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املستخلص
يانذول هذا الدحث األحذديث اليت قيل :إن بدد الرزاق أخطأ فيهذ ،وتكمن أمهية هذا
اوي واقالً لسنة رتسول هللا  وقد تلقى
الدحث يف أن اإلمذ بدد الرزاق الصنةذين كذن ر ً
الةلمذء والنقذد رواياه ابلقدول ،ومع لك فقد أشذروا إىل غلطه يف بةض األحذديث ،فأردت
يف هذا الدحث أن أقف بلى األحذديث اليت نسب اخلطأ فيهذ إىل بدد الرزاق ،ومذ درجة
هذا اخلطأ؟ ومذ األتسدذب اليت أوقةاه يف اخلطأ؟
وقد ابامدت يف هذا الدحث بلى منهجني مهذ :املنهج االتساقرائي يف مجع األحذديث
الواردة يف هذا املوضوع من مظذهنذ يف كاب السنة ،مث اتدةت املنهج النقدي يف دراتسة
احلديث واحلكم بليه تسندا ومانذ ،وخلصت يف هذا الدحث إىل مذ يلي :تديني أن بةض مذ
نسب فيه اخلطأ إىل بدد الرزاق مرتدد يف نسداه إىل بدد الرزاق ،فقد تردد الةلمذء يف حتميل
بدد الرزاق اخلطأ ،وبلى كل حذل فةدد الرزاق الصنةذين رمحه هللا ثقة قد خيطئ ،ومذ وقع يف
رواية بدد الرزاق من خطأ هو قطرة يف حبر بلمه ،وقد أصذب يف كثري إال أن بلمذء النقد
واجلرح والاةديل أيبون ورود اخلطأ بلى تسنة رتسول هللا  ،ولكنهم مل يرتكوا حديث
بدد الرزاق مع بلمهم أنه قد يقع يف رواياه اخلطأ ،غري أهنم ندهوا بليهذ للاوقي؛ صيذنة
حلديث رتسول هللا .
وأوصت الدذحثة مبذ يلي:
جذهدا
 أن حيرص الدذحث بلى برض أقوال الةلمذء بلى بةضهذ ،وأن حيذولً
اتسايةذب أقوال الةلمذء بلى الراوي والرواية.
 أن حيرص الدذحث بلى فهم مدلوالت ألفذظ الةلمذء يف نقدهم للرواة ،وهذا يسالزمن الدذحث دقةً وابانذءً وأتمالً قدل إصدار احلكم النهذئي.
الكلمات املفتاحية :نقد املنت ،اجلرح والاةديل ،اخلطأ يف الرواية ،أخطذء بدد الرزاق.
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Abstract
This research discusses the hadiths on which Abdur Razaaq was said
to have erred. The significance of this research could be gleaned from the
fact that Imam Abdur Razzaaq As-San'aani was a narrator and reporter of
Sunnah of the Messenger of Allaah –peace and blessing upon him- and the
scholars and critics have met his narration with wide acceptance.
Nevertheless, scholars have pointed to his error regarding some hadiths. In
this paper, the researcher highlights the hadiths on which error were
attributed to Abdur Razzaaq, what is the degree of the error? and what are
the reasons that plunged him into the error?
The researcher adopted two methodologies in the research: the
inductive methodology which was adopted in collecting the hadiths that are
related to this topic from the books of the Sunnah, then a critical
methodology was employed in studying each hadith and in passing a ruling
on its chain of narrators (sanad) and its text (matn). The research culminated
in the following findings: that there is doubt regarding attributing some of
the errors to Abdur Razaq and that some scholars were skeptical of the fact
that Abdur Razzaaq was responsible for those errors. In any case, Abdur
Razzaaq al-San'ani is a trustworthy narrator (thiqah) and at the same time he
might err. Whatever error found in the narrations of 'Abdur Razzaaq could
be likened to a drop of water in the ocean of his vast knowledge. Although,
he was correct on many occasions but the scholars and critics would never
condone any error in the Sunnah of the Messenger of Allaah –peace and
blessings upon him-. They do not overlook the narrations on which Abdur
Razzaaq might have erred in order that people may be cognizant of those
errors for the sake of safeguarding the Sunnah of the Messenger of Allaah –
peace and blessings upon him-.
The researcher recommended the following:
That a researcher should compare the opinions of the scholars and
should try to absorb and comprehend the scholars' opinions on a narrator
and the narrated text.
The researcher must understand the meanings of the words of scholars
in their criticism of a narrators, and this requires the researcher's accuracy,
care and deep-thought before passing a final verdict.
Keywords: text critique, jarh and ta'deel, error in narration, Abdur Razaaq
errors.
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونساةينه ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هذدي له،
حممدا بدده ورتسوله .أمذ بةد:
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن ً
فإن الدين اإلتسالمي يقو بلى مصدرين بظيمني ،كاذب هللا ،وتسنة رتسوله  ،فأمذ
اترا ،وأمذ السنة فمنهذ مذ هو كذلك ،نقلاهذ األمة تطدي ًقذ وبمالً
كاذب هللا فنقل نقالً ماو ً
جيالً بةد جيل ،وبةضهذ نقل ابألتسذنيد بن طريق رواهتذ ،وقد أوىل الةلمذء رواة تسناه 
بنذية فذئقة ،فوضةوا شروطًذ وضوابط فيمن تقدل أو ترد رواياه ،صيذنة للسنة الندوية من اخلطأ
خربا بن رتسول هللا  إال ووجدا بلمذء اجلرح
والاصحيف؛ ولذلك قل أن جند ر ً
اوي نقل ً
والاةديل ،قد حمصوا حذله وميزوا مرويته ،وبينوا قدر مذ أصذب فيهذ ومذ أخطأ ،قذل يزيد بن
زريع :لكل دين فرتسذن ،وفرتسذن هذا الدين أصحذب األتسذنيد(.)1
والسدب يف بنذية الةلمذء والنقذد أبحوال الرواة هو أنه بةد ثدوت صدقهم وبدالاهم
اردا ،قذل اإلمذ مسلم :ليس من اقل خرب ،وحذمل
مذزال احامذل وقوع اخلطأ يف رواياهم و ً
تقذا ملذ حيفظ
أثر من السلف املذضني إىل زمذننذ وإن كذن من أحفظ النذس وأشدهم توقيًذ وإ ً
وينقل إال الغلط والسهو ممكن يف حفظه ونقله(.)2
ومن الرواة الذين تكلم بلمذء اجلرح والاةديل يف رواياهم وحمصوا حذهلم اإلمذ
كثريا من السنة ،إال أنه
بدد الرزاق الصنةذين ،فقد كذن ر ً
اوي ومصن ًفذ ،رحل ومسع ،ودون لنذ ً
رمحه هللا كذن كغريه من الرواة مل يسلم من وقوع اخلطأ يف رواياه ،بلى قلة لك اخلطأ يف
جذنب مذ أصذب فيه رمحه هللا ،فأحددت أن أمجع يف هذا الدحث األحذديث اليت قيل :إن
بدد الرزاق أخطأ فيهذ ،وأنظر يف طرقهذ وكال النقذد بليهذ ،فكذن هذا الدحث املوتسو
بةنوان( :األحذديث اليت قيل :إن بدد الرزاق أخطأ فيهذ خترجيًذ ودراتسة).

( )1شرف أصحذب احلديث ،للخطيب (.)44
( )2الامييز ،لإلمذ مسلم (.)180
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مشكلة البحث:
اوي واقالً لسنة رتسول
تكمن مشكلة الدحث يف أن اإلمذ بدد الرزاق الصنةذين كذن ر ً
هللا  ،وقد تلقى الةلمذء والنقذد رواياه ابلقدول ،ومع لك أشذروا إىل غلطه يف بةض
األحذديث.
هدف البحث:
أردت يف هذا الدحث أن أقف بلى األحذديث اليت نسب اخلطأ فيهذ إىل بدد الرزاق،
ومذ درجة هذا اخلطأ؟ ومذ األتسدذب اليت أوقةاه يف اخلطأ؟
الدراسات السابقة:
من خالل الدحث والاقصي مل أجد من تنذول هذا املوضوع ابلدراتسة فةزمت النية
واتساجمةت اجلهد للقيذ هبذا الدحث.
حدود البحث:
هذا الدحث ياضمن األحذديث اليت نص بلمذء النقد يف كاب الةلل والسؤاالت بلى
خطأ بدد الرزاق فيهذ نصذ صرحيًذ ،وقد بلغت مثذنية أحذديث.
منهج البحث:
ابامدت يف هذا الدحث بلى منهجني مهذ :املنهج االتساقرائي يف مجع وختريج
األحذديث الواردة يف هذا املوضوع من مظذهنذ يف كاب السنة ،مث اتدةت املنهج النقدي يف
دراتسة احلديث واحلكم بليه تسندا ومانذ.
إجراءات البحث:

خرجت األحذديث موضع الدراتسة ،وحذولت اتسايةذب املصذدر والطرق مذ
 َّأمكن.
 اقاصرت يف حبثي هذا بلى األحذديث اليت نص بلمذء النقد بلى خطأبدد الرزاق فيهذ.
 أثدت احلديث موضع الدراتسة من أقد املصذدر يف كاب الةلل والسؤاالت ،معكال النذقد بليه.
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-

-

جةلت الكال يف احلديث بلى قسمني :األول :الاخريج ،والثذين :دراتسة
احلديث.
خرجت األحذديث بلى املاذبةذت الاذمة فذلقذصرة.
ابامدت حكم ابن حجر بلى الرجذل إ ا مل ُخيالف يف حذل الراوي ،فإن
اخالف يف حذله ،أو جرح ِجبرح مقيد توتسةت يف الرتمجة.
إ ا كذن احلديث مةلوالً قسماه بلى األوجه يف دراتسة احلديث ،وبذجلت
االخاالف ،مث خامت الدراتسة بذكر احلكم بلى احلديث من الوجه
الراجح.
خماصرا.
كرت اتسم الكاذب يف الاخريج
ً
فهرتسذ للرواة ،رتداه بلى حروف املةجم.
وضةت ً

خطة البحث:
اقاضى الدحث أن تكون خطاه كذآليت:
املقدمة :وفيهذ :مشكلة الدحث ،وأمهياه ،وحدود الدحث ،والدراتسذت السذبقة،
ومنهج الدراتسة.
التمهيد :ويشمل :معىن الغلط واخلطأ ،والفرق بينهما.
أوالً :قسم الدراتسة النظرية وفيه مدحثذن:
املدحث األول :الاةريف بةدد الرزاق الصنةذين.
املدحث الثذين :أقسذ الرواة من حيث وقوع اخلطأ يف روايهتم.
اثنيًذ :األحذديث موضع الدراتسة ،ويشمل مثذنية أحذديث.
اخلامتة.
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التمهيد:
مةىن الغلط واخلطأ ،والفرق بينهمذ:
الصو ِ
ِ
اب فِ ِيه ،وقذل الليث :الغلط :كل شيء
َّي ِء فال ت ْة ِرف و ْجه َّ
الغل ُ
ط :أن ت ْةيذ ابلش ْ
يةيذ اإلنسذن بن جهة صوابه من غري تةمد.
الصو ِ
اب .وق ْد أ ْخطأ ،وِيف الاَّ ْن ِز ِ
واخلطأُُّ :
يل ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ضد َّ
ﮬ ﴾ ،بدَّاه ِابلْد ِذء ألنه ِيف م ْةىن بث ْرُُت أو غلِطْاُم(.)1
وقد فرق الةسكري بن الغلط واخلطأ فقذل :الفرق بني اخلطأ والغلط ،أن الغلط هو
وضع الشيء يف غري موضةه ،وجيوز أن يكون صو ًااب يف نفسه ،واخلطأ ال يكون صو ًااب بلى
وجه(.)2
وأمذ أهل احلديث فال يفرقون بني اخلطأ والغلط يف وصف رواية الراوي ،فذلكلماذن
بندهم مرتادفاذن.

( )1لسذن الةرب ،البن منظور (.)65/1
( )2الفروق اللغوية ،للةسكري (.)55
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أوال :قسم الدراسة النظرية:
املبحث األول :التعريف بعبد الرزاق الصنعاني:
هو :بدد الرزاق بن مهذ بن افع ،أبو بكر احلمريي الصنةذين ،روى بن أبيه ،وبمه
وهب ،ومةمر ،وجةفر بن تسليمذن الضدةي وابن جريج وخلق كثري ،وبنه ابن بيينة ،ومةامر
بن تسليمذن ومهذ من شيوخه ،ووكيع وأبو أتسذمة محذد بن زيد ،ومهذ من أقرانه ،وأمحد بن
حندل ،وبلي بن املديين ،واحلسن بن بلي اخلالل ،وإتسحذق بن إبراهيم الدبري ،وأمحد بن
منصور الرمذدي وغريهم ،قذل حيىي :مذ كادت بنه من غري كاذبه تسوى حديث واحد ،وقذل
أبو زربة الدمشقي قلت ألمحد :رأيت أحسن حديثًذ من بدد الرزاق؟ قذل :ال ،وقذل يةقوب
بن شيدة ،بن بلي بن املديين :قذل يل هشذ بن يوتسف وكذن بدد الرزاق أبلمنذ وأحفظنذ،
قذل يةقوب :وكالمهذ ثقة ،وقذل الدخذري :مذ حدث بدد الرزاق من كاذبه فهو أصح ،وقذل
أبو حذُت :يكاب حديثه وحياج به ،وقذل النسذئي :فيه نظر ملن كاب بنه آبخره ،كادت بنه
أحذديث منذكري ،و كره ابن حدذن يف الثقذت ،وقذل :كذن ممن خيطىء إ ا حدث من حفظه
بلى تشيع فيه ،وكذن ممن مجع وصنف وحفظ و اكر ،وقذل الدارقطين :ثقة ،لكنه خيطئ بلى
مةمر يف أحذديث ،و كر مغلطذي أن أاب صذحل حممد بن إمسذبيل الضراري قذل :بلغين وأا
بصنةذء بند بدد الرزاق أن حيىي بن مةني ،وأمحد بن حندل ،وغريمهذ ،تركوا حديث
بدد الرزاق وكرهوه ،فدخلنذ من لك غم شديد ،وقلنذ :أنفقنذ ورحلنذ وتةدنذ وآخر لك
تسقط حديثه ،فلم أزل يف غم من لك إىل وقت احلج ،فوافقت أاب زكري ابن مةني ،فقلت:
ي أاب زكري مذ الذي بلغنذ بنكم يف بدد الرزاق؟ فقذل :مذ هو؟ قلت :بلغنذ أنكم تركام
حديثه ،ورغدام بنه ،فقذل :أاب صذحل! لو ارتد بدد الرزاق بن اإلتسال مذ تركنذ حديثه(.)1
أحيذا ،وتسيأيت الكال بلى أتسدذب
فخالصة القول يف بدد الرزاق أنه ثقة خيطئ
ً
خطئه الحقذ(.)2

