الكالم إىل شخص آخر ومحله إليه ،واصطالحا :نقل احلديث وإسناده إىل من عُزي إليه
()9
إبحدى صيغ األداء ،مثل حدثنا ،أو أخربان ،أو مسعت ،أو عن ...
وهو فن تناثرت مباحثه املختلفة يف كتب علوم احلديث ومصطلحه ،وقد رأى د.محزة امليليباري أنه يتضمن
مسائل (طريق حتمل احلديث ،وكتابة احلديث ،وضبط الكتاب ،ورواية احلديث وشروطها ،ومعرفة آداب احملدث،
()10

ومعرفة آداب طالب احلديث ،ومعرفة علو اإلسناد ونزوله).
وهذا الفن خبيئة إهلية اختص هللا تعاىل هبا األمة اإلسالمية ،ألن رسالتها رسالة خامتة؛ إ ْذ ملا كتب هللا تعاىل
لدين هذه األمة أن ُحيفظ؛ يسر لذلك أسبابه ،فهدى علماء هذه األمة إىل ابتكار منهج فريد يف نقل قرآهنا ،وسنة

نبيها( ،)وتعاليم دينها ،وتراثها.
وإن العلماء حينما رأوا أن دينهم ال يسلم هلم إال بنقول صحيحة ،وفهوم صرحية ،صرفوا مثني أوقاهتم إىل العناية
ابجلانبني؛ فتأسس هلم من ذلك فين الرواية والدراية.
وإين ألرى يف تلك الدقة البالغة وذلك املنهج املبتكر مظهرا إعجازي يبني بعض (األسرار الكيفية) للحفظ اإلهلي
لوحيه يف قوله تعاىل :إ َّان َْن ُن ن َّزلْنا الذ ْكر وإ َّان لهُ حلافظُون [احلجر.]9
غري أن هذا الفن قد وقع اإلعراض عنه عند كثري من املتأخرين ،لكونه –على رأيهم -قد استنفد أغراضه ،ومن
رق له منهم ذكر أن استبقاءه من ابب احلفاظ على بركة اإلسناد ،واحملافظة على سنة االتصال فقط ،غري أنين رأيت
له  -بعد االطالع على كثري من دواوين املتأخرين يف هذا الفن -فوائد أخرى كثرية جتنيها األمة من حمافظتها على
هذا التقليد العلمي العريق؛ بعضها تربوي ،وبعضها اطخر علمي حبت ،وال يتسع املقام لذكر ذلك كله ،وأكتفي منه
ابإلشارة إىل الفوائد التارخيية العظيمة اليت حتملها كثري من كتب توثيق الرواية عند املتأخرين ،وأشهرها فهرسة ابن خري
اإلشبيلي ،واملعجم املفهرس البن حجر العسقالين ،وفهرس الفهارس لعبد احلي الكتاين.
اثنيا – حظ اجلزائر من علماء هذه الصنعة.
ال يسعفين املقام استقصاء مجيع من كانت له رواية من أعالم القطر اجلزائري ،وال غالبهم؛ ألن ذلك يتطلب
عملية جرد دقيقة لعشرات من كتب توثيق الرواية عند املتأخرين ،لكنين سأكتفي إبيراد قائمة ممن ذكره الكتاين من
اجلزائريني يف فهرسه ،مث أنتقي منهم بعض النماذج البارزة يف هذه الصناعة ،مربزا فيها بعض مظاهر التميز يف خدمة
السنة النبوية الشريفة رواية ودراية.
 -1بعض مشاهري املسندين من أهل اجلزائر :تكلم الشيخ عبد احلي الكتاين عن كثريين ممن أخذ عنهم من

األقاليم اإلسالمية املختلفة ،فذكر فيهم ثلة من اجلزائريني ،وهذه قائمة أبمساء من ذكر يف مقدمة فهرسه ،على النحو
املبني يف اجلدول رقم ( ،)01أضفت إليها آخرين ممن نسبهم الكتاين إىل بالد أخرى:
( )9ينظر معجم مصطلحات احلديث وعلومه وأشهر املصنفني يف ص.68-67
( )10ينظر امليليباري ،محزةُ ،علوم احلديث يف ضوء تطبيقات احملدثني النقاد :ص.7
()4

اجلدول رقم ()01
قائمة مبشاهري املسندين من أهل اجلزائـر
أمحد بن عمار
ابن جعدون

عبدالرمحن الثعاليب
مصطفى احلرار

أمحد بن قاسم البوين
حممد بن مرزوق احلفيد

أبو الفضل بن اإلمام
حممد بن عبداجلليل

الندرومي
الغربيين
ابن العنايب

محودة املقايسي
بن علي الزواوي
العباس بن صاحل

حممد بن علي الصنهاجي
حممد بن علي السنوسي
أبو عبدهللا بن العباس التلمساين

حممد املقري الكبري
حممد بن مرزوق اجلد
أبو رأس الناصري

ابن حواء
ابن قنفذ
املنوراملغيلي
السنوسي

حيىي الشاوي
سقط املشريف
الطاهر املشريف
اهلادي الشريف

حممد بن حممد الديسي
حممدبن حممدبن أيب القاسم البوسعادي
حممد بن املبارك اجلزائري الدمشقي
عبد القادر بن حممد بن األمني

ابن مرزوق الكفيف
حممد سعيد الزواوي
ابن هارون املطغري

أبو طالب
أمحد املقري

شقرون املغراوي
عيسى الثعاليب

حممد بن عبدالرمحن التجييب
علي بن أمحدبن موسى

مع التنبي ه عل ى أن الكت اين ذ ي ذكر كث ريا م ن جزائري ي املهج ر يف قائمت ه؛ ك أيب مه دي عيس ى الثع اليب اجمل اور مبك ة،
واب ن العن ايب حمم د ب ن حمم ود ال ذي اس توطن اإلس كندرية ،وحي ىي الش اوي دف ني مص ر وغ ريهم ،وذ ي ذكر مس ندي ب الد
الت وات ،وم ا جاوره ا وم ن احلواض ر العلمي ة ،وق د وزع الكت اين بعض هم عل ى م دن اجلزائ ر وقراه ا ،عل ى النح و املب ني يف
()11
اجلدول رقم (:)02
اجلدول رقم ()02
توزيع بعض املسندين الذين ذكرهم الكتاين على بعض مدن اجلزائر
اجلزائر العاصمة أمحد بن عمار  -أمحد بن قاسم البوين  -عبد الرمحن الثعاليب  -ابن جعدون  -مصطفى
احلرار  -محودة املقايسي – الندرومي – الغربيين  -حممد سعيد الزواوي  -الشيخ بن علي
الزواوي ،وغريهم.
تلمسان

ابن هارون املطغري  -أبو عبدهللا بن العباس التلمساين  -أبو الفضل بن اإلمام .حممد بن
عبد الرمحن النجييب  -حممد بن عبد اجلليل  -الشيخ أمحد املقري  -حممد املقري الكبري
 حممد بن مرزوق اجلد  -حممد بن مرزوق احلفيد  -ابن مرزوق الكفيف  -املنور املغيلي -الشيخ السنوسي  -وغريهم.

