
 منهج اإلمام البزار في مسنده

 اإلمام البزار ترجمة

هو الشيخ اإلمام، الحافظ الكبير، أبو بكر، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، البصري، البزار، 
 .الكبير" المسند " صاحب 

 .ولد سنة نيف عشرة ومائتين

 :شيوخه

مد بن يحيى بن فياض هدبة بن خالد، وعبد األعلى بن حماد، وعبد اهلل بن معاوية الجمحي، ومح
الزماني، ومحمد بن معمر القيسي، وبشر بن معاذ العقدي، وعيسى بن هارون القرشي، وسعيد بن 
يحيى األموي، وعبد اهلل بن جعفر البرمكي، وعمرو بن علي الفالس، وزياد بن أيوب، وأحمد بن 

 بن الصبا ، وعبد اهلل المقدام العجلي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وبندار، وابن مثنى، وعبد اهلل
بن شبيب، ومحمد ابن مرداس االنصاري، ومحمد بن عبدالرحمن بن الفضل الحراني، وخلقًا  

 .كثيراً 

 :تالميذه

ابن قانع، وأبو بكر الختلي، وأبو القاسم الطبراني، وأبو الشيخ األصبهاني، وأحمد بن الحسن بن 
، وأحمد بن جعفر بن سلم الفرساني، وعبد أيوب التميمي، وعبد اهلل بن جعفر بن أحمد بن فارس

اهلل بن خالد بن رستم الراراني، وأحمد بن إبراهيم بن يوسف الضرير، ومحمد ابن أحمد بن 
الحسن الثقفي، وأحمد بن جعفر بن معبد السمسار، وعبد الرحمن بن محمد بن جعفر الكسائي، 

محمد بن محمد بن عطاء  وأبو بكر محمد بن الفضل بن الخصيب، وأبو بكر عبد اهلل بن
القباب، ومحمد بن أحمد بن يعقوب، ومحمد بن عبد اهلل بن ممشاذ القارئ، ومحمد بن عبد اهلل 

 .بن حيوية النيسابوري، وخلق سواهم

 :وكالم أهل العلم فيه, منزلته في الحديث

 .ثقة، يخطئ ويتَّكل على حفظه: وقد ذكره أبو الحسن الدارقطني، فقال

 .يخطئ في اإلسناد والمتن: الحاكم وقال أبو أحمد
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يخطئ في اإلسناد : سألت الدارقطني عن أبي بكر البزار، فقال: وقال الحاكم أبو عبد اهلل
والمتن، حدث بالمسند بمصر حفظًا، ينظر في كتب الناس، ويحدِّث من حفظه، ولم يكن معه  

 .كتب، فأخطأ في أحاديث كثيرة

 .جرحه النسائي

 .حافظ للحديث: نسوقال أبو سعيد بن يو 

 .صدوق مشهور: وقال الحافظ الذهبي

 .كان أحد حفاظ الدنيا: وقال أبو الشيخ

 .كان ثقة حافظاً صنف المسند وتكّلم على األحاديث وبين عللها: وقال الخطيب البغدادي

 .كان أحفظ الناس للحديث: وقال ابن القطان الفاسي

 :مصنفاته

 .شر  موطأ مالك - 1

 .كبير, صغير: هما اثنانو ": المسند" - 2

 . كتاب الصالة على النبي  - 3

 . كتاب األشربة وتحريم المسكر  - 4

 :وفاته

 .ارتحل في الشيخوخة ناشراً لحديثه، فحدَّث بأصبهان عن الكبار، وبغداد، ومصر، ومكة، والرَّملة

 (.292)وأدركه بالرملة أجُله، فمات في سنة اثنتين وتسعين ومائتين 
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, (354 -353/  2) -تذكرة الحفاظ , (555 -554/ 13)سير أعالم النبالء : مراجع الفقرة
معجم , (1/189)األعالم للزركلي , (4/335)تاريخ بغداد , (239 -1/235)لسان الميزان 
 .مقدمة الشيخ محفوظ الرحمن لتحقيقه للمسند, (2/33)عمر كحالة : المؤلفين

 :حول اسم الكتاب

 "زخار المعروف بمسند البزارالبحر ال: "طبع الكتاب باسم

 .هـ1449محفوظ الرحمن زين اهلل، صدر عن دار العلوم والحكم بالمدينة، سنة . تحقيق د

طُبع الكتاب (: 35:ص" )العنوان الصحيح للكتاب"قال الشيخ الشريف حاتم العوني في كتابه 
أن جميع النسخ  مع( . هـ 1418ت ) الجليل بهذا العنوان ، بتحقيق محفوظ الرحمن زين اهلل 

( مسند البزار ) التي اعتمد عليها المحقق لم يأت فيها بهذا العنوان ، وإنما ُسمِّي الكتاب فيها بـ 
فُحذفت األلف والالم وُأضيف اللفظ إلى مصّنف الكتب ،  ( المسند ) ولعّل أصل العنوان هو . 

