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كتاب
التطريف يف التصحيف
للحافظ جالل الدين السيوطي رمحه اهلل
املتوىف سنة  199هـ

خرج أحاديثه وع َّلق عليه
َّ
السالم بن حممد بن عبد اهلل العامر
عبد َّ
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بسم الله الرحمن الرحيم.

والسالم عىل أرشف النبياء واملرسلني.
احلمد هلل رب العاملني والصالة َّ
فهذا الكتاب رغم صغر حجمه َّإّل أنه قد حوى من الفوائد والنفائس
اللطيفة ,اليشء الكثري .فرأيت من املناسب إخراجه بح َّلة مجيلة تليق به( ).
فخرجت أحاديثه ,ونقلت كالم العلامء من أهل الغريب والُّشاح عىل
َّ
املصحفة التي يوردها السيوطي رمحه اهلل( ) .
اللفاظ
َّ
فالكتب مل أر له سوى طبعة واحدة متداولة( ).
أسامه مؤلفه (التطريف يف التصحيف) من التطريف الذي هو َتسني أطراف
اليشء .ولع َّله قصد َتسني ما وقع يف احلديث من تصحيف.
طرفت املرأة بناَنا تطريفا .خضبت
قال يف "املصباح املنري" (َّ :)179/2
________________________________

( )9كانت البداية يف َتقيقه .يوم اجلمعة ظهرا .يف التاسع والعُّشين من شهر ذي احلجة لعام 9441
هـ .يف بلدة الجفر التابعة ملنطقة حائل حرسها اهلل .وبالد املسلمني من كل سوء.
( )2جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر أبو الفضل ولد يف القاهرة سنة  941هـ صاحب التصانيف
الكثرية .واملؤلفات املفيدة .وتويف سنة  199هـ رمحه اهلل.
( )1وهي ط دار الفائزَ .تقيق الدكتور عيل البواب .ولكن فيها من اخللل والتصحيف الذي ّل خيلو
منه عمل البُّش.

التطريف يف التصحيف
أطراف أصابعها .انتهى.
وكتبه عبد السالم بن حممد بن عبد اهلل بن سعد العامر
 9449 / 9 / 22للهجرة.
القصيم .بريدة  .حرسها اهلل من كل مكروه.
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مسانيد الرّجال
مسند أنس . 
 - 9حديث اّلستسقاء "ما رأينا َّ
الشمس سبتا"

( )

( )
وفّسه بس َّتة أيام .وهو تصحيف( ).
قال القرطبي  :رواه الدَّ اودي (ستا)َّ .
________________________________

( )9أخرجه البخاري ( )169 ,167ومسلم ( )917والنسائي ( )9299وابن خزيمة يف "صحيحه"
( )9799وابن حبان يف "صحيحه" ( )112من طرق عن رشيك بن أيب نمر عن أنسَّ " ,
أن رجال
دخل املسجد يوم اجلمعة من باب كان نحو دار القضاء .ورسول اهلل ﷺ قائم خيطب .فاستقبل
ثم قال :يا رسول اهلل .هلكت الموال ,وانقطعت السبل .فادع اهلل يغثنا .فرفع
رسول اهلل ﷺ قائامَّ .
اللهم أغثنا ...احلديث.
رسول اهلل ﷺ يديه .ثم قال:
َّ
وقع عند مسلم (سبتا).
وعند ابن خزيمة (سبعا) .بالعني.
وعند الباقني (ستا) .كذا يف مطبوع البخاري .أ َّما الرواية التي اعتمدها احلافظ يف "الفتح" ففي
املوضع الول (سبتا) .ويف املوضع الثاين (سبعا) كام هو ظاهر رشح احلافظ كام سيأيت.
( )2قال الذهبي يف "تاريخ اإلسالم" ( :)912/99أمحد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس النصاري
القرطبي املالكي الفقيه املحدث .ولد بقرطبة سنة  .279وقدم ديار مرص ,وحدَّ ث هبا .واخترص
الصحيحني  ,ثم رشح "ُمترص مسلم" بكتاب سامه "املفهم" أتى فيه بأشياء مفيدة .وكان بارعا يف
َّ
الفقه والعربية ,عارفا باحلديث .تويف باإلسكندرية يف رابع عُّش ذي القعدة سنة  626هـ ويعرف
يف بالده بابن املزين .انتهى بتجوز
()1قال احلافظ ابن حجر يف "الفتح" ( :)214/2قوله( :ما رأينا الشمس سبتا) كناية عن استمرار
الغيم املاطر ,وهذا يف الغالبَّ ,
وإّل فقد يستمر املطر والشمس بادية ,وقد َتجب الشمس بغري
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 – 2حديث "آية اإليامن حب النصار"( ).
________________________________

مطر .وأرصح من ذلك رواية إسحاق [بن أيب طلحة عن أنس عند البخاري ] بلفظ "فمطرنا يومنا
ذلك .ومن الغد .ومن بعد الغد .والذي يليه حتى اجلمعة الخرى" .وأما قوله "سبتا" فوقع
لألكثر بلفظ السبت  -يعني أحد اليام  -واملراد به السبوع ,وهو من تسمية اليشء باسم بعضه.
كام يقال مجعة قاله صاحب النهاية .قال :ويقال أراد قطعة من الزمان.
وقال الزين بن املنري :قوله "سبتا" أي من السبت إىل السبت ,أي مجعة .وقال املحب الطربي مثله.
أن فيه جتوزاَّ ,
وزاد َّ
عرب أنس بذلك لنه كان من
لن السبت مل يكن مبدأ وّل الثاين منتهى ,وإنام َّ
النصار .وكانوا قد جاوروا اليهود فأخذوا بكثري من اصطالحهم ,وإنام سموا السبوع سبتا لنه
أعظم اليام عند اليهود ,كام َّ
أن اجلمعة عند املسلمني كذلك.
وحكى النووي تبعا لغريه كثابت يف "الدّلئل"َّ ,
أن املراد بقوله سبتا قطعة من الزمان ,ولفظ ثابت:
الناس يقولون معناه من سبت إىل سبت وإنام السبت قطعة من الزمان .وأن الداودي رواه بلفظ
"ستا" وهو تصحيف.
وتعقبَّ :
بأن الداودي مل ينفرد بذلك .فقد وقع يف رواية احلموي واملستميل هنا "ستا" ,وكذا رواه
َّ
وكأن من
سعيد بن منصور عن الدراوردي عن رشيك ,ووافقه أمحد من رواية ثابت عن أنس,
ا َّدعى أنَّه تصحيف استبعد اجتامع قوله ( ستا ) مع قوله يف رواية إسامعيل بن جعفر [ عن رشيك
عند البخاري ] (سبعا) ,وليس بمستبعد َّ
لن من قال (ستا) أراد ستة أيام تامة ,ومن قال (سبعا)
أضاف أيضا يوما مل َّفقا من اجلمعتني .وقد وقع يف رواية مالك عن رشيك [ عند البخاري]
"فمطرنا من مجعة إىل مجعة" ويف رواية للنسفي "فدامت مجعة " ويف رواية عبدوس والقابيس فيام
حكاه عياض "سبتنا" كام يقال مجعتنا ,ووهم من عزا هذه الرواية ليب ذر .انتهى.
( )9أخرجه البخاري ( )1217 ,97ومسلم ( )74وأمحد ( )92196من حديث عبد اهلل بن عبد اهلل
بن جرب عن أنس .
وملسلم "حب النصار آية اإليامن ,وبغضهم آية النفاق".
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قال احلافظ ابن حجر يف "رشح البخاري" :آية .هبمزة ممدودة .وياء مثناة
َتتية .وتاء تأنيث .واإليامن جمرور باإلضافة .هذا هو املعتمد يف ضبط هذه
الصحيحني والسنن واملستخرجات واملسانيد.
الكلمة يف مجيع الروايات يف َّ
واآلية العالمة.
قال :ووقع ليب البقاء( ) يف "اإلعراب"( :إنه) قال :هي بكّس اهلمزة .ونون
مشدَّ دة ,واهلاء فيها ضمري الشأن .و(اإليامن) بالرفع مبتدأ .و(حب) خربه .ومها
خرب إ َّن .قال :وهذا تصحيف منه.
الضعيفني .اليتيم واملرأة"( ).
 – 1حديث "اخرجوا َّ
حق َّ
________________________________

()9قال الذهبي يف "السري" ( :)19/22العالمة النحوي البارع ,حمب الدين ,أبو البقاء عبد اهلل بن
ثم البغدادي الرضير احلنبيل الفريض ,صاحب التصانيف .ولد سنة  .219برع
احلسني العكربيَّ .
يف الفقه والصول ,وحاز قصب السبق يف العربية .قال ابن النجار :قرأت عليه كثريا من مصنفاته,
وصحبته مدة طويلة ,وكان ثقة متدينا ,حسن الخالق متواضعا ,ذكر يل أنه أرض يف صباه من
اجلدري .انتهى .صنَّف (تفسري القرآن) ,وكتاب (إعراب القرآن) ,و (إعراب احلديث) وغريها.
ثم يميل بعد
قيل :كان إذا أراد أن يصنف كتابا ,مجع عدَّ ة مصنفات يف ذلك الفن ,فقرئت عليهَّ ,
ذلك ,فكان يقال :أبو البقاء تلميذ تالمذته؛ يعني هو تبع هلم فيام يقرؤون له ويكتبونه .تويف أبو
البقاء :يف ثامن ربيع اآلخر ,سنة  ,696وكان ذا حظ من دين وتعبد وأوراد .انتهى بتجوز.
( )2أخرجه النسائي يف "الكربى" ( )1941وابن ماجه ( )1679وأمحد يف "مسنده" ()1666
وإبراهيم احلريب يف "غريب احلديث" ( )112واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )696وابن أيب
الدنيا يف "العيال" ( )474والبيهقي يف "الكربى" ( )914/91من طريق ابن عجالن عن سعيد
املقربي عن أيب هريرة رفعه "اللهم إين أحرج"..
وصححه احلاكم ( )919والبوصريي يف "زوائد ابن ماجه".
َّ

التطريف يف التصحيف

7

كذا أورده صاحب "مسند الفردوس" من حديث أنس.
قال احلافظ ابن حجر يف "زهر الفردوس" :وهذا تصحيف .وإنام هو
(أحرج) بضم اهلمزة .وفتح احلاء املهملة .وتشديد الراء بعدها جيم .من احلرج.
وليس هو اإلخراج باخلاء املعجمة( ).
مر بقوم يرفعون
بي ﷺ َّ
 – 4حديث .روى العسكري يف "المثال"" .أ َّن الن َّ
حجرا فقال :ما هذا؟ قالوا :هذا حجر كنَّا نسميه حجر الشداء"( ).
________________________________

حرج ) أي أضيقه عىل من ظلمهام.
( )9قال إبراهيم احلريب يف "غريب احلديث" ( :)211/9قوله ( ُأ ِّ
عيل .ومنه
عيل ظلمك .يريد حرم َّ
واحلرج :احلرام .أخربنا أبو نرص عن الصمعي يقال :حرج َّ
حرمها .انتهى.
أحرجها بتطليقة يريدَّ :
()2أخرجه العسكري يف "تصحيفات املحدثني" ( )121/9والبزار كام يف "زوائده" ()411/2
والطرباين يف "مكارم الخالق" ( )17من طريق شعيب بن بيان الص َّفار عن عمران القطان ( وعند
العسكري عن سعيد بن بشري) عن قتادة عن أنس.ومتامه " فقال ﷺ :أّل أدلكم عىل أشدكم
أملككم لنفسه عند الغضب"
قال البزار :علته شعيب بن بيان.
قلت :قال اجلوزجاين :له مناكري .وقال العقييلُ :يدث عن الثقات باملناكري ,وكان يغلب عىل حديثه
الوهم .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال ابن حجر يف "التقريب" :صدوق خيطئ.
َّ
ولعل اّلختالف يف شيخه من أوهامه وخطئه .وسعيد بن بشري ضعيف أيضا .ويف عمران
اختالف .واهلل أعلم.
عيل  .أخرجه العسكري يف "التصحيفات" ( .)141/9وعن ثابت عن
وللحديث شاهد عن ٍّ
الصحيح عن ثابت عن عبد الرمحن بن
أنس .عند البيهقي يف "شعب اإليامن" ( )7921وقالَّ :
ثم أخرجه كذلك ( .)9174وعن عائذ بن أيب عائذ مرسال .أخرجه أبو نعيم يف
عجالن مرسالَّ .
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والصواب (يربعون) بالباء( ).
وقال :هكذا رواه .فقال "يرفعون" بالفاءَّ .
فتحزم
 – 2حديث "كان رسول اهلل ﷺ يف سفر فصام بعض .وأفطر بعض.
َّ
املفطرون .وعملوا"( ).
وبالزاي .وعند
َتزم) باحلاء املهملة َّ
قال القايض عياض( ) :كذا لكثر الرواة ( َّ
________________________________

"املعرفة" ( .)4179وقالوا ( يربعون حجرا ) .سوى رواية أنس فقال "يرتبعون".
تنبيه :قول السيوطي :روى العسكري يف "المثال" .أظنه ومها منه .فاحلديث يف كتاب
التصحيفات للعسكري .ومل أجده يف كتابه "مجهرة المثال" .واهلل أعلم.
( )9قال العسكري :وقوله (يربعون حجرا) بالباء َتتها نقطة .ومن ّل يعلم يرويه (يرفعون) وليس
ولكن الرواية املضبوطة بالباء ّل بالفاء .انتهى كالمه.
بخطإ يف املعنى.
َّ
مر بقوم َي ْر َبعون َحجرا) ويروى "يرتبعون" .ربع
قال ابن الثري يف "النهاية" (( :)462/2أنه َّ
والربيعة .وهو من ربع باملكان
سمى احلجر املربوع َّ
احلجر وارتباعه .إشالته ورفعه إلظهار الق َّوة .وي َّ
إذا ثبت فيه وأقام .انتهى.
وسيأيت رقم ( )27بلفظ "جيذون" أو يتجاذون".
( )2أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )9991وابن خزيمة يف "صحيحه" ( )2121من رواية عاصم
الحول عن مورق عن أنس .ومتامه "وعملوا .وضعف الص َّوام عن بعض العمل ,قال :فقال يف
ذلك :ذهب املفطرون اليوم بالجر".
وأخرجه البخاري ( )2911ومسلم ( )9991من وجه آخر عن عاصم بلفظ "وأ َّما الذين أفطروا
فبعثوا الركاب ,وامتهنوا .وعاجلوا ...احلديث" .ومل يذكر هذه اللفظة.
( )1قال الذهبي يف "السري" ( :)292/21العالمة احلافظ شيخ اّلسالم ,القايض أبو الفضل عياض
بن موسى بن عياض اليحصبي الندليس ,ثم السبتي املالكي .ولد يف سنة  .476واستبحر من
العلوم ,ومجع وأ َّلف ,وسارت بتصانيفه الركبان ,واشتهر اسمه يف اآلفاق .قال القايض شمس
الدين يف "وفيات العيان" :هو إمام احلديث يف وقته ,وأعرف الناس بعلومه ,وبالنحو واللغة
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السجزي (ختدَّ م) باخلاء املعجمة وبالدال .قالوا :وهو الصواب .أي خدموهم,
وَتزم تصحيف.
وقاموا بمؤن الص َّوام .قالواَّ :
قال القايض :وقد يصح عندي معناه عىل وجوه.
أحدها  :ظاهرة .من شدَّ ة احلزام للخدمة والعمل .وليس يف هذا ما ينكر.
الثاين  :استعارة للجد يف اخلدمة والتشمري .كام يف احلديث "كان اذا دخل
رمضان شدَّ املئزر"

( )

بالقوة.
الثالث  :أن يكون من احلزم .وهو الخذ َّ
حممد بن
حممد بن َّ
 – 6حديث .قال احلاكم يف "الكنى" :حدَّ ثنا أبو ذر َّ
حممد بن املنهال
يوسف القايض بنيسابور حدَّ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق حدَّ ثنا َّ
الرضير أخربنا يزيد بن زريغ حدثنا سعيد وهشام عن قتادة عن أنس قال :قال
َّ
رسول اهلل ﷺ" :خيرج من النار من قال ّل إله إ َّّل اهلل .وكان يف قلبه من اخلري ما
يزن برة ,وخيرج من النَّار من قال ّل إله إ َّّل اهلل .وكان يف قلبه ما يزن شعرية,
وخيرج من النار من قال ّل إله إ َّّل اهلل .وكان يف قلبه من اخلري ما يزن ذ َّرة".
________________________________

وكالم العرب وأيامهم وأنساهبم .قال :ومن تصانيفه كتاب "اإلكامل يف رشح صحيح مسلم"
كمل به كتاب "املعلم" للامزري ,وكتاب "مشارق النوار" يف تفسري غريب احلديث ,وكتاب
َّ
"التنبيهات" فيه فوائد وغرائب ,وكل تواليفه بديعة ,وله شعر حسن .قال القايض ابن خلكان :
تويف يف سنة  244هـ .انتهى بتجوز.
قلت  :وغالب نقوّلت املؤلف من كتابه "مشارق النوار" أو "اإلكامل".
( )9أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ريض اهلل عنها.
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قال يزيد :فلقيت شعبة فحدَّ ثته باحلديث .قال شبعة :حدَّ ثنا به قتادة عن أنس
إ َّّل أ َّن شعبة جعل موضع َّ
صحف فيها أبو بسطام( ).
الذ َّرة ( ذرة ) .قال يزيدَّ :
 – 7حديث "فإذا هو يف احلائط .وعليه خيصة حويت َّية"( ).
________________________________

( )9أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )911بتاممه عن حممد بن املنهال به.
وكذا أخرجه الرتمذي ( )2211وابن حبان يف "صحيحه" ( )7494والطياليس يف "مسنده"
( )9166من رواية شعبة.
وذكروا َّ
أن شعبة رواه بلفظ "ذرة" بضم الذال املعجمة .وختفيف الراء.
ذرة".
وأخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )6172من رواية هشام عن قتادة وفيه " َّ
بالذ َّرة واحدة َّ
يزن ذرة) املراد َّ
الذر .وهو احليوان
قال النووي يف "رشح مسلم ( :)76/1قوله( :ما ُ
املعروف الصغري من النمل .وهي بفتح َّ
الذال املعجمة .وتشديد الراء .ومعنى (يزن) أي :يعدل.
أن شعبة جعل مكان َّ
وأ َّما قوله َّ
الذ َّرة ذرة .فمعناه .أنه رواه بضم الذال .وختفيف الراء .واتَّفقوا عىل
صحف فيها أبو بسطام .يعني شعبة.
أنه تصحيف منه .وهذا معنى قوله يف الكتاب .قال يزيدَّ :
انتهى.
وقال عياض يف "املشارق" ( :)211/9وشعبة جعل مكان َّ
الذ َّرة ذرة .كذا هو الصواب .الرواية
الوىل بشد الذال والراء املفتوحتني .واحد َّ
الذر ,والثانية بضم الذال املعجمة أيضا .وختفيف الراء.
احلب الذي يؤكل ,وإنَّام َّصحف فيه شعبة ملا رأى قبله يف احلديث .ما يزن برة ,وما يزن شعرية.
ذرة.
فظن ما جاء بعده ما يزن ذرة أنَّه ذرة ملقاربتها من الرب والشعري يف اجلنسَّ ,
َّ
والصحيح قول غريه َّ
الصدىف والسمرقندي .وكذا ذكره
وكام ذكرناه عن شعبة هنا رواية الكا َّفة عن مسلم .وكذا كان عند َّ
الدارقطني عنه يف "التصحيف" .وكان عند السجزي والسدي عن العذري ( .د َّرة ) بدال مهملة
مضمومة .وراء مشدَّ دة واحدة الدَّ ر .وهذا تصحيف التَّصحيف .انتهى.
( )2أخرجه البخاري ( )2496ومسلم ( )2991عن ابن عون عن حممد عن أنس  قالَّ " :ملا ولدت
صيبن شيئا حتَّى تغدو به إىل النبي ﷺ ُينكه.
أم سليم .قالت يل :يا أنس .انظر هذا الغالم فال ي
َّ

التطريف يف التصحيف

11

قال النووي :اختلف رواة مسلم يف ضبطه.
ثم ياء مثناة َتت
ثم واو مفتوحةَّ .
فالشهر :أنه بحاء مهملة مضمومةَّ .
ثم مثناة َتت مشددة.
ثم مثناة فوق مكسورةَّ .
ساكنةَّ .
ثم مثناة َتت
ويف بعضها (جون َّية) باسكان الواو .وبعدها نون مكسورةَّ .
مشددة.
ثم مثناة َتت
ويف بعضها (حريث َّية) بحاء مهملة مضمومة .وراء مفتوحةَّ .
ثم مث َّلثة مكسورة.
ساكنةَّ .
ثم
ثم نون مفتوحةَّ .
ويف بعضها (حونب َّية) بضم احلاء املهملة .وسكون الواوَّ ,
وحدة.
باء م َّ
ويف بعضها (خويثية) بضم اخلاء املعجمة .وفتح الواو .وإسكان املثنَّاة َتت.
بعدها مث َّلثة.
ثم نون
ثم مثناة َتتَّ .
ثم واوَّ .
ويف بعضها (جوينية) بجيم مضمومةَّ .
ثم مثناة َتت مشدَّ دة".
مكسورةَّ ,
ويف بعضها (جونية) بفتح اجليم ,وإسكان الواو .وبعدها نون.
وقال القايض يف "املشارق"( ) :وهذه الروايات كلها تصاحيف إ َّّل روايتي
________________________________

فغدوت به .فإذا هو يف حائط وعليه خيصة حريثية .وهو يسم ال َّظهر الذي قدم عليه يف الفتح" .كذا
يف البخاري .ويف مسلم "حويت َّية".

( )9أي "مشارق النوار عىل صحاح اآلثار" للقايض عياض رمحه .املتوىف سنة  244هـ
قال احلافظ السخاوي يف "فتح املغيث" ( : )21/1وهو أجل كتاب مجع فيه بني ضبط اللفاظ.
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"جون َّية" بفتج اجليم .و "حريثية" بالراء واملثلثة( ).
________________________________

الصحيحني .مع ما أضاف إليه من مشتبه
خصه باملوطأ و َّ
واختالف الروايات .وبيان املعنى ,و َّ
السامء والنساب .انتهى.
( )9اخترص املؤلف رمحه اهلل كالم النووي يف ذكره ملعاين اللفاظ الواردة .ونقله لكالم القايض.
وسيأيت كالم احلافظ يف ذكر معانيها .والرجح عنده .وقد تقدَّ م يف ختريج احلديث ,أنه وقع عند
وبوب البخاري عىل احلديث فقال ( :باب اخلميصة السوداء).
البخاري "حريثية"َّ .
قال احلافظ ابن حجر يف "الفتح" ( :)299/91قوله ( :وعليه مخيصة حريثية ) بمهملة وراء
ومثلثة مصغر وآخره هاء تأنيث .قال عياض :كذا لرواة البخاري ,وهي منسوبة إىل حريث رجل
من قضاعة ,ووقع يف رواية أيب السكن "خيربية" باخلاء املعجمة واملوحدة نسبة إىل خيرب البلد
املعروف ,قال :واختلف رواة مسلم .فقيل كالول ؛ ولبعضهم مثله ,لكن بواو بدل الراء .وّل
معنى هلا ,ولبعضهم "جونية" بفتح اجليم وسكون الواو بعدها نون .نسبة إىل بني اجلون ,أو إىل
فإن العرب تسمي َّ
لوَنا من السواد أو احلمرة أو البياضَّ .
كل لون من هذه جونا ,ولبعضهم
بالتصغري ,ولبعضهم بضم احلاء املهملة .والباقي مثله .وّل معنى له ,ولبعضهم كذلك .لكن بمثناة.
نسبة إىل احلويت فقيل :هي قبيلة ,وقيل :شبهت بحسب اخلطوط املمتدة التي يف احلوت.
قلت [ابن حجر] :والذي يطابق الرتمجة من مجيع هذه الروايات "اجلونية" باجليم والنونَّ .
فإن
الشهر فيه أنه السود ,وّل يمنع ذلك وروده يف حديث الباب بلفظ "احلريثية" َّ
لن طرق احلديث
يفّس بعضها بعضا ,فيكون لوَنا أسود وهي منسوبة إىل صانعها ,وقد أخرج أبو داود والنسائي
واحلاكم من حديث عائشة أَنا "صنعت لرسول اهلل ﷺ جبة من صوف سوداء فلبسها" قال يف
"النهاية" :املحفوظ املشهور (جونية) باجليم والنون .أي سوداء ,وأما "حريثية" فال أعرفها .وطاملا
بحثت عنها فلم أقف هلا عىل معنى ,ويف رواية "حوتكية" ولع َّلها منسوبة إىل القرصَّ .
فإن احلوتكي
الرجل القصري اخلطو ,أو هي منسوبة إىل رجل يسمى حوتكا.
وقال النووي :وقع جلميع رواة البخاري "حونبية" بفتح املهملة .وسكون الواو .وفتح النون
وحدة .ثم َتتانية ثقيلة؛ ويف بعضها .بضم املعجمة .وفتح الواو وسكون التحتانية بعدها
بعدها م َّ
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مسند البراء بن عازب .
بي ﷺ ثامنية عُّش سفرا"
 – 9حديث "صحبت الن َّ

( )

قال احلافظ زين الدين العراقي يف "رشح الرتمذي" :كذا يف الصول
الصحيحة .ووقع يف بعض النسخ "ثامنية عُّش شهرا" وهو تصحيف.
َّ
 – 1حديث "انطلق يوم حنني جفاء من النَّاس إىل هذا احلي من هوزان"

( )

________________________________

مثلثة ,وساق بعض ما تقدم ,ونقل عن صاحب "التحرير"شارح مسلم"حوتية" نسبة إىل احلوت
ثم قال القايض عياض يف "املشارق" :هذه الروايات كلها تصحيف َّإّل
وهي قبيلة أو موضعَّ .
اجلونية .باجليم والنون .فهي منسوبة إىل بني اجلون قبيلة من الزد ,أو إىل لوَنا من السوادَّ ,
وإّل
احلريثية بالراء واملثلثة .ووقع يف نسخة الصغاين يف "احلاشية" مقابل حريثية :هذا تصحيف,
والصواب حوتكية ,وكذا وقع يف رواية اإلسامعييل .أي :قصرية .وهي يف معنى الشملة ,ومنه
حديث العرباض بن سارية " كان خيرج علينا يف الصفة وعليه حوتكية" .انتهى كالم ابن حجر.
( )9أخرجه الرتمذي يف "جامعه" ( )221واستغربه .وأبو داود ( )9222وابن سعد يف "الطبقات"
( )272/4والبغوي يف "رشح السنة" ( )996/4وأمحد يف "مسنده" ( )99291وابن خزيمة يف
"صحيحه" ( )9122واحلاكم ( )9997وابن وهب يف "اجلامع" ( )219والبيهقي يف "الكربى"
( )222/1من طريق صفوان بن سليم عن أيب بّسة الغفاري عن الرباء  .ومتامه "فام رأيته ترك
الركعتني إذا زاغت الشمس قبل الظهر"
ولمحد وابن خزيمة وغريمها "سافرت مع رسول اهلل ﷺ."..
تابعي ثقة.
مدين
ٌّ
ورواته ثقات سوى أيب بّسة العفاري .ذكره ابن حبان يف الثقات .وقال العجيلٌّ :
تابعي جمهول .وقال ابن حجر يف
وقال الذهبي :يف "امليزان" ّل يعرف .وقال يف "سري العالم":
ٌّ
"التقريب" :مقبول .وهي عبارة يطلقها ابن حجر عىل من مل يوثقه َّإّل ابن حبان أو العجيل .مل عرف
عنهام من التساهل.
( )2أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" ( )19991حدَّ ثنا أبو أسامة عن زكريا عن أيب إسحاق قال:
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( )
( )
وفّسه بّسعان الناس
قال يف "النهاية"  :هكذا يف كتاب اهلروي َّ ,

________________________________

"قال رجل للرباء :أكنتم وليتم يوم حنني يا أبا عامرة؟ فقال :أشهد عىل رسول ﷺ ما َّ
وىل .ولكن

انطلق جفاء من الناس .وح َّّس إىل هذا احلي من هوازن .وهم قوم رماة .فرموهم برشق من
النبل ...احلديث".
وع َّلقه أبو حممد ابن قتيبة يف "غريبه" ( )419/2فذكره هبذا اللفظ .ثم قال :يرويه أبو أسامة عن
زكريا عن أيب إسحاق عن الرباء .انتهى.
وأخرجه البخاري ( )2722ومسلم ( )9776واللفظ له من طرق عن زكرياء بلفظ" .ولكنَّه
انطلق أخ َّفاء من الناس ....احلديث".
ولفظ البخاري "وأخ َّفاؤهم ح َّّسا ليس بسالح".
ويف لفظ له أيضا "ولكن َّ
وىل رسعان الناس فلقيتهم هوازن بالنَّبل".
( )9قال السبكي يف "طبقات الشافعية" ( :)291/9املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكريم الشيباين
العالمة جمد الدين أبو السعادات اجلزري ابن الثري صاحب "جامع الصول" و "غريب
ثم انتقل إىل املوصل فسمع هبا.
احلديث" وغري ذلك .ولد بجزيرة ابن عمر سنة  .244ونشأ هباَّ .
وسمع ببغداد أيضا .واتصل بخدمة المري جماهد الدين قايامز إىل أن مات .فاتَّصل بخدمة صاحب
املوصل عز الدين مسعود .وويل ديوان اإلنشاء .وكان بارعا يف الرتسل .وحصل له مرض مزمن
أبطل يديه ورجليه .وعجز عن الكتابة .وأقام بداره  .وأنشأ رباطا بقرية من قرى املوصل .ووقف
أمالكه عليه .وكان فاضال رئيسا مشارا إليه .تويف سنة  . 616انتهى بتجوز.
()2احلافظ املجتهد ذو الفنون القاسم بن سالم بن عبد اهلل اهلروي .املولود سنة  927هـ صنَّف
التصانيف املونقة التي سارت هبا الركبان .وهو من أئمة اّلجتهاد .له كتاب "غريب احلديث" و
"الموال" و"الطهور" وغريها  .قال ابن سعد :كان أبو عبيد مؤدبا صاحب نحو وعربية ,وطلب
ففّس هبا غريب احلديث ,وصنف كتبا,
للحديث والفقه ,ويل قضاء طرسوس  .وقدم بغدادَّ ,
وحدَّ ث ,وحج ,فتويف بمكة سنة أربع وعُّشين .السري ( )411/91للذهبي .
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السيل .قال :والذي قرأناه يف كتاب البخاري ومسلم
وأوائلهم .ش َّبههم بجفاء َّ
"أخ َّفاء من الناس" مجع خفيف .قال :ويف كتاب الرتمذي "رسعان النَّاس"( ).
مُسند ثوبان 
 – 91حديث "من فارق روحه جسده وهو بريء من ثالثة دخل اجلنَّة.
الكرب ,والدَّ ين ,والغلول"( ).
باملوحدة والراء .وذكر ابن اجلوزي يف
قال العراقي :املشهور يف الرواية الكرب
َّ
والزاي .وكذا ذكره ابن
"جامع املسانيد" عن الدَّ ارقطني .أنه الكنز بالنون َّ
مردويه يف تفسري {والذين يكنزون َّ
والفضة  } ..انتهى.
الذهب
َّ
وقال البيهقي يف "شعب اإليامن" :يف كتايب عن أيب عبد اهلل احلافظ( .الكنز)
والصحيح يف حديث أيب عوانة .بالراء .قال أبو عيسى :قال أبو
مق َّيد بالزاي.
َّ
عوانة يف حديثه( :الكرب)  .وقال سعيد بن أيب عروبة عن قتادة( :الكنز) بالزاي.
مسند جابر بن عبد الله 
________________________________

