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إن احلمد هللا، حنمده، و نستعينه ، و نستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده 
  .اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

  .وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
   .�هد أن حممداً عبده ورسوله وأش

  .تموتن إِالّ وأَنتم مسلمونَ  أَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته والَ يا
 منهما رِجاالً كَثيراً أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ يآ

  .ونِسآًء واتقُوا اللَّه الَّذي تسآَءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً
ر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللّه يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغف. أَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَوالً سديداً يا

  .ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً
فإن أصدق الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة، :  أما بعد

  .وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار
قصدت فيها بيان معىن رواية " ايات الكتاب احلديثي وأثرهتعدد رو: "فهذه دراسة بعنوان : أما بعد 

  .الكتاب احلديثي، وما يترتب على تعدد روايات الكتاب احلديثي، مبيناً ذلك من خالل أشهر الكتب احلديثية
وفهمه لدارس احلديث من خالل الكتب احلديثية، وذلك لظهور  ذا اجلانبالعناية وتربز الدراسة أمهية 

  :واشتملت الدراسة على  .انب الرواية والدرايةأثرها يف جو
  .إجياز طرق الرواية 

  .تعريف رواية الكتاب احلديثي
  .أسباب تعدد روايات الكتاب احلديثي

  .تعريف موجز ببعض روايات املوطأ ومسند أمحد والكتب الستة
  .أثر تعدد روايات الكتاب احلديثي

  .ثيموقف أهل احلديث من تعدد روايات الكتاب احلدي
  .وختمت بذكر بعض التوصيات اليت قررت الدراسة أمهية االنتباه هلا والوصية ا

هذا؛ وأسأل اهللا تبارك وتعاىل أن يرزقين القبول يف الدنيا واآلخرة، وجيعل عملي خالصاً لوجهه الكرمي، 
  .مسيع جميبوف الرحيم، وجيعلين قائماً وداعياً إىل صراطه املستقيم، إنه ءوداعياً  لسنة نبيه الر

  كــتـبه 
  حممد بن عمر بن سامل  بازمول



  ٢

  :اشتملت الدراسة على النقاط التالية 
  .إجياز طرق الرواية .١
  .تعريف رواية الكتاب احلديثي.٢
  .أسباب تعدد روايات الكتاب احلديثي.٣
  .تعريف موجز ببعض روايات املوطأ ومسند أمحد والكتب الستة.٤
 .أثر تعدد روايات الكتاب احلديثي.٥
  .قف أهل احلديث من تعدد روايات الكتاب احلديثيمو.٦
  . التوصيات .٧

  
  :وإليك البيان 



  ٣

  : ـ إجياز طرق الرواية ١
  :والرواية أقسام .  اعتمد يف نقله على الرواية)١(الكتاب احلديثي جبميع أنواعه

  .فمنها ما يعتمد على السماع عن الشيخ مباشرة
ا بقراءة صاحب الرواية نفسه على الشيخ، وإما بقراءة ومنها ما يعتمد على القراءة على الشيخ؛ إم

  .غريه على الشيخ وهو يسمع، ويسمى هذا القسم بالعرض على الشيخ
  .ومنها ما يعتمد على املكاتبة

  .ومنها ما يعتمد على املناولة، وهي إما أن تقترن باإلجازة وإما ال تقترن ا
  .ومنها ما يعتمد على اإلجازة، وهي على أنواع

يوقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها خبطه، أو لقيه : ومنها ما يعتمد على الوجادة، أي
فيسمى نقله للكتاب الذي . ولكنه مل يسمع منه ذلك الذي وجده خبطه، و ال له منه إجازة و ال حنوها

  .وجادة: وجده على هذه اهليئة
  .به، أو مساعهإعالم صاحب الكتاب للطالب أن هذا كتا: ومنها اإلعالم، أي 

  .الوصية من صاحب الكتاب للطالب بكتاب بعينه أنه له لريويه عنه: أي. ومنها الوصية
وتتمايز روايات الكتب حبسب طرق روايتها . )٢(طرق الرواية: وتسمى هذه األقسام يف النقل

  .وقد جيتمع يف الكتاب احلديثي أكثر من طريقة لنقله.هذه
  .ر من راو ينقله على هيئة واحدة وقد جيتمع للكتاب احلديثي أكث

  .)٣( وقد يكون لكل رواية هيئة
  .وتعدد روايات الكتاب احلديثي من األمور اليت حيتاج إىل معرفتها طالب علم احلديث

                              

" احلطة يف ذكر الـصحاح الـستة      "انظر  كتاب    . الكتب احلديثية على أنواع، وللمحدثني يف تصنيفها مقاصد       ) ١(
حملمد بن جعفـر    " ة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة      الرسال"، و ١٢٦-١١٢لصديق خان القنوجي ص   

  .الكتاين
  . ١٥٨-١١٨للتوسع يف طرق الرواية انظر علوم احلديث البن الصالح ص)  ٢(
 الطبعات يف زماننا، حيث إن بعض الكتب ختتلف من طبعة إىل طبعـة،              :ولعل من أقرب الصور لرواية الكتاب     )  ٣(

  .  ، وكذا روايات الكتب.أخري، وحنو ذلك، وقد يعاد طبع الكتاب دون أدىن تغيريبالزيادات، والتقدمي والت



  ٤

  : ـ تعريف رواية الكتاب احلديثي ٢
  :ورواية الكتاب احلديثي هي 

  .ه، بطريقة من طرق الروايةالكتاب عن مصنفه بواسطة أحد تالمذت عليها  اهليئة اليت ينقل
  : وشرح هذا التعريف

  .أن صاحب الكتاب بعدما يصنفه فإنه يحمل عنه، بطريقة من طرق الرواية السابقة أو أكثر
وقد حيصل للكتاب أن حيمله عن الشيخ تالميذ آخرون غري األولني، يف أوقات خمتلفة، وعلى أحوال 

أو يؤخر، فينقل هؤالء التالميذ الكتاب عن مصنفه بعد خمتلفة، فيزيد يف الكتاب أو ينقص، أو يقدم 
  .حتملهم له

  : فتحصل لنا هيئتان للكتاب 
  .اهليئة األوىل اليت نقلها التالميذ األولون عن الشيخ

  .واهليئة الثانية اليت نقلها التالميذ اآلخرون عن الشيخ
  .وتسمى كل هيئة منقولة للكتاب عن الشيخ رواية

  . وتسمى روايات، ومن هنا جاء التعريف السابق لرواية الكتابوتتعدد هذه اهليئات
كان مالك بن أنس رمحة اهللا عليه إذا عرض عليه املوطأ يأ، : " بن عبداهللا بن بكري رمحه اهللاحيىيقال 

 إعظاماولبس ثيابه وعمامته مث أطرق ال يتنخم و ال يعبث بشيء من حليته، حىت نفرغ من القراءة 
  .)١( "�هللا حلديث رسول ا

  ".إذا عرض عليه املوطأ: "قوله: والشاهد
فالشيخ مالك رمحه اهللا كان يقرأ عليه كتابه املوطأ، وهذا العرض لكتاب املوطأ الذي حضره ابن 
بكري، ونقله عن مالك يعرف برواية ابن بكري للموطأ، وهي رواية ختتلف عن رواية حممد بن احلسن 

  .م وأخرا العرض عليه لكتابه زاد وأنقص، وقدألن مالكاً خالل هذ. الشيباين للموطأ عن مالك مثالً
 بن حيىي بن عبداهللا بن بكري أحد رواة املوطأ املشهورين عند العلماء، من أهل الثقة والضبط، وهو غري حيىيو

  . الليثي صاحب الرواية املشهورة للموطأ عن مالك رحم اهللا اجلميعحيىي

                              

  .٤٣ صالدمشقيإحتاف السالك برواة املوطأ عن اإلمام مالك البن ناصر الدين )  ١(



  ٥

٣
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  : إىل األمور التالية- عند التأمل - يرجع السبب يف تعدد روايات الكتاب احلديثي  

وقدمياً قال القاضي الفاضل عبدالرحيم بن .  ـ أن علم اإلنسان يتطور، و ال يثبت على حال �
لو : مه إال قال يف غدهإين رأيت أنه ال يكتب إنسان كتاباً يف يو: "رمحه اهللا) هـ٥٩٦ت(علي البيساين 

غُري هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان 
  . )١(اهـ"وهذا من أعظم العرب، وهو دليل على استيالء النقص على مجلة البشر. أمجل

ك ما حصل مع ومن هنا فقد يطرأ على الشيخ ما جيعله يزيد أو ينقص أو يقدم أو يؤخر، ومن ذل
ملا : "فإنه قال" الزهريات" الذهلي يف كتابه الذي مجع فيه أحاديث الزهري، املعروف بـ حيىيحممد بن 

أنت وارث الزهري، فبلغ ذلك : مجعت حديث الزهري، عرضت على علي بن املديين، فنظر فيه، فقال
ذاكرته يف أحاديث  و-أمحد بن صاحل املصري، فلما دخلت مصر قال يل أمحد بن صاحل املصري 

بل أنت : قال. نعم: قلت! ؟"وارث حديث الزهري: "أنت الذي مساك علي بن املديين: -الزهري 
ألنك أدخلت يف مجعك أحاديث للضعفاء عن الزهري، فلما تبحرت : لم؟ قال: قلت!! فاضح الزهري

  .)٢(اهـ"يف العلم، ضربت على األحاديث اليت أشار إليها، وبينت عللها
ون من تالمذة الشيخ من يروي كتابه عنه قبل حذفه ألحاديث الضعفاء عن الزهري، ومن فقد يك

فيكون هذا من أسباب تعدد . تالمذته من يروي كتابه بعينه بعد حذفه ألحاديث الضعفاء عن الزهري
  .روايات الكتاب عن مصنفه

ان عن صدر أم  ــ أن الطلبة الذين يروون الكتاب عن الشيخ خيتلفون يف ضبطهم، سواء ك�
كما . عن سطر؛ وذلك أن اختالف الرواية قد يكون سببه اختالف ضبط التالميذ للكتاب عن شيخهم

تراه من اختالف يف روايات مصنف عبدالرزاق الصنعاين، فإن الرواية املطبوعة أغلبها من رواية إسحاق 
واية غريه عن عبدالرزاق، بن إبراهيم الدبري عن عبدالرزاق، وقد وقع يف روايته حروف خالف ا ر

احلروف اليت أخطأ فيها الدبري وصحفها يف مصنف "حىت ألف حممد بن محد القرطيب كتاب 

                              

كما شاع، حمقـق كتـاب      ) هـ٥٩٧ت(صحح نسبة هذه العبارة إىل القاضي الفاضل، ال للعماد األصفهاين           )  ١(
، وأحال إىل ما كتبه  حمقق مسند عمر         ١٠ أدلة األحكام للعز بن عبدالسالم، يف مقدمة التحقيق ص         اإلمام يف بيان  

وذكر أن هذه العبارة جاءت يف رسالة للقاضي الفاضل مرسلة إىل العماد            . بن عبدالعزيز، يف مقدمة الطبعة الثانية     
  .األصفهاين، رحم اهللا اجلميع وغفر هلم

  ).١/٤١٠( احلديث للخليلي اإلرشاد يف معرفة علماء)  ٢(



  ٦

التنبيه على األوهام الواقعة يف الصحيحني : "كتابه) هـ٤٩٨ت(وألف أبو علي الغساين . )١("عبدالرزاق
تقييد املهمل "ابه الكبري احلافل وهو اجلزء اخلامس والسادس والسابع والثامن من كت" من قبل الرواة
  .)٢("ومتييز املشكل

كنت مسعت املوطأ من بضعة عشر نفساً من حفاظ : " حنبل رمحه اهللابنويف هذا املعىن قول أمحد 
  . )٣(اهـ"عدته على الشافعي؛ ألين وجدته أقومهمأأصحاب مالك، ف

 أصوله، فيقع يف أوهام،  ــ وقد حيصل أن اإلمام يروي أحاديث كتابه من حفظه بعيداً عن�
خبالف رواية من حتمل . يف كتابه يف هذه الرواية، فيحملها عنه من تلقى منه الكتاب يف هذه احلال

  .صلهأالكتاب من الشيخ، والشيخ حيدث به قريباً من أصوله، يرجع إىل 
الطيالسي، قدم علينا أبوداود : "ومن ذلك ما جاء عن يونس بن حبيب األصبهاين رمحه اهللا أنه قال