 .كما حصل مع أمثاله من كتب المسانيد 

لك العنوان، األخ الفاضل فيصل بن عابد اللحياني في رسالته وقد تكّلم عن ذلك، ورَّد ذ
 .هـ.ا( .تحقيق ودراسة لجزء من مسند أبي عباس  -مسند البزار ) للماجستير بجامعة أم القرى 

وعندي تحّفظ على هذه "البحر الزخار " وقد طبع باسم : علي بن عبد اهلل الصّيا .وقال د
-د، وكذلك جميع من ذكره من المتقدمين والمتأخرينالتسمية فجميع األصول الخطية للمسن

فقط، " المسند"سماه  -والمعاجم التي هي مظنة لذكر اسم الكتاب كامالً , ومنها كتب الفهرست
ربما كان مقصد الهيثمي الوصف دون التسمية، واهلل : وما اعتمده المحقق من قول الهيثمي فأقول
تحقيق -مسند البزار " -ماجستير-ي رسالته العلميةأعلم، وقد نقد هذا االسم فيصل اللحياني ف

 (.2/352" )-ودراسة

 . اهـ( ((139:ص" )المعجم المفهرس"، (138:ص" )فهرست ابن خير: "وانظر

 :وصف الكتاب ومنهجه

للبزار مليٌء ببيان الغرابة في األسانيد؛ بل إنه مذكور ضمن الكتب التي ُصنفت " المسند"كتاب 
 .في الغرائب
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أبي بكر البزار؛ فإنه " مسند"من مظان األحاديث األفراد ": النكت"فظ ابن حجر في قال الحا
 .اهـ.أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه

: ويقال لمثل هذا الكتاب, وهو أيضاً كتاب معلَّل مبيٌِّن لألسباب القادحة في صحة األحاديث
 .المعلَّل

  

 :ويمكن أن نلخص منهج المؤلف في هذا الكتاب في النقاط التالية

رتب المؤلف كتابه على مسانيد الصحابة ، ولم يراع في ترتيب أسماء الصحابة ترتيبًا  - 1
 . معجمياً 

بدأ بذكر الخلفاء األربعة، ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة، ثم تراجم العباس فالحسن  -2
 .إلخ...والحسين

ب األحاديث تحت الصحابي على أسماء الرواة عنه، فإن كان الصحابي مكثًرا رتب يرت -3
أسماء من دون الراوي عن الصحابي، وهكذا على الطريقة المشهورة التي استخدمها الحافظ 

 .المزي في ترتيب كتابه تحفة األشراف

، أو لبيان أنه  ذكر األحاديث مسندة إال إذا ورد الحديث في أثناء الكالم على األحاديث -4
ترك هذا الحديث لعلة كذا، فربما علق السند أو بعضه، فيبدأ بذكر السند ثم المتن إال إذا جاء 

 .الحديث أثناء الكالم عليه فيؤخر السند

غالباً يبدأ بذكر إسناد الحديث قبل المتن إال إذا جاء الحديث أثناء الكالم عليه فحينئذ  - 5
 .أحياناً يؤخر السند

وال يكتفي باإلشارة أو بذكر األطراف إال إذا كان من األحاديث ' باً يذكر المتن مفصالً غال -3
فأحياناً يختصر المتن ويشير إلى , أو إذا كان المتن طوياًل وفيه قصة' التي يذكر سبب تركها

 .القصة

 .أو نحوه, مثله: ويقول, أحياناً بعدما يسرد المتن بسند؛ يتبعه بسند آخر -  5
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 .قال أبو بكر: ما ينتهي من ذكر المتن يتكلم في الحديث ويصّدر كالمه غالباً بقولهبعد - 8

 .ثم يتكلم فيهما, أو بعضه, أحياناً يسرد الحديثين المشتركين في السند كله -  9

إذا ذكر للحديث أكثر من طريق وكانت هذه الطرق تلتقي في راو معين ، فيجمع هذه  - 14
، وإال ذكر المتن مع السند األول وذكر اإلسناد الثاني أو [ ]يل الطرق ويستخدم حرف التحو 
مثله، وال يفوته أن ينبه على الخالف في األلفاظ بين الرواة، والتنبيه : األسانيد األخرى، ثم يقول