( )9تقدَّ م أَنا عند البخاري أيضا.
()2أخرجه أمحد ( ) 22427 , 22111 , 22161والرتمذي ( )9271والنسائي يف الكربى
( )212/2وابن ماجه ( )2492والدارمي ( )2212والبيهقي ( )122/2واحلاكم ( )2297وأبو
نعيم يف "املعرفة" ( )9197والطرباين يف "الوسط" ( )7729ومتام يف "فوائده" ()9294
وصححه
وغريهم من طرق عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة عن ثوبان.
َّ
احلاكم عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي.
ووقع عندهم بلفظ "الكرب" بالباء .سوى الرتمذي وأيب نعيم ففيه "الكنز" .وهو من رواية سعيد
بن أيب عروبة عن قتادة .التي ذكره الرتمذي.
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 – 99حديث "وأنه ﷺ أيت بقدر فيها خرضات من بقول ...احلديث"

( )

قال القايض عياضَّ :
لعل قوهلم (قدر) تصحيف من الرواة .وذلك َّ
أن يف
كتاب أيب داود أنه ﷺ (أيت ببدر) والبدر هنا ال َّطبق شبه بذلك ّلستدارته
كاستدارة البدر .كذا ذكره البخاري عن أمحد بن صالح عن ابن وهب يف هذا
احلديث .وقال (أيت ببدر .قال ابن وهب :يعني طبقا) .وذكر أ َّن ابن عفري .رواه
(بقدر)( ) قال القايض :الصواب (ببدر) .أي :بطبق .انتهى
الصواب .وقال القرطبي :قالوا إن
وقال النووي :قال العلامء :هذا هو َّ
(بقدر) .تصحيف .وصوابه (ببدر)( ).
________________________________

()9أخرجه البخاري ( ) 997عن سعيد بن عفري .والبخاري أيضا (  )6126وأبو داود ( )1922عن
أمحد بن صالح.واللفظ له .ومسلم ( )264عن أيب الطاهر أمحد بن عمرو وحرملة بن ُييى كلهم
عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عطاء بن أيب رباح عن جابر قال :قال النبي ﷺ" :من
أكل ثوما أو بصال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد يف بيته" .وإنه أيت ببدر .قال ابن وهب :يعني
طبقا فيه خرضات من بقول .فوجد هلا رُيا .فسأل عنها فأخرب بام فيها من البقول .فقال :قربوها.
فلام رآه كره أكلها .قال :كل فإين أناجي من ّل تناجي".
فقربوها إىل بعض أصحابه كان معه َّ
َّ
قوله( :خرضات) قال احلافظ يف "الفتح" ( :)142/2بضم اخلاء .وفتح الضاد املعجمتني .كذا
ضبط يف رواية أيب ذر ,ولغريه بفتح أوله وكّس ثانيه .وهو مجع خرضة ,وجيوز مع ضم أوله ضم
الضاد وتسكينها أيضا.
وقوله( :بقول) كل نبت خترض الرض معه .وإذا رعي مل يبق معه ساق.
()2قال احلافظ ابن حجر يف "الفتح" ( :)142/2مراد البخاري َّ
أن أمحد بن صالح خالف سعيد بن
عفري يف هذه اللفظة .وشاركه يف سائر احلديث عن ابن وهب .انتهى.
( )1والعلة يف اجلزم بالتصحيف ما قاله ابن حجر يف "الفتح" ( )142/2فقال :وزعم بعضهم َّ
أن
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 – 92حديث "هدايا المراء سحت"( ).
ووقع بخط احلافظ السلفي( ) يف نسخة أيب أيوب ال َّتميمي (هدايا المراء
تستحب) .وكتب احلافظ ابن حجر يف "احلاشية" :هذا تصحيف شنيع,
________________________________

لَنا تشعر بالطبخ .وقد ورد اإلذن بأكل البقول مطبوخة  ,بخالف الطبق
لفظة "بقدر" تصحيفَّ .
أن البقول كانت فيه نيئة .والذي يظهر يل َّ
فظاهره َّ
أن رواية "القدر" أصح ..الخ .انتهى.
( )9أخرجه ابن عدي يف "الكامل" ( )294/9واجلرجاين يف "تاريخ جرجان" ( )212/9وسنيد بن
داود يف تفسريه كام يف "التلخيص احلبري" ( )991/4من طريق إسامعيل بن مسلم عن احلسن عن
جابر .بلفظ"هدايا العامل سحت".
قال احلافظ يف "التلخيص" :وإسامعيل ضعيف.
قلت :عزاه السيوطي يف "الدر املنثور" لعبد الرزاق وابن مردويه بلفظ "المراء" كام هنا .ومل أره
عند عبد الرزاق.
وأخرجه الطرباين يف "الوسط" ( )1122 ,4616ووكيع يف "أخبار القضاة" ( )92/9من طريق
عطاء .وأبو نعيم يف "احللية" ( )991/7ووكيع أيضا ( )92/9من طريق أيب نرضة كالمها عن
جابر رفعه "هدايا المراء غلول" وسندمها ضعيف .وأخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف"
( )29121من وجه آخر عن جابر موقوفا.
وروي من حديث أيب محيد ,وأنس ,وأيب هريرة ,وابن عباس ,وغريهم .بأسانيد ضعيفة .لكن
الصحيحني يف قصة ابن اللتبية .واهلل أعلم.
يشهد له ما جاء يف َّ
املعمرين ,أبو طاهر أمحد بن
()2قال الذهبي يف "السري" ( :)29/2السلفي العالمة املحدث رشف َّ
حممد بن أمحد الصبهاين .ويل َّقب جده أمحد سلفة ,وهو الغليظ الشفة ,وأصله بالفارسية سلبة,
وكثريا ما يمزجون الباء بالفاء .ولد احلافظ أبو طاهر يف سنة  172أو قبلها بسنة .وقد ذكر غري
واحد َّ
أن السلفي ممن نيف عىل املئة عام ,حتى إن تلميذه الوجيه عبد العزيز بن عيسى قال :مات
وله مئة وست سنني .انتهى بتجوز
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ثم تاء مثنَّاة.
َّ
ثم حاء مهملة ساكنةَّ .
والصواب (سحت) بسني مضمومةَّ .
كن أكثر حطب جهنَّم .فقامت امرأة من سطة
 – 91حديث" .تصدَّ قن فإن َّ
النساء"

( )

قال القايض عياض :كذا وقع هذا احلرف عند عا َّمة شيوخنا ,وعند بعضهم
(من واسطة النساء) .ومها بمعنى اخليار ,ولكن ح َّذاق شيوخنا زعموا أ َّن هذا
صحف .وأ َّن صوابه (من سفلة النساء) كام يف رواية النسائي وابن أيب
احلرف م َّ
شيبة .ويؤيده قوله يف رواية (ليست من علية النساء)( ) ,وقوله بعده (سفعاء
________________________________

()9أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )992وابن خزيمة ( )9461والنسائي ( )9272واإلمام أمحد
( )94421والبيهقي يف "الكربى" ( )216/1والدارمي يف "السنن" ( )9661والفريايب يف
"أحكام العيدين" ( )97 , 96من طرق عن عبد امللك بن أيب سليامن عن عطاء عن جابر :
وذكرهن.
فوعظهن
ثم مىض حتَّى أتى النساء
َّ
َّ
شهدت مع رسول اهلل ﷺ الصالة يوم العيد ...وفيه " َّ
فقال :تصدَّ قن َّ
فإن أكثرك َّن حطب جهنم .فقامت امرأة من سطة النساء .سفعاء اخلدين .فقالت :مل
لنكن تكثرن الشكاة .وتكفرن العشري ...احلديث".
يا رسول اهلل؟ قال:
َّ
كذا عند مسلم وابن خزيمة( .سطة النساء) .وعند الباقني "من سفلة النساء".
ومل أره بلفظ "واسطة النساء" التي ذكرها عياض .وكذا ذكرها احلافظ ابن دقيق العيد يف "رشح
العمدة" (.)142/9
( )2أخرجه أمحد يف "مسنده" ( )1261والنسائي يف "الكربى" ( )1227واحلميدي يف "مسنده"
زر عن عن وائل بن مهانة عن ابن مسعود
( )91وأبو يعىل ( )2922والطياليس ( )194من طريق ٍّ
قال" :خطبنا النبي ﷺ فقال :تصدَّ قن ...فقامت امرأة ليست من علية النساء ...احلديث".
وصححه ابن حبان ( )1121واحلاكم ()2722
َّ
قال البوصريي يف "اّلَتاف" ( :)99/1ورجاله ثقات.
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اخلدَّ ين)( ).
 - 94حديث يف كتاب "معاين مشكل القرآن" لبعض تالمذة املربد .قيل
ليونس :إ َّن عييس بن عمر قال يف هذا احلديث "اتقوا عىل أوّلدكم قحمة
العشاء"

( )

( )
صحف أبو عمرو.
وقال أبو عمرو " :فحمة العشاء" بالفاء .فقال عيسىَّ :

________________________________

( )9قال النووي يف "رشح مسلم" ( )221/6بعد أن نقل كالم القايض :وهذا الذي ا َّدعوه من تغيري
فّس القايض ,بل املراد من
الكلمة غري مقبول .بل هي صحيحة .وليس املراد هبا من خيار الناس كام َّ
وسطهن .قال اجلوهري وغريه :يقال وسطت القوم أسطهم وسطا وسطة.
وسط النساء جالسة يف
َّ
سفعاء اخلدَّ ين) بفتح السني املهملة .فيها تغري وسواد.انتهى كالمه.
أي توسطتهم .وقوله (
ُ
( )2أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )2191وأبو داود ( )2614وأمحد ( )94124واحلميدي يف
"مسنده" ( )9127وأبو عوانة ( )6292عن أيب الزبري عن جابر قال :قال رسول اهلل ﷺ "ّل
ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتَّى تذهب فحمة العشاءَّ .
فإن الشياطني تنبعث إذا
غابت الشمس حتَّى تذهب فحمة العشاء".
قوله ( :فواشيكم ) بالفاء واملعجمة .مجع فاشية .وهي كل يشء منتُّش من املال كاإلبل والغنم
وسائر البهائم وغريها ,لَنا تفشو .أي تنتُّش يف الرض( .فحمة العشاء) أي :ظلمتها وسوادها.
قال العسكري :منهم من يرويه بضم الفاء .ومنهم من يرويه بفتحها .والروايتان صحيحتان.
( )1قال الذهبي يف "السري" ( : )417/6أبو عمرو بن العالء ابن عامر ,بن العريان التميمي ,ثم
املازين البرصي شيخ القراء ,والعربية .اختلف يف اسمه عىل أقوال :أشهرها ز َّبان ,وقيل :العريان.
مولده يف نحو سنة سبعني .قال أبو عبيدة :كان أعلم الناس بالقراءات والعربية ,والشعر ,وأيام
العرب.انتهى وذكر غري واحد َّ
أن وفاته كانت يف سنة  .924قال الصمعي :عاش أبو عمرو ستا
وثامنني سنة.انتهى.
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صحف .هي بالفاء .كقول أيب عمرو( ).
وقال يونس :ليس هو َّ
السامسم"( ).
 – 92حديث "فيخرجون منها قد امتحشوا  .كأَنم عيدان َّ
قال يف "النهاية" :هكذا يروى يف كتاب مسلم عىل اختالف طرقه ونسخه,
صحت الرواية هبا فمعناه  -واهلل أعلم َّ -
السامسم مجع سمسم .وعيدانه
فإن َّ
أن َّ
تراها إذا قلعت وتركت ليؤخذ حبها دقاقا سودا .كأ ََّنا حمرتقة ,فش َّبه هبا هؤّلء
الذين خيرجون من النار وقد امتحشوا .وطاملا طلبت معنى هذه الكلمة.
وسألت عنها فلم أر شافيا ,وّل أجبت فيها بمقنع .وما أشبه أن تكون ال َّلفظة
________________________________

( )9ذكر املؤلف هذه احلكاية يف كتابه "املزهر" ( :)111/2فقال :قال حممد بن سالم اجلمحي :قلت
ليونس بن حبيبَّ ,
صحف أبو عمرو بن العالء ..فذكره.
إن عيسى بن عمر قالَّ :
وانظر لسان العرب ( )449/92وتاج العروس (.)7941/9
( )2أخرجه مسلم ( )919وأبو عوانة يف "صحيحه" ( )112والبيهقي يف "الشعب" ( )129وابن
منده يف "اإليامن" ( )976وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )222/62والاللكائي يف "رشح
الصول" ( )9667عن يزيد الفقري عن جابر .يف أثناء حديث " َّ
أن قوما خيرجون من النار بعد أن
السامسم .فيدخلون َنرا من أَنار اجلنَّة فيغتسلون فيه...
كأَنم عيدان َّ
يكونوا فيها قال :فيخرجون َّ
احلديث".
السامسم".
ومل خيتلفوا يف هذه اللفظة أعني "عيدان َّ
وليس عند أحد منهم قوله "قد امتحشوا" .لكن جاءت من وجه آخر عن أيب الزبري عن جابر .عند
الصحيحني عن أيب هريرة.
أمحد ()94419
وصححه ابن حبان ( )991بنحوه .وجاءت أيضا يف َّ
َّ
وليس فيه قوله "عيدان السامسم" .فالسيوطي رمحه اهلل ل َّفق الروايتني بمساق واحد .واهلل أعلم.
قال احلافظ يف "الفتح" :قوله( :امت ََح ُشوا) بفتح املثناة واملهملة .وضم املعجمة .أي احرتقوا .وزنه
ومعناه .واملحش احرتاق اجللد وظهور العظم .انتهى.
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الساسم ) .وهو خشب أسود كالبنوس( ).
حمرفة .ور َّبام كانت ( كأَنم عيدان َّ
َّ
 - 96حديث قتل كعب بن الرشف قوله "قال :ترهنوين أوّلدكم؟ قال:
يسب ابن أحدنا .فيقال :رهن يف وسقني من متر"( ).
قال النووي :هكذا هو يف الروايات املعروفة يف مسلم وغريه ( .يسب ) بضم
الياء .وفتح السني املهملة من السب .وحكى القايض عن رواية بعضهم.
(يشب) بفتح الياء وكّس الشني املعجمة من َّ
والصواب الول.
الشبابَّ .
________________________________

( )9قال النووي يف "رشح مسلم " (( :)29/1عيدان السامسم) هو بالسينني املهملتني .الوىل
مفتوحة .والثانية مكسورة .وهو مجع سمسم .وهو هذا السمسم املعروف الذي يستخرج منه
والساسم الذى ذكره .هو بحذف امليم .وفتح السني
الشريج ..ثم نقل كالم ابن الثري هنا .ثم قالَّ :
السامسم هنا .قال:
الثانية .كذا قاله اجلوهري وغريه .وأ َّما القايض عياض .فقالّ :ل يعرف معنى َّ
َّ
ولعل صوابه (عيدان الساسم) وهو أشبه .وهو عود أسود .وقيل :هو البنوس .وأ َّما صاحب
املطالع .فقال :قال بعضهم :السامسم كل نبت ضعيف كالسمسم والكزبرة .وقال آخرون :لع َّله
السأسم مهموز .وهو البنوس ش َّبههم به يف سواده .فهذا ُمترص ما قالوه فيه .واملختار أنه
َّ
السمسم .كام قدمناه .عىل ما بينه أبو السعادات .واهلل أعلم .انتهى.
( )2أخرجه البخاري ( )1999 , 2172ومسلم ( )9919وأبو داود ( )2769والنسائي يف
"الكربى" ( )9649عمرو بن دينار عن جابر قال :قال رسول اهلل ﷺ " :من لكعب بن الرشف
فإنه آذى اهلل ورسوله .فقال حممد بن مسلمة :أنا .فأتاه فقال :أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقني.
فقال :ارهنوين نساءكم .قالوا :كيف نرهنك نساءنا وأنت أمجل العرب؟ قال :فارهنوين أبناءكم.
قالوا :كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم .فيقال :رهن بوسق أو وسقني .هذا عار علينا .ولكنا
النبي ﷺ فأخربوه".
ثم أتوا َّ
نرهنك الألمة  -يعني السالح  -فوعده أن يأتيه فقتلوهَّ .
هكذا عندهم مجيعا "يسب" بالسني املهملة.
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 - 97حديث العنرب قوله "كقدر ال َّثور"( ).
قال النووي :رويناه بوجهني.
أحدمها :بقاف مفتوحة .ثم دال ساكنة .أي مثل الثور.
ثم دال مفتوحة .مجع فدرة .وهي القطعة .والول
الثاين :بفاء مكسورةَّ .
أصح .وا َّدعى القايض أ َّنه تصحيفَّ .
الصواب .وليس كام قال.
وأن ال َّثاين هو َّ
انتهى.
 – 99حديث "أين أنت من العذارى ولعاهبا"

( )

________________________________

()9أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )9112وأمحد ( )94119وابن حبان يف "صحيحه" ()2261
والبيهقي يف "الدّلئل" ( )9721ويف "السنن الكربى" ( )229/1وابن اجلعد يف "مسنده"
( )2224عن أيب الزبري عن جابر قال" :بعثنا رسول اهلل ﷺ .وأ َّمر علينا أبا عبيدة نتلقي عريا
لقريش ...وفيه قال :وانطلقنا عىل ساحل ال َّبحر فرفع لنا عىل ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم.
ثم قالّ :ل بل نحن رسل رسول اهلل
فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنرب .قال :قال أبو عبيدة :ميتةَّ .
ﷺ ويف سبيل اهلل .وقد اضطررتم فكلوا .قال :فأقمنا عليه شهرا ونحن ثالث مائة حتَّى سمنَّا.
قال :ولقد رأيتنا نغرتف من وقب عينه بالقالل الدهن .ونقتطع منه الفدر كالثور  ,أو كقدر الثور.
فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثالثة عُّش رجال فأقعدهم يف وقب عينه ...احلديث"
هكذا وقع عندهم مجيعا بالشك ( الفدر كالثور  ,أو كقدر الثور).
وأخرجه البخاري ( )4911ومسلم ( )9112من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن جابر نحوه
دون هذه اللفظة.
()2أخرجه البخاري ( )4712ومسلم ( )722من رواية شعبة عن حمارب عن جابر بن عبد اهلل قال:
تزوجت؟ قلت :نعم .قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت :ثيبا.
تزوجت امرأة .فقال يل رسول اهلل ﷺ :هل َّ
" َّ
قال :فأين أنت من العذارى ولعاهبا؟" .قال شعبة :فذكرته لعمرو بن دينار .فقال :قد سمعته من
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قال القرطبي :هو بكّس َّ
الالم ّل غري .مصدر ّلعب من املالعبة .ورواه أبو
ذر من طريق املستميل .بضم َّ
الالم .يعني به ريقها عند ال َّتقبيل .وفيه بعد.
والصواب الول.
َّ
بي ﷺ بواكي"( ).
 - 91حديث عن جابر قال "أتت الن َّ
________________________________

جابر .وإنام قالَّ :
فهال جارية تالعبها وتالعبك؟.لفظ مسلم.
ويف رواية هلام "تالعبها وتالعبك  ,وتضاحكها وتضاحكك".

قال احلافظ يف "الفتح" ( :)922/1وهو مما يؤيد أنه من اللعب .ووقع عند الطرباين من حديث
كعب بن عجرةَّ ,
النبي ﷺ قال لرجل .فذكر نحو حديث جابر .وقال فيه "وتعضها وتعضك".
أن َّ
ووقع يف رواية ليب عبيدة "تذاعبها وتذاعبك" بالذال املعجمة بدل الالم .وأ َّما قوله (مالك
وللعذارى ولعاهبا) فقد ضبطه الكثر بكّس الالم .وهو مصدر من املالعبة ,يقال ّلعب لعابا
ومالعبة مثل قاتل قتاّل ومقاتلة .ووقع يف رواية املستميل بضم َّ
الالم .واملراد به الريق  ,وفيه إشارة
إىل مص لساَنا ورشف شفتيها  ,وذلك يقع عند املالعبة والتقبيل  ,وليس هو ببعيد.كام قال
القرطبي.
()9أخرجه أبو داود يف "السنن" ( )9961والبيهقي يف "الكربى" ( )122/1ويف "الدعوات الكبري"
( )424وابن خزيمة يف "صحيحه" ( )9496واحلاكم ( )9969وعبد اهلل بن اإلمام أمحد يف
"العلل" ( )2211وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( )411/21وابن أيب الدنيا يف "املطر والرعد
والربق" ( )41من طريق حممد بن عبيد ثنا مسعر بن كدام عن يزيد الفقري عن جابر قال" :اتت
اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريعا عاجال غري آجل ,نافعا غري ضار.
النبي ﷺ بواكي .فقال:
َّ
َّ
فأطبقت عليهم".
قال عبد اهلل يف "العلل" :فحدَّ ثت هبذا احلديث أيب .فقال أيب :أعطانا حممد بن عبيد كتابه عن مسعر
فنسخناه .ومل يكن هذا احلديث فيه .ليس هذا بيشء .كأنَّه أنكره من حديث حممد بن عبيد .قال أيب:
وحدَّ ثناه يعىل أخو حممد قال :حدَّ ثنا مسعر عن يزيد الفقري مرسال .ومل يقل بواكي خالفه.انتهى.
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قال البيهقي يف "سننه" :هكذا الرواية .وكذا هو يف نسختنا بكتاب أيب داود.
فّسه .فقال :قوله
َّ
ثم َّ
النبي ﷺ يواكئ"َّ .
وتصحف عىل اخلطايب .فقال" :رأيت َّ
(يواكئ) معناه التحامل عىل يديه إذا رفعها ومدَّ مها يف الدعاء .قال :ورواه
النبي ﷺ هوزان)( ).
شيخنا يف "املستدرك" فقال ( :أتت َّ
 - 21حديث "فنزعنا يف احلوض ح َّتى أفهقناه"( ).
________________________________

قال احلافظ يف "التلخيص" ( :)11/2وقد أع َّله الدارقطني يف "العلل" باإلرسال .وقال :رواية من

قال :عن يزيد الفقري من غري ذكر جابر أشبه بالصواب .وكذا قال أمحد بن حنبل .وجرى النووي
يف "الذكار" عىل ظاهره .فقال :صحيح عىل رشط مسلم .انتهى.
النبي ﷺ بواكي هوازن" .ووقع
( )9قال احلافظ يف "التلخيص" ( :)11/2ورواه البيهقي بلفظ "أتت َّ
ثم
عند اخلطايب يف َّأول هذا احلديث "رأيت النبي ﷺ يواكئ" بضم الياء املثناة َتت .وآخره مهزةَّ .
فّسه فقال :معناه يتحامل عىل يديه إذا رفعهام .وقد تع َّقبه النووي يف "اخلالصة" وقال :هذا مل تأت
َّ
وصحح بعضهم ما قال اخلطايب .وقد رواه البزار بلفظ يزيل
به الرواية .وليس هو واضح املعنى.
َّ
اإلشكال وهو عن جابرَّ ,
النبي ﷺ .انتهى كالمه.
أن بواكي أتوا َّ
قلت :واملقصود بالبعض يف كالم ابن حجر .هو ابن الثري .فقال يف "النهاية ( )496/2بعد ذكره
لكالم اخلطايب :هكذا قال اخل َّطايب يف "معامل السنن" .والذي جاء يف السنن عىل اختالف نسخها
والصحيح ما ذكره اخل َّطايب .انتهى.
ورواياهتا بالباء املوحدةَّ .
()2أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )1191وابن حبان يف "صحيحه" ( )2917والصبهاين يف "دّلئل
النبوة" ( )17من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر  قال" :رسنا مع
رسول اهلل ﷺ حتى إذا كانت عشيشة .ودنونا ماء من مياه العرب .قال رسول اهلل ﷺ :من رجل
يتقدَّ منا فيمدر احلوض فيُّشب ويسقينا؟ قال جابر :فقمت فقلت :هذا رجل يا رسول اهلل .فقال
رسول اهلل ﷺ :أي رجل مع جابر؟ فقام ج َّبار بن صخر .فانطلقنا إىل البئر فنزعنا يف احلوض سجال

التطريف يف التصحيف

25

قال يف "النهاية" :جاء يف رواية ح َّتى (أَنقناه) وهو غلط .والصواب بالفاء
من الفهق .وهو اّلمتالء.

( )

 – 29حديث "حتى رأيت رسول اهلل ﷺ يته َّلل كأنه مذهبة"

( )

وحدة.
قال النووي :ضبطه اجلمهور بذال معجمة .وفتح اهلاء وبعدها م َّ
وضبطه احلميدي وغريه .بدال مهملة .وضم اهلاء .وبعدها نون( ) .وقال
________________________________

ثم مدرناه .ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه .فكان أول طالع علينا رسول اهلل ﷺ :فقال:
أو سجلنيَّ .
أتأذن ؟ قلنا :نعم ..احلديث"
( )9قال النووي يف "رشحه" ( )911/99قوله ( حتى أ ْف َه ْقناه ) هكذا هو ىف مجيع نسخنا .وكذا ذكره
القايض عن اجلمهور .قال :ويف رواية السمرقندي "أصفقناه" بالصاد .وكذا ذكره احلميدي يف
الصحيحني" عن رواية مسلم .ومعنامها مألناه .انتهى.
"اجلمع بني َّ
( )2أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )9197والنسائي ( )2224وأمحد ( )91927وابن أيب شيبة يف
"املصنف" ( )1911وابن حبان ( )1119والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )217وغريهم
من حديث املنذر بن جرير بن عبد اهلل عن أبيه قال :كنا عند رسول اهلل ﷺ يف صدر النهار .قال:
ثم تتابع الناس حتَّى رأيت كومني
فجاءه قوم حفاة عراة ...فيه أنه ﷺ خطب وأمر بالصدقة ..قالَّ :
من طعام وثياب .رأيت وجه رسول اهلل ﷺ يته َّلل كأنَّه مذهبة ..احلديث.
كذا وقع عندهم مجيعا "مذهبة".
ووقع عند الطحاوي "مدهنة" .بالدال والنون.
دهنة ) قال ابن الثري يف "النهاية" ( :)161/2هي تأنيث املدهن .ش َّبه وجهه إلرشاق
( )1أي ( ُم ُ
الّسور عليه بصفاء املاء املجتمع يف احلجر .واملدهن أيضا واملدهنة :ما جيعل فيه الدهن .فيكون قد
ش َّبهه بصفاء الدهن .انتهى.
واملقصود باحلميدي هو صاحب اجلمع بني الصحيحني.
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القايض عياض يف "املشارق" وغريه من الئمة :هذا تصحيف .والصواب
بالذال املعجمة ,والباء املوحدة .وهو املعروف يف الروايات( ).
مسند جندب بن سفيان .
 – 22حديث "كان رسول اهلل ﷺ يف غار فنكبت إصبعه"( ).
قال النووي :هذا هو يف الصول "يف غار" قال القايض عياض :قال القايض
فتصحف .كام قال يف الرواية الخرى "يف
أبو الوليد الكناين :لع َّله كان غازيا
َّ
بعض املشاهد" .وكام جاء يف رواية البخاري "بينام كان النبي ﷺ يميش إذ

________________________________

( )9قال النووي بعد نقل كالم القايض :)911/7( .وعىل هذا ذكر القايض وجهني يف تفسريه.
ذهبة فهو أبلغ يف حسن الوجه ,وإرشاقه.
(أحدمها) :معناه فضة م َّ
(والثاين) :ش َّبهه يف حسنه ونوره باملذهبة من اجللود .ومجعها مذاهب .وهي يشء كانت العرب
مذهبة يرى بعضها إثر بعض .انتهى كالمه.
تصنعه من جلود ,وجتعل فيها خطوطا َّ
()2أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )9716والرتمذي ( )1142وأبو عوانة ( )1219وابن أيب شيبة يف
"املصنف" ( )26179وابن أيب عاصم يف "اجلهاد" ( )944وهناد بن الّسي يف "الزهد" ()112
والطرباين يف "الكبري" ( )972/2وغريهم من حديث السود بن قيس عن جندب البجيل قال:
كان رسول اهلل ﷺ يف غار فنكبت إصبعه .فقال :هل أنت َّإّل أصبع دميت ويف سبيل اهلل ما لقيت.
كذا يف مسلم .وللرتمذي والطرباين "كنت مع رسول اهلل ﷺ يف غار" وعند الباقني "كنَّا مع رسول
اهلل ﷺ يف غار".
وأخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )2649ومسلم ( )9716بلفظ " َّ
أن رسول اهلل ﷺ كان يف
بعض املشاهد .وقد دميت إصبعه فقال :هل أنت "...وللبخاري (" )2174بينام النبي ﷺ يميش
إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه"..
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أصابه حجر" قال القايض :قد يراد بالغار هنا اجليش واجلمع( )ّ ,ل الغار الذي
عيل " ما ظنك بامرئ
هو الكهف .فيوافق رواية "بعض املشاهد" .ومنه قول ٍّ
مجع بني هذين الغارين"( ) .أي :العسكرين واجلمعني.
مسند خُريم بن فاتك 
 – 21حديث "إين لحب اجلامل ح َّتى إين لحبه يف رشاك نعيل ,وجالز
سوطي"( ).
السوط .قال اخلطايب :رواه ُييى بن
السري الذي يشد يف طرف َّ
هو بالزايَّ :
معني (جالن) بالنون .وهو غلط .نقله صاحب "النهاية"( ).
________________________________