( )1الاذريخ الكدري ،للدخذري ( ،)130/6الضةفذء واملرتوكني ،للنسذئي ( ،)69اجلرح والاةديل ،البن أيب
حذُت ( ،)39/6الثقذت ،البن حدذن ( ،)412/8ميزان االبادال ،للذهيب ( ،)610/2إكمذل
هتذيب الكمذل ،ملغلطذي ( ،)266/8هتذيب الاهذيب ،البن حجر (.)310/6
( )2انظر :خذمتة الدحث.
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وأمذ نسداه إىل الاشيع فهو وإن كذن كذلك إال أنه كذن من املةادلني يف تشيةه آلل
الديت ،فقد كذن يقول :وهللا مذ انشرح صدري قط أن أفضل بليذ بلى أيب بكر وبمر ،رحم
هللا أاب بكر وبمر وبثمذن ،من مل حيدهم فمذ هو مؤمن ،وقذل :أوثق أبمذيل حيب إيهم(،)1
أيضذ :أفضل الشيخني بافضيل بلي إيمهذ بلى نفسه ،ولو مل يفضلهمذ مل أفضلهمذ،
وقذل ً
كفى يب إزراء أن أحب بليذ مث أخذلف قوله( ،)2وقذل بدد هللا بن أمحد :تسألت أيب ،قلت
له :بدد الرزاق كذن ياشيع ويفرط يف الاشيع؟ فقذل :أمذ أا فلم أمسع منه يف هذا شيئًذ ،ولكن
كذن رجالً تةجده أخدذر النذس -أو األخدذر.)3(-
املبحث الثاني :أقسام الرواة من حيث وقوع اخلطأ يف رواياتهم:
ليس هنذك راو يسلم من اخلطأ ،قذل ابن مةني :من مل خيطئ فهو كذاب( ،)4وقذل
الرتمذي :مل يسلم من اخلطأ والغلط كدري أحد من األئمة مع حفظهم(.)5
غري أن الرواة يافذوتون يف وقوع اخلطأ يف رواياهم ،وميكن تقسيم الرواة من حيث نسدة
وقوع اخلطأ يف رواياهم إىل:
القسم األول :راو متقن وخطؤه يف الرواية قليل:
وهؤالء برفوا ابإلتقذن والاثدت؛ لشدة تيقظهم وقوة ضدطهم ملذ يروونه ،تسواء كذن
ضدط صدر أو ضدط كاذب ،ومن كذن هذا وصفه من الرواة قدلت رواياه بال خالف.
()6
قذل بدد الرمحن بن مهدي :النذس ثالثةَّ ،
وبد منهم :رجالً ماقنذً فهذا ال خيالف فيه .
ومن كذنت هذه صفاه يف الرواية فذألصل يف رواياه الصواب ،غري أن احامذلية اخلطأ
( )1هتذيب الاهذيب (.)310/6
( )2اتريخ دمشق ،البن بسذكر (.)190/63
( )3الةلل ،البن أيب حذُت (.)59/2
( )4شرح بلل الرتمذي ،البن رجب (.)436
( )5املرجع السذبق.
( )6الامييز ،لإلمذ مسلم (.)179
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وإن كذنت قليلةً واردة ،والكشف بنهذ أشد وأصةب ،وحتاذج إىل مةرفة واتسةة أبحوال الراوي
والرواية ،وقرائن حتيط هبمذ.
القسم الثاين :راو خيطئ والغالب على حديثه الصواب:
اغري
وهذا يقع من الرواة الثقذت الذين يطرأ بليهم الوهم ،إمذ لسةة رواياهم ،أو ل ُّ
طذرئ ككرب تسن ،أو خطأ مقيد بشيخ أو مكذن مةني ،أو بضدط وحنو لك.
ومن كذنت هذه صفاهم ،ومل يصلوا إىل حد الغلط الفذحش ،فرواياهم مقدولة ،وياوقى
فيهذ الدذحث مواطن خطئهم.
والكشف بن أخطذئهم أيسر من أصحذب القسم األول ،ويةرف خطؤهم ابملخذلفة
لرواية غريهم ممن هم أوثق منهم ،أو مثل حذهلم.
القسم الثالث :راو خيطئ والغالب على حديثه اخلطأ:
فهؤالء رواة يغلب يف رواياهم جذنب خطئهم بلى صواهبم ،ومن كذنت هذه صفاه
فرواياه ضةيفة ،وقد تصل إىل حد الرتك إ ا فحش غلطه ،كأن يكون تسيئ احلفظ جدا ،أو
ماهمذ
شديد الغفلة ،قذل أمحد بن تسنذن :كذن ابن مهدي ال يرتك حديث الرجل إال رجالً ً
ابلكذب أو رجالً الغذلب بليه الغلط(.)1

( )1شرح بلل الرتمذي (.)398
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ثانيًا :األحاديث موضع الدراسة:

احلديث األول :حديث أيب هريرة(( :النار جبار)).

قذل بدد الرزاق ،قذل :أخربا مةمر ،بن مهذ  ،بن أيب هريرة ،أن رتسول هللا  قذل:
((النار جبار)).
())1
قذل أبو بكر األثر  :مسةت أاب بدد هللا يسأل بن حديث(( :النذر جدذر )؟ فقذل:
هذا ابطل ،ليس من هذا شيء ،مث قذل :ومن حيدث به بن بدد الرزاق؟ قلت :حدثين أمحد
بن شدويه ،قذل :هؤالء مسةوا بةدمذ بمي ،كذن يلقن فلقنه ،وليس هو يف كاده ،وقد أتسندوا
بنه أحذديث ليست يف كاده ،كذن يلقنهذ بةدمذ بمي(.)2

ختريج احلديث:
* أخرجه أبو داود يف السنن (197/4ح ،)4594بن حممد بن املتوكل ،وابن مذجه يف
السنن (892/2ح ،)2676وأبو بوانة يف املسند (158/4ح ،)6366بن أمحد بن األزهر
النيسابوري ،وأمحد يف املسند (475/13ح ،)8252والدزار يف املسند (231/16ح،)9392
والدارقطين يف السنن (188/4ح ،)3307من طريق أمحد بن منصور الرمادي ،وابن أيب بذصم
يف الديت ( ،)43والدزار يف املسند (231/16ح ،)9392بن سلمة بن شبيب ،والنسذئي يف
الكربى (336/5ح ،)5757بن أمحد بن سعيد الرابطي ،وأبو بوانة يف املسند
(158/4ح ،)6366وابن بدي يف الكذمل ( ،)538/7من طريق حممد بن إسحاق بن
شبويه ،وأبو بوانة يف املسند (158/4ح ،)6366بن احلسن بن أيب الربيع ،والدارقطين يف
السنن (188/4ح ،)3307من طريق زهري بن حممد املروزي ،واجلرجذين يف اتريخ جرجذن
السْيل
(ُ )1جدذر :بِضم ْ
اجلِيم وختْ ِفيف الْدذء أي هدر ال طلب فِ ِيه وقيل :أصل لِك أن الْةرب تسمي َّ
جدذرا هلذا الْم ْةىن .انظر:غريب احلديث ،للهروي ( ،)282/1مشذرق األنوار ،للقذضي بيذض
ً
(.)138/1
( )2تسؤاالت أمحد رواية أيب بكر األثر (.)152
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( ،)378من طريق حممد بن عبيد هللا املاسورآابذي ،والديهقي يف الكربى
(597/8ح ،)17694من طريق أمحد بن يوسف السلمي ،وابن الدخذري يف مشيخاه
(123/2ح ،)332من طريق حممد بن محاد الطهراين ،مجيةهم عن عبد الرزاق ،ورواه
بدد الرزاق به بنحوه ،تسوى رواية أمحد بن حندل يف موضع الشذهد بلفظ(( :والدئر جدذر))،
ورواية أمحد الرابطي بلفظ(( :النذر جدذر ،والدئر جدذر)).
وهو يف صحيفة مهذ بن منده (63ح ،)137به ،بنحوه (.)1
* وأخرجه أبو داود يف السنن (197/4ح ،)4594وأبو بوانة يف املسند
(158/4ح ،)6367من طريق عبد املل الصنعاين ،بن معمر به ،بلفظه.
* وأخرجه الدخذري يف الصحيح (130/2ح ،)1499ومسلم يف الصحيح
(1334/3ح ،)1710من طريق سعيد بن املسيب ،وأيب سلمة بن عبد الرمحن ،عن أيب
هريرة به ،بلفظ(( :الةجمذء جرحهذ جدذر ،والدئر جدذر ،واملةدن جدذر ،ويف الركذز
اخلمس)).
دراسة احلديث:
احلديث يرويه بدد الرزاق واخالف بليه يف لفظه بلى وجهني:
الوجه األول :عبد الرزاق ،عن معمر ،عن مهام ،عن أيب هريرة بلفظ(( :النار
جبار)).
وهذا الوجه رواه بن بدد الرزاق اجلمع من الرواة ،وفيهم الثقذت األثدذت كمذ هو
( )1وقع يف املطدوع من صحيفة مهذ بن منده بلفظ(( :الْة ْجمذءُ جْر ُحهذ ُجدذر ،والْدِْئ ُر ُجدذر ،والْم ْة ِد ُن ُجدذر،
َّذر ُجدذر ،وِيف ِ
س)) ،فذكر اللفظني ولةل لك تصرف من النسذخ أو احملقق بندمذ رأوا
الركذ ِز ْ
والن ُ
اخلُ ُم ُ
اخلالف يف هذه اللفظة ،والصواب أنه جذء يف صحيفة مهذ بلفظ ((النذر جدذر)) ،فذلصحيفة
املوجودة من رواية أمحد بن يوتسف السلمي ،وقد رواه الديهقي من هذا الطريق وفيه كذلك ،ومل يذكر
أحدا مجع بني اللفظني إال مذ جذء بند النسذئي بن أمحد الرابطي ،قذل الةراقي
أحد من الةلمذء أن ً
يف طرح الاثريب ( :)20/4مجع النسذئي بني كر النذر والدئر يف حديث واحد.
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ظذهر يف الاخريج.
الوجه الثاين :عبد الرزاق ،عن معمر ،عن مهام ،عن أيب هريرة بلفظ(( :البئر
جبار)).
وهذا الوجه رواه بن بدد الرزاق ،أمحد بن حندل الشيدذين ،أبو بدد هللا أحد األئمة،
ثقة حذفظ فقيه حجة ،تويف تسنة 241ه(.)1
الوجه الثالث :عبد الرزاق ،عن معمر ،عن مهام ،عن أيب هريرة بلفظ(( :النار
جبار)) ،و ((البئر جبار)).
وهذا الوجه رواه بن بدد الرزاق ،أمحد بن تسةيد بن إبراهيم الرابطي ،ثقة حذفظ ،تويف
تسنة 243ه( ،)2ومجع يف رواياه بني اللفظني(( :النذر جدذر)) ،و ((الدئر جدذر)) ،والذي
يظهر يل أن مجيع األوجه حمفوظة إىل بدد الرزاق ،لقوة وثقة رواهتذ.
وقد نص أمحد يف جوابه الذي نقله األثر أن اخلطأ من بدد الرزاق فقذل :مسةت أاب
بدد هللا يسأل بن حديث(( :النذر جدذر))؟ فقذل :هذا ابطل ،ليس من هذا شيء ،مث قذل:
ومن حيدث به بن بدد الرزاق؟ قلت :حدثين أمحد بن شدويه ،قذل :هؤالء مسةوا بةدمذ
بمي ،كذن يلقن فلقنه ،وليس هو يف كاده ،وقد أتسندوا بنه أحذديث ليست يف كاده ،كذن
يلقنهذ بةدمذ بمي.
أيضذ جواب أمحد هذا مجذبة من أصحذبه غري األثر منهم:
وقد نقل ً
حندل بن إتسحذق ،قذل :مسةت أاب بدد هللا أمحد بن حندل يقول يف حديث أيب
هريرة :حديث بدد الرزاق الذي حيدث به( ،النذر جدذر) ،ليس بشيء ،مل يكن يف الكاب،
ابطل ليس بصحيح(.)3
وقذل إتسحذق بن إبراهيم بن هذين ،بن أمحد بن حندل ،إمنذ هو(( :الدئر جدذر))،
وأهل صنةذء يكادون النذر ابليذء بلى اإلمذلة يف ألفذظهم ،فصحفوا بلى بدد الرزاق الدئر
( )1الاقريب ،البن حجر (.)84
( )2الاقريب (.)79
( )3الكربى ،للديهقي (.)598/8
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ابلنذر ،والصحيح الدئر (.)1
وجذء بن إتسحذق بن هذين بلفظ آخر :قذل :مسةت أمحد بن حندل ،يقول :أهل
اليمن يكادون النذر :النري ،ويكادون الدري ،يةين مثل لك ،وإمنذ لقن بدد الرزاق(( :النذر
جدذر)) (.)2
وأبو رزبة الدمشقي فقذل :مسةت أاب بدد هللا يقول :احلديث الذي حدثهم
بدد الرزاق(( :النذر جدذر)) ،يةين حديثه بن مةمر ،بن مهذ  ،بن أيب هريرة ،وتلكم
األحذديث ليس هلذ أصل ،فقلت له فحديث أنس بن مذلك دخل النيب  مكة ،وابن رواحة
أيضذ قلت :ي أاب بدد هللا ليس له أصل؟ قذل :مذ أدري مذ أقول
آخذ بغرزه؟ ،قذل :وهذا ً
لك(.)3
وقذل ابن الةريب :اتفقت الروايت املشهورة بلى الالفظ ابلدئر ،وجذءت رواية شذ ة
ارا ممذ
بلفظ(( :النذر جدذر)) ،بنون وألف تسذكنة قدل الراء ،ومةنذه بندهم :أن من اتساوقد ً
جيوز له فاةدت حىت أتلفت شيئًذ ،فال ضمذن بليه ،قذل :وقذل بةضهم :صحفهذ بةضهم،
ألن أهل اليمن يكادون النذر ابليذء ال ابأللف ،فظن بةضهم الدئر املوحدة النذر ابلنون
فرواهذ(.)4
و هب الةلمذء إىل أن الذي صحف هو مةمر بن راشد ،وممن قذل بذلك:
حيىي بن مةني فقذل أصله :الدئر ،ولكن مةمر صحفه(.)5
وأبو بوانة فقذل :كذن يقذل :غلط فيه بدد الرزاق وإمنذ هو(( :الْدِريُ ُجدذر)) ،مث وافقه
بليه بدد امللك ،بن مةمر.
وكذلك اخلطذيب فقذل :مل أزل أمسع أصحذب احلديث يقولون :غلط فيه بدد الرزاق،
إمنذ هو(( :الدئر جدذر)) ،حىت وجدته أليب داود بن بدد امللك الصنةذين ،بن مةمر ،فدل
( )1الةلل ،للدارقطين (.)164/11
( )2السنن ،للدارقطين (.)189/4
( )3الفوائد املةللة ،أليب زربة (.)254
( )4فاح الدذري ،البن حجر (.)255/12
( )5االتساذكذر ،البن بدد الرب ( ،)146/8الامهيد ،البن بدد الرب (.)26/7
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أن احلديث مل ينفرد به بدد الرزاق(.)1
ويؤيد لك مذ رواه أمحد بن منصور الرمذدي من بلم مةمر بذلك ،وحكمه بلى
اجلملة ابلوهم ،قذل الرمذدي :قذل بدد الرزاق :قذل مةمر :ال أراه إال ومهذ ،فهذا يدل بلى أن
الاصحيف وقع له ،مث ومهه ،إال أن نقول :إن الوهم من مهذ  ،وهذا إن صح اإلتسنذد إىل
مةمر(.)2
والدةض رأى أنه ال تصحيف يف الةدذرة و هب إىل لك:
الةراقي فقذل :قد مجع النسذئي بني كر النذر والدئر يف حديث واحد ،و لك يدل
بلى ورودمهذ ،وأنه ليس أحدمهذ تصحيفذ من اآلخر(.)3
فأمذ من هب إىل أن الاصحيف من مةمر فال يظهر هذا ،ألن بدد الرزاق صح بنه
أنه يرويه قدميًذ بلفظ الدئر ،كمذ نص بليه أمحد ،و كر أمحد أنه كاده بن بدد الرزاق من كاده
بلى الصواب ،ورواية بدد امللك الصنةذين اليت اتبع فيهذ بدد الرزاق كمذ هو ظذهر يف
الاخريج ال تقوى بلى دفع الغلط بن بدد الرزاق؛ لضةف حذل بدد امللك بن حممد
احلمريي من أهل صنةذء ،قذل أبو حذُت :يكاب حديثه ،وقذل ابن حدذن :وكذن جييب فيمذ
يسأل بنه ينفرد ابملوضوبذت ال جيوز االحاجذج برواياه ،وقذل األزدي :ليس ابملرضي يف
حديثه ،وقذل الذهيب :ليس حبجة ،وقذل ابن حجر :لني احلديث(.)4
وأمذ قول الةراقي بصواب اللفظني فهو بةيد ،تفرد بذلك أمحد بن تسةيد الرابطي ،ومل
يوافقه أحد بلى اجلمع بني اللفظني.
واإلشكذل فيمذ روي بن حيىي بن مةني ،فإن مسذبه قدمي مع أمحد ،ومسع من كاب
بدد الرزاق ،وقد تفرد ابن بدد الرب بنقل لك النص ونسده إىل ابن مةني ،و كره دون إتسنذد،
( )1مةذمل السنن ،للخطذيب (.)40/4
( )2السنن ،للدارقطين ( ،)188/4الكربى ،للديهقي (.)598/8
( )3طرح الاثريب ،للةراقي (.)20/4
( )4اجلرح والاةديل ( ،)369/5الكذشف ،للذهيب ( ،)669/1ميزان االبادال ( ،)663/2هتذيب
الاهذيب ( ،)421/6الاقريب (.)365
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واملشهور أن أمحد هو الذي يقول ابلاصحيف ،ونسده لةدد الرزاق ،فلةل ابن بدد الرب أخطأ
يف نسدة القول البن مةني ،فقد حبثت بنه يف مجيع تسؤاالت ابن مةني اليت هي مظنة وجود
قول ابن مةني ،ومل أقف بليه ،ومن نقله من أصحذب الكاب الوتسيطة بزاه البن بدد الرب.
وبلى مذ تسدق الذي أراه وهللا أبلم أن اخلطأ من بدد الرزاق.

احلديث الثاين :حديث أيب هريرة(( :من حلف فقال :إن شاء هللا مل حينث)).