أخطأ يف سبعني موضعاً، فلما رجع إىل البصرة، كتب إلينا بأين . وأملى علينا من حفظه مائة ألف حديث
  . )٤(اهـ"أخطأت يف سبعني موضعاً، فأصلحوها

ــ )  هـ٢٩٢ت(سألت الدارقطين عن أيب بكر البزار  : ومن ذلك ما جاء عن احلاكم أيب عبداهللا
كشف "، الذي عمل احلافظ اهليثمي زوائده ومساها "حر الزخارالب"صاحب املسند املعروف بـ 

 يف اإلسناد واملنت، حدث باملسند مبصر حفظاً، ينظر يف كتب الناس ئيخط: ــ، فقال" األستار
  . )٥(اهـ"وحيدث من حفظه، ومل يكن معه كتب، فأخطأ يف أحاديث كثرية

 على اخلروج إىل مكة يقضي حجة عزم أيب: ومن ذلك ما جاء عن صاحل بن أمحد بن حنبل قال
 فنقضي حجنا، مث منضي إىل عبدالرزاق - إن شاء اهللا -منضي :  بن معني، وقال لهحيىياإلسالم، ورافق 

فدخلنا مكة، وقمنا نطوف طواف الورود، فإذا عبدالرزاق يف الطواف : قال أيب. إىل صنعاء نسمع منه
بدالرزاق ملا قضى طوافه فصلى خلف املقام  بن معني قد رآه وعرفه، فخرج عحيىييطوف، وكان 

 بن معني فجاء إىل حيىيركعتني، مث جلس، فقضينا طوافنا وجئنا فصلينا خلف املقام ركعتني، فقام 
حياه اهللا وثبته، فإنه يبلغين عنه كل : فقال. هذا أمحد بن حنبل أخوك: عبدالرزاق فسلم عليه، وقال

                              

  ).١٣/٤١٧(، سري أعالم النبالء )١/١٨٢(ميزان االعتدال )  ١(
التنبيه على األوهام الواقعة يف صحيح البخاري من قبل الـرواة عـن   "وقد طبع ما يتعلق منه بالبخاري، بعنوان      )  ٢(

انظر فهـرس املـصادر آخـر       ". كلتقييد املهمل، ومتييز املش   "وهو اجلزء اخلامس والسادس من كتابه       " البخاري
  .البحث

  ).١/٢٣١(اإلرشاد للخليلي )  ٣(
  ).١/٢٤٠(اإلرشاد للخليلي )  ٤(
  ).١٣/٥٥٦(سري أعالم النبالء )  ٥(



  ٧

وقام عبدالرزاق فانصرف، : قال.  حىت نسمع ونكتب-اهللا  إن شاء -جنيء إليك غداً، : مجيل، قال
قد أرحبك اهللا مسرية شهر . لنسمع منه: مل أخذت على الشيخ موعداً؟ قال:  بن معنيليحىيفقال أيب 

كان اهللا يراين وقد نويت نية يل أفسدها مبا تقول، منضي فنسمع  ما: فقال أيب. ورجوع شهر والنفقة
  . )١(اهـ" نعاءمنه، فمضى حىت مسع منه بص

فاإلمام أمحد مل يرد إفساد نيته يف رغبته يف السماع من عبدالرزاق بصنعاء، وهو بذلك يدرك أمراً 
آخأال وهو مساعه من عبدالرزاق قريباً من أصولهر .  

 ــ والسبب األهم لتعدد الروايات عن الشيخ تعدد عرض الكتاب على الشيخ، مما يستدعي �
ويقع ذلك يف كل مرة مع تالميذ فيهم . ديل بالزيادة والنقص، والتقدمي والتأخريعادة ما تقدم من التع

  .مجاعة ممن مل حيضر عرضه السابق، فيحملون ذلك عنه
كتبت : "ومن النماذج اليت تأخذ معىن اختالف النسخ والروايات ما جاء عن احلكم بن ميان قال

راطيس، وقدم خراساين ، وكلم إمساعيل أن حيتال  يف الق- ومل أدع منها شيئاً -كتب إمساعيل بن عياش 
يا حكم إنك مل حتج فهل لك أن تبيع : فدعاين إمساعيل، فقال: قال. له يف نسخة تشترى وتقرأ عليه

استخر اهللا، : فقال! فلعلك متوت: فقلت! الكتب من هذا اخلراساين، وحتج وترجع فتكتب وأقرأ عليك
 الكتب منه، وكانت يف قراطيس بثالثني ديناراً، وحججنا وإن قبلت مين فعلت ما أقول لك، فبعت

  .) ٢(اهـ"ورجعت وكتبت الكتب بدريهمات وقرأها علي
� �� �� �� �
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  :ولعل من أشهر الكتب احلديثية اليت هلا العديد من الروايات مايلي
  .، رمحه اهللا)هـ١٧٩ت( األصبحي ـ كتاب املوطأ لإلمام مالك بن أنس١  

  .إىل تسع وسبعني رواية) هـ٨٤٠ت(له روايات كثرية بلغ ا ابن ناصر الدين الدمشقي 
إن بعض أهل السنة وخدامها، ومن نشأ بني أئمتها : "قال ابن ناصر الدين الدمشقي رمحه اهللا

ن لقوه رضي اهللا عنه ومسعوا رواة موطأ اإلمام مالك بن أنس، الذي: وأعالمها، قصد مين والتمس ذكر
وكنت نظمت . كتابه املوطأ منه؛ فأجبته إىل ما قصد وذكرت بعض مرويات غالبهم عن مالك بالسند

فيمن وقع يل منهم شعراً، ليكون عوناً على حفظهم نثراً، وذلك ملا رأيت احلافظ أبا القاسم علي بن 

                              

  .٣٠مناقب اإلمام أمحد بن حنبل ص)  ١(
  .١٢-١١، بواسطة عناية احملدثني ألمحد نور سيف ص)٧/٢٢٤(تاريخ بغداد )  ٢(



  ٨

رين أشار إىل ذلك بنظم حيويهم فقال أول عساكر ثقة الدين بلغ برواة املوطأ عن مالك واحداً وعش
  :نظمه فيهم

  فعشرون عنه الضابطون وواحد  رواة موطأ مالك إن عددم
فسقت زيادة على من حواه فوقع يل مثانية ومخسون سواهم من الرواة نظمت اجلميع يف أبيات 

  .)٢(اهـ"، مث نثرم حسب السؤال يف هذا التأليف )١(للتعريف
  .تلف فيما بينها بالزيادة والنقص، والتقدمي والتأخريوهذه الروايات خت
، وهو أحد رواة )هـ١٩٧ت(أبا حممد عبداهللا بن وهب املصري ) هـ٤٤٦ت(وملّا ذكر اخلليلي 

وموطؤه يزيد على من روى عن مالك، وعنده الفقه : "املوطأ عن مالك بن أنس رمحه اهللا، قال
  .)٣(اهـ"الكثري

 بن شروس الصنعاين، هو أحد رواة املوطأ عن مالك، قال اخلليلي وحممد بن محيد بن عبدالرحيم
  .)٤(اهـ"ويف موطئه عن مالك أحاديث ليست يف غريه. ثقة: "عنه

روى املوطأ عن مالك مجاعات كثرية، وبني ): "هـ٧٦١ت(قال احلافظ صالح الدين العالئي 
لقعنيب، ومن أكربها وأكثرها وأكربها رواية ا. روايام اختالف من تقدمي وتأخري، وزيادة ونقص

يف موطأ أيب مصعب زيادات على سائر املوطآت حنو مائة : زيادات رواية أيب مصعب، فقد قال ابن حزم
  .)٥(اهـ"حديث

حدامها رواية سويد إ... وقد وقفت على املوطأ من روايتني أخريني ): "هـ٩١١ت(وقال السيوطي 
 أيب حنيفة، وفيها أحاديث يسرية زيادة على سائر بن سعيد، واألخرى رواية حممد بن احلسن صاحب

 -؛ وبذلك يبني صحة قول من عزى روايته " احلديث... إمنا األعمال بالنيات"املوطآت، منها حديث 
  .)٦(اهـ" إىل املوطأ ووهم من خطأه يف ذلك-أي احلديث 

  .رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(ـ مسند اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ٢  
، مع أنه مسعه مع أخيه صاحل وابن ]كامالً[عن أبيه " املسند"حنبل برواية  ابنرد عبداهللا بن أمحد انف[

                              

  .ويقع يف مخسة عشر بيتاً. ٥٢-٥١حتاف السالك صإابه ساق نظمه هذا يف كت)  ١(
وقد أفرد ابن ناصر الدين الدمشقي كتابه هذا يف التعريف برواة موطـأ مالـك،               . ٤٠-٣٩حتاف السالك ص  إ)  ٢(

  ".حتاف السالك برواة املوطأ عن اإلمام مالكإ: "واسم كتابه كامالً
  ).١/٢٥٥(اإلرشاد للخليلي )  ٣(
  ).١/٢٧٩(لي اإلرشاد للخلي)  ٤(
  ).١/٩(نقله يف تنوير احلوالك )  ٥(
  ).١/١٠(تنوير احلوالك )  ٦(



  ٩

 كان كثرياً ما يتغيب عن السماع - وهو أكرب أوالد اإلمام أمحد -فصاحل . عم أبيه حنبل بن إسحاق
 حبديثه، ومن مثَّ انفرد سعياً وراء عياله، ولعل حنبل بن إسحاق اهتم بفقه اإلمام أمحد أكثر من اهتمامه

بل إن بعض األحاديث مسعها منه مرتني أو ثالثة، وقد أدى لنا . عن أبيه" املسند"عبداهللا بسماع سائر 
 وثالثة وسبعني مائةكما مسعه، وزاد عليه أحاديث عن عوايل شيوخه، وقد بلغ عددهم " املسند"

  .)١(]شيخاً
قال أيب؛ فقد مسعته مرتني : كل شيء أقول: ")هـ٢٩٠ت( حنبل  ابنوقد قال عبداهللا بن أمحد 

  .) ٢(اهـ"وثالثة، وأقله مرة
  .رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(ـ صحيح اإلمام البخاري ٣  

ويف (مسع كتاب الصحيح حملمد بن إمساعيل سبعون ): "هـ٣٢٠ت(قال حممد بن يوسف الفربري 
  .)٣(اهـ"ألف رجل، فما بقي أحد يروي عنه غريي) تسعون: رواية

وعلى الفربري العمدة يف رواية كتاب ): "هـ٥٤٢ت( حممد عبداهللا بن علي الرشاطي قال أبو
  .)٤(اهـ"البخاري

: يف كتابه) هـ٤٤٦ت(، تابعه عليه اخلليلي "فما بقي أحد يرويه عنه غريي: "وقول الفربري
ق طلأ: "فقال) هـ٨٥٢ت(وتعقبه فيه ابن حجر العسقالين . )٥("اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث"
ذلك بناء على ما يف علمه، وقد تأخر بعده بتسع سنني أبوطلحة منصور بن حممد بن ) الفربري: يعين(

  .)٦(اهـ"علي بن قرينة البزدوي، وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلثمائة
وعلى كل حال فإن رواية الفربري هي اليت اتصلت بالسماع إىل عصر احلافظ ابن حجر، وما 

 مدارها على رواية - حسب علمي -صرنا هذا؛ فاإلجازات املقرونة بالسماع ، بل وإىل ع)٧(قبله
  .علمأالفربري، واهللا 

  ).هـ٣٥٣ت(فرواية أيب علي سعيد بن عثمان بن السكن 

                              

  ).١/٩٦. (-اجزاهم اهللا خري-من مقدمة حتقيق مسند أمحد، لألرنؤوط والعرقسوسي وعادل مرشد )  ١(
  ).١٣/٥٢٠(سري أعالم النبالء )  ٢(
  .١٨يح ص ، إفادة النص)١/١٣١(التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد )  ٣(
  .١٥إفادة النصيح ص)  ٤(
)٣/٩٥٨)  (٥.(  
  ).٢/٢٥٩(التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد : وانظر. ٤٩١هدي الساري مقدمة فتح الباري ص)  ٦(
  .٤٩٢-٤٩١هدي الساري ص)  ٧(



  ١٠

  ).هـ٣٧١ت(ورواية أيب زيد املروزي 
  ).هـ٣٧٣ت( ورواية أيب أمحد حممد بن حممد بن موسى اجلرجاين

  ).هـ٣٧٦ت(ورواية أيب إسحاق املستملي 
  ).هـ٣٨١ت(ورواية أيب حممد السرخسي 
  .)١()هـ٣٨٩ت(ورواية أيب اهليثم الكشميهين 

