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 امللخص:

  شيبة أيب بن حممد   بن   هللا عبد   بكر أيب احلافظ لإلمام واآلاثر" األحاديث يف "املصنف كتاب يعد
 
 ومخس   مائتني سنة َتوّفَ امل

 من كبري عدد على ائهاحتو  الكتاب هذا به ميتاز ومما اهلجري. الثالث القرن يف املؤلفة الكتب وأشهر أهم من اهلجرة من وثالثني

 حاديثألاوآاثر الصحابة والتابعني ابلسند، وعبقرية مؤلفه يف تفنن الكتب واألبواب يف إيراد تلك  األحاديث املرفوعة

 الباحثني من كثري امق وكذلك خمتلفة، بالد يف الكتاب هلذا كثرية وخمطوطات نسخ انتشرت ومجعها وتنسيقها. وقد واآلاثر

 من مرات عدة ابالكت طبع وقد وحتقيقه، الكتاب وآاثر حاديثأ ترقيم طريق عن وذلك الكتاب هذا خبدمة األفاضل والعلماء

 الباحث من خالل هذا البحث هو تسليط الضوء على بعض خمطوطات هذا الكتاب يهدف دولية. خمتلفة مطابع

ومطبوعاته وحتقيقاته املتعددة، كما يهدف إىل توجيه النظر إىل حقيقة التحقيق على املخطوطات وما يرتتب على هذا 
قيق من نتائج، فالنظر السائد عند الباحثني أن املخطوط إذا ما نشر بعد التحقيق من قبل بعض الباحثني انتهى التح

السريع  ايدي التجار الباحثني عن الربحأم، فكثري من املخطوطات عبثت هبا دوره واستغنينا عنه، وهذا خطأ جسي
 النسخ انهيك عن خلوها من املقابالت الضرورية بني فكانت حتقيقاهتم حتقيقات انقصة ومليئة ابألخطاء واهلفوات

املتعددة. ومن هنا كانت إعادة النظر يف التحقيقات مدخال مهما إلعادة النظر يف املخطوط نفسه، وقد كان املصنف 
 مليئة أهنا كما اآلاثرو  األحاديث من الكثري احملققة طبعاهتا بعض من سقطالبن أيب شيبة مثاال على سوء التحقيق حيث 

 وفساد املباين ريبخت إىل أدت مما ومتوهنا واآلاثر األحاديث أسانيد يف والفاحشة اجلسيمة والتحريفات السقطات من بكثري

 واألخطاء هلفواتا وكشف الثمني احلديثي السفر هذا على أجريت اليت التحقيقات بعض بدراسة الباحث قام وقد املعاين.

 النفيس. الكتاب هذا مع للتعامل جديدة اسرتاتيجية ووضع احملققون فيها وقع اليت والسقطات
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 املصنف. مطبوعات املصنف، حتقيقات شيبة، أيب البن املصنف املفتاحية: الكلمات

 املقدمة:

 وتدوينها السنة معجب وأسعَدها القرون أزهى فكان والسنن، األحاديث تدوين يف  الذهيب" "العصر ي عد   اهلجري الثالث   القرن كان

 اإلمام األفذاذ هابذةاجل هؤالء بني من وكان  وصيارفته، النقد وحذاق   وجهابذته احلديث أئمة ظهر ففيه ومتحيصها، ونقد ها

َتوّفَ  شيبة أيب بن حممد   بن   هللا عبد   بكر أبو احلافظ
 
 األحاديث يف "املصنف كتابه نفص اهلجرة، من وثالثني ومخس   مائتني سنة امل

 اإلمام   حكا فقد لمية،ع ومكتبةم  فقيهم  عالم  عنه يستغين قلما الفقهية واآلاثر لألحاديث  موسوعة   الكتاب   ذاه فكان واآلاثر"،

 "هذا الكتب: خلازن قال أجزائه بعضَ  وتصَفحَ  الكتاب هذا األموي الرمحن عبد   بن   حممد   األَنَدلس صاحب   رأى ملا أنه : الذهيب

زانت نا تستغين ال كتاب ه يف نظرفا عنه، خ   وإن املؤلف، عصر يف ابالكت هلذا  النسخة من العديد نسخ مت وابلفعل لنا"، َنْسخ 

 طبع الكتاب  أن ماك العال، خمطوطات مراكز يف موجودة وتعاىل سبحانه هللا بفضل منها الكثري لكن البعض منها فقد قد كان

 على للنيل ابالكت  هذا من جزء حتقيق يف الشرف يل وكان العلمية، الكتب دار منها ودولية، علمية ومطابع مكاتب، عدة من

 ببعض  العلمية الكتب دار طبعة  مبقارنة قمت  التحقيق أثناء ويف الشريف، األزهر جامعة  من املاجستري" " العلمية الدرجة

 وقيمة طوطاتاملخ إىل الرجوع أمهية عندئذ   وعرفت الطباعة، هذه يف جسيمة أخطاء فالحظت املخطوطات، من النسخ

 الكتاب هذا خمطوطات  على الضوء ألقي أن أحاول البحث هذا خالل فمن الرتاث، كتب دراسة يف العلمية التحقيقات

  مباحث ثالثةو  مقدمة  إىل البحث وقسمت العلمية، الكتب دار طباعة يف الواردة األخطاء من مناذج إىل أشري كما ومطبوعاته،

 وخامتة:
 .خمطوطات "املصنف" البن أيب شيبة ومطبوعاتهاملبحث األول: 

 .املبحث الثاين: مناذج من التحقيقات واألخطاء الواردة يف املطبوعة
 .املبحث الثالث: منهجي يف التحقيق

 .اخلامتة، ونتائج البحث
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 .خمطوطات املصنف البن أيب شيبة ومطبوعاته: املبحث األول

بن  –أيب شيبة  –يتميز كتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر، لإلمام احلافظ أبو بكر عبد هللا بن حممد بن إبراهيم 
ي   ه(132) ة مخس وثالثني ومائتني من اهلجرةالكويف املعروف اببن أيب شيبة املتوّف سن (1)عثمان بن خ واْسيت الَعْبس 

 مبميزات عديدة، منها: (2)
 كتابه ثالثة أنواع من املروايت: األحاديث املرفوعة وآاثر الصحابة والتابعني وأحياان يورد بسنده أقوال  مجع املؤلف يف -1

 من بعدهم.
قسم املؤلف كتابه إىل كتب وأبواب فقهية وأورد حتت كل ابب ما يناسبه من أحاديث وآاثر، وقد تفنن يف ترمجة  -1

 األبواب وتنويعها.
لو كان ما ينقله و ل الصحابة والتابعني ونقل آرائهم يف املسائل الفقهية بدقة واستيعاب، اهتم املؤلف برواية أقوا -3

 .خالف مذهبه
كان أداء املؤلف عن شيوخه بدرجة عالية من درجات التحمل وهي قوله: "حدثنا" إال يف مواضع يسرية جدا   -4

    (.3)«ح د  ْثت  »أو  «ذ ك َر َأنَ »أو« بلغين»أو« بلغنا»استبدل هبا صيغا أخرى مثل:
يبة بتكثري وتفرد ابلكوفة أبو بكر ابن أىب ش))الرتتيب، قال الرامهرمزى:  يفلكتب واألبواب وأجاد أكثر املؤلف ا -2

 .(4(()األبواب وجودة الرتتيب وحسن التأليف

نقل املؤلف نص احلديث أو األثر كما هو دون تدخل منه، ولذا جند يف األحاديث واآلاثر كلمات نقلها إلينا  -6
، من كتاب األطعمة، ما رواه املصنف عن ابن  ع يينَة  بلهجة أصحاهبا ومصطلحاهتم  مثال ذلك يف ابب َلْعق  األصاب ع 

                                                           
 نسبا، ال العبسي: بفتح العني وسكون الباء املوحدة ويف آخرها سني مهملة، وهي نسبة إىل عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، فنسبته إيل بين عبس والء 1

م(، 1890ري، )ثحيث إنه ل يكن عريب األصل فأسلم أجداده على أيدي بين عبس فنسب إليهم بوالء اإلسالم. ابن األثري، عز الدين مبارك بن حممد األ
 .312ص1ج ،اللباب يف هتذيب األنساب، لبنان، بريوت، دار صادر

بشار عواد معروف، بريوت، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، هتذيب الكمال، حتقيق: م(، 1890ه، 1400يوسف بن الزكي عبد الرمحن ) املزي، 2
 .32ص16ج
م(، املصنف، )املقدمة(، حتقيق: محد بن عبد هللا اجلمعة وحممد بن إبراهيم اللحيدان، 1004، ه1412ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد هللا بن حممد، ) 3

 .189السعودية، الرايض، دار الرشد، ص
 . 614ه(، احملدث الفاصل، حتقيق: حممد عجاج اخلطيب، بريوت، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ص 1404الرامهرمزي، احلسن بن عبد الرمحن ) 4



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 62 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
ك ْنَت َتراه يصَنع  ؟ قال:    (5)شهد  طعاَم ابن  َعَباس  ؟ قال: نعْم، قلت  فأيشق لت  لعبيد  هللا بن أيب يَز يَد ك ْنَت ت))قال: 

 .((كنت  أراه  يَلَعق  أصاب َعه الَثالثَ 
الكتاب حمل إعجاب واهتمام لدي األمراء والعلماء  أصبحومن هنا ذاع صيت الكتاب يف اآلفاق يف حياة املؤلف، و 

األندلس: هذا كتاب  أمري األمويوأثنوا على هذا الكتاب ثناء  كبري ا، فقد قال حممد بن عبد الرمحن  والفقهاء والباحثني،
 .)6(نسخه لنا يفال تستغىن خزانتنا عنه فانظر 

وقال ابن  .(( )7( صاحب املصنف الذى ل يصنف أحد مثله قط ال قبله وال بعده))وقال ابن كثري: عن ابن أىب شيبة: 
 :)8(نوننيته يف –رمحه هللا  –القيم 

 *** حممد املولود من عثمان واقرأ كتاب العرش للعبسي وهو))
 ((***  أترامها جنمني بل مشسان واقرأ ملسند عمه ومصنف

 .)9(وغريه  يبمجعت كالم الن اليتمقدمة الكتب  يفوعد  ابن حزم مصنف ابن أىب شيبة 

وقد نسخ الكتاب نسخا خطيا عديدة، ونقلت إىل بالد عديدة وإن كان اليوم قد فقد منها الكثري، كما طبع الكتاب  
 حديثة، وفيما يلي بيان بعض نسخ الكتاب ومطبوعاته: عدة مرات من مطابع متعددة

 وال: خمطوطات الكتاب أ
 صالة العيد، يتوجه فيها إىل اليتتبتدئ ابلساعة  ،القرن السابع أبوهلا وآخرها نقص يفنسخة كتبت  (1)

( ق، معهد املخطوطات العربية 111( )411آبخر كتاب الزكاة، املكتبة الظاهرية حتت رقم ) وتنتهي
 (.103سم فهرس املعهد ص )18× 16( مقاس 422( ميكروفيلم )423حتت رقم )

                                                           
. 14841، رقم احلديث 109ص9ج م(، املصنف، حتقيق: حممد عوامة، اهلند، الدار السلفية1891، ه1401بة، أبو بكر عبد هللا بن حممد، )ابن أيب شي 5

 قلت: هو ختفيف لكلمة " فأي  شيء ".
 الطبعة التاسعة،، السعودية، مؤسسة الرسالة، األرنؤوطشعيب سري أعالم النبالء، حتقيق: م( 1883ه،1413)مشس الدين حممد بن أمحد، الذهيب،  6
 .199ص13ج
لطبعة اشريي، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب،  علىالبداية والنهاية، حتقيق: م(، 1899ه،1409)الدمشقي، أبو الفداء إمساعيل بن كثري ابن كثري،  7 