قذل الرتمذي :حدثنذ حممود بن غيالن ،حدثنذ بدد الرزاق ،بن مةمر ،بن ابن
طذوس ،بن أبيه ،بن أيب هريرة ،قذل :قذل رتسول هللا (( :من حلف فقال :إن شاء هللا مل
حممدا بن هذا احلديث فقذل :جذء مثل هذا من قدل بدد الرزاق وهو
حينث)) ،تسألت ً
غلط ،إمنذ اخاصره بدد الرزاق من حديث مةمر ،بن ابن طذوس ،بن أبيه ،بن أيب هريرة،
بن النيب  يف قصة تسليمذن بن داود حيث قذل :ألطوفن الليلة بلى تسدةني امرأة(.)1
ختريج احلديث:
* أخرجه الدخذري يف الصحيح (39/7ح ،)5242بن حممود بن غيالن به ابللفظ
املطول يف قصة تسليمذن ،بلفظ :قذل تسليمذن بن داود بليهمذ السال  :ألطوفن الليلة مبذئة
غالمذ يقذتل يف تسديل هللا ،فقذل له امللك :قل :إن شذء هللا ،فلم يقل
امرأة ،تلد كل امرأة ً
ونسي ،فأطذف هبن ،ومل تلد منهن إال امرأة نصف إنسذن ،قذل النيب صلى هللا بليه وتسلم:
((لو قذل :إن شذء هللا مل حينث ،وكذن أرجى حلذجاه)).
وهو يف مصنف عبد الرزاق (516/8ح )16118به ،بلفظ(( :من حلف فقذل:
إن شذء هللا مل حينث)) ،من غري كر قصة تسليمذن بن داود.
* وأخرجه مسلم يف الصحيح (1275/3ح ،)1654بن عبد بن محيد ،والرتمذي
يف السنن (160/3ح ،)1532بن حيىي بن موسى البلخي ،والنسذئي يف السنن
(31/7ح ،)3856وابن مذجه يف السنن (680/1ح ،)2104بن العباس بن عبد العظيم
( )1الةلل الكدري ،للرتمذي (253ح .)456
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العنربي ،والنسذئي يف السنن (31/7ح ،)3855والطحذوي يف شرح املشكل
(185/5ح ،)1927وابن حدذن يف الصحيح (183/10ح ،)4341من طريق نوح بن
حبيب ،وأمحد يف املسند (13ح142ح450/13( ،)7715ح ،)8088وابن أيب خيثمة
يف الاذريخ الكدري (330/1ح ،)1218وأبو الطذهر السلفي يف الطيوريت
(427/2ح625/2( ،)377ح ،)554ويف مشيخاه الدغدادية (36ح ،)34من طريق حيىي
بن معني ،وأبو يةلى يف املسند (120/11ح ،)6246بن إسحاق بن أيب إسرائيل ،وأيب
بكر بن زجنويه ،وأبو بوانة يف املسند (52/4ح ،)5997بن أمحد بن يوسف السلمي،
وأمحد بن األزهر ،وحممد العدين ،والطرباين يف األوتسط (228/3ح ،)3000بن إسحاق
بن إبراهيم الدبري ،مجيةهم بن :عبد الرزاق ،به بلفظ(( :من حلف فقذل :إن شذء هللا مل
حينث)) ،من غري كر قصة تسليمذن بن داود ،وجذء مطوالً بذكر القصة يف رواية بدد بن
محيد ،وأمحد يف ح (* ،)7715وأخرجه الدخذري يف الصحيح (146/8ح )6720ومسلم
يف الصحيح (1275/3ح ،)1654والدزار يف املسند (201/16ح ،)9334والديهقي يف
األمسذء والصفذت (435/1ح ،)360من طريق هشذ بن حجري ،بن طاوس بن كيسان
به ،مطوالً بذكر قصة تسليمذن بن داود.
دراسة احلديث:
اخالف يف لفظ هذا احلديث بلى بدد الرزاق بلى وجهني:
الوجه األول :عبد الرزاق ،عن معمر ،عن عبد هللا بن طاوس ،عن أبيه ،عن أيب
خماصرا.
هريرة بلفظ( :من حلف فقذل :إن شذء هللا مل حينث) ً
هذا الوجه رواه بن بدد الرزاق مجع كثري من الرواة ،فيهم الثقذت األثدذت كمذ هو
ظذهر يف الاخريج.
الوجه الثاين :عبد الرزاق ،عن معمر ،عن عبد هللا بن طاوس ،عن أبيه ،عن أيب
هريرة بلفظ( :لو قذل :إن شذء هللا مل حينث ،وكذن أرجى حلذجاه) .مطوالً بذكر قصة تسليمذن
بن داود.
وهذا الوجه رواه بن بدد الرزاق ثالثة:
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حممود بن غيالن الةدوي ،ثقة تسدق الكال بليه يف احلديث األول.
بدد بن محيد ،ثقة حذفظ ،تسدق الكال بليه يف احلديث األول (.)1
أمحد بن حممد بن حندل الشيدذين ،أحد األئمة ،ثقة حذفظ فقيه حجة ،تسدق الكال
بليه يف احلديث األول.
صرا
فذهب بةض الةلمذء إىل أن لفظ(( :من حلف فقذل :إن شذء هللا مل حينث)) ،خما ً
من حديث قصة تسليمذن بن داود بليهمذ السال  ،والذي فيهذ هو حكذياه  بن تسليمذن
أنه لو قذل :إن شذء هللا مل حينث ،مث اخالفوا فيمن ياحمل خطأ هذا االخاصذر:
فذكر الدخذري أن الذي ياحمل اخلطأ واخاصر( )2احلديث هو بدد الرزاق ،نقل لك
حممدا بن هذا احلديث فقذل :جذء مثل هذا من قدل
بنه قذل الرتمذي :فقذل :تسألت ً
بدد الرزاق وهو غلط ،إمنذ اخاصره بدد الرزاق من حديث مةمر ،بن ابن طذوس ،بن أبيه،
بن أيب هريرة ،بن النيب  يف قصة تسليمذن بن داود حيث قذل :ألطوفن الليلة بلى تسدةني
امرأة.
و هب كذلك ابن مةني إىل أن الذي اخاصر احلديث بدد الرزاق ،قذل ابن أيب
خيثمة ،قيل ليحىيُ :روي بن بدد الرزاق أنه قذل :اخاصر هذا الكال مةمر من حديث فيه
طول؟ فقذل حيىي :إن كذن اخاصره من لك احلديث فمذ يسذوي هذا شيئًذ ،ومذ أراه اخاصره
إال بدد الرزاق(.)3
وكذا نقل أمحد بن حندل بن بدد الرزاق أن الذي اخاصره هو مةمر ،فقذل بةد أن
مةمرا.
تسذق ح ( ،)8088قذل بدد الرزاق :وهو اخاصره ،يةين ً
( )1الاقريب (.)368
( )2ووجه اخلطأ يف االخاصذر بينه ابن حجر يف الفاح ( )605/11بن شيخه الةراقي فقذل (:أبن الذي
جذء به بدد الرزاق يف هذه الرواية ليس وافيذ ابملةىن الذي تضمناه الرواية اليت اخاصره منهذ فإنه ال
يلز من قوله صلى هللا بليه وتسلم لو قذل تسليمذن إن شذء هللا مل حينث أن يكون احلكم كذلك يف
حق كل أحد غري تسليمذن وشرط الرواية ابملةىن بد الاخذلف وهنذ ختذلف ابخلصوص والةمو قلت
وإ ا كذن خمرج احلديث واحدا فذألصل بد الاةدد.
( )3الاذريخ الكدري ،البن أيب خيثمة (330/1ح.)1218
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أيضذ إىل أن مةمر هو الذي اخاصر احلديث فقذل :وهذا احلديث
و هب الدزار ً
مةمرا اخاصره من حديث تسليمذن بن داود ،قذل ألطوفن الليلة بلى مذئة امرأة،
أحسب أن ً
المذ يقذتل يف تسديل هللا بز وجل ،ف قذل رتسول هللا  :لو قذل :إن
تلد كل امرأة منهن غ ً
شذء هللا ،ومل يكن مث حلف ،فأظن شده بلى مةمر إ اخاصره ،وهللا أبلم.
ومذ كره بدد ال رزاق أن االخاصذر حصل من شيخه مةمر يرجح أن االخاصذر
حذصل من مةمر ،ولةل ابن مةني ،مث الدخذري ،اتسادةدا أن يقع مثل هذا من مةمر،
فةدد الرزاق أشهر منه ابالخاصذر.

احلديث الثالث :حديث أنس(( :أن النيب  أشار يف الصالة أبصبعه)).

قذل ابن أيب حذُت :مسةت أيب يذكر حديث بدد الرزاق ،بن مةمر ،بن الزهري ،بن
أنس(( :أن النيب  أشار يف الصالة أبصبعه)) ،قذل أيب :اخاصر بدد الرزاق هذه الكلمة
من حديث النيب  أنه ضةف فقد أاب بكر يصلي ابلنَّذس ،فجذء النَّيب  ،… فذكر
احلديث ،قذل أيب :أخطأ بدد الَّرزَّاق يف اخاصذره هذه الكلمة؛ َّ
ألن بدد الَّرزَّاق اخاصر هذه
الكلمة وأدخله يف ابب من كذن يشري أبصدةه يف الاَّشهد ،وأوهم َّ
أن النَّيب َّ إمنذ أشذر بيده
يف الاشهد ،وليس كذاك هو(.)1
ختريج احلديث:
* أخرجه بدد الرزاق يف املصنف (258/2ح )3276به ،بلفظ(( :أن رتسول هللا 
كذن يشري يف الصالة)) خماصرا.
*وأخرجه أبو داود يف السنن (248/1ح ،)943وابن خزمية يف الصحيح
(48/2ح ،)885والسراج يف املسند (201/2ح ،)833بن حممد بن رافع ،وأبو داود يف
السنن (248/1ح ،)943بن أمحد بن حممد بن شبويه ،وأمحد يف املسند
(289/19ح ،)12407وعبد بن محيد يف املسند (35ح ،)116والدزار يف املسند

( )1الةلل ،البن أيب حذُت (.)380/2
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(359/12ح ،)6267بن زهري بن حممد ،وأبو يةلى يف املسند (266/6ح ،)3569وابن
حدذن يف الصحيح (420/6ح ،)2264بن حيىي بن معني ،وأبو يةلى يف املسند
(278/6ح ،)3588بن إسحاق بن أيب إسرائيل ،والدارقطين يف السنن
(456/2ح ،)1868من طريق سلمة بن شبيب ،وحممد بن مسعود العجمي ،وخشيش
بن أصرم ،وابن الدخذري يف مشيخاه (1096/2ح ،)603من طريق حممد بن محاد،
خماصرا،
مجيةهم :عن عبد الرزاق به ،بلفظ(( :أن رتسول هللا  كذن يشري يف الصالة))،
ً
وإال مذ جذء يف رواية زهري بن حممد فقد جذء به مطوالً بذكر القصة اليت أشذر إليهذ أبو
حذُت ،ولفظه :بن أنس قذل(( :ملذ كذن يو االثنني كشف رتسول ابهلل  تسرت احلجرة ،وأبو
بكر يصلي ابلنذس ،فنظرت إىل وجهه كأنه ورقة مصحف ،وهو يادسم كدا أن نفانت يف
فرحذ برؤية رتسول هللا  ،فأراد أبو بكر أن ينكص فأشذر إليه أن كمذ أنت ،مث
صالتنذ ً
أرخى السرت حىت قدض من يومه لك)).
* وأخرجه ابن حدذن يف الصحيح (587/14ح ،)6620من طريق بدد هللا بن
املدذرك ،عن معمر به ،مطوالً بذكر قصة خروج النيب  بلى أصحذبه ،وإشذرته إىل أيب
بكر إبمتذ الصالة.
* وأخرجه الدخذري يف الصحيح (12/6ح ،)4448والدزار يف املسند
(358/12ح ،)6266من طريق عقيل بن خالد ،والدخذري يف الصحيح
(63/2ح ،)1205وابن حدذن يف الصحيح (587/14ح ،)6620من طريق يونس بن
يزيد ،والدخذري يف الصحيح (136/1ح ،)680والطرباين يف الشذميني
(152/4ح ،)2980والديهقي يف الكربى (106/3ح ،)5046من طريق شعيب بن أيب
محزة ،وأمحد يف املسند (102/20ح ،)12666والدزار يف املسند (46/13ح،)6363
وأبو بوانة يف املسند (445/1ح ،)1647من طريق ابن جريج ،والدزار يف املسند
(358/12ح ،)6265وابن خزمية يف الصحيح (75/3ح ،)1650من طريق سفيان بن
عيينة ،والدزار يف املسند (358/12ح ،)6267من طريق إمساعيل بن أمية ،تسااهم عن
الزهري به ،مطوالً بذكر قصة خروج النيب  بلى أصحذبه ،وإشذرته إىل أيب بكر إبمتذ
الصالة.
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دراسة احلديث:
اخالف يف لفظ هذا احلديث بلى بدد الرزاق بلى وجهني:
خماصرا بلفظ:
الوجه األول :عبد الرزاق ،عن معمر ،عن الزهري ،عن أنس 
ً
((أن رتسول هللا  كذن يشري يف الصالة)).
وهذا الوجه رواه بن بدد الزاق مجع من الرواة ،كمذ هو ظذهر يف الاخريج.
الوجه الثاين :عبد الرزاق ،عن معمر ،عن الزهري ،عن أنس  مطوالً بذكر قصة
خروج النيب  بلى أصحذبه ،وإشذرته إىل أيب بكر إبمتذ الصالة.
وهذا الوجه رواه بن بدد الرزاق زهري بن حممد ،وزهري بن حممد بن قمري املروزي ،ثقة،
تويف تسنة 258ه(.)1
وقد خطَّأ أبو حذُت رواية بدد الرزاق اليت رواهذ اجلمذبة بنه ،فقذل ابن أيب حذُت قذل
أيب :اخاصر بدد الرزاق هذه الكلمة من حديث النيب  أنه ضةف فقد أاب بكر يصلي
أيضذ قذل أيب :أخطأ
ابلنَّذس ،فجذء النَّيب  …فذكر احلديث ،وقذل ابن أيب حذُت ً
بدد الَّرزَّاق يف اخاصذره هذه الكلمةَّ ،
ألن بدد ال َّرزَّاق اخاصر هذه الكلمة وأدخله يف ابب
من كذن يشري أبصدةه يف الاَّشهد ،وأوهم َّ
أن النَّيب َّ إمنذ أشذر بيده يف الاشهد ،وليس كذاك
هو.
وكذلك ابن حدذن فقذل :اخاصر بدد الرزاق من احلديث :أن النيب صلى هللا بليه
وتسلم ملذ ضةف قد أاب بكر يصلي ابلنذس ،وأدخله يف "ابب من كذن يشري إبصدةيه يف
الصالة" ،وأوهم أن النيب صلى هللا بليه وتسلم إمنذ أشذر بيده يف الاشهد ،وليس كذلك(.)2
والذي يظهر وهللا أبلم أن األمر كمذ قذل أبو حذُت وابن حدذن ،فذحلديث بند
اخاصذرا خمال ،وأدخله يف ابب اإلشذرة يف الصالة.
بدد الرزاق مطول مث اخاصره
ً
ولكن يشكل بلى هذا أن اجلمع من الرواة منهم أمحد ،وابن مةني رووه بن
( )1الاقريب (.)217
( )2نصب الراية للزيلةي (.)91/2
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بدد الرزاق ابالخاصذر ،وهم يروون بن بدد الرزاق من كاده ،وليس من املصنف.
وبلى كل حذل فةدد الرزاق تفرد ابلرواية خماصرة ،تسواء كذنت داخل املصنف كمذ أملح
إىل لك أبو حذُت ،أو خذرج املصنف كمذ تفيد رواية اجلمذبة بنه.

احلديث الرابع(( :أن النيب  هنى عن قتل النملة ،والنحلة ،واهلدهد ،والصرد)).