( )9قال الزبيدي يف "تاج العروس" ( :)1191/9الغار اجليش الكثري .يقال :التقى الغاران .أي
اجليشان .ومنه قول الحنف يف انرصاف الزبري عن وقعة اجلمل :وما أصنع به أن كان مجع بني
ثم تركهم وذهب" .انتهى.
غارين من الناسَّ .
( )2أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" ( )17992والبالذري يف "أنساب الرشاف" ( )1/9عن
عيل ."
سليامن بن رصد  قال :أتيت عليا يوم اجلمل ....فذكر القصة .وفيها قول ٍّ
( )1أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )129/96وابن العديم يف "بغية الطلب يف أخبار حلب"
( )119/1من طريق سويد بن سعيد نا عتَّاب بن بشري عن الوزاعي عن ُييى بن أيب كثري ,أ َّن
النبي ﷺ .فقال :يا رسول اهلل .إين لحب .فذكرهَّ ..
وإن قومي
خريم بن فاتك السدي .أتى
َّ
ب أحدكم اجلامل ,ولك َّن الكرب أن يسفه احلق,
يزعمون أنه من الكرب .قال :ليس الكرب أن ُي َّ
ويغمص الناس".
وهذا مرسل ,بل معضلُ .ييى بن أيب كثري .قال عنه أبو حاتم :مل يدرك أحدا من الصحابة َّإّل أنسا
رآه رؤية .انتهى .وفيه سويد بن سعيد متك َّلم فيه.
( )4أخرج الدوري يف "تارخيه" ( )992ومن طريقه اخلطايب يف "غريب احلديث" ( )467/9ثنا ُييى
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مسند رافع بن خديج 
 – 24حديث "ما أَنر الدَّ م"

( )

قال القايض :ذكر اخلشني يف "رشحه" هذا احلديث بالزاي .والنهز الدَّ فع.
قال القايض :وهذا غريب .واملشهور بالراء املهملة .وكذا ذكره ابراهيم احلريب
________________________________

بن معني ثنا عيل بن عياش ثنا حريز بن عثامن الرحبي ثنا سعيد بن مرثد الرحبي عن عبد الرمحن بن
حوشب عن ثوبان بن شهر الشعري قال :سمعت كريب بن أبرهة قال :سمعت أبا رُيانة يقول:
نبي اهلل .إين أحب أن
سمعت رسول اهلل ﷺ يقولّ :ل يدخل يشء من الكرب اجلنة .فقال له قائل :يا َّ
جتمل بجالن سوطي ..فذكر مثل حديث خريم.
أ َّ
قال الدوري :قال ُييى :يعني باجلالن سري السوط .قال أبو الفضل :وقال لنا غري ُييى :هو جالز
السوط.
قال اخلطايب :وهو غلط.
قلت :ومل ينفرد ابن معني به .فقد أخرجه أمحد يف "مسنده" ( )97217عن عصام بن خالد عن
حريز مثله .وقال يف آخره :يعني باجلالن سري السوط.
وأخرجه أمحد يف "مسنده" ( )971216وأبو نعيم يف "املعرفة" ( )1124والبيهقي يف "الشعب"
( )7119والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )4942وابن سعد يف "الطبقات" ()422/7
وغريهم من طرق عن حريز بن عثامن به .ووقع عند أمحد وأيب نعيم "سري سوطي".
وعند البيهقي وابن سعد "بعالق سوطي".
وعند الطحاوي "بجالز".
( )9أخرجه البخاري ()1226ومواضع أخرى .ومسلم ( )9169وأبو داود ( )2929والرتمذي
مطوّل وُمترصا من حديث عباية بن رفاعة بن
( )9419والنسائي ( )4411وابن ماجه (َّ )1979
رافع بن خديج عن جده قال :قلت :يا رسول اهلل إنَّا ّلقو العدو غدا .وليست معنا مدى .فقال
ﷺ :ما أَنر الدم ,وذكر اسم اهلل فكل .ليس السن والظفر ...احلديث".
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والعلامء كا َّفة بالراء املهملة .انتهى

( )

مسند رويفع بن ثابت 
 – 22حديث "من عقد حليته ,أو تق َّلد وترا  ,أو استنجى برجيع دا َّبة ,أو
عظم َّ
فإن حممدا منه بريء"( ).
قال ثابت بن قاسم الّسقسطي يف كتاب "الدّلئل يف غريب احلديث":
هكذا يف احلديث (من عقد حليته) .وصوابه  -واهلل أعلم ( -من عقد حلاء ) من
قولك حليت الشجر وحلوته اذا قُّشته .وكانوا يف اجلاهلية يعقدون حلاء احلرم
فيقلدونه أعناقهم فيأمنون بذلك .وهو قوله تعاىل {ّل َتلوا شعائر اهلل وّل
________________________________

وأقره .وقال :وأ َّما أَنره .فمعناه أساله
( )9نقله النووي يف "رشح مسلم" ( )921/91عن القايضَّ .
وص َّبه بكثرة .وهو مشبَّه بجري املاء يف النهر .يقال َنر الدم وأَنرته .انتهى.
( )2أخرجه أبو داود ( )16والنسائي ( )2167وأمحد ( )97111 , 96112وابن أيب عاصم يف
"اآلحاد واملثاين" ( )9112والبيهقي يف "الكربى" ( )991/9وأبو نعيم يف "املعرفة" ()2191
وابن أيب شيبة يف "مسنده" ( )716والطرباين يف "الكبري" ( )29/2من رواية شييم بن بيتان عن
شيبان القتباين عن رويفع  .وقالوا مجيعا "عقد حليته".
وقيل :عن شييم سمعت رويفع .دون واسطة .أخرجه أمحد ( )96116وغريه.
قال النووي يف "املجموع" :إسناده جيد.
قوله( :عقد حليته) قال ابن الثري يف "النهاية" ( :)229/1قيل :هو معاجلتها حتى تتعقد وتتجعد.
وقيل :كانوا يعقدوَنا يف احلروب فأمرهم بإرساهلا .كانوا يفعلون ذلك تكربا وعجبا.
وقوله( :تق َّلد وترا ) :وترا بفتحتني أي :خيطا فيه تعويذ أو خرزات لدفع العني واحلفظ عن
اآلفات .كانوا يعلقون عىل رقاب الولد والفرس .وقيل :إَنم كانوا يعلقون عليها الجراس .قاله
القاري يف "املرقاة.
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فلام أظهر اهلل تعاىل اإلسالم َنى عن ذلك
الشهر احلرام وّل اهلدي وّل القالئد} َّ
من فعلهم .وروى أسباط عن السدي يف هذه اآلية  :أ َّما شعائر اهلل فحرم اهلل,
وأ َّما اهلدي والقالئدَّ .
فإن العرب كانوا يقلدون من حلاء الشجر شجر م َّكة.
فيقيم الرجل بم َّكة ح َّتى اذا انقضت الشهر احلرام .وأراد أن يرجع إىل أهله ق َّلد
نفسه وناقته من حلاء َّ
الشجر .فيأمن ح َّتى يأيت أهله.
بالصواب ,لكن مل نره يف
قال ابن دقيق العيد يف "اإلمام" :وما أشبه ما قاله َّ
رواية مم َّا وقفت عليه.
مسند سعد بن أبي وقاص 
 – 26حديث املتعة "فعلناها وهذا .يعني معاوية .يومئذ كافر بالعرش"

( )

قال املازري :أي وهو مقيم بعرش م َّكة .وهي بيوهتا .قال القايض عياض:
وهو بضم العني والراء .مجع عريش .مثل قليب وقلب .قال :وقال بعضهم:
الراء .وتأ َّوله عرش اهلل تعاىل .قال :وهو
(كافر بالعرش) .بفتح العني وسكون َّ
تصحيف( ).
________________________________

( )9أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )9222وأمحد ( )9269والبيهقي يف "الكربى" ()97/2
وإبراهيم احلريب يف "غريب احلديث" ( )291وغريهم من طريق سليامن التيمي عن غنيم بن قيس
قال :سألت سعد بن أيب و َّقاص  عن املتعة ؟ فقال :فعلناه ..فذكره.
واملقصود باملتعة :أي التمتع بالعمرة إىل احلج.
()2قال اخلطايب يف "إصالح خطأ املحدثني" ( )929/9وابن اجلوزي يف "غريب احلديث" (:)99/2
لَنا عيدان تنصب
بعضهم يرويه (وهو كافر بالعرش) وهو غلط .زاد ابن اجلوزي :سميت عرشا َّ
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بي ﷺ
 - 27حديث روى العسكري يف "المثال" عن عامر بن سعد "أ َّن الن َّ
مر عىل ناس يتجاذبون مهراسا .فقال :أَتسبون الشدَّ ة يف رفع احلجارة؟( ).
َّ
قال العسكري :هذا وهم ,ل َّنه رواه (يتجاذبون مهراسا) .والصواب
(يتجاذون مهراسا) قال :جذا احلجر اذا رفعه( ).
مسند سهل بن سعد 
________________________________

وتظ َّلل.

( )9أخرجه ابن املبارك يف "الزهد" ( )741وابن وهب يف "اجلامع" ( )116والبيهقي يف "شعب
اإليامن" ( )9141عن الليث بن سعد عن بكري بن الشج عن عامر بن سعد بن أيب وقاص مرسال.
بلفظ "يتجاذون" ومتامه "إنام الشدة أن يمتلئ الرجل غضبا .ثم ُيبسه".
وذكره العسكري يف "تصحيفات املحدثني" ( )147/9مع َّلقا بال سند.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" ( )22172ومن طريقه العسكري يف "التصحيفات"
مر النبي ﷺ بقوم جيذون حجرا...
( )149/9من رواية داود بن شابور عن جماهد مرسال قال" َّ
احلديث".
وأخرج ابن املبارك" ( )26وإبراهيم احلريب يف "غريب احلديث" ( )9161وأبو نعيم يف "رياضة
عامل اهلل أقوى من
مر بقوم جيذون حجرا فقالَّ " :
البدان" ( )2عن طاوس عن ابن عباس ,أنه َّ
هؤّلء" .وسنده صحيح.
وقد تقدَّ م بلفظ (يربعون حجرا) انظر رقم (.)4
تنبيه :قول السيوطي :روى العسكري يف "المثال" أظنه ومها منه .فاحلديث يف كتاب
"التصحيفات" للعسكري .ومل أجده يف كتابه "مجهرة المثال" .واهلل أعلم.
( )2قال يف "اللسان" ( :)916/94جيذون حجرا .أي يشيلونه ويرفعونه .ويروى (وهم يتجاذون
مهراسا) املهراس احلجر العظيم الذي يمتحن برفعه ق َّوة الرجل .قال أبو عبيد :اإلجذاء إشالة
احلجر لتعرف به شدَّ ة الرجل .يقال هم جيذون حجرا .ويتجاذونه .انتهى.
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 – 29حديث "كان الرجل إذا أراد الصوم ربط يف رجليه اخليط السود.
يتبني له رئيهام"( ).
واخليط البيض .فال يزال يأكل ويُّشب ح َّتى َّ
قال القرطبي :بكّس الراء .ومهزة ساكنة .وياء مثناة َتت َّية مرفوعة .وهو
وصحف بعض الناس .فقال( :رئيهام)
املنظر .ومنه {أحسن أثاثا ورئيا} قال:
َّ
بفتح الراء .وكّس اهلمزة .وّل وجه له ,ل َّن الرئي التابع من اجلن( ).
 – 21حديث .أخرج ابن حبان يف "صحيحه" عن سهل بن سعد قال:
"خرج علينا رسول اهلل ﷺ يوما ونحن نقرتئ .فقال :احلمد هلل .كتاب اهلل
قوم
واحد ,وفيكم المحر والسود .اقرءوه قبل أن يقرأه أقوام يقومونه كام ي َّ

________________________________

( )9أخرجه البخاري ( )4249 ,9999ومسلم يف "صحيحه" ( )9119والنسائي يف "الكربى"
( )99122من طريق أيب حازم عن سهل بن سعد  قالَّ " :ملا نزلت هذه اآلية { وكلوا وارشبوا
يتبني لكم اخليط البيض من اخليط السود} قال :كان الرجل ..فذكره".
حتَّى َّ
قال مسلم "رئيهام" .وقال البخاري والنسائي "رئيتهام".
( )2ووقع للبخاري كام تقدَّ م "رؤيتهام"
قال احلافظ يف "الفتح" ( )914/4قوله ( :رؤيتهام ) كذا ليب ذر ,ويف رواية النسفي "رئيهام "
بكّس أوله .وسكون اهلمزة .وضم التحتانية ,وملسلم من هذا الوجه "زهيام" بكّس الزاي وتشديد
التحتانية ,قال صاحب "املطالع" :ضبطت هذه اللفظة عىل ثالثة أوجه .ثالثها :بفتح الراء ,وقد
ثم َتتان َّية مشدَّ دة .قال عياض :وّل وجه له َّإّل برضب من التأويل ,وكأنه رئي
تكّس .بعدها مهزةَّ ,
بمعنى مرئي ,واملعروف َّ
اجلن .فيحتمل أن يكون من هذا الصل لرتائيه ملن معه
أن الرئي التابع من َّ
من اإلنس .انتهى.

التطريف يف التصحيف

33

يتأجله"( ).
يتعجل أجره ,وّل َّ
ألسنتهمَّ .
السهم.
السامع .وإنام هو َّ
قال ابن حبان :كذا وقع َّ
 – 11حديث "َنى أن ت َّتخذ الروح غرضا".

( )

الراء وبالغني املعجمة .ويف "تاريخ ابن عساكر" من طريق مسلم
هو بفتح َّ
________________________________

( )9أخرجه ابن حبان يف "صحيحه" ( )6722 ,761وأمحد ( )22962وأبو داود يف "السنن"
( )919والبيهقي يف "شعب اإليامن" ( )2211والطرباين يف "الكبري" ( )217/6وأبو عبيد
القاسم بن سالم يف "فضائل القرآن" ( )27من طريق بكر بن سوادة عن وفاء بن رشيح الصديف
عن سهل بن سعد.
ووقع عندهم مجيعا "السهم" .سوى املوضع الول عند ابن حبان "ألسنتهم".
ورجاله ثقات سوى وفاء بن رشيح .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .ومل أر من و َّثقه .وقال احلافظ يف
"التقريب" :وفاء بفاء ومد بن رشيح احلرضمي املرصي مقبول.
وله طريق آخر .أخرجه ابن أيب شيبة يف "مسنده" ( )91واآلجري يف "أخالق محلة القرآن" ()21
وعبد بن محيد ( )469وأبو عبيد ( )27وغريهم من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عبد اهلل عن
سهل .مثله .وموسى وأخوه عبد اهلل ضعيفان .وقال ابن خلفون يف "الثقات" :مل يسمع من
سهل.
وحسنه البوصريي يف
وله شاهد أخرجه أبو داود ( )911وأمحد ( )94922من حديث جابر .
َّ
"اّلَتاف".
( )2أخرجه مسلم ( )9127والنسائي ( )4441وأمحد ( )2491عن سعيد بن جبري ,والرتمذي
( )9472وابن ماجه ( )1997عن عكرمة كالمها عن ابن عباس به.
احلي غرضا ترمون إليه .فيكون هدفا للرمي بالسهام
قوله( :غرضا) أيّ :ل تتخذوا احليوان
َّ
وغريها.
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احلجاج :حدَّ ثنا حسن احللواين قال :سمعت شبابة .يقول :كان عبد
بن
َّ
القدوس ُيدثنا فيقولَ" :نى رسول اهلل ﷺ أن تتخذ الروح عرضا" فقيل له:
أي يشء هذا .قال :يعني حائط ليدخل عليه الروح( ).
وفّس تصحيفه.
قال اخلطيب:
َّ
وصحف عبد القدوسَّ .
 – 19حديث "من سعادة املرء خ َّفة حليته"( ).
________________________________

( )9ذكره مسلم يف "مقدمة صحيحه" ( )92/9عن احلسن بن عيل .ولفظه "فقيل له :أي يشء هذا؟
قال :يعني .تتخذ ك َّوة يف حائط .ليدخل عليه الروح.
( )2أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )299/92واخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( )217/94وابن عدي
يف "الكامل" ( )969 ,967/7وابن اجلوزي يف "املوضوعات" ( )967/9وابن حبان يف
"املجروحني" ( )161/9من طريق يوسف بن الغرق عن سكني بن أيب رساج عن املغرية بن سويد
عن ابن عباس.
ويف لفظ ّلبن عدي "خ َّفة عارضيه".
قال ابن اجلوزي :املغرية بن سعيد .قال أبو عيل احلافظ :هو جمهول .وفيه سكني بن أيب رساج .قال
ابن حبان :يروى املوضوعات عن الثبات .وفيه يوسف بن الغرق .قال أبو الفتح الزدي :هو
َّ
كذاب.
قلت :وروي من وجه آخر عن ابن عباس .وجاء من حديث أيب هريرة وأنس .كلها منكرة ّل
تصح .وحكم أبو حاتم عىل بعضها بالوضع.
َ
عارض ْيه) العارض من اللحية :ما ينبت عىل عرض
قال ابن الثري يف "النهاية" (( :)141/1خ َّفة
اللحى فوق الذقن .وقيل :عارضا اإلنسان صفحتا خدَّ يه .وخ َّفتهام كناية عن كثرة الذكر هلل تعاىل
وحركتهام به .كذا قال اخلطايب .وقال ابن السكيت :فالن خفيف َّ
الشفة إذا كان قليل السؤال
للناس .وقيل :أراد بخ َّفة العارضني خ َّفة اللحية .وما أراه مناسبا .انتهى.
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قال اخلطيب :قرأت يف كتاب أيب احلسن بن الفرات بخطه ,أ َّن حممد بن
الع َّباس الضب َّي قال :حدثنا يعقوب بن إسحاق بن حممود الفقيه .قال :قال أبو
عيل صالح بن حممد .قال بعض النَّاس :إ َّنام هذا تصحيف .إنام هو (من سعادة
ٍّ
املرء خ َّفة حلييه بذكر اهلل تعاىل).
مسند سهل بن عمرو 
 – 12حديث "إنكم قادمون عىل أصحابكم .فأصلحوا رحالكم ح َّتى
تكونوا شامة يف الناس"( ).
قال يف "النهاية" :ويروى (إنكم تأتدمون ..الخ) أي :أ َّن لكم من الغنى ما
يصلحكم كاإلدام الذي يصلح اخلبز .قال :وال َّظاهر أ َّنه تصحيف .واملعروف
(إنكم قادمون).
مسند طلحة بنِ عُبيد الله 
 – 11حديث "أفلح وأبيه إن صدق"

( )

________________________________

( )9أخرجه أبو داود يف "السنن" ( )4191وأمحد ( )99119واحلاكم يف "املستدرك" ()7477
والبيهقي يف "شعب اإليامن" ( )2116والطرباين يف "الكبري" ( )12/6وابن املبارك يف "مسنده"
( )11وابن عساكر يف "تارخيه" ( )221/91من طريق هشام بن سعد عن قيس بن بُّش التغلبي
عن أبيه  -وكان جليسا ليب الدرداء -عن سهل بن احلنظلية  .وقالوا مجيعا ( إنكم قادمون).
ورجال إسناده ّل بأس هبم.
( )2أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )99وأبو داود ( )112والنسائي يف "الكربى" ()2411
والدارمي يف "السنن" ( )9611من طرق عن إسامعيل بن جعفر عن أيب سهيل عن أبيه ,أنه سمع
دوي
طلحة بن عبيد اهلل يقول" :جاء رجل إىل رسول اهلل ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس .نسمع َّ
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قال القرطبي :الرواية الصحيحة التي ّل يعرف غريها .هكذا بصيغة القسم
بالب .وقال بعضهم :إنام هي ( واهلل ) وصحفت بأن قرصت الالمان.
فالتبست بـ أبيه .وهذا ّل يلتفت إليه ,ل َّنه تقدير جيزم الثقة برواية الثقات
الثبات.
مسند عبد الله بن بُسر 
فقربنا إليه طعاما ووطبة"( ).
 – 14حديث "نزل رسول اهلل ﷺ عىل أيب َّ
________________________________

صوته .وّل نفقه ما يقول حتَّى دنا من رسول اهلل ﷺ فإذا هو يسأل عن اإلسالم .فقال رسول اهلل
هن؟ قالّ :ل َّإّل أن ت َّط َّوع ..احلديث .وقال
عيل غري َّ
ﷺ :خس صلوات يف اليوم والليلة .فقال :هل َّ
يف آخره "أفلح وأبيه إن صدق".
وأخرجه البخاري ( )46ومسلم ( )99من رواية مالك ,والبخاري ( )9712من رواية إسامعيل
بن جعفر كالمها عن أيب سهيل به .وقاّل "أفلح إن صدق".
قال احلافظ ابن حجر يف "الفتح" ( )917/9بعد أن ذكر رواية مسلم وأيب داود :فإن قيل :ما
اجلامع بني هذا وبني النهي عن احللف باآلباء؟ أجيبَّ :
بأَنا كلمة
بأن ذلك كان قبل النهي ,أو َّ
جارية عىل اللسان ّل يقصد هبا احللف ,كام جرى عىل لساَنم عقرى ,حلقى .وما أشبه ذلك ,أو فيه
إضامر اسم الرب كأنه قال :ورب أبيه ,وقيل :هو خاص .وُيتاج إىل دليل ,وحكى السهييل عن
بعض مشاخيه .أنه قال :هو تصحيف ,وإنَّام كان واهلل ,فقرصت الالمان .واستنكر القرطبي هذا.
الصحيحة .وغفل القرايف فا َّدعى َّ
أن الرواية بلفظ" :وأبيه" مل تصح
وقال :إنه ُيرم الثقة بالروايات َّ
؛ لَنا ليست يف املوطأ ,وكأنه مل يرتض اجلواب فعدل إىل رد اخلرب ,وهو صحيح ّل مرية فيه,
الوّلن .انتهى.
وأقوى الجوبة َّ
( )9أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )2142وأمحد يف "مسنده" ( )97612وعبد اهلل بن أمحد يف
"املسند" ( )97719وأبو عوانة يف "صحيحه" ( )6722وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين"
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قال النووي :هكذا رواية الكثرين( .وطبة) بالواو وإسكان ال َّطاء .وبعدها
وفّسه النَّرض بن شميل باحليس( ).
باء م َّ
وحدةَّ .
ورواه بعضهم (رطبة) براء مضمومة .وفتح ال َّطاء .قال احلميدي :وهو
الراوي .وإنام هو بالواو ,ونقل القايض عياض عن رواية بعضهم
تصحيف من َّ
(وطئة) بفتح الواو .وكّس ال َّطاء بعدها مهزة .وا َّدعى أ َّنه الصواب .وهكذا
ا َّدعاه آخرون .و(الوطئة) باهلمزة عند أهل اللغة .طعام ي َّتخذ من ال َّتمر
كاحليس.
مسند عبد الله بن سرجس 
السفر ,وكآبة املنقلب ,واحلور
هم إين أعوذ بك من وعثاء َّ
 – 12حديث "الل َّ
بعد الكون"( ).
________________________________

ثم أيت بتمر
( )9221من طريق شعبة عن يزيد بن خري عن عبد اهلل بن بّس  ومتامه "فأكل منهاَّ ,
فكان يأكله ويلقي النَّوى بني إصبعيه .وجيمع السبابة والوسطى .ثم أيت بُّشاب فُّشبه....
احلديث"
هكذا عند مسلم وأمحد "وطبة" وعند أيب عوانة وعبد اهلل بن أمحد"رطبة" .وعند ابن أيب عاصم
"ووطئة يعني احليس" .هكذا مفّسا .ولمحد ( )97691وابن حبان ( )2217والطرباين يف
"الدعاء" ( )121وعبد بن محيد (" )211فأتاه بطعام وحيسة وسويق".
الربين والقط املدقوق
( )9ومتام كالمه كام نقل النووي :)124/91( .الوطبة احليس جيمع التمر
َّ
والسمن .وكذا ظبطه أبو مسعود الدمشقي وأبو بكال الربقاين وآخرون ,وهكذا يف معظم النسخ.
أي وطبة.انتهى
( )2أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )9141والرتمذي ( )1411والنسائي ( )2419وابن ماجه
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كذا رواه عاصم الحول (بعد الكون) بالنون .قال إبراهيم احلريب :يقال إ َّن
عاصام وهم فيه .وصوابه (الكور) بالراء( ) .وقال الرتمذي :يروى بالنون
وبالراء .وكالمها له وجه .وقال أبو عبيد :سئل عاصم عن معناه .فقال :أمل
تسمع قوهلم حار بعدما كان .أي أ َّنه كان عىل حالة مجيلة فرجع عنها .وقال
غريه :معناه بالراء والنون مجيعا الرجوع من اّلستقامة أو الزيادة إىل النَّقص,
الراء مأخوذة من تكوير العاممة .وهو لفها ومجعها ,ورواية النون
ورواية َّ
واستقر.
مأخوذة من كان يكون كونا .إذا وجد
َّ
مسند عبد الله بن عبّاس 
بي ﷺ قال ّلمرأة من النصار  -يقال هلا أم سنان: -
 – 16حديث "أ َّن الن َّ
حج
ما منعك أن تكوين حججت معنا؟ قالت :ناضخان كانا ليب فالن زوجهاَّ .
هو وابنه عىل أحدمها ,وكان اآلخر يسقي عليه غالمنا"( ).
________________________________

( )1999وأمحد ( )21779وابن خزيمة ( )2211والدارمي ( )2729والبيهقي يف "الكربى"
( )221/2وعبد بن محيد ( )219والطرباين يف "الدعاء" ( )742 , 744وغريهم من طرق عن
عاصم الحول عن عبد اهلل بن رسجس  :كان رسول اهلل ﷺ إذا سافر قال فذكره .ومتامه.
ودعوة املظلوم .وسوء املنظر يف الهل واملال".
كذا عند مسلم والرتمذي وعبد والطرباين (بعد الكون) .وقال الباقون "بعد الكور" بالراء.
( )9قال النووي ( :)929/1وليس كام قال احلريب ,بل كالمها روايتان .ومم َّن ذكر الروايتني مجيعا
الرتمذي يف جامعه وخالئق من املحدثني .وذكرمها أبو عبيد وخالئق من أهل اللغة .وغريب
احلديث" .انتهى.
( )2أخرجه مسلم ( )9226من رواية عطاء عن ابن عباس .هبذا اللفظ
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قال القايض عياض :كذا يف رواية ابن ماهان ,وسقط (عليه) يف رواية
الفاريس وغريه .قال :وأرى هذا ك َّله تغيريا ,وأ َّن صوابه (نسقي عليه أرضا لنا)
الصواب .ويدل عىل
فتصحف منه( .غالمنا) .وكذا جاء يف البخاري عىل َّ
َّ
صحته قوله يف الرواية الخرى (ننضح عليه) وهو بمعنى نسقي عليه .انتهى.
َّ
قال النووي :واملختار أ َّن الرواية صحيحة .وتكون الزيادة التي ذكرها
القايض حمذوفة مقدَّ رة .وهذا كثري يف الكالم( ).
َّ
يستظل ,وّل
 – 17حديث "أ َّن أبا إرسائيل نذر أن يصوم ,وّل يقعد ,وّل
َّ
واستظل ,وتك َّلم ,وكفر"
يتك َّلم ,فأيت به النَّبي ﷺ فقال له :اقعد.

( )

قال البيهقي يف "السنن" كذا وجدته "وكفر" وعندي أ َّن ذلك تصحيف .إنام
هو (وصم) كام هو يف سائر الروايات( ).
________________________________

وللبخاري ( )9611ومسلم ( )9226والنسائي ( )4221وأمحد يف "مسنده" ( )2122من هذا
الوجه "وترك لنا ناضحا ننضح عليه" وللبخاري (" )9764واآلخر يسقي أرضا لنا".
الصحيحني للحميدي ,ووقع يف مطبوع
تنبيه :هكذا وقع "أرضا" يف البخاري .ويف اجلمع بني َّ
التطريف .وكذا يف رشح النووي ملسلم (نخال) .والول أقرب .ومها صحيحان يف املعنى.
( )9أي "ينضح عليه غالمنا أرضا لنا" .أو "نخال" كام يف نسخة رشح النووي .كام تقدَّ م .واهلل أعلم
( )2أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" ( )72/91ومن طريقه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
( )217/7من طريق حممد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس.
قال البيهقي :وروي عن حممد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس .وفيه المر بالكفارة .وحممد بن
كريب ضعيف .ثم رواه بسنده ,وجزم بالتصحيف .كام نقله السيوطي ,وكذا نقله عنه ابن عساكر.
( )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )6126وأبو داود ( )1111من رواية عكرمة عن ابن عباس
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هم ذا احلبل َّ
الشديد"( ).
 – 19حديث "الل َّ
قال يف "النهاية" :كذا رواه املحدثون بالباء املوحدة .وقال الزهري:
الصواب (احليل) .بالياء ,وهو القوة( ).
 - 11حديث طاوس "قلت ّلبن ع َّباس يف اإلقعاء عىل القدمني .فقال :هي
________________________________

َّ
تم صومه".
نحوه .فقال ﷺ" :مره فليتك َّلم,
وليستظل ,وليقعد ,ولي َّ
ويف رواية ابن حبان ( )4192والدارقطني (" )961/4وليصم".