 .346ص10األوىل، ج
 (.1409، 1401( رقم البيتني )114الكافية الشافية ص ) 8 
 .301ص19، جسري أعالم النبالءمشس الدين حممد بن أمحد، الذهيب،  9 
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 .(444ميكروفيلم )( حديث عمورية 901( نسخة دار الكتب املصرية، وهي انقصة، حتت رقم )1)
ا إال الكراسات األخرية منه فإهنا خبط نسخ حديث.3) بدأ هذه ت ( نسخة ك ت َبت يف القرن السابع خبط مغريب نفيس جد 

بفصل: "يف  وتنتهين كتاب الصالة، سورة احلج سجداتن وكان يسجد فيهما مرتني" م يفاجمللدة بفصل: "من قال: 
ق(. معهد  300ب( ) 298اجل ن ب واحلائض ميواتن ما يصنع هبما" من كتاب اجلنائز، مكتبة مراد مال حتت رقم )

 سم.16×  11( مقاس 103( فهرس املعهد ص )460( ميكروفيلم )429املخطوطات العربية حتت رقم )
بقلم نسخ معتاد، خبط عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن املهندس احلنفي ابملدرسة الشبلية ه 139( نسخة كتبت سنة 4)

ه، وبه أوراق شعر املرأة إذا غسلت كيف يصنع ب يفصالة اجلمعة وتنتهي بفصل  يفاحلسامية، تبتدئ بباب ما يقرأ 
( 469ق( معهد املخطوطات العربية حتت رقم )194/ب( )489مطموسة الكتابة بسبب احرتاق احلرب، أمحد الثالث )

 (.1/104سم فهرس املعهد )16.2×19مقاس 
ي اتمة يف جملدين  : حممودية، وهيف تركيا، لكن ما يزال عليها اسماملكتبة احملمودية ابملدينة املنورة، وهي اآلن  نسخة (2)

ت خبطه، إمنا ندي احلنفي، وعليها وقفيته، والنسخة ليسكبريين، وهذه النسخة يف احلقيقة نسخة الشيخ حممد عابد الس
: هو حمسن بن حمسن الزراقي ه، والناسخ1118من سنة  من شعبان 10استنسخها رمحه هللا لنفسه، واتريخ نسخها 

 رمحه هللا، لكن يف أول النسخة فهرس تفصيلي ابألبواب هو خبط الشيخ حممد عابد السندي.
م حممد بن سعود اإلسالمية، وهي يف احلقيقة نسخة الشيخ حممد مرتضى الزبيدي نسخة مكتبة جامعة اإلما (6)

احلنفي، وكانت عنده يف القاهرة، مث نقلت إىل تونس، وهي اآلن فيها، ومنها صورة يف مكتبة جامعة اإلمام حممد بن 
 سعود اإلسالمية.

وأواخرها آتكل  جملدات، ويف أوائل بعض اجمللداتوهي يف سبعة جملدات، لكن ينقصها اجمللد الثاين، فاملوجود منها ستة 
 يف بعض األسطر.

ه، واتريخ نسخ اجمللد األخري منها يف 141كان اتريخ َنسخ اجمللد األول منها يف يوم السبت الثاين من صفر من سنة و 
ن قي به. والناسخ هو: يوسف بن عبد اللطيف بن عبد البا144يوم السبت الرابع عشر من شهر رمضان من سنة 

 حممود احلراين احلنبلي رمحه هللا.
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ق(، وهي ملفقة من خط مغريب ومشرقي  300ب( ) 298، حتت رقم )إبسطنبول( نسخة مكتبة حممد مراد مال 1)
يف مثاين جملدات، وعلى كل جملد منها ختم أيب اخلري أمحد داماد زاده، ومنها صورة مصورة يف معهد املخطوطات العربية 

 سم.16×  11( مقاس 103( فهرس املعهد ص )460ميكروفيلم ) (429حتت رقم )

 : مطبوعات الكتاباثنًيا

طبع مصنف ابن أىب شيبة رمحه هللا طبعات كثرية وعديدة، وهذا إمنا يدل على أمهية هذا الكتاب واحلاجة املاسة إليه، 
 ومن أهم هذه الطبعات:

 م( وعدد أجزائها مثانية أجزاء.1891-ه1401فية ابهلند طبعة أوىل سنة )( طبعة الدار السل1)

م( وعدد أجزائها مثانية أجزاء، حتقيق األستاذ، 1898-ه1408( طبعة دار الفكر بريوت، لبنان طبعة أوىل سنة )1)
سعيد حممد اللحام. وهااتن الطبعتان غري مرقمتني لألحاديث واآلاثر ترقيم ا متتالي ا، فالثانية اقتصرت على ترقيم كل ابب 

 ه.على حد

م(، عدد أجزائها سبعة أجزاء بتحقيق كمال يوسف 1898-ه1408( طبعة دار الرشد، الرايض، طبعة أوىل سنة )3)
 احلوت.

م(، عدد أجزائها تسعة أجزاء )اجلزء 1882-ه1416( طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان طبعة أوىل سنة )4)
 ليها يف التحقيق.اعتمدت ع اليتالطبعة  وهيعبد السالم شاهني، الثامن والتاسع( فهارس علمية، حتقيق: األستاذ حممد 

م( عد أجزائها سبعة عشر جزء ا، اجلزء السادس عشر، 1004-ه1412( طبعة دار الرشد، الرايض، طبعة أوىل )2)
د بن موالسابع عشر فهارس علمية. تقدمي فضيلة الشيخ سعد بن عبد هللا آل محيد حتقيق: محد بن عبد هللا اجلمعة، حم

 إبراهيم اللحيدان.

م( عدد أجزائها ست وعشرين جزء ، حققه وقدم 1006-ه1411( طبعة دار قرطبة، السعودية، طبعة أوىل )6)
(. وتعد هذه الطبعة 16: 11حممد عوامه آخر مخسة أجزاء فهارس علمية من اجلزء ) نصوصه وخرج أحاديثه الشيخ

 من أحسن وأفضل طبعات املصنف. وهللا أعلم.
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 .مناذج من األخطاء الواردة يف املطبوعة: ملبحث الثاينا

وقد طبع الكتاب من مكتبات عديدة مع حتقيقات بعض العلماء املتخصصني، وعندما قمت ابلتحقيق كرسالة علمية 
الحظت أن أغلب هذه املطبوعات ل تسلم من األخطاء، سواء كانت مطبعية أو غري مطبعية، واملؤسف أن بعض 

ه املطبوعات، فمن هنا أحببت التنبي األخطاء تعد من األخطاء الفاحشة، كما أن بعض األحاديث سقطت من بعض
 .هلذا الكتاب العظيم كرسالة علميةعلى مناذج من األخطاء الواردة لبيان أمهية التحقيق 

 : مناذج من التحريفات يف السند أوال
 وحتريفه أو بسقطه من أثناء السند، وفيما أييت بعض وقد حصلت أخطاء كثرية يف سند احلديث سواء بتغيري اسم الراوي

، عْن (10): حَدثنا اْبن  ع َلَيَة، عن ]َأيب  َحياَن[ حدثنا أبو بكر قال (23743)يف سند احلديث رقم   األمثلة لذلك:
، قَاَلْت: َدَخْلت  على َعائ َشَة يف ن َساء  من ن َساء  االْنَصار ، َفَجَعْلَن َيْسأَْلن َ  اَليت  ا عن الظ ر وف  هَ أَب يه ، عْن َمْرمَيَ ب ْنت  طَار ق 

َبذ  فيَها ؟  ...اخل، حترف يف مطبوعة دار الكتب العلمية "أبو حيان" إىل "ابن حيان". بن سعيد بن حي ان  وهو حيىي ي  ن ْ
ثنا عبد  ( 14116ويف سند احلديث رقم ) الكويف، ثقة عابد، مات سنة مخس وأربعني ومائة. حدثنا أبو بكر قال: َحد 

م هنى عن النَ ْفخ  لَ : أَن النيَب صَلى هللا عليه وسقَتادة، عن أبيهعبد  هللا بن أيب  (11)األْعلى، عن َمْعمر، عن حيىي، عن 
 .يف اإلانء

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيعم، عن جعفر  بن ب رقاَن، عن ف رات  بن ]سلماَن[  (23766)ويف سند احلديث رقم 
، عن عائشة قالْت: قال رسول  هللا صل ى هللا عليه وسل م (12) ْسالم أ اإل  أََول  ما ي ْكف))، عن رجل  من جلساء القاسم 

، ي  َقاَل َله    .  ((: الط  الء  ب َشرَاب 
 بزايدة ايء بعد الالم(، وهو خطأ.سليمان ) حترف يف مطبوعة دار الكتب العلمية اسم "سلمان" إىل

 
 

                                                           
 .قد حترف يف مطبوعة دار الكتب إىل: ابن حيان، و 113، اللوحة :املثبت من املخطوطة 10
 .، وقد حترف يف املطبوعة إىل: حيي بن عبد هللا130: ، اللوحةعن عبد هللا: املثبت من املخطوطة 11
 .، وهو خطأ والثواب ما أثبته، وحترف يف "املطبوعة" إىل سليمان )بزايدة ايء بعد الالم(114من املخطوطة، اللوحة:سلمان: املثبت  12
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، عن عمارَة بن ح (23773)ويف سند احلديث رقم  ري ، عن حممد  بن أيب إمساعيل  دثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد  هللا بن من 

قال: دخلت  على أنس  بن مالك  فسألت ه عن النبيذ  ؟ فقال هنى رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم عن  (14)عاصم الَعَنزي (13)
 الد اَبء  واملزَفت.

 .إىل: عمارة عن عاصممطبوعة دار الكتب العلمية عمارة بن عاصم   حترف يف
جال د 13983)ويف سند احلديث رقم 

 
بن  (15)( حدثنا أبو بكر قال: حَدثنا أب و األحوص، عن أيب إسحاَق، عن امل

ينا نبيذا، فسقْتهم من اسق: فقال عبد  هللا اي جارية على عبد  هللا يف حاَجت ه، قال أيب راشد  قال: دخل عمرو بن ح َريث  
 جر   أخضر.

 حترف يف مطبوعة دار الكتب العلمية "اجملالد" إىل "خالد".
 : حدثنا عبد  الواحد بن زايد ، عنال: حدثنا يونس  بن حم َم د  قالحدثنا أبو بكر ق (23785)ويف سند احلديث رقم 

 : اخلمر  حرامم.فتذاكران الشراَب فقال (16)مغفل: كَنا عند عبد  هللا بن م  األحول، عن فضيل  بن زيد  قالعاص
 " عبد هللا بن معقل". "إىل مغفلمن " عبد هللا بن تصحف يف مطبوعة دار الكتب العلمية 

، عن (17)، عن أمينَة نا يزيد  بن هاروَن، عن التيمي   حدثنا أبو بكر، قال: حدث   (23799)ويف سند احلديث رقم 
 هللا صلى هللا عليه وسلم عن نبيذ  اجلر  .عائشَة قالْت: هنى رسول  

 .تب العلمية إىل أميمةدار الكاسم "أمينة" حترف يف مطبوعة 
 
 
 
 

                                                           
 .، وحترف يف املطبوعة إىل: عمارة عن عاصم114اللوحة :: املثبت من املخطوطة، مارة بن عاصمع 13
 أسد.إىل عنزة بن ة هذه النسب-تح العني والنون ويف آخرها زاي والَعَنزي بف : العنربي،إىل، وحترف يف املطبوعة 114:العنزي: املثبت من املخطوطة، اللوحة  14

 .1/361اللباب :
 . ، وقد حترف يف املطبوع إىل: خالد118اجملالد: املثبت املخطوطة، اللوحة:  15
 . وهو صحايب جليل.هللا بن معقلعبد  : ، تصحف يف املطبوعة إىل112لوحة :، ال: املثبت من املخطوطةعبد  هللا بن مغفل 16
 .، وحترف يف املطبوعة إىل أميمة116للوحة :، ااملثبت من املخطوطة 17
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أن أاب ب ردة  :، عن عيينَة بن عبد  الرمحن، عن أب يه: حدثنا وكيعم دثنا أبو بكر، قالح ((23804ويف سند احلديث رقم 

 :: فيها نبيذ أليب بكرة، فقال(19)؟ فقيل البيت جرَة فقال: ما هذهرأى يف قدم من سفر، فبدأ مبنزل أيب بكرة، ف (18)
قاء  وددت  أن  .كم حولتموها يف س 

 حترف يف مطبوعة دار الكتب العلمية "أاب ب ردة" إىل " أاب برزة".
، عن م وسى بن طريف 13936) ويف سند احلديث رقم ، عن األْعَمش  ، (20)( حدثنا أبو بكر قاَل: حَدثنا ابن  ف َضيل 

َبذ ل َعلي   زبيبم   .فيشرب ه (22)يف َجرَة  بَ ْيضاَء  (21)عن أبيه قال: كاَن ي  ن ْ
 حترف يف مطبوعة دار الكتب العلمية اسم طريف إىل ظريف.