  .)٢(كلهم يروون صحيح البخاري من طريق الفربري
جازة ال السماع عن البخاري لكتابه اجلامع، من غري طريق الفربري، نعم هناك روايات اتصلت باإل

                              

  .٧٣-٧٢التنبيه على األوهام ص) ١(
اب البخاري الصحيح، وما بينها من االخـتالف،   ببعض أهل العلم إىل أن جيعل رواية هؤالء لكتحداهذا الواقع  ) ٢(

أخربنا أبوذر  ): "١/٣١١" (التعديل والتجريح "قال الباجي رمحه اهللا يف كتابه       ! من باب اختالف النسخ ال الرواية     
انتسخت كتاب البخاري من    : إسحاق املستملي إبراهيم بن أمحد، قال      عبدالرمحن اهلروي احلافظ رمحه اهللا ثنا أبو      

ن عند حممد بن يوسف الفربري فرأيته مل يتم بعد، وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثرية منها تراجم مل                   صله، كا أ
  .يثبت بعدها شيء، ومنها أحاديث مل يترجم عليها، فأضفنا بعض ذلك إىل بعض

 أن رواية أيب إسحاق املستملي ورواية أيب حممـد السرخـسي،          : ومما يدل على صحة هذا القول     :] قال الباجي [  
 فيها التقدمي والتأخري، وإمنا - وقد نسخوا من أصل واحد -ورواية أيب اهليثم الكشميهين، ورواية أيب زيد املروزي     

ذلك حبسب ما قدر كل منهم يف ما كان يف طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه، ويبني ذلك أنك                       
وإمنا أوردت هذا ملا عين به أهل بلدنا من         :] قال الباجي . [جتد ترمجتني وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث        

  .اهـ"طلب معىن جيمع بني الترمجة واحلديث الذي يليها، وتكلفهم يف تعسف التأويل ما ال يسوغ
وهذه قاعدة حـسنة يفـزع   : "بعد نقله لكالم الباجي املتقدم) ١/٨" (هدي الساري"قال ابن حجر رمحه اهللا يف       

مث ظهر يل أن البخاري مع ذلك       ... ا   اجلمع بني الترمجة واحلديث، وهي مواضع قليلة جد        إليها حيث يتعسر وجه   
  .إىل آخر كالمه يرمحه اهللا ....فيما يورده من تراجم األبواب على أطوار إن وجد حديثاً يناسب ذلك الباب

ه اهللا لتـراجم أبـواب      أن بعض أهل العلم مل يرتض هذا التوجيه الذي ذكره الباجي رمح           ) ١: (ويالحظ ما يلي    
 أن االخـتالف    - عنـدي    -أن الظاهر   ) ٢. (٢٦انظر  إفادة النصيح البن رشيد الفهري ص       . كتاب البخاري   

الواقع بني رواية املستملي والكشميهين والسرخسي واملروزي عن الفربري عن البخاري هو من بـاب اخـتالف       
لو : قال البخاري : "ي صنف جامعه الصحيح ثالث مرات     الرواية ال اختالف النسخ؛ وذلك إذا الحظنا أن البخار        

هـدي  " صنفته ثالث مـرات   : مث قال .  هؤالء مل يفهموا كيف صنفت البخاري، وال عرفوه        ستاذيأنشر بعض   
ويتأكد هذا إذا علمت أن الفربري مسع صحيح البخاري من البخاري ثالث مـرات أو               ) ٣. (٤٨٧الساري ص 

مرة بـ فربر، يف سـنة مثـان        : ان مساع الفربري من حممد بن إمساعيل مرتني       ك: "نصر الكالباذي  قال أبو . أكثر
مسع اجلامع الصحيح   : "وقال الفربري نفسه أنه     ".  يف سنة اثنتني ومخسني ومائتني     ببخارىوأربعني ومائتني، ومرة    

سني، ومخـس   من أيب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري بفربر يف ثالث سنني يف سنة ثالث ومخسني وأربع ومخ                
  ).١/١٣٢(التقييد " ومخسني ومائتني

وعليه فإن األصل الذي عند الفربري عرض على البخاري أكثر من مرة، ومقيد فيه كل ما جيد يف هذه السماعات        
صل الفربري حبسب الـسماع     أالثالث أو اخلمس، ويكون كل واحد من هؤالء الرواة عن الفربري قد نسخ من               

  .علمأ صالً، واهللاأالذي اعتمده 



  ١١

  :منها
، حدث بصحيح البخاري )هـ٢٩٥ت(جاج النسفي رواية أيب إسحاق إبراهيم بن معقل بن احل

  .عنه، وفاته منه قطعة من آخره رواها باإلجازة
وروينا عن أيب الفضل صاحل بن شاذان : "حمدث األندلس يف وقته) هـ٤٩٨ت(قال أبوعلي الغساين 

ىل آخر ما ن البخاري أجاز له آخر الديوان من أول كتاب األحكام إأ: األصبهاين عن إبراهيم بن معقل
رواه النسفي من اجلامع؛ ألن يف رواية إبراهيم النسفي نقصان أوراق من آخر الديوان عن رواية 

} يريدون أن يبدلوا كالم اهللا{: الفربري، قد أعلمت على املوضع يف كتايب، وذلك يف باب قوله تعاىل
ة يف اإلفك، ذكر روى النسفي من هذا الباب تسعة أحاديث آخرها بعض حديث عائش]. ١٥:الفتح[

وهو التاسع من أحاديث الباب خرجه عن حجاج عن النمريي عن . منه البخاري كلمات استشهد ا
وروى الفربري زائداً عليه من أول حديث قتيبة عن . يونس عن الزهري، بإسناده عن شيوخه عن عائشة

تكتبوها  دي أن يعمل سيئة فالإذا أراد عب: "�مغرية عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب
  .)١(اهـ"إىل آخر مارواه الفربري عن البخاري من الديوان وهو تسع أوراق من كتايب" عليه

، رمحهما اهللا )٣(، وابن حجر)٢(رواية النسفي اتصلت باإلجازة إىل أيب علي الغساين: وهذه الرواية
  .تعاىل

  .) ٥(جازة أيضاً، اتصلت باإل)٤()هـ٣١١ت(وهناك رواية محاد بن شاكر 
  .)٦ (وهناك رواية مهيب بن سليم

، وهو آخر من حدث بكتاب اجلامع الصحيح عن )هـ٣٢٩ت(وهناك منصور بن حممد النسفي 
  .)٧(البخاري
  .رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(ـ صحيح اإلمام مسلم ٤  

لم هذا الكتاب مع شهرته التامة، صارت روايته بإسناد متصل مبس: "قال ابن الصالح رمحه اهللا

                              

  .٢١-١٩إفادة النصيح ص)  ١(
  .٧٤التنبيه على األوهام ص)  ٢(
  .٤٩١هدي الساري ص)  ٣(
  ).١/٣١٤(التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد )  ٤(
  .٤٩١هدي الساري ص)  ٥(
 وذكـر ) ١١/٩٠( بن معني من سري أعالم النبالء        حيىيومهيب وجدت له ذكراً يف ترمجة       ). ٣/٩٥٩(اإلرشاد  )  ٦(

  .هـ٢٣٣عن نفسه أنه ولد سنة 
  ).٢/٢٥٩(التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد )  ٧(



  ١٢

مقصورة على أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان، غري أنه يروى يف بالد املغرب مع ذلك عن أيب 
  .) ١(اهـ"حممد أمحد بن علي القالنسي عن مسلم

ونبه رمحه اهللا إىل أن رواية املغاربة لصحيح مسلم من طريق القالنسي شاملة جلميع صحيح مسلم، 
وهلا حديث اإلفك الطويل، يف كتاب التوبة، باب يف حديث حاشا ثالثة أجزاء من آخر الكتاب، أ

  .)٢(اإلفك، وقبول توبة القاذف، فإم كانوا يرووا من طريق ابن سفيان عن مسلم
ونبه رمحه اهللا إىل أن إلبراهيم بن سفيان يف مساعه للكتاب عن مسلم فائتاً مل يسمعه من مسلم، 

  . وإما بطريق الوجادةورواية ابن سفيان له إما بطريق اإلجازة،
  .)٣(مث بني رمحه اهللا موضع هذا الفائت

، ذكر ما وقع له ممن روى عن مسلم بن احلجاج يف جزء )هـ٦٤٣ت(وقد أفرد الضياء املقدسي 
  .) ٤(مفرد، اشتمل على عشرة رواة

  .رمحه اهللا) هـ٢٧٩ت (ـ سنن الترمذي ٥  
 كلها من طريق أيب العباس احملبويب حممد -ا  اليت وقفت عليه-لكن النسخ املطبوعة . له رواة كثر 

  ).هـ٣٤٦ت(بن أمحد بن حمبوب املروزي 
هـ، حني رحل إىل أيب عيسى، ومساعاته صحيحة ٢٦٥وكان مساعه من الترمذي بترمذ سنة 

  . )٥(مضبوطة، خبط خاله أيب بكر األحول
  . )٦(اهليثم بن كليب عنه: ومن رواة سنن الترمذي أيضاً

  .)٧(ر أمحد بن عبداهللا املروزيوأبوحامد التاج
  .وأبوذر حممد بن إبراهيم بن حممد الترمذي

                              

  .١٠٣صيانة صحيح مسلم ص)  ١(
  .١١٠-١٠٩صيانة صحيح مسلم ص)  ٢(
  ).١٥/٣١١(وانظر سري أعالم النبالء . ١١٤-١١١صيانة صحيح مسلم ص)  ٣(
 عبـداهللا  حيـىي  أعالم النبالء، بتحقيق وتعليـق أيب        طبع مع ترمجة اإلمام مسلم ورواة صحيحه للذهيب من سري         )  ٤(

  .هـ١٤١٦الكندري، خرج أحاديثه أبوأمحد هادي املري، طبع دار ابن حزم، الطبعة األوىل 
  ).١/٣٢(التقييد )  ٥(
  .٤٠ثبت الكزبري ص)  ٦(

. حلافظ أيب عيـسى   وقع فيه اهليثم عن كليب عن احلافظ أيب عيسى الترمذي، وصوابه اهليثم بن كليب عن ا               : تنبيه  
  .١١٩وانظر فهرست ابن خري اإلشبيلي ص

  .١٢٠-١١٩فهرست ابن خري ص)  ٧(



  ١٣

  .)١(وأبوحممد احلسن بن إبراهيم القطان
  .)٢(وأبواحلسن الفزاري

  ).هـ٢٧٥ت(ـ سنن أيب داود السجستاين ٦  
  :له روايات كثرية منها

). هـ٣٣٣ت(ـ رواية اللؤلؤي أيب علي حممد بن أمحد بن عمرو اللؤلؤي البصري ١    
وهي الرواية الرائجة يف أكثر . وهي من أصح الروايات؛ ألا من آخر ما أملى أبوداود، وعليها مات

خمتصر : "وهي اليت عمل عليها املنذري كتابه". سنن أيب داود "إطالقهموهي املقصودة غالباً عند . البالد
  .)٣(، وعليها ذيب ابن القيم رحم اهللا اجلميع"السنن

كان أبوعلي اللؤلؤي ): "هـ٤١٤ت(بوعمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد اهلامشي قال القاضي أ
وكان هو . ئوالوراق عندهم القار. قد قرأ هذا الكتاب على أيب داود عشرين سنة، وكان يسمى وراقه

وذكر القاضي أن الزيادات اليت يف رواية ابن داسة حذفها أبوداود آخراً، .  لكل قوم يسمعونهئالقار
  .)٤(اهـ"ء كان يريبه يف إسناده، فلذلك تفاوتالشي

ذكره عن رواية ابن داسة مل أجده لغريه، والعلماء على اعتماد رواية ابن داسة رحم اهللا  ما: قلت
ويبدو أن أليب علي اللؤلؤي أكثر من عرض لكتاب السنن على أيب داود، فقد رأيته . اجلميع وغفر هلم

هذَا الْحديثُ لَم يقْرأْه أَبو : قَالَ أَبو علي: "قول عقب حديث يف موضع من كتاب السنن املطبوع ي
ةابِعالر ةضري الْعف داووقال عقب حديث آخر. )٥("د:" يلو عي : قَالَ أَبف داوو دأَب أْهقْري لَمو

ةالثَّانِي ةضر٦("الْع(.  
د بن بكر بن حممد بن عبدالرزاق التمار البصري ـ رواية ابن داسة أيب بكر حمم٢    