قذل ابن أيب حذُت :وتسألت أيب وأاب زربة بن حديث رواه بدد الرزاق بن مةمر ،بن
الزهري ،بن بديد هللا بن بدد هللا بن بادة ،بن ابن بدذس :أن النيب  هنى بن قال النملة،
والنحلة ،واهلدهد ،والصرد ،قلت هلمذ :وقد روى هذا احلديث هشذ الدتساوائي ،وأابن
الةطذر ،بن بدد الرمحن بن إتسحذق ،بن الزهري :أن النيب … ؟ فقذال :رواه ابن جريج،
بن بدد هللا بن أيب لديد ،بن الزهري ،بن بديد هللا بن بدد هللا ،بن ابن بدذس ،وقذال:
مسةنذ بلي بن املديين يذكر بن حيىي بن تسةيد ،بن الثوري؛ قذل :اطلةت يف كاذب ابن
جريج فوجدت فيه :بن بدد هللا بن أيب لديد ،بن الزهري ،بن بديد هللا بن بدد هللا ،بن
ابن بدذس ،قذل أبو زربة :وهو أصح ،ورواه رابح ،بن مةمر ،بن الزهري :أن النيب ،…
وروى أيوب بن تسويد ،بن ابن جريج ،بن الزهري ،بن تسليمذن بن يسذر ،بن بديد هللا بن
بدد هللا ،بن ابن بدذس ،وأخطأ فيه ،ومل يسمع ابن جريج من الزهري هذا احلديث ،وقد
روى بةضهم بن ابن جريج هذا احلديث ،فقذل :حدثت بن الزهري ،وروى هذا احلديث
حذرث اخلذزن -شيخ هبمذان -بن إبراهيم بن تسةد ،بن الزهري ،بن بديد هللا ،بن ابن
بدذس ،بن النيب  ،وأخطأ فيه الشيخ ،يشده أن يكون دخل له حديث يف حديث ،وليس
هذا احلديث من حديث إبراهيم بن تسةد ،قلت أليب زربة :مذ حذل هذا الشيخ اهلمذاين؟،
قذل :كذن شيخ مل يدلغين بنه أنه حدث حبديث منكر إال هذا ،وقد كذن كاب بن أيب
كثريا ،قلت أليب زربة :فمذ وجه هذا احلديث بندك؟ ،قذل :أخطأ فيه
مةشر حديثًذ ً
بدد الرزاق ،والصحيح من حديث مةمر :بن الزهري :أن النيب  ،مرتسل ،وأمذ نفس
احلديث ،فصحيح(.)1

( )1الةلل البن أيب حذُت (.)612/6
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ختريج احلديث:
* أخرجه أمحد يف املسند (195/5ح ،)4066ومن طريقه أبو داود يف السنن
(367/4ح ،)4066والديهقي يف الكربى (350/5ح ،)10070وابن مذجه يف السنن
(1074/2ح ،)3224والدارمي يف السنن (1271/2ح ،)2042بن حممد بن حيىي
الذهلي ،وعبد بن محيد يف املسند (217ح ،)650والطحذوي يف شرح مشكل اآلاثر
(326/2ح ،)869بن القاسم بن عبد هللا بن مهدي ،والدارقطين يف الةلل (،)124/10
مةل ًقذ من طريق احلسن بن علي احللواين ،والديهقي يف مةرفة السنن واآلاثر
(481/7ح ،)10775من طريق الدبري ،تسااهم :عن عبد الرزاق يف املصنف
(451/4ح )8415به ،ورواية احللواين فيهذ جةله بن بدد الرزاق ،بن مةمر ،بن الزهري،
بن أيب صذحل ،بن أيب هريرة ،بنحوه.
* وأخرجه الطحذوي يف شرح مشكل اآلاثر (328/2ح ،)870 ،867من طريق
صاحل بن أمحد ،بن علي بن املديين به ،بنحوه.
* وأخرجه ابن املبارك يف املسند (121ح ،)196وأمحد يف املسند
(294/5ح ،)3242والطحذوي يف شرح مشكل اآلاثر (328/2ح ،)870وابن بدي يف
الكذمل ( ،)397/5والقطيةي يف جزء األلف دينذر (81ح ،)58وأبو الشيخ يف طدقذت
احملدثني أبصدهذن ( ،)15/4والديهقي يف الكربى (533/9ح ،)19376من طريق حيىي بن
سعيد القطان ،والطحذوي يف شرح مشكل اآلاثر (328/2ح ،)871وأبو الشيخ يف األقران
(48ح ،)137من طريق أيب معاوية ،والطحذوي يف شرح مشكل اآلاثر (328/2ح،)867
من طريق ابن وهب ،وابن أيب حذُت يف الةلل ( ،)123/6مةل ًقذ بن أيوب بن سويد،
ومكر الدزاز يف الفوائد (338ح ،)743من طريق سفيان الثوري ،وابن حدذن
(462/12ح ،)5646من طريق حبان بن على العنزي ،تسدةاهم :عن ابن جريج به ويف
رواية ابن املدذرك ،والقطذن ،قذل ابن جريج :حدثت بن الزهري ،ويف رواية أيب مةذوية :بن
ابن جريج ،بن الزهري ،بن تسليمذن بن يسذر ،بن ابن بدذس ،ويف رواية ابن وهب :مسةت
ابن جريج حيدث بن رجل حدثه ،بن ابن شهذب ،ويف رواية أيوب بن تسويد :بن ابن
جريج ،بن تسليمذن بن موتسى ،بن الزهري ،بن تسليمذن ابن يسذر ،بن بديد هللا بن
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بدد هللا بن بادة ،بن ابن بدذس ،ويف رواية الثوري :بن ابن جريج بن ابن أيب لديد ،بن
الزهري ،بن بديد هللا ،بن ابن بدذس.
* وأخرجه ابن حدذن يف الصحيح (462/12ح ،)5646من طريق عقيل بن خالد،
عن الزهري ،بن بديد هللا ،بن ابن بدذس به ،بنحوه.
دراسة احلديث:
هذا احلديث اخالف فيه بلى بدد الرزاق بلى وجهني:
الوجه األول :عبد الرزاق عن معمر ،عن الزهري ،عن عبيد هللا بن عبد هللا بن
عتبة ،عن ابن عباس:
رواه بن بدد الرزاق بلى هذا الوجه اجلمع من أصحذبه ،كمذ هو ظذهر يف الاخريج
فيهم الثقذت األثدذت ،ومنهم من هو من كدذر أصحذب بدد الرزاق ،مثل أمحد ،وبدد بن
محيد.
الوجه الثاين :عبد الرزاق ،عن معمر ،عن الزهري ،عن أيب صاحل ،عن أيب هريرة:
رواه بن بدد الرزاق ،احلسن بن بلي اهلذيل احللواين ،ثقة حذفظ له تصذنيف ،تويف
تسنة 242ه( ،)1وهو وإن كذن ثقة إال أن يف الطريق إليه تسهل بن حيىي احللواين ،وقد وهم يف
هذا احلديث ،ونسده إىل الوهم الدارقطين فقذل بندمذ تسئل بن حديث أيب صذحل ،بن أيب
هريرة :هنى رتسول هللا  ،بن قال أربع من الدواب :النملة ،والنحلة ،واهلدهد ،والصرد،
فقذل :يرويه الزهري ،واخالف بنه؛ فرواه شيخ يةرف بسهل بن حيىي بن تسدأ احلداد ،بن
احلسن بن بلي احللواين ،بن بدد الرزاق ،بن مةمر ،بن الزهري ،بن أيب صذحل ،بن أيب
هريرة ،ووهم فيه ،وإمنذ رواه الزهري ،بن بديد هللا بن بدد هللا ،بن ابن بدذس.
فهذا الوجه غري حمفوظ بن بدد الرزاق.
والوجه األول احملفوظ بن بدد الرزاق وإن كذن حمفوظًذ بن بدد الرزاق فإنه مةذرض

( )1الاقريب (.)162
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برواية رابح بن زيد القرشي الصنةذين ثقة فذضل ،تويف تسنة 287ه ( ،)1فقد رواه بن مةمر،
بن الزهري مرتسالً.
والذي يرتجح أن رواية رابح أصح ،وبدد الرزاق يف هذا احلديث تسلك اجلذدة فرواه
بن مةمر ،بن الزهري ،بن بديد هللا بن بدد هللا بن بادة ،بن ابن بدذس وأخطأ يف لك.
وقد هب إىل ختطئاه أبو زربة ،قذل ابن أيب حذُت :قلت أليب زربة :فمذ وجه هذا
احلديث بندك؟ ،قذل :أخطأ فيه بدد الرزاق ،والصحيح من حديث مةمر :بن الزهري :أن
النيب  ،مرتسل ،وأمذ نفس احلديث ،فصحيح.
مةمرا بلى هذا احلديث كل من:
وقد اتبع ً
()2
بدد الرمحن بن إتسحذق املدين ،صدوق  ،رواه بن الزهري ابإلرتسذل.
وإبراهيم بن تسةد رواه ابلوصل بن الزهري ،بن بديد هللا بن بدد هللا ،بن ابن بدذس،
ورواه بن إبراهيم بن تسةد ،احلذرث اهلمذاين وقد أبل أبو زربة هذه املاذبةة ابحلذرث فقذل:
وروى هذا احلديث حذرث اخلذزن -شيخ هبمذان -بن إبراهيم بن تسةد ،بن الزهري ،بن
بديد هللا ،بن ابن بدذس ،بن النيب  ،وأخطأ فيه الشيخ ،يشده أن يكون دخل له حديث
يف حديث ،وليس هذا احلديث من حديث إبراهيم بن تسةد ،قلت أليب زربة :مذ حذل هذا
الشيخ اهلمذاين؟ ،قذل :كذن شيخ مل يدلغين بنه أنه حدث حبديث منكر إال هذا ،وقد كذن
كثريا.
كاب بن أيب مةشر حديثًذ ً
أيضذ بن ابن بدذس وهذه الطريق ال
مةمرا أيضذ
واتبع
بقيل بن خذلد ،فرواه ابلوصل ً
ً
ُ
يصح فيه حدذن بن بلي الةنزي الكويف ،ضةيف ،تويف تسنة 272ه (.)3
أيضذ ابن جريج ،وقد اخالف بلى ابن جريج يف هذا احلديث اخاالفًذ
مةمرا ً
واتبع ً
كثريا ،كمذ هو ظذهر يف الاخريج ،وأصح الروايت بنه مذ رواه بن بدد هللا بن أيب لديد ،كمذ
ً
( )1الاقريب (.)205
( )2الاقريب (.)336
( )3الاقريب (.)149
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هب إليه أبو حذُت وأبو زربة فقذال :رواه ابن جريج ،بن بدد هللا بن أيب لديد ،بن الزهري،
بن بديد هللا بن بدد هللا ،بن ابن بدذس ،وقذال :مسةنذ بلي بن املديين يذكر بن حيىي بن
تسةيد ،بن الثوري؛ قذل :اطلةت يف كاذب ابن جريج فوجدت فيه :بن بدد هللا بن أيب
لديد ،بن الزهري ،بن بديد هللا ابن بدد هللا ،بن ابن بدذس ،قذل أبو زربة :وهو أصح،
ورواه رابح ،بن مةمر ،بن الزهري :أن النيب  ،…وروى أيوب بن تسويد ،بن ابن
جريج ،بن الزهري ،بن تسليمذن بن يسذر ،بن بديد هللا بن بدد هللا ،بن ابن بدذس .وأخطأ
فيه ،ومل يسمع ابن جريج من الزهري هذا احلديث ،وقد روى بةضهم بن ابن جريج هذا
احلديث ،فقذل :حدثت بن الزهري.
فيرتجح من اخلالف بلى ابن جريج مذ رواه ابن جريج ،بن بدد هللا بن أيب لديد ،بن
الزهري ،بن بديد هللا ابن بدد هللا ،بن ابن بدذس.
وهذا الوجه ابلوصل بن الزهري ُمةذرض للوجه الذي رواه مةمر وبدد الرمحن بن
إتسحذق ابإلرتسذل بن الزهري.
وبدد الرمحن بن إتسحذق تسدق الكال بليه ،تدقى املوازنة بني حذل مةمر وبدد هللا بن
لديد بن الزهري.
فةدد هللا بن أيب لديد الذي رواه ابلوصل بن الزهري قذل بنه ابن تسةد :قليل
احلديث ،ووصفه أمحد والنسذئي ،وابن بدي أبنه ال أبس به ،وقذل الةقيلي :خيذلف يف بةض
حديثه ،تويف أول خالفة أيب جةفر(.)1
ورواه بن الزهري ابإلرتسذل مةمر يف الوجه الراجح بنه ،ومةمر ابن راشد األزدي
الدصري نزيل اليمن ،ثقة ثدت فذضل ،تويف تسنة 153ه (.)2
وابملوا زنة بني حذل الراويني بن الزهري ترتجح رواية مةمر لثقة حذل الراوي يضذف إىل
( )1الطدقذت الكربى ،البن تسةد ( ،)331تسؤاالت أمحد رواية ابنه بدد هللا ( ،)403/1الضةفذء،
للةقيلي ( ،)292/2الكذمل ،البن بدي ( ،)397/5هتذيب الكمذل (.)483/15
( )2الاقريب (.)541
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لك أنه من أصحذب الزهري املةروفني ،قذل ابن مةني :أثدت أصحذب الزهري مذلك،
ومةمر ويونس ،وكذنوا بذملني به(.)1
فذلراجح إ ًا بن الزهري هو مذ رواه مةمر ،وبدد الرمحن بن إتسحذق مرتسال.

احلديث اخلامس(( :أن رجال أتى النيب  ليستأذنه يف قتل رجل من املنافقني...
احلديث)).

قذل ابن أيب حذُت :تسألت أيب بن حديث رواه بدد الرزاق ،بن مةمر ،بن الزهري،
بن بطذء بن يزيد ،بن بديد هللا بن بدي بن اخليذر ،بن بدد هللا بن بدي األنصذري ،بن
النيب  :أن رجال أتى النيب  ليساأ نه يف قال رجل من املنذفقني…احلديث؟ قذل أيب:
هذا خطأ؛ إمنذ هو :بن بديد هللا ابن بدي ،بن النيب  ،مرتسل ،قلت أليب :اخلطأ ممن
هو؟ قذل :من بدد الرزاق(.)2
ختريج احلديث:
* أخرجه أمحد يف املسند

()3

(73/39ح )23670ومن طريقه أبو نةيم يف مةرفة

( )1شرح بلل الرتمذي ،البن رجب (.)480/2
( )2الةلل ،البن أيب حذُت (.)329/3
( ) 3وقع خطأ يف املطدوع من مسند أمحد طدةة مؤتسسة الرتسذلة ،فجذء فيهذ( :بن بدد الرزاق ،بن مةمر،
بن الزهري ،بن بطذء بن يزيد ،بن بديد هللا بن بدي بن اخليذر أن رجالً من األنصذر حدثه)،
فأهبم الصحذيب ،والصواب يف مسند أمحد تسمية الصحذيب ،كمذ جذء يف املسند املةالي ،البن حجر
( ،)313/3وكذلك يف طدةة دار الكاب الةلمية ترقيم حممد بدد السال الشذيف
(505/5ح :)23733حدثنذ بدد الرزاق ،ثنذ مةمر ،بن الزهري ،بن بطذء بن يزيد ،بن بديد هللا
بن بدي بن اخليذر ،بنه به -يةين بن بدد هللا بن بدي األنصذري -مث قذل :رواه ابن جريج :بن
الزهري ،بن بطذء ،بن بديد هللا بن بدي ،بن رجل من األنصذر مل يسمه.
فذلصواب أنه ورد يف مسند أمحد باسمية الصحذيب ويدل بلى لك أن ابن حجر كر رواية بدد الرزاق ،بن
ابن جريج بةد رواية بدد الرزاق بن مةمر مدذشرة للامييز بينهذ وبيذن أن الاصريح ابالتسم وقع يف رواية بدد
الرزاق ،بن مةمر ،فلةل أحد النسذخ أو احملقق نقل اتسم الرجل من الروايت األخرى.
- 229 -

األحاديث اليت قيل :إن عبد الرزاق أخطأ فيها خترجيًا ودراسة ،د .سارة بنت عزيز الشهري