قسنطينة

العباس بن صاحل  -ابن قنفذ  -اهلادي الشريف ،وغريهم.

( )11ينظر املرجع السابق.)36-35/1( :
()5

معسكر

الطاهر املشريف  -أبو رأس الناصري -سقط املشريف ،وغريهم.

قلعة بين محاد

حممد بن علي الصنهاجي.

وهران

شقرون املغراوي وغريهم.

مستغامن

ابن حواء وغريه.

مازونة

الشيخ أبو طالب.

ومن املدن اجلزائرية اليت ذكر هلا الكتاين -أيضا -حظوة ببعض املسندين ..":البليدة واملدية وبوسعادة وبرج
()12
بوعريريج".
نوعي من املسندين اجلزائريني املتأخرين:
 -2أبو مهدي عيسى الثعاليب أمنوذج ٌّ

أحببت أن أنتقي من بني مجيع م ْن ذكرت آنفا أمنوذجا نوعيا من املشتغلني بفنون احلديث رواية ودراية ،وغريه
كثريون ،ال يتسع املقام لذكرهم ،وقد بلغوا يف هذا األمر شأوا دفع بعض العلماء إىل الغلو فيهم وتلقيب بعضهم
ب (احلافظ) ،ذكر ذلك يف ترمجة بعض املتأخرين للشيخ أيب راس الناصري ،وأيب مهدي الثعاليب ،واملقري وغريهم،
ولست هنا بصدد مناقشة حد احلافظ وشروطه ،فإن الزمان ال يزال ينقص ،وعرى الدين تنحل عروة عروة ،لذلك فإن
تلقيب بعض املتأخرين مبثل هذه األلفاظ يومئ إىل عظيم قدر صاحب اللقب بني معاصريه ،وال ال للمقارنة بينهم
وبني املتقدمني ،ممن َُنل هذه الصفة؛ وهذا أمنوذج نوعي ممن اشتغل هبذه الصنعة ،وبرز فيها ومتيز حىت قال فيه
تلميذه أبو ساذ العياشي:

ات ف غالب *** بف ْخر فُ ُحول الع ْلم عيسى الث عاليب
إذا ما أت ْتك النَّائب ُ

أبو مهدي عيسى الثعاليب(ت1080ه ) :هو عيسى بن حممد؛ أبو مهدي الثعاليب اجلزائري ،مث املكي،

املالكي ،األثري ،والثعاليب نسبة إىل وطن الثعالبة من عمالة اجلزائر العاصمة ،وعشريته ينتسبون إىل جعفر بن أيب
طالب ،جزائري األصل ،مكي اهلجرة واملدفن ،مات هبا سنة 1080ه .
قال الكتاين ":هو مسند احلجاز واملغرب ،والنادرة الفذ ،الذي كان حاله عن قوة العارضة واتساع الرواية يعرب،
حبيث ال يعلم يف ذلك العصر أعلم منه هبذا الشأن ،وال أكثر اطالعاً وال أتقن معرفة ،مع التوسع يف العلوم األخرى،

والدين املتني ،والتصون والرفعة"( ،)13وقد ُحلي ب "خامتة احلفاظ"( ،)14وقال فيه الزابدي يف رحلته ":هو مسند الدنيا
()15
يف زمانه".

( )12املرجع السابق )58/1( :؛ ذكر ذلك يف سياق تعداده ملن روى عنه من أهل اطفاق.
( )13ينظر املرجع السابق)807-806/2( :
( )14حاله بذلك صاحب (املشرع الروي)؛ ينظر املرجع السابق)807/2( :
()15املرجع السابق.)807/2( :
()6

وقال عنه تلميذه ورفيقه يف بعض أسفاره أبو ساذ العياشي صاحب الرحلة املطبوعة ":عكف يف آخر أمره على
مساع احلديث وإمساعه ،فجمع من الطرق العوال ،واألسانيد الغريبة ،والفوائد العجيبة ،ما ذ جيمع غريه ،وكتب الكثري،
()16
ومسع وأمسع من املسانيد واملعاجم واألجزاء ما ذ يتفق لغريه مثل ذلك وال قريب منه ألهل عصره".
وذكر عنه أيضا أنه ":قرأ من األجزاء احلديثية واملسانيد الغريبة ما صار به فرد وقته يف رواية احلديث ،وأُ ْعطي

القبول التام عند املشايخ وأصحاهبم؛ حبيث ال يبخلون عليه بشيء ،وال يضجرون منه عند إرادة مساع ،وقد أخربين أن
شيخنا األجهوري -مع أخذ الكرب منه غايته وضجره من طنني الذابب يف أغلب األوقات -كان إذا دخل عليه يبتدئه
قبل أن يطلب منه السماع ،فيقول له :شنف األمساع؛ علماً منه أنه ال أييت إال لسماع حديث أو رواية غريبة ،وما
دخل على أحد قط من املشايخ فيخرج إال بفائدة له وللحاضرين ،ولو قيل إن مشاخيه كانوا يستفيدون منه أكثر مما
()17

يستفيد منهم ذ يبعد ،ألن غالب استفادته منهم إمنا هي الرواية ،وهم يستفيدون منه يف درايته ،وحتقيق معانيه".
قال العياشي ":وقد أخربين [أي :الثعاليب] أن الشيخ البابلي كان يقول له :ما وصل إلينا من املغرب أحفظ من
()18
الشيخ املقري ،وال أذكر منك؛ فأقول له :ي سيدي إمنا تقول ذلك إلنصافك".
وقال العياشي ":ملا استقر مبكة واستوطنها تفرغ لنشر ما مجع ،ونشر ما كتب ،وإقراء ما قرأ ،وإلمساع ما مسع،
ومجع من عوال السند وغرائب املسلسالت ونوادر التواريخ ما تقاصر عن أدانه مهم أهل زمانه ،وتتبع اخلزائن الكبار
مبصر واحلجاز فاستخرج منها غرائب املصنفات ،وقيد الكثري منها ،وانتقى الثنائيات والثالثيات والرابعيات من
قل
األحاديث وما فوق ذلك إىل العشاريت ،من كثري من املصنفات أعلى ما فيها ،وضبط من األمساء واألنساب ما َّ
()19

أن يوجد عند غريه ،وأظهر من طرق الرواية ما كان خفياً ،وابجلملة فهو اندرة الوقت ،ومسند الزمان".
وعلق العياشي على ذلك فقال ":وملا علمت أين وإن اجتهدت فوق طاقيت ،وطفت ما عسى أن أطوف على
املشايخ ال ميكنين أن أمجع ما مجع ،وال أن أحصل من النفائس ما حصل ،رأيت أنه قد كفاين املئونة ،وأن هللا قد مجع
()20

األعصرا"...
كل العاملني كأمنا *** َّ
له ما كان مفرقاً :فرأيت َّ
رد اإللهُ نفوس ُه ْم و ُ
وقال أبو ساذ يف وصفه أيضاً يف اخلطبة اليت جعلها لكتابه (كنز الرواية)...":املبعوث يف آخر الزمان لتجديد
معاذ اإلميان ،املرجو من هللا حياته يف عافية إىل رأس املائة اطتية ،ليكون من خري فئة ،اجملددين يف كل مائة ،فيحسن
أن يقتبس له ابإلشارة ،على سبيل البشارة ،من صريح العبارة ،يف قول خري من ركب العيس :ال مهدي إال
()21

عيسى".