( )9أخرجه الرتمذي ( )1491والطرباين يف "الكبري" ( )291/91ويف "الوسط" ( )1616وأبو
نعيم يف "احللية" ( )211/1والبيهقي يف "السامء والصفات" ( )914وحممد بن نرص يف "صالة
الوتر" ( )96من رواية حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن داود بن عيل بن عبد اهلل بن عباس عن
اللهم إين
نبي اهلل ﷺ يقول ليلة حني فرغ من صالتهَّ " :
أبيه عن جده ابن عباس قال :سمعت َّ
اللهم ذا احلبل
أسألك رمحة من عندك .هتدي هبا قلبي ,وجتمع هبا أمري ...,احلديث بطوله .وفيه "
َّ
الشديد ,والمر الرشيد .أسألك المن يوم الوعيد .....الخ".
هكذا وقع عندهم مجيعا ( احلبل ) بالباء املوحدة.
قال الرتمذي :هذا حديث غريب ّل نعرفه َّإّل من حديث ابن أيب ليىل من هذا الوجه .انتهى.
قلت :هو حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل .القايض الفقيه .وهو يسء احلفظ .كام قال أمحد وأبو
حاتم وابن حبان وغريهم.
( )2قال ابن الثري يف "النهاية" ( :)979/9هكذا يرويه املحدثون بالباء ,واملراد به القرآن ,أو الدين,
فرقوا} وصفه بالشدة لَنا من
السبب .ومنه قوله تعاىل {واعتصموا بحبل اهلل مجيعا وّل ت َّ
أو َّ
صفات احلبال .والشدة يف الدين :ال َّثبات واّلستقامة .قال الزهري :الصواب احليل بالياء وهو
القوة يقال حول وحيل بمعنى .ومنه حديث القرع والبرص والعمى (أنا رجل مسكني قد
السبب .انتهى.
انقطعت يب احلبال يف سفري) أي :السباب من احلبلَّ :
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بالرجل"( ).
السنة .فقلنا :إ َّنا لنراه جفاء َّ
الراء .وضم اجليم .وق َّيده أبو
قال القرطبي :كذا َّ
صحت روايتنا فيه بفتح َّ
بالرجل)
عمر بن عبد الرب .بكّس الراء .وسكون اجليم .وكان يقول :من قال ( َّ
صحف .وّل معنى له.
فقد َّ
قال القايض عياض :والوجه عندي رواية اجلامعة .ويدل عليه إضافة اجلفاء
إليه يف جلسته املكروهة عند العلامء ,وأ َّما الرجل فال وجه له .انتهى.
ثم أقبل يشقهم ح َّتى جاء النساء .ومعه
 - 41حديث خطبة العيد قوله " َّ
بالل .فقال {يا أهيا النبي إذا جاءك املؤمنات يبايعنك} اّلية .ثم قال :أنت َّن عىل
نبي اهللّ .ل يدري حينئذ من هي"
ذلك؟ فقالت امرأة :نعم يا َّ

( )

قال القايض عياض والقرطبي :قوله (حينئذ) تصحيف .وإنام هو (ّل يدري
________________________________

( )9أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )216وأبو داود ( )942والرتمذي ( )291وأمحد ( )2921من
طريق أيب الزبري عن طاوس به .ومتامه " فقال ابن عباس :بل هي سنة نبيك ﷺ".
( )2أخرجه البخاري ( )4691 ,116ومسلم ( )994وأمحد ( )1161وابن خزيمة ()9429
والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )2911وابن اجلارود يف "املنتقى" ( )261وغريهم من
طريق احلسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس  قال" :شهدت الفطر مع النبي ﷺ وأيب بكر
ثم خيطب بعد ,خرج النبي ﷺ كأين أنظر إليه حني جيلس
وعمر وعثامن  يصلوَنا قبل اخلطبةَّ ,
ثم أقبل يشقهم ..احلديث".
بيدهَّ .
ووقع عندهم مجيعا " ّل يدري حسن من هي".
ٍ
حينئذ َمن هي) هكذا وقع يف مجيع نسخ مسلم "حينئذ" .وكذا نقله القايض
قال النووي( :ال يدري
عن مجيع النسخ .قال هو وغريه :هو تصحيف .وصوابه ّل يدري حسن من هي .انتهى.
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حسن من هي) وكذا ذكره البخاري .يعني به احلسن بن مسلم راوي احلديث
عن طاوس.
مسند عبد الله بن عمر 
 – 49حديث "ذكر رجل لرسول اهلل ﷺ أ َّنه خيدع يف البيوع .فقال :من
بايعت فقلّ :ل خالبة .فكان اذا بايع .قالّ :ل خيابة"

( )

قال القايض عياض :هو بياء مثناة َتت بدل َّ
الالم .وكان الرجل ألثغ( ).
________________________________

( )9أخرجه البخاري ( )6261 ,2291 ,2276 ,2199ومسلم ( )9211من رواية عبد اهلل بن دينار
عن ابن عمر  .واللفظ ملسلم .واخليابة :اخلذيعة.
وعند البخاري "فكان يقوله" أي القول الذي أمره به رسول اهلل ﷺ.
قال النووي يف "رشح مسلم" (( :)977/91خيابة) هو بياء مثناة َتت بدل الالم .هكذا هو يف
مجيع النسخ .قال القايض :ورواه بعضهم (ال خيانة) بالنون .قال :وهو تصحيف .قال :ووقع يف
بعض الروايات يف غري مسلم (خذابة) بالذال املعجمة .والصواب الول.انتهى.
قلت :رواية ( خذابة ) بالذال املعجمة عند أمحد وغريه .كام يف التعليق اآليت.
( )2وهو حبان بن منقذ  .فروى اإلمام أمحد ( )6914واحلاكم ( )2961واحلميدي يف "مسنده"
( )614والدارقطني يف "السنن" ( )24/1وغريهم من طريق ابن إسحاق حدَّ ثني نافع عن ابن
عمر قال :كان حبان بن منقذ رجال ضعيفا .وكان قد سفع يف رأسه مأمومة ,فجعل له رسول اهلل
ﷺ اخليار فيام اشرتى ثالثا ,وكان قد ثقل لسانه ,فقال له رسول اهلل ﷺ :بع .وقلّ :ل خالبة.
وصححه الذهبي يف "تعليقه عىل
فكنت أسمعه يقولّ :ل خذابةّ ,ل خذابة" .وإسناده حسن.
َّ
املستدرك".
وقوله( :خذابة) الظاهر أنه كان يقوهلا تارة هكذا .وتارة خالبة باللفظ املحفوظ .لقرب ُمرج
احلرفني .أو حسب سامع الصحايب لهَّ .
فإن اللثغ يعّس متييز كالمه .واهلل أعلم.
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فكان يقوهلا هكذا ,وّل يمكنه أن يقول ّل خالبة .قال :ورواه بعضهم (ّل
خيانة) .بالنون .قال :وهو تصحيف.
 – 42حديث "وَنى عن النَّقري .وهي النخلة تنسح نسحا"

( )

قال النووي :هكذا يف معظم الروايات بسني وحاء مهملتني .أي :تقُّش.
ووقع لبعض الرواة باجليم .قال القايض وغريه :وهو تصحيف .وا َّدعى بعض
املتأخرين أ َّنه وقع يف مسلم والرتمذي باجليم ,وليس كام قال( ).
الشجرة اخلرضاء يف وسط َّ
 – 41حديث "ذاكر اهلل يف الغافلني مثل َّ
الشجر

________________________________

( )9أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )9117والرتمذي ( )9969وعبد الرزاق يف "املصنف"
( )96161وأمحد ( )2919والطياليس يف "مسنده" ( )9111وأبو عوانة ( )6161عن عمرو بن
عام َنى عنه رسول اهلل ﷺ من الرشبة .بلغتك.
مرة قال :سمعت زاذان يقول :سألت ابن عمرَّ .
وفّسه يل بلغتناَّ .
فإن لكم لغة سوى لغتنا .فقالَ :نى رسول اهلل ﷺ عن احلنتم .وهي اجلرة .وعن
قري ,وعن النَّقري وهي النخلة تنسح نسحا .وتنقر نقرا.
الدباء ,وهي القرعة .وعن املزفت وهو امل َّ
وأمر أن ينتبذ يف السقية".
ووقع عند أمحد والطياليس وأيب عوانة ( تنسج ) باجليم .عىل اختالف يف نسخ أمحد .هل هو باحلاء
املهملة .أو اجليم ,قال السندي :ويف بعض أصول املسند باحلاء املهملة بعالمة اإلمهال فعليه
اّلعتامد .كام ذكره حمققو طبعة الرسالة ( .)969/1واهلل أعلم.
( )2يقصد باملتأخر ابن الثري رمحه اهلل .فقال يف "النهاية" (( :)991/2هي النخلة ُتن َْسج ن َْسجا) هكذا
جاء يف مسلم والرتمذي .وقال بعض املتأخرين :هو وهم .وإنام هو باحلاء املهملة .قال :ومعناه أن
ات عن التَّمر من قُّشه وأقامعه ممَّا
ين َّحى قُّشها عنها .ومتلس وَتفر .وقال الزهري :النَّسج ما َت َّ
يبقى يف أسفل الوعاء .انتهى.
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الرضيب"
قد
َتات من َّ
َّ

( )

الرضيب) الربد
قال ُييى بن سليم :يعني بـ ( َّ

الشديد.
الرضيب .وكان ذلك يف
قال البيهقي يف "شعب اإليامن":
والصواب هو َّ
َّ
صحفا .وقال عبد الغافر الفاريس يف "جممع الغرائب" قوله (من
كتاب الص َّفار م َّ
الرضيب) يعني من اجلليد .وهو الذي يقع يف شدَّ ة الربد وأوان سقوط ورق
َّ
الرصيف) وهو غلط.
الشجر .قال :وروي ( َّ
الرضيد) وهو وهم .وكذلك ( َّ

( )

مسند عبد الله بن عَمرو 
 – 44حديث "وقت املغرب ما مل يسقط فور َّ
الشفق"

( )

________________________________

( )9أخرجه البيهقي يف "شعب اإليامن" ( )219واخلطايب يف "غريب احلديث" ( )77/9من طرق
عن ُييى بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم وعباد بن كثري عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر.
وإسناده ضعيف جدا .عمران بن مسلم القصري .قال البخاري :منكر احلديث .وعباد بن كثري .قال
أبو طالب عن أمحد :هو أسوأ حاّل من احلسن بن عامرة وأيب شيبة .روى أحاديث كذب .مل
يسمعها .وكان صاحلا .قلت :فكيف روى ما مل يسمع؟ قال :البله والغفلة .وقال الدوري عن ابن
معني :ضعيف احلديث .وليس بيشء.
ثم قال :ومها غلط وتصحيف .ويشبه أن
( )2روى هاتني الروايتني (الرضيد .والرصيف) اخلطايبَّ .
يكون الكاتب قد َّ
الرضيب .فصارت كالفاء ّلنتفاخها .والرضيب اجلليد .وإنَّام يقع
فخم الباء من َّ
ذلك يف شدة الربد ,وأوان سقوط ورق َّ
الشجر .قال العشى:
وهم يطعمون إن قحط القط ر وه َّبت بشمأل ورضيب .انتهى.
( )1أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )692وأبو داود ( )116والنسائي ( )222والبزار ( )2429من
طرق عن شعبة عن قتادة عن أيب أيوب الزدي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  .بلفظ "ثور
الشفق" سوى أيب داود".
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هو بالفا يف رواية أيب داود .أي :بق َّية محرة َّ
الشفق .ويف رواية مسلم والنسائي
(ثور الشفق) بالثاء املثلثة .وهو ثوران محرته وانتشارها .ومعنامها واحد.
وصحفه بعضهم.
قال الشيخ ويل الدين العراقي يف "رشح سنن أيب داود":
َّ
( )
صحت الرواية لكان له وجه.
فقال (نور الشفق) بالنون .ولو َّ

مسند عبد الله بن مسعود 
يتخولنا باملوعظة ُمافة السآمة علينا"
 – 42حديث "كان رسول اهلل ﷺ َّ

( )

قال البخاري يف "تارخيه" :حدثنا عيل بن عبد اهلل هو ابن املديني ثنا سفيان
يتخولنا
قالَّ :ملا قدم العمش فحدَّ ث هبذا احلديث "كان رسول اهلل ﷺ
َّ
________________________________

( )9وقعت هذه الرواية عند أمحد يف "مسنده" ( )6111من رواية ُييى بن أيب بكري ,وأيب عوانة يف
"صحيحه" ( )921من طريق أيب عامر العقدي كالمها عن شعبة عن قتادة به.
وقد روى مسلم هذين الطريقني عن شعبة يف "صحيحه" ( )692لكن مل يذكر لفظه.
وأخرجه الطياليس يف "مسنده" ( )2241ومن طريقه البيهقي يف "الكربى" ( )116/9عن شعبة
عن قتادة بلفظ "ما مل يقع نور َّ
الشفق".
صح
قال عياض يف "املشارق" (:)261/9
وصحفه بعضهم (نور الشفق) بالنون .وهو خطأ .وإن َّ
َّ
معناه .انتهى.
( )2أخرجه البخاري ( )6149 , 71 , 69ومسلم ( )2929والنسائي يف "الكربى" ()2991
والرتمذي ( )2922وأمحد ( )1297 , 1299وابن حبان ( )4224واحلميدي يف "مسنده"
( )994والبزار ( )9671والطرباين يف "الوسط" ( )4919وأبو يعىل ( )2112والعسكري يف
"تصحيفات املحدثني" ( )22/9والطياليس يف "مسنده" ( )222وغريهم من طريق أيب وائل عن
ابن مسعود .
يتخولنا ) .بالالم.
ووقع عندهم مجيعا ( َّ
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يتخوننا) فقال العمش :واهلل
باملوعظة" قال له أبو عمرو بن العالء :إنام هو ( َّ
لتسكتن أو لعرفنَّك أ َّنك ّل َتسن من العربية شيئا.
َّ
وقال أبو أمحد العسكري يف "كتاب التصحيف" :حدَّ ثني أيب حدَّ ثنا عسل بن
ذكوان حدَّ ثنا العباس بن ميمون .حدَّ ثنا الصمعي حدَّ ثنا سفيان بن عيينة .قال:
حرضت العمش عند أيب عمرو بن العالء .قال الع َّباس :فذكرته ّلبن
َّ
الشاذكوين .فقال :غلط الصمعي .أنا حدَّ ثته عن سفيان بن عيينة عن أيب جزء.
قال :شهدت أبا عمرو عند العمش فحدَّ ث عن عبد اهلل بن مسعود أنه قال
يتخوننا) فقال
"كان النبي ﷺ يتخولنا باملوعظة" فقال أبو عمرو :وإنام (هو
َّ
العمش :وما يدريك؟ فقال :واهلل إن شئت لعلمنَّك أ َّن اهلل تعاىل مل يعلمك
من هذا كبري يشء .فسأل عنه .فقيل :أبو عمرو بن العالء .فسكت .ثم قال
ويتخوننا) مجيعا فمن قال
يتخولنا
َّ
الصمعي :قد ظلمه أبو عمرو .فقال ( َّ
يتخوننا) قال:
يتخولنا) يقول :يستصلحنا .يقال رجل خائل .قال :ومن قال ( َّ
( َّ
يتعهدنا .وسمعت أبا بكر بن دريد يقول :التخول والتخون واحد .وقال أبو
َّ
حممد بن ُييى حدَّ ثنا املربد
ال َّطيب النَّحوي يف كتاب "مراتب النَّحويني" :أنا َّ
حدَّ ثني الع َّباس بن ميمون حدَّ ثنا الصمعي عن سفيان ال َّثوري .قال :كنَّا عند
العمش .وعنده أبو عمرو بن العالء فحدَّ ث عن أيب وائل عن عبد اهلل قال
يتخولنا باملوعظة" ثم قال العمش :يتعاهدنا .فقال له أبو
"كان رسول اهلل ﷺ
َّ
يتخولنا) فـ يستصلحنا.
يتخوننا) .فأ َّما ( َّ
عمرو :اذا كان يتعاهدنا فـ ( َّ
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قال أبو الطيب :والمر عىل ما قال أبو عمرو.
 – 46حديث "الربا سبعون بابا"

( )

( )

________________________________

( )9قال احلافظ يف "الفتح" ( :)962/9قوله ( :كان يتخولنا ) باخلاء املعجمة وتشديد الواو  ,قال
ختوّل إذا تعهده وأصلحه.
اخلطايب :اخلائل باملعجمة .هو القائم املتعهد للامل  ,يقال خال املال خيوله َّ
واملعنى كان يراعي الوقات يف تذكرينا  ,وّل يفعل ذلك َّ
كل يوم لئال نمل .والتخون بالنون أيضا
تعهده وحفظه  ,أي :اجتنب اخليانة فيه  ,كام قيل يف َتنَّث وتأ َّثم ونظائرمها.
ختون اليشء إذا َّ
يقال َّ
وقد قيلَّ :
إن أبا عمرو بن العالء سمع العمش ُيدث هذا احلديث فقال" :يتخولنا" بالالم فرده
عليه بالنون .فلم يرجع لجل الرواية  ,وكال اللفظني جائز .وحكى أبو عبيد اهلروي يف "الغريبني"
يتحولنا" باحلاء املهملة .أي :يتط َّلب أحوالنا التي
عن أيب عمرو الشيباين ,أنه كان يقول :الصواب " َّ
وصح املعنى
ننشط فيها للموعظة .قلت :والصواب من حيث الرواية .الوىل .وإذا ثبتت الرواية.
َّ
بطل اّلعرتاض .انتهى كالمه.
( )2أخرجه ابن ماجه ( )2272والبزار ( )9112والبيهقي يف "شعب اإليامن" ( )2279وأبو نعيم يف
"أخبار أصبهان" ( )41229من طريق عمرو بن عيل الصرييف عن ابن أيب عدي عن شعبة عن زبيد
عن إبراهيم عن مّسوق عن عبد اهلل مرفوعا بلفظ "الربا ثالثة وسبعون بابا" .زاد البزار "والُّشك
مثل ذلك".
وصححه احلاكم ( )2291والعرقي يف "ختريج أحاديث اإلحياء" (.)2/26
َّ
قال البزار :وهذا احلديث مل نسمع أحدا أسنده هبذا اإلسناد َّإّل عمرو بن عيل.
قال البوصريي يف "زوائد ابن ماجه" :إسناده صحيح .وابن أيب عدي اسمه حممد بن إبراهيم .وهو
ثقة .وقد انفرد برواية هذا احلديث عن شعبة.
قلت :خالفه حممد بن جعفر .فرواه عن شعبة موقوفا .أخرجه اخلالل يف "كتاب السنة" (.)9297
وكذا أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ( )92147والطرباين يف "الكبري" ( )129/1واخلالل يف
"السنة" ( )9219وحممد بن نرص يف "السنة" ( )972عن سفيان الثوري عن زبيد موقوفا .بلفظ
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باملوحدة .وكذا أخرجه ابن ماجه يف "أبواب
قال العراقي :املعروف أنه
َّ
وتصحف عىل الغزايل يف "الحياء" باملثناة .فأورده يف كتاب "ذم
التجارات".
َّ
الرياء" قال :ويف رواية البزار (الرياء بضع وسبعون بابا ,والُّشك مثل ذلك).
وهذه الزيادة قد يستدل هبا عىل أنه (الرياء) باملثنَّاة ّلقرتانه مع الُّشك .انتهى

( )

 – 47حديث "إ َّن كلامته بلغت ناعوس البحر"( ).
________________________________

البزار .واملوقوف أوىل .واحتامل كونه مرفوعا ليس ببعيد.
املوحدة.
ووقع عندهم مجيعا ( الربا ) بالباء َّ
وأخرجه عبد الرزاق ( )92146وعبد اهلل بن أمحد يف "السنة" ( )711من وجه آخر عن عبد
الرمحن بن يزيد عن ابن مسعود موقوفا.
وله شاهد من حديث أيب هريرة .عند ابن ماجه ( )2274بلفظ "الربا سبعون حوبا .أيّسها أن
ينكح الرجل أ َّمه" .وسنده ضعيف .واحلوب اإلثم .وله طريق آخر عند البيهقي وغريه .وض َّعفه
البيهقي وابن عدي وغريمها .بلفظ "بابا"وهو منكر .وشاهد من حديث وهب بن السود .أخرجه
أبو نعيم يف "املعرفة" ( .)2991وروي من حديث أنس والرباء وغريهم.
املوحدة .وهو املشهور.
وكلها بلفظ ( الربا ) بالباء َّ
( )9لو قيل عكس هذا لكان أقوى .فالرياء من الُّشك .فكيف يعطف الُّشك عليه؟ بخالف الربا
فليس من الُّشك يف يشء .وأبوابه كثرية كالُّشك .واهلل أعلم.
( )2أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )969عن سعيد بن جبري عن ابن عباس ,يف قصة قدوم ضامد.
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه من هيده اهلل فال م َّ
وفيه فقال رسول اهلل ﷺَّ " :
ضل له .ومن يضلل فال
هادي له .وأشهد أن ّل إله إّل اهلل وحده ّل رشيك له ,وأن حممدا عبده ورسوله .أ َّما بعد .قال فقال:
مرات .قال فقال :لقد سمعت قول
عيل كلامتك هؤّلء.
َّ
فأعادهن عليه رسول اهلل ﷺ ثالث َّ
أعد َّ
السحرة ,وقول الشعراء فام سمعت مثل كلامت هؤّلء ,ولقد بلغن ناعوس البحر.
الكهنة ,وقول َّ
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يف "النهاية :قال أبو موسى( ) :كذا وقع يف صحيح مسلم .ويف سائر
فصحفه
جلته .ولع َّله مل جيود كتبته
َّ
الروايات (قاموس البحر) وهو وسطه و َّ
بعضهم .وليست هذه ال َّلفظة أصال يف مسند إسحاق الذي روى عنه مسلم هذا
احلديث .غري أ َّنه قرنه بأيب موسى( ) وروايته فلع َّلها فيها .قال :وإنام أورد نحو
________________________________

قال فقال :هات يدك أبايعك عىل اإلسالم ...احلديث".
قال النووي يف "رشح مسلم" ( :)224/6ضبطناه بوجهني .أشهرمها (ناعوس) بالنون والعني.
هذا هو املوجود يف أكثر نسخ بالدنا ,والثاين (قاموس) بالقاف وامليم .وهذا الثاين هو املشهور يف
روايات احلديث يف غري صحيح مسلم .وقال القايض عياض :أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها
(قاعوس) بالقاف والعني .قال :ووقع عند أيب حممد بن سعيد (تاعوس) بالتاء املثناة فوق .قال:
ورواه بعضهم (ناعوس) بالنون والعني .قال :وذكره أبو مسعود الدمشقي يف "أطراف
الصحيحني" واحلميدي يف "اجلمع بني الصحيحني" (قاموس) بالقاف وامليم .قال بعضهم :هو
َّ
الصواب .قال أبو عبيد :قاموس البحر وسطه .وقال ابن دريد :جلَّته .وقال صاحب كتاب العني:
قعره القىص .وقال احلريب :قاموس البحر قعره .وقال أبو مروان بن رساج :قاموس فاعول من
قمسته اذا غمسته .فقاموس البحر جلته التي تضطرب أمواجها .وّل تستقر مياهها .وهي لفظة
عربية صحيحة .وقال أبو عيل اجلياين :مل أجد يف هذه اللفظة ثلجا .وقال شيخنا أبو احلسني:
قاعوس البحر بالقاف والعني صحيح بمعنى قاموس .كأنَّه من القعس .وهو تطامن الظهر.
وتعمقه .فريجع إىل عمق البحر وجلته .هذا آخر كالم القايض  .انتهى.
( )9هو احلافظ الكبري ,وشيخ املحدثني حممد بن عمر بن أمحد املديني الصفهاين الشافعي صاحب
التصانيف .مولده يف ذي القعدة سنة  219هـ .قال ابن الدبيثي :عاش أبو موسى حتَّى صار أوحد
تتمة الغريبني) يدل عىل براعته يف اللغة .وكان
وقته ,وشيخ زمانه إسنادا وحفظا .انتهى .له كتاب ( َّ
حافظ املُّشق يف زمانه .تويف يف تاسع مجادى الوىل سنة  299هـ .سري أعالم النبالء (.)922/29
( )2حممد بن املثنى العنزي شيخ مسلم .وإسحاق هو ابن راهويه احلافظ املشهور.
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هذه اللفاظ َّ
فيتحري .فإذا نظر
لن اإلنسان اذا طلبه مل جيده يف يشء من الكتب.
َّ
يف كتابنا( ) عرف أصله .ومعناه.
مسند عثمان بن عفّان 
 – 49حديث "املحرم ّل ينكح ,وّل ينكح عنده"( ).
________________________________

( )9أي كتاب أيب موسى الصفهاين وهو "املجموع املغيث يف غريبي القرآن واحلديث".وهو مطبوع.
وهو تتمة كتاب الغريبني ّلبن قتيبة.
( )2أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )949 ,947/1من طريق أيب أيوب سليامن بن عبد
الرمحن بن بنت رشحبيل نا أبو كنانة عثامن بن فائد القريش نا أشعب موىل عثامن بن عفان يقول:
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :املحرم ..فذكره.
وهذا إسناد ضعيف جدا .ومرسل أيضا .أشعب هو ابن جبري املشهور بالنوادر وال َّطمع .قال
الزديّ :ل يكتب حديثه .وقوله هنا "سمعت رسول اهلل" .خطأ حمض فأشعب ليس صحابيا .وقد
أورد ابن عساكر هذا احلديث يف ترمجته .فقال :أشعب بن جبري .ويعرف بابن أم محيدة أبو العالء.
ويقال أبو إسحاق املدين موىل عثامن بن عفان ,ويقال موىل سعيد بن العاص ,ويقال موىل فاطمة
ثم ذكر من روى عنهم من التابعني .انتهى
بنت احلسني ,ويقال موىل عبد اهلل بن الزبريَّ .
مطولة يف "لسان امليزان" (.)421/9
وله ترمجة َّ
وفيه أبو كنانة .قال دحيم :ليس بيشء .وقال البخاري :يف حديثه نظر .وقال ابن عدي :عا َّمة ما
يرويه ليس بمحفوظ له .وقال ابن حبان :يأيت باملعضالت ّل جيوز اّلحتجاج به .وقال احلاكم:
روى عن مجاعة من الثقات املعضالت .وقال أبو نعيم :روى عن الثقات املناكري ّل يشء .ذكره يف
"التهذيب" (.)914/7
واحلديث أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )9411وأهل السنن من حديث أبان بن عثامن بن عفان
عن أبيه مرفوعاّ" :ل ينكح املحرم ,وّل ينكح ,وّل خيطب" .دون هذه الزيادة يف حديث أشعب.
قال النووي قوله( :وال ُينكِ ُح ) :معناه ّل يزوج امرأة بوّلية  ,وّل وكالة.
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أخرجه ابن عساكر يف "تارخيه" .وقال :هذه الزيادة تصحيف .ولع َّله أراد
غريه( ).
مسند عُقبة بنِ عامر 
 – 41حديث "ومن تت َّبع املسمعة يسمع اهلل به"( ).
هو بالسني املهملة من السمعة .أراد املرائي.
________________________________

( )9أي ّل َّ
يتوىل تزويج غريه بوّلية أو وكالة .حتى تتوافق مع رواية مسلم .كام تقدَّ م يف كالم النووي
( )2أخرجه العسكري يف "تصحيفات املحدثني" ( )172/9والبيهقي يف "دّلئل النبوة" ()9114
وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )241/29من طريق عبد العزيز بن عمران عن عبد اهلل بن
مصعب بن منظور عن أبيه عن عقبة بن عامر .يف أثناء حديث طويل يف خطبته ﷺ.
وع َّلقه ابن قتيبة يف "غريب احلديث" ( )214/9عن عبد العزيز به .وقال "املشمعة" بالشني.
كرواية العسكري.
ووقع عند البيهقي وابن عساكر .بالسني املهملة" .ومن يبتغ السمعة يسمع اهلل به".
وإسناده ضعيف جدا .عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عوف الزهري املدين
العرج املعروف بابن أيب ثابت .قال ُييى :ليس بثقة .وقال البخاري :منكر احلديث ّل يكتب
حديثه .وقال النسائي :مرتوك احلديث .وقال مرةّ :ل يكتب حديثه .وض َّعفه أبو داود وغريه.
وعبد اهلل بن مصعب ووالده فيهام جهالة .ومن دون عبد العزيز بن عمران فيهم ضعفاء.
وأخرجه بطوله من هذا الوجه .وهو الذي اعتمده السيوطي هنا.
واحلديث .ذكره أهل الغريب بال سند بـ (املشمعة) باملعجمة .كابن منظور يف "لسان العرب"
( )992/9والزُمُّشي يف "الفائق" ( )269/2وابن اجلوزي يف "غريب احلديث" ()269/9
وابن الثري يف "النهاية" ( .)9221/2ومل يذكروه بالسن املهملة .وإنام ذكروا أنَّه جاء يف أحاديث
أخرى بالسني .التي يقصد هبا الرياء والسمعة .كام أخرج مسلم يف "صحيحه" ( )2197عن
جندب  مرفوعا" .من يسمع يسمع اهلل به ,ومن يرائي يرائي اهلل به".
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وروي باملعجمة .قال العسكري :هو املزاح( ).
مسند عليّ 
 – 21حديث "ايتوا املساجد ح َّّسا ومقنَّعنيَّ .
فإن ذلك من سيام املسلمني"

( )

(ايتوا) من اّلتيان .و (ح َّّسا) مكشويف الرؤوس بغري قناع .ومقنَّعني مغطي
الرؤوس بالقناع.
وأورده يف "النهاية" بلفظ (ابنوا املساجد ح َّّسا)( ) وأسقط قوله (مقنَّعني).
________________________________

والضحك .قال املنتخل اهلذيل.
( )9قال ابن قتبية يف "غريب احلديث" ( :)212/9واملشمعة املزاح َّ
وذكر أضيافه ...سأبدؤهم بمشمعة وأثني ...بجهدي من طعام أو بساط...
يريد أنه يبدأ أضيافه عند نزوهلم باملزاح واملضاحكة ليؤنسهم بذلك .ويقال شمع الرجل وما جد
فهو يشمع شموعا ,وامرأة شموع إذا كانت كثرية اللهو واملزاح .وأراد رسول اهلل ﷺ َّ
أن من كان
شأنه العبث بالناس .واّلستهزاء هبم أصاره اهلل إىل حالة يعبث به فيها ,ويستهزأ منه .انتهى بتجوز.
وذكر العسكري نحو كالم ابن قتيبة.
( )2أخرجه ابن عدي يف "الكامل" ( )491/6وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )262/16من
طريق مبُّش بن عبيد عن احلكم عن ُييى بن اجلزار عن عيل بن أيب طالب.
عيل .وقال
ورواه ابن عدي أيضا ( )491/6من هذا الوجه لكن قال :عبد الرمحن بن أيب لييل عن ٍّ
"ومقنَّعنيَّ .
فان العامئم تيجان املسلمني"
واحلديث موضوع .قال ابن عدي :مبُّش هذا بني المر يف الضعف .وله غري ما ذكرت من احلديث,
وعا َّمة ما يرويه غري حمفوظ .وقال الدارقطني :مرتوك احلديث يضع الحاديث .ويكذب.
وقال اإلمام أمحد :ليس بيشء .يضع احلديث .وقال البخاري :منكر احلديث.
( )1وكذا أورده ابن منظور يف "لسان العرب" ( )997/4والزبيدي يف "تاج العروس" ()2611/9
فإن العامئم "..دليل عىل َّ
عدي " َّ
أن املقصود اّلتيان.
هبذا اللفظ .أي "ابنوا"  ,لكن قوله عند ابن
ٍّ
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وقال :أي مكشوفة اجلدر ّل رشف هلا .والظاهر أ َّنه تصحيف.
 - 29حديث روى العسكري يف "التصحيف" وابن عساكر يف "تارخيه" من
حممد بن املنكدر قال:
طريق أيب حملم قال :حدَّ ثني من سمع شعبة يقول :حدثنا َّ
أهدى سعيد بن العاص هدايا لهل املدينة .وقال لرسولهّ :ل تعذرين إ َّّل عند
عيل بن أيب طالب .وقل له :ما فض َّلت عليك أحدا يف اهلد َّية إ َّّل أمري املؤمنني
عيل أم َّية وضايقتني.
عيل ملا قال له َّ
الرسول ذلك :لشد ما نفست َّ
عثامن .فقال ٌّ
القصاب الرتاب الوذمة"( ).
واهلل لئن وليتها لنفضنَّها نفض َّ
قال :فقال له الصمعي :الثراب .فقال شعبة :ما سمعته إ َّّل الرتاب بالتاء.
فتحاكام إىل أيب عمرو .فحكم كام قال شعبة.
صحف الصمعي.
الصواب ما قال شعبة .وقال الثوريَّ :
قال أبو حملمَّ :
________________________________

وليس البناء .واحلديث ّل يشتغل به أصال ملا عرفت من ع َّلته .واهلل أعلم.