وهي مشهورة يف بالد املغرب، وتقارب نسخة اللؤلؤي، . )٧(، وروايته أكمل الروايات)هـ٣٤٦ت(
كتاب اجلنائز بعد كتاب الصالة، وقبل [وقع فيها . وختتلف عنها بالتقدمي والتأخري، والزيادة والنقص

  . اجلنائز بعد كتاب اخلراج واإلمارةويف رواية اللؤلؤي كتاب. كتاب الزكاة
                              

  .١٢١فهرست ابن خري ص)  ١(
  . عن برنامج أيب جعفر بن الزبري، نقال١٧٨ًمقدمة حتفة األحوذي ص)  ٢(
  ).٤/٥٤٧(انظر عون املعبود )  ٣(
  ).١/٣٣(التقييد )  ٤(
  ).٩١١(ى األنف، عقب احلديث رقم يف كتاب الصالة، باب السجود عل) ٥(
  ) .٣٠٤٠(يف كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب يف أخذ اجلزية، عقب احلديث رقم ) ٦(
  .١٠٦فهرست ابن خري ص)  ٧(



  ١٤

كتاب الزكاة، مث اللقطة، مث الصيام، مث املناسك، مث الضحايا، مث اجلهاد، مث : ويف رواية ابن داسة
  .اإلمارة، مث البيوع، مث النكاح

كتاب الزكاة، مث اللقطة، مث النكاح، مث الطالق، مث الصيام، مث اجلهاد، مث : ويف رواية اللؤلؤي
، والصيد، مث الوصايا، مث الفرائض، مث اخلراج واإلمارة، مث اجلنائز، مث األميان والنذور، مث كتاب الضحايا
  .البيوع

  .)١(]وقس على هذا غري ذلك من الكتب الباقية
  .ـ رواية الرملي إسحاق بن موسى بن سعيد، وراق أيب داود٣    

  .)٢(وروايته تقارب رواية ابن داسة
  ).هـ٣٤٠ت ( أيب سعيد أمحد بن حممد بن زياد بن بشر ـ رواية ابن األعرايب٤    

وروايته سقط منها كتاب الفنت واملالحم، واحلروف، واخلامت، وحنو النصف من كتاب اللباس، وفاته 
  .)٣(الصالة، والنكاح، أوراق كثرية الوضوءأيضاً من كتاب 

 حممد بن عبدامللك وفيها أحاديث خرجها من روايته عن شيوخه، وروى أكثرها عن أيب أسامة
  .)٤(الرواسي عن أيب داود

ـ رواية أيب احلسن بن العبد، علي بن احلسن بن العبد، أبواحلسن الوراق ٥    
  ).هـ٣٢٨ت(

  . )٥(حدث عن أيب داود بكتاب السنن
  .، رمحه اهللا تعاىل)هـ٣٠٣ت (ـ سنن النسائي ٧  

  :منهمروى كتاب السنن الكبري عن مصنفها النسائي مجاعة من احلفاظ، 
  . )٦ ( ابنه أبوحممد عبدالكرمي-
، ويروي عنه أيضاً كتابه ) هـ٣٦٤ت( أبوبكر أمحد بن حممد بن إسحاق الدينوري، ابن السين -

، وروايته للمجتىب من أشهر الروايات، وهو آخر من روى السنن الكبري عن "اتىب من السنن"

                              

  )٤/٥٤٧(انظر عون املعبود )  ١(
  .١٠٦فهرست ابن خري اإلشبيلي ص)  ٢(
  ).٤/٥٤٧(عون املعبود )  ٣(
  .١٠٦-١٠٥فهرست ابن خري ص)  ٤(
  ).١/٤٤١(، بواسطة تعليق حمقق النكت على ابن الصالح البن حجر )١١/٣٨٢(تاريخ بغداد )  ٥(
  .، على روايته للمجتىب١١٧نص ابن خري يف فهرسته ص)  ٦(



  ١٥

  .)٢(هـ٣٠٢وكان مساعه هلا عن النسائي يف مصر سنة .  )١(النسائي
  . )٣( الوليد بن القاسم الصويف-
  ). هـ٣٨٥ت( أبوبكر أمحد بن حممد بن املهندس -
  ).هـ٣٦١ت( أبوعلي احلسن بن اخلضر بن عبداهللا األسيوطي -
  ).هـ٣٥٨ت(، )ابن األمحر( أبوبكر حممد بن معاوية القرشي األندلسي -
  .)٤()هـ٣٥٧ت( أبوالقاسم محزة بن حممد بن علي بن العباس الكناين -

إن رواة هذا الكتاب ختتلف اختالفاً : "رمحه اهللا) هـ٧٠٨ت (قال أبوجعفر بن الزبري 
  .)٥(اهـ"كثرياً

وبني روايام اختالف يف اللفظ والتقدمي والتأخري، : "رمحه اهللا) هـ٩٠٢ت(وقال السخاوي 
  .)٦(اهـ"وأكربها وأتقنها رواية ابن األمحر. والزيادة والنقص

  .واآلخر اتىب. السنن الكبري: ئي كتابان، أحدمها للنسا:فائدة
  .إن الذي جرد اتىب من الكبري هو أحد رواته، وهو احلافظ ابن السين: وقد قال بعضهم

  .لكن وقفت على كالم حيرر املسألة، ويبني أن الذي جرد اتىب هو النسائي نفسه
ان والصلح ليسا من املصنف، إمنا مها من كتاب اإلمي: "رمحه اهللا) هـ٤٩٨ت(قال أبوعلي الغساين 

يف السنن املسندة، أليب عبدالرمحن النسائي اختصره من كتابه الكبري املصنف، ) بالباء(كتاب اتىب له، 
فاكتب لنا الصحيح منه : قال. ال: أكله صحيح؟ فقال: وذلك أن بعض األمراء سأله عن كتابه يف السنن

  .)٧(اهـ..." اتىب من السنن؛ فصنع اتىب، فهو] جمرداً[
وهو أصح مما : "رمحه اهللا بعد إيراده لعبارة أيب علي الغساين) هـ٩٠٢ت(قال احلافظ السخاوي 

                              

  ).٤٣٧-١/٤٣٦(اإلرشاد )  ١(
  ).١/١٩٤(التقييد )  ٢(
  .١١٧نص على روايته للمجتىب ابن خري يف فهرسته ص)  ٣(
، على رواية هؤالء للسنن عن النـسائي        ٧-٦رمحه اهللا يف كتابه بغية الراغب املتمين ص       نص احلافظ السخاوي    )  ٤(

رمحه اهللا، وسياق الكالم يدل على أن مراده السنن الكبري، وقد نبهت على  من ثبت لـدي روايتـه للمجـتىب                      
  .كذلك، وزدت ذكر الوليد بن قاسم فإنه مل يذكره، واهللا املوفق

  .٢٤م سنن النسائي برواية ابن األمحر صالقول املعترب يف خت)  ٥(
  .٨بغية الراغب ص) ٦(
  .١١٧-١١٦فهرست ابن خري ص)  ٧(



  ١٦

  .)١(اهـ"احلافظ أبوبكر بن السين: إن ارد هو أحد رواته: قاله غريه
" البيعة"و " ناإلميا"التصريح يف بعض كتبه كـ ) سنن النسائي(يف بعض األصول : "وقال رمحه اهللا

أنه مسعه من لفظه، ويف بعض كتبه أنه قرأه عليه وهو يسمع مبصر، بل يف بعض ما وقع التصريح لفظاً 
  . )٢(اهـ"ما يف كتاب القصاص من اتىب، مما ليس يف السنن: "بأنه ليس يف السنن، كقوله

  .رمحه اهللا) هـ٢٧٣ت (هـ سنن ابن ماج٨  
  ).هـ٣٤٥ت(ة بن حبر القطان، أبواحلسن القزويين يرويه عنه علي بن إبراهيم بن سلم

 القزويين، وله فيها زيادات ه حدث بكتاب السنن أليب عبداهللا حممد بن يزيد بن ماج:قال ابن نقطة
  . )٣(اهـ"عن مجاعة من شيوخه
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، وميكن اإلشارة إىل ذلك من خالل تعدد روايات الكتاب احلديثي له أثر من جهة الرواية والدراية
  :النقاط التالية

تعدد روايات الكتاب احلديثي من آثاره أحياناً حدوث اختالف بني األبواب والكتب تقدمياً .١
  .وتأخرياً، وزيادة ونقصاً

  .أن ضبط ألفاظ احلديث قد خيتلف من رواية إىل رواية: من آثار تعدد روايات الكتاب احلديثي.٢
أنك حني التحمل والرواية عن طريق اإلجازة : ايات الكتاب احلديثي عن مصنفهمن آثار تعدد رو.٣

 ما أو تضع كتابامثال، ينبغي أن تتنبه إىل الرواية اليت وقعت عليها اإلجازة، فال تطلق القول بأنك تروي 
واية سند إجازتك على كتاب حديثي، ال تنطبق روايته مع الرواية اليت دخلت يف إجازتك، بل تعني الر

  .اليت ترويه عنها
أن الكتاب احلديثي قد تقع فيه أوهام، بسبب : من آثار تعدد روايات الكتاب احلديثي عن مصنفه.٤

  .راويه عن مصنفه، ال جتدها يف الروايات األخرى للكتاب نفسه
  .أن يأيت التصريح باسم الراوي يف رواية دون رواية: من آثار تعدد روايات الكتاب احلديثي.٥
  .وجود كالم للمصنف يف رواية دون رواية:  تعدد روايات الكتاب احلديثيمن آثار.٦
وجود حديث أو أثر زائد يف الكتاب على رواية دون :  احلديثيالكتابمن آثار تعدد روايات .٧

                              

  .٩بغية الراغب ص)  ١(
  .٧بغية الراغب املتمين يف ختم النسائي برواية ابن السين  اجلزء الذي بتحقيق مجال صاويل، خبط اليد ص)  ٢(
  ).٢/١٨٦(التقييد البن نقطة )  ٣(



  ١٧

  .رواية
اختالف تعليق صاحب الكتاب على احلديث يف رواية : من آثار تعدد روايات الكتاب احلديثي.٨

  .دون رواية
أن الشراح واملستدركني وأصحاب املستخرجات : عدد روايات الكتاب احلديثيمن آثار ت.٩

واألطراف يعتمدون يف عملهم على رواية أو روايات معينة للكتاب، وميشون عليها؛ فقد يقع يف عملهم 
  .ما ليس يف نسختك من زيادة أو نقص أو تقدمي أو تأخري ويكون مرد ذلك إىل اختالف الروايات

وجود تعليقات وزيادات يف الكتاب من عند راويه، : روايات الكتاب احلديثيمن آثار تعدد .١٠
  .وهي ال توجد إال يف روايته

  . احلديث يف رواية دون روايةألفاظاختالف : من آثار تعدد روايات الكتاب احلديثي.١١



  ١٨

  :وإليك بيان هذه اآلثار
 األبواب والكتب تقدمياً ـ تعدد روايات الكتاب احلديثي من آثاره أحياناً حدوث اختالف بني١

  .وتأخرياً، وزيادة ونقصاً
  : ومن األمثلة على ذلك

إذا : " قال�إن رسول اهللا :  حديث مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة، أنه قال-
  .)١("شرب الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعاً

ويف ". ب إذا شرب الكلب يف اإلناءبا: "وقع يف رواية ابن عساكر لصحيح البخاري قبل إيراده، ذكر
  .) ٢("باب املاء الذي يغسل به شعر اإلنسان"سائر روايات البخاري أدرج هذا احلديث حتت 

 يف التقدمي والتأخري والزيادة والنقص يف كتاب اختالفًا وقد قدمت لك أن بني رواية اللؤلؤي وغريه -
  .السنن أليب داود

وللدارقطين .  روايات موطأ مالك من االختالف، بالزيادة والنقصبني  وقدمت لك اإلشارة إىل ما-
  .)٣(أحاديث املوطأ واتفاق الرواة عن مالك واختالفهم فيها زيادة ونقصاً"رمحه اهللا كتاب 

 وقدمت لك إشارة إىل ما وقع من اختالف بني رواية ابن السين وابن األمحر لكتاب السنن الكبري -
  .خري، والزيادة والنقصللنسائي، بالتقدمي والتأ

  :وهذا األثر تترتب عليه أمور، منها
 أنك حينما تروي الكتاب احلديثي من رواية ما، البد أن تضبط روايتك، فتسوق الكتاب كما -