()16املرجع السابق.)807/2( :
( )17املرجع السابق.)807/2( :
( )18املرجع السابق.)807/2( :
( )19املرجع السابق.)808-807/2( :
( )20املرجع السابق)808/2( :
( )21املرجع السابق (.)808/2
()7

ولكالم العياشي هذا اعتباره التارخيي وقيمته العلمية؛ إذا نظران إىل أنه كان من تالميذ الثعاليب ،الذين خالطوه
والزموه مدة ،وهو أيضا من أقطاب الرواية ،وممن ُوصف أبنه ":أحد من أحيا هللا هبم طريق الرواية بعد أن كانت
()22
كل رسم حميل".
مشسها على أطراف النخيل ،وجدد من فنون األثر َّ
ولعظيم دراية الثعاليب يف فنون الرواية؛ التمس منه مجع من جلة معاصريه من أكابر املسندين بتخريج ث ب ٍ
ت
لشيخهم وشيخه؛ احلافظ املصري مشس الدين البابلي املشهور ،فأجاهبم إىل ختريج كتاب أمساه (منتخب األسانيد يف
وصل املصنفات واألجزاء واملسانيد) ،مجع له فيه أسانيده ،وقد بذل فيه الوسع حىت ذكروا أنه ملا وقف عليه الشمس
البابلي قال ":جزاه هللا خرياً ،قد عرفنا أبسانيدان اليت كنا ال نعرفها )23(".وقد كان هذا الكتاب عمدة من أخذ عن
البابلي ،والبابلي من أهم وسائط املسندين املتأخرين؛ جلمعه العلو املطلوب بني الرواية والدراية ،قال الشاه ول هللا
الدهلوي يف ثبته اإلرشاد ":أما البابلي فأجازين جبميع ما يف منتخب األسانيد -الذي مجعه الشيخ عيسى له -شيخنا
()24
الثقة األمني أبو طاهر الكردي عن أبيه وعن العجيمي والبصري والنخلي كلهم عن البابلي".
وقد جعل حمدث املدينة املنورة ومسندها الشيخ فاحل الظاهري وجود من أمساهم مسانيد احلجاز السدعة سببا يف
تقوي علم احلديث يف القرون الثالثة األخرية ،وجعل أوهلم أاب مهدي الثعاليب.

()25

حفاوة العلماء ابلرواية عن الثعاليب:
احتفى مجع كبري من أكابر زمان الثعاليب ابلرواية عنه ،واالتصال به ،نذكر منهم:
حممد اتج الدين بن القاضي عبد احملسن القلعي احلنفي املكي الطائي قاضي مكة ،وصاحب األوائل املعروفة

ابمسه )26(.وال تزال أوائله تلقى رواجا وتقرأ إىل يومنا هذا لدى املتخصصني هبذا الفن.

ومنهم الربهان إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراين مث املدين(ت1101ه ) ،صاحب الثبت الشهري
(األمم إليقاظ اهلمم) ،ومسند القرن احلادي عشر وعالمته.

()27

ومنهم أبو ساذ العياشي(1090 -1037ه ) عالمة املغرب ،وصاحب الرحلة املشهورة (ماء املوائد) ،و(إحتاف
()28

األخالء أبسانيد األجالء) ،وغريمها ،وقد شغل أبخبار الثعاليب ومرويته قسطا وافرا من رحلته.

ومنهم عبد هللا بن ساذ الدصري أصالً املكي إقامة(1134-1050ه ) ،مسند احلجاز ،وصاحب (اإلمداد
()29
مبعرفة علو اإلسناد).
( )22املرجع السابق ،)833/2( :نقال عن اليفراين.
( )23ينظر املرجع السابق.)589/2( :
( )24ينظر املرجع السابق.)589/2( :
( )25مقدمة (أجنح املساعي يف اجلمع بني صفيت السامع والواعي ،أبو اليسر فاحل املهنوي الظاهري :ص ،9دارا الشريف( .د.ت)
( )26فه رس الفه ارس واألثب ات وم عج م املع اجم واملش يخات واملسلس الت ،عب د احل ي ب ن عب د الكب ري الكت اين ،ابعتن اء د.إحس ان عب اس ،دار الغ رب
اإلسالمي /بريوت.)96/1( :1986-1406 ،
( )27ينظر املرجع السابق.)166/1( :
( )28ينظر املرجع السابق.)168/1( :
( )29ينظر املرجع السابق.)193/1( :
()8

ومنهم حسن بن علي العجيمي املكي؛ أبو األسرار ،صاحب (إهداء التهاين).

()30

ومنهم أمحد النخلي ،أبو العباس أمحد بن حممد(ت1130ه ) ،صاحب (بغية الطالبني لبيان األشياخ احملققني

املدققني).

ومنهم حممد بن سليمان الروداين مث املكي( ،)1094 -1037اإلمام احملدث املسند الرحال؛ صاحب (صلة

اخللف مبوصول السلف).

()31

 -3جزائريون يف سالسل إسنادية مشتهرة:
أ -جزائريون مدار أسانيد ألثدات وفهارم مشتهرة :من ذلك فهرسة حممد بن سليمان الروداين ،اليت أمساها

(صلة اخل لف مبوصول السلف) ،وهي من أشهر تصانيف املتأخرين يف كتب توثيق الرواية )32(،قال فيها الكتاين":
وفهرسته (صلة اخللف مبوصول السلف) اندرة يف ابهبا جودة واختياراً وترتيباً ،ليس يف فهارس أهل ذلك القرن احلادي
عشر ابملشرق واملغرب ما يشاهبها أو يقارهبا؛ عدا كنز أيب مهدي الثعاليب ،فأنه أمجع وأوسع ،وابجلملة فنف ُسه فيها
()33

س املتقدمني".
نف ُ
وقد اعتمد الروداين فيها اعتمادا كبريا على سلسلة رواة من أعالم اجلزائر ،وهي سلسلة شيخه أيب عثمان سعيد
بن إبراهيم اجلزائري املشتهر ب (سعيد قدورة) املوصلة إىل العالمة املسند ابن غازي العثماين املكناسي مث الفاسي،
ليتمكن الروداين م ْن خالهلا م ْن رواية غالب دواوين اإلسالم ،املروية ابلقراءة أو ابلسماع أو ابإلجازة.