( )9أخرجه العسكري يف "تصحيفات املحدثني" ( )22/9ومن طريقه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
( )992/92من رواية عيل بن الص َّباح الشريازي .نا أبو حملم حممد بن هشام السعدي به.
وسنده ظاهر اّلنقطاع .وله طريقان آخران.
أخرج أحدمها عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف "العلل" ( )9976عن أيب وائل عن احلارث بن حبيش
السدي قال :بعثني سعيد بن العاص هبدايا .فذكر نحوه.
قال عبد اهلل قال أيب :وقال ُييى بن أيب بكري (الرتاب والوذمة) .قال أيب :ويقال إنام هي (الوذام
الرتبة).
َّ
والطريق اآلخر :أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )12 , 19/2من طريق عمرو بن ُييى بن
طول.
سعيد بن العاص عن جده سعيد فذكره يف حديث م َّ
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وأصاب شعبة .و (الرتاب) الكروش .و (الوذمة) ذوات زوائد .وزعم ابن
دريد أ َّن أهل احلديث قلبوه .وإنام ( الوذام الرتبة )( ).
 - 22حديث حاطب "كنت عريرا فيهم"( ).
________________________________

الِّتاب) مجع ترب ختفيف ترب .يريد اللحوم التي
( )9قال ابن الثري يف "النهاية" (ِّ ( :)492/9
تع َّفرت بسقوطها يف الرتاب .و (ا َلو ِذ َمة) املنقطعة الوذام .وهي السيور التي يشد هبا عرى الدلو.
القصاب الوذام
قال الصمعي :سألني شعبة عن هذا احلرف فقلت :ليس هو هكذا .إنام هو نفض َّ
سمى تربة لَنا ُيصل فيها الرتاب
َّ
الرتبة .وهي التي قد سقطت يف الرتاب .وقيل :الكروش كلها ت َّ
من املرتع .والوذمة التي أخل باطنها .والكروش وذمة ,لَنا ُمملة ,ويقال خلملها الوذم.
بالقصاب
رَنم من الدَّ نس ولطيبنَّهم بعد اخلبث .وقيل :أراد
َّ
ومعنى احلديث :لئن وليتهم لطه َّ
ثم نفضها .انتهى
السبه .والرتاب أصل ذراع الشاة ,والسبع إذا أخذ الشاة قبض عىل ذلك املكانَّ .
كالم ابن الثري.
( )2أخرجه اخلطايب يف "غريب احلديث" ( )22/2حدَّ ثني أمحد بن إبراهيم بن خزيمة أخربنا إسحاق
بن إبراهيم أخربنا قتيبة أخربنا الليث عن أيب الزبري عن جابرَّ " ,
النبي ﷺ َّملا أخذ الكتاب الذي
أن َّ
كتبه حاطب بن أيب بلتعة إىل أهل مكة .جاء حاطب فقال :يا رسول اهلل .إين كنت عريرا بني
أظهرهم" .قال اخلطايب :أي نزيال فيهم.
وع َّلقه أبو عبيد اهلروي يف "الغريبني" ( )9241/4بال سند.
وأخرجه أمحد يف "مسنده" ( )94774وابن حبان يف "صحيحه" ( )4717والطحاوي يف "رشح
مشكل اآلثار" ( )1717وأبو يعىل ( )2262وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )919/26من
طرق عن الليث بن سعد به.
ووقع عندهم " كنت غريبا ".
ووقع عند أمحد .ط الرسالة "عزيزا" .وهي خطأ .وقد ذكر احلافظ ابن حجر يف "الفتح" رواية
"كنت غريبا" وعزاها لمحد .وهي املوافقة لرواية اجلامعة .ولو كان حاطب عزيزا يف أهل مكة ملا
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والصواب
يف "النهاية" أي :ملصقا .قال بعض املتأخرين( ) :هكذا الرواية.
َّ
باليشء إذا لزمه.
من جهة العربية (كنت غر َّيا) أي ملصقا .يقال :غري فالن َّ
ومنه الغراء الذي يلصق به .قال :وذكره اهلروي يف العني املهملة .وقال (كنت
()2

عريرا) أي غريبا .وهذا تصحيف منه.
الصحيحَّ .
فإن
قال ابن الثري :أ َّما اهلروي .فلم يصحف ,وّل رشح إ َّّل َّ
يب والزُمُّش َّي ذكروا هذه ال َّلفظة بالعني املهملة يف
الزهري
واجلوهري واخل َّطا َّ
َّ
َّ
تصانيفهم .ورشحوها بالغريب ,وكفاك بواحد منهم ح َّجة للهروي .فيام روى
ورشح( ).
الض َّحاك عن
الوهاب بن َّ
 - 21روى اخلطيب يف "تارخيه" من طريق عبد َّ
________________________________

كتب هلم .وإنام كان ملصقا هبم غريبا عنهم .كم يف باقي الروايات.
عيل  قصة حاطب .وفيه
وقد أخرج البخاري ( )4122 , 2942ومسلم ( )2414من حديث ٍّ
عيل يا رسول اهلل .إين كنت امرأ ملصقا يف
"فقال رسول اهلل ﷺ :يا حاطب ما هذا؟ قالّ :ل تعجل َّ
قريش (قال سفيان :كان حليفا هلم .ومل يكن من أنفسها) .وكان ممَّن كان معك من املهاجرين هلم
قرابات ُيمون هبا أهليهم .فأحببت إذ فاتني ذلك من النَّسب فيهم أن أختذ فيهم يدا ُيمون هبا
قرابتي ...احلديث".
نص يف كتابه "غريب احلديث" ( )21/2بوهم اهلروي.
( )9قصد باملتأخر ابن اجلوزي رمحه اهلل .فقد َّ
( )2أبو عبيد القاسم بن سالم .وتقدَّ مت ترمجته.
( )1قال ابن منظور يف "اللسان" (َ ( :)222/4عريرا) أي غريبا جماورا هلم دخيال .ومل أكن من
صميمهم ,وّل يل فيهم شبكة رحم .والعرير فعيل بمعنى فاعل ,وأصله من قولك عررته عرا فأنا
عار إذا أتيته تطلب معروفه واعرترته بمعناه .انتهى.
ٌّ
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إسامعيل بن ع َّياس قال :سمعت حريز بن عثامن .قال" :هذا الذي يرويه الناس
حق  .ولكن
لعيل :أنت مني بمنزلة هارون من موسى"( ) ٌّ
عن النبي ﷺ قال ٍّ
أخطأ السامع .قلت :فام هو؟ فقال :إنام هو "أنت مني بمنزلة قارون من موسى"
قلت :عمن ترويه؟ قال :سمعت الوليد بن عبد امللك يقوله وهو عىل املنرب( ).
الض َّحاك كان معروفا بالكذب .فال يصح
الوهاب بن َّ
قال اخلطيب :عبد َّ
اّلحتجاج بقوله.
مسند عدي بن حاتم 
 – 24حديث "ما يفرك من أن يقال ّل إله إ َّّل اهلل".

( )

________________________________

( )9أخرجه البخاري ( )1211ومسلم ( )2414من حديث سعد بن أيب وقاص .
( )2أخرجه اخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( )269/9ومن طريقه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
( )141/92عن عبد الوهاب به.
( )1أخرجه الرتمذي ( )2121وأمحد يف "مسنده" ( )91199وابن حبان يف "صحيحه" ()7216
والطرباين يف "املعجم الكبري" ( )11/97وابن أيب عاصم يف "الوائل" ( )926وابن خزيمة يف
"التوحيد" ( )229والطربي يف "التاريخ" ( )172/2والبغوي يف "النوار يف شامئل النبي
املختار" ( )211عن سامك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم قال" :أتيت رسول اهلل
ﷺ وهو جالس يف املسجد .فقال القوم :هذا عدي بن حاتم .وجئت بغري أمان وّل كتاب ...وفيه "
ثم أخذ بيدي حتى أتى يب داره .فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها .وجلست بني يديه .فحمد
َّ
اهلل وأثنى عليه .ثم قال :ما يفرك أن تقول ّل إله إّل اهلل .فهل تعلم من إله سوى اهلل؟ قال قلتّ :ل.
ثم قال :إنَّام تفر أن تقول اهلل أكرب .وتعلم َّ
أن شيئا أكرب من اهلل؟ قال :قلت:
ثم تك َّلم ساعة َّ ,
قالَّ :
ّل ..احلديث بطوله .".كذا عند الرتمذي.
وقال البغوي "ما يفرك َّإّل أن يقال ّل إله إّل اهلل".
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قال احلسن بن عبد اهلل العسكري :هو بالفاء والياء مضمومة ,ومن ّل يضبطه
يرويه بفتح الياء من يفرك .وهو خطأ .قال أبو عبيد :إ َّن بعض املحدثني رواه
والصواب بضم الياء.
بفتح الياء وضم الفاء .وهذا تصحيف وقلب للمعنى.
َّ
يقال أفررت الرجل اذا فعلت به ما يفر منه( ).
مسند عمران بن حصين 
صىل قائام فهو أفضل ,ومن َّ
 – 22حديث "من َّ
صىل قاعدا فله نصف أجر
القائم ,ومن َّ
صىل نائام فله نصف أجر القاعد"( ).
وصحف بعضهم هذه
قال احلافظ ابن حجر( :نائام) بالنون من النَّوم.
َّ
بموحدة .أي :باإلشارة كام روي "أ َّنه َّ
صىل ﷺ عىل
ال َّلفظة .فقال :بـ ( إيامء )
َّ
ظهر الدَّ ابة يومئ إيامء"( ).
________________________________

أفرك أن يقال ّل إله إّل اهلل".
وقال الباقون "ما َّ
قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب ّل نعرفه َّإّل من حديث سامك بن حرب.
وجهله ابن القطان .وقال
ورجاله ّل بأس هبم سوى عباد بن حبيش .ذكره ابن حبان يف "الثقات"َّ .
ابن حجر يف "التقريب" :مقبول .وقال الذهبي يف "امليزان" (ّ :)162/2ل يعرف.
( )9قال ابن الثري ( :)921/1أفررته أف َّره :فعلت به ما يفر منه وهيرب :أي ما ُيملك عىل الفرار َّإّل
التَّوحيد .انتهى.
( )2أخرجه البخاري ( )9162والرتمذي ( )179والنسائي ( )9661وابن ماجه ( )9219وأمحد
( )91174من طرق عن حسني املعلم عن عبد اهلل بن بريدة عن عمران بن حصني  قال :سألت
النبي ﷺ عن صالة الرجل وهو قاعد .فقال :فذكره.
َّ
( )1أخرجه البخاري ( )9124من حديث ابن عمر .
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مسند عوف بن مالك 
حممد بن أيب نرص بن أيب
 - 26قال ابن عساكر يف "تارخيه" :أخربنا أبو بكر َّ
بكر اللفتواين .أخربنا أبو صادق حممد بن أمحد بن جعفر الفقيه الصبهاين.
حممد بن زنجويه املعدل الصبهاين.
أخربنا أبو احلسن أمحد بن أيب بكر بن َّ
أخربنا أبو أمحد احلسن بن عبد اهلل بن سعيد العسكري .قال :ومم َّا روي عىل
ثالثة أوجه .قال ﷺ عند ذكر الروم" :فيغدرون .فيوافونكم عىل ثامنني غاية"

( )

روي (ثامنني غابة) بباء واحدة .و(غياية) بياءين ,وأكثرهم يرويه (ثامنني
الراية .ومن رواه
غاية) بياء وحدة َتتها نقطتان .فمن رواه هكذا .قال :الغاية َّ
السحابة .ومن رواه غابة .بباء َتتها نقطة .قال :أراد
غياية .بياءين .قال :أراد َّ

________________________________

( )9أخرجه البخاري ( )1112وابن ماجه ( )4142وابن حبان ( )6672والطرباين يف "الكبري"
النبي ﷺ يف غزوة تبوك .وهو
( )41/99وغريهم عن أيب إدريس عن عوف بن مالك قال" :أتيت َّ
ثم هدنة تكون بينكم وبني بني الصفر
يف ق َّبة من أدم .فقال :اعدد ستا بني يدي الساعة ..فذكرها " َّ
فيغدرون .فيأتونكم َتت ثامنني غايةَ .تت كل غاية اثنا عُّش ألفا".
وقع عندهم مجيعا ( غاية ) وروي احلديث من طرق أخرى عن عوف .
قال احلافظ يف "الفتح" ( :)279/6قوله( :غاية) أي راية ,وسميت بذلك لَنا غاية املتَّبع إذا
وقفت وقف .ووقع يف حديث ذي ُمرب بكّس امليم وسكون املعجمة وفتح املوحدة .عند أيب داود يف
ثم ذكر احلافظ عن ابن اجلوزي أنه روي "غابة".
نحو هذا احلديث بلفظ "راية" بدل غايةَّ .
ومل يذكر ابن حجر رواية "غياية" .عىل شدَّ ة استقصائه رمحه اهلل .ولع َّله أعرض عنها لبعدها رواية
ودراية .كام سيأيت يف كالم أيب عبيد.
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المجة( ).
مسند وابصة بن معبد 
 – 27حديث "واإلثم ما حاك يف صدرك .وإن أفتاك النَّاس وأفتوك"( ).
________________________________

( )9كالم العسكري موجود يف كتابه "تصحيفات املحدثني" (.)122/9
قال أبو عبيد يف "غريب احلديث" ( :)97/2قوله ( :يف ثامنني غاية ) من قاهلا بالباء .فإنه يريد
المجة ,ش َّبه كثرة الرماح هبا  ,ومن قال ( :غاية ) فإنه يريد الراية .قال لبيد  -وذكر ليلة سمرها:
وعز مدامها
قد بت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت َّ
وقوله :غاية تاجر ,يقالَّ :
إن صاحب اخلمر كانت له راية يرفعها ليعرف أنه بائع خر ,ويقال :بل
أراد بقوله :غاية تاجر ,أ ََّنا غاية متاعه يف اجلودة .وبعضهم يروي يف احلديث ( :يف ثامنني غياية )
وليس هذا بمحفوظ .وّل موضع للغياية ههنا .انتهى كالمه.
( )2أخرجه أمحد ( )99119والدارمي يف "السنن" ( )2299وابن أيب شيبة يف "مسنده" ()721
والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )9799والبيهقي يف "الدّلئل" ( )2221وأبو يعىل يف
"مسنده" ( )9296وأبو الشيخ يف "المثال" ( )217والطرباين يف "الكبري" ( )949/22من
طريق محاد عن الزبري أيب عبد السالم عن أيوب بن عبد اهلل بن مكرز عن وابصة قال" :أتيت رسول
اهلل ﷺ وأنا أريد أن ّل أدع شيئا من الرب واإلثم َّإّل سألته عنه ..وفيه "قال :جئت تسألني عن الرب
واإلثم؟ قلت :نعم .فجمع أصابعه الثالث .فجعل ينكت هبا يف صدري .ويقول :يا وابصة.
َّ
اطمأن إليه القلب ,واطمأ َّنت إليه النفس .واإلثم ..فذكره.
استفت نفسك .الرب ما
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)294/9وفيه أيوب بن عبد اهلل بن مكرز .قال ابن عديّ :ل يتابع عىل
حديثه ,وو َّثقه ابن ح َّبان.انتهى.
وقال البوصريي يف "اّلَتاف" ( :)69/9أيوب جمهول.
َّ
احلديث جاء من
لكن
قلت :وأبو عبد السالم فيه جهالة أيضا .واحلديث ض َّعفه احلافظ ابن رجبَّ .
حسنه النووي يف "الربعني النووية" وله شواهد أخرى عن أيب
طريق أخرى عن وابصة .ولذا َّ
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ُمُّشي .قال :هو بالقاف والنون .أي:
حكى أبو موسى املديني ,أ َّن الز
َّ
أرضوك .قال :واملحفوظ بالياء والفاء من الفتيا.
قال يف "النهاية" :والذي رأيته أنا يف "الفائق" يف باب احلاء والكاف.
وفّسه بـ أرضوك .وجعل الفتيا إرضاء من املفتي عىل أنه قد
(أفتوك) بالفاءَّ .
جاء عن أيب زيد ,أ َّن القنا الرضا .وأقناه إذا أرضاه( ).
مسند أبي أمامة 
 – 29حديث "صالة عىل إثر صالة ّل لغو بينهام .كتاب يف عليني"( ).
قال ابن النجار يف "تارخيه" :أخربين شهاب احلامتي .قال :سمعت أبا سعد
بن السمعاين .يقول :سمعت أبا العالء أمحد بن حممد بن الفضل احلافظ يقول:
________________________________

ثعلبة وواثلة بن السقع وغريمها .انظر جامع العلوم ( )141/9للحافظ ابن رجب.
املوحدة.
وكلها باللفظ املشهور " أفتاك الناس وأفتوك" بالفاء َّ
( )9ذكر هذا ك َّله ابن منظور يف "لسان العرب" (.)219/92
قال الزبيدي يف "تاج العروس" ( :)9269/9والقنى كالرضا عن أيب زيد .وقد قنَّاه اهلل تعاىل -
بالتشديد – وأقناه .أي أرضاه .وبه فّس قوله تعاىل {وأنَّه هو أغنى وأقنى} ويف حديث وابصة
(واإلثم يف صدرك .وإن أقناك الناس عنه وأقنوك) أي أرضوك .نقله الزُمُّشي يف الفائق .انتهى.
( )2أخرجه أبو داود ( )9299 , 229وأمحد ( )22114 , 22271والبيهقي يف "الكربى" ()41/1
ويف "شعب اإليامن" ( )2111والطرباين يف "الكبري" ( )224 , 994/9يف "الوسط" ()1262
والروياين يف "مسنده" ( )9996وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )211/26وغريهم من طرق
عن القاسم أيب عبد الرمحن عن أيب أمامة .
وإسناده ّل بأس به.
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سمعت أبا العباس أمحد بن ثابت الطرقي احلافظ يقول :سمعت غري واحد من
أهل أصبهان ممن أثق به ,أ َّن عبد الوهاب الشريازي( ) أمىل عليهم ببغداد حديث
فصحف .وقال( :كنار يف غلس)
أيب أمامة "صالة يف إثر صالة كتاب يف عليني"
َّ
وكان المام حممد بن ثابت اخلجندي حارضا .فقال :ما معنى (كنار يف غلس)؟
فقال :النار يف الغلس تكون أضوأ.
مسند أبي أيوب 
شوال"( ).
 – 21حديث "من صام رمضان .وأتبعه ستا من َّ
قال اخلطيب يف "تارخيه" :حدَّ ثنا القايض عيل بن املحسن .قال :سمعت
ويل( ) .وقد روى حديث رسول اهلل
حممد بن العباس اخلزاز يقول :حرضت الص َّ
شوال.
ﷺ "من صام رمضان .وأتبعه س َّتا من شوال" فقال :وأتبعه شيئا من َّ
________________________________

( )9قال الذهبي يف "ميزان اّلعتدال" ( :)691/2عبد الوهاب بن حممد الفاريس .مدرس النظامية,
ثم رمي باّلعتزال ,وعزل ,وسحب .ثم ذكر الذهبي قصصا عن تصحيفه منها هذه القصة ..ثم
َّ
قال :وأ َّما تصحيفه يف املتن فكثري .ومات سنة خسامئة .انتهى.
( )2أخرجه مسلم ( )9964وأبو داود ( )9411والرتمذي ( )721والنسائي يف "الكربى" ()2962
وابن ماجه ( )9797من حديث أيب أيوب النصاري .
( )1قال الذهبي يف "السري" ( :)119/92العالمة الديب ذو الفنون حممد بن ُييى بن عبد اهلل بن
العباس بن حممد بن صول أبو بكر ,املعروف بالصويل .حدَّ ث عن أيب داود السجستاين واملربد
وغريهم .وحدَّ ث عنه الدارقطني وغريه .نادم مجاعة من اخللفاء .وكان حلو اإليراد ,مقبول القول,
حسن املعتقد ,وله جزء سمعناه  ,وكان جدهم صول ملك جرجان .تويف سنة خس وثالثني
وثالث مئة .انتهى بتجوز.
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فقلت :أهيا َّ
الشيخ اجعل النقطتني ال َّلتني َتت الياء فوقها .فلم يعلم ما قصدت
الصواب.
له .فقلت :إنام هو ستا من شوال .فرواه عىل َّ
حدَّ ثني الزهري .قال :سمعت أبا احلسن الدَّ ارقطني يذكر َّ
أن الصويل روى
حديث أيب أيوب النصاري عن رسول اهلل ﷺ قال" :من صام رمضان وأتبعه
شوال)( ).
شوال"
فصحف .فقال فيه (وأتبعه شيئا من َّ
َّ
ستا من َّ
 – 61حديث "أربع من سنن املرسلني .احلياء ,والتعطر ,والسواك,
والنكاح"( ).
________________________________

( )9تاريخ بغداد (.)419/1
()2أخرجه الرتمذي ( )9191والبيهقي يف "شعب اإليامن" ( )7421والطرباين يف "الكبري"
( )991/4ويف "مسند الشاميني" ( )1211واملحاميل يف "أماليه" ( )419من طرق عن احلجاج
بن أرطاة عن مكحول عن أيب الشامل بن ضباب عن أيب أيوب .
وقالوا "احلياء" بالياء املثناة  .سوى املحاميل فقال "اخلتان"
وأخرجه أمحد ( )21192وعبد الرزاق يف "املصنف" ( )91111وابن أيب شيبة يف "املصنف"
احلجاج عن مكحول عن أيب أيوب .ومل يذكر أبا الشامل.
( )926/9وعبد بن محيد ( )222عن
َّ
ومكحول مل يسمع من أيب أيوب.
قال عبد الرزاق "اخلتان" باخلاء والتاء .بدل احلياء .وقال ابن أيب شيبة وعبد "احلناء" باحلاء
والنون .بدل احلياء .وقال أمحد "احلياء" بالياء.
الّسي يف "الزهد" ( )9149عن احلجاج
وأخرجه سعيد بن منصور يف "سننه" ( )496وهناد بن َّ
عن مكحول عن أيب أيوب موقوفا .وقاّل "احلياء" بالياء املثناة َتت.
واحلديث إسناده ضعيف .أبو الشامل .قال أبو زرعةّ :ل أعرف اسمه ,وّل أعرفه َّإّل يف هذا
احلديث .وقال الشارح يف "التقريب" :جمهول .واحلجاج بن أرطاة .وقال ابن حجر يف "التقريب":
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قال النووي يف "رشح املهذب" :قوله ( احلياء ) هو بالياء ّل بالنون .قال:
صحفه .وقد ذكر اإلمام احلافظ أبو موسى
وإنام ضبطته لين رأيت من
َّ
الصفهاين هذا احلديث يف كتابه "اّلستغناء يف استعامل احلنَّاء" وأوضحه.
وقال :وقد روي عن عائشة وابن ع َّباس وأنس كلهم عن النَّبي ﷺ.
قال :واتفقوا عىل لفظ (احلياء) .قال :وكذا أورده الطرباين والدارقطني وأبو
الشيخ وابن منده وأبو نعيم وغريهم من احل َّفاظ والئمة .قال :وكذا هو يف
"مسند اإلمام أمحد" وغريه من الكتب .انتهى( ).
________________________________

صدوق كثري اخلطأ والتدليس .انتهى.
احلجاج :اّلختالف فيه
وقال الدارقطني يف "العلل" ( .)921/6بعد أن ذكر اّلختالف فيه عىل
َّ
حجاج بن أرطأة ,لنه كثري الوهم .انتهى.
من َّ
( )9قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)119/91واختلف يف ضبط احلياء .فقيل :بفتح املهملة والتحتانية
اخلفيفة  ,وقد ثبت يف الصحيحني أن "احلياء من اإليامن" وقيل :هي بكّس املهملة .وتشديد النون,
فعىل الول :هي خصلة معنوية تتعلق بتحسني اخللق  ,وعىل الثاين :هي خصلة حس َّية تتعلق
بتحسني البدن .وأخرج البزار والبغوي يف "معجم الصحابة" واحلكيم الرتمذي يف "نوادر
الصول" من طريق فليح بن عبد اهلل اخلطمي عن أبيه عن جده رفعه "خس من سنن املرسلني..
فذكر الربعة املذكورةَّ .إّل النكاح .وزاد "احللم واحلجامة" واحللم .بكّس املهملة وسكون الالم ,
وهو مما يقوي الضبط الول يف حديث أيب أيوب .انتهى كالمه.
رجحها املزي .كام نقله عنه ابن
قلت :أما رواية ( اخلتان ) كام جاء عند عبد الرزاق واملحاميل .فقد َّ
القيم يف "َتفة املودود" ( )94/9فقال :سمعت شيخنا أبا احلجاج احلافظ املزي يقول :وكالمها
(احلناء واحلياء) غلط .وإنام هو اخلتان .فوقعت النون يف اهلامش فذهبت فاختلف يف اللفظة .قال:
وكذلك رواه املحاميل عن الشيخ الذي روى عنه الرتمذي بعينه .فقال (اخلتان) قال :وهذا أوىل من
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مسند أبي ذر 
 – 69حديث "بُّش الكانزين برضف ُيمى عليه يف نار جهنَّم فيوضع عىل
حلمة ثدي أحدهم ح َّتى خيرج من نغض كتفه"

( )

والزاي من الكنز .ووقع عند ال َّطربي
قال القايض عياض( :الكانزين) بالنون َّ
والراء .وأراه تصحيفا .إذ إنام يقال للكثري املال مكثر,
(الكاثرين) بالثاء املث َّلثة َّ
وأ َّما الكاثر فبمعنى الكثري .يقال :هو كثري وكاثر .ومنه قوله:
العزة للكاثر( ) .أي :العدد الكثري .انتهى
وإنام َّ
 - 62حديث "يف اإلبل صدقتها ,ويف البز صدقته"( ).
________________________________

احلياء واحلناءَّ .
فإن احلياء خلق .واحلناء ليس من السنن ,وّل ذكره النبي ﷺ يف خصال الفطرة ,وّل

ندب إليه بخالف اخلتان .انتهى كالمه .وكذا قال احلافظ العراقي.
( )9أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )9142وابن حبان ( )1221من رواية الحنف بن قيس عن
مطول.
أيب ذر  ضمن حديث َّ
ووقع عند ابن حبان واإلسامعييل كام يف "فتح الباري"".الكنَّازين".
( )2عجز بيت لألعشى .يف ديوانه .وصدره "ولست بالكثر منهم حىص..
( )1أخرجه اإلمام أمحد ( )29227والرتمذي يف "العلل" ( )17/9واحلاكم يف "املستدرك" ()9191
والدارقطني يف "السنن" ( )912/2والبيهقي يف "الكربى" ( )947/4من طريق ابن جريج,
والبزار يف "مسنده" ( )1916 , 1912والبيهقي أيضا ( )947/4والدارقطني ( )911/2وابن
أيب عاصم يف "اجلهاد" ( )61من طريق موسى بن عبيدة  ,واحلاكم يف "املستدرك" ( )9192من
طريق سعيد بن سلمة بن أيب احلسام كلهم عن عمران بن أيب أنس عن مالك بن أوس بن احلدثان
ومطوّل.
عن أيب ذرُ .مترصا
َّ
ونص عليه البيهقي والدارقطني فقاّل عقبه:
وقع عند أمحد والبيهقي والدارقطني "البز" بالزايَّ .
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بالزاي ,وقال ابن دقيق العيد :الذي رأيته يف
قال الدارقطني يف روايته :قاهلا َّ
وحدة .وبالراء املهملة( ).
نسخة من املستدرك ( الرب ) بضم امل َّ
________________________________

قاهلا بالزاى .انتهى.
وعند الباقني ( الرب ) بالراء املهملة املضمومة.
واحلديث م ٌّ
عل .أ َّما رواية ابن جريج فهو مل يسمع من شيخه .فاحلديث يف "املسند" عن ابن جريج
عن عمران بن أيب أنس بلغه عنه.
قال الرتمذي يف "العلل" :سألت حممدا عن هذا احلديث فقال :ابن جريج مل يسمع من عمران بن
أيب أنس ,يقول :حدثت عن عمران بن أيب أنس.انتهى.
قال احلافظ ابن عبد اهلادي يف "التنقيح" (ُ :)944/2يتمل أن يكون ابن جريج سمعه من موسى
بن عبيدة.
قلت :موسى بن عبيدة ضعيف .وقد جاء من طريقه .كام تقدَّ م.
وأ َّما سعيد بن سلمة .فهو صدوق صحيح الكتاب خيطىء من حفظه .كام يف "التقريب" ّلبن
رصح بالتحديث من شيخه عمران .ولذا قال احلافظ يف "التلخيص" ( )971/2بعد
حجر .وقد َّ
أن ض َّعف طريق ابن جريج وموسى بن عبيدة .قال :وهذا إسناد ّل بأس به .انتهى.
لكن رواه الدارقطني يف "السنن" ( )919/2عن شيخ احلاكم .فقال :حدَّ ثنا دعلج بن أمحد من
أصل كتابه ثنا هشام بن عيل ثنا عبد اهلل بن رجاء ثنا سعيد بن سلمة ثنا موسى عن عمران .وكذا
عيل به .فرجع احلديث إىل
أخرجه البيهقي ( )947/4من طريق أمحد بن عبيد الص َّفار ثنا هشام بن ٍّ
موسى بن عبيدة الضعيف .واهلل أعلم.
( )9ومتام كالم ابن دقيق العيد الذي ذكره الزيلعي يف "نصب الراية" ( )271/2قال :قال الشيخ رمحه
اهلل يف "اإلمام" :واعلم َّ
أن الصل الذي نقلت منه هذا احلديث من "كتاب املستدرك" ليس فيه:
البز  -بالزاي املعجمة  -وفيه  -ضم الباء  -يف املوضعني .فيحتاج إىل كشفه من أصل آخر معترب.
فإن اتفقت الصول عىل  -ضم الباء  -فال يكون فيه دليل عىل مسألة زكاة التجارة .انتهى.
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مسند أبي رفاعة 
 – 61حديث "انتهيت إىل رسول اهلل ﷺ وهو خيطب .فقلت :يا رسول اهلل.
عيل .وترك اخلطبة ح َّتى انتهى إ َّيل .فأيت
رجل غريب جاء يسألك عن دينه .فأقبل َّ
ريس حسبت قوائمه حديدا"( ).
بك ٍّ
كذا لفظ مسلم ,ولفظ ابن أيب شيبة ( خلت قوائمه ) وهو بمعنى حسبت.
________________________________