الصحذبة ( ،)1729/3وعبد بن محيد يف املسند (177ح ،)490واملروزي يف تةظيم قدر
الصالة (913/2ح ،)958وأبو نةيم يف مةرفة الصحذبة ( ،)1729/3وابن بسذكر يف
اتريخ دمشق ( )111/8من طريق إسحاق بن راهويه ،وابن حدذن يف الصحيح
(309/13ح ،)5971من طريق حممد بن محاد الطهراين ،وأبو نةيم يف مةرفة الصحذبة
( ،)1729/3من طريق احلسن بن علي اخلالل ،وابن قذنع يف مةجم الصحذبة (،)142/2
والديهقي يف الكربى (512/3ح  ،)6502ويف الصغرى ( ،)281/3وابن الدنذء يف فضل
الاهليل (77ح ،)45والدغوي يف مةجم الصحذبة ( ،)262/4من طريق أمحد بن منصور
الرمادي ،والفسوي يف املةرفة والاذريخ ( ،)262/1والديهقي يف الكربى
(512/3ح ،)6502من طريق سلمة بن شبيب ،وعلي بن عبد هللا ابن املديين ،مثذنياهم
بن عبد الرزاق يف مصنفه (163/10ح ،)18688به ،تسوى رواية بدد بن محيد ففيهذ بن
بديد هللا بن بدي مرتسالً ،بنحوه.
* وأخرجه مال يف املوطأ (239/2ح ،)592ومن طريقه الشذفةي يف املسند
( ،)320واملروزي يف تةظيم قدر الصالة (911/2ح ،)955واجلوهري يف مسند املوطأ
(187ح ،)194والديهقي يف الكربى (340/8ح ،)16825ويف الشةب
(291/4ح ،)2539وابن بدد الرب يف الامهيد ( ،)163/10وابن بشكوال يف غوامض
األمسذء املدهمة ( ،)226/1وأمحد يف املسند (73/39ح ،)23670واملروزي يف تةظيم قدر
الصالة (913/2ح ،)958وابن بدد الرب يف الامهيد ( ،)161/10من طريق ابن جريج،
واملروزي يف تةظيم قدر الصالة (913/2ح ،)958وابن بدد الرب يف الامهيد (،)165/10
من طريق الليث بن سعد ،واملروزي يف تةظيم قدر الصالة (913/2ح ،)958وابن
بدد الرب يف الامهيد ( ،)165/10من طريق سفيان بن عيينة،
واملروزي يف تةظيم قدر الصالة (914/2ح ،)960من طريق صاحل بن كيسان،
واجلوهري يف مسند املوطأ (190ح )198مةل ًقذ من طريق عقيل بن أيب خالد ،وابن
بدد الرب يف الامهيد ( ،)166/10من طريق عبد هللا بن عبد هللا بن أيب أويس ،وحممد بن
عبد هللا بن مسلم الزهري ،مثذنياهم عن الزهري به ،ورواية مذلك ،وتسفيذن بن بيينة ،بن
بديد هللا بن بدي بن اخليذر مرتسلة ،ورواية ابن جريج ،والليث بن تسةد ،وبقيل بن خذلد،
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وابن أخي الزهري :بن بديد هللا بن بدي بن اخليذر أن رجالً من األنصذر حدثه ،ورواية
نفرا من
صذحل بن كيسذن ،وابن أيب أويس ،أن بديد هللا بن بدي بن اخليذر حدثه ،أن ً
األنصذر حدثوه ،أن رتسول  بينمذ هو جذلس…احلديث ،بنحوه.
دراسة احلديث:
هذا احلديث اخالف فيه بلى بدد الرزاق بلى وجهني:
الوجه األول :عبد الرزاق ،عن معمر ،عن عطاء بن يزيد الليثي ،عن عبيد هللا بن
عدي بن اخليار ،عن عبد هللا بن عدي النصاري موصولً.
رواه بن بدد الرزاق :اجلمذبة من أصحذبه ،وفيهم كدذر أصحذبه :أمحد وبلي بن
املديين.
الوجه الثاين :عبد الرزاق ،عن معمر ،عن عطاء بن يزيد الليثي ،عن عبيد هللا بن
عدي بن اخليار مرسالً.
رواه بن بدد الرزاق بدد بن محيد.
واحملفوظ بن بدد الرزاق هو مذ رواه اجلمذبة من أصحذبه ابلوصل.
وقد هب أبو حذُت إىل ختطئة بدد الرزاق يف الوجه احملفوظ بنه ،قذل ابن أيب حذُت:
قذل أيب :هذا خطأ؛ إمنذ هو :بن بديد هللا بن بدي ،بن النيب  ،مرتسالً ،قلت أليب:
اخلطأ ممن هو؟ قذل :من بدد الرزاق.
مةمرا قد توبع بلى الوصل بن الزهري ،فرواه
ويشكل بلى قول أيب حذُت هذا أن ً
أكثر أصحذب الزهري ابلوصل ،تسوى مذلك وابن بيينة ،فرواياهمذ مرتسلة ،كمذ هو ظذهر يف
الاخريج.
ومذ كره أبو حذُت يوجه ابحامذلني:
األول :أن يكون أبو حذُت رجح يف االخاالف بلى الزهري رواية من أرتسل ،ولذا
خطأ بدد الرزاق يف الوصل.
الثذين :أن يكون أبو حذُت وقف بلى طريق بن مةمر ابإلرتسذل ،فرجح اإلرتسذل بن
مةمر وخطأ بدد الرزاق يف الوصل.
وبلى كل حذل فةدد الرزاق إن كذن أخطأ فخطؤه يف تسمية الصحذيب ،والصواب
بد تسمياه كمذ جذء بن اجلمع من أصحذب الزهري.

احلديث السادس(( :ثالث من كن فيه ،فقد وجد حالوة اإلميان :اإلنفاق من
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اإلقتار… احلديث)).

قذل ابن أيب حذُت :وتسألت أيب ،وأاب زربة ،بن حديث رواه بدد الرزاق ،بن مةمر،
بن أيب إتسحذق ،بن صلة ،بن بمذر ،بن النيب(( :ثالث من كن فيه ،فقد وجد حالوة
اإلميذن :اإلنفذق من اإلقاذر ...احلديث))؟ فقذال :هذا خطأ؛ رواه الثوري ،وشةدة ،وإتسرائيل
ومجذبة؛ يقولون :بن أيب إتسحذق ،بن صلة ،بن بمذر ،قوله ،ال يرفةه أحد منهم،
والصحيح :موقوف بن بمذر ،قلت هلمذ :اخلطأ ممن هو؟ قذل أيب :أراه من بدد الرزاق ،أو
من مةمر؛ فإهنمذ مجيةذ كثريا ِ
اخلطأ ،وقذل أبو زربة :ال أبرف هذا احلديث من حديث
ً
مةمر ،مث قذل :من يقول هذا؟ قلت :حدثنذ شيخ بواتسط يقذل له :ابن الكويف ،بن
بدد الرزاق ،فسكت(.)1
ختريج احلديث:
* أخرجه البزار يف املسند (232/4ح ،)1396والاللكذئي يف شرح أصول االباقذد
(1009/5ح ،)1698وابن حجر يف تغليق الاةليق ( ،)39/2من طريق عبد الرمحن بن
أيب حامت ،وابن بسذكر يف اتريخ دمشق ( ،)452/43من طريق أمحد بن كعب الواسطي،
ثالثاهم بن احلسني بن عبد هللا الكويف ،به ،بنحوه.
* وأخرجه ابن األبرايب يف مةجمه (377/1ح ،)721بن حممد بن الصباح
الصغاين ،وابن حجر يف تغليق الاةليق ( ،)38/2من طريق أمحد بن منصور الرمادي،
مرفوبذ ،إال
كالمهذ بن عبد الرزاق بن مةمر يف جذمةه (386/10ح ،)19439به ً
رواية الرمذدي فقد جذءت موقوفة ،بنحوه.
* وأخرجه وكيع يف الزهد (504ح ،)241وابن أيب شيدة يف املصنف
(172/6ح ،)30440ويف اإلميذن (48ح ،)131وأبو بكر اخلالل يف السنة
(61/5ح ،)1615وابن حدذن يف روضة الةقالء ( ،)74والديهقي يف الشةب
(151/1ح206/11( ،)48ح ،)8418والسمةذين يف آداب اإلمالء واالتسامالء (،)121
( )1الةلل ،البن أيب حذُت (.)214/5
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وابن بسذكر يف اتريخ دمشق ( ،)452/43وابن حجر يف تغليق الاةليق ( ،)36/2من
طريق سفيان الثوري ،وأبو احلسن الكاليب يف أحذديثه (20ح ،)18من طريق يوسف بن
أسباط ،والاللكذئي يف شرح أصول االباقذد (1016/5ح ،)1713من طريق فطر بن
خليفة ،والديهقي يف الكربى (526/13ح ،)10726من طريق خديج بن معاوية ،وابن
بسذكر يف اتريخ دمشق ( ،)452/43وابن حجر يف تغليق الاةليق ( ،)37/2من طريق
شعبة بن احلجاج ،وابن بسذكر يف اتريخ دمشق ( ،)452/43من طريق هارون بن سعد،
وابن حجر يف تغليق الاةليق ( ،)37/2من طريق زهري بن معاوية،
وابن حجر يف الفاح ( )134/1مةل ًقذ ،بن إسرائيل بن يونس ،مثذنياهم بن أيب
إسحاق السبيعي به ،من قول بمذر بن يتسر موقوفًذ ،بنحوه.
دراسة احلديث:
هذا احلديث اخالف فيه بلى بدد الرزاق بلى وجهني:
الوجه األول :عبد الرزاق ،عن معمر ،عن أيب إسحاق ،عن صلة ،عن عمار
مرفوعا:
ً
رواه بن بدد الرزاق بلى هذا الوجه كل من:
احلسني بن بدد هللا الكويف الواتسطي إمذ مسجد الةوا بن حوشب ،روى بن النضر
بن مشيل ،وبدد الرزاق ،قذل ابن أيب حذُت :مسةت منه مع أيب وكذن صدوقًذ ،وقذل ابن حجر:
تفرد ابن الكويف برفةه وهو ضةيف ،تويف تسنة (260ه) (.)1
وحممد بن إتسحذق الصغذين ،أبو بكر نزيل بغداد ،ثقة ثدت ،تويف تسنة (270ه) (.)2
الوجه الثاين :عبد الرزاق ،عن معمر ،عن أيب إسحاق ،عن صلة ،عن عمار
موقوفًا:
رواه بن بدد الرزاق كل من:
( )1اجلرح والاةديل ( ،)58/3خماصر زوائد مسند الدزار ،البن حجر (.)74/1
( )2الاقريب (.)467
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إتسحذق بن إبراهيم الدبري يف املصنف ،كره ابن بدي فقذل :اتساُصغر يف
بدد الرزاق ،أحضره أبوه بنده وُهو صغري جدا ،فكذن يقول :قرأا بلى بدد الرزاق ،قرأ غريه؛
احدا من طريق ابن أنةم
ت :تسذق له حديثًذ و ً
وحدث بنه أبحذديث ُمنكرة ،قذل الذهيب قُ ْل ُ
اإلفريقي حيامل مثله ،فأين األحذديث الذي ادبى أهنذ له منذكري ،والدَّبري صدوق حماج به
يف الصحيح ،مسع كادًذ ،فأداهذ كمذ مسةهذ ،وقذل احلذكم وتسألاه -يةين الدارقطين -بن
إتسحذق الدبري؟ فقذل :صدوق مذ رأيت فيه خالفًذ ،إمنذ قيل :مل يكن من رجذل هذا الشأن،
قلت :ويدخل يف الصحيح؟ قذل :أي وهللا ،تويف تسنة (285ه) (.)1
وأمحد بن منصور الرمذدي ،قذل مسلمة بن قذتسم :ثقة مشهور ،وقذل اخلليلي :ثقة،
آخر من روى بنه من الثقذت إمسذبيل الصفذر ،وقذل ابن أيب حذُت :كادنذ بنه مع أيب وكذن
أيب يوثقه ،و كره ابن حدذن يف الثقذت وقذل :كذن مساقيم األمر يف احلديث ،وقذل
الدارقطين :ثقة ،تويف تسنة 265ه(.)2
وقد صرح خبطأ الوجه املرفوع أبو حذُت وأبو زربة الرازين ،فقذل ابن أيب حذُت نقالً
بنهمذ :قذال :هذا خطأ؛ رواه الثوري ،وشةدة ،وإتسرائيل ومجذبة؛ يقولون :بن أيب إتسحذق،
بن صلة ،بن بمذر ،قوله ،ال يرفةه أحد منهم ،والصحيح :موقوف بن بمذر ،قلت هلمذ:
اخلطأ ممن هو؟ قذل أيب :أراه من بدد الرزاق ،أو من مةمر؛ فإهنمذ مجيةذ كثريا ِ
اخلطأ ،وقذل
ً
أبو زربة :ال أبرف هذا احلديث من حديث مةمر ،مث قذل :من يقول هذا؟ قلت :حدثنذ
شيخ بواتسط يقذل له :ابن الكويف ،بن بدد الرزاق ،فسكت.
أيضذ ابن رجب فقذل :هذا األثر مةروف من رواية أيب
و هب إىل ختطئة الوجه املرفوع ً
إتسحذق ،بن صلة بن زفر ،بن بمذر ،رواه بنه الثوري ،وشةدة ،وإتسرائيل ،وغريهم ،وروي
مرفوبذ ،أخرجه الدزار وغريه ،ورفْ ةُهُ وهم ،قذله
بن بدد الرزاق ،بن مةمر ،بن أيب إتسحذق ً
( )1الكذمل ( ،)560/1تسؤاالت الدارقطين رواية احلذكم ( ،)105تسري أبال الندالء ،للذهيب
(.)417/13
( )2اجلرح والاةديل ( ،)78/2هتذيب الكمذل ( ،)145/1هتذيب الاهذيب (.)84/1
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أبو زربة وأبو حذُت الرازين ،وتردد أبو حذُت هل اخلطأ منسوب فيه إىل بدد الرزاق أو مةمر،
مرفوبذ من وجهني
ومةمر ليس ابحلذفظ حلديث الةراقيني كمذ كر ابن مةني وغريه ،وقد روي ً
آخرين وال يثدت واحد منهمذ(.)1
وقذل ابن حجر بةد أن كره موقوفًذ :وهكذا روينذه يف جذمع مةمر بن أيب إتسحذق،
وكذا حدث به بدد الرزاق يف مصنفه بن مةمر ،وحدث به بدد الرزاق آبخرة فرفةه إىل النيب
 ،كذا أخرجه الدزار يف مسنده ،وابن أيب حذُت يف الةلل ،كالمهذ بن احلسن بن بدد هللا
الكويف ،وكذا رواه الدغوي يف شرح السنة من طريق أمحد بن كةب الواتسطي ،وكذا أخرجه بن
()2
مرفوبذ(.)3
األبرايب يف مةجمه بن حممد بن الصدذح الصغذين ثالثاهم بن بدد الرزاق ً
مجيةذ بلى أن الوجه املرفوع خطأ ،مث تردد الرازين يف حتديد من وقع منه
فذتفقوا ً
اخلطأ ،أهو مةمر بن راشد ،أو بدد الرزاق.
وأملح الدزار إىل حتميل احلسني بن بدد هللا الكويف اخلطأ فقذل :وهذا احلديث قد رواه
غري واحد ،بن أيب إتسحذق ،بن صلة ،بن بمذر موقوفًذ وأتسنده هذا الشيخ-يةين احلسني
الكويف ،-بن بدد الرزاق.
والذي يظهر يل وهللا أبلم أن اخلطأ وقع من بدد الرزاق ،رفةه آبخره ،فذحلديث يرويه
بدد الرزاق ،بن مةمر بن راشد يف جذمةه موقوفًذ ،وكذلك رواه الدبري يف املصنف بن
بدد الرزاق موقوفًذ ،وبليه فمذ جذء ابلرفع مسةه من بدد الرزاق بةد اخاالطه فإنه قد تغري
آبخره.