()34

 -جزائريون يف أسانيد املسلسل ابألولية :وهو حديث مهم لدى أهل هذا الفن ،وهو أول حديث يرويه

الراوية أو يثبته يف كتابه؛ حفاظا على استمرار اتصافه بشر األولية؛ أوليةً حقيقيةً ،ليوصله كذلك إىل سفيان بن
عيينة ،لذلك يثبته مجيع من يذكره يف صدر كتابه ،ويقدمه على ابقي مرويته احلديثية يف فهرسته أو ثبته أو
()35
معجمه.
اعتمد حممد بن سليمان الروداين على سلسلة من أعالم اجلزائر ،يف سياقه حديث الرمحة املسلسل ابألولية
قال":ولنقدم أمامها ذكر سند حديث الرمحة املسلسل ابألولية إىل ابن عيينة ،حدثنا به شيخنا أبو عثمان اجلزايري-
وهو أول حديثه أمسعين إيه من لفظه -قال مسلسال له :حدثنا به أبو عثمان سيدي سعيد املقري ،عن ول هللا تعاىل

( )30ينظر املرجع السابق.)209/1( :
( )31ينظر املرجع السابق.)426/1( :
( )32ذكروا أهنا اثين فهرسني عظيمني يف القرون األخرية ،ينظر تقدمي د.حممد حجي لكتابه صلة اخللف( :ص.)5
( )33فهرس الكتاين)426/1( :؛ ذكر ذلك يف سياق ترمجته ملؤلفها.
( )34ينظر أول كالم الروداين يف مقدمته لكتاب ه ص لة اخلل ف( :ص )21وم ا بع دها( .ص لة اخلل ف مبوص ول الس لف ،حمم د ب ن س ليمان ال روداين ،ت ح :حمم د
حجي ،دار الغرب اإلسالمي /بريوت)1988-1408/1 ،
( )35ينظ ر -م ثال -أول ح ديث يف معج م ش يوخ ال ذهيب ص ،14-13ت ح :روحي ة عب د ال رمحن الس يويف ،دار الكت ب العلمي ة /ب ريوت-1410 /1 ،
.1990
()9

أيب العباس أمحد حجي الوهراين ،عن شيخ الطريقة إبراهيم التازي[مث الوهراين] ،عن أيب الفتح حممد بن أيب بكر بن
احلسني املراغي املدين )36("...إىل آخر السند.
ج -التسلسل ابجلزائريني :املسلسالت هي الروايت واألسانيد اليت وردت على صفات خمصوصة ،جرت عادة

علماء الرواية مالحظتها يف أسانيدهم ،واإلشارة إليها؛ وبعضها متعلق ابنتماء غالب م ْن يف السلسلة إىل البلد الواحد؛

كاملسلسل ابلدمشقيني ،أو ابملكيني ،أو ابملدنيني ،أو ابلعراقيني ،أو ابملصريني ... ،ومن بديع فوائدها؛ التعريف أببرز
رواة بلد معني يف خمتلف الطبقات ،وعرفة محلة العلم فيه عرب التاريخ ،والتواصل العلمي بني األجيال املتعاقبة فيه،
والعوائل العلمية ،وغريها من الفوائد.
املسلسل ابجلزائريني  :فمما يُذكر ألهل اجلزائر يف ذلك ما أورده الكتاين يف فهرسه ،يف ترمجة شيخ اجلزائر
ومفسرها ومسندها سيدي العالمة عبد الرمحن الثعاليب؛ قال[الكتاين] ":أروي كل ما له إبسنادان املسلسل ابجلزائريني
إىل الشهاب أمحد بن قاسم البوين عن أبيه عن أيب مهدي عيسى الثعاليب عن أيب حممد عبدالكرمي الفكون
القسمطيين عن العالمة أيب زكريء حيىي بن سليمان األوراسي القسمطيين عن أيب القدس طاهر بن زين الزواوي
القسمطيين عن اإلمام أيب العباس أمحد زروق عنه ،ويروي الفكون عن األوراسي املذكور عن أيب القدس ابن زين
عن أيب حممد عبد العزيز بن غامن الصحراوي عن أيب مهدي عيسى بن أمحد بن يوسف املليكش عن الثعاليب".

()37

املسلسل ابلقسنطينيني  :ومما يذكر من ذلك ألهل قسنطينة ما أورده الكتاين  -أيضا -يف ترمجة الشيخ أيب

العباس أمحد بن قاسم البوين(1139-1063ه ) ،قال ":وقد وقفت على إجازة املرتجم أمحد بن قاسم املذكور العامة
لولده أمحد امللقب زروق ورفيقه حممد بن علي السعيدي اجلعفري  -نسبة إىل اجلعافرة عرب بناحية قسمطينة -
املعروف مبفيت قسمطينة ،وهي يف َنو أربع كراريس ،اشتملت على فوائد وغرائب ،عدد فيها شيوخه ،وأسانيد الستة،
وبعض املصنفات املتداولة يف العلوم؛ أمتها سنة  ،1136وقد أجازين هبا املسند الناسك أبو حممد عبد القادر ابن
حممد بن عبد الرمحن بن األمني اجلزائري عن مصطفى بن أمحد بن سادات القسمطيين عن السيد حممد املكي بن
الشيخ سعد البوطاليب مفيت قسمطينة وقاضيها ،عن السيد عبد امللك الراشدي عن عمه شيخ اجلماعة بقسمطينة
وقاضيها السيد عبد القادر بن حممد الراشدي ،عن أحد اجملازين هبذه الفهرسة السيد حممد بن علي اجلعفري املذكور،

قلت[الكتاين] :وهذا إسناد عجيب مسلسل ابلقسمطينيني إىل املرتجم ،وهو عن أبيه "...

()38

قال الكتاين ":ويروي الشهاب البوين عن أبيه عامة ،وهو يروي عامة عن أيب احلسن علي األجهوري .. ،وعن

أيب مهدي عيسى الثعاليب وغريه".

()39

( )36صلة اخللف( :ص.)31
( )37فهرس الكتاين.)733/2( :
( )38املرجع السابق.)239/1( :
( )39املرجع السابق.)237/1( :
()10

وتكلم الكتاين عن سنده بكنز الثعاليب  -أيضا -فقال ":ونتصل به مسلسالً ابجلزائريني القسمطينيني عن
عبدالقادر بن األمني اجلزائري عن مصطفى بن سادات القسمطيين عن املكي بن سعد البوطاليب عن عبدامللك
الراشدي عن عمه عبد القادر الراشدي عن حممد بن علي اجلعفري عن أمحد بن قاسم البوين عن أبيه عن أيب مهدي
()40