ري  قال: حدثنا إمساعيل  بن أيب خالد ، عن ( 13880) ويف سند احلديث رقم حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد  هللا بن من 
  ؟ قال: نعم، كان يطبخه مث يشربه: كان مسروق يشرب  الَطالءَ : قلت  له(24)بن أخي مسروق  قال (23)املنتشراملغريَة بن 

 املستنري"."املغريَة بن إىل  "املغريَة بن املنتشر" حترف يف مطبوعة دار الكتب العلمية
، عن بريد بن أيب (25)حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو األحوص، عن أيب إسحاق ( 14004) ويف سند احلديث رقم

مي  الر طب والب سر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما نزل حتر  : ك َنا نَ ْنب ذ  ، عن أنس بن مالك قال(26)مرمي 
 .مث تركنامها (27)اخلمر َهَرقنامها من األوعية 

 

                                                           
 .ثقة ى،األشعر  موسى أىب مربنعا وقيل: احلارث بردة أيب اسم قيل: ، وحترف يف املطبوعة إىل: أاب برزة، 116: املثبت من املخطوطة ، اللوحة :أاببردة 18
مليسة ، وقد وقع التصريح بذلك عند أيب داود الطيالسي ولفظه : )فوقف على امرأة له يقال هلا مليسة فسأهلا(  بكرة امسهاالقائل هو امرأة أيب  فقيل: 19
 . 991رقم  110ص1ج
 إىل الظاء املعجمة . املهملة، وحترف يف املطوعة إىل :موسى بن ظريف، يعين من الطاء 111موسى بن طريف : املثبت من املخطوطة ، اللوحة : 20
 ، وحترف يف املطبوعة إىل : كان نبيذ لعلي ينبذ . 111املثبت من املخطوطة ، اللوحة : زبيب:ينبذ لعلي كان  21
 .ألن الطالء يسد مسامهاالشراب  هاألن اجلرار البيضاء غري مطلية وما زالت على مساميتها تنضح السوائل منها فتتربد وال ختتمر أما اجلرار املطلية فيختمر في 22
 ، وحترف يف املطبوعة إىل : املستنري .113املثبت من املخطوطة ، اللوحة :  املنتشر: 23
 أعلم.القائل : هو إمساعيل بن أيب خالد . وهللا  24
 ، وسقطت من املطبوعة  كلمة " أيب "  .114أيب إسحاق: املثبت من املخطوطة ، اللوحة :  25
 ،  وحترف يف املطبوعة  إىل "يزيد بن أيب مرمي " .114املثبت من املخطوطة ، اللوحة :بريد بن أيب مرمي :  26
 فنهى عن األوعية، مث تركنا مها .، ووقع يف املطبوعة إىل : فلما نزل حترمي اخلمر هذه، 114هرقنا مها من األوعية : املثبت من املخطوطة ، اللوحة :  27
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حترف اسم "أيب إسحاق" يف مطبوعة دار الكتب العلمية إىل "إسحاق"، كما حترف اسم "بريد بن أيب مرمي " إىل "يزيد 

 تركنامها " فلما نزل حترمي  اخلمر َهَرقنامها من األوعية مثبن أيب مرمي "، كما وقع التحريف يف املنت حيث حرفت مجلة " 
 عن األوعية، مث تركنا مها ".فنهى ، فلما نزل حترمي اخلمر هذهإىل " 

 اجبحأبو بكر قال: حدثنا عيسى بن  يونَس، عن األوزاعي، عن أيب عبيد  ( حدثنا14460) ويف سند احلديث رقم

 على عمَر بن عبد العزيز فوجدت ه أيكل ثوما  مسلوقا  مبلح  وزيت  . قال: دخلت  سليمان عن ن  َعيم  بن سالمَة  (28)
 أيب عبيد صاحب".مطبوعة دار الكتب العلمية إىل"  يف" أيب عبيد حاجب حترف اسم "

، عن محزَة بن عبد  هللا : أن  احلسَن كان له كَل (29)أبو بكر قال : حدثنا ابن  ع َلي ة  ( حدثنا14212) ويف سند احلديث رقم
 يوم  بنصف  درهم  حلما  .

 ".إىل " ابن عبد هللا حترف اسم " ابن علية" يف مطبوعة دار الكتب العلمية
، عن إبراهيم بن عبد هللا بن  ( حدثنا14293) ويف سند احلديث رقم أبو بكر قال: حدثنا وكيعم، عن فضيل بن مرزوق 

 اجلر  ى من صيد البحر. قال: (30) احلسن
 احلسن.إبراهيم بن عبد هللا عن : إىل بن عبد هللا بن احلسن إبراهيم اسمحترف يف مطبوعة دار الكتب 

 قالوا:عن عطاء  وطاوس  وجماهد   (31)حدثنا ابن  ع َلَيَة، ]عن ليث[ أبو بكر قال حدثنا)23744 (ويف سند احلديث رقم
 حرامم.قليل ما أسكر كثري ه 

 سقط اسم "الليث" من سند احلديث يف مطبوعة دار الكتب العلمية.
، عن ع مَر بن عامر ، عن ]قتادَة[  (13941)ويف سند احلديث رقم  ثنا َعب اد  بن العو ام   (32)حدثنا أبو بكر قال: حد 

إذا َغاَل فهو مْخرم  سعيدم:ال أبَس بشرب  العصري  ما ل يْغل، قال  قاال:عن َسعيد  بن املسي ب  وعن مَح اد ، عن إبراهيَم 
 فدْعه.إذا غال  إبراهيم:وقال  اجتنْبه،

                                                           
 صاحب. إىل:، وقد حترف يف املطبوعة 141:اللوحة  املخطوطة،املثبت من  حاجب: 28
 هللا.ابن عبد  املطبوعة إىل:حترف يف  ،143 اللوحة: املخطوطة،من  علية: املثبتابن  29
 احلسن.إبراهيم بن عبد هللا عن  إىل:، وقد حترف يف مطبوعة دار الكتب 146اللوحة : املخطوطة،املثبت من  30
 متاما.، وقد سقط من مطبوعة دار الكتب 113اللوحة  املخطوطة،ما بني احلاصرتني أثبته من  31
 قتادة املطبوعة اسم، وقد سقط من 111 املخطوطة، اللوحة:املثبت من  قتادة: 32
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 ن سند احلديث يف مطبوعة دار الكتب العلمية.سقط اسم "قتادة" م
ْسَعر ، عن اثبت  بن ع بيد ، عن بشري  (33)حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ]وكيعم[ ( 14131) ويف سند احلديث رقم ، عن م 

 أنه أيت إبانء من فضة فكرهه. مسعود،بن أيب 
 سقط اسم "وكيع" من سند احلديث يف مطبوعة دار الكتب العلمية.

 األسد،حدثنا مسعر، عن سهل أيب  قال:( حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو اسامة 13814) احلديث رقم ويف سند
 حم ََطما.قال: كان نبيذ  سعد  يف جرَة  خضراء، قال: وال تقول اسقين  (34)عن ]م ْسرد [ 

 سقط اسم "مسرد" من سند احلديث يف مطبوعة دار الكتب العلمية.
 التحريفات يف منت احلديثاثنيا: مناذج من 

ثنا يزيد  بن هارون، عْن َحَجاج، عن عبد  امللك بن إاَيس،  حدثنا( 14112) رقم منت احلديثيف   أبو بكر قال: َحد 
ْن ف َضة   (35)أنَه َكر َه النفَخ يف الط عام   إبراهيَم:عن    َفَكر َهه.والَشراب  مسعود : أنَه أ يت  إبانء  م 

 دار الكتب العلمية حترف لفظ "الطعام" إىل " الصالة".ففي مطبوعة 
شرب  أنَه كان ال ي أبيه:حدثنا أبو بكر قال: حدثنا َجرير، عن ه شام بن ع روة، عن ( 14134) رقم منت احلديثويف 

. (36)يف إانء  م َضَبب  بف َضة ، ويشرب    يف قدح  فيه حلقة مْن َور ق 

 "يشرب" إىل "ال يشرب" يف مطبوعة دار الكتب العلمية. حترفت مجلة

رَْي ، عن حممد  بن أيب إمساعيَل، عن عمارَة بن 13842) رقم منت احلديثويف  ( حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن  من 
َتم  جرارم محرم  ، عن أنس  قال: احلَن ْ  كانت أتتينا من مصَر.  (37) عاصم 

 بوعة دار الكتب العلمية.حترفت كلمة "محر" إىل "مخر" يف مط

                                                           
 املطبوعة. سقط من، وقد 119ما بني القوسني أثبته من املخطوطة، اللوحة : 33
، وقد سقط من 111 اللوحة:أثبته من املخطوطة،  املفتوحة(وقيل بضم امليم وفتح السني وتشديد الراء  الراء،مسرد )بكسر امليم وسكون السني وفتح  34

 متاما.املطبوعة 
 الَصالة. املطبوعة:، ووقع يف 130املثبت من املخطوطة، اللوحة : الطعام: 35
 .واليشرب وهو خطأ إىل:، وحترف يف املطبوعة 119املثبت من املخطوطة، اللوحة : ويشرب: 36
 مخر. إىل:، وحترف يف املطبوعة 111 اللوحة: املخطوطة،املثبت من  محر: 37



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 02 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

  
( حدثنا أبو بكر قال: حَدثنا َحْفص بن غ ياث، عن أيب َحنيفة، عن مَحاد، عن َسع يد 13933) رقم منت احلديثويف 

َقع  مابن جبري قال: أشَرْب نبيَذ  . (38)داَم ح لوا  حيْدو الزَب يب  اْلم ن ْ  الل  سان 
 دار الكتب العلمية.حترفت كلمة " حيدو" إىل " عدو" يف مطبوعة 

، عن يزيَد، عن موسى بن عبد  هللا بن يزيد  (13884) رقم منت احلديثويف  حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن  فضيل 
 ي صَنع له هبا طعام...اخل. (39)األنصاري قال: كانْت لعبد الرمحن بن بشر األنصاري قربةم 

 العلمية.يف مطبوعة دار الكتب حترفت كلمة "قربة" إىل "قرية" 
جبري  بنحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد األمحر عن منصور بن حيان عن سعيد  (13941) رقم منت احلديثويف 
إىل الزبيب فنغسل ه من غبار ه مث جنعل ه يف دن   أو يف جابية  فندعه يف الشتاء  (41): نعمد  فقال (40): سأله رجل قال

 اجتنبوها.تلك اخلمر   سعيدم:فقال  ذلك،شهرين ويف الصيف أقل من 
"جنعله" و"ندعه" و ""تعمد" ابلتاء، وهكذا يف لفظ "نغسله العلمية إىليف مطبوعة دار الكتب نعمد" ابلنون حترفت كلمة "
 حرف ابلتاء.