( )1فاح الدذري ،البن رجب (.)134/1
( ) 2جذء يف املطدوع من فاح الدذري :هكذا ثالثة والصواب اثنذن ،فمن رواه ابلرفع بن بدد الزاق احلسني
الكويف والصغذين ،فلةل ابن حجر أو أحد النسذخ ظن أمحد بن كةب الواتسطي مع من رواه بن بدد
الرزاق ابلرفع ،والصواب أنه إمنذ يروي بن احلسني الكويف كمذ هو اثبت يف املصذدر اليت خرجت هذا
احلديث.
( )3فاح الدذري ،البن حجر (.)82/1
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احلديث السابع(( :إن هذه اآلية حني أنزلت غمت أصحاب رسول هللا 

فقالوا:))...:

قذل ابن أيب حذُت :تسألت أيب بن حديث رواه بدد الرزاق ،بن جةفر بن تسليمذن

الضدةي ،بن محيد األبرج ،بن جمذهد؛ قذل :كنت بند ابن بمر ،فقرأ :ﱣﭐ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱢ [ الدقرة ،]283 :فدخلت بلى ابن
بدذس ،فذكرت لك له ،فقذل :يرحم هللا ابن بمر ،إن هذه اآلية حني أنزلت غمت
أصحذب رتسول هللا  فقذلوا :ي رتسول هللا ،هلكنذ؛ فنزلت :ﱣﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ

ﲲﱢ [ الدقرة ،]289 :قذل أيب :كنت مةجدًذ هبذا احلديث حىت أصدت له بورة؛
رأيت يف رواية أيب ظفر ،بن جةفر بن تسليمذن ،بن محيد األبرج ،بن الزهري ،بن رجل،
بن ابن بمر ،بن النيب  ،قذل أيب :وهذا الرجل هو تسةيد بن مرجذنة.
ومنهم من يروي بن الزهري ،بن تسذمل ،وخيطئ فيه.
()1
وأكثرهم يقولون :بن تسةيد بن مرجذنة ،فةلمت أن حديث بدد الرزاق خطأ .
ختريج احلديث:
* أخرجه بدد الرزاق يف تفسريه (381/1ح.)374
* وأخرجه الطربي يف الافسري ( ،)133/5من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري،
وابن املنذر يف الافسري ( ،)96/1من طريق حممد بن أابن ،وابن منده يف اإلميذن
(368/1ح ،)206حممد بن محاد الطهراين ،ثالثاهم بن عبد الرزاق به ،بنحوه.
* وأخرجه أمحد يف املسند (149/5ح ،)2( )3070ومن طريقه ابن اجلوزي يف
( )1الةلل ،البن أيب حذُت (.)667/4
( ) 2كره أمحد يف مسند ابن بدذس رضي هللا بنه ،وكذلك الطرباين جةله يف مسند تسةيد بن مرجذنة ،بن
ابن بدذس ،و كره الدارقطين يف الةلل ( )223/13فقذل :وتسئل بن حديث جمذهد ،بن ابن بمر،
وابن بدذس ،وال مشذحة يف لك فكال الصحذبيني حضرا القصة.
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نواتسخ احلديث (91ح ،)81من طريق معمر ،بن محيد بن قيس األعرج به ،بنحوه.
* وأخرجه احملذتسيب يف فهم القرآن ( ،)436والفسوي يف املةرفة والاذريخ (،)404/1
والطحذوي يف شرح مشكل اآلاثر (311/4ح ،)1626الديهقي يف الشةب
(509/1ح ،)324من طريق إبراهيم بن سعد ،وابن أيب شيدة يف املصنف
(224/7ح ،)35528واحملذتسيب يف فهم القرآن ( ،)436والطربي يف تفسريه
(108/6ح ،)6462والنحذس يف النذتسخ واملنسوخ ( ،)275واحلذكم يف املسادرك
(315/2ح ،)3133وابن اجلوزي يف نواتسخ القرآن (91ح ،)80من طريق سفيان بن
حسني ،والطربي يف تفسريه (105/6ح ،)6459والطحذوي يف شرح مشكل اآلاثر
(311/4ح ،)1627من طريق يونس بن يزيد ،وابن أيب حذُت يف الافسري
(24/1ح ،)1289والطرباين يف الكدري (316/10ح ،)10770من طريق القاسم بن
هزان ،والطربي يف تفسريه (105/6ح ،)6458والطرباين يف الكدري
(316/10ح ،)10769من طريق يزيد بن أيب حبيب ،والدارقطين يف الةلل (،)223/13
مةل ًقذ بن عبد هللا بن بديل ،تسااهم بن الزهري ،بن تسةيد بن مرجذنة ،بن ابن بمر ،يف
رواية اجلميع ،هكذا يف رواية إبراهيم بن تسةد بند احملذتسيب :بن الزهري ،بمن مسع تسةيد بن
مرجذنة ،وبند الفسوي والديهقي :بن الزهري ،بمن حدثه ،بن تسةيد بن مرجذنة ،ويف رواية
تسفيذن بن حسني :بن الزهري ،بن تسذمل ،بن ابن بمر ،ويف رواية بديد هللا بن بديل :بن،
الزهري ،بن بديد هللا بن بدد هللا ،بن بمر ،بنحوه.
دراسة احلديث:
هذا احلديث اخالف فيه بلى جةفر بن تسليمذن بلى وجهني:
الوجه األول :جعفر بن سليمان الضبعي ،عن محيد األعرج ،عن جماهد ،عن ابن
عمر :
وهذا الوجه رواه بن جةفر بن تسليمذن بدد الرزاق بن مهذ الصنةذين.
الوجه الثاين :جعفر بن سليمان ،عن محيد األعرج ،عن الزهري ،عن رجل ،عن
ابن عمر:
- 237 -

األحاديث اليت قيل :إن عبد الرزاق أخطأ فيها خترجيًا ودراسة ،د .سارة بنت عزيز الشهري

رواه بن جةفر بن تسليمذن :بدد السال بن مطهر الدصري ،وثقه ابن مةني ،و كره
ابن حدذن يف الثقذت ،ووثقه الذهيب ،وقذل أبو حذُت :صدوق ،تويف تسنة 224ه(.)1
وقد خذلف فيه بدد الرزاق أاب ظفر ،والصواب مذ رواه أبو ظفر ،فهذا اإلتسنذد إمنذ
يةرف من طريق جةفر بن تسليمذن بن محيد األبرج ،بن الزهري ،فأخطأ فيه بدد الرزاق
وجةله بن جمذهد ،بن ابن بمر.
وقد هب إىل ختطئة الوجه األول :جةفر بن تسليمذن الضدةي ،بن محيد األبرج ،بن
جمذهد ،بن ابن بمر  ،الذي رواه بدد الرزاق كلٌّ من:
أبو حذُت ،فقذل ابن أيب حذُت :تسألت أيب بن حديث رواه بن بدد الرزاق ،بن جةفر
بن تسليمذن الضدةي ،بن محيد األبرج ،بن جمذهد؛ قذل :كنت بند ابن بمر ،فقرأ… ،قذل
أيب :كنت مةجدًذ هبذا احلديث حىت أصدت له بورة؛ رأيت يف رواية أيب ظفر ،بن جةفر بن
تسليمذن ،بن محيد األبرج ،بن الزهري ،بن رجل ،بن ابن بمر ،بن النيب  ،قذل أيب:
وهذا الرجل هو تسةيد بن مرجذنة ،ومنهم من يروي بن الزهري ،بن تسذمل ،وخيطئ فيه،
وأكثرهم يقولون :بن تسةيد بن مرجذنة ،فةلمت أن حديث بدد الرزاق خطأ.
والدارقطين قذل :يرويه جةفر بن تسليمذن الضدةي ،واخالف بنه ،فرواه بدد الرزاق،
بن جةفر بن تسليمذن ،بن محيد األبرج ،بن جمذهد ،بن ابن بمر ،ومل ياذبع بلى هذا
القول ،وغريه يرويه بن جةفر ،بن القذتسم بن هزان ،بن الزهري ،بن تسةيد بن مرجذنة ،بن
ابن بمر ،وهذا أشده ابلصواب من قول بدد الرزاق.
ويددو وهللا أبلم أن نسخة الدارقطين قد وقع فيهذ تسقط يف هذا املوضع ،فقوله وغريه
يرويه بن جةفر تسقط بةده تسطر ،وميكن أن يكون تامة الكال فيه ليساقيم النص بقول:
«وغريه يرويه بن جةفر ،بن محيد األبرج ،بن الزهري ،بن تسةيد بن مرجذنة ،بن ابن
بمر ،وكذلك رواه الوليد من مسلم ،بن القذتسم بن هزان ،بن الزهري.»....
وبلى مذ تسدق فةدد الرزاق أخطأ يف جةل اإلتسنذد بن جةفر بن محيد ،بن جمذهد،
( )1اجلرح والاةديل ( ،)48/1تسؤاالت الدارقطين رواية الربقذين ( ،)48تسري أبال الندالء (.)468/8
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بن ابن بمر وحيامل أن يكون بدد الرزاق نقل رواية مةمر ،بن محيد األبرج ،بن جمذهد،
بن ابن بمر إىل رواية جةفر ،فإن بدد الرزاق قد رواه بن مةمر هكذا ،أخرج هذه الرواية
أمحد كمذ هو ظذهر يف الاخريج.
أيضذ من بدد الرزاق ،ونقل
أيضذ أن تكون رواية بدد الرزاق بن مةمر خطأ ً
وحيامل ً
بدد الرزاق اخلطأ إليهذ من رواية جةفر بن تسليمذن ،بةد أن أخطأ فيه ،وهذا االحامذل
أقرب ،وممذ يقوي لك أن بدد الرزاق انفرد برواية مةمر ومل أجد هذا الطريق إال بند أمحد.
مةمرا يف هذه الرواية بن محيد األبرج ،بن جمذهد ،بن ابن بمر ،قد
وكذلك فإن ً
خذلف فيهذ جةفر بن تسليمذن يف احملفوظ بنه من رواية أيب ظفر.
وممذ يؤيد صحة الوجه الذي رواه جةفر بن تسليمذن ،بن محيد ،بن الزهري ،بن
اتفذق اجلمع من الرواة كمذ هو ظذهر يف الاخريج يف رواية هذا احلديث
رجل ،بن ابن بمر ُ
بن الزهري ،بن تسةيد بن مرجذنة ،بن ابن بمر ،وهذا الوجه هو الصواب بن الزهري.
قذل الدارقطين :واخالف بن الزهري؛ فرواه تسفيذن بن حسني ،بن الزهري ،بن تسذمل،
بن أبيه ،وخذلفه بدد هللا بن بديل ،فرواه بن الزهري ،بن بديد هللا بن بدد هللا ،بن ابن
بمر ،وكالمهذ وهم ،والصحيح حديث تسةيد بن مرجذنة.
تدقى يف هذا الوجه الراجح بن الزهري أمر مهم يساحسن اإلشذرة إليه ،وهو أن بةض
الروايت جذءت بن الزهري ،بمن مسع أو بمن حدثه بن تسةيد بن مرجذنة كمذ هو ظذهر
يف الاخريج.
وقد رواه بن الزهري أربةة من الرواة ،ثالثة منهم وهم :يونس بن يزيد ،ويزيد بن
حديب ،والقذتسم بن هزان كروه بن الزهري ،بن تسةيد بن مرجذنة ماصل ليس بينهمذ أحد،
بل جذء الاصريح ابلاحديث بني الزهري وتسةيد بن مرجذنة يف رواية يزيد بن أيب حديب بند
الطربي يف الافسري (105/6ح ،)6458فقذل :بن حيوة بن شريح قذل ،مسةت يزيد بن أيب
حديب يقول :قذل ابن شهذب :حدثين تسةيد ابن مرجذنة.
وكذلك جذء الاصريح ابلاحديث يف رواية القذتسم بن هزان بند ابن بسذكر يف اتريخ
دمشق ( :)215/49بن القذتسم بن هزان ،قذل :حدثين الزهري أن ابن بمر قرأ يف املسجد
 هلل مذ يف السموات ومذ يف األرض وإن تددوا مذ يف أنفسكم أو ختفوه حيذتسدكم به هللا،-- 239 -
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قذلوا :وإا لنؤاخذ مبذ نوتسوس به أنفسنذ ونشج بند لك حىت أمسةهذ ابن بدذس وهو يف
احية املسجد ،قذل الزهري :فحدثين تسةيد بن مرجذنة أنه حضر ابن بمر ،وكذلك جذء بند
ابن أيب حذُت يف الافسري (24/1ح… :)1289القذتسم بن هزان اخلوالين ،ثنذ الزهري ،ثنذ
تسةيد بن مرجذنة قذل :قذل ابن بدذس.
وانفرد إبراهيم بن تسةد بن الزهري فجذء يف رواياه كر الواتسطة بني الزهري وتسةيد
بن مرجذنة كمذ هو ظذهر يف الاخريج.
والصواب وهللا أبلم رواية اجلمع من الرواة إبثدذت السمذع واالتصذل فإن يف مسذع
إبراهيم بن تسةد من الزهري كالمذً ،وقذل صذحل بن حممد احلذفظ :مسذبه من الزهري ليس
بذاك؛ ألنه كذن صغريا حني مسع من الزهري(.)1

احلديث الثامن :عن أم كرز ،أهنا سألت رسول هللا  عن العقيقة فقال(( :نعم ،عن
إًنث)).
الغالم شااتن ،وعن األنثى واحدة ،ول يضركم ذكر ًاًن كن أو ً

قذل الدارقطين ،حدثنذ أبو بكر النيسذبوري ،قذل :حدثنذ احلسن بن حيىي ،قذل :أخربا
بدد الرزاق ،قذل :أخربا ابن جريج ،قذل :أخربين بديد هللا بن أيب يزيد ،بن تسدذع بن اثبت
بن تسدذع ،أن حممد بن اثبت بن تسدذع أخربه أن أ كرز أخربته ،أهنذ تسألت رتسول هللا 
بن الةقيقة فقذل(( :نةم ،بن الغال شذاتن ،وبن األنثى واحدة ،وال يضركم كر ًاا كن أو
إا ًاث)).
قذل أبو بكر :الذي بندي يف هذا احلديث أن بدد الرزاق أخطأ فيه؛ ألنه ليس فيه
حممد بن اثبت ،إمنذ هو تسدذع بن اثبت ابن بم حممد بن اثبت ،ألنه ليس يف هذا احلديث.
حدثنذ النيسذبوري ،قذل :حدثين يوتسف بن تسةيد بن مسلم ،قذل :حدثنذ حجذج،
بن ابن جريج قذل :أخربين بديد هللا بن أيب يزيد ،أن تسدذع بن اثبت ابن بم حممد بن اثبت
بن تسدذع أخربه ،أن أ كرز أخربته ،أهنذ تسألت النيب  بن الةقيقة ،فقذل(( :نةم ،بلى

( )1هتذيب الكمذل (.)92/2
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الذكر اثناذن ،وبلى األنثى واحدة ،وال يضركم أ كر ًاا كن أ إا ًاث)) (.)1