 .على الموافقات والمخالفات، والشواهد والمتابعات 

. ال نعلمه يروي عن فالن إال فالن: لوتميَّز المؤلف بالتنبيه على انفرادات الراوي ، فيقو  -11
وما يستتبع ذلك من وجود علة أو نحو ذلك، فهذا الكتاب يعد من األصول في معرفة األحاديث 

 .المعلة

 .يتكلم المؤلف على الرواة جرًحا وتعدياًل، بنفسه ولم ينقل أقوال العلماء اآلخرين إال قليال -12

كما يذكر الرواة الذين سمعوا من , اع واإلدراكيتكلم أحيانا في الرواة من حيث السم -13
 .الراوي المذكور ورووا عنه وتحملوا حديثه

 . أحيانا يشير إلى المتابعة والشواهد للحديث الذي ذكره -14

كالكذاب والوّضاع؛ بل هو : في الحكم على الرواة ال يستعمل البزار األلفاظ الغليظة  -15
أجمع أهل : أو, منكر الحديث: أو, لّين الحديث: أو, لقويليس با: فيقول مثال, لطيف العبارة

 .متروك: أو قالوا فيه, العلم بالنقل على ترك حديثه؛ مع أن العلماء ىآلخرين كذبوه

زيادة الحافظ : أحيانا يذكر بعض قواعد المصطلح الحديثية ويبين رأيه فيها فيقول مثال -13
 .والحديث لمن زاد إذا كان ثقة: أو. مقبولة

وإنما ذكرنا هذا : )) وال يبين عللها ألمور منها كما يقول, وحسنة, يذكر أحاديث صحيحة - 15
 ((.فلذلك كتبناه , الحديث ألنا لم نحفظه عن رسول اهلل إال من هذا الوجه

 :أحيانا يذكر األحاديث المرسلة والمنكرة والضعيفة ألسباب منها - 18

 .ألنه لم يحفظ غيرها -آ 
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 .ديث بفضيلةورود الح -ب 

 .لجاللة الراوي -ج 

   .ألن أهل النقل تحملوه ورووه -هـ

إسناده : أو, هذا الحديث حسن اإلسناد: فيقول مثال, أحيانا يحكم على الحديث - 19
 . صحيح

 .نصاً ( 3442)هذا؛ وقد بلغت نصوص الكتاب 

 .ره وارتفعوبالجملة فالكتاب كنز لمن ملكه، وبحر لمن قصده، من طالعه انتفع، وعال قد

بستان المحدثين , (2/548)النكت على ابن الصال  للحافظ ابن حجر : مراجع الفقرة
ثِيَن ِفي بَياِن , (35)االسم الصحيح للكتاب حاتم العوني ص , (53)للدهلوي ص  ُجُهوُد الُمَحدِّ
 . مقدمة الشيخ محفوظ الرحمن لتحقيق المسند, علي الصيا . د:ِعلِل األَحاِديثِ 

 :من أعمال ما لحقه

رتَّب فيه أحاديث , "كشف األستار عن زوائد البزار : " جرَّد زوائده الحافظ الهيثمي، وسماه
وقد قّدم بين يدي الكتاب بذكر سنده إلى , الكتاب على األبواب الفقهية، وذكرها بأسانيدها

 المؤلف، 

مسند أبي يعلى ومعاجم  فضاًل عن أنه قد جّرد أسانيد هذه الزوائد مع زوائد مسند أحمد وزوائد 
 ".مجمع الزوائد " الطبراني الثالثة، في كتابه العظيم 

) لخصها من ( الكتب الستة ) و ( مسند أحمد ) على ( زوائد مسند البزار ) وللحافظ ابن حجر 
 .نور الدين الهيثمي: لشيخه( مجمع الزوائد 

 (.152)كما في الرسالة المستطرفة ص 

 :طبعات الكتاب
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محفوظ الرحمن زين اهلل . تحقيق د, "البحر الزخار المعروف بمسند البزار: "اب باسمطبع الكت
ولم ينته . مجّلدات( 9)في . هـ1449الّسلفي، صدر عن دار العلوم والحكم بالمدينة، سنة 

وصدر منه , وهو يصدر في أجزاء تِباعاً عن نفس الدار, عادل سعد: وبدأ بإكماله, الكتاب بها
 (.15إلى  14)من , مجلدات( 3)إلى اآلن 
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