ْختار  قال: سألت  أنسا  عن 13823) احلديث رقمويف منت   
 
، عن امل لَقار وَرة  ا( حدثنا أبو بكر قال: َحَدثنا ابن  إدريس 

؟  َفقال  .ْع ما يريب ك إىل ما ال ي ريب كإَن الَناَس يَ ق ولوَن، قال: فدَ  (42): الأبَس هبما، فقلت  والَرصاص 
 إىل "فقالت".مية يف مطبوعة دار الكتب العلفقلت" حترفت كلمة "   
ْئت  قَال ،عن َحب يب  ْبن  َأيب  َعْمرةَ ، كر قال: حَدثنا أَب و م عاو يةَ ( حدثنا أبو ب13866) احلديث رقم ويف منت   : ج 

رَة  َخْضراءَ  إ ىَل سعيد   َْنز لة  اْلَقار ورَة  ، ه  ؟ قال: نَعمْ (43): أَنَ ْنب ذ  يف َهذ ه فََأْدخَل يَده  فيَها فَ ق ْلت   ،ْبن  ج برْي  جب   .َي مب 
: أَنَ ْنب ذ  يف َهذ ه  دة "فيها".إىل "أنتبذ فيها يف هذه " بزاي "يف املخطوطة، وحترف يف املطبوعة هكذا "فَ ق ْلت 

 حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن علي بن سليم قال: مسعت  ( 13899) احلديث رقمويف منت   
                                                           

 عدو. إىل:، وحترف يف املطبوعة 111اللوحة : املخطوطة،املثبت من  حيدو: 38
 قرية. املطبوعة:، ووقع يف 113 اللوحة:املثبت من املخطوطة،  قربة: 39
 الرجل.ل أقف على اسم هذا  40
 لتاء.اب، وقد حترف يف املطبوعة إىل: "تعمد" ابلتاء، وهكذا يف لفظ "نغسله" و" جنعله" و"ندعه" حرف 111اللوحة : املخطوطة،املثبت من  نعمد: 41
42 :   فقالت. إىل:، وحترف يف املطبوعة 111اللوحة : املخطوطة،املثبت من  فقلت 
 "أنتبذ فيها يف هذ " بزايدة "فيها". إىل:، وحترف يف املطبوعة 111اللوحة : املخطوطة،املثبت من  هذه:أنتبذ يف  43
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: إين   ألشرب  الط  الَء احللَو القارَص   .(44)أنس ا يقول 

 إىل "العارض". يف مطبوعة دار الكتب العلميةالقارص" حترفت كلمة "  
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حممد بن بشر قال: حدثنا عبد هللا بن الوليد املزين ( 14000) احلديث رقم ويف منت  

لك بن ع مري، عن أيب اهليَ 
َ
 ار يف شأن الط  الء، إىل عم : أن احلَجاج دعاه فقال: أر ين  كتاَب عمراجقال: حَدثين  عبد  امل
: هلم فَخرَج وهو حزين، ف  صحيفة  ودواة ... (45)لق َيه الَشْعيب  فسأله، فأخربه عما قال له احلَجاج، فقال له الَشْعيب 

 إىل "سلم". ميةيف مطبوعة دار الكتب العلهلم" حترفت كلمة "   
، عن املنذر ، عن ابن  ( 14018) ويف منت احلديث رقم  ة: أنه  احلََنفيحدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيعم، عن األعمش 

قدي
َ
 .، يعين: ما ط ب  خ على الن  صف(46)كان يشرب  الط  الَء امل

قديحترفت كلمة " 
َ
ْعدي" يف مطبوعة دار الكتب العلمية إىل" امل

َ
 ".امل

ثنا خلف  بن خليفَة، عن منصور  عن ابن  سرييَن: حدثنا( 14461) احلديث رقمويف منت   نَه  كان أَ  أبو بكر قال حد 
ئ االَ يَ َرى  ]ن ي ْ لث وم  َواْلَبَصل  ئ اسقطت كلمة  .أَبْس ا (47) [اب   وطة.وقد أثبتها من املخط مطبوعة دار الكتب العلمية[ من ]ن ي ْ

ثنا عْبَدة  ْبن  س َلْيمانَ  أبو بكر قال: حدثنا( 14491) احلديث رقمويف منت  يَم، ، عْن حد  : كان وا القَأيب  مْنص ور ، عْن إ ْبراه 
ب ون َأْن ال ر ه: كان إ ذا دخَل َيْستح  ، قال إبراهيم : وسأ َفس   ه  م ْن ، َفَحَبسوه  وقَ رَب و َأراد وا َكراَمَتهالَداخل  فَ  عليه م ي فار َق ب يوتَ ه َم الَتْمر 

، فإ ْن أكل منه  َأْكرم وه    ، وإْن ل أَيْكْل فقْد َأْجَزأَ عن ْه ْم.َقر يب 
يء  الَسائل  راهيم : َوأ ْخَرىقال إ بْ  ،أَْهل  اْلبَ ْيت   ولْيس عْند: َيَ   ْنطة ،واحلْ  أَنْ ف َسه ْم َأْن حَيْث وا له  من الَدق يق   (48)وال ي وايت   خ ب ْزم

،عْن أَْهل   (49)في  ْغين   ذلَك،فَ ي  ْعط ونَه  الَتْمرَة َوالَتْمرتنْي  وََنَْو   ائل .ويْسَتق يم  به الس   اْلبَ ْيت 
" إىل "فيعثر". العلمية كلمةحترفت يف مطبوعة دار الكتب    " إىل " وال يداين"، وكلمة " في  ْغين   " وال ي وايت 

                                                           
 العارض. إىل:، وحترف يف املطبوعة 113 اللوحة: املخطوطة،املثبت من  القارص: 44
 سلم. إىل:، وحترف يف املطبوعة 113 اللوحة: املخطوطة،املثبت من  هلم: 45
ْعدي. إىل:وحترف يف املطبوعة  ،112اللوحة : املخطوطة،املثبت من  املقدي: 46

َ
 امل

ء: هو املطبوعة.، وقد سقط من 141اللوحة : املخطوطة،ما بني احلاصرتني أثبته من  47 َء الَلحم  َيينء انَ  يقال: ي  ْنَضج،الذي ل ي ْطَبخ أو ط ب خ أْدََن َطْبخ ول  الين  
ءم ابلكسر َكن يع  . هذا هو  ٌّ  فيقال:وقد ي  رْتك اهلمز وي قَلب ايء  األصل.نَ ْيئا  بوزن انَع يَن يع نَ ْيعا  فهو ين   .2/184النهاية : م شَددا.ين 

:وال  48  يداين.وال  املطبوعة:، ووقع يف 141اللوحة : املخطوطة،املثبت من  ي  َوايت 
 فيعثر. إىل:، وحترف يف املطبوعة 141 اللوحة: املخطوطة،ت من املثب فيغين: 49
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ثنا عْبد  الَرمْحَن  ْبن  يَز يَد ْبن   أبو بكر قال: ( حدثنا14480) رقم منت احلديثويف  ثنا أَب و أ سامَة، قال: حد   قال: اب ر ،جَ حد 

ثنا ب ْشر  ْبن   ،عْن ع رْت يس  ْبن   هللا ،عْن س َلْيماَن ْبن  عبد   ز اَيد ،حد  نَي ي وَضع   :هللا  قال عْبد   قال: ع ْرق وب  ب ْسم   َطَعام ه :َمْن قال ح 
َ  م ا يف اأَلْرض  َويف  اأَلمْساء ،هللا  َخي ْر   َفاء ،رََكة  َوَعافية  ه َم اْجَعْل فيه  ب َ اللَ  َداءم،اَل َيض ر  َمَع امسْ ه   الَسماء ،ّلِل   (50)َفاَل َيض ر ه   َوش 

 َذل َك الطََعام  ما كان.
 " فيضره". العلمية إىليف مطبوعة دار الكتب َفالَ َيض ر ه " حترفت كلمة "   
،  ( حدثنا14214) رقم منت احلديثويف    ، عن األعمش  ثَه  أبو بكر قال: حدثنا حفصم رم قال: مَر جابَعَمْن حد 

: ما  ، قال: فقال له عمر  ، قال كل ما اشتهيَت شيئ هذا؟على عمَر بَلْحم  قد اشرتاه بد ْرهم  اَل ا اشرتيَته قال اشرتيت ه بدرهم 
  من أهل  هذه اآلية  (51) َتك نْ 
   
 (52)   

 " التكن" إىل "ال تكون". العلمية كلمةحترفت يف مطبوعة دار الكتب   
، عن احلسن بن سعد:  قال: حدثناأبو بكر  ( حدثنا14222) رقم منت احلديثويف    عبدة ، عن عثمان بن حكيم 

ينق  ي   فيأكل ه.لعلي   اجلراَد  (53)أن ه كان  
 العلمية." يف مطبوعة دار الكتب " يْبغ ي" إىلحترفت كلمة " ينق  ي   
،عن  حَدثنا زََكر اَي،أبو بكر قال:  ( حدثنا14228) رقم منت احلديثويف    َرأَْيت   :(54) لقاعن اْبن  عمَر،  الَشْعيب   

: قال:، (55)عمَر يَ َتَحَلب  ف وه   ن نَي،اَي أَم رَي  ق  ْلت   َأْشَته ي َجرَاد ا َمْقل يًّا. قال: اْلم ْؤم 
 العلمية.تكررت كلمة " قال" يف دار الكتب 

 أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أيب سلمة الصائغ قال سألت عطاء بن أيب  ( حدثنا14291) رقم منت احلديثويف   

                                                           
 فيضره. إىل:، وحترف يف املطبوعة 141 اللوحة: املخطوطة،املثبت من  يضره:فال  50
 تكون.ال  إىل:، وحترف يف املطبوعة 143 اللوحة:املثبت من املخطوطة،  تكن:ال  51
 .10سورة األحقاف، من اآلية : 52
 يْبغ ي. املطبوعة:، ووقع يف 142اللوحة : املخطوطة،املثبت من  ينقي: 53
 لفظ: قال.تكرر يف املطبوعة  54
 .413ص    1 األثر جيف غريب  . النهايةللَسيالنأي يَ َتهَيأ ر َضاب ه  فوه:يتحلب  55
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 منه.مسني  (56)رابح عن اجلرى قال كل َذْنَب 
 " ريب". العلمية إىليف مطبوعة دار الكتب "  حترفت كلمة " َذْنبَ  
َب اْمرَأَة  ْبن  َسع يد ، عْن َسْعد  ْبن  إ ْسَحاَق، عْن َزيْ نَ  حَدثنا حَيْىَي  قال:حدثنا أبو بكر  (14266) رقم احلديثمنت ويف  

َهااَن، َوالَ  يَ َراانَ َسع يد  كان أَب و   قالْت: َسع يد ،َأيب   ْنه ، الَ أَْدر ي تَ َقذ ر افَ  أَيْك ل ه ،َوََنْن  ََنْك ل  اجْلَرَاَد َفالَ يَ ن ْ   (57) ]أَْو[ م 
 َيْكَره ه  ؟.

 سقطت كلمة "أو" من مطبوعة دار الكتب العلمية. 
 املطبوعة:اثلثا: مناذج من سقوط بعض األحاديث كامال من 

 لذلك:كما أن بعض األحاديث سقط من مطبوعة دار الكتب العلمية، وإليك بعض األمثلة  
الد بن حدثنا خحدثنا أبو بكر قال: األشربة، سقط حديث ]مثال يف ابب من رخص يف الشرب قائما، من كتاب  

ار الكتب من مطبوعة د قائمم[وهو  أيب يشرب  خملد، عن مالك بن أنس، عن عامر بن عبد هللا بن الزبري قال: رأيت  
 العلمية.