رصح به يف "مسند الدارقطني" قاهلا بالزاي .كام تقدم
ثم تع َّقبه الزيلعي .فقال :وهذا فيه نظر .فقد َّ

وقال النووي يف "هتذيب السامء واللغات" ( :)114/1هو  -بالباء والزاي  -وهي الثياب التي
صحفه  -بضم الباء وبالراء املهملة  -وهو غلط .انتهى كالم
هي أمتعة البزاز .قال :ومن الناس من َّ
الزيلعي.
الُب ) احلنطة الواحدة برة .و ( البز) بالزاي :الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها.
قلتُ ( :
البزاز ,وحرفته البزازة .قاله يف "القاموس".
وبائعهَّ :
والقرب أنه ( البز ) بالزاي .لكنَّه حديث ضعيفّ .ل يستدل به عىل هذه املسألة ,بل من أدلة
أخرى .ونقل اإلمجاع عىل وجوب زكاة التجارة .واهلل أعلم.
()9أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )976والنسائي ( )2177وابن أيب شيبة يف "املسند" ()621
والبخاري يف "الدب املفرد" ( )9964وابن خزيمة يف "صحيحه" ( )9427والبيهقي يف
"الكربى" ( )299/1وعبد اهلل بن أمحد يف "املسند" ( )29217والطرباين يف "املعجم الكبري"
( )21/2من رواية محيد بن هالل عن أيب رفاعة العدوي.
ووقع عندهم مجيعا (خلت) سوى مسلم (حسبت).
ووقع عند عبد اهلل بن أمحد (خلب) كام نقله عياض وغريه عن ابن قتيبة .ومل أره يف كتاب الغريب
ّلبن قتيبة .وقد ذكر هذه الرواية (خلب) الزُمُّشي يف "الفائق" ( )199/9وابن اجلوزي يف
"غريب احلديث" ( )214/9ومل يعزواَنا لحد .ومل يتع َّقباها .واهلل أعلم.
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قال القايض عياض والنووي والقرطبي :ذكره ابن قتيبة .وقال (بكريس
وفّسه بالليف .وهو تصحيف منه .إنام
خلب) بضم اخلاء .وآخره باء م َّ
وحدةَّ .
هو (خلت) قالوا :ووقع يف نسخة ابن َّ
بكريس خشب) باخلاء والشني
احلذاء (
ٍّ
املعجمتني .وهو أيضا تصحيف .وصوابه حسبت .انتهى
مسند أبي سعيد 
 – 64حديث "أصل كل داء الربد"

( )

وصحفه
الصواب فيه (الربدة) بزيادة هاء .يعني :التخمة.
َّ
قال ابن عساكرَّ :
بعضهم  .فقال  ( :الربد )( ).
________________________________

دراج
( )9أخرجه ابن عساكر يف "تارخيه" ( )912/22وابن عدي يف "الكامل" ( )994/1من طريق َّ
عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري.
وإسناده ضعيف .لضعف دراج خصوصا يف روايته عن أيب اهليثم .وقال ابن عدي :باطل هبذا
اإلسناد.
وأخرجه ابن حبان يف "املجروحني" ( )214/9وابن عدي يف "الكامل" ( )91/2والعقييل يف
"الضعفاء "( )961/9والعسكري يف "تصحيفات املحدثني" ( )922/9عن متام بن نجيح عن
احلسن عن أنس .وعند العقييل عن احلسن عن أيب الدرداء .وعندهم "الربد" بدون هاء.
وفيه متام بن نجيح .قال ابن حبان :منكر احلديث جدا .يروي أشياء موضوعة عن الثقات ,كأنَّه
املتعمد هلا .وقال العقييل :حديث منكر.
وروي احلديث من غري وجه .وهي منكرة ّل يصح منها يشء .كام قال ابن رجب وغريه .وحكاه
ابن قتيبة يف "غريب احلديث" ( )226/2عن ابن مسعود من قوله .وقال الدارقطني :الشبه أنَّه
من قول احلسن البرصي .وانظر كشف اخلفاء ( )912/9للعجلوين.
( )2بإسكان الراء .وهو ضد احلرارة .قال العسكري بعد أن رواه من حديث أنس  :هكذا رواه (الربد)
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 – 62حديث "السباع حرام"( ).
________________________________

الصحيح (أصل كل داء الربدة) بفتح الراء .وزيادة هاء .والربدة التخمة .هكذا
ساكنة الراء ,وإنَّام َّ
سمعته من أيب بكر بن دريد وغريه ..وليس لقوهلم (أصل كل داء الربد) معنى إذا ذهبت به اىل الربد
الذي هو ضد احلرارةَّ ,
لن يف الدواء ما يعلم أنه ليس من برد الزمان ,وّل برد الطباع .وحكي عن
سمى النوم
سمى اإلكثار من الكل الربد ,لنه يربد حرارة اجلوع .كام ي َّ
الفراء ,أنه قال :جيوز أن ي َّ
بردا ,لنه يربد حرارة العطش .انتهى.
الُب َدة" هي التخمة وثقل الطعام عىل املعدة .سميت
قال ابن الثري يف "النهاية" (َ َ " :)211/9
بذلك لَنا تربد املعدة فال تستمرئ الطعام .انتهى.
وقال ابن اجلوزي يف "غريب احلديث"( :)64/9قال اخلطايب :أصحاب احلديث يقولون :الربد
وهو غلط .انتهى.
( )9أخرجه اإلمام أمحد ( )99212وأبو يعىل ( )9116والعقييل يف "الضعفاء" ( )261واخلرائطي يف
"مساوئ الخالق" ( )492والبيهقي يف "الكربى" ( )914/7وابن عدي يف "الكامل"
( )991/1والدوّليب يف "السامء والكنى" ( )9227واخلطيب يف "تاريخ بغداد" ()962/2
السمح عن أيب اهليثم
واخلطايب يف "غريب احلديث" ( )421/9من طرق عن دراج بن سمعان أيب َّ
عن أيب سعيد اخلدري .ولفظه عند اخلطيب" َنى رسول اهلل ﷺ عن الشياع"
وهذا إسناد ضعيف .دراج ض َّعفه أبو حاتم والدارقطني .قال أمحد :حديثه منكر .وقال أبو داود:
أحاديثه مستقيمة َّإّل ما كان عن أيب اهليثم عن أيب سعيد .وقال النسائي :ليس بالقوي .وذكر ابن
عدي َّ
بدراج.
أن حديثه هذا مما أنكر عليه .وقال العقييلّ :ل يعرف َّإّل َّ
وقع عند الدوّليب واخلطايب "السباع" بالسني املهملة.
وعند العقييل "الشباع" .بالباء املوحدة.
وقال الباقون "الشياع" بالياء املثناه .قال البيهقي عقبه :قال حنبل :قال أبو عبد اهلل يعني أمحد بن
حنبل :ابن هليعة يقول" :الشياع" يعني املفاخرة باجلامع .قال :وقال ابن وهب :السباع يريد جلود
السباع .انتهى.
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واملوحدة .املفاخرة باجلامع( ).
هو بالسني املهملة
َّ
وفّسه باملفاخرة
قال يف "النهاية" :ورواه بعضهم باملعجمة واملثناة ال َّتحت َّيةَّ .
بكثرة اجلامع .وقال أبو عمرو :إنه تصحيف .وإن كان حمفوظا فلع َّله من تسمية
الزوجة شاعة( ).
َّ
________________________________

صب عىل
السباع) ككتاب اجلامع نفسه .ومنه احلديث "أنه َّ
( )9قال يف "تاج العروس" (ِّ ( :)2219/9
رأسه املاء من سباع كان منه يف رمضان" هذه عن ثعلب عن ابن العرايب .قيل :هو الفخار بكثرته,
وإظهار الرفث .وبه فّس احلديثَ" :ني عن السباع " قال ابن العرايب :كأنه َني عن املفاخرة
بالرفث .وكثرة اجلامع .واإلعراب بام يكنَّى عنه من أمر النساء .قيل :السباع املنهي عنه التشاتم بأن
يتساب الرجالن فريمي كل واحد منهام صاحبه بام يسوءه من القذع .انتهى كالمه.
َّ
قال الزهري يف "هتذيب اللغة" ( :)911/9يقال :س َّبع فالن فالنا .أي :عابه واغتابه .انتهى.
( )2قال الزبيدي يف "التاج" ( :)2122/9الشاعة الزوجة ملشايعتها الزوج ومتابعتها .قاله شمر ,ومنه
احلديث":أنه قال لعكَّاف بن وداعة اهلاليل " :ألك شاعة"؟ كام يف العباب .قلت :وورد أيضا َّ
أن
سيف بن ذي يزن قال لعبد املطلب :هل لك من شاعة؟ أي :زوجة .انتهى كالمه.
قلت :حديث عكَّاف "أنَّه ﷺ قال له ذلك"ّ .ل يصح .واملحفوظ كام يف املعاجم واملسانيد – إن
صح اخلرب –"ألك زوجة".
َّ
أ َّما قصة عبد املطلب .فأخرجها احلاكم يف "املستدرك" ( )4949والطرباين يف "الكبري" ()917/1
من طريق يعقوب بن حممد الزهري عن عبد العزيز بن عمران ثنا عبد اهلل بن جعفر عن أيب عون
عن املسور بن ُمرمة عن ابن عباس عن أبيه قال :قال عبد املطلب :قدمنا اليمن ..وفيه قال :هل لك
من شاعة؟ قلت :وما الشاعة؟ قال :زوجة" وليس عندهم اسم من سأل عبد املطلب .وإنام قال
الزبور".
"رجل من أهل َّ
وصححه احلاكم .وتع َّقبه الذهبي فقال :يعقوب وشيخه ضعيفان.
َّ
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 – 66حديث "ا َّتقوا فراسة املؤمن"( ).
رواه بعضهم (قرابة املؤمن) يعني فراسته وظنَّه الذي هو قريب من العلم
وال َّتحقق .لصدق حدسه وإصابته .يقال ما هو بعامل ,وّل قراب عامل ,وّل قرابة
عامل ,وّل قريب عامل .ذكره يف "النهاية"( ).
 – 67حديث "أوشك أن يكون خري مال املسلم غنيمة يتبع هبا سعف
اجلبال"

( )

________________________________

( )9أخرجه الرتمذي ( )1927والطرباين يف "الوسط" ( )7949والطربي يف "تفسريه" ()929/97
والعقييل يف "الضعفاء" ( )921/4والبخاري يف "التاريخ الكبري" ( )124/7وأبو الشيخ يف
"المثال" ( )991من طريق عمرو بن قيس عن عطية عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل
ﷺ :اتقوا فراسة املؤمن .فإنه ينظر بنور اهلل ,ثم قرأ { َّ
إن يف ذلك آليات للمتوسمني}.
ووقع عند اجلميع "فراسة" بالفاء .وكذا عند غريهم.
وعطية العويف ضعيف .ولذا قال الرتمذي :حديث غريب .وأنكره الذهبي يف "امليزان" (.)97/4
وأخرجه العقييل يف "الضعفاء" ( )921/4من طريق الثوري عن عمرو بن قيس .قال :كان يقال:
اتقوا ..فذكره.
قال العقييل :وهذا أوىل.
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر .أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( ,)929/97وأيب أمامة .عند
الطرباين يف "الكبري" ( ,)912/9وأيب هريرة .عند أيب الشيخ يف "المثال" ( )992وعن غريهم.
املوحدة .واهلل أعلم.
وأسانيدها ضعاف .وعندهم مجيعا ( فراسة ) بالفاء َّ
( )2وكذا نقله الزهري يف "هتذيب اللغة" ( )299/1عن الفراء.
( )1أخرجه ابن حبان يف "صحيحه" ( )2122من رواية عبد الرمحن بن أيب صعصعة عن أبيه عن أيب
سعيد اخلدري  .ومتامه "ومواقع القطر .يفر بدينه من الفتن".
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قال ابن حبان يف "صحيحه" :هكذا اخربنا أو خليفة .وإنام هو بالشني( ).
________________________________

وأخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )6677 ,6911 ,1412 ,1924 ,91وأبو داود ()4267
والنسائي ( )2116وابن ماجه ( )1191من هذا الوجه.
فقالوا "شعف" بالشني .سوى البخاري .فوقع عنده يف بعض املواضع بالشك "سعف اجلبال ,أو
شعف اجلبال".
( )9قال احلافظ ابن حجر يف "اإلمتاع بالربعني املتباينة السامع" (( :)92/9شعف اجلبال) بالشني
املعجمة والعني املهملة .ومل يشك .وأ َّما معنى اللفظ عىل الرواية املشهورة .فقال اخلليل :شعف
اجلبال بالشني املعجمة والعني املهملة رؤوسها قال الشاعر
وكعبا قد محيناهم فحلواَّ ...
حمل العصم يف شعف اجلبال.
وكالم سائر أهل اللغة والغريب مثله أو نحوه .وأما (سعف) بالسني والعني املهملتني .فذكر
السعف
صاحب املطالع ,أَنا وقعت يف بعض الروايات .وعزاها للطرابليس .واستبعدها .وقالَّ :
جرائد النخل .وقال بعض املتأخرين ممَّن تك َّلم عىل البخاريّ :ل معنى له هنا .وقال الكرماين يف
قوله (أو سعف اجلبال) :الشك إ َّما يف حركة العني .أو سكوَنا ,فأ َّما يف الشني املعجمة أو املهملة.
وهي غصن النخل وفرخه خيرج يف رأس الصبي .أي قطعة من رأس اجلبل .انتهى كالمه .وقد أفاد
جتويز قراءة ال َّلفظة املذكورة بسكون العني مع إبقاء كون الشني معجمة ,وّل إشكال يف ذلك,
بالسعف -بالسني املهملة -فهي مجع سعفة .وهي غصن النخل وفرخه,
وأشار إىل أ ََّنا إن ثبتت َّ
اجلوهري .وقال غريه :هي جريد النخل.واحلاصل َّأَنا إن
السعفة بغصن النخل تبع فيه
َّ
وتفسري َّ
ثبتت خت َّرجت بالتأويل إىل معنى اللفظة الوىل .والنكتة يف إطالقها عىل رأس اجلبل َّ
أن جريد النخل
غالبا يكون أعالها .انتهى كالمه.
وقال يف "الفتح" ( :)42/91قوله "شعف اجلبال" بفتح الشني املعجمة .والعني املهملة بعدها
فاء .مجع شعفة كأكم وأكمة .رءوس اجلبال .واملرعى فيها ,واملاء ,وّل س َّيام ويف بالد احلجاز أيّس
وباملوحدة بدل الفاء .مجع شعبة.
من غريها ,ووقع عند بعض رواة "املوطأ" بضم أ َّوله .وفتح ثانيه.
َّ
وهي ما انفرج بني جبلني .ومل خيتلفوا يف َّ
لكن السني
أن الشني معجمة ,ووقع لغري مالك كالولَّ ,
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مسند أبي قتادة 
 – 69حديث "خرجنا مع رسول اهلل ﷺ ح َّتى اذا كنَّا بالقاحة"

( )

قال النووي :هي بالقاف .هذا هو الصواب املعروف ,ورواه بعضهم عن
البخاري بالفاء .وهو وهم .والصواب القاف .وهو واد عىل نحو ميل من
السقيا.
 - 61قوله يف احلديث "فقلت أين لقيت رسول اهلل ﷺ قال :تركته بتعهن.
وهو قائل السقيا"( ).
________________________________

مهملة .انتهى.
( )9أخرجه البخاري ( )9727ومسلم ( )9916من حديث أيب حممد موىل أيب قتادة عنه .ومتامه
"فمنَّا املحرم .ومنَّا غري املحرم .إذ برصت بأصحايب يرتاءون شيئا فنظرت فإذا محار وحش.
ثم ركبت ...احلديث.
فأرسجت فريس ,وأخذت رحميَّ .
قال احلافظ يف "الفتح" ( :)27/4قوله ( :بالقاحة ) بالقاف واملهملة :واد عىل نحو ميل من السقيا
إىل جهة املدينة ,ويقال لوادهيا وادي العباديد .وقد بني البخاري يف الطريق الوىل أَنا من املدينة
عىل ثالث .أي :ثالث مراحل ,قال عياض :رواه الناس بالقاف َّإّل القابيس فضبطوه عنه بالفاء,
وهو تصحيف .انتهى.
( )2أخرجه البخاري ( )9726ومسلم ( )9916من رواية عبد اهلل بن أيب قتادة عن أبيه .يف قصة
ثم حلقت برسول اهلل ﷺ وخشينا أن نقتطع .أرفع فريس شأوا ,وأسري
صيده حلامر الوحش .وفيه " َّ
عليه شأوا ,فلقيت رجال من بني غفار يف جوف الليل .فقلت :أين تركت رسول اهلل ﷺ؟ .فقال:
تركته بتعهن وهو قائل السقيا .فلحقت برسول اهلل ﷺ حتَّى أتيته .فقلت :يا رسول اهلل إن
أصحابك أرسلوا ....احلديث.
السقيا ) بضم املهملة .وإسكان القاف بعدها َتتانية مقصورة:
قال احلافظ يف "الفتح" (ُّ ( :)22/4
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قال النووي :قائل هبمزة بني اللف والالم من القيلولة ,ومعناه تركته بتعهن
ويف عزمه أن يقيل بالسقيا .ومل يذكر القايض عياض يف "رشح مسلم".
وصاحب املطالع

( )

واجلمهور غري هذا ,وروي قابل .بالباء املوحدة وهو

ضعيف وغريب .وكأنه تصحيف.
مسند أبي موسى االشعري 
 – 71حديث "فكان منها نقية قبلت املاء"

( )

ثم قاف
قال النووي :املشهور يف رواية البخاري (نق َّية) بنون مفتوحةَّ .
مكسورة .ثم ياء مثناة من َتت مشدَّ دة .وهو بمعنى (ط َّيبة) الذي يف رواية
مسلم .ورواه اخلطايب وغريه( :ثغبة) بالثاء املثلثة والغني املعجمة والباء
املوحدة.
قال اخلطايب :وهو مستنقع املاء واجلبال والصخور.
وقال القايض عياض وصاحب املطالع :هذه الرواية غلط من الناقلني
________________________________

ثم هاء
قرية جامعة بني مكة واملدينة ,و (تعهن) بكّس املثناة وبفتحها .بعدها عني مهملة ساكنةَّ .
ثم نون ,ورواية الكثر بالكّس .وبه ق َّيدها البكري يف "معجم البالد" .انتهى.
مكسورةَّ .
( )9أي "مطالع النوار عىل صحاح اآلثار" للحافظ إبراهيم بن يوسف الوهراين .املعروف بابن
قرقول .املوتوىف سنة . 261
( )2أخرجه البخاري ( )71ومسلم ( )2292عن أيب بردة عن أيب موسى عن النبي ﷺ قال" :مثل ما
بعثني اهلل به من اهلدى والعلم .كمثل الغيث الكثري .أصاب أرضا .فكان منها نقية قبلت املاء.
فأنبتت الكأل والعشب الكثري ..احلديث" .وملسلم "طائفة طيبة".
وأخرجه البغوي يف "رشح السنة" ( )219/9من هذا الوجه .وقال "ثغبة".
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وتصحيف ,وإحالة للمعنى ,ل َّنه إنام جعلت هذه الوىل مثال ملا تنبت .وال َّثغبة
ّل تنبت( ).
مسند أبي هريرة .
السابقون يوم القيامة .بيد أ ََّنم أوتوا الكتاب
 – 79حديث "نحن اآلخرون َّ
من قبلنا .وأوتيناه من بعدهم"( ).
قال القايض عياض :كذا هو احلرف (بيد) بفتح الباء .وسكون الياء .وكذا
السمرقندي ,وعند
رويناه عن شيوخنا يف هذا احلديث يف الصول .ووقع عند َّ
________________________________

( )9قال احلافظ ابن حجر يف "الفتح" ( )976/9قوله ( :نقيَّة ) كذا عند البخاري يف مجيع الروايات
التي رأيناها بالنون من النقاء .وهي صفة ملحذوف ,لكن وقع عند اخلطايب واحلميدي .ويف حاشية
أصل أيب ذر ( َث ِغ َبة ) بمثلثة مفتوحة وغني معجمة مكسورة بعدها موحدة خفيفة مفتوحة ...ثم
ذكر كالم اخلطايب واستدراك القايض عليه ..ثم قال :ويف كتاب الزركيش :وروي (بقعة) قلت :هو
ثم قرأت يف رشح ابن رجب َّ
أن يف
بمعنى طائفة ,لكن ليس ذلك يف يشء من روايات َّ
الصحيحنيَّ .
رواية باملوحدة بدل النون .قال :واملراد هبا القطعة الطيبة .كام يقال فالن بقية الناس .ومنه {فلوّل
كان من القرون من قبلكم أولو بقيه} .انتهى.
( )2أخرجه البخاري ( )916ومسلم ( )922من طريق العرج عن أيب هريرة به .ومتامه "وهذا
يومهم الذي فرض عليهم .فاختلفوا فيه .فهدانا اهلل له "قال يوم اجلمعة" .فهم لنا فيه تبع ,فاليهود
غدا ,والنصارى بعد غد".
وأخرجه البخاري ( )1219ومسلم ( )922من رواية طاوس ,والبخاري أيضا ( )6221ومسلم
( )922من رواية مهام بن منبه ,ومسلم ( )922من رواية أيب صالح كلهم عن أيب هريرة .بلفظ
مهام وأيب
مهام .وذكر لفظ طاوس .أ َّما مسلم فذكر لفظ َّ
"بيد أَنم" .ومل يذكر البخاري لفظ َّ
صالح.ومل يذكر لفظ طاوس .لكن قال بمثله .أي مثل رواية العرج.
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( )
والصواب الول.
ال َّطرباين( .بأيد) وليس هذا من ذلك .وقد صحفَّ .

بقوة أعطاناها اهلل تعاىل .وفضلنا هبا لقبول
وقيل :تصح رواية (بأيد) هنا .أي َّ
أمره وطاعته .وعىل هذا يكون (إَنم) بعده مكسورة ّلبتداء الكالم ,واستئناف
التفسري.
 – 72حديث "يمني اهلل مألى ّل يغيضها نفقة ,سحاء ال َّليل والنهار  ..إىل أن
قال .وبيده الخرى القبض .يرفع وخيفض".

( )

واملوحدة ,وعند الفاريس.
قال القايض عياض :املعروف ضبطه بالقاف
َّ
(الفيض) بالفاء والياء باثنتني َتتها .وّل يصح( ).
________________________________

( )9وقعت هذه الرواية عند اإلمام أمحد يف "املسند" ( )7614والبيهقي يف "الكربى" ( )971/1من
رواية طاوس عن أيب هريرة.
وأخرجه احلميدي يف "مسنده" ( )111من هذا الوجه .والشافعي يف "مسنده" ( )921من رواية
العرج .وقاّل "بايد أَنم".
قال ابن الثري يف "النهاية" ( :)447/9وقد جاء يف بعض الروايات (بايد َّأَنم) ومل أره يف اللغة
هبذا املعنى.
( )2أخرجه البخاري ( )6191ومسلم ( )111وابن حبان يف "صحيحه" ( )722وابن خزيمة يف
"كتاب التوحيد" ( )91وابن منده يف "التوحيد" ( )279والبيهقي يف "السامء والصفات"
مهام عن أيب هريرة.
( )714وغريهم من رواية معمر عن َّ
ووقع عند البخاري بالشك "الفيض أو القبض".
وعند الباقني بال شك "القبض" بالقاف املثناة.
( )1قال السيوطي يف "رشح مسلم" ( ( :)71/1القبض ) ضبط بالقاف والباء املوحدة .وهو الشهر
والكثر .ومعناه املوت  ,وقيل :تقتري الرزق عىل من يشاء .وبالفاء والياء املثناة َتت .ومعناه
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( )

قال القايض عياض :وقع يف هذا احلديث .أوهام من الرواة .وتصحيف
وَتريف يف قوله "عليهام جنَّتان" صوابه بالنون بال ٍّ
شك .وص َّحف من رواه
وحدة( ).
بالباء امل َّ
وقوله "سبغت عليه .أو مرت" كذا يف النسخ بالراء .وصوابه (مدَّ ت)
بالدال .بمعنى سبغت .ويف البخاري (مادت) بدال ُم َّففة .أي :مالت .ورواه
________________________________

اإلحسان والعطاء والرزق الواسع ,وقيل :املوت لغة يف الفيض .يقال :فاضت نفسه .وأفاضت .إذا
مات .انتهى
( )9أخرجه البخاري ( )2469 , 4111 , 2761ومسلم ( )9129من طرق عن طاوس عن أيب
اضطرت أيدهيام إىل
هريرة رفعه "مثل البخيل واملتصدق كمثل رجلني عليهام جبَّتان من حديد قد
َّ
ثدهيام وتراقيهام .فجعل املتصدق ك َّلام تصدَّ ق بصدقة انبسطت عنه حتَّى تغشى أنامله .وتعفو أثره,
هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكاَنا".
وجعل البخيل ك َّلام َّ
وللبخاري ( )9172ومسلم ( )9129من رواية العرج عن أيب هريرة نحوه "فأ َّما املنفق فال ينفق
َّإّل سبغت أو وفرت عىل جلده حتَّى ختفي بنانه ,وتعفو أثره".
( )2اختلفت الرواية يف الصحيحني فقال بعضهم بالباء وقال بعضهم بـ النون.
قال احلافظ ابن حجر يف "الفتح" ( :)116/1قوله( :عليهام ُج َّبتان من حديد) كذا يف هذه الرواية
صحف ,وكذا رواية احلسن بن مسلم [ عند
موحدة  ,ومن رواه فيها بالنون .فقد َّ
بضم اجليم بعدها َّ
الشيخني] ورواه حنظلة بن أيب سفيان اجلمحي [ ع َّلقها البخاري ووصلها اإلسامعييل] عن طاوس
لَنا جتن
بالنون .ورجحت لقوله "من حديد" واجلنة يف الصل احلصن ,وسميت هبا الدرعَّ .
صاحبها أيَ :تصنه  ,واجلبَّة باملوحدة ثوب ُمصوص ,وّل مانع من إطالقه عىل الدرع .واختلف
باملوحدة أيضا .انتهى.
يف رواية العرج .والكثر عىل أَنا
َّ
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بعضهم (مارت) أي :ذهبت وجاءت لكامهلا( ).
وقوله (حتى جت َّن بنانه) رواية اجلمهور باجليم والنَّون .أي تسرت .وهو
الصواب ,ورواه بعضهم بالثاء املث َّلثة( ) .وهو وهم .وتصحيف.
َّ
جف القلم بام أنت ّلق .فاختص عىل ذلك أو ذر".
 – 74حديث " َّ

( )

________________________________

( )9تقدَّ م أن هذه اللفظ جاءت من طريق العرج عن أيب هريرة.
مرت) فهي يف مسلم .ورواية (مادت ) يف البخاري ( )4111كام ذكر
أ َّما رواية (سبغت عليه أو َّ
املصنف .لكنها مع َّلقة .ووصلها ابن حبان يف "صحيحه" (.)1191
قال احلافظ يف "الفتح" ( :)116/1قوله( :سبغت) أي :امتدَّ ت وغ َّطت .وقوله( :أو و َفرت ) ٌّ
شك
من الراوي  ,وهو بتخفيف الفاء من الوفور  ,ووقع يف رواية احلسن بن مسلم "انبسطت" ويف
رواية العرج "اتسعت عليه" وكلها متقاربة .انتهى.
وقال أيضا ( :)419/1قوله ( َّإال مادت) بتشديد الدال من املد ,وأصله ماددت فأدغمت .وذكره
ابن بطال بلفظ (مارت) براء خفيفة بدل الدال ,ونقل عن اخلليل مار اليشء يمور مورا إذا تر َّدد".
انتهى.
موحدة .وهو
( )2قال احلافظ يف "الفتح" ( :)116/1ورواه بعضهم "ثيابه" بمثلثة وبعد اللف َّ
تصحيف.انتهى.
( )1أخرجه النسائي يف "املجتبى" ( )1292والبيهقي يف "الكربى" ( )71/7والطرباين يف "الوسط"
( )6994وأبو عوانة يف "صحيحه" ( )1217واآلجري يف "الُّشيعة" ( )272والفريايب يف
"القدر" ( )176وابن بطة يف "اإلبانة" ( )9116والقضاعي يف "مسند الشهاب" ( )611من
شاب قد خشيت
طرق عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال "قلت :يا رسول اهلل إين رجل ٌّ
عىل نفيس العنت .وّل أجد طوّل أتزوج النساء ,أفأختيص؟ فأعرض عنه النبي ﷺ .حتى قال ثالثا.
فقال النبي ﷺ :يا أبا هريرة ...فذكره.
وع َّلقه البخاري يف "صحيحه" ( )4799وقال أصبغ :أخربين ابن وهب عن يونس بن يزيد عن
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( )

يف "رشح

املصابيح" :قال :علامء احلديث .وروي (فاقترص) بالراء .وهو وهم وتصحيف.
 – 72حديث "النَّار جبار"( ).
________________________________