  .وسيأيت مزيد بسط هلذا، إن شاء اهللا تعاىل. جاء يف الرواية
ب، تتنبه إىل هذه القضية، فتنبه  أنك عندما تعزو احلديث إىل كتاب حديثي، باعتبار الكتاب والبا-

  .إليها، ويقوم مقامها يف عصرنا التنبيه على الطبعة املعتمدة
 بكتاب حديثي، كتجريد زوائده على الكتب الستة، أو اختصاره، أو شرحه، يتعلق حني عمل ما -

 اعتمدت يف غري ذلك، البد أن تتنبه إىل روايات الكتاب اليت أو دراسة فقه اإلمام من خالل ترامجه، أو
                              

  ).١٧٢(، باب املاء الذي يغسل به شعر اإلنسان، حديث رقم الوضوءري يف كتاب أخرجه البخا)  ١(
  ).١٧٢(، عند كالمه على حديث رقم )١/٢٧٤(، وفتح الباري )١/٤٥) (اليونينية(انظر صحيح البخاري )  ٢(

ىل اعتمد على طبعة مشت على رواية ابن عساكر، فقد عزى احلديث إ           ) ٧/١٠٠(ويبدو أن حمقق جامع األصول        
  . صحيح البخاري، حتت باب إذا شرب الكلب يف اإلناء

الكتاب مطبوع، بتعليق حممد زاهد الكوثري، ويليه كتاب كشف املغطا يف فضل املوطأ، أليب القاسم علي بـن          )  ٣(
عين بنشرمها ووقف على طبعهما السيد عزت العطار احلسيين، مؤسس ومدير مكتب نـشر              . احلسن بن عساكر  

  . ميةالثقافة اإلسال



  ١٩

  .هذا العمل
 حني طباعة الكتاب احلديثي ينبغي مراعاة اختالف الروايات، فقد وقع بعضهم عند حتقيقه لكتاب -

حديثي يف حماذير كثرية، بسبب عدم تنبهه إىل خطورة هذا األثر يف اختالف روايات هذا الكتاب، 
، فصار يلفق بينها، ويقدم ويؤخر حبسب فعامل هذه الروايات املختلفة معاملة النسخ املخطوطة املختلفة

  .ما يراه؛ وواقع احلال أنه اختالف رواية
سنن أيب داود املطبوعة اآلن، هي حبسب السند املذكور يف أوهلا من : وألضرب لك مثاالً على ذلك

  .رواية اللؤلؤي، وجتد داخلها كالماً البن داسة
ن الْفَضلِ حدثَنا عيسى عن معمرٍ عن يحيى بنِ أَبِي كَثريٍ عن حدثَنا مؤملُ ب: "قال أبوداود رمحه اهللا

 أَثَر هتبنلَى أَرعو هتهبلَى جع يئر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر رِيدالْخ يدعأَبِي س نةَ علَمأَبِي س
 لَاةص ننيٍ ماسِ طا بِالنلَّاهصيلو عقَالَ أَب :ةابِعالر ةضري الْعف داوو دأَب أْهقْري يثُ لَمدذَا الْح١("ه(  .

  . وأبوعلي هذا هو اللؤلؤي، وكالمه متطابق مع كون سند النسخة من روايته: قلت
 الْعظيمِ حدثَنا عبد الرحمنِ بن هانِئ أَبو نعيمٍ النخعي حدثَنا الْعباس بن عبد: "وقال أبوداود رمحه اهللا

 بلغنِي تى بارصنل يتقب نلَئ يلرٍ قَالَ قَالَ عيدنِ حب ادزِي ناجِرٍ عهنِ مب يماهرإِب نع رِيكا شنربأَخ
أَسبِين الذُّريةَ فَإِني كَتبت الْكتاب بينهم وبين النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى أَنْ لَا لَأَقْتلَن الْمقَاتلَةَ ولَ

لْحديثَ إِنكَارا ينصروا أَبناَءهم قَالَ أَبو داود هذَا حديثٌ منكَر بلَغنِي عن أَحمد أَنه كَانَ ينكر هذَا ا
وأبوعلي هذا هو اللؤلؤي، :   قلت.)٢(ولَم يقْرأْه أَبو داود في الْعرضة الثَّانِية: قَالَ أَبو عليشديدا 

  . وكالمه متطابق مع كون سند النسخة من روايته
موصلي أَبو علي أَخبرنا محمد بن ثَابِت الْعبدي حدثَنا أَحمد بن إِبراهيم الْ: "وقال أبوداود رمحه اهللا

 هيثدح نفَكَانَ م هتاجح رمع نى اباسٍ فَقَضبنِ عإِلَى اب ةاجي حف رمنِ عاب عم طَلَقْتقَالَ ان عافا ننربأَخ
ى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في سكَّة من السكَك وقَد خرج من غَائط يومئذ أَنْ قَالَ مر رجلٌ علَ

 طائلَى الْحع هيدبِي برض كَّةي السى فاروتلُ أَنْ يجالر ى إِذَا كَادتح هلَيع دري فَلَم هلَيع لَّملٍ فَسوب أَو
ومسح بِهِما وجهه ثُم ضرب ضربةً أُخرى فَمسح ذراعيه ثُم رد علَى الرجلِ السلَام وقَالَ إِنه لَم يمنعنِي 

دمت أَحعمد ساوو درٍ قَالَ أَبلَى طُهع أَكُن ي لَمإِلَّا أَن لَامالس كلَيع دأَنْ أَر دمحى موقُولُ رلٍ يبنح ناب 
قَالَ أَبو داود لَم يتابع محمد بن ثَابِت في هذه الْقصة : قَالَ ابن داسةَبن ثَابِت حديثًا منكَرا في التيممِ 

                              

  ).٩١١(أخرجه يف كتاب الصالة، باب السجود على األنف، حديث رقم )  ١(
  ) .٣٠٤٠(أخرجه أبوداود يف كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب يف أخذ اجلزية، حديث رقم )  ٢(



  ٢٠

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ الننِ عيتبرلَى ضعرمنِ علَ ابعف هوور١(" و(�.  
  !فأنت جتد كالم ابن داسة، وكالم أيب علي اللؤلؤي يف هذه الطبعة

أن ضبط ألفاظ احلديث قد خيتلف من رواية إىل : ـ من آثار تعدد روايات الكتاب احلديثي٢
  : ومن األمثلة على ذلك. رواية
 ، يف حديث �دء الوحي إىل رسول اهللا  جاء يف أول صحيح اإلمام البخاري يف باب كيف ب-

ولقد رأيته يرتل عليه الوحي يف : "احلارث بن هشام، جاء قول السيدة عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها
  "اليوم الشديد الربد، فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقاً

 الزاي، إال يف رواية ضبط يف مجيع الروايات بفتح الياء املثناة، وسكون النون، وكسر" يرتل: "قوله
  .)٢("يرتَل"أيب ذر، واألصيلي، فقد جاءت هذه اللفظة مضبوطة بضم الياء وفتح الزاي 

هذا ملْك هذه األمة قد : فقال هرقل: " ويف حديث هرقل الطويل، عند البخاري يف الباب نفسه-
  ".ظهر

  .صيليوكال الضبطني لأل". ملك"بالفتح مث الكسر " ملك"روى القابسي لفظة 
  . )٣(باملضارع" ميلك: "ورواه أبوذر عن الكشميهين وحده

وهذا األثر من أهم ما حيتاج إىل معرفته املتفقه للحديث الشريف، إذ ينبين عليه فهم معاين احلديث، 
  .والوقوف على الدالالت، وتوسيعها، وإزالة اإلشكال، وحنو ذلك، كما تراه يف أثر تعدد القراءات

أنك حني التحمل والرواية عن طريق : د روايات الكتاب احلديثي عن مصنفهـ ومن آثار تعد٣
 كتابا، فال تطلق القول بأنك تروي ، ينبغي أن تتنبه إىل الرواية اليت وقعت عليها اإلجازةاإلجازة مثالً

ما، أو تضع سند إجازتك على كتاب حديثي ال تنطبق روايته مع الرواية اليت دخلت يف إجازتك، بل 
  . الرواية اليت ترويه عنهاتعني

 سند إجازتك، فقد ال تكون الرواية اليت وقعت يف سند ضوءكما عليك أن تضبط روايتك على 
  !جازتك شاملة جلميع الكتابإ

ومن ذلك أن السنن الكبري للنسائي رمحه اهللا، هلا  العديد من الروايات، وهي ختتلف اختالفاً كثرياً، 
: يعين(لوال أن اإلجازة تشمل على مجيعها : ") ٤()هـ٦٤٩-هـ٥٧١(حىت قال أبو احلسن الغافقي 

                              

  ).٣٣٠(أخرجه أبوداود يف كتاب الطهارة، باب التيمم يف احلضر، حديث رقم )  ١(
  ).١/٣) (نينيةاليو(صحيح البخاري، )  ٢(
  ).١/٧) (اليونينية(صحيح البخاري )  ٣(
  .١١٢-١٠٥ص" إفادة النصيح يف التعريف بسند اجلامع الصحيح"له ترمجة يف )  ٤(



  ٢١

ومل يبني ) كتاب النسائي(ومن قال : لعسر اتصال السماع والقراءة؛ قال) روايات كتاب السنن للنسائي
  .) ١(اهـ"الرواية اليت مسع أو قرأ فيها فقد جتوز يف الذي ذكره جتوزاً قادحاً يف الرواية

أن الكتاب احلديثي قد تقع فيه أوهام : روايات الكتاب احلديثي عن مصنفهـ ومن آثار تعدد ٤   
  .بسبب راويه عن مصنفه، ال جتدها يف الروايات األخرى للكتاب نفسه

التنبيه على األوهام الواقعة "رمحة اهللا عليه كتابه ) هـ٤٩٨ت(وألجل ذلك صنف أبوعلي الغساين 
: امس والسادس والسابع والثامن من كتابه الكبري احلافلوهو اجلزء اخل" يف الصحيحني من قبل الرواة

؛ فإن موضوعه التنبيه على األوهام الواقعة يف صحيح البخاري، من قبل  )٢("تقييد املهمل ومتييز املشكل"
الرواة عن البخاري، وهو قد قصر الكتاب على األوهام الواقعة يف السند ال يف املنت، ويف أمساء بعض 

حلمل يف ذلك من الرواة عن البخاري، ال من البخاري و ال ممن هم فوقه من شيوخه، ومن الرواة، وأن ا
  .)٣(فوقهم، إال يف مواضع يسرية

  .، فإنه له رواية من طريق الدبري عنه)هـ٢١١ت(ومن ذلك كتاب املصنف لعبدالرزاق الصنعاين 
قال ابن .  عبدالرزاقإسحاق بن إبراهيم الدبري، صاحب: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

ما كان الرجل صاحب حديث، وإمنا أمسعه أبوه ): الذهيب(قلت .  يف عبدالرزاق)٤(استصغر: عدي
، لكن روى عن عبدالرزاق )٥(واعتىن به، مسع من عبدالرزاق تصانيفه وهو ابن سبع سنني أو حنوها
  .ة مما تفرد به عبدالرزاقأحاديث منكرة، فوقع التردد فيها، هل هي منه فانفرد ا، أو هي معروف

يف رواية : وقال الدارقطين. وقد احتج بالدبري أبوعوانة يف صحيحه وغريه، وأكثر عنه الطرباين
ويدخل يف : قلت. مل يكن من رجال هذا الشأن: إمنا قيل. صدوق ما رأيت فيه خالفاً: احلاكم

  .ي واهللاإ: الصحيح؟ قال
أخطأ فيها ) يتال(احلروف : "كر بن اخلري اإلشبيلي كتابويف  مرويات احلافظ أيب ب:] قال الذهيب[

                              

  .٢٥-٢٤القول املعترب يف ختم النسائي برواية ابن األمحر ص)  ١(
قيق حممد صادق آيدن احلامدي،     طبع منه ما يتعلق بصحيح اإلمام البخاري، وهو اجلزء اخلامس والسادس، بتح           )  ٢(

  .هـ١٤٠٧دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل 
  .٤٤-٤٣انظر مقدمة حتقيق كتاب التنبيه على األوهام ص)  ٣(
  .بالفاء، وهو خطأ طبعي كما هو ظاهر واهللا املوفق" استصفر: "يف املطبوعة)  ٤(
، أن )١٣/٤١٦" (سري أعالم النـبالء "، والذي حترر من كالمه  يف      "يزانامل"كذا قال الذهيب رمحه اهللا، يف كتابه        ) ٥(