ثنا حمَمدويف ابب من كر ه العكر يف النبيذ من كتاب األشربة سقط حديث ]  ،ن  َأيب  بْ  حدثنا أبو بكر قال: حد   َعد ي  
:عن َسع يَد ْبَن  َداو َد،عن   .من مطبوعة دار الكتب العلميةه َو مَخْرم[  َوقال:أَنَه  َكر َه اْلَعَكَر  اْلم َسَيب 

محاد   ال: حدثناق حدثنا أبو بكرويف ابب الطالء، من قال: إذا ذهب ثلثاه فاشربه، من كتاب األشربة، سقط حديث ] 
،عاويَة بن بن خالد ، عن م من  [(58)عن سال  بن سال  قال: َدخْلت  على أيب أ مامَة وهو َيشرب  طالَء الر ب    صاحل 

 مطبوعة دار الكتب العلمية.
ابن   ثناحد قال:حدثنا أبو بكر ]حديث ويف ابب من رخص شرب الطالء على النصف، من كتاب األشربة، سقط  

                                                           
املعجم الوجيز،  وذانب،آخره، ج/ أذانب  شيءريب، والذنب من كل  إىل: دار الكتبوقد حترف يف مطبوعة  ،146اللوحة : املخطوطة،املثبت من  ذنب: 56

 (.)ذ ن ب مادة:
 املطبوعة.، وقد سقط من 142اللوحة : املخطوطة،ما بني القوسني أثبته من  57
: ابلضم دبس الرطب إذا ، و كأنه الربأي الطالء املعقود كثريا بطبخه حىت   الرب:طالء  58 صباح املنري، امل ،الفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقري طبخ.الر ب 

 .114ص1، ج(لبنان، بريوت، املكتبة العلمية، املادة )رب ب
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: أنَه كان يشرب ه على  [ منأيب َغن َية، عن إمْساعيَل، عن قيس   مطبوعة دار الكتب العلمية. الن  صف 
 
ويف ابب من رخص يف النبيذ يف الرصاص، من كتاب األشربة، سقط حديث ]حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص  بن  

، عن العالء  بن املسَيب  قال: رأيت  إبراهيَم وخيث من مطبوعة  شربونه[يمَة واملسيَب بن رافع معهم نبيذ يف رصاص  غياث 
 دار الكتب العلمية.

،  ،حدثنا أبو بكر قال: َحَدثنا وكيعم ويف ابب ما يستحب من األشربة، من كتاب األشربة، سقط حديث ]  عن أم   غ راب 
ْنه  وأيك ل   (59)عن ب نانَة قَالْت: ك ْنت  أنقع   ْنه [لعمثماَن الزَب يَب ع شاء ، فَيشرب  م   لعلمية.من مطبوعة دار الكتب ا م 

، عويف ابب شرب العصري من كرهه إذا غال، من كتاب األشربة، سقط حديث ] ن حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جريرم
 العلمية.من مطبوعة دار الكتب مغريَة، عن إبراهيَم قال: إذا غال فال تشرْبه[ 

ن مغريَة، حدثنا سالمم، ع قال:حدثنا أبو بكر سقط حديث ] كتاب األطعمة  ويف ابب ما قالوا يف أكل حلوم اخليل من 
[ منعن إبراهيَم قال: كان أصحاب نا أيكلوَن حلوَم   .مطبوعة دار الكتب العلمية اخليل 

، عن ابن  قال:حدثنا أبو بكر ويف ابب احلمر األهلية من كتاب األطعمة سقط حديث ]  ،جحدثنا أبو خالد  األمحر   ريج 
ن مطبوعة دار الكتب معن أيب الز بري، عن جابر  قال: هنى رسول  هللا صل ى هللا عليه وسل م عن حل وم  احل م ر  األْهل ي ة[ 

 العلمية.

 س َلْيماَن، حَدثنا َعْبَدة  ْبن   ال:قابب األكل والشرب ابلشمال من كتاب األطعمة سقط حديث ]حدثنا أبو بكر  ويف 
،عْن َأيب  َوْجزََة  أَب يه ،ْعن  ع رَوَة،عْن ه َشام  بن  َدَخلت  على  قال: َسَلَمَة، عن عمَر ْبن  َأيب   م َزيْ َنَة،عن َرج ل  م ْن  الَسْعد ي  

ين َك،ب  وَك ْل  هللا ،ب ْسم   َوق َل:اَيب  يَن،  اْجل سْ )) فقال: أَيْك ل،الَنيب    صلى هللا عليه وسلم َوه َو  ا  َيم  من مطبوعة  يَل يَك[وَك ْل مم 
  متاما. دار الكتب العلمية

 
 

                                                           
مادة :)ن ق ع(،  الرتبية والتعليم، القاهرة، وزارةاملعجم الوجيز، مصر، م(، 1001ه 1411جممع اللغة العربية، ). وَنوه: أي تركه يف املاء نقعا الشيءنقع  59

 .631ص 
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، عن يزيَد ابن  ف ضيل   قال: حدثناابب األكل من وسط القصعة من كتاب األطعمة سقط حديث ]حدثنا أبو بكر  ويف
عت  القْصعة   ، عن ابن  عَباس  قال: إذا و ض  من مطبوعة  البَ رْكة [هَتا فإَن َذْرو  َذْرَوهَتا؛فك لوا م ْن َحوال يها، وَذر وا  عن م ْقسم 

 .دار الكتب العلمية

 .منهجي يف التحقيق: املبحث الثالث

 إذاو  العلمية، الكتب دار طبعة يف األثر أو احلديث رقم ذكرت مث (1) برقم مبدوء ا خاص ا ترقيم ا واآلاثر األحاديث برتقيمبدأت 

 وأشرت فقط، بحثيب اخلاص الرقم إعطائه مع موضعه يف وذكرته املخطوطة، من استدركته املطبوعة من األثر أو احلديث، سقط

 اهلامش. يف ذلك إىل
 الرجوع يل رتيس فيما األثر أو احلديث أجد ل فإن  األصلية ومصادرها السنة كتب أمهات من واآلاثر األحاديث وخر جت

 إبراز مع إمجاال   هأخرج أبن وذلك غريها، أو الفقه أو الرتاجم أو التاريخ أو التفسري كتب من  لواحقها يف حبثت منها إليه
 مث داود(، أبو : تلفةخم وأبلفاظ مسلم، : متقاربة وأبلفاظ البخاري بلفظه: أخرجه ) مثال فأقول وجد، إن األلفاظ يف التفاوت 

 ورقم والصفحة، واجلزء والباب الكتاب بذكر وذلك كتبهم، يف خترَيه ومواضع الكتب، أصحاب بذكر تفصيال   بتخرَيه أقوم

 أبلفاظ كان ما على متقاربة أبلفاظ كان ما مث ، متقاربة أبلفاظ كان ما على بلفظه كان ما مقدم ا -وجد إن -األثر أو احلديث

 . خمتلفة
 ذكرت وكذلك احلديث، وعن ومعرفة ابملتابعات السند تقوية يل ليتسىن احلديث منها روي اليت الطرق ذكرت التخريج وعند

 منهج سبح صحيحا األثر أو احلديث كان إن التسعة بالكت إىل العزو التخريج يف وحاولت ،املنت لتقوية الشواهد

 االستيعاب. جهة على العزو حاولت فيها يكن ل أو ضعيفا كان فإن الكلية،
ابن ماجه  –ائي النس –الرتمذي  –أبو داود  –مسلم  –وعند التخريج رتبت كتب السنة على النحو التايل: )البخاري 

ب الكتب بعد ذلك على حسب الوفيات، وقد أخالف أحياان هذا الرتتيب أمحد(، مث أييت ترتي -الدارمي –مالك  –
لعله إما كمراعاة لفظ احلديث أو األثر أو غري ذلك، وإذا كان احلديث قد سبق خترَيه أقول بعد كتابة النص: "سبق 
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سلم( فهو يف الصحيح مخترَيه يف رقم كذا"، وإذا قلت: )البخاري( ففي "الصحيح"، فإن كان يف غريه بينت ه، وإذا قلت: )
، وإذا قلت: )النسائي( ففي   أيض ا وإذا قلت: ) أبو داود، الرتمذي، ابن ماجه، الدارمي( ففي السنن وإال بينت 

 
: )مالك( ففي املوطأ برواية حممد بن احلسن وإال بينت، وإذا قلت: )أمحد( ففي املسند  "اجملتىب" و إال بينت، وإذا قلت 

، وإذا قلت:  )عبد الرزاق( ففي املصنف وإال بينت .  وإال بينت 
ترمجت كل راو على حدة بذكر امسه ونسبه وكنيته ولقبه وسنة وفاته إن وجدت مع بيان  وعند دراسة رجال اإلسناد

الطبقة من "تقريب التهذيب" البن حجر إن كان الراوي من رجال "التهذيب"، وذكرت  بعده بعض من روى عنهم و 
مة فيه من ذلك أقوال األئمن رووا عنه على أن يكون الشيخ، والتلميذ منهم وذلك لبيان اتصال السند، مث ذكرت بعد 

حيث التجريح والتعديل، مث أختم الكالم حبكم احلافظ النهائي يف "التقريب"، وأحياان أقول بعد نقل كالم األئمة " 
قلت: وخالصة القول فيه إنه كذا "، واقتنعت يف معظم األحيان بقول احلافظ ابن حجر يف التقريب ولكين خالفته 

 ، مستندا يف ذلك على "حترير تقريب التهذيب"  (60)ال يؤخذ من قوله ويرتك إال املعصوم أحياان أخرى إيقاان أبن: ك
للدكتور بشار عواد والشيخ شعيب األرنؤوط، وإذا ل أجد يف الراوي جرح ا وال تعديال  وقد ذكره اإلمام البخاري يف 

 "الثقات" حسنت حديثه ."التاريخ" وابن أيب حامت يف "اجلرح" وسكتا عنه، وذكره ابن حبان يف 
وإذا كان الراوي جممعا على ثقته فال أطيل فيه الكالم، وكذا إذا كان جممعا على ضعفه، وأما إذا كان خمتلفا فيه  مثل 

تلطا مثل فأطيل فيه النفس وأشبع فيه القول،، وإذا كان الراوي خم وغريه بن أيب سليمان أبو حممد الَعْرَزمي" "عبد امللك
فأذكر من روى عنه قبل االختالط ومن روى عنه بعد االختالط إن وقفت على ذلك، وإذا  سائب" وغريه "عطاء بن ال

مغرية "كان الراوي اهتم ابلتدليس فقد انقشت هذه التهمة فقد رفضتها أحياان وأثبت براءة الراوي من هذه التهمة  مثل 
سني" البن ينت طبقته من خالل كتاب "طبقات املدلم ْقسم الضيب" من خالل أقوال اجلهابذة، ولئن ثبت تدليسه ب بن

حجر، وإذا كان الراوي قد سبقت ترمجته فأذكر امسه ونسبه وكنيته مث خالصة القول فيه مث أحيل على املوضع األول، 
ويف ترمجة الصحابة سلكت مسلكا وسطا بني اإلَياز والتطويل فذكرت نبذة عن مناقبه ومشاهده إال إذا كان الصحايب 

                                                           
يؤخذ من قوله  إالالنيب ليس أحد بعد  قال:عن جماهد  13" ص  قرة العينني برفع اليدين يف الصالةكتاب "   هللا، البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد 60

بسند صحيح عن ابن عباس موقوفا. العراق، املوصل، مكتبة العلوم 11841رقم  338ص11يف " املعجم الكبري" ج الطرباين َنوهوروى  النيب.ويرتك إال 
 واحلكم.
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ن سار بشهرته الركبان مثل أيب هريرة وابن عباس وأمثاهلما فأوجز فيه الكالم، مث ذكرت يف هناية الرتمجة سنة وفاته، مم
 وبعد االنتهاء من الرتمجة ذكرت يف اهلامش أهم املراجع اليت استقيت منها الرتمجة، واختصرت أمساء الكتب اليت أييت 

 
ان" عن كتاب "سري أعالم النبالء" ب "السري" و"ميزان االعتدال" للذهيب ب "امليز ذكرها بني الفينة واألخرى، فمثال عربت 

و"لسان امليزان" ب "اللسان" و"الكامل يف ضعفاء الرجال" البن عدي ب "الكامل" و"الطبقات الكربى البن سعد" 
التاريخ الكبري"  "اجلرح" و"ب "الطبقات" و"كتاب الثقات" البن حبان ب "الثقات" و"اجلرح والتعديل" البن أيب حامت ب

للبخاري ب "التاريخ" و"اإلصابة يف متييز الصحابة " البن حجر ب  "اإلصابة" و"تقريب التهذيب" ب "التقريب" و" حترير 
 تقريب التهذيب" ب "التحرير" .