ابن شهاب به.
قال احلافظ يف "الفتح" ( :)991/1قوله ( فاختص عىل ذلك أو ذر ) يف رواية الطربي .وحكاها
احلميدي يف اجلمع .ووقعت يف املصابيح "فاقترص عىل ذلك أو ذر" قال الطيبي :معناه اقترص عىل
الذي أمرتك به ,أو اتركه .وافعل ما ذكرت من اخلصاء .اهـ .وأ َّما اللفظ الذي وقع يف الصل
فمعناه .فافعل ما ذكرت أو اتركه .واتبع ما أمرتك به ,وعىل الروايتني فليس المر فيه لطلب
الفعل ,بل هو للتهديد ,وهو كقوله تعاىل {وقل احلق من ربكم .فمن شاء فليؤمن ,ومن شاء
تعرض حلكم اخلصاء.
فليكفر} واملعنى إن فعلت أو مل تفعل .فال بدَّ من نفوذ القدر ,وليس فيه
ٌّ
أن مجيع المور بتقدير اهلل يف الزل ,فاخلصاء وتركه سواءَّ ,
وحمصل اجلواب َّ
فإن الذي قدر ّلبدَّ أن
َّ
أن َّ
يقع .وقوله "عىل ذلك" هي متعلقة بمقدر أي اختص حال استعالئك عىل العلم ب َّ
كل يشء
بقضاء اهلل وقدره ,وليس إذنا يف اخلصاء ,بل فيه إشارة إىل النهي عن ذلك ,كأنَّه قال :إذا علمت َّ
أن
َّ
كل يشء بقضاء اهلل .فال فائدة يف اّلختصاء ,وقد تقدم "أنَّه ﷺ َنى عثامن بن مظعون ملا استأذنه يف
ذلك" .وكانت وفاته قبل هجرة أيب هريرة بمدَّ ة .انتهى.
( )9هو عيل بن عبيد اهلل بن أمحد زين الدين املرصي املشهور بزين العرب .تويف رمحه اهلل  729هـ .
شارح كتاب مصابيح السنة ليب حممد احلسني بن مسعود للبغوي.
( )2أخرجه أبو داود ( )4214وابن ماجه ( )2676والبيهقي يف "الكربى"( )144/9والدارقطني يف
"السنن" ( )922/1وأبو عوانة يف "صحيحه" ( )2926 , 2922وابن أيب عاصم يف "الديات"
( )941واخلطايب يف "غريب احلديث" ( )611/9من طريق عبد الرزاق (زاد أبو داود وأبو عوانة
مهام عن أيب هريرة مرفوعا.
عبد امللك الصنعاين) كالمها عن معمر عن َّ
زاد ابن ماجه وغريه "والبئر جبار".
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ويف سنن الدارقطني عن عبد الرزاق عن معمرّ :ل أراه إ َّّل ومها.
وقال البيهقي يف "سننه" :أخربنا أبو احلسن بن بُّشان أخربنا أبو عمرو بن
السامك حدَّ ثنا حنبل بن اسحاق قال سمعت أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل يقول يف
حديث أيب هريرة :حديث عبد الرزاق ُيدث به "النار جبار" :ليس بيشء مل
يكن يف الكتب .باطل ليس بصحيح.
حممد بن ُملد حدَّ ثنا أبو اسحاق بن إبراهيم بن
وقال الدارقطني :حدَّ ثنا َّ
هانئ قال :سمعت أمحد بن حنبل يقول :أهل اليمن يكتبون النَّار النري .ويكتبون
البئر مثل ذلك .يعني :فهو تصحيف.
ويف "النهاية" ّلبن الثري .قيل :احلديث غلط فيه عبد الرازق .وقد تابعه عبد
امللك الصنعاين ,وقيل :هو تصحيف البئرَّ .
فإن أهل اليمن .يميلون النَّار
صحفا بالياء.
فتنكّس النون .فسمعه بعضهم عىل اإلمالة .فكتبه بالياء .فقرأه م َّ
وقال اخلطايب :مل أزل أسمع أصحاب احلديث يقولون :غلط فيه عبد الرزاق
ح َّتى وجدته ليب داود من طريق أخرى( ).
________________________________

( )9قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)222/92قال ابن العريب :اتفقت الروايات املشهورة عىل التلفظ بـ
(البئر ) ,وجاءت رواية شاذة بلفظ ( النار جبار ) بنون وألف ساكنة قبل الراء .ومعناه عندهم َّ
أن
صحفها
من استوقد نارا مما جيوز له فتعدَّ ت حتى أتلفت شيئا فال ضامن عليه ,قال وقال بعضهمَّ :
بعضهمَّ ,
فظن بعضهم البئر املوحدة النار بالنون
لن أهل اليمن يكتبون النار بالياء ّل باللفَّ .
فرواها كذلك.
قلت :هذا التأويل نقله ابن عبد الرب وغريه عن ُييى بن معني .وجزم َّ
صحفه .حيث رواه
بأن معمرا َّ
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 - 76حديث ثاممة بن أثال "إن تنعم تنعم عىل شاكر ,وإن تقتل تقتل ذا
دم"( ).
قال القرطبي :هو بالدَّ ال املهملة .ويعني به أنه كبري يف قومه .قال :وسمعت
بعض النقلة يقول :هو َّ
وفّسه بالعيب .قال :وليس بيشء يف
بالذال املعجمةَّ .
________________________________

عن مهام عن أيب هريرة .قال ابن عبد الرب :ومل يأت ابن معني عىل قوله بدليل ,وليس هبذا ترد
أحاديث الثقات.
قلت :وّل يعرتض عىل احل َّفاظ الثقات باّلحتامّلت .ويؤيده ما قال ابن معني :اتفاق احلفاظ من
أصحاب أيب هريرة عىل ذكر البئر دون النار ,وقد ذكر مسلم َّ
أن عالمة املنكر يف حديث املحدث أن
يعمد إىل مشهور بكثرة احلديث والصحاب .فيأيت عنه بام ليس عندهم .وهذا من ذاك ,ويؤيده
وموحدة ثقيلة وهي
أيضا أنَّه وقع عند أمحد من حديث جابر بلفظ "واجلب جبار" بجيم مضمومة
َّ
البئر .انتهى كالم ابن حجر.
( )9أخرجه البخاري ( )4994ومسلم ( )9764وأبو داود ( )2671وأمحد ( )1911وابن حبان
( )9211وغريهم من طرق عن الليث عن سعيد بن أيب سعيد أنه سمع أبا هريرة  قال" :بعث
النبي ﷺ خيال قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة  -يقال له ثاممة بن أثال  -فربطوه بسارية من
حممد إن تقتلني
سواري املسجد فخرج إليه النبي ﷺ فقال :ما عندك يا ثاممة .فقال :عندي خري يا َّ
تقتل ذا دم ,وإن تنعم تنعم عىل شاكر ,وإن كنت تريد املال فسل منه ما شئت .فعل ذلك ثالثا ثم
ثم دخل املسجد .فقال :أشهد
قال ﷺ :أطلقوا ثاممة .فانطلق إىل نخل قريب من املسجد .فاغتسل َّ
أن ّل إله إّل اهلل ...احلديث".
ووقع عندهم مجيعا "ذا دم" بالدال املهملة.
وقال أبو داود :قال عيسى :أخربنا الليث .وقال (ذا ذ ٍّم) أي :ذا ذمام وحرمة" .انتهى.
وسيأيت كالم النووي عليها.
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املعنى ,وّل صحيح يف الرواية .وهو تصحيف .ولو أراد به العيب .لقال :ذام.
باللف( ).
 – 77وقوله "فانطلق إىل نخل قريب من املسجد فاغتسل".

( )

الصحيحني وغريمها باخلاء املعجمة .وقال
قال النووي والقرطبي :الرواية يف َّ
الصواب الولَّ .
لن
بعضهم :صوابه باجليم .وهو املاء القليل .قال النووي :بل َّ
صحت به .ومل يرو إ َّّل هكذا .وّل جيوز العدول عنه( ).
الرواية َّ
________________________________

( )9قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)99/9قوله (ذا دم) كذا لألكثر بمهملة ُم َّففة امليم ,وللكشميهني
"ذ ٍّم" بمعجمة مث َّقل امليم ,قال النووي :معنى رواية الكثر إن تقتل تقتل ذا دم .أي :صاحب دم
لدمه موقع يشتفي قاتله بقتله ,ويدرك ثأره لرياسته وعظمته ,وُيتمل أن يكون املعنى أنه عليه دم
وهو مطلوب به فال لوم عليك يف قتله .وأ َّما الرواية باملعجمة فمعناها ذا ذمة ,وثبت كذلك يف
رواية أيب داود ,وض َّعفها عياض بأنه يقلب املعنى ,لنه إذا كان ذا ذمة يمتنع قتله .قال النووي:
يمكن تصحيحها بأن ُيمل عىل الوجه الول ,واملراد بالذ َّمة احلرمة يف قومه ,وأوجه اجلميع الوجه
الثاين ,لنَّه مشاكل لقوله بعد ذلك "وإن تنعم تنعم عىل شاكر" انتهى.
( )2هذا تابع حلديث ثاممة بن أثال الذي تقدَّ م يف احلديث الذي قبله.
ووقع عند النسائي "نجل" باجليم.
وعند الباقني "نخل" باخلاء.
( )1قال احلافظ يف "الفتح" ( :)226/9قوله( :إىل نخل) يف أكثر الروايات باخلاء املعجمة ,ويف
وصوهبا بعضهم ,وقال :والنجل .املاء القليل النابع ,وقيل:
النسخة املقروءة عىل أيب الوقت باجليم,
َّ
اجلاري.
قلت [ ابن حجر ] :ويؤيد الرواية الوىلَّ .
أن لفظ ابن خزيمة يف "صحيحه" يف هذا احلديث
"فانطلق إىل حائط أيب طلحة" .انتهى كالمه.
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ثم أتى اجلمعة َّ
ثم
فصىل ما قدر لهَّ .
 – 79حديث "من اغتسل يوم اجلمعةَّ .
ثم يصيل معه .غفر له ما بينه وبني اجلمعة
أنصت ح َّتى يفرغ اإلمام من خطبتهَّ ,
الخرى .وفضل ثالثة أ َّيام"( ).
ثم أنصت) من اإلنصات .قال :ووقع يف رواية
قال القايض عياض :قوله ( َّ
ثم انتصت) وهو تصحيف .وقال النووي :ليس بتصحيف.
الباجي وغريهَّ ( .
وإنام هو انتصت بتاء مثناة يف آخره .وهي لغة صحيحة .قال الزهري :يقال
أنصت ونصت وانتصت ثالث لغات.
 – 71حديث "أّل رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعشاء ,وتروح بعشاء"

( )

________________________________

قلت :رواية ابن خزيمة .هي يف "صحيحه" ( )221وأخرجها أيضا أمحد ( )91269وعبد الرزاق
يف "املصنف" ( )91226وابن حبان يف "صحيحه" ( )9219من طريق عبد اهلل وعبيد اهلل ابني
فمن عليه النبي ﷺ يوما فأسلم فح َّله .وبعث به إىل حائط أيب
عمر عن سعيد املقربي .وفيه " َّ
َّ
وصىل ركعتني .فقال النبي ﷺ :لقد حسن إسالم أخيكم" .ومل
طلحة .فأمره أن يغتسل فاغتسل
يذكر أمحد عبيد اهلل املص َّغر.
( )9أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )927من طريق سهيل بن أيب صالح عن أبيه عن أيب هريرة بتاممه.
( )2أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )9191وأمحد ( )7119والبيهقي يف "الكربى" ( )994/4وأبو
يعىل يف "مسنده" ( )429واحلميدي يف "مسنده" ( )9991واخلطايب يف "غريب احلديث"
( )217/9من طرق عن أيب الزناد عن العرج عن أيب هريرة به .ومتامه "إ َّن أجرها لعظيم".
وقع عند مسلم وأمحد واحلميدي "بع ٍّس".
وعند البيهقي "تغدو برفد .وتروح برفد".
املصحفة .ثم قال أبو يعىل :قال أبو خيثمة -أي شيخه زهري بن
وعند أيب يعىل "بعشاء" بالشني.
َّ
حرب " :-لو قال بعساس كان أجود".
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قال القايض عياض :كذا للسمرقندي .ممدودة بشني معجمة .وكذا رواه أكثر
رواة مسلم .والذي سمعناه من متقني شيوخنا يف الكتاب (بع ٍّس) وهو القدح
الصواب املعروف.
َّ
الضخم .وهو َّ
قال :وقد جاء من رواية احلميدي يف غري مسلم (بعساء) بسني مهملة.
وفّسه احلميدي بالعس الكبري .وهو من أهل اللسان .ومل يعرفه أهل اللغة إ َّّل
َّ
من قبله .
()1

قال :وضبطناه عن أيب مروان بن رساج .بفتح العني وكّسها .ومل يقيده
اجل َّياين وأبو احلسن بن أيب مرون عنه إ َّّل بالكّس وحده .انتهى
وقال النووي :وقع يف كثري من نسخ بالدنا أو أكثرها( .بعساء) بسني مهملة
ممدودة .والعني مفتوحة.
الزُمُّشي :العساء
وقال يف "النهاية" :العساء العساس .مجع ع ٍّس .وقال َّ
________________________________

وعند اخلطايب "بعساء".
( ) نقل اخل َّطايب كالم احلميدي  .ثم قال :ورواه ابن املبارك .فقال (تغدو برفد .وتروح برفد) وكان
ذلك شاهدا لقول احلميديَّ ,
لن الرفد القدح الكبري .وأول القداح الغمر .وهو الذي ّل يبلغ
ثم العس يعب فيه
َّ
ثم القدح .وهو يروي اّلثنني والثالثةَّ ,
ثم القعب .وهو قدر ري الرجلَّ ,
الريَّ ,
ثم أكرب منها اجلنبة تعمل من
ثم َّ
ثم التبن وهو أكربهاَّ ,
الصحن أكرب منهَّ ,
ثم الرفد أكرب منهَّ ,
اجلامعةَّ .
جنب البعري .انتهى.
قلت :رواية (الرفد) عند ابن املبارك يف "كتاب الزهد" ( )771عن املبارك بن فضالة عن احلسن
مرسال .وقد تقدَّ م أَنا عند البيهقي.
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والعساس مجع ع ٍّس.
 – 91حديث "ما من صاحب إبل ّل يؤدي زكاهتا إّل بطح هلا بقاع قرقر
كأوفر ما كانت تستن عليه"( ).
السمرقندي .قال بعضهم :ولع َّله تصحيف.
قال القايض عياض :هذه رواية َّ
ويف رواية غريه ( .تسري عليه )( ).
 – 99حديث "الصيام جنة .فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث يومئذ,
وّل يسخب"( ).
________________________________

( )9أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )197وأمحد ( )94442وابن خزيمة ( )2221 , 2222والدارمي
( )9671والطرباين يف "الوسط" ( )2161وابن اجلارود كام يف "املنتقى" ( )112والقاسم بن
سالم يف "الموال" ( )726وابن حبان ( )1222 , 1221والبيهقي يف "الكربى" ( )99/4من
طريق سهيل بن أيب صالح عن أبيه عن أيب هريرة.
تستن عليه"
كذا عند الكثر " َّ
ووقع عند ابن خزيمة وابن حبان يف أحد املوضعني عندمها .كذا عند البيهقي "تسري عليه".
تستن عليه) أي :جتري عليه .وهو بفتح الفوقية .وسكون السني املهملة بعدها فوقية
( )2قوله ( ُّ
ثم نون مشدَّ دة .قاله يف نيل الوطار.
مفتوحةَّ .
وقال اجلوهري يف "الصحاح" ( :)12/2هو أن يرفع يديه .ويطرحهام معا .ويعجن برجليه.انتهى
( )1أخرجه البخاري ( )9912ومسلم ( )9929والنسائي ( )2297وأمحد ( )7611من رواية أيب
صالح عن أيب هريرة .
وقع عند مسلم ( يسخب ) .بالسني املهملة.
وعند الباقني ( يصخب ) بالصاد.
يصخب) كذا لألكثر باملهملة الساكنة .بعدها خاء
قال احلافظ يف "الفتح" ( :)999/4قوله (وال
ْ
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والصاد .وهو
قال النووي :هكذا هو يف هذه الرواية .بالسني ,ويقال بالسني َّ
الصياح .ورواه ال َّطربي (وّل يسخر) من السخرية .قال النووي :وهذه الرواية
تصحيف( ).
 – 92حديث "أَناكم عن الد َّباء  ,واحلنتم  ,واملزادة املجبوبة"( ).
املكررة.
قال القايض عياض :ضبطناه يف مجيع الكتب باجليم والباء املوحدة َّ
ثم نون .وبعد الواو ثاء مث َّلثة( ) .كأ َّنه أخذ من
قال :ورواه بعضهم بخاء معجمةَّ ,
من اختناث السقية املذكورة يف حديث آخر( ).
والصواب أ ََّنا باجليم.
قال القايض :وهذه الرواية ليست بيشءَّ .

________________________________

والصخب اخلصام والصياح.انتهى.
الصاد .وهو بمعناهَّ ,
معجمة ,ولبعضهم بالسني بدل َّ
( )9قال القايض عياض يف "املشارق" ( :)491/2وعند الطربي (يسخر) والباء هنا أوجه .وأظهر.
وأوفق لريفث وجيهل .انتهى
( )2أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )9111وأبو داود ( )1611وأمحد ( )91171وأبو عوانة
( )6211وابن حبان ( )2419وأبو يعىل ( )6177والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ()6144
وغريهم عن حممد بن سريين عن أيب هريرةَّ ,
النبي ﷺ قال لوفد عبد القيس :أَناكم.فذكره ..ثم
أن َّ
قال :ولكن ارشب يف سقائك .وأوكه".
ووقع عندهم مجيعا "املجبوبة".
( ) أي املخنوثة.
( )4أخرجه البخاري ( )2111 , 2112واللفظ له .ومسلم ( )2121أيب سعيد اخلدري  قال:
"َنى رسول اهلل ﷺ عن اختناث السقية .يعني أن تكّس أفواهها فيُّشب منها".
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قال إبراهيم احلريب .وثابت :هي التي قطع رأسها .فصارت كهيئة الدَّ ن( ).
 - 91حديث فتح مكة "وجعل أبا عبيدة عىل البياذقة"

( )

الساقة .وفيها بعد.
هم َّ
الرجالة بالفارسية .قال القرطبي :وقد رواه بعضهم َّ
وبعضهم قالَّ :
الصواب( ).
الشارفة .وهي تصحيف .والوىل هي َّ
________________________________

( )9قال النووي ( :)219/91وأصل اجلب القطع ,وقيل :هي التي قطع رأسها .وليست هلا عزّلء
من أسفلها يتن َّفس الُّشاب منها .فيصري رشاهبا مسكرا .وّل يدرى به .وقوله ( :ولكن ارشب يف
سقائك وأوكه) قال العلامء :معناه َّ
تغري نبيذه.
أن السقاء إذا أوكي أمنت مفسدة اإلسكار ,لنَّه متى َّ
شق اجللد املوكى فام مل يشقه ّل يكون مسكرا بخالف الدباء واحلنتم واملزادة
واشتدَّ وصار مسكرا َّ
املجبوبة واملزفت وغريها من الوعية الكثيفة .فإنه قد يصري فيها مسكرا .وّل يعلم" .انتهى.
( )2أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )9791وابن أيب شيبة يف "املصنف" ( )16911ومحد ()91194
والبيهقي يف "الكربى" ( )997/1من حديث أيب هريرة  قال" :كنا مع رسول اهلل ﷺ يوم الفتح
فجعل خالد بن الوليد عىل املجنبة اليمنى ,وجعل الزبري عىل املجنبة اليّسى ,وجعل أبا عبيدة عىل
البياذقة وبطن الوادي .فقال :يا أبا هريرة ادع يل النصار ....احلديث بطوله"
هكذا يف مسلم ( البياذقة ) وعند الباقني (عىل احل َّّس) .وهم البياذقة .كام سيأيت يف كالم القايض.
ثم مثناة َتت .وبذال معجمة
( )1قال النووي يف "رشح مسلم" (( :)912/92البياذقة) بباء موحدةَّ ,
عرب .وأصله بالفارسية أصحاب ركاب امللك ,ومن
وقاف .وهم الرجالة .قالوا :وهو فاريس م َّ
يترصف يف أموره .قيل :سموا بذلك خل َّفتهم ورسعة حركتهم .هكذا الرواية يف هذا احلرف هنا.
َّ
الساقة) وهم
ويف غري مسلم أيضا .قال القايض :هكذا روايتنا فيه .قال :ووقع يف بعض الروايات ( َّ
رجالة وساقة .ورواه بعضهم
الذين يكونون آخر العسكر .وقد جيمع بينه وبني البياذقة بأَنم َّ
وفّسوه بالذين يُّشفون عىل مكة .قال القايض :وهذا ليس بيشء لَنم أخذوا يف بطن
(الشارفة) َّ
رجالة ّل دروع عليهم .انتهى كالمه.
الوادي .والبياذقة هنا هم (احلّس) يف الرواية السابقة .وهم َّ
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 – 94حديث "لو يعلم أحدهم أنه جيد عرقا سمينا ,أو مرماتني حسنتني
لشهد العشاء"( ).
قال ابن الثري يف "النهاية" :ذكر بعض املتأخرين .أنه (جشبتني أو خشبتني).
وقال :اجلشب الغليظ .واخلشب اليابس من اخلشب .واملرماة .ظلف الشاة ل َّنه
يرمى به.
قال ابن الثري :والذي قرأناه وسمعناه .وهو املتداول بني أهل احلديث
السمني .وقد
(مرماتني حسنتني) من احلسن واجلودة ,ل َّنه عطفهام عىل العرق َّ
يتعرضوا إىل تفسري اجلشب واخلشب
فّسه أبو عبيد ومن بعده من العلامء .ومل َّ
َّ
يف هذا احلديث .قال :وقد حكيت ما رأيت .والعهدة عليه( ).
________________________________

( )9أخرجه البخاري ( )6717 , 699ومالك يف "املوطأ" ( )427ومسلم ( )629والنسائي ()949
وأمحد ( )7129واحلميدي ( )9111وابن حبان ( )2116وغريهم عن العرج عن أيب هريرة
ثم آمر
ثم آمر بالصالة فيؤ َّذن هلاَّ ,
رفعه "والذي نفيس بيده لقد مهمت أن آمر بحطب ُيتطبَّ ,
ثم أخالف إىل رجال فأحرق عليهم بيوهتم ,والذى نفيس بيده لو يعلم ..فذكره"
رجال فيؤم الناسَّ ,
ومل خيتلفوا أنه بلفظ "حسنتني" باحلاء املهملة .ومل يذكر مسلم هذه اللفظة البتة.
قوله( :مرماتني) قال ابن الثري يف "النهاية" ( :)649/2املرماة ظلف َّ
الشاة .وقيل :ما بني ظلفيها
الرمي .وهو أحقر السهام
السهم الصغري الذي يتع َّلم به َّ
وتكّس ميمه وتفتح .وقيل :املرماة بالكّسَّ :
وأدناها .أي :لو دعي إىل أن يعطى سهمني من هذه السهام لرسع اإلجابة .قال الزُمُّشي :وهذا
ليس بوجيه ويدفعه قوله يف الرواية الخرى "لو دعي إىل مرماتني أو عرق" وقال أبو عبيد :هذا
حرف ّل أدرى ما وجهه إّل أنه هذا يف َّّس بام ظلفي َّ
الشاة يريد به حقارته .انتهى.
( )2قال احلافظ ابن رجب احلنبيل يف "فتح الباري" ( :)4/2قال بعضهمَّ :
إن الرواية "خشبتني" باخلاء
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 – 92حديث "وّل ينتهب َنبة ذات رشف"( ).
قال النووي :هو يف الرواية املعروفة والصول املشهورة املتداولة .بالسني
املعجمة املفتوحة .وكذا نقله القايض عياض عن مجيع الرواة ملسلم .ومعناه ذات
قدر عظيم .قال القايض وغريه :ورواه إبراهيم احلريب .بالسني املهملة .قال ابن
الصالح :وكذا ق َّيده بعضهم يف كتاب مسلم .وقال :معناه أيضا ذات قدر
َّ
عظيم .انتهى.
 – 96حديث "وأ َّما خالد .فإ َّنكم تظلمون خالدا ,وقد احتبس أدرعه
وأعتده يف سبيل اهلل تعاىل"( ).
________________________________

وحدة  ,وهو غلط .وتصحيف.انتهى.
والشني املعجمتني والباء امل َّ
( )9أخرجه البخاري ( )2226ومسلم ( )27والنسائي ( )2661من رواية ابن شهاب الزهري عن
أيب سلمة وابن املسيب عن أيب هريرة رفعه " ّل يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن .وذكر اخلمر
والّسقة" .وّل ينهب َنبة ذات رشف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن".
الصحيحني وغريمها
رشف) وقع يف معظم الروايات يف َّ
قال احلافظ يف "الفتح" ( :)21/91قوله ( َ
بالشني املعجمة .وق َّيدها بعض رواة مسلم باملهملة .وكذا نقل عن إبراهيم احلريب .وهي ترجع إىل
التفسري ال َّول .قاله ابن الصالح .انتهى.
( )2أخرجه البخاري ( )9111ومسلم ( )191وأبو داود ( )9621والنسائي ( )2464وأمحد
( )9294وابن حبان ( )1271والبيهقي يف "الكربى" ( )964/6وأبو عوانة يف "مستخرجه"
( )2991 , 2999والدارقطني يف "السنن" ( )916/2والقاسم بن سالم يف "الموال" ()9227
وغريهم عن العرج عن أيب هريرة  قال" :أمر رسول اهلل ﷺ بالصدقة فقيل منع ابن مجيل
وخالد بن الوليد وعباس بن عبد املطلب ..وفيه فقال :وأ َّما خالد ..فذكره.
وقع عند َّ
الشيخني وغريمها "أدراعه".
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قال يف "املعرب" نقلت من خط اإلمام ريض الدين الشاطبي قال :نقلت من
خط أيب الوليد بن خري احلافظ القرطبي .يف فهرست أيب بكر بن مفوز  -أدركته
بسني .ومل آخذ عنه  .واجتمعت به  -أنشدين له أبو القاسم خلف بن يوسف بن
حممد بن صدقة بن مفوز املعافري -
فرتون بن البرش ,قال :أنشدين أبو بكر َّ
وهو أحد نجباء الندلس  -لنفسه خياطب بعض أكابر أصحاب ابن حزم.
يا من تعنَّى أمورا لن يعانيها  ....خل العناء وأعط القوس بارهيا
تروي الحاديث عن كل مساحمة  ...وإنام ملعـــانيها معانيهــــا.
قال هذا الشعر يف ذكر رواية ادعيت عىل قول النَّبي ﷺ "إ َّن خالدا قد
وصحح رواية من روى (أعبده)( ) مجع
احتبس أدرعه وأعتده يف سبيل اهلل"
َّ
عبد .وع َّلل رواية من روى (أعتده) بالتاء مثناة من فوق .مجع عتد .وهو
القوس.
وقال ابن خري :واإلحاطة ممتنعة .وهذه الرواية قد نقلها مجاعة من الثبات
________________________________

وعند ابن خزيمة والبيهقي "أدرعه".
ووقع عند البيهقي والقاسم بن سالم "وأعبده" مجع عبد.
ووقع عند مسلم "وأعتاده" .وسيأيت الكالم عليه.
( )9قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)111/1وقيل َّ
باملوحدة مجع
إن لبعض رواة البخاري "وأعبده"
َّ
عبد .حكاه عياض  ,والول هو املشهور .انتهى .هكذا قال يف الُّشح.
باملوحدة يف رواية الكثر .مجع عبد .ويروي باملثناة .انتهى.
أ َّما يف املقدمة فقال :وأعبده .هي
َّ
وقوله يف الُّشح أقوى .واهلل أعلم.
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والعلامء املحدثني .فهو إنكار من معروف .انتهى
وقال يف "النهاية" :العتد مجع ق َّلة للعتاد .وهو ما أعدَّ ه الرجل من السالح
والدَّ واب وآلة احلرب .ويف رواية "وأعتاده".
وقال الدارقطني :قال أمحد بن حنبل :قال عيل بن حفص( :أدراعه
وصحفه .وإنام هو (وأعتده) .وجاء يف رواية (أعبده)
وأعتاده)( ) .وأخطأ فيه.
َّ
بالباء املوحدة.مجع ق َّلة للعبد .انتهى.
كوران يف النَّار"( ).
 – 97حديث "جياء بالشمس والقمر ثورين ي َّ
________________________________

( )9رواية أعتاده .أخرجها مسلم يف "صحيحه" ( )191من رواية عيل بن حفص ,وابن حبان يف
"صحيحه" ( )1271والدارقطني ( )916/2من رواية شبابة كالمها عن ورقاء عن أيب الزناد عن
العرج.
لكن رواه البيهقي ( )999/4من طريق أمحد بن حنبل عن عيل بن حفص  ,وأبو داود يف "السنن"
ونص البيهقي عىل
( )9621عن احلسن بن الصباح عن شبابة كالمها عن ورقاء فقاّل "وأعتده"َّ .
هذا اخلالف .وكأنه يشري إىل كالم اإلمام أمحد .لكنه مل يرجح شيئا.
وهو يف "مسند أمحد" ( )9294عن عيل بن حفص وقال "أدراعه يف سبيل اهلل" ومل يذكر العتاد.
َّ
وكأن عيل بن حفص يرويه تارة (أعتده) .وتارة (أعتاده) بدليل رواية اإلمام أمحد له عىل ما يرجحه.
ويراه صوابا .وقد نقل كالم اإلمام أمحد .ابن منظور يف "لسان العرب" ( )272/1وابن الثري يف
"النهاية ( .)194/1وابن اجلوزي يف "غريب احلديث" ( )66/2وأقروه .واهلل أعلم
قال احلافظ ابن حجر يف "الفتح" ( )111/1قوله( :وأعتده) بضم املثناة .مجع عتد بفتحتني ,ووقع
يف رواية مسلم "أعتاده" وهو مجعه أيضا ,قيل :هو ما يعده الرجل من الدَّ واب والسالح ,وقيل:
اخليل خاصة ,يقال فرس عتيد .أي :صلب أو معدٌّ للركوب .أو رسيع الوثوب أقوال .انتهى.
( )2أخرجه الطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )961والبزار كام يف "تفسري ابن كثري" ()121/9
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قال يف "النهاية" :الرواية (ثورين) بالثاء .وروي بالنون .وهو تصحيف( ).
 – 99حديث .قول أيب طالب "لوّل أن تعريين قريش .يقولون :إنام محله عىل
________________________________