راويـة عبـدالرزاق، مسـع      : "الدبري مسع من عبدالرزاق وله مخس عشرة سنة، حيث قال رمحه اهللا عن الدبري             
سـنة    يف    - على ما ذكره اخلليلي      -، باعتناء أبيه به، وكان حدثاً فإن مولده         مائتنيوتصانيفه منه يف سنة عشر      

  اهـ " ومساعه صحيحمائةومخس وتسعني 



  ٢٢

  .)١(اهـ"للقاضي حممد بن محد بن مفرج القرطيب" الدبري وصحفها يف مصنف عبدالرزاق
إن عبدالرزاق : وقال ابن الصالح يف نوع املختلطني: "وزاد ابن حجر رمحه اهللا يف ترمجة الدبري

وقد وجدت : قال ابن الصالح. شيء بعد ما عمي الفسماع من مسع منه . عمي، فكان يلقن فيتلقن
ا، فأحلت أمرها على الدبري؛ ألن مساعه منه فيما روى الدبري عن عبدالرزاق أحاديث أستنكرها جد

ف أو متأخر جدا، واملناكري اليت تقع يف حديث عبدالرزاق فال يلحق الدبري منه تبعة، إال أنه صح
 اليت عنده يف غري التصانيف اليت فيها املناكري؛ وذلك ألجل مساعه منه حرف، وإمنا الكالم يف األحاديث

  .)٢(اهـ."علمأيف حالة االختالط، واهللا 
  .)٣(وأورد له ابن عدي حديثاً منكراً من تصرف الدبري يف أصله من مصنف عبدالرزاق

  . دون روايةأن يأيت التصريح باسم الراوي يف رواية: ـ من آثار تعدد روايات الكتاب احلديثي٥
قال .  )٤(ما وقع يف صحيح البخاري، يف كتاب األذان، باب يستقبل اإلمام الناس إذا سلّم: من ذلك

 الصالة ذات ليلة �أخر رسول اهللا : حدثنا عبداهللا مسع يزيد قال أخربنا محيد عن أنس، قال: "البخاري
  "احلديث... إىل شطر الليل مث خرج علينا 

  ".حدثنا عبداهللا بن منري: "جاء يف رواية أيب ذر اهلروي وابن عساكر
  .)٥("مسع يزيد بن هارون: "ويف رواية األصيلي وأيب الوقت

  .وجود كالم للمصنف يف رواية دون رواية: ـ من آثار تعدد روايات الكتاب احلديثي٦
من الكالم على مجاعة من الرواة ] عن أيب داود يف سننه[يف رواية أيب احلسن بن العبد [أن : من ذلك

  .ليس يف رواية اللؤلؤي، وإن كانت روايته أشهر واألسانيد، ما
ما رواه أبوداود من طريق احلارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن حممد بن سريين : ومن أمثلة ذلك

تكلم على ؛ فإن أباداود )٦(..."إن حتت كل شعرة جنابة"عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه، حديث 
ويف ". هذا حديث ضعيف، واحلارث بن وجيه حديثه منكر: "هذا احلديث يف بعض الروايات، فقال

                              

  ).١٨٢-١/١٨١(ميزان االعتدال )  ١(
  ).٣٥٠-١/٣٤٩(لسان امليزان )  ٢(
  ).١/٣٥٠(، ولسان امليزان )١/٤٢٣(، وانظر اإلرشاد للخليلي )١/٣٣٨(الكامل البن عدي ) ٣(
  ).٢/٣٣٣(انظر صحيح البخاري مع فتح الباري )  ٤(
  ).١/٢١٤) (نيةاليوني(صحيح البخاري )  ٥(
واحلديث ضعيف كما قال    ). ٢٤٨(أخرجه أبوداود يف كتاب الطهارة، باب يف الغسل من اجلنابة، حديث رقم             )  ٦(

  .أبوداود رمحه اهللا، من أجل احلارث بن وجيه



  ٢٣

  .)١(]بعض روايات كتابه السنن  اقتصر على بعض هذا الكالم
: في الْمرأَة تصدق من بيت زوجِها قَالَ"ومن ذلك ما جاء يف سنن أيب داود عقب حديث أَبِي هريرةَ 

ا إِلَّا بِإِذْنِهجِهوالِ زم نم قدصا أَنْ تلُّ لَهحلَا يا ومهنيب رالْأَجا وهقُوت نلَا إِلَّا م".  
  .)٢("هذَا يضعف حديثَ همامٍ: "قَالَ أَبو داود

رواية أيب احلسن بن العبد لسنن أيب ، إمنا جاءت يف "هذَا يضعف حديثَ همامٍ: "فهذه العبارة : قلت
  .)٣(داود

جاء يف صحيح البخاري يف كتاب األذان باب من مل ميسح جبهته وأنفه حىت صلى، يف : ومن ذلك
رأيت ): البخاري: يعين(قال أبوعبداهللا : "رواية أيب ذر واألصيلي وابن عساكر وأيب الوقت، بعد الترمجة

  .وهذه العبارة مل تأت يف غري رواية هؤالء. )٤(" اجلبهة يف الصالةأال ميسح: احلميدي حيتج ذا احلديث
وجود حديث أو أثر زائد يف الكتاب على رواية، دون :  احلديثيالكتابـ من آثار تعدد روايات ٧
  .رواية
  . قدمت لك يف روايات املوطأ أن يف بعضها زيادات ليست يف األخرى-
  . أيب داود وقدمت لك وجود مثل ذلك يف روايات سنن-

 أنه �رضي اهللا عنه عن رسول اهللا حديث الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر : ومن ذلك 
  ."أال ال يبيع حاضر لباد: "قال

، وكان يسأله عنه )يف روايته للموطأ: يعين(مل يروه عن مالك إال الشافعي، : "قال اخلليلي رمحه اهللا
  .)٥(اهـ"األئمة

 فقد روى احلديث عن مالك يف املوطأ عبداهللا بن مسلمة القعنيب يف روايته م هذا للخليلي،ومل يسلَّ
  .)٦(للموطأ

وسواء انفرد الشافعي عن مالك يف روايته للموطأ ذا أم وافقه القعنيب، فال يزال فيه داللة على : قلت

                              

  .، بتصرف يسري)١/٤٤١(من كالم احلافظ ابن حجر العسقالين يف النكت )  ١(
 ئولـيالحظ القـار  ).  ١٦٨٨(املرأة تتصدق من بيت زوجها، حديث رقم       سنن أيب داود كتاب الزكاة، باب       ) ٢(

  .الكرمي أن النسخة املطبوعة من سنن أيب داود ملفقة من عدة روايات للسنن
  ).  ٩/٢٧٩(فتح الباري ) ٣(
  ).١/٢١٢) (اليونينية(صحيح البخاري )  ٤(
  ).١/٢٣٢(اإلرشاد )  ٥(
، وما كتبه حمقق اإلرشاد للخليلي يف هـامش         )٤/٣٧٢(، وفتح الباري    )٥/٣٤٦(السنن الكبري للبيهقي    : انظر)  ٦(

  ).١/٢٣٢) (٢(رقم 



  ٢٤

وجِد هذا : وجود احلديث يف رواية دون رواية؛ ألنا نقول: ثار تعدد روايات الكتاب احلديثيآأن من 
  !تأمل. احلديث يف رواية الشافعي والقعنيب للموطأ عن مالك دون رواية غريمها

وقل {: ما جاء يف صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما جاء يف العلم، وقوله تعاىل: ومن ذلك
يف آخر الباب، بعد إيراد حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه، يف قصة ] ١١٤:طه[} ريب زدين علماً

رواه موسى وعلي بن عبداحلميد عن سليمان عن ثابت : " ، قال البخاري�يء ضمام إىل رسول اهللا جم
  اهـ" ذا�عن أنس عن النيب 

 اليت -وقع يف النسخة البغدادية : تنبيه: "قال ابن حجر رمحه اهللا عند شرحه هلذا الباب يف آخره
ها من أصحاب أيب الوقت، وقابلها على عدة  الصغاين اللغوي، بعد أن مسعبنصححها العالمة أبو حممد 

رواه موسى وعلي بن عبداحلميد عن سليمان بن املغرية عن : "نسخ، وجعل هلا عالمات عقب قوله
وساق ... حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا سليمان بن املغرية حدثنا ثابت عن أنس : "ما نصه" ثابت

احلديث ساقط من النسخ كلها إال يف النسخة اليت هذا : وقال الصغاين يف اهلامش". احلديث بتمامه
وكذا سقطت يف مجيع النسخ اليت : قال ابن حجر. قرئت على الفربري صاحب البخاري، وعليها خطه

  .) ١(اهـ"علم بالصوابأوقفت عليها، واهللا 
طأ؛ عزاه بعض أهل العلم إىل املوطأ، فوهمه بعضهم، فأخ" إمنا األعمال بالنيات: "حديث: ومن ذلك

إذ  احلديث أخرجه مالك يف املوطأ برواية حممد بن احلسن الشيباين، وهذا من األحاديث اليسرية اليت 
  .)٢(اهـ"زادا هذه الرواية، على سائر روايات املوطأ

قال : "وقع يف صحيح البخاري يف كتاب األذان، باب الذكر بعد الصالة يف آخر الباب: ومن ذلك
  ".الغىن: اجلد: احلسن
، وسقط هذا األثر من "الغىن: اجلد: قال احلسن: "وقع يف رواية كرمية: "ل ابن حجر رمحه اهللاقا

  .)٣(اهـ"أكثر الروايات
اختالف تعليق صاحب الكتاب على احلديث يف رواية : آثار تعدد روايات الكتاب احلديثي ـ من ٨

  .دون رواية
وختتلف النسخ من : "ح رمحه اهللاما وقع يف نسخ سنن الترمذي، حىت قال ابن الصال: ومن ذلك

                              

  ).١/١٥٣(فتح الباري )  ١(
  ).١/١٠(تنوير احلوالك )  ٢(
  ).٢/٣٣٣(فتح الباري )  ٣(



  ٢٥

فينبغي أن . ، وحنو ذلك"هذا حديث حسن صحيح"أو " هذا حديث حسن: "كتاب الترمذي يف قوله
  . )١(اهـ"تصحح أصلك به جبماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه

ات على أساس أن اخلالف بني نسخه مبين على اختالف رواي" سنن الترمذي"هذا التمثيل بـ : تنبيه
سنن الترمذي، وإن كان سند النسخ اليت وقفت عليها من رواية احملبويب عن الترمذي، إذ ال يبعد أن 
للمحبويب عدة عرضات لكتاب السنن على الترمذي، وكان يروي يف كل مرة ما مسعه يف هذا 

 ما يف نسخ أن: أعين(أو أن النساخ لفقوا بني الروايات، ومل يكونوا أهل متييز، ويؤكد هذا . العرضات
زيادة أحاديث يف سنن الترمذي يف بعض النسخ ) الترمذي من اختالف هو من باب اختالف الرواية عنه

على األخرى، كما تراه يف امللحق الذي صنعه حممد بسيوين زغلول، لألحاديث املوجودة يف حتفة 
  . أعلم حبقيقة احلالاألحوذي شرح الترمذي، وليست يف النسخة اليت حققها الشيخ أمحد شاكر، واهللا

أن الشراح يعتمدون يف شرحهم على رواية، أو : ـ من آثار تعدد روايات الكتاب احلديثي٩
  .وهذا يساعدك على فهم عمل الشارح، وتصرفه. روايات معينة، للكتاب، ميشون عليها

قد ، وةعمل شرحاً على سنن أيب داود معتمداً رواية ابن داس) هـ٣٨٨ت(أن اخلطايب : فمن ذلك
  .كان اخلطايب من تالمذة ابن داسة

، قال بعد ذكره ألسانيده "فتح الباري"أن ابن حجر ملّا شرح صحيح البخاري، بشرحه : ومن ذلك
وقد انتهى الغرض الذي أردته من التوصيل الذي أوردته، : "بالسماع واإلجازة إىل صحيح البخاري

ت عندنا، وهي رواية أيب ذر عن مشاخيه الثالثة فليقع الشروع يف الشرح واالقتصار، على أتقن الروايا
، لضبطه هلا، ومتييزه الختالف سياقها، مع التنبيه إىل ما )املستملي، والسرخسي، والكشميهين: يعين(

  .)٢(اهـ"حيتاج إليه مما خيالفها، وباهللا التوفيق، وهو املسئول أن يعينين على السري يف أقوم طريق
وقد بنيت الشرح الكبري : " ذكر أربع عشرة رواية ملوطأ مالك، قالأن السيوطي بعد أن: ومن ذلك