اإلسناد"،  لوحكمت على اإلسناد بعد دراسة رجاله وتتبع العلل فيه، وذكرت هذا احلكم حتت عنوان "احلكم على رجا
فإن كان رجال اإلسناد كلهم ثقات قلت: إسناده صحيح، وإن كان فيهم صدوق قلت: إسناده حسن فيه فالن صدوق، 
فإن وجدت هلذا الصدوق متابعا ثقة رفعت احلديث إىل الصحيح لغريه، وإن كان أحد الرواة ضعيفا أو ثبت انقطاع يف 

إن اع بني فالن وفالن، مث حبثت عن متابع للراوي الضعيف فالسند قلت: إسناده ضعيف لضعف فالن أو لالنقط
 وجدته رفعت احلديث إىل احلسن لغريه، وكذلك حبثت اتصال السند فإذا ثبت عند أحد متصال أشرت إليه، وإذا 

كان اإلسناد فيه راو مرتوك أو رمي ابلوضع أو الكذب قلت: إسناده ضعيف جدا، وإن كان اإلسناد ضعيف ا ول أجد 
متابعا، حبثت للمنت عن شاهد صحيح أو حسن وذلك لبيان أن املنت له أصل صحيح، فإذا وجدت شاهدا أشري  له

إليه بقولنا "وله شاهد عن فالن" مث نقوم بتخرَيه، وعند احلكم نبهت أيضا على أنه موقوف أو مقطوع ، أما املرفوع 
ان لعلماء وما ل يقبل، وإذا كان أحد الرواة مدلسا، فإن كفلم أشر إليه فإنه هو األصل، ويف املرسل بينت ما قبل منه ا

من الطبقة األوىل أو الثانية من "طبقات املدلسني" البن حجر صححت حديثه، وإن كان من الطبقة الثالثة وغريها 
مام ذا اإلحتسني الظن هب فيما روى عنه اإلمام مسلم بناء على (61)ضعفت حديثه إذا ل يصرح ابلسماع ما عدا أاب الزبري

                                                           
من أكثر من التدليس فلم حيتج األئمة من أحاديثهم إال مبا صرحوا فيه ابلسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا  الثالثة:قال ابن حجر يف "طبقات املدلسني"  61

 .  1لرتاث، ص:ية لمصر، القاهرة، املكتبة األزهر  طبقات املدلسني، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، ومنهم من قبلهم كأيب الزبري املكي. ابن حجر،
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، هذا إذا ل يكن املدلس ثقة، وأما إذا كان املدلس ثقة فقد صححت حديثه إذا روى عنه البخاري ومسلم يف (62)
 وإال فأتوقف فيه إذا ل يصرح ابلسماع، وإذا حصل االختالط يف أحد الرواة فإن علمت أحدا فيمن  (63)صحيحيهما 

 
احلديث من طريقه وإن علمت أنه روى عنه بعد االختالط ضعفت روى عنه أنه روى عنه قبل االختالط صححت 

احلديث من طريقه، وإن ل أعلم شيئا من ذلك توقفت فيه وذلك لقول ابن حجر يف " هتذيب التهذيب" عند ترمجة 
 حصل لنا منفيبعد نقل كالم العلماء فيمن روى عنه قبل االختالط ومن روى عنه بعد االختالط "   عطاء بن السائب

 .(64)"جمموع كالمهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهريا وزائدة ومحاد بن زيد وأيوب عنه صحيح ومن عداهم يتوقف فيه
عموما بعد احلكم على احلديث األول من كل ابب أقوم بتعليق إمجايل يف األحكام واآلداب والقضااي املتعلقة أبحاديث 

ا يف ذلك على كتب شروح احلدي يق ث وكتب الفقه، فإذا كان هناك حديث أو أثر حيتاج إىل تعلالباب وآاثره معتمد 
خاص علقت عليه بعد احلكم وأحياان أمجع اببني أو ثالثة يف تعليق واحد نظرا لشدة االرتباط فيما بني هذه األبواب، 

با يف اهلامش غالوقلما أذكر عند التعليق علة يف اإلسناد أو املنت إذا مست احلاجة إىل ذلك، وأشرح األلفاظ الغريبة 
 ابلرجوع إىل كتب غريب احلديث ومعاجم اللغة، وكذلك وضحت يف اهلامش الن  سب وعرفت ابألماكن والبلدان من 

معاجم البلدان وعرفت أيضا مبصطلحات احملدثني الواردة يف أثناء الدراسة ابلرجوع إىل كتب مصطلح احلديث، وفيما 
 أييت مناذج من حتقيقايت:

ْسك ر وقالَ من كتاب األشربة يف اباحلديث األول 
 
رَا وهنَى َعْنه (65) : ه و َحرامم ب َمْن َحَرم امل

 
 يدقال عبد  هللا بن يونس  امل

َمد  بن أىب شيبة  (66)ان  قال:قال: حَدثنا أبو عبد  الرمحن بَق ى بن خَمَْلد    لي  بن َحَدثنا ع قال:أبو بكر عبد  هللا بن حم 
 

                                                           
 حتسني الفقد سأل السبكي املزي هل وجد لكل ما رواه )صاحبا الصحيحني( ابلعنعنة طرق مصرح فيها ابلتحديث فقال كثري من ذلك ل يوجد وما يسعنا إ 62

 .91السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، تدريب الراوي، مصر، القاهرة، املكتبة التوقيفية، صالظن. 
 ،السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، تدريب الراويوما كان يف الصحيحني وشبههما عن املدلسني بعن فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى.  63
 .168ص1ج
 .193ص 1ج الفكر، م(، لبنان، بريوت، دار1894ه 1404، هتذيب التهذيب )أمحد بن علي بن حجر العسقالين ابن حجر، 64
ه، قهو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله أو ما يذم فاعله وميدح اتركه. احمللي، جالل الدين حممد بن أمحد، شرح الورقات يف علم أصول الف َحرَام: 65

 .11مصر، القاهرة، دار الفضيلة، ص
)فيكتبون من "حدثنا" 00)غلب عليهم االقتصار( صيغة من صيغ التحمل واألداء عند احملدثني، قال اإلمام السيوطي "  وهي" نااختصار لكلمة "حدث "ان" 66

 .318السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، تدريب الراوي، ص:الثاء والنون واأللف( وحيذفون احلاء والدال )وقد حتذف الثاء( أيضا ويقتصر على الضمري.
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،م ْسه ر، عن  َباين  عْن أْشربة  ت ْصَنع   (67)سأَله ف عْن أيب ب  ْردَة، عْن أب ْيه قال: بَ َعَثه النيب  صلى هللا عليه وسلم إىل الَيَمن الَشي ْ
    .((حرامم م ْسك ر   كل  ))؟ فقال: ( 70) الذ رَة  و ( 69وامل ْزر  ) (68)هبا: الب ْتع  

 التخريج   أوال:
 وأمحد.داود والنسائي وابن ماجه  البخاري ومسلم وأبو بلفظه:أخرجه 

، 4091رقم  4/1218البخاري: كتاب املغازي، ابب بعث أيب موسى ومعاذ بن جبل إىل اليمن قبل حجة الوداع  -
، وكتاب األحكام، ابب أمر 2113رقم  2/1168)يسروا وال تعسروا(  ابب قول النيب ، وكتاب األدب، 4099

 مطوال. 6121رقم  6/1614وال يتعاصيا  يتطوعان املوايل إذا وجه أمريين إىل موضع أ
( كالمها من طريق 10)1133رقم  1292/ 3كتاب األشربة، ابب بيان كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام   مسلم: -

 به. 00سعيد بن أيب بردة عن أبيه 
 00طريق عاصم بن كليب عن أيب بردة  من 3694رقم  321/ 1أبوداود: كتاب األشربة، ابب النهي عن املسكر -

 مطوال به،
 .2604 رقم 9/300واملزر ابب تفسري البتع  األشربة،كتاب   النسائي: -
 .3381رقم  1/1114كل مسكر حرام   األشربة، اببكتاب   ماجه:ابن  -

                                                           

 اخل(.00عن شراب  ولفظه )سألت  رسول هللاوقد وقع التصريح بذلك عند أيب داود  أبو موسىالسائل: هو  67 
م(، النهاية يف 1818ه،1388األثري، عز الدين مبارك بن حممد األثري، ) عسل. ابنالب ْتع: بكسر الباء وقد تفتح وسكون التاء وفتحها نَبيذ يتخذ من  68 

 .111ص1غريب احلديث واألثر، حتقيق: طاهر أمحد زاوي، بريوت، املكتبة العلمية، ج
َرة،امل ْزر: بكسرفسكون، نبيذم ي  َتَخذ  من  69   .699ص4من الَشع ري أو احل ْنَطة . ابن األثري، النهاية ج وقيل: الذ 
، إبراهيم بن احلريب اخلبز.وهي َحبٌّ ي  ؤَْكل ، يطحن ويصنع منه  ووقع يف مطبوعة دار الكتب: املزر من الذرة، 111اللوحة : املخطوطة،هكذا يف  والذ رة: 70 

 .161ص1غريب احلديث، السعودية، مكة املكرمة، جامعة أم القرى ج ،ه(1402إسحاق، )
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ما  به، 00كلهم من طريق سعيد بن أيب بردة عن أبيه   18121رقم  4/411، و18699رقم  4/410 أمحد: -
   داود.عدا أاب 

 
 
 
 

 .دراسة رجال اإلسناد اثنيا:
راد ي -1

 
مسَ َع من بَقي  بن خْمَلد كثريا  وَصحب ه، وكاَن هو واحلَسن بن َسْعد آخر َمن حد ث  :(71)عبد هللا بن يونس امل

وهو   وثالمثائةثالثني، روى عنه: خالد بن سعد، وعبد هللا بن نصر وآخرون، كان كثري احلديث مقبوال  مات سنة عْنه  
 .)72( ابن َسْبع وسْبعني سنة

تهدا صاحلا، كان إماما جم  عبد الرمحن بَق ى  بن خْمَلد: األندلسي، صاحب التفسري واملسند، قال عنه الذهيب: أبو -1
ال: عدمي املثل، منقطع القرين، يفيت ابألثر، وال يقلد أحدا، وقال ابن ماكو  رابنيا صادقا خملصا، رأسا يف العلم والعمل،

 .)73(مات سنة ست وسبعني ومائتني ابألندلسإمام يف احلديث له رحلة يف طلب العلم 
ي بن عثمان بن خ و  –أيب شيبة  –أبو بكر: هو اإلمام احلافظ أبو بكر عبد هللا بن حممد بن إبراهيم  -3 اْسيت الَعْبس 

 .(76)املعروف اببن أيب شيبة، ثقة حافظ، صاحب تصانيف (75)الكويف  (74)
                                                           

رَادي 71
 
ص  3األنساب ج . ابن األثري، اللباب يف هتذيبراد، وامسه حيابر بن مالك بن أدد، هذه النسبة إىل موفتح الراء وبعد األلف دال مهملة: بضم امليم امل
199. 