الثعاليب املذكور أبسانيده".
وقد علق الكتاين على هذا اإلسناد فقال ":وهو مع نزوله ٍ
عال بتسلسله ،وعظم مقام معظم رجاله )41(".وذلك
من فقهه وإنصافه.
اثلثا – جوانب من آاثرهم يف احملافظة على فن الرواية عند املتأخرين.
أ -العناية ابتصال أسانيدهم بصحيح الدخاري :أبدى علماء اجلزائر عناية اتمة يف نقل صحيح البخاري ،ورسخوا
يف ذلك تقاليد عريقة ،عقدوا فيها الس خاصة يف جوامع خمصوصة (أشهرها اجلوامع الثالثة يف اجلزائر العاصمة)،
ورتب للمشتغلني بذلك راتبا ،وقد أطلق عليهم لقب (انم احلضور) ،وقد استمر هذا
تُعىن برواية صحيح البخاريُ ،

التقليد أيم اال حتالل الفرنسي ،وقد ألقى عالمة اجلزائر حممد بن أيب شنب ،حبثا خاصا هبذا املوضوع؛ ألقاه يف مؤمتر

املستشرقني عام  1905ابجلزائر ،ذكر فيه استمرار ذلك التقليد؛ وأن احلكومة يف تلك األيم كانت تعني أانسا يف
مدينة اجلزائر ،مكلفني بقراءة صحيح البخاري ،يف أوقات معلومة ،ويف اجلوامع الرئيسية ملدينة اجلزائر :ويعرف هؤالء
املوظفون ب (انس احلضور) ،ويشرت فيهم أن يكونوا من محلة األسانيد املتصلة ابلبخاري )42(.وهذه موعة سالسل
أسانيد أوصلت صحيح البخاري ألهال مدينة اجلزائر ،ذكرها بن شنب يف حبثه املذكور ،كما يظهر يف الشكل البياين
رقم(:)43()03

( )40املرجع السابق)503-502/1( :
( )41املرجع السابق)502/1( :
(*) حتم ل بع ض أس انيد املت أخرين بع ض الغرائ ب؛ كالرواي ة ع ن اجل ن ،واملعم ريين تعم ريا خارج ا ع ن املعت اد ،وق د تناوهل ا بع ض العلم اء ابملناقش ة والتحلي ل يف
مؤلفات مفردة ،وال يتسع املقام لبسط احلديث فيها.
( ) 42ينظر حبث ابن شنب (حول توصيل صحيح البخاري إىل سكان مدينة اجلزائر) ،ضمن أعمال املستشرقني عام  :1905ص.105
( )43قد أرجأت دراستها والتعليق عليها إىل مؤلف مستقل سيخرج قريبا إبذن هللا تعاىل.
()11

الشكل الدياين رقم ()03
السلسلة األولى
( البخـــــــــــــاري )
 -24الفربري
 -23السرخسي
 -22أبو ذر الهروي
 -21أبوعبدهللا محمد بن
منصور القيسي
 -20أبو الحسن بن محمد
الرعيلي (أو الرعيني)
 -19أبوبكرمحمد بن عبد هللا
بن يحيى بن عبد هللا بن
الفراج
 -18أبومروان محمد بن
أحمد بن عبد المالك اللخمي
اإلشبيلي
 -17أبو فارس عبد العزيز
بن ابراهيم
 -16الحسن بن سليمان
القرطبي
 -15أبوعبدهللا الرايقلي
 -14والد المذكور آنفا
 -13والد المذكور آنفا
 -12أبوعبدهللا محمد بن
السراج
أحمد
ّ
 -11ابن غازي
 -10علي بن هارون
 -9سعيد المقّري
 -8محمد المقّري
 -7عمار بن عبدالرحمن
 -6سيدي الهادي
 -5محمد بن سيدي هادي
 -4أحمد بن عمار
 -3محمد بن الحفاف
 -2عبدالرحمن بن محمد بن
الحفاف

السلسلة الثانية
( البخـــــــــــــاري )
 -17أبو النصر
 -16البرادعي
 -15ابن أخت الوراق
 -14الوراق
 -13اإلمام الفخار
 -12أبو سعيد فرج
 -11أبو جمعة
 -10ابن مرزوق الحفيد
 -9ابن اإلمام
 -8ابن الحوضي
 -7ابن اإلمام
 –6محمد بن الحاج اليبدري
 -5أحمد بن ثابت
 -4بن عبدالرحمن
 -3محمد بن سعد التلمساني
 -2العربي بن علي المشرفي
 -1علي الع ّمالي

السلسلة الثالثة
( البخـــــــــــــاري )
 -11الفربري
 -10يحيى بن عمار الختالني
 -9محمد بن شاذبخت
الفرغاني
 -8بابا يوسف الهروي
 -7أبو الفتوح الطاووسي
 -6قطب الدين النهرواني
 -5أبو الوفا أحمد بن محمد
 -4ابن عجيل اليمني
 -3محمدبن سنّة األزهري
 -2عمر بن عبد الكريم المكي
الرضوي
 -1محمد صالح ِّ ّ
البخاري

السلسلة الرابعة
( البخـــــــــــــاري )
 -3شمهورش قاضي الجنّ (*)
 -2عمر بن عبد الكريم المكي
 -1محمد صالح الرضوي

 -1علي بن عبدالرحمن بن
محمد بن الحفاف
إلى أهالي مدينة الجزائر

 السعي إىل اجلمع بني ِّالرواية والدراية يف التحمل واألداء:

ومن النماذج الغريبة يف ذلك ما يذكره الكتاين عن اندرة اجلزائر أيب مهدي الثعاليب ،يف سياق سند الكتاين يف

رواية ما للدالئي ،قال ":نروي ما للدالئي املرتجم من طريق أيب مهدي الثعاليب صاحب (كنز الرواية) وهو عن شيخه
وعمدته اإلمام احملدث العالمة أيب احلسن علي بن عبد الواحد األنصاري السجلماسي [اجلزائري] عن املرتجم[أي
الدالئي] ،إجازة منه له بكل ما له بعد أن الزمه  23سنة ،أخذ عنه فيها صحيح البخاري َنو  11مرة ،قال الثعاليب:
كلها قراءة حبث وحتقيق وكشف وتدقيق ،جلها مساعاً من لفظه مع شروحه وحواشيه البن حجر والكرماين

()12

والقسطالين وزكريء والسيوطي والدماميين والزركشي واملشارق لعياض واالستيعاب ومسلم وشروحه والشفا وشروحها
()44

وغري ذلك".
وهي مسة مميزة يف أسانيد اجلزائريني؛ فهذا الشيخ عبد احلي الكتاين يعلق على اإلسناد الذي أورده مسلسال
ابلقسنطينيني بقوله ":وهو مع نزوله عال بتسلسله ،وعظم مقام معظم رجاله )45(".وهو العلو املعترب عند احملققني من
أهل علوم املصطلح.
وهذا العياشي يقول يف شيخه أيب مهدي الثعاليب ":وما دخل على أحد قط من املشايخ فيخرج إال بفائدة له
وللحاضرين ،ولو قيل إ ن مشاخيه كانوا يستفيدون منه أكثر مما يستفيد منهم ذ يبعد ،ألن غالب استفادته منهم إمنا
هي الرواية ،وهم يستفيدون منه يف درايته وحتقيق معانيه".