  .)٣(اهـ"على هذه الروايات األربعة عشر
مث إين اخترت للشرح رواية : "أن صاحب عون املعبود ملّا شرح سنن أيب داود، قال: ومن ذلك

للؤلؤي يف النسخ اللؤلؤي، ومع ذلك ما تركت حديثاً واحداً من األحاديث اليت وجدت من غري رواية ا
احلاضرة بل أخذا باالستيعاب، وأدخلتها يف رواية اللؤلؤي، تكميال للفائدة، وتتميماً للسنن، ونقلت 

                              

  .٣٢ص) عتر(علوم احلديث )  ١(
  ).١/٧(فتح الباري )  ٢(
  ).١/١٠(تنوير احلوالك )  ٣(



  ٢٦

حتت كل حديث من غري رواية اللؤلؤي عبارة األطراف للحافظ املزي، لئال ختتلط روايات غري اللؤلؤي 
 بل ؛بن داسة، وابن العبد، وابن األعرايب أيضاًفصار هذا املنت والشرح جامعاً لرواية ا. بروايات اللؤلؤي

١(اهـ"افيه بعض رواية الرملي أيضاً لكنه قليل جد(.  
صحاب املستدركات واملستخرجات واألطراف، فقد يقوم عملهم على الكتاب من خالل أوكذا 

  .يتكرواية بعينها فيقع فيها ما ليس يف الرواية اليت بني يديك، وقد يسقط منها ما هو يف روا
  .ما جاء يف صحيح البخاري يف كتاب الرقاق، باب صفة اجلنة والنار: من ذلك 

حدثَنا عثْمانُ بن الْهيثَمِ حدثَنا عوف عن أَبِي رجاٍء عن عمرانَ عن النبِي صلَّى اللَّه : "قال البخاري
ني الْجف تقَالَ اطَّلَع لَّمسو هلَياَءعسا النهلأَه أَكْثَر تأَيارِ فَري النف تاطَّلَعاَء وا الْفُقَرهلأَه أَكْثَر تأَيفَر ة.  

 اللَّه حدثَنا مسدد حدثَنا إِسماعيلُ أَخبرنا سلَيمانُ التيمي عن أَبِي عثْمانَ عن أُسامةَ عن النبِي صلَّى
 رونَ غَيوسبحم دالْج ابحأَصو نياكسا الْملَهخد نةُ مامفَكَانَ ع ةنابِ الْجلَى بع تقَالَ قُم لَّمسو هلَيع

  اهـ " من دخلَها النساُءأَنَّ أَصحاب النارِ قَد أُمر بِهِم إِلَى النارِ وقُمت علَى بابِ النارِ فَإِذَا عامةُ
سقط هذا احلديث : تنبيه : "قال ابن حجر رمحه اهللا عقب شرحه حلديث أسامة رضي اهللا عنه

" األطراف"والذي قبله من كثري من النسخ ومن مستخرجي اإلمساعيلي وأيب نعيم، و ال ذكر املزي يف 
ومها ثابتان يف رواية أيب ذر عن شيوخه طريق عثمان بن اهليثم، و ال طريق مسدد يف كتاب الرقاق، 

  . )٢(اهـ"الثالثة
وجود تعليقات وزيادات يف الكتاب من عند راويه، : ـ من آثار تعدد روايات الكتاب احلديثي١٠

  .وهي ال توجد إال يف روايته
 حنبل زيادات من مروياته عن شيوخه غري والده، أدخلها ابنأن لعبداهللا بن أمحد :  وقد قدمت لك-

 حنبل، ابن املسند، وهذه الزيادات ال توجد إال يف رواية عبداهللا، فلو وجدنا مثالً رواية صاحل بن أمحد يف
أو حنبل بن إسحاق، ملا وجدنا زيادات عبداهللا فيهما، ألن هذه من زيادات عبداهللا يف روايته على 

  . املسند
  .ال جتدها إال يف روايته فقط، هأن أليب احلسن القطان زيادات على سنن ابن ماج:  وقدمت لك-

تلميذ أيب حنيفة، ملا روى املوطأ عن اإلمام ) هـ١٨٩ت(أن حممد بن احلسن الشيباين : ومن ذلك
مالك، زاد فيه زيادات مهمة، تتعلق بفقه احلديث، وذكر خالف أيب حنيفة، واالعتذار له بأنه مل يبلغه 

                              

  ).٤/٥٤٩(عون املعبود )  ١(
  .املستملي، والسرخسي، والكشميهين: وشيوخ أيب ذر الثالثة هم). ١١/٤٢٠(فتح الباري )  ٢(



  ٢٧

 جتده إال يف هذه الرواية فقط، ألا من زيادات وهذا ال. هذا احلديث أو ذاك، وأنه لو بلغه لقال به
  .راويها عن مالك

أن رواية أيب ذر لصحيح البخاري فيها زيادات يف وصل بعض املعلقات، أو أسانيد له يف : ومن ذلك
ومن ذلك ما جاء يف كتاب اإلميان، باب حسن إسالم املرء، . بعض الروايات، ينبه عليها ابن حجر كثرياً

سلم أن عطاء بن يسار أخربه، أن أبا أأخربين زيد بن : قال مالك: ، قال البخاري)٤١(حديث رقم 
إذا أسلم العبد فحسن إسالمه يكفر اهللا عنه كل :  يقول�سعيد اخلدري أخربه أنه مسع رسول اهللا 

 احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، والسيئة مبثلها، إال: سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص
  ".أن يتجاوز اهللا عنها

هكذا، ذكره معلقاً، ومل يوصله يف موضع آخر، " قال مالك: "قوله: "قال ابن حجر رمحة اهللا عليه
 هو -أخربناه النضروي : وقد وصله أبوذر اهلروي يف روايته للصحيح، فقال عقبه. من هذا الكتاب

بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم عن  قال حدثنا احلسن بن إدريس قال حدثنا هشام -العباس بن الفضل 
  .)١(اهـ..."مالك به

وروى عيسى عن رقَبةَ عن قَيسِ بنِ مسلمٍ عن طَارِقِ بنِ : "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(    قال البخاري 
ه علَيه وسلَّم مقَاما فَأَخبرنا عن بدِء شهابٍ قَالَ سمعت عمر رضي اللَّه عنه يقُولُ قَام فينا النبِي صلَّى اللَّ

هِسين نم هِسينو ظَهفح نم كظَ ذَلفح مازِلَهنارِ ملُ النأَهو مازِلَهنم ةنلُ الْجلَ أَهخى دتلْقِ ح٢("الْخ(.  
كَذَا للْأَكْثَرِ وسقَطَ منه ) روى عيسى عن رقَبة و: ( ولُه قَ: "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(    قال ابن حجر 

 ين الْفَلَكبل فَقَالَ اجة : رزمو حة أَبقَبرى ويسن عيكُون بي أَنْ يغبنود ، يعسو مأَب مزج كبِذَلقَالَ ، وو
 يقالطَّر :اب الْفَرتك نة مزمو حقَطَ أَبس ارِيخن الْبده عنر فَعاكن شاد بمة حايي رِوف تثَبو رِيب "

وبِذَلك جزم أَبو : قُلْت ، وكَذَا قَالَ ابن رميح عن الْفَربرِي " روى عيسى عن أَبِي حمزة عن رقَبة قَالَ 
فَالاختلَاف فيه حينئذ عن ، ي الصحيح عن الْجرجانِي عن الْفَربرِي وهو يروِ" الْمستخرج " نعيم في 
 رِيبالْفَر ، يفسة النايرِو نا مضقَطَ أَيته أَسأَير ة ، ثُمبة ضقَبرى ويسن عيلَ بعج نلَى ، لَكب علغيو

زما حأَنَّ أَب قَان الظَّنالْإِت لَّةبِق فُوهصو قَدو انِيجرة الْجايي رِوف قن ، ة أَلْحبا وذْكُور هى الْميسعو
ولَيس لَه في الْبخارِي إِلَّا هذَا ، موسى الْبخارِي ولَقَبه غُنجار بِمعجمة مضمومة ثُم نون ساكنة ثُم جِيم 

                              

  ).٩٩-١/٩٨(فتح الباري )  ١(
وهو الذي يبـدأ اخللـق مث       �:  اجلامع الصحيح للبخاري، يف  كتاب بدء اخللق ، باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل                )٢(

   ).٣١٩٢(حديث رقم ] ٢٧:الروم [�يعيده



  ٢٨

  .)١(اهـ"موضعالْ
  . احلديث يف رواية دون روايةألفاظاختالف : ـ من آثار تعدد روايات الكتاب احلديثي١١

 من الوحي الرؤيا الصاحلة � به ئحديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها، يف أول ما بد: من ذلك
  ".يك اهللا أبداًكال واهللا ما خيز: "�، وفيه قول السيدة خدجية رضي اهللا عنها للرسول .يف النوم

  .)٢(من احلزن" حيزنك: "وقع يف رواية أيب ذر
، يف صحيح البخاري، )٧(ما جاء يف حديث هرقل، يف كتاب بدء الوحي، حديث رقم : ومن ذلك

عن ] أباسفيان: يعين[قل هلم إين سائل هذا : مث قال لترمجانه: "جاءت العبارة التالية يف سياق كالم هرقل
فإن كذبين فكذبوه، فواهللا لوال احلياء من أن يأثروا علي كذباً ] �ل اهللا رسو: يعين[هذا الرجل 
  ".لكذبت عنه

من رواية .."] فواهللا لوال احلياء: "قبل قوله: يعين" [قال: "سقط لفظ: "قال ابن حجر رمحه اهللا
  .)٣(اهـ"شكل ظاهره، وبإثباا يزول اإلشكالأكرمية، وأيب الوقت، ف

إن نيب اهللا : "ورة يف األذان، جاء عند مسلم يف صحيحه عن أيب حمذورةحديث أيب حمذ: ومن ذلك
  ".احلديث... اهللا أكرب اهللا أكرب، أشهد أن ال إله إال اهللا، أشهد أن ال إله إال اهللا : علمه هذا األذان

: لهمرتني فقط، واحلديث وقع عند غري مسلم، يف أو" اهللا أكرب: "وفيه كما ترى التكبري يف أول األذان
  .أربع مرات" اهللا أكرب"

شكال إذا علمت أن نسخ صحيح مسلم مل تتفق على ذلك، بل جاء يف بعض نسخ ويزول هذا اإل
  .صحيح مسلم من رواية معتمدة بتربيع التكبري يف أول احلديث

  .)٤(اهـ"وقع يف بعض طرق الفارسي يف صحيح مسلم أربع مرات: "قال القاضي عياض رمحه اهللا
. الصحيح يف هذا تربيع التكبري، وبه يصح كون األذان تسع عشرة كلمة: "لقطان رمحه اهللاوقال ابن ا

وقد يقع يف بعض روايات مسلم بتربيع التكبري وهي اليت ينبغي : قال. وقد قيد بذلك يف نفس احلديث
  .)٥(اهـ"أن تعد يف الصحيح

                              

 ).٦/٢٨٧(فتح الباري ) ١(
  ).١/٣) (اليونينية(صحيح البخاري )  ٢(
ويالحظ أن احلافظ أثبتها يف الشرح، فهي يف رواية أيب ذر عن شيوخه الثالثة؛ ألن هذه                ). ١/٣٥(فتح الباري   )  ٣(

  ).١١(الرواية هي اليت نص على اعتمادها يف الشرح، كما ذكرت ذلك يف األثر رقم 
  ).٣/٨١(رحه لصحيح مسلم نقله النووي يف ش)  ٤(
  ).١/١٩٦(نقله ابن حجر يف التلخيص احلبري )  ٥(
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  : ويبقى من آثار تعدد روايات الكتاب احلديثي
  .احلديث يف رواية دون رواية أن تتعدد أسانيد .١
  . أن يصرح احملدث بصيغ التحمل واألداء يف السند، يف رواية دون رواية.٢

 احلديثي قد تتضمن زيادة الكتابوهذان األثران يدخالن فيما قدمته لك من أن بعض روايات 
تصريح باسم حديث ال يوجد يف غريها، وما ذكرته من أن بعض روايات الكتاب احلديثي قد يأيت فيها ال

  .الراوي دون غريها، وباهللا التوفيق
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يتلخص مما سبق أن أهل احلديث يقبلون ما حصلت الثقة بصحته من اختالف الروايات والنسخ، 
به، كما طاملا ميكن األخذ به دون الوقوع يف اختالف التناقض والتعارض، فهم يعتمدون الرواية 