م( اتريخ علماء األندلس، حتقيق: بشار عواد معروف، تونس، دار الغرب اإلسالمي، 1009ه،1418هللا بن حممد، )ابن الفرضي، أبو الوليد عبد  72
 .306ص1ج
ابن ماكوال، على بن هبة هللا اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف ، 192ص13ج ،سري أعالم النبالءمشس الدين حممد بن أمحد، الذهيب،  73

 .344ص1ىن واألنساب، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، جاألمساء والك
 نسبا، ال العبسي: بفتح العني وسكون الباء املوحدة ويف آخرها سني مهملة، وهي نسبة إىل عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، فنسبته إيل بين عبس والء 74

 312ص1 هتذيب األنساب، جم بوالء اإلسالم. ابن األثري، اللباب يفحيث إنه ل يكن عريب األصل فأسلم أجداده على أيدي بين عبس فنسب إليه
 .)بتصرف(

: بضم أوهلا وسكون الواو وّف آخرها فاء  75 هذه النسبة إىل الكوفة وهي من أمهات بالد اإلسالم ابلعراق خرج منها من ال حيصى من العلماء يف كل الك وّف 
 .118ص3ابن األثري، اللباب يف هتذيب األنساب، ج فن قدميا وحديثا.

 .32ص16د، لبنان، مؤسسة الرسالة، جم(، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، حتقيق: بشار عوا1893ه،1403احلجاج، ) الزكي أبواملزي، يوسف بن  76
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هند  م وداود بن أيبأيب إسحاق الشيباين وإمساعيل بن مسل عن:: أبو احلسن الكويف، روى (77)على بن م ْسه ر -4
 : بو حامتأ سهل بن عثمان وغريهم، قال العجلي: ثقة، وقال: أبو بكر بن أيب شيبة وأيوب بن منصور و وغريهم، وعنه

 
 

، مات سنة (79)بعد ما أضر، من الثامنة  (78): ثقة له غرائب ويف التقريبثقة صدوق، وذكره ابن حبان يف "الثقات" 
 . (80)تسع ومثانني ومائة 

َباين -2 : أيب بردة بن أيب موسى وابنه سعيد بن ، روى عن(81)سليمان بن أيب سليمان أبو إسحاق الَشْيباين: هو الَشي ْ
 و أبو حامت قال ابن معني، وعنه: الثوري وشعبة وعلي بن مسهر وآخرون، دة وعبد هللا بن أيب أوّف وغريهمبر أيب 

ثقة، من اخلامسة  :ويف التقريب : صدوق صاحل احلديث، وذكره ابن حبان يف "الثقات"،والعجلي: ثقة، وزاد أبو حامت
 .(83) ة تسع وعشرين ومائة وقيل غري ذلكسن ، مات(82)

                                                           
تقريب التهذيب، سوراي، دار الرشيد،  م(1896ه،1406العسقالين، )أمحد بن علي بن حجر  ابن حجر، م ْسه ر: بضم امليم وسكون املهملة وكسر اهلاء. 77
 .402ص
نف )ابن حجر( عن أمحد ، ومحلها  املص العقيليه:" له غرائب بعد أن أضر" قال صاحبا التحرير: لو ل يذكرها لكان أحسن، فهذه احلكاية تفرد هبا  قول 78

صره  وكان حيدثهم من حفظه "، ومن املعلوم أن  أمحد  وثقه ، بل قال عنه : "أثبت من أيب معاوية فقد قيل : إن أمحد قال : "كان قد ذهب ب ينبغيأكثر مما 
شار عواد معروف، بالضرير يف احلديث"، وأطلق توثيقه األئمة : ابن معني  والعجلي وأبو زرعة  والنسائي وابن سعد وابن حبان، ول يذكروا شيئا  من ذلك . 

 .22ص 3ج مؤسسة الرسالة،التهذيب، لبنان،  حترير تقريبم(، 1881ه 1411والشيخ شعيب األرنؤوط، )
أمحد بن علي بن  بن حجر،االطبقة الوسطى من أتباع التابعني، كابن عيينة وابن علية وفاهتم بعد املائة. ينظر: الثامنة: أي يف الطبقة الثامنة للرواة، وهي  79

 .12التقريب ص حجر العسقالين،
البسىت، حممد بن ، 129ص1الدار، جاملدينة املنورة، مكتبة  معرفة الثقات، السعودية، م(،1892،ه 1402احلسن أمحد بن عبد هللا، )العجلي، أبو  80

، ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب حامت 114ص1الفكر، جمصر، القاهرة، دار  حتقيق: السيد شرف الدين أمحد لثقات،م( ا1812ه 1382) حبان،
املزي، يوسف بن الزكي أبو احلجاج، هتذيب الكمال  ،104ص6اجلرح والتعديل، لبنان، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب ج م(،1821ه، 1111الرازي، )

 .402أمحد بن علي بن حجر العسقالين، التقريب، ص ، ابن حجر،132ص 11ج 
، تعليق: عبد هللا (، األنسابم1899ه 1409السمعاين، عبد الكرمي بن حممد، )الشيباين: بفتح الشني املعجمة وسكون الياء، نسبة إىل قبيلة شيبان.  81

 .491ص3عمر البارودي، لبنان بريوت، الطبعة األوىل، ج
 املائة.وفاهتم بعد  مش،كاألعوهي الطبقة الصغرى من التابعني، الذين رأوا الواحد واالثنني من الصحابة، ول يثبت لبعضهم السماع من الصحابة،   اخلامسة: 82

 .12ص:
، املزي، يوسف بن الزكي أبو احلجاج، 391ص1الثقات، جاحلسن أمحد بن عبد هللا، معرفة  العجلي أبو، 301ص4الثقات، ج، البسىت، حممد بن حبان 83

 .132ص4اجلرح، جابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، ، 446ص11هتذيب الكمال ج
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 وحذيفة وعلى أبيه عن: روى ،وهو بكنيته أشهر (84)بن أيب موسى عبد هللا بن قيس األشعريعامر امسه  :أبو ب ردة -6

 ابن وذكره ثقة، لي:والعج سعد ابن قال وغريهم، إسحاق الشيباين أبوو البناين واثبت وبالل سعيد أوالده: وعنه: وغريهم،

  ،(85) لثالثةا من ، ثقة التقريب: ويف ،بردة احلارث والصحيح عامروقد قيل إن اسم أيب  وقال: "الثقات" يف حبان
 

 . (86)  ذلك غري وقيل  ومائة أربع سنة توّف
وعن أيب بكر وعمر  ، صحايب جليل، روى عن النيب عبد هللا بن قيس املعروف أبيب موسى األشعري  هو: أبوه -1

قيل وامرأته أم عبد هللا وغريهم ، مات سنة مخسني و  بردة وموسىوعلي وغريهم، وعنه: أوالده إبراهيم وأبو بكر وأبو 
 .  (87)  بعدها

 .اثلثا: احلكم على اإلسناد
 ثقات. اده صحيح؛ ألن رجال اإلسناد كلهمإسن

 : التعليقرابعا
النوع  : اخلمر، واألشربة املسكرة غري اخلمر،اء على اختالف مذاهبهم على قسمنيتنقسم األشربة املسكرة عند الفقه

 : اخلمر األول
 وحقيقة اخلمر إ منا هي العنب دون سائر اأَلشياء 00 ما َأْسَكَر من عصري العنب: قال ابن منظور: اخلمر معناها يف اللغة

 آابدي: اخلمر ما أسكر من عصري العنب، أو هو عام، والعموم أصح، ألهنا حرمت وما ابملدينة مخر ، قال الفريوز(88)
 .(89)والتمر  إال البسرعنب، وما كان شراهبم 

                                                           
الشني املعجمة وفتح العني، هذه النسبة إىل أشعر وهي قبيلة مشهورة من اليمن. ابن األثري، اللباب يف هتذيب األنساب األْشَعري: بفتح األلف وسكون  84
  .64ص1ج
 .12لتقريب: صاأمحد بن علي بن حجر العسقالين،  ابن حجر،الثالثة: وهي الطبقة الوسطى من التابعني، كاحلسن وابن سريين، وفاهتم بعد املائة.  85
 الطبقات الكربى، لبنان، بريوت، دار صادر،، اهلامشيحممد بن سعد ، ابن سعد، 33األزدي، أبو الفتح، أمساء من يعرف بكنيته، اهلند، الدار السلفية، ص 86
د بن أمح ابن حجر،، 391ص1، العجلي، أبو احلسن أمحد بن عبد هللا، معرفة الثقات ج191ص2الثقات ج، ، البسىت، حممد بن حبان169ص . 6ج 

 .611صالتقريب علي بن حجر العسقالين، 
أمحد  ابن حجر،، 664ص1ج دار الفكر،لبنان، بريوت،  م(، أسد الغابة يف معرفة الصحابة،1882 /ه1412ابن األثري، عز الدين ابن األثري اجلزري، ) 87

 .111ص4ج دار اجليل، لبنان، بريوت،اإلصابة يف متييز الصحابة،  م(،1881،ه1411بن علي بن حجر العسقالين، )
 . 124ص4، مادة )خ م ر(، ج124ص4ابن منظور، مجال الدين أبو الفضل، لسان العرب، لبنان، بريوت، دار صادر، ج 88
 .913خ م ر( صن، بريوت، مؤسسة الرسالة، مادة )م(، القاموس احمليط، لبنا1002ه،1416) آابدي، حممد بن يعقوب أبو الطاهر، الفريوز 89
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ه هللا  تَ َعاىل والك   :وقال الزبيدي وفيني واخت ل ف يف حقيقتها: فق يل هي مْن َعصري  العنب خاص ة  وهو مْذهب َأيب َحن فة َرمح 
و الذي اختاره ، وهلعقن املدار على السكر وغيبوبة ال، ألأو عام أي: ما أسكر من عصري كل شيء م راَعاة  لف قه الَلَغة،

 .(90)اجلماهري
 
 

و يف االصطالح : اختلف الفقهاء يف تعريف اخلمر بناء على اختالفهم يف حقيقتها يف اللغة وإطالق الشرع : فذهب 
أهل املدينة وسائر احلجازيني وأهل احلديث كلهم واحلنابلة وبعض الشافعية إىل أن اخلمر تطلق على ما يسكر قليله أو  

 أو الشعري أو غريها، واستدلوا بقول عمر رضي هللا عنه : اي أيها الناسكثريه، سواء اختذ من العنب أو التمر أو احلنطة 
: إنه نزل حترمي اخلمر يوم نزل، وهي من مخسة أشياء: من العنب والتمر والعسل واحلنطة والشعري واخلمر ما خامر العقل، 

، فأراقوا  مخرا يدخل يف النهيأن كل شيء يسمى  -وهم أهل اللسان  -وأن القرآن ملا نزل بتحرمي اخلمر فهم الصحابة 
املتخذ من التمر والرطب ول خيصوا ذلك ابملتخذ من العنب ، على أن الراجح من حيث اللغة كما تقدم هو العموم، 
مث على تقدير التسليم أبن املراد ابخلمر املتخذ من عصري العنب خاصة، فإن تسمية كل مسكر مخرا من الشرع كان 

 . (91)ة على احلقيقة اللغوية  حقيقة شرعية ، وهي مقدم
وذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية إىل أن اخلمر هي عصري العنب إذا اشتد، وقيده أبو حنيفة وحده أبن يقذف ابلزبد 

، يتبني مما سبق أن إطالق اسم اخلمر على مجيع أنواع املسكرات عند الفريق األول من ابب احلقيقة، (92)بعد اشتداده 
فريق عصري العنب إذا غلى واشتد عند ال اخلمر عندهمر، وأما الفريق الثاين والثالث فحقيقة فكل مسكر عندهم مخ