()46

ج -املشاركة يف التأليف يف فن كتب توثيق الرواية:

كتب يف هذا الفن ثلة من أعالم الرواية اجلزائريني )47(،أشهرهم:
 -1الغربيين أمحد بن أمحد بن عبد هللا أبو العباس :له (برانمج) يف ذيل كتابه (عنوان الدراية).
 -2أمحد بن قاسم بن حممد بن ساسي أبو العباس البوين :له (إجازة ملرتضى الزبيدي)
 -3عبد القادر بن املختار اخلطايب املستغامني :له فهرسة خرجها لشيخه بعنوان (الكوكب الثاقب يف أسانيد
الشيخ أيب طالب).
 -4أبو مهدي عيسى بن حممد بن حممد جار هللا اجلعفري الثعاليب املالكي اجلزائري :له (منتخب األسانيد يف
وصل املؤلفات واألجزاء واألسانيد ،مقاليد األسانيد ،كنز الرواية)
 -5حممد بن أمحد بن عبد القادر بن حممد أبو راس الراشدي املعسكري اجلليلي :له (السيف املنتضى فيما رويته
أبسانيد الشيخ مرتضى – لب أفياخي يف عدة أشياخي).
 -6أمحد بن عمار اجلزائري :له (ثبت -وإجازة).
 -7املقري؛ سعيد بن أمحد أبو عثمان :له (ثبت).
 -8الونشريسي أمحد بن حيىي أبو العباس :له (فهرسة).
 -9عبد القادر املشريف :له (ثبت).
 -10علي بن عبد القادر بن عبد الرمحن بن علي بن األمني اجلزائري :له (ثبت).
 -11عمر بن حممد الكماد أبو بكر األنصاري القسنطيين الوزان :له (ثبت).
 -12حممد البشري بن حممد طاهر البجائري التوايت :له (ثبت).
 -13حممد بن حممد بن حيىي أبو عبد هللا الكومي الندرومي التلمساين :له (ثبت).
( )44فهرس الكتاين.)401/1( :
()45املرجع السابق.)502/1( :
( )46املرجع السابق.)807/2( :
( )47ينظر موع أسامي هذه الكتب يف فهرست معلمة الرتاث اجلزائري بني القدمي واحلديث ،بشري ضيف( :ص .)118 -113
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 -14حممد بن علي أبو عبد هللا السنوسي اخلطايب احلسين اإلدريسي( :ثبت)
 -15أمحد بن سعيد أبو العباس العباسي :له (ثبت)
 -16املختار بن خليفة احلدابوي اجلزائري :له (ثبت)
 -17حممد شقرون بن أمحد الوهراين :له (ثبت).
 -18حممد بن حممود بن حممد بن حسني بن حممد العنايب :له (ثبت – إجازة حملمد بريم التونسي).
 -19عبد امللك بن زيدة هللا بن علي بن احلسني أبو مروان الطبين :له (فهرست).
 -20عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب :له (الفهرسة  -خمتصر اللفهرسة).
 -21عبد القادر بن حممد الراشدي :له (إجازة حملمد مرتضى الزبيدي).
 -22حممد بن حممد بن أيب القاسم العريب القسنطيين امليلي :له (فهرسة).
 -23حممد بن عبد الرمحن التجييب نزيل تلمسان :له (معجم -الربانمج الكبري -الربانمج الصغري -معجم شيخه
احلافظ السلفي).
 -24حممد بن عبد الكرمي بن حممد أبو عبد هللا املغيلي التلمساين :له (فهرست).
 -25حممد بن عبد هللا بن عبد اجلليل أبو عبد هللا التنسي( :فهرسة).
 -26حممد بن قاسم بن عبد هللا أبو عبد هللا األنصاري التلمساين الرصاع :له (فهرس) مشهور.
 -27حممد بن علي محاد بن عيسى بن أيب بكر الصنهاجي أبو عبد هللا القلعي :له (برانمج)
 -28ابن املفيت :له (تقييد)
 -29حيىي بن حممد بن حممد بن عبد هللا بن عيسى ايو زكري الشاوي :له (إجازة للمحيب [صاحب خالصة األثر]-
إجازة حملمد بن زين الدين الكفريي)
 -30أمحد بن حممد بن علي أبو العباس الزواوي :له (فهرست)

د -املشاركة النوعية يف تقوية النشاط العلمي احلديثي:

ذكر الشيخ أبو اليسر فاحل املهنوي يف أول (أجنح املساعي) أن علم احلديث يف القرون الثالثة األخرية قد قويت شوكته

وارتفع له أعلى منار ،وذكر أن سبب ذلك ابلدير احلجازية وجود مسانيد احلجاز السبعة؛ أوهلم أبو مهدي الثعاليب،
ويليه ابن سليمان الروداين ويليه قريش الطربية ويليها أبو البقاء العجيمي ويليه الشمس حممد بن أمحد النخلي ويليه
()48
البصري.
هـ -إعادة إحياء مدرسة احلديث األشرفية بدمشق :وهذا جيران إىل احلديث عن علم جزائري مجع بني العلم

واإلمارة والتصدر للرواية أيضا؛ وأقصد بذلك األمري عبد القادر اجلزائري ،الذي كانت له األيدي البيضاء يف إحياء
مدرسة حديثية عريقة؛ من مدارس العاذ اإلسالمي؛ وهي دار احلديث األشرفية يف دمشق ،فبعد أن قدم األمري إىل
دمشق مستوطنا وجد نصرانيا قد غصب جزءا منها ،وهيأه ليودع هبا مخوره ،فاستدعاه األمري ،وابتاعها منه ،ورممها
( )48ينظر مقدمة (أجنح املساعي يف اجلمع بني صفيت السامع والواعي ،أبو اليسر فاحل املهنوي الظاهري :ص.9
()14

وأصلح أمرها ،مث سلمها للشيخ يوسف بدر الدين املغريب ،وأوقفها عليه وعلى عقبه سنة 1272ه  ،بسبب اجلهود
اليت بذهلا الشيخ بدر الدين يف سبيل هذه الدار ،وقد افتتح األمري عبد القادر التدريس فيها ابلشروع يف قراءة صحيح
البخاري يف أول يوم من رجب سنة 1274ه رواية ،وكان حيضر درسه أكابر العلماء والناهبني من الطلبة ،وقد ختمه
يف آخر يوم من رمضان ،وشهد اخلتمة مجاعة من العلماء ،وأجاز كل من حضرها ،فأنشد الشيخ يوسف بدر الدين
يف ذلك أبياات منها:

()49

ضحى.
ابب القبُول هلذا اخلْتم قد فُتحا *** فالح م ْن ميُْنه ب ْد ُر السعُود ُ
ُ
مث قرأه اثنية يف هذه املدرسة ،وهذا سنده الذي أجاز به من حضر تلك اخلتمة املباركة؛ ذكره الشيخ حممد الطنطاوي
وهو أحد اجملازين -فقال ":أروي صحيح البخاري مساعا من أوله إىل آخره يف شهر رمضان سنة ست ومثاننيومائتني وألف ،وذلك مبدرسة دار األشرفية ،عن سيدان األمري عبد القادر بن حميي الدين اجلزائري ،وهو يرويه من عدة
طرق ،قال :أخربين والدي مصطفى ،قال :أخربين الشيخ حممد مرتضى احلسين الزبيدي مث املصري ،أخربين شيخي
()50
املعمر أبو عبد هللا بن سعد املدين ،قال :أخربين القطب حممد بن أمحد النهرواين ،عن والده أمحد النهرواين"..
وابقي السند كما يف السلسلة الثالثة املذكورة آنفا ،قال األمري بعد سرده هذا السند":وهذا أعلى سند يوجد اطن على
وجه األرض".