ختريج احلديث:
* أخرجه الرتمذي يف السنن (98/4ح ،)1516بن احلسن اخلالل،
وأمحد يف املسند (371/45ح ،)27373وخيثمة بن تسليمذن األطرابلسي يف جزء
له فيه حديث بدد الرزاق ( ،)20والطرباين يف الكدري (166/25ح ،)405واملزي يف هتذيب
الكمذل ( ،)549/24من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ،والدارقطين يف الةلل
( ،)396/15من طريق احلسن بن حيي ،أربةاهم بن عبد الرزاق يف املصنف
(327/4ح )7954به ،ورواية الدبري بند الطرباين فيهذ :أن تسدذع بن اثبت يزبم أن حممد
بن اثبت بن تسدذع أخربه ،وبند خيثمة بن تسليمذن :أن تسدذع بن اثبت ابن بم حممد بن
تسدذع أخربه ،بنحوه.
* وأخرجه النسذئي يف السنن (165/7ح ،)4218ويف الكربى (76/3ح،)4544
من طريق حيي بن سعيد القطان ،وأمحد يف املسند (371/45ح ،)27374والدارقطين يف
الةلل ( ،)397/15من طريق حممد بن بكر الربساين ،والدارقطين يف الةلل (،)396/15
من طريق أيب عاصم الضحاك بن خملد ،وحجاج املصيصي ،أربةاهم بن عبد املل بن
جريج ،بن تسدذع بن اثبت ،بن أ كرز من غري كر حممد بن اثبت بن تسدذع ،وزاد حيىي بن
تسةيد ،وحممد بن بكر ،وحجذج ،بن تسدذع بن اثبت ابن بم حممد بن اثبت ،بن أ كرز،
بنحوه.
دراسة احلديث:
هذا احلديث اخالف فيه بلى ابن جريج بلى مخسة أوجه:
الوجه األول :ابن جريج ،عن عبيد هللا بن أيب يزيد ،عن سباع بن ثبت ،عن
حممد بن ثبت بن سباع ،عن أم كرز:
( )1الةلل للدارقطين (.)396/15
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رواه بنه بدد الرزاق ورواه بن بدد الرزاق أربةة وهم:
احلسن بن بلي احللواين ،ثقة حذفظ له تصذنيف ،تسدق الكذ بليه يف احلديث الرابع.
وأمحد بن حممد بن حندل الشيدذين ،ثقة حذفظ فقيه حجة ،تسدق الكال بليه يف
احلديث األول.
واحلسن بن حيىي ابن كثري الةنربي املصيصي ،ال أبس به(.)1
وإتسحذق بن إبراهيم الدَّب ِري صذحب بدد الرزاق ،اتساصغروه يف بدد الرزاق ،صدوق،
تسدق الكال بليه يف احلديث السذدس.
وقد جذء بن الدبري يف اجلزء الذي رواه بنه خيثمة بن تسليمذن األطربلسي «أن
تسدذع بن اثبت ابن بم حممد بن تسدذع أخربه أن أ كرز» ،فجذء به بلى الصواب ولةل
الاصويب من أحد النسذخ فذحملفوظ بن الدبري وبن بدد الرزاق هو بن ابن جريج ،بن
بديد هللا بن يزيد ،بن تسدذع بن اثبت بن تسدذع ،بن حممد بن اثبت بن تسدذع ،بن أ كرز.
وهلذا خطأ الةلمذء رواية بدد الرزاق هذه قذل أبو بكر النيسذبوري :الذي بندي يف
هذا احلديث أن بدد الرزاق أخطأ فيه؛ ألنه ليس فيه :حممد بن اثبت ،إمنذ هو تسدذع بن
اثبت ابن بم حممد بن اثبت؛ ألنه ليس يف احلديث.
وممذ يؤكد خطأ بدد الرزاق يف هذه الرواية أنه قد اتبةه بن ابن جريج أربةة من الرواة
كمذ تسيأيت يف الوجه الثذين ،ومل يذكروا يف اإلتسنذد حممد بن اثبت ،وإمنذ قذلوا :تسدذع بن اثبت
ابن بم حممد بن اثبت :فجةل بدد الرزاق حممد بن اثبت يف اإلتسنذد ،وليس كذلك فذكر
حممد بن اثبت بن تسدذع كذن يف مةرض الاةريف بسدذع بن اثبت.
الوجه الثاين :ابن جريج ،عن عبيد هللا بن أيب يزيد ،عن سباع بن ثبت ،عن أم
كرز:
رواه بن ابن جريج كل من :حيىي بن تسةيد القطذن ،وحممد بن بكر الربتسذين،
والضحذك بن خملد ،وحجذج املصيصي.
( )1الاقريب (.)164
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فهذا الوجه حمفوظ بن ابن جريج.
الوجه الثالث :عن ابن جريج ،عن عبيد هللا بن أيب يزيد ،عن سباع بن ثبت ،عن الزهري،
عن أم كرز:
()1
ورواه بن ابن جريج إمسذبيل بن إبراهيم بن بلية ،ثقة حذفظ ،تويف تسنة (193ه) .
الوجه الرابع :ابن جريج ،عن عبيد هللا بن أيب يزيد ،عن رجل ،عن عائشة:
رواه بن ابن جريج ،إمسذبيل بن بلية ،تسدق الكال بليه.
وهشذ بن تسليمذن املخزومي ،مقدول(.)2
والوجه الثذلث ،والرابع ابلنظر حلذل رواهتمذ فهمذ حمفوظذن بن ابن جريج ،غري أن
فيهمذ إشكذالً ،فقد كرمهذ الدارقطين يف الةلل يف موضةني بند برضه لالخاالف بلى
يةقوب بن إبراهيم ،بن احلسن بن برفة ،بن ابن
حديث أ كرز ،وجذء هبمذ بنفس اإلتسنذد:
ُ
بلية ،بن ابن جريج ،بن بديد هللا بن أيب يزيد ،بن تسدذع بن اثبت ،بن الزهري ،بن أ
كرز ،مث كره يف حديث بذئشة فقذل :بن يةقوب بن إبراهيم ،بن احلسن بن برفة ،بن
ابن بلية ،بن ابن جريج ،بن بديد هللا بن أيب يزيد ،بن رجل ،بن بذئشة.
فذهلل أبلم أهكذا هي الرواية ،أو وقع تداخل يف النسخ؟
الوجه اخلامس :ابن جريج ،عن عبد هللا بن أيب مليكة ،عن عائشة:
رواه بن ابن جريج ،حيىي بن تسةيد األموي ،قذل أبو بكر األثر  :مسةت أاب بدد هللا
كر حيىي بن تسةيد األموي فقذل :مل يثدت أمر حيىي يف احلديث ،كأنه يقول :كذن يصدق،
وليس بصذحب حديث ،وقذل املرو ي :تسئل اإلمذ أمحد بن حيىي بن تسةيد األموي فقذل:
مل يكن له حركة يف احلديث(.)3
يضذف إىل مذ تسدق أن حيىي بن تسةيد األموي ليس من أصحذب ابن جريج
( )1الاقريب (.)242
( )2الاقريب (.)572
( )3تسؤاالت أمحد ،رواية أيب بكر األثر ( ،)190ورواية املرو ي (.)95
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املةروفني(.)1
فهذا الوجه غري حمفوظ بن ابن جريج.
ومن الةرض السذبق يظهر أن الوجه الراجح بن ابن جريج هو الوجه الثذين؛ لكثرة
وثقة من رواه بن ابن جريج ،وقد هب إىل لك الدارقطين فقذل :واخالف بن ابن جريج؛
فقذل بدد الرزاق :بن ابن جريج ،بن بديد هللا بن أيب يزيد ،بن تسدذع بن اثبت ،أن حممد
بن اثبت بن تسدذع أخربه بن أ كرز ،ووهم فيه ،وخذلفه أصحذب ابن جريج احلفذظ منهم:
حجذج بن حممد ،وابن بكر الربتسذين ،وحيىي القطذن ،وابن بلية ،وأبو بذصم ،رووه ،بن ابن
جريج (.)2