الثاين، وقذف ابلزبد عند الفريق الثالث، وإطالقه على غريه من األشربة جماز وليس حبقيقة من ابب القياس اللغوي ملا 
مر لغة ما قال أبو حنيفة ولكنه مستعمل يف ، وقال الشيخ الكشمريي : أن أصل معىن اخل(93)فيها من خمامرة العقل

 .(94)أيضا  ، واملعنيان على احلقيقة  -أي اجلمهور –معىن احلجازيني 

                                                           
 .109ص11خ م ر(، ج مادة: ) ، اتج العروس من جواهر القاموس، الكويت، دار اهلداية،بيدي، أبو الفيض، حمم د بن حمم دمرتضى الزَ  90
 .101ص9مكتبة اإلميان، ج م(، نيل األوطار، مصر، املنصورة،1888ه 1410الشوكاين، حممد بن على، ) 91
 .14ص14ج ،والتوزيعبريوت، دار الفكر للطباعة والنشر  لبنان السرخسي، مشس الدين، املبسوط، 92
 .، )بتصرف(111ص. 1العلمية، جدار الكتب بريوت،  لبنانالتفتازاين، سعد الدين، شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه،  93
 .190ص. 3ج مؤسسة ضحى للنشر والتوزيع،حتقيق: حممود أمحد شاكر، مصر، العرف الشذي شرح سنن الرتمذي،  حممد أنور شاه، الكشمريي، 94
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 : األشربة املسكرة غري اخلمرالنوع الثاين
ا أسكر كثريه أن م احملدثني إىل مجهور فقهاء احلجاج ومجهورغريمها، ذهب  أو كاألشربة املسكرة من احلنطة أو الشعري

وروي حترمي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأيب هريرة وسعد بن أيب وقاص وأيب فقليله حرام ولو ل يسكر، 
ومالك  بن عبد العزيزقتادة وعمر ة رضي هللا عنهم، وبه قال عطاء وطاوس وجماهد والقاسم و بن كعب وأنس وعائش

 ق وغريهم،أبو ثور وأبو عبيد وإسحاو والشافعي 
 

سكر، السكر نفسه ال العني، فال حيرم القدر القليل الذي ال ي األشربة املسكرة هو احملرم من سائروذهب احلنفية إىل أن 
وبه قال إبراهيم النخعي من التابعني وسفيان الثوري وابن أيب ليلى وشريك وابن شربمة وسائر فقهاء الكوفيني وأكثر 

 .(95)علماء البصرين 
 -الذي يظهر يل : و ر واألقيسة يف هذا الباب، مث قالتعارض اآلاث اختالفهم:قال ابن رشد يف "بداية اجملتهد" سبب 

أن قوله عليه الصالة والسالم " كل مسكر حرام " وإن كان حيتمل أن يراد به القدر املسكر ال اجلنس  -وهللا أعلم 
ه على ما على الظن من تعليقه ابلقدر ملكان معارضة ذلك القياس لاملسكر فإن ظهوره يف تعليق التحرمي ابجلنس أغلب 

نا صحة هذا إن ل يسلموا ل 000أتوله الكوفيون فإنه ال يبعد أن حيرم الشارع قليل املسكر وكثريه سدا للذريعة وتغليظا 
 . (97(()( 96)ما أسكر كثريه فقليله حرام)): قوله عليه الصالة والسالم

 اخلامتة:

 املطاف أستطيع أن أقول:ويف هناية 
 إن كتاب املصنف البن أيب شيبة كتاب مهم جدا اهتم به العلماء قدميا وحديثا. -
 وله خمطوطات كثرية منتشرة يف مراكز خمطوطات العال وإن كانت أغلبها انقصة. -
 وله طبعات متعددة، بعض منها حمققة من قبل بعض الشخصيات البارزة. -

                                                           
 .484ص11املغين، السعودية، الرايض، دار عال الكتب، ج م(،1001ه 1419ابن قدامة، أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، ) 95
بن عبد هللا، قال الشيخ األلباين: حسن  عن جابر 3691رقم  321ص1جابب النهي عن املسكر، : أبوداود يف سننه، كتاب األشربة، أخرجه بلفظه 96

 . سنن أيب داود مذيلة أبحكام األلباين، بريوت، دار الفكر.صحيح
 .291ص1ج م(، بداية اجملتهد، مصر، القاهرة، دار العقيدة،1004ه 1412ابن رشد احلفيد، حممد بن رشد، ) 97
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األخطاء املطبعية وغري املطبعية لعدم مراجعتهم أو لقلة مراجعتهم ملخطوطات ل تسلم بعض الطبعات من  -
 الكتاب.

ها ست وعشرين جزء ، بتحقيق م( عدد أجزائ1006 /ه1411طبة، السعودية، طبعة أوىل )طبعة دار قر تعترب  -
 من أحسن وأفضل طبعات املصنف.الشيخ حممد عوامه 

 
 

كنه لفالكتاب يف حاجة إىل مزيد من التحقيق والدراسة، وإن كان األزهر قد بدأ مبشروع خلدمة هذا الكتاب  -
 . يف األخري توقف على ما أعلم

 :املصادر واملراجع

، لبنان، بريوت: دار إحياء اجلرح والتعديل م(.1821 /ه1111ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي. ) -
 العريب.الرتاث 

)املقدمة(، حتقيق: . املصنف يف األحاديث واآلاثر .م(1898/ ه1408بو بكر عبد هللا بن حممد. )ابن أيب شيبة، أ -
 بريوت، لبنان: دار الفكر.سعيد اللحام، 

)املقدمة(. حتقيق:  املصنف يف األحاديث واآلاثرم(. 1004/ه1412بو بكر عبد هللا بن حممد. )ابن أيب شيبة، أ -
 محد بن عبد هللا اجلمعة وحممد بن إبراهيم اللحيدان. الرايض، السعودية: دار الرشد.

حتقيق: حممد  .املصنف يف األحاديث واآلاثرم(. 1891 /ه1401ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد هللا بن حممد. )-
 .عوامة، اهلند: الدار السلفية

ار دلبنان، بريوت:  .أسد الغابة يف معرفة الصحابةم(. 1882 /ه1412 اجلزري. )ابن األثري، عز الدين ابن األثري -
 الفكر.

ر حتقيق: طاه النهاية يف غريب احلديث واألثر.م(. 1818/ ه1388ابن األثري، عز الدين مبارك بن حممد األثري. ) -
 أمحد زاوي. بريوت: املكتبة العلمية.

 لبنان، بريوت: دار صادر. اللباب يف هتذيب األنساب.م(. 1890األثري. )ابن األثري، عز الدين مبارك بن حممد  -
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 . سوراي: دار الرشيد.تقريب التهذيب م(.1896/ه1406أمحد بن علي بن حجر العسقالين. ) ابن حجر، -
 لبنان، بريوت:اإلصابة يف متييز الصحابة.  م(.1881/ه1411أمحد بن علي بن حجر العسقالين. ) ابن حجر، -

 دار اجليل.
 . القاهرة، مصر: دار العقيدة.بداية اجملتهدم(. 1004 /ه1412ابن رشد احلفيد، حممد بن رشد. ) -
 . لبنان، بريوت: دار صادر.الطبقات الكربىحممد بن سعد اهلامشي. ابن سعد،  -
 
حتقيق: بشار عواد معروف.  اتريخ علماء األندلس.م(. 1009/ه1418ابن الفرضي، أبو الوليد عبد هللا بن حممد. ) -

 تونس: دار الغرب اإلسالمي.
، السعودية، الرايض: دار املغين م(.1001ه 1419ابن قدامة، أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي. ) -

 عال الكتب.
علي شريي، حتقيق:  البداية والنهاية.م(. 1899ه/ 1409) أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي.ابن كثري،  - 

 دار إحياء الرتاث العريب. بريوت:
لبنان،  .اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنسابابن ماكوال، علي بن هبة هللا.  -

 بريوت: دار الكتب العلمية.
 ، لبنان، بريوت: دار صادر.لسان العربابن منظور، مجال الدين أبو الفضل.  -
 .اهلند: الدار السلفية أمساء من يعرف بكنيته.ي، أبو الفتح. األزد -
حتقيق: د. مصطفى ديب البغا.  اجلامع الصحيح.م(. 1891ه  1401هللا. ) البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد -

 لبنان، بريوت: دار ابن كثري، الطبعة الثالثة.
 لة.مؤسسة الرسا. لبنان: تقريب التهذيب حتريرم(. 1881ه 1411بشار عواد معروف، والشيخ شعيب األرنؤوط. ) -
مصر، القاهرة: دار  حتقيق: السيد شرف الدين أمحد ،لثقاتام(. 1812ه 1382) البسيت، حممد بن حبان. - 

 الفكر.
 دار الكتب العلمية.ريوت: ب لبنان. تنقيح يف أصول الفقهشرح التلويح على التوضيح ملنت ال التفتازاين، سعد الدين. -
 . السعودية، مكة املكرمة: جامعة أم القرى.غريب احلديث ه(.1402احلريب، إبراهيم بن إسحاق. ) -
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ية: ، السعوداألرنؤوطشعيب . حتقيق: سري أعالم النبالءم(. 1883 /ه1413ن أمحد. )مشس الدين حممد بالذهيب،  -
 الطبعة التاسعة.مؤسسة الرسالة، 

. حتقيق: حممد عجاج اخلطيب. بريوت: دار احملدث الفاصله(. 1404الرامهرمزي، احلسن بن عبد الرمحن. ) -
 الفكر، الطبعة الثالثة.

بنان، ل الشيخ حممد حمي الدين عبد احلميد. ق:ي، حتقسنن أيب داودالسجستاين، سليمان بن األشعث أبوداود.  -
 املكتبة العصرية. بريوت:

 .بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لبنان ،املبسوطالسرخسي، مشس الدين.  -
: بريوتتعليق: عبد هللا عمر البارودي، لبنان  األنساب.م(.  1899ه 1409السمعاين، عبد الكرمي بن حممد. ) -

 دار الكتب العلمية.
 . مصر، املنصورة: مكتبة اإلميان.نيل األوطارم(. 1888ه 1410الشوكاين، حممد بن علي. ) -
 املدينة املنورة: مكتبة الدار. . السعودية،معرفة الثقات م(.1892/ه1402العجلي، أبو احلسن أمحد بن عبد هللا. ) -
مؤسسة . لبنان، بريوت: القاموس احمليطم(. 1002/ه1416) آابدي، حممد بن يعقوب أبو الطاهر. الفريوز -

 الرسالة.
 لبنان، بريوت: املكتبة العلمية.. املصباح املنري الفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقري. -
حى مؤسسة ضحتقيق: حممود أمحد شاكر. مصر: . العرف الشذي شرح سنن الرتمذي حممد أنور شاه. الكشمريي، -

 للنشر والتوزيع.
 وزارة الرتبية والتعليم.. مصر، القاهرة: الوجيزاملعجم م(. 1001ه 1411جممع اللغة العربية. ) -
 . مصر، القاهرة: مكتبة اآلداب.معجم بلدان العال(. م1001حممد عرتيس. )  -
 . الكويت: دار اهلداية.اتج العروس من جواهر القاموس. مرتضى الزَبيدي، حمم د بن حمم د أبو الفيض -
. حتقيق: بشار عواد. هتذيب الكمال يف أمساء الرجالم(. 1893ه،1403املزي، يوسف بن الزكي أبو احلجاج. ) -

 لبنان: مؤسسة الرسالة.
 . حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. لبنان، بريوت: دار إحياء الرتاثاجلامع الصحيحالنيسابوري، مسلم بن احلجاج.  -

 وىل.الطبعة األ العريب،
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