و -التأليف النوعي يف كتب فن توثيق الرواية:

وأبدع ما بلغنا خربه يف هذا الباب ما ذكره الكتاين يف وصف نسخة كان ميتلكها من اجمللد األول من كتاب (كنز
الرواية اجملموع يف درر اجملاز ويواقيت املسموع) أليب مهدي الثعاليب .قال أبو الطيب الشرقي ":كنزه هذا من أعظم

الكنوز وأمثنها وأوعاها ،يف لدين".

()51

وقال تلميذه أبو ساذ العياشي يصف الكتاب ":هذا أتليف سلك فيه مسلكاً نفيساً ،ورتبه ترتيباً غريباً مجع فيه
من غرائب الفوائد شيئاً كثرياً ،وهو إىل اطن ذ يكمل ،وإذا من هللا إبكماله يطلع يف عدة أجزاء ،واملسلك الذي سلك
فيه أنه رتبه على أمساء شيوخه ،يبدأ أوالً ابلتعريف ابلشيخ وذكر مؤلفاته ومقروءاته وأمساء شيوخه حىت يستويف مجيع
ذلك ،مث يذكر مقروءاته هو عليه ،وما قرأ عليه من املؤلفات ،مث يذكر سند شيخه إىل ذلك املؤلف ،فيكتب شيئاً من

أوله ،مث يعرف مبؤلف ذلك الكتاب أبسط تعريف ،مع ما يتبع ذلك من الفوائد والضبط ،وكذلك يفعل يف كل شيخ
من شيوخه ،ويف كل مؤلَّف قرأه عليه ،أو شيئاً منه ،فاستوف بذلك تواريخ غالب األمية املؤلفني وأسانيد مؤلفاهتم،
وذلك مما يدل على اعتناء عظيم ،وحفظ عظيم ،ومطالعة واسعة .واحلاصل أن هذا املؤلف نزهة الناظرين وغبطة
السامعني ورغبة الطالبني"...

()52

( )49ينظر :دار احلديث األشرفية بدمشق(دراسة اترخيية توثيقية) ،حممد مطيع احلافظ( :ص ،)218-217دار الفكر  /دمشق.2001-1421 /1 ،
( )50دار احلديث األشرفية بدمشق ،د .حممد مطيع احلافظ ،دار الفكر /دمشق-س ورية : ،1421-2001 /1 ،ص ،.218وع زا املؤل ف ه ذا الس ند إىل
وثيقة يف كتاب (علماء دمشق وأعياهنا.)812 /2 :
( )51فهرس الكتاين.)502/1( :
( )52ينظر املرجع السابق.)501/1( :
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وقد طلب املؤلف من تلميذه ورفيقه أيب ساذ العياشي عمل خطبة للكتاب جعلها أوله ،وقد أثبتها العياشي يف
رحلته (ماء املوائد).
قال الكتاين ":اجلزء الذي عندي( )53ترجم فيه أليب احلسن علي بن عبد الواحد األنصاري السجلماسي
اجلزائري ،وأيب احلسن األجهوري ،وأيب حممد عبد الكرمي الفكون القسمطيين ،والشمس حممد بن عبدالفتاح الطهطائي
القاهري ،والشيخ اتج الدين بن أمحد املالكي املكي ،وأيب القاسم ابن مجال الدين القريواين ،وأيب عثمان سعيد بن
إبراهيم اجلزائري ،املعروف بقدورة ،استغرق اجمللد كله تراجم هؤالء الشيوخ السبعة ،وذلك أنه يذكر ترمجة الشيخ
ومقروءاته عليه ،فإذا ذكر كتاابً ذكر طالعته ،وعرف بصاحبه ،وبعض فوائده وأشعاره ،إىل ضبط غريب ،وذكر وفاة،

وحترير نسب وَنوه؛ مما صار به هذا الثدت حجة املتأخرين على املتقدمني ،وديوان خري علماء األمة أمجعني ،ولو
()54

كمل خلرج يف لدات عشرة أو أكثر ،ألن أاب مهدي كان كثري األشياخ".
ويسهب املؤلف يف الرتمجة فيتوسع يف تراجم من يذكرهم توسعا فائقا ،حىت استغرقت ترمجة األجهوري من هذا
()55
الكتاب سبعة كراريس.
وقال الكتاين يف سياق وصفه صلة اخللف للروداين..":ليس يف فهارس أهل ذلك القرن احلادي عشر ابملشرق
()56
واملغرب ما يشاهبها أو يقارهبا عدا كنز أيب مهدي الثعاليب فإنه أمجع وأوسع"...
ز -الرايدة يف التعريف هبذا الفن يف املؤمترات العاملية للمستشرقني:
واألمر ينصرف رأسا إىل اجلهود اليت بذهلا الشيخ العالمة ابن أيب شنب يف
ت فن
التعريف هبذا الفن عند الغربيني ،وكنت قد رصدت الدراسات اليت تتبع ْ
ت
تتبع ُ
الرواية عند املسلمني ،فوجدت للمستشرقني يف ذلك عناية فائقة ،وقد ْ
املوضوع يف الدراسات االستشراقية فوجدت أن عالمة اجلزائر (حممد بن أيب

شنب) كان قد قدم دراستني ابللغة الفرنسية ،نشرمها يف أعمال املؤمتر الرابع
عشر للمستشرقني الذي أقيم ابجلزائر العاصمة سنة 1905م( ،)57وكان ذلك
فاحتة الدراسات يف هذا الصنف من الكتب ،فكل من جاء بعده من