( )1شرح بلل الرتمذي (.)682/2
( ) 2وممذ حيسن الانديه إليه أنه قد وقع تسقط يف هذا املوضع يف الةلل ( ،)394/15فقد جذء يف األصل
كمذ كر احملقق لكاذب الةلل( :وخذلفه أصحذب ابن جريج احلفذظ منهم :حجذج بن حممد ،وابن
بكر الربتسذين ،وحيىي القطذن ،وابن بلية ،وأبو بذصم ،رووه بن ابن جريج ،بن حيىي بن تسةيد ،بن
خماصرا)،وقد أشذر إىل لك أيضذ حمقق الةلل الشيخ حممد صذحل الدابتسي ،فهؤالء
بمرة ،بن بذئشة
ً
الرواة مل يرووه بن بمرة ،بن بذئشة ،وإمنذ رووه بن ابن جريج ،بن بديد هللا بن يزيد ،بن تسدذع بن
اثبت ،بن أ كرز كمذ كرت تسذب ًقذ يف الاخريج.
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنةماه تام الصذحلذت ،حنمده بلى أن حفظ لنذ ديننذ وتسنة ندينذ،
وحنمده تسدحذنه أن تسخرا خلدمة تسنة نديه صلى هللا بليه وتسلم ،وأود يف هنذية هذا الدحث
أن أبرض أهم الناذئج اليت توصلت إليهذ.
تدني من هذا الدحث أن بةض مذ نسب فيه اخلطأ إىل بدد الرزاق مرتدد يف نسداه إىل
بدد الرزاق ،مثذل لك احلديث الثذين والسذدس ،فقد تردد الةلمذء يف حتميل بدد الرزاق
اخلطأ ،وبلى كل حذل فةدد الرزاق الصنةذين رمحه هللا ثقة قد خيطئ ،والسدب يف وقوع اخلطأ
يف رواياه راجع إىل األتسدذب الاذلية:
السبب األول :االخاالط الذي طرأ بلى بدد الرزاق ،فةدد الرزاق قد اخالط يف آخر
بمره غري أن الكشف بن وقع اخلطأ منه هبذا السدب أمر يسري ،و لك راجع إىل أن الةلمذء
قد ميزوا بني من روى بنه قدل االخاالط وبةد االخاالط( ،)1وقد وقع منه لك يف احلديث
األول ،والسذدس من هذا الدحث.
السبب الثاين :االخاصذر يف الرواية ،ووقع لك من بدد الرزاق يف احلديث الثذين
والثذلث.
السبب الثالث :تسلوك اجلذدة ،ووقع لك من بدد الرزاق يف احلديث الرابع.
السبب الرابع :دخول حديث يف حديث ،ووقع لك من بدد الرزاق يف احلديث
السذبع.
السبب اخلامس :كر اتسم راو للاةريف براو يف اإلتسنذد ،فظنه بدد الرزاق يف
اإلتسنذد ،ووقع لك من بدد الرزاق يف احلديث الثذمن.
وبلى كل حذل فمذ وقع يف رواية بدد الرزاق من خطأ هو قطرة يف حبر بلمه ،وهو
وإن كذن قد أصذب يف كثري إال أن بلمذء النقد واجلرح والاةديل أيبون ورود اخلطأ بلى تسنة
رتسول هللا  ،لكنهم مل يرتكوا حديث بدد الرزاق مع بلمهم أنه قد يقع يف رواياه اخلطأ،
( )1مةرفة بلو احلديث ،البن الصالح ( ،)396فاح املغيث (.)377/4
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لكنهم ندهوا بليهذ للاوقي؛ صيذنة حلديث رتسول هللا .
كذن لك مذ توصلت إليه من ناذئج يف هذا الدحث وأوصي مبذ يلي:
 أن حيرص الدذحث بلى برض أقوال الةلمذء بلى بةضهذ يف مثل هذا الدحث ،وأنجذهدا اتسايةذب أقوال الةلمذء بلى الراوي والرواية.
حيذول ً
 أن حيرص الدذحث بلى فهم مدلوالت ألفذظ الةلمذء يف نقدهم للرواة ،وهذا يسالزمن الدذحث دقة ومزيد ابانذء وأتمل قدل إصدار احلكم النهذئي.
ويف اخلاذ فهذا جهد بشري مذ كذن فيه من صواب فداوفيق من هللا ،ومذ ابرتاه من
خطأ وقصور فممذ جدل بليه ابن آد  ،فذلكمذل هلل وحده تسدحذنه وتةذىل.
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املصادر واملراجع
األصدحي ،مذلك بن أنس (املاوىف179 :ه ) 1425 (.ه " .) 2004 -املوطأ"
(حتقيق :حممد األبظمي)(.ط .)1أبوظيب :مؤتسسة زايد بن تسلطذن آل هنيذن لألبمذل
اخلريية واإلنسذنية.
األصدهذين ،أمحد بن بدد هللا أبو نةيم (املاوىف430 :ه ) 1419(.ه ".) 1998 -معرفة
الصحابة" (حتقيق :بذدل بن يوتسف الةزازي)(.ط .)1الريض :دار الوطن للنشر.
األصدهذين ،بدد هللا بن حممد أبو الشيخ األصدهذين (املاوىف369 :ه)  1417 (:ه -
".) 1996ذكر األقران وروايتهم عن بعضهم بعضا" (حتقيق :مسةد
السةدين)(.ط )1دار الكاب الةلمية.
األصدهذين ،بدد هللا بن حممد املةروف ِ
أبيب الشيخ األصدهذين (املاوىف369 :ه ).
(1412ه – ".) 1992طبقات احملدثني أبصبهان والواردين عليها" (حتقيق :بدد
الغفور الدلوشي)(.ط .)2بريوت :مؤتسسة الرتسذلة.
األطرابلسي ،خيثمة بن تسليمذن (املاوىف343 :ه ) 1400( .ه " .) 1980 -جزء ِف ِيه
ِ ِ
الرز ِ
ِ ِ ِ ِ
يم بْ ِن َعبَّاد َّ
َّاق بْ ِن مهَّذ  ،خمطوط
ي" ب ْن بْد ِد َّ
الدبَ ِر ِّ
م ْن َحديث إ ْس َحا َق بْ ِن إبْ َراه َ
نُشر يف برامج جوامع الكلم اجملذين الاذبع ملوقع الشدكة اإلتسالمية.
األندلسي ،خلف بن بدد امللك بن بشكوال (املاوىف578 :ه )1407( .ه)" .غوامض
األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة" (حتقيق :د .بز الدين بلي
السيد ،حممد كمذل الدين بز الدين)(.ط .)1بريوت :بذمل الكاب.
األنصذري ،حممد بن مكر املةروف اببن منظور (املاوىف711 :ه)1414( .ه-
".) 1994لسان العرب"( .ط .)3بريوت :دار صذدر.
الدخذري ،حممد بن إمسذبيل (املاوىف 256ه)1422 ( .ه)".الصحيح"( .احملقق :حممد
زهري بن اصر النذصر)( .ط )1دار طوق النجذة مصورة بن السلطذنية إبضذفة ترقيم
حممد فؤاد بدد الدذقي).
الدخذري ،حممد بن إمسذبيل بن إبراهيم (املاوىف256 :ه )" .التاريخ الكبري" طدع حتت
مراقدة :حممد بدد املةيد خذن (.حيدر آابد ،دائرة املةذرف الةثمذنية).
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الدزار ،أمحد بن بمرو بن بدد اخلذلق( ،املاوىف292 :ه)".) 2009 ( .املسند"( .احملقق:
حمفوظ الرمحن زين هللا) (حقق األجزاء من  1إىل  ،)9وبذدل بن تسةد (حقق األجزاء
من  10إىل  ،)17وصربي بدد اخلذلق الشذفةي (حقق اجلزء  (.)18ط .)1املدينة
املنورة :مكادة الةلو واحلكم.
الدزاز ،مكر بن أمحد (املاوىف345:ه)1431( .ه".) 2010-الفوائد"( .حتقيق :نديل
تسةد جرار)(.ط .)1دار الدشذئر اإلتسالمية.
الدسيت ،بيذض بن موتسى (املاوىف544 :ه )" .مشارق األنوار على صحاح
اآلثر"(.املكادة الةايقة ودار الرتاث).
الدسيت ،حممد بن حدذن (املاوىف354 :ه )" .روضة العقالء ونزهة الفضالء" .حتقيق:
حممد حميي الدين بدد احلميد(.بريوت :دار الكاب الةلمية).
الدسيت ،حممد بن حدذن أبو حذُت(املاوىف354 :ه ) 1393( .ه " .) 1973 -الثقات".
(حتقيق :حممد بدد املةيد خذن)(.ط .)1حيدر آابد :دائرة املةذرف الةثمذنية.
الدسيت ،حممد بن حدذن أبو حذُت(املاوىف354 :ه ) 1408 ( .ه ".) 1988 -اإلحسان
يف تقريب صحيح ابن حبان" ترتيب :األمري بالء الدين بلي بن بلدذن الفذرتسي
(املاوىف 739 :ه )( ،حتقيق :شةيب األرنؤوط)(.ط .)1بريوت :مؤتسسة الرتسذلة.
الدصري ،أمحد بن حممد بن زيد ابن األبرايب (املاوىف340 :ه ) 1418( .ه 1997 -
)" .املعجم" (حتقيق :بدد احملسن احلسيين)(.ط .)1اململكة الةربية السةودية :دار
ابن اجلوزي.
الدغدادي ،أبو بُديد القذتسم بن تسال بن بدد هللا اهلروي (املاوىف224 :ه ) 1384( .ه -
".) 1964غريب احلديث" (حتقيق :د .حممد بدد املةيد خذن)(.ط )1حيدر آابد:
مطدةة دائرة املةذرف الةثمذنية.
الدغدادي ،أمحد بن حممد (املاوىف311 :ه )1410( .ه " .) 1989 -السنة" (حتقيق:
د .بطية الزهراين)(.ط )1الريض :دار الراية.
الدغدادي ،احلسن بن أمحد بن الدنذَّ( ،املاوىف471 :ه )1409 ( .ه)".فضل التهليل
وثوابه اجلزيل" (حتقيق :بدد هللا بن يوتسف اجلديع)(.ط .)1الريض :دار الةذصمة.
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الدغدادي ،زين الدين بدد الرمحن بن أمحد بن رجب (املاوىف795 :ه )1407( .ه )".شرح
علل الرتمذي" (حتقيق :الدكاور مهذ بدد الرحيم تسةيد)(.ط .)1األردن :مكادة
املنذر.
الدغدادي ،حممد بن تسةد بن منيع املةروف اببن تسةد (املاوىف230 :ه ).
(1408ه)".الطبقات الكربى" القسم املامم لاذبةي أهل املدينة ومن بةدهم،
(حتقيق :زيد حممد منصور)(.ط .)2املدينة املنورة :مكادة الةلو واحلكم.
الدغدادي :،بدد الدذقي بن قذنع (املاوىف351 :ه)1418( .ه)" .معجم الصحابة"
(حتقيق :صالح بن تسذمل)(.ط .)1املدينة املنورة :مكادة الغرابء األثرية.
الدغوي ،بدد هللا بن حممد بن بدد الةزيز (املاوىف317 :ه ) 1421( .ه 2000 -
)".معجم الصحابة" (حتقيق :حممد األمني بن حممد اجلكين)(.ط .)1الكويت:
مكادة دار الديذن.
الديهقي ،أمحد بن احلسني أبو بكر (املاوىف458 :ه ) 1413(.ه ".) 1993 -األمساء
والصفات" (حتقيق :بدد هللا بن حممد احلذشدي)(.ط .)1جدة ،مكادة السوادي.
الديهقي ،أمحد بن احلسني أبو بكر (املاوىف458 :ه ) 1423( .ه ".) 2003 -شعب
اإلميان" (حتقيق :بددالةلي حذمد)(.ط .)1الريض :مكادة الرشد.
الديهقي ،أمحد بن احلسني أبو بكر (املاوىف458 :ه )1401( .ه)".العتقاد واهلداية إىل
سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب احلديث" (حتقيق :أمحد بصذ
الكذتب)(.ط .)1بريوت :دار اآلفذق اجلديدة.
الديهقي ،أمحد بن احلسني أبو بكر (املاوىف458 :ه )1412( .ه ".) 1991 -معرفة
السنن واآلثر" (احملقق :بدد املةطي أمني قلةجي)(.ط .)1دمشق :دار قايدة دار
الوبي.
الديهقي ،أمحد بن احلسني بن بلي (املاوىف458 :ه)،1424( .ه".) 2003-السنن
الكربى"( .احملقق :حممد بدد القذدر بطذ)(.ط .)3بريوت :دار الكاب الةلمية.
الرتمذي ،حممد بن بيسى (املاوىف279ه)" .السنن" .حتقيق :أمحد حممد شذكر( .بريوت:
دار الكاب).
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الرتمذي ،حممد بن بيسى(املاوىف279ه)1409( .ه".) 1989-علل الرتمذي الكبري".
(ط )1بريوت :بذمل الكاب.
الرؤاتسي ،وكيع بن اجلراح (املاوىف197 :ه )1404( .ه ".) 1984 -الزهد"( .حتقيق:
بدد الرمحن بدد اجلدذر الفريوائي)(.ط .)1املدينة املنورة :مكادة الدار.
اجلرجذين ،أبو أمحد بن بدي (املاوىف365 :ه )1418( .ه)".الكامل يف ضعفاء الرجال"
(حتقيق :بذدل أمحد بدد املوجود)( .ط .)1بريوت :الكاب الةلمية.
اجلرجذين ،محزة بن يوتسف (املاوىف427 :ه ) 1407( .ه ".) 1987 -اتريخ جرجان"
(حتقيق :حممد بدد املةيد خذن)(.ط .)4بريوت ،بذمل الكاب.
اجلرجذين ،بدد هللا بن بدي (املاوىف1418( .)365:ه" .) 1997-الكامل يف ضعفاء
الرجال"(.ط .)1بريوت :دار الكاب الةلمية.
اجلوزي ،مجذل الدين أبو الفرج بدد الرمحن بن بلي (املاوىف597 :ه )1422( .ه).
"نواسخ القرآن" (حتقيق :أبو بدد هللا الةذملي آل زهوي)(.ط )1بريوت :شركه أبنذء
شريف األنصذرى.
اجلوهري ،بدد الرمحن بن بْد ِد هللاِ (املاوىف381 :ه )".) 1997( .مسند املوطأ".
(حتقيق :لطفي بن حممد الصغري)(.ط .)1بريوت :دار الغرب اإلتسالمي.
احلندلي :زين الدين بدد الرمحن بن أمحد بن رجب الدغدادي (املاوىف795 :ه ).
1417(،ه  ".) 1996 -فتح الباري شرح صحيح البخاري"( .حتقيق :حممود
بن شةدذن بن بدد املقصود وآخرون)(.ط .)1القذهرة:دار احلرمني ،املدينة املنورة:
مكادة الغرابء األثرية.
اخلطذيب ،محد بن حممد بن (املاوىف388 :ه ) 1351( .ه " .) 1932 -معامل السنن"
وهو شرح تسنن أيب داود .املطدةة الةلمية(.ط ،1حلب.
اخلطيب ،أمحد بن بلي الدغدادي (املاوىف463 :ه )" .شرف أصحاب احلديث"( .حتقيق:
د .حممد تسةيد خطي اوغلي)(.انقرة :دار إحيذء السنة الندوية).
الدارقطين ،بلي بن بمر (املاوىف385 :ه )1424 ( .ه )".السنن"( .حتقيق :شةيب
االرنؤوط ،وحسن بدد املنةم شليب ،وبدد اللطيف حرز هللا ،وأمحد برهو ) .مؤتسسة
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الرتسذلة(.ط .)1بريوت.
الدارقطين ،بلي بن بمر (املاوىف385 :ه )1404( .ه)".سؤالت للدارقطين رواية
الربقاين" (حتقيق :بدد الرحيم حممد أمحد القشقري)( .ط .)1ابكساذن.
الدارقطين ،بلي بن بمر (املاوىف385 :ه ) 1404( .ه".) 1984 -سؤالت الدارقطين
رواية احلاكم"( .احملقق :د .موفق بن بدد هللا بن بدد القذدر)(.ط .)1الريض :مكادة
املةذرف.
الدارقطين ،بلي بن بمر بن أمحد (املاوىف385 :ه ) 1405( .ه )" .العلل الواردة يف
األحاديث النبوية" (حتقيق :حمفوظ الرمحن زين هللا السلفي)( .ط .)1الريض :دار
طيدة.
الدارمي ،بدد هللا بن بدد الرمحن (املاوىف255 :ه)1412( .ه " .) 2000 -السنن".
(حتقيق :حسني تسليم أتسد)(.ط .)1اململكة الةربية السةودية :دار املغين للنشر
والاوزيع.
الدمشقي ،بدد الرمحن بن بمرو املشهور أبيب زربة (املاوىف281 :ه )1423( .ه -
".) 2003الفوائد املعللة"( .حتقيق :رجب بن بدد املقصود)(.ط .)1الكويت:
مكادة اإلمذ الذهيب.
الدمشقي ،بثمذن بن بدد الرمحن أبوبمرو ،املةروف اببن الصالح (املاوىف643 :ه ).
(1406ه ".) 1986 -معرفة أنواع علوم احلديث"( .احملقق :نور الدين برت).
بريوت :دار الفكر املةذصر و تسوري:دار الفكر.
الدمشقي ،بلي بن احلسن بن هدة هللا ابن بسذكر (املاوىف571 :ه ) 1415( .ه -
 ".) 1995اتريخ دمشق"( .حتقيق :بمرو بن غرامة الةمروي) .دار الفكر.
الذهيب ،حممد بن أمحد بن بثمذن (املاوىف748 :ه ) 1413( .ه 1992 -
)".الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة" (حتقيق :حممد بوامة ،وأمحد
حممد منر اخلطيب)(.ط .)1جدة :دار القدلة للثقذفة اإلتسالمية ،مؤتسسة بلو القرآن.
الذهيب ،حممد بن أمحد (املاوىف1382( .)748 :ه – ".) 1963ميزان العتدال يف
نقد الرجال"( .حتقيق :بلي حممد الدجذوي)( .ط  .)1بريوت ،لدنذن :دار املةرفة.
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الذهيب ،حممد بن أمحد (املاوىف748ه)1405( ،ه" .) 1985-سري أعالم النبالء".
(حتقيق الكاذب :شةيب األرنؤوط)( .ط .)1بريوت ،لدنذن :مؤتسسة الرتسذلة.
الرازي ،بدد الرمحن ابن أيب حذُت (املاوىف327 :ه )1419 ( .ه)".تفسري القرآن العظيم"
(حتقيق :أتسةد حممد الطيب)(.ط .)3اململكة الةربية السةودية .مكادة نزار مصطفى
الدذز.
الرازي ،بدد الرمحن بن حممد بن إدريس ابن أيب حذُت (املاوىف327 :ه ) 1427( ،ه -
".) 2006العلل" (حتقيق :فريق من الدذحثني إبشراف د .تسةد احلميد ،و د .خذلد
اجلريسي)(.ط .)1مطذبع احلميضي.
الرازي ،بدد الرمحن بن أيب حذُت (املاوىف327ه)1371( .ه)" .اجلرح والتعديل"( .اباىن
به :بدد الرمحن بن حيىي املةلمي اليمذين)( .ط .)1اهلند ،جملس دائرة املةذرف.
السجساذين ،تسليمذن بن األشةث أبو داود (املاوىف275 :ه)" .السنن"( .احملقق :حممد
حميي الدين بدد احلميد) .صيدا ،بريوت .املكادة الةصرية.
السجساذين ،تسليمذن بن األشةث أبو داود (املاوىف275 :ه )".السنن" حتقيق :حممد حميي
الدين بدد احلميد .بريوت .املكادة الةصرية.
السخذوي ،حممد بن بدد الرمحن (املاوىف902 :ه )1424( .ه ".) 2003/فتح املغيث
بشرح الفية احلديث للعراقي"( .احملقق :بلي حسني بلي)(.ط .،)1مصر :مكادة
السنة.
السلفي ،أمحد بن حممد أبو طذهر (املاوىف576 :ه ) 1425( .ه 2004 -
)".الطيورايت"( .حتقيق :دمسذن حيىي مةذيل ،وبدذس صخر احلسن)( .ط.)1
الريض :مكادة أضواء السلف.
السلفي ،أمحد بن حممد أبو طذهر (املاوىف576 :ه )".) 2004(.املشيخة
البغدادية"(.ط.)1
الشذفةي ،حممد بن إدريس أبو بددهللا (املاوىف204 :ه )1400( .ه)".املسند" صححت
هذه النسخة :بلى النسخة املطدوبة يف مطدةة بوالق األمريية والنسخة املطدوبة يف
بالد اهلند .بريوت :دار الكاب الةلمية.
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الشيدذين ،أمحد بن حندل(املاوىف261 :ه)1428( .ه)".سؤالت أمحد بن حنبل رواية
أيب بكر األثرم (ت( .")273حتقيق حممد األزهري) (.ط  .)1القذهرة .الفذروق
احلديثه للطدذبة.
الشيدذين ،أمحد بن بمرو أبو بكر بن أيب بذصم (املاوىف287 :ه ) ".الدايت".كراتشي.
إدارة القرآن والةلو اإلتسالمية.
الشيدذين ،أمحد بن حممد بن حندل (املاوىف241 :ه )1422( .ه )" .العلل ومعرفة
الرجال" رواية بددهللا بن أمحد( ،حتقيق :وصي هللا بن حممد بدذس)(.ط .)2الريض.
دار اخلذين.
الشيدذين ،أمحد بن حممد بن حندل (املاوىف241 :ه )1409( .ه".) 1988-سؤالت
صدحي
املروذي"(.حتقيق
أبوبكر
رواية
حنبل
بن
أمحد
السذمرائي)(.ط.)1الريض:مكادة املةذرف.
الشيدذين ،أمحد بن حممد بن حندل( ،املاوىف241 :ه)1421( .ه".) 2001-املسند".
(احملقق :شةيب األرنؤوط ،بذدل مرشد) (.ط .)1مؤتسسة الرتسذلة.
الصنةذين ،بدد الرزاق بن مهذ (املاوىف211 :ه )1419( .ه)".التفسري" (حتقيق :د.
حممود حممد بدده)(.ط .)1بريوت .دار الكاب الةلمية.
الصنةذين ،بدد الرزاق بن مهذ (املاوىف1403( .)211 :ه" .) 1983-املصنف".
(حتقيق :حديب الرمحن األبظمي)(.ط .)2بريوت ،لدنذن :املكاب اإلتسالمي.
الصنةذين ،مهذ بن منده (املاوىف131 :ه ) 1407( .ه ".) 1987 -صحيفة مهام بن
منبه" (حتقيق :بلي حسن بلي بدد احلميد)(.ط .)1بريوت :املكاب اإلتسالمي.
الطرباين ،تسليمذن بن أمحد أبو القذتسم (املاوىف360 :ه )" .املعجم الكبري" (حتقيق :محدي
بن بدد اجمليد السلفي)(.ط )2القذهرة :مكادة ابن تيمية).
الطرباين ،تسليمذن بن أمحد أبو القذتسم (املاوىف360 :ه )1405( .ه – ".) 1984مسند
الشاميني" (حتقيق :محدي بن بدداجمليد السلفي)( .ط .)1بريوت :مؤتسسة الرتسذلة.
الطرباين ،تسليمذن بن أمحد (املاوىف1415( ،)360 :ه" .) 1995-املعجم األوسط".
(حتقيق :طذرق بن بوض هللا ،وبدد احملسن احلسيين) .القذهرة ،مصر :دار احلرمني.
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الطربي ،حممد بن جرير أبو جةفر (املاوىف310 :ه ) 1422( .ه " .) 2001 -جامع
البيان عن أتويل آي القرآن" (حتقيق :الدكاور بدد هللا بن بدد احملسن الرتكي).
(ط .)1دار هجر للطدذبة والنشر والاوزيع واإلبالن.
الطحذوي ،أمحد بن حممد( ،املاوىف321ه) 1415( .ه ".) 1494 ،شرح مشكل
اآلثر"( .حتقيق :شةيب األرنؤوط)(.ط .)1مؤتسسة الرتسذلة.
الظذهري ،أمحد بن حممد(املاوىف696 :ه ) 1419 ( .ه )".مشيخة ابن البخاري"
(حتقيق :د .بوض احلذزمي)(.ط .)1مكة :دار بذمل الفؤاد.
الةددي ،حممد بن إتسحذق بن مْنده (املاوىف395 :ه )1406( .ه)" .اإلميان" (حتقيق :د.
بلي بن حممد بن اصر الفقيهي)(.ط .)2بريوت :مؤتسسة الرتسذلة.
الةدسي ،بدد هللا بن حممد بن إبراهيم ،املةروف اببن أيب شيدة( ،املاوىف235 :ه).
(" .)1983اإلميان" (حتقيق :حممد اصر الدين األلدذين)(.ط .)2املكاب اإلتسالمي.
الةدسي ،بدد هللا بن حممد املةروف اببن أيب شيدة (املاوىف235 :ه)1409( .ه).
"املصنف"( .احملقق :كمذل يوتسف احلوت)( .ط .)1الريض :مكادة الرشد.
الةراقي ،بدد الرحيم بن احلسني بن بدد الرمحن (املاوىف806 :ه )" .طرح التثريب يف شرح
التقريب" الطدةة املصرية القدمية.
الةسقالين ،أمحد بن بلي ابن حجر (املاوىف852 :ه )1405( .ه)".تغليق التعليق"
(حتقيق :تسةيد بدد الرمحن القزقي)(.ط .)1بريوت :املكاب اإلتسالمي.
الةسقالين ،أمحد بن بلي بن حجر (تويف 852ه)" .فتح الباري شرح صحيح
البخاري" رقم كاده وأبوابه وأحذديثه :حممد فؤاد بدد الدذقي ،قذ إبخراجه وصححه
وأشرف بلى طدةه ،حمب الدين اخلطيب ،بليه تةليقذت الةالمة :بدد الةزيز بن بدد
هللا بن ابز(.بريوت :دار املةرفة).
الةسقالين ،أمحد بن بلي بن حجر( ،املاوىف852 :ه)1414( ،ه " .) 1993-أطراف
املسند املعتلي أبطراف املسند احلنبلي"( .حققه :د .زهري النذصر)(.ط .)1دمشق:
دار الكلم الطيب.
الةسقالين ،أمحد بن بلي بن حممد بن حجر (املاوىف852 :ه)1426( .ه)" .هتذيب
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التهذيب"(.ط .)1اهلند :مطدةة دائرة املةذرف النظذمية.
الةسقالين ،أمحد بن بلي بن حممد بن حجر( ،املاوىف852 :ه)1406( .ه.) 1986-
"تقريب التهذيب" (احملقق :حممد بوامة) ( .ط .)1تسوري :دار الرشيد.
الةسقالين ،أمحد بن بلي بن حممد بن حجر( ،املاوىف852 :ه)1412( .ه-
".) 1992خمتصر زوائد مسند البزار"( .حتقيق صربي بدداخلذلق)(.ط .)1بريوت:
مؤتسسة الكاب الثقذفية.
الةسكري ،احلسن بن بدد هللا (املاوىف395 :ه )" .الفروق اللغوية" (حتقيق :حممد إبراهيم
تسليم) .القذهرة :دار الةلم والثقذفة للنشر والاوزيع.
الةقيلي ،حممد بن بمرو (املاوىف322 :ه )1404( .ه " .) 1984 -الضعفاء الكبري"
(حتقيق :بدد املةطي أمني قلةجي)(.ط .)1بريوت :دار املكادة الةلمية.
الفسوي ،يةقوب بن تسفيذن (املاوىف277 :ه ) 1401( .ه ".) 1981 -املعرفة
والتاريخ" (حتقيق :أكر ضيذء الةمري)(.ط .)2بريوت :مؤتسسة الرتسذلة.
القرطيب ،يوتسف بن بدد هللا (املاوىف463 :ه )1421( .ه – ".) 2000الستذكار"
(حتقيق :تسذمل حممد بطذ ،وحممد بلي مةوض)(.ط .)1بريوت :دار الكاب الةلمية.
القرطيب ،يوتسف بن بدد هللا املةروف اببن بددالرب (املاوىف463 :ه )1387( .ه).
"التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد" (حتقيق :مصطفى بن أمحد الةلوي،
حممد بدد الكدري الدكري) .املغرب :وزارة بمو األوقذف والشؤون اإلتسالمية.
القزويين ،حممد بن يزيد ابن مذجه(املاوىف273 :ه )".السنن"( .حتقيق :حممد فؤاد بدد
الدذقي) .دار إحيذء الكاب الةربية.
القطيةي ،أمحد بن جةفر أبو بكر (املاوىف368 :ه )1414( .ه ".) 1993 -جزء
األلف دينار" (حتقيق :بدر بن بدد هللا الددر)(.ط .)1الكويت :النفذئس.
الكشي  ،بدد بن محيد (املاوىف1408( .)249 :ه".) 1988-املسند"( .حققه :السيد
صدحي الددري السذمرائي ،وحممود حممد خليل الصةيدي)(.ط .)1بريوت :بذمل
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