  .يعتمدونه يف شروحام وتعليقام يف دفع اإلشكال والتوفيق بني الروايات، وهذا واضح فيما تقدم
أما إذا مل حتصل عندهم الثقة باختالف الرواية، أو أوجد اختالف الرواية حصول نوع من االختالف 

صول، ويعتمد منها ما اتفقت والتناقض فإم يتوقفون يف قبوهلا حىت يصبح أصل الرواية جبماعة من األ
  .عليه، بل قد يقدحون فيها

ولعل من أوضح األمثلة على هذا ما سبقت اإلشارة إليه من وقوع االختالف يف نسخ سنن الترمذي 
: وختتلف النسخ من كتاب الترمذي يف قوله: "يف بيان درجة احلديث، حىت قال ابن الصالح رمحه اهللا

فينبغي أن تصحح أصلك به جبماعة . ، وحنو ذلك"حسن صحيحهذا حديث "أو " هذا حديث حسن"
  .)١(اهـ"أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه

قدحهم يف رواية الدبري : ومن األمثلة على قدحهم يف اختالف الرواية بسبب ضعف ضبط الرواية
البزار سألت الدارقطين عن أيب بكر : ومن ذلك ما جاء عن احلاكم أيب عبداهللا. ملصنف عبدالرزاق

، الذي عمل احلافظ اهليثمي زوائده، "البحر الزخار" صاحب املسند املعروف بـ -) هـ٢٩٢ت(
خيطئ يف اإلسناد واملنت، حدث باملسند مبصر حفظاً، ينظر يف كتب : " فقال–" كشف األستار: "ومساها

  .)٢(اهـ"الناس وحيدث من حفظه، ومل يكن معه كتب، فأخطأ يف أحاديث كثرية
٦�����א
�:و-� �

  :لعل أهم التوصيات بعد إجراء هذه  الدراسة هي ما يلي

                              

 .٣٢ص/ عتر/علوم احلديث) ١(
 ).١٣/٥٥٦(سري أعالم النبالء ) ٢(
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  . أن على احملدث أن يتنبه إىل تعدد روايات الكتاب احلديثي، ويالحظ آثارها املذكورة-
 كما عليه ضبط الكتب احلديثية على أساس الروايات حال السماع، واإلجازة، أو الشرح، أو أي -

  .عمل يتعلق بكتاب حديثي ما
طبع الكتب احلديثية جيب أن يبعد عن أيدي غري املتخصصني الذين ال مييزون بني روايات  أن -

و أمهية إعادة طبع وحتقيق الكتب احلديثية اليت . الكتاب احلديثي، وأن يعهد به إىل جلان علمية متخصصة
  .لفق حال طبعها بني رواياا دون متييز أو حترير، وخاصة الكتب الستة
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  فهرست املصادر واملراجع

  )أ  ( 
ابن ناصر (ر عبداهللا القيسي أليب عبداهللا حممد بن أيب بك/ حتاف السالك برواة املوطأ عن اإلمام مالك إ -

مكتبة دار الباز، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل / سيد كسروي: حتقيق)/ هـ٨٤٠ت(الدمشقي ) الدين
  . هـ١٤١٥

/ أليب عبداهللا حممد بن عمر بن حممد بن رشيد السبيت/  إفادة النصيح يف التعريف بسند اجلامع الصحيح-
  .ار التونسية للنشرالد/ حتقيق حممد احلبيب ابن خلوجة

)/ هـ٤٤٦ت(أليب يعلى اخلليل بن عبداهللا بن أمحد اخلليلي القرشي /  اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث -
  .هـ١٤٠٩مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل / حممد سعيد بن عمر إدريس. د: حتقيق

رضوان : ، دراسة وحتقيق)هـ٦٦٠ت( السلمي معبدالساللعبدالعزيز بن /  اإلمام يف بيان أدلة األحكام -
  .هـ١٤٠٧دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل / خمتار بن غربية

  )ب  ( 
)/ هـ٩٠٢ت(حملمد بن عبدالرمحن السخاوي /  بغية الراغب املتمين يف ختم النسائي برواية ابن السين -

  .هـ١٤٠٩خبط اليد)/ حقق جزءاً منه(ضبط نصه وعلق عليه مجال بن فرحات صاويل 
 )ت ( 

  .دار الكتب العلمية)/ هـ٤٦٣ت) (اخلطيب البغدادي(أليب بكر أمحد بن ثابت /  تاريخ بغداد -
الطبعة احلجرية، دار / حملمد عبدالرمحن بن عبدالرحيم املباركفوري/  حتفة األحوذي شرح جامع الترمذي-

  .الكتاب العريب، بريوت
أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي / امع الصحيح التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجل-

  .هـ١٤٠٦دار اللواء الطبعة األوىل / حتقيق أبو لبابة حسني)/ هـ٤٧٤ت(
دار احلديث بريوت )/ هـ٦٢٩ت) (ابن نقطة(أليب بكر حممد بن عبدالغين /  التقييد لرواة السنن واملسانيد-

  .هـ١٤٠٧
، )هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين /  الكبري التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي -

  .املطبعة العربية باكستان، املكتبة األثرية باكستان
أليب علي احلسني بن حممد )/ قسم البخاري( التنبيه على األوهام الواقعة يف الصحيحني من قبل الرواة -

  هـ ١٤٠٧ اللواء، الطبعة األوىل دار/ حممد صادق آيدن احلامدي: حتقيق )/ هـ٤٩٨ت(الغساين اجلياين 
وبآخره إسعاف املبطأ برجال )/  هـ٩١١ت(جلالل الدين السيوطي /  تنوير احلوالك شرح موطأ مالك -

  .دار الكتب العلمية بريوت، دار الباز للنشر والتوزيع/ للسيوطي/ املوطأ
  )ث ( 

تأليف أيب الفيض حممد ياسني بن / ي حتاف الطالب السري بأسانيد الوجيه الكزبرإويليه /  ثبت الكزبري -
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  . هـ١٤٠٣دار البصائر الطبعة األوىل )/ هـ١٤١٤ت(حممد عيسى الفاداين املكي 
  )ج ( 

، حتقيق )هـ٦٠٦ت( األثري بن   ، د الدين أيب الربكات � جامع األصول يف أحاديث الرسول -
  .هـ١٤٠٣عبدالقادر األرنؤوط، دار الفكر، الطبعة الثانية 

النسخة السلطانية طبعت ) (النسخة اليونينية)/ (هـ٢٥٦ت(امع الصحيح، حملمد بن إمساعيل البخاري  اجل-
  .دار إحياء التراث العريب، توزيع دار الباز/ أمحد حممد شاكر: قدمها)/ هـ١٣١٣يف عهد السلطان عبداحلميد 

  )ح  ( 
دراسة وحتقيق علي حسن / )هـ١٣٠٧(لصديق حسن خان القنوجي ت/  احلطة يف ذكر الصحاح الستة-

  .هـ١٤٠٨دار اجليل بريوت، دار عمار عمان، الطبعة األوىل / احلليب
  )ر ( 

كتب )/ هـ١٣٤٥ت(حملمد بن جعفر الكتاين /  الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة-
 دار البشائر، الطبعة الرابعة /مقدماا ووضع فهارسها حممد املنتصر بن حممد الزمزمي بن حممد بن جعفر الكتاين

  . هـ١٤٠٦
ومعه ترمجة اإلمام مسلم ورواة صحيحه لإلمام مشس )/ هـ٦٤٣ت(للضياء املقدسي /  الراوة عن مسلم-

أبو محد : أبوحيي عبداهللا الكندري، خرج أحاديثه وعلق عليها: ضبط النص وعلق عليه)/ هـ٧٤٨ت(الدين الذهيب 
  .هـ١٤١٦عة األوىل هادي املري، دار ابن حزم، الطب

  )س ( 
، إعداد وتعليق )هـ٢٧٥ت( سنن أيب داود، لسليمان بن األشعث السجستاين، أبوداود، -

  .هـ١٣٨٨عزت عبيد الدعاس، دار احلديث الطبعة األوىل 
  )الكربى(السنن الكبري =  سنن البيهقي -
، مطبعة جملس "اجلوهر النقي"ه ، ويف ذيل)هـ٤٥٨ت(ألمحد بن احلسني البيهقي ) / الكربى(السنن الكبري  -

  .هـ١٣٤٤دائرة املعارف النظامية، اهلند 
، أشرف على حتقيقه )هـ٧٤٨ت( الذهيب، ميازاق سري أعالم النبالء، لشمس الدين أمحد بن حممد بن عثمان -

  هـ ١٤٠٢شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 
  )ش  ( 

   رح صحيح مسلم بن احلجاجاملنهاج ش=  شرح صحيح مسلم للنووي -
  

  )ص ( 
  اجلامع الصحيح للبخاري=  صحيح البخاري -
أليب عمرو بن الصالح /  صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته من اإلسقاط والسقط-
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  هـ١٤٠٤موفق عبدالقادر، دار الغرب اإلسالمي : حتقيق)/ هـ٦٤٣ت(
  )ع ( 

، حتقيق نور الدين عتر، املكتبة )هـ٦٤٣ت(ح،  الصالبن علوم احلديث، أليب عمرو عثمان -
  .هـ١٤٠١العلمية، 
  .لشمس احلق العظيم آبادي، دار الكتاب العريب/  عون املعبود بشرح سنن أيب داود -

  )ف  ( 
، حتقيق عبدالعزيز )هـ٨٥٢ت( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ألمحد بن علي بن حجر العسقالين -

  .، ترتيب وترقيم حممد فؤاد عبدالباقي، املكتبة السلفية)٣-١ج(بن باز إىل كتاب اجلنائز 
أليب بكر حممد بن /  فهرست مارواه عن شيوخه من الدواوين املصنفة يف ضروب العلم وأنواع املعارف -

وقف على نسخها وطبعها ومقابلتها فرنسشكه قداره زيدين، وتلميذه خليان )/ هـ٥٧٥ت(شبيلي خري بن عمر اإل
  .م١٨٩٣طبعة جديدة عن األصل املطبوع يف مطبعة قومش بسرقسطة / وةربارة طرغ

  )ق  ( 
، حتقيق )هـ٩٠٢ت(حملمد بن عبدالرمحن السخاوي /  القول املعترب يف ختم النسائي رواية ابن األمحر -

  .هـ١٤٠٩خبط اليد / عبدالرمحن بن عمر جروي مدخلي
  )ك ( 

، دار الفكر، الطبعة األوىل )هـ٣٦٥ت( بن عدي اجلرجاين أليب أمحد عبداهللا/  الكامل يف ضعفاء الرجال -
  .هـ١٤٠٤

  )ل  ( 
منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات )/ هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين /  لسان امليزن -

  .هـ١٣٢٩هـ، مصورة عن طبعة جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة باهلند ١٣٩٠الطبعة الثانية .بريوت
  )م ( 

  اإلمام يف بيان أدلة األحكام=  مقدمة حتقيق اإلمام يف بيان أدلة األحكام -
لشعيب األرنؤوط وزمالئه، طبع مؤسسة الرسالة، )/ هـ٢٤١ت( مقدمة حتقيق مسند أمحد بن حنبل -

  .هـ١٤١٣الطبعة األوىل 
فاق اجلديدة، الطبعة ، دار اآل)هـ٥٩٧ت( مناقب اإلمام أمحد بن حنبل، أليب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي -

  .هـ١٣٩٧األوىل 
  .، دار إحياء التراث)هـ٦٧٦ت(لشرف الدين النووي /  املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج -
، حتقيق علي حممد )هـ٧٤٨ت( ميزان االعتدال يف نقد الرجال، ألمحد بن حممد عثمان قامياز الذهيب -

  .ـه١٣٨٢البجاوي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل 
  )ن ( 

ربيع بن هادي عمري، / ، حتقي د)هـ٨٥٢ت(البن حجر العسقالين /  النكت على كتاب ابن الصالح -



  ٣٤

  .هـ١٤٠٤مطبوعات اجلامعة اإلسالمية، باملدينة املنورة، الطبعة األوىل 

  )هـ ( 
ألمحد بن علي بن حجر العسقالين /  هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري -

قصي حمب : حمب الدين اخلطيب، أشرف على طبعه: املكتبة السلفية، قام بإخراجه وتصحيح جتاربه/ )هـ٨٥٢ت(
  .الدين اخلطيب، دار املعرفة ، بريوت

  