( )53قال الكتاين ":ظفرت منه ابجمللد األول ،وهو عندي عليه خط مؤلفه ابملقابلة والتصحيح "..املرجع السابق.)500/1( :
( )54املرجع السابق.)500/1( :
( )55املرجع السابق.)784/2( :
( )56املرجع السابق)426/1( :؛ ذكر ذلك يف سياق ترمجته ملؤلفها.
( )57ينظر؛ أعمال املؤمتر الدول الرابع عشر للمستشرقني:
actes du (XIVe)congres International des oriontalistes, tome (I,IV), Algiers 1905. (RECUIL DE
MEMOIRES ET DE TEXTES publie en l'honneur du XIVe CONGRES DES ORIONTALISTES, PAR
LES PROFESSEURS DE L'ECOLE SUPERIEURE DES LETRES ET DES MEDERSAS, ALGIERS 1905,
KRAUS REPRINT, Nendeln/Liechtenstein, 1968).
وذ ترتجم الدراستان حلد الساعة ،وقد عق دت الني ة عل ى القي ام ب ذلك حل اجيت إىل م ا فيهم ا يف ه ذه البح ث ،ولكوهنم ا ابك ورة الدراس ات ال يت كتب ت يف ه ذا
الفن ،وألجل تيسريمها بني أيدي الباحثني ابللغة العربية؛ فإن كثريا منهم أشار إىل وجودمها بذكر العنوان دون اإلفادة منهما بشيء.
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املستشرقني نسج على منواله ،أو أسس على منهجه( ،)58ألنه أدىل يف هذا املؤمتر أبمنوذجني؛ مها أهم مظهرين
للدراسات املتعلقة هبذا الصنف من الكتب ،بني أبحدمها كيفية دراسة مثل هذه الكتب ،ومثل ابلثاين لكيفية
االستفادة مما فيها يف التأريخ ألمر معني؛ والدراستان مها:
أ -دراســة عــن الشخصــيات املــذكورة يف إجــازة الشــي عدــد القــادر الفاســي ،نش رت يف أعم ال امل ؤمتر امل ذكور س نة
()59

1905م ،مث نشرت بعد ذلك سنة 1907م ،يف كتاب مستقل من ( 560صفحة).

ب -دراسة عن كيفيـة وصـول صـحيح الدخـاري لسـكان مدينـة اجلزائـر ،اس تنبطه م ن خ الل اس تثمار بع ض أس انيد
()60

أعالمها ومشاخيها عرب القرون.

وال أستبعد أن ذلك قد نبه ثلة من املستشرقون ألمهية هذه الواثئق وعظيم خطرها؛ فانكبوا على متحيصها والنظر
فيها ،واالستفادة منها بكل الطرق ،وقد عاجلوا ذلك ابلدراسات املستقلة ،أو بتحقيق بعض املشيخات املهمة
وترمجتها ودراستها يف آن واحد ،أو بتسليط الضوء على جوانب تستفاد منها ،خصوصا وأن أكثر املستشرقني ولعا
هبذا املوضوع هو املستشرق الفرنسي (جورج فاجدا  ،)1981-1908()Georges Vajdaالذي نشر فيه دراسات
متعددة ،فقد حقق ونشر  -لوحده -موعة كبرية من كتب هذا الفن مرتمجة إىل الفرنسية ،ومصحوبة بدراسات
حتليلية حملتويهتا ،وقد مجعت له املستشرقة نيكول كواتر ( )Nicole COTTARTكتااب بعنوان (نقل املعرفة يف اإلسالم:
من القرن  07إىل القرن 18م)()61؛ مجعت فيه غالب ما له من حبوث منشورة متعلقة مبوضوع نقل املعارف عند
املسلمني ،كما أعدت تلميذته املستشرقة الفرنسية (جاكلني سوبلي  )Jacqueline SUBLETقائمة بعناوين أكثر
()62
أعماله املنشورة.
( )58اعتىن قبله املستشرق اإلسباين فرانسشكة كوديرا زيدين وتلميذه خل ني رابرة بنش ر فهرس ة اب ن خ ري الش هرية ،غ ري أهنم ا ذ يص درا الكت اب أبي ك الم ع ن
هذا الصنف من الكتب ،بل اقتصرا عل ى التعري ف ابلكت اب ومبؤلف ه ونس خته املخطوط ة ،مث نش ر ال نص كم ا ه و ،فل م أع د ذل ك يف الدراس ات الس ابقة.
ينظ ر ترمج ة مقدم ة احملقق ني :م ن صفحة(ه -ص) ،أب و بك ر حمم د ب ن خ ري اإلش بيلي( ،)502-575فهرس ة م ا رواه ع ن ش يوخه  ،...مكتب ة اخل اجني/
القاهرة .نقال عن األصل املطبوع بسرقسطة سنة 1893م.
( )59ينظر الكتاب يف اجلزء الرابع من أعمال املؤمتر الدول الرابع عشر للمستشرقني ابجلزائر سنة :1905
ben cheneb (Mohammed), Etude sur les personages mentionnes dans l'edjaza du cheikh abd el
)qadir el fasy,(Extrait du tome (IV)des actes du (XIVe)congres International des oriontalistes
PARIS, ERNEST LEROUX, EDITEUR, 1907.
( )60ينظر أعمال املؤمتر الدول الرابع عشر للمستشرقني:
ben cheneb (Mohammed), DE LA TRANSMISSION DU RECUIL DE BOKHARY AUX HABITANTS
D'ALGER, (RECUIL DE MEMOIRES ET DE TEXTES publie en l'honneur du XIVe CONGRES
DES ORIONTALISTES, PAR LES PROFESSEURS DE L'ECOLE SUPERIEURE DES LETRES
ET DES MEDERSAS, ALGIERS 1905, KRAUS REPRINT, NendelnL Liechtenstein, 1968.)(pp99)115

Georges Vajda, La transmission du savoir en Islam
( )61ينظر
(VIIe-XVIIIe siecles) Edite par Nicole COTTART, Variorum reprints, London 1983
Jacqueline SUBLET
( )62ينظر :أعمال جورج فاجدا:
, BIBLIOGRAPHIE DE GEORGES VAJDA(1908-1981), (Arabica, tome XXIX, 198? (Pp 315-329).
أرابيكا؛ لة الدراسات العربية ،لد  ،24سنة (1982م) ،ص ،)329-315وذ تغفل يف هذه القائمة إال القليل من أعماله.
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اخلامت ـة :
وأختم بعد ما ذكرت فأقول:
 -1إن سنة الرواية من مفاخر هذه األمة ،وهي ابقية فيها ،ما بقي هلا دينها.
 -2إن لفن الرواية أغراض علمية أخرى غري معرفة صحة أسانيد املتون املسندة ،وهي مفيدة لألمة.
 -3قد كان لألمة اجلزائرية حظها األوفر من خدمة السنة املشرفة رواية ودراية خدمة نوعية.
 -4ال حيسن بنا االستهانة ابلتقاليد العلمية العريقة لألمة اإلسالمية يف نقل تراثها ،والعمل على إحيائها ابلشكل
املقبول ،وإفادة األمة منها أوىل من طرحها وإمهاهلا.
 -5إن منوذج العالمة أيب مهدي الثعاليب (وهو من املتأخرين) دليل على أن أمر الرواية ذ ينته بعد ،وال استنفد
أغراضه ،بل هو قابع يف انتظار من يقوم حبقه ،من أهل كل زمان.
 -6وأختم هبذا السؤال فأقول :ما املانع عند املشتغلني ابلعلوم الشرعية عموما ،واملشغولني ابحلديث النبوي وعلومه
خصوصا من اجلمع بني الدراية والرواية معا؟!
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