وابن قتيبة يف "تأويل ُمتلف احلديث" ( )919-911/9ومسدَّ د كام يف "اَتاف املهرة" ()61/2
ومتَّام يف "فوائده" ( )9421من رواية عبد العزيز بن املختار عن عبد اهلل الداناج عن أيب سلمة بن
عبد الرمحن حدَّ ثنا أبو هريرة عن النبي ﷺ قالَّ :
كوران يف النار يوم
إن الشمس والقمر ثوران م َّ
القيامة " فقال احلسن :ما ذنبهام؟ فقال :إنَّام أحدثك عن رسول اهلل ﷺ فسكت احلسن".
وأخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )1129عن مسدَّ د عن عبد العزيز ُمترصا "الشمس والقمر
مكوران يوم القيامة" .ومل يذكر قول احلسن.
َّ
وللطحاوي ( )969وأيب يعىل ( )4996والطياليس ( )2911عن درست بن زياد عن يزيد
الرقايش عن أنس رفعه "الشمس والقمر ثوران عقريان يف النار".
وإسناده ضعيف جدا  .درست ويزيد مرتوكان.
وأخرج أبو الشيخ يف "العظمة" ( )627عن كعب الحبار قال "جياء بالشمس والقمر يوم القيامة ,
كأَنام ثوران عقريان فيقذفان يف النار".
تنبيه :مل أره بالسياق الذي ذكره السيوطي من حديث أيب هريرة .وهو متابع ّلبن الثري فيه.
والظاهر أنه مل َّفق من الرويات املاضية .واهلل أعلم.
( )9قال احلافظ يف "الفتح" ( :)111/6قال اخلطايب :ليس املراد بكوَنام يف النار تعذيبهام بذلك ,
ولكنه تبكيت ملن كان يعبدمها يف الدنيا ليعلموا َّ
أن عبادهتم هلام كانت باطال .وقيل :إَنام خلقا من
النار فأعيدا فيها .وقال اإلسامعييلّ :ل يلزم من جعلهام يف النار تعذيبهام َّ ,
فإن هلل يف النار مالئكة
وحجارة وغريها لتكون لهل النار عذابا وآلة من آّلت العذاب .وما شاء اهلل من ذلك  ,فال تكون
عذبة .وقال أبو موسى املديني يف "غريب احلديث" :ملا وصفا بأَنام يسبحان يف قولهٌّ { :
هي م َّ
كل يف
وأن َّ
فلك يسبحون} َّ
كل من عبد من دون اهلل َّإّل من سبقت له احلسنى يكون يف النار .وكانا يف النار
ي َّ
عذب هبام أهلهام بحيث ّل يربحان منهام .فصارا كأَنام ثوران عقريان .انتهى.
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ذلك اجلزع لقررت هبا عينك"( ).
قال النووي :هكذا هو يف مجيع الصول ومجيع روايات املحدثني يف مسلم
وغريه باجليم والزاي ,وكذا نقله القايض عياض عن مجيع روايات املحدثني.
وأصحاب الخبار .أي :التواريخ .والسري.
والراء املفتوحتني
وذهب مجاعات من أهل اللغة أنه (اخلرع) باخلاء املعجمة َّ
نص عليه كذلك .اهلروي يف "الغريبني" .ونقله اخلطايب عن
أيضا .ومم َّن َّ
الزُمُّشي .قال القايض
ثعلب( )ُ .متارا له .وقاله أيضا شمر( ) ,ومن املتأخرين َّ
________________________________

( )9أخرجه مسلم ( )22والرتمذي ( )1999وأمحد ( )1691وابن خزيمة يف "التوحيد" ()492
وابن منده يف "اإليامن" ( )11والبيهقي يف "الشعب" ( )91وغريهم من طريق أيب حازم الشجعى
عن أبى هريرة قال قال رسول اهلل ﷺ لعمه :قل ّل إله إّل اهلل أشهد لك هبا يوم القيامة .قال :لوّل
أن تعريين قريش يقولون :إنام محله عىل ذلك اجلزع .لقررت هبا عينك .فأنزل اهلل {إنك ّل هتدي
ولكن اهلل هيدي من يشاء}.
من أحببت,
َّ
ووقع عندهم الرواية املشهورة (اجلزع) .باجليم والزاي.
وأصل احلديث يف "البخاري ( )9214ومسلم ( )24عن ابن املسيب عن أيب هريرة يف قصة دخوله
ﷺ عىل عمه يف مرض املوت وعنده أبو جهل وغريه .دون هذه اللفظة ( لوّل ...عينك).
()2قال الذهبي يف "السري" ( :)2/94العالمة املحدث ,إمام النحو ,أبو العباس أمحد بن ُييى بن يزيد
الشيباين موّلهم البغدادي ,صاحب "الفصيح" والتصانيف .ولد سنة  .211قال املربد :أعلم
صم ,صدمته دا َّبة ,فوقع يف حفرة,
الفراء ,فقالّ :ل يعُّشه .وعمر ,وأ َّ
الكوفيني ثعلب .فذكر له َّ
ومات منها يف مجادى الوىل ,سنة  .219انتهى بتجوز.
()1شمر بن محدويه اهلروي ,أبو عمرو؛ أحد الثبات الثقات احل َّفاظ للغريب .وعلم العرب .أ َّلف
وطوله بالشواهد والروايات اجلمة .وأودعه تفسري القرآن غريب
كتابا كبريا ابتدأه بحرف اجليمَّ .
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الصواب .قالوا :واخلرع .هو
عياض :ون َّبهنا غري واحد من شيوخنا عىل أ َّنه َّ
الضعف اخلور .انتهى.
 - 91حديث قول أيب هريرة "فاحتفزت كام ُيتفز الثعلب"( ).
قال النووي :هذا روي عىل وجهني .روي بالزاي ,وروي بالراء .قال
القايض عياض :رواه عا َّمة شيوخنا بالراء عن العبدري وغريه ,وسمعناه عن
السدي عن أيب ال َّليث َّ
الشايش عن عبد الغافر الفاريس عن اجللودي ,بالزاي.
الصالح( ) .أ َّنه
وهو الصواب .ومعناه تضاممت ليسعني املدخل .وكذا قال ابن َّ
بالراء .يف الصل الذي بخط أيب عامر العبدري .ويف الصل املأخوذ عن
الزاي أقرب من حيث املعنى ,ويدل
اجللودي .وأَنا رواية الكثر ,وأ َّن رواية َّ
عليه تشبيهه بفعل ال َّثعلب .وهو تضامه يف املضائق .وأ َّما صاحب التحرير فأنكر
________________________________

احلديث ,ومل يسبق إىل مثله .تويف سنة  222هـ الوايف (.)299/2
( )9أخرجه مسلم ( )19وابن حبان يف "صحيحه" ( )4241من طريق أيب كثري قال :حدَّ ثني أبو
هريرة قال :كنا قعودا حول رسول اهلل ﷺ معنا أبو بكر وعمر يف نفر .فقام رسول اهلل ﷺ من بني
أظهرنا .فأبطأ علينا .وخشينا أن يقتطع دوننا .وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع .فخرجت أبتغي
النجار .فدرت به أجد له بابا فلم أجد .فإذا ربيع
رسول اهلل ﷺ حتى أتيت حائطا لألنصار لبني َّ
يدخل يف جوف حائط من بئر خارجة  -والربيع اجلدول -فاحتفزت كام ُيتفز الثعلب .فدخلت
عىل رسول اهلل ﷺ فقال أبو هريرة؟ فقلت :نعم يا رسول اهلل..ز احلديث.
( )2يف كتابه "صيانة صحيح مسلم" ( )911/9وهو عثامن بن عبد الرمحن الكردي الشهرزوري أبو
عمرو املعروف بابن الصالح.ولد  277هـ أحد أئمة املسلمني علام ودينا .تويف سحر يوم الربعاء
ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعني .طبقات الشافعية الكربى (.)997/9
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مسانيد النّساء
مسند أسماء رضي الله عنها
 - 11حديث صالة الكسوف "فقمت ح َّتى َّ
جتالنى الغيش"( ).
هو بالغني املعجمة .وهو خفيف اإلغامء .قال القايض عياض والقرطبي:
ووقع عن ال َّطربي بالعني املهملة مع سكون الشني .وهو تصحيف.
 – 19حديث "ارضخي ما استطعت"

( )

________________________________

( )9أخرجه البخاري ( )9112 , 991 , 992 , 96ومسلم ( )112عن فاطمة بنت املنذر عن أسامء
قالت" :أتيت عائشة زوج النبي ﷺ حني خسفت الشمس .فإذا الناس قيام يصلون .وإذا هي قائمة
تصيل .فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السامء .وقالت :سبحان اهلل .فقلت آية؟ فأشارت أي
نعم .فقمت حتَّى َّ
جتالين الغيش .وجعلت أصب فوق رأيس ماء ...احلديث".
( )2أخرجه البخاري ( )9167ومسلم ( )9121واللفظ له من رواية عباد بن عبد اهلل بن الزبري عن
عيل الزبري.
النبي ﷺ فقالت :يا َّ
أسامء بنت أيب بكر" ,أَنا جاءت َّ
نبي اهلل .ليس يل يشء َّإّل ما أدخل َّ
عيل؟ فقال :ارضخي ما استطعت ,وّل توعي .فيوعي اهلل
عيل جناح أن أرضخ مما يدخل َّ
فهل َّ
عليك" .ولمحد (" )26116انضخي" بالنون.
قال احلافظ يف "الفتح" (( :)119/1ارضخي) بكّس اهلمزة من الرضخ بمعجمتني .وهو العطاء
اليسري .فاملعنى أنفقى بغري إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة .انتهى.
وملسلم ( )9121من وجه آخر عن فاطمة بنت املنذر عن أسامء قالت :قال يل رسول اهلل ﷺ:
"أنفقى ,أو انضحي أو انفحي .وّل َتيص فيحيص اهلل عليك".
وأما (انضحي)
قال النووي يف "رشح مسلم" (َّ :)991/7أما (انفحي) فبفتح الفاء وبحاء مهملةَّ ,
فبكّس الضاد .ومعنى انفحي وانضحي .أعطي .والنفح والنضح العطاء ,ويطلق النضح أيضا عىل
الصب .فلع َّله املراد هنا .ويكون أبلغ من النفح .ومعناه احلث عىل النفقة يف الطاعة والنهي عن

التطريف يف التصحيف

96

الرضخ .قال:
قال القايض :وروايتنا (انضخي ما استطعت) وهو بمعنى َّ
وكان عند بعض الرواة (انضحي) باملهملة .وّل وجه له.
مسند حفصة رضي الله تعالى عنها
الصيام من ال َّليل فال صيام له"( ).
 – 12حديث "من مل يبيت َّ
قال العسكري يف "التصحيف" :الذي عليه أهل اللغة أنه (يبت) بفتح أوله
وضم املوحدة( ) .قال :وأنكروا عىل من روى (يبيت).
قال ابن الصالح :مل يذكر العسكري ما لجله أنكروا  .ووجهه  -واهلل أعلم
 أ َّن تبييت المر ايقاعه ليال عىل ماّل مراء فيه .يمتنع إذن تبييت الصيام فإ َّنه لن________________________________

اإلمساك .والبخل ,وعن ادخار املال يف الوعاء .انتهى.
( )9أخرجه النسائي يف "املجتبى" ( )2119والدارمي يف "السنن" ( )9729والبيهقي يف "الكربى"
( )212/4والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( )24/2وحممد بن نرص يف "السنة" ( )919من
رواية سامل بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه عن حفصة بنت عمر به.
وأخرجه أبو داود ( )2242والرتمذي ( )711من هذا الوجه بلفظ "من مل جيمع الصيام قبل الفجر
وصححه ابن خزيمة ( .)9111وّلبن ماجه (ّ" )9711ل صيام ملن مل يفرضه من
فال صيام له".
َّ
الليل".
قال احلافظ ابن حجر يف "الدراية" ( :)274/9وإسناده صحيح َّإّل أنه اختلف يف رفعه ووقفه.
وصوب النسائي وقفه .ومنهم من مل يذكر فيه حفصة .وقد أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر
َّ
موقوفا .وعن الزهري عن حفصة موقوفا .وقال أبو حاتم :روي عن حفصة قوهلا .وهو عندي
أشبه .انتهى.
( )2من البت الذي هو القطع .ومعناه يبيته من الليل .ويقطع نيته عليه .انتهى.
الصحيحه التي رواها املحدثون.
والرواية املشهور ( يبيت ) وهي َّ
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يكون إ َّّل َنارا.
مسند عائشة رضي الله عنها
عيل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري النصار
 – 11حديث "دخل َّ
تغنيان بام تقاولت النصار يوم بعاث"

( )

هو بالعني املهملة .هذا هو املعروف ,وقال أبو عبيدة :هو بالغني املعجمة( ).
 – 14حديث "فقلت أرغم اهلل أنفك .واهلل ما تفعل ما أمرك رسول اهلل ﷺ ,
وما تركت رسول اهلل ﷺ من العناء" ويف رواية "من العي"( ).
________________________________

( )9أخرجه البخاري ( )1796 ,2271 ,111ومسلم ( )912من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة .ومتامه "قالت :وليستا بمغنيتني .فقال أبو بكر :أمزامري الشيطان يف بيت رسول اهلل ﷺ؟
وذلك يف يوم عيد .فقال رسول اهلل ﷺ :يا أبا بكرَّ .
إن لكل قوم عيدا .وهذا عيدنا".
()2قال احلافظ يف "الفتح" ( :)449/2قوله ( ُبعاث ) بضم املوحدة .وبعدها مهملة .وآخره مثلثة.
قال عياض ومن تبعه :أعجمها أبو عبيدة وحده ,وقال ابن الثري يف "الكامل" :أعجمها صاحب
العني .يعني اخلليل وحده ,وكذا حكى أبو عبيد البكري يف "معجم البلدان" عن اخلليل ,وجزم أبو
موسى يف "ذيل الغريب" بأنَّه تصحيف .وتبعه صاحب النهاية ,قال البكري :هو موضع من املدينة
عىل ليلتني ,وقال أبو موسى وصاحب اهلداية :هو اسم حصن لألوس ,ويف كتاب أيب الفرج
الصفهاين يف ترمجة أيب قيس بن السلت :هو موضع يف دار بني قريظة فيه أموال هلم ,وكان موضع
الوقعة يف مزرعة هلم هناك .وّل منافاة بني القولني .وقال صاحب املطالع :الشهر فيه ترك
الرصف .قال اخلطايب :يوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب .كانت فيه مقتلة عظيمة لألوس عىل
اخلزرج .انتهى.
( )1أخرجه البخاري ( )4192 , 9241 , 9217ومسلم ( )112عن عمرة عن عائشة قالت" :ملا
النبي ﷺ قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة .جلس يعرف فيه احلزن .وأنا أنظر من صائر
جاء َّ
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قال النووي :هو بكّس العني املهملة .أي ال َّتعب .وهو بمعنى العناء .قال
القايض :ووقع عند بعضهم (الغي) باملعجمة .وهو تصحيف( ).
 - 12حديث الك َّهان "تلك الكلمة من اجلن"( ).
قال القايض عياض :روي باجليم والنون .وروي أيضا (من احلق) باحلاء
والقاف.
________________________________

الباب  -شق الباب  -فأتاه رجل .فقالَّ :
ينهاهن .فذهب.
بكاءهن  .فأمره أن
إن نساء جعفر .وذكر
َّ
َّ
اَنهن .فأتاه الثالثة .قال :واهلل غلبنا يا رسول اهلل .فزعمت أنَّه قال:
ثم أتاه الثانية مل يطعنه .فقال:
َّ
َّ

فاحث يف أفواهه َّن الرتاب .فقلت :أرغم ..احلديث".
اتفقا عىل رواية ( العناء) .وملسلم (العي).
( )9قال احلافظ يف "الفتح" ( :)292/7وقع يف رواية العذري "الغي" بفتح املعجمة .بلفظ ضد
الرشد .قال عياض :وّل وجه له هنا .وتعقب َّ
ولكن الول أليق ملوافقته ملعنى العناء
بأن له وجها,
َّ
التي هي رواية الكثر".انتهى.
( )2أخرجه البخاري ( )7922 ,2921 ,2421ومسلم ( )2229وأمحد ( )22117من طريق ُييى
النبي ﷺ عن الك َّهان .فقال :إَنم ليسوا
بن عروة بن الزبري عن أبيه عن عائشة قالت" :سأل أناس َّ
بيشء .فقالوا :يا رسول اهلل .فإَنم ُيدثون باليشء يكون ح َّقا؟ قال فقال النبي :تلك الكلمة من
احلق خيطفها اجلني .فيقرقرها يف أذن وليه كقرقرة الدجاجة .فيخلطون فيه أكثر من مائة كذبة".
هكذا عند البخاري وأمحد"من احلق" .ويف مسلم "الكلمة من اجلن" بالنون .ويف رواية ملسلم أيضا
"فقال رسول اهلل ﷺ :تلك الكلمة احلق خيطفها اجلني" .وهي تقوي رواية البخاري.
قال النووي يف "رشح مسلم " :هكذا هو يف مجيع النسخ ببالدنا (الكلمة من اجلن) باجليم والنون.
أي :الكلمة املسموعة من اجلن ,أو التي تصح مما نقلته اجلن باجليم والنون .وذكر القايض يف
"املشارق" أنَّه روي هكذا ,وروي أيضا "من احلق" باحلاء والقاف .انتهى.
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قال اخلطايب :روي الدَّ جاجة بالدَّ ال .والزجاجة بالزاي .ويف رواية البخاري
"كام تقر القارورة"( ) قال :وهو يدل عىل ثبوت الرواية بالزاي.
وقال القايض عياض :أ َّما مسلم فلم ختتلف الرواية فيه بالدَّ ال ,واختلفت
الروايات فيها عن البخاري ,وذكر الدَّ ارقطني أ َّن الزجاجة بالزاي تصحيف,
وأ َّن الصواب الدَّ جاجة بالدَّ ال .قال القايض :ولكن رواية القارورة تصحح
ذلك( ).
________________________________

( )9أخرجه الشيخان .وقد تقدَّ م يف احلديث الذي قبله.
( )2أخرجه البخاري ( )1994تعليقا فقال  :وقال الليث :حدَّ ثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب
هالل َّ
أن أبا السود أخربه عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ قال" :املالئكة تتحدَّ ث يف العنان -
والعنان الغامم  -بالمر يكون يف الرض .فتسمع الشياطني الكلمة .فتقرها يف أذن الكاهن كام تقر
القارورة .فيزيدون معها مائة كذبة".
ووصله أبو نعيم يف املستخرج كام يف "تغليق التعليق" ( )111/2من رواية عبد اهلل بن صالح عن
الليث به.
وأخرجه البخاري ( )1119يف موضع آخر موصوّل عن ابن أيب مريم أخربنا الليث حدَّ ثنا ابن أيب
جعفر عن أيب السود حممد بن عبد الرمحن نحوه .ومل يذكر هذه اللفظ .وقال "فتوحيه إىل
الكهان".
( )1قال احلافظ ابن حجر يف "الفتح" ( :)979/9قوله (ف َي َق ُّرها) بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء .أي:
صب يف أذنه ذلك الكالم ,قال القرطبي:
يصبها ,تقول :قررت عىل رأسه دلوا إذا صببته ,فكأنه َّ
صوت .انتهى.
قر الطائر إذا َّ
ويصح أن يقال املعنى ألقاها يف أذنه بصوت ,يقالَّ :
ووقع عند البخاري "فيقرقرها" أي يرددها ,يقال :قرقرت الدَّ جاجة تقرقر قرقرة إذا ر َّددت
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________________________________

صوهتا.
قال اخلطايب :واملعنى َّ
اجلني إذا ألقى الكلمة لوليه تسامع هبا الشياطني فتناقلوها كام إذا صوتت
أن
َّ
الدجاجة فسمعها الدجاج فجاوبتها.
بأن الشبه بمساق احلديث َّ
وتع َّقبه القرطبيَّ :
اجلني يلقي الكلمة إىل وليه بصوت خفي مرتاجع
أن
َّ
له زمزمة ويرجعه له ,فلذلك يقع كالم الكهان غالبا عىل هذا النمط .وقوله "كقرقرة الدجاجة"
يعني الطائر املعروف ,وداهلا مثلثة والشهر فيها الفتح ,ووقع يف رواية املستميل "الزجاجة" بالزاي
املضمومة .وأنكرها الدارقطني وعدَّ ها يف التصحيف ,لكن وقع يف البخاري "فيقرها يف أذنه كام تقر
القارورة " ورشحوه عىل َّ
أن معناه كام يسمع صوت الزجاجة إذا ح َّلت عىل يشء ,أو ألقي فيها
حس كحس القارورة إذا حركت
يشء .وقال القابيس :املعنى أنه يكون ملا يلقيه اجلني إىل الكاهن ٌّ
باليد ,أو عىل الصفا ,وقال اخلطايب :املعنى أنه يطبق به كام يطبق رأس القارورة برأس الوعاء الذي
يفرغ فيه منها ما فيها.
وأغرب شارح "املصابيح" التوربشتي .فقال :الرواية بالزاي أحوط .ملا ثبت يف الرواية الخرى
فّسوا عليه احلديث .فإنه غري مشهور.
قر يف ذلك شائع .بخالف ما َّ
"كام تقر القارورة " واستعامل َّ
ومل نجد له شاهدا يف كالمهمَّ ,
فدل عىل َّ
أن الرواية بالدال تصحيف ,أو غلط من السامع.
قر الدجاجة" مفعول مطلق ,وفيه معنى التشبيه ,فكام يصح
وتع َّقبه الطيبي فقالّ :ل ريب أن قوله " َّ
أن يشبه إيراد ما اختطفه من الكالم يف أذن الكاهن بصب املاء يف القارورة يصح أن يشبه ترديد
الكالم يف أذنه برتديد الدجاجة صوهتا يف أذن صواحباهتا ,وهذا مشاهد ,ترى الديك إذا رأى شيئا
ينكره يقرقر فتسمعه الدجاج فتجتمع وتقرقر معه ,وباب التشبيه واسع ّل يفتقر إىل العالقة ,غري َّ
أن
اّلختطاف مستعار للكالم من فعل الطري كام قال اهلل تعاىل {فتخطفه الطري} فيكون ذكر الدَّ جاجة
هنا أنسب من ذكر الزجاجة حلصول الرتشيح يف اّلستعارة .قلت [ ابن حجر ] :ويؤيده دعوى
الدارقطني -وهو إمام الفنَّ -
أن الذي بالزاي تصحيف ,وإن كنَّا ما قبلنا ذلك .فال أق َّل أن يكون
أرجح .انتهى كالمه بتجوز.
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قال القايض عياض :هكذا وقع يف بعض الصول (ّليب يشء) بباء اجلر.
وياء املتكلم .ويف بعضها (لي يشء) بتشديد الياء عىل اّلستفهام .وهو وهم.
وأصوهبا ال َّول( ).
________________________________

( )9أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )174وأمحد ( )22922والنسائي ( )2117وعبد الرزاق يف
"املصنف" ( )6792والطرباين يف "الدعاء" ( )9949من رواية حممد بن قيس عن عائشة .قالت:
"ملا كانت ليلتي التي كان النبي ﷺ فيها عندي ...ثم ذكرت خروجه إىل البقيع واستغفاره هلم
ثم انحرف فانحرفت ,فأرسع فأرسعت .فهرول فهرولت .فأحرض فأحرضت.
وحلاقها به .قالتَّ :
فسبقته .فدخلت فليس َّإّل أن اضطجعت فدخل .فقال :ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قالت :قلت:
ّليب يشء .قال :لتخربيني أو ليخربين اللطيف اخلبري ..احلديث .لفظ مسلم (ّليب يشء).
وعند النسائي "قالتّ :ل" فقط .وعند الباقني "قالتّ :ليشء".
الربو والتهيج الذي يعرض للمّسع يف
قوله ( :حشيا رابيه ) .معناه قد وقع عليك احلشا .وهو َّ
مشيه .قاله النووي
( )2اخترص السيوطي كالم القايض .فأوهم أنه يرجح (ّليب يشء) وليس كذلك .فقد قال القايض يف
ِ
ألي
"املشارق" ( :)919/9يف حديث استغفاره لهل البقيع (مالك حشيا رابية؟ قالت :قلتِّ :
ثم ياء باثنتني َتتها مشددة ,وعند القايض
يشء) كذا ليب بحر .بكّس الالم ,وفتح اهلمزة بعدهاَّ .
الشهيد واجلياين (اليب يشء) بفتح ّل ,وبعدها باء بواحدة مكسورة .قالوا ّل بمعنى ما ,وعند ابن
احلذاء (ال يشء) قال بعضهم :وهو الصواب نفيا ملا سأهلا عنه .وهو وجه الكالم .بدليل قوله بعد
(لتخربين ..وبقية احلديث).انتهى.
وقد اخترص النووي يف "رشح مسلم" ( )62/7كالم القايض عىل الصواب املوافق لرتجيحه.واهلل
أعلم
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الصواب الذي رواه أهل
قال القايض عياض والنووي :هو بالفاء .هذا هو َّ
احلديث وغريهم ,ورواه ابن قتيبة .بالقاف( ) .وهي كلمة تقال ملن مات فجأة.
والصواب بالفاء .انتهى
َّ
________________________________

( )9أخرجه البخاري ( )2611 ,9122ومسلم ( )9114وأبو داود ( )2999والنسائي ()1641
وابن ماجه ( )2797وأمحد ( )24229وغريهم من طرق هشام عن أبيه عن عائشةَّ " :,
أن رجال
قال للنبي ﷺَّ :
إن أمي افتلتت نفسها ,وأظنها لو تكلمت تصدَّ قت .فهل هلا أجر إن تصدَّ قت عنها؟
قال :نعم".
ووقع عندهم مجيعا "افتلتت".
قال احلافظ ابن حجر يف "الفتح" ( :)222/1قوله( :افتُلتت) بضم املثناة .وكّس الالم .أي سلبت,
سم فاعله ,يقال :افتلت فالن .أي :مات فجأة .وافتلتت نفسه كذلك ,وضبطه بعضهم
عىل ما مل ي َّ
بفتح السني إ َّما عىل التمييز ,وإما عىل أنه مفعول ثان ,والفلتة واّلفتالت ما وقع بغتة من غري رو َّية,
وذكره ابن قتيبة :بالقاف وتقديم املثناة .وقال :هي كلمة تقال ملن قتله احلب .وملن مات فجأة,
واملشهور يف الرواية .بالفاء .واهلل أعلم .انتهى كالمه.
( )2أي (اقتُتلت) بتقديم التاء املثناة .كام تقدَّ م نقله عن ابن حجر .ومل أر كالم ابن قتيبة يف كتابه
"غريب احلديث" .املطبوع.
قال ابن الثري يف "النهاية" ( :)21/4هذا [ أي اقتتل ] إنام يكثر استعامله فيمن قتله احلب .انتهى.
الغواص يف أوهام اخلواص" ( :)61/9يقولون قتله احلب -
فائدة :قال احلريري يف "درة َّ
والصواب أن يقال فيه اقتتله .كام قال ذو الرمة:
إذا ما امــرؤ حـاولن أن يقتتلنه ...بال إحنة بني النفــوس وّل ذحل
تبسمن عن نور القاحي يف الثرى ...وفرتن من أبصار مرضوجة كحل .انتهى كالمه.
َّ
وعنى به عني الربقع ,ويقال أيضا  .اقتتل فالن إذا قتله عني النساء واجلن .انتهى كالمه.
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 – 11حديث "ولقد رأيته ينزل عليه يف اليوم َّ
الشديد الربد ,وإ َّن جبينه
ليتفصد عرقا"( ).
َّ
قال ابن النجار يف "تاريخ بغداد" أنبأنا ابن الخرض عن ابن نارص قال :حممد
بن طاهر املقديس  -كان حلنة .وكان يصحف -قرأ (وإ َّن جبينه ليتق َّصد)
يتفصد بالفاء .فكابر .وقال :ما هو إ َّّل بالقاف.
بالقاف .فقلت :إنام َّ
 – 911حديث "فأمر عبد الرمحن بن أيب بكر أن ينطلق يب إىل التنعيم.
فأردفني خلفه عىل مجل له فجعلت أرفع خاري أحّسه عن عنقي .فيرضب
الراحلة".
رجيل بع َّلة َّ

( )

________________________________

( )9أخرجه البخاري ( )2ومسلم ( )2111والنسائي ( )114والرتمذي ( )1614وأمحد ()26919
يتفصد".
من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .هكذا عندهم " َّ
ثم تفيض جبهته عرقا".
وليست عند مسلم أصال  .وإنام قال " َّ
قال احلافظ يف "الفتح" ( :)29/9حكى العسكري يف "التصحيف" عن بعض شيوخه أنه قرأ
تكّس وتق َّطع ,وّل
"ليتقصد" بالقاف ,ثم قال العسكري :إن ثبت فهو من قوهلم َّ
تقصد اليشء إذا َّ
الساجي
خيفى بعده .انتهى .وقد وقع يف هذا التصحيف أبو الفضل بن طاهر ,فر َّده عليه املؤمتن َّ
فأرص عىل القاف ,وذكر الذهبي يف ترمجة ابن طاهر عن ابن نارص ,أنَّه ر َّد عىل ابن طاهر
بالفاء ,قال:
َّ
ملا قرأها بالقاف ,قال :فكابرين .قلتَّ :
وجهها بام أشار إليه العسكري .واهلل أعلم.
ولعل ابن طاهر َّ
انتهى كالمه.
( )2أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )9299والنسائي يف "السنن الكربى" ( )1214وإسحاق بن
راهويه يف "مسنده" ( )2977 ,2976والفاكهي يف "أخبار مكة" ( )2779والطياليس يف
"مسنده" ( )9269من طريق عبد احلميد بن جبري بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت:
يا رسول اهلل .أيرجع الناس بأجرين .وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرمحن ...احلديث".
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قال القايض عياض :كذا وقع يف كتاب مسلم من مجيع الروايات .وهو كالم
ُم ٌّتل .قال بعضهم :صوابه (ثفنة الراحلة) .أي :فخذها .قال :ووجدته بخط
شيخنا القايض ال َّتميمي( .بغلة) .بباء واحدة ,وع َّلم عليه عالمة اجل َّياين ,ويف
والصواب عندي يف ذلك (فيرضب
بعض الصول( .نعلة) ,وكل ذلك وهم.
َّ
رجيل بنعلة السيف) يعني أخاها ملا حّست خارها عن عنقها .انتهى.

( )

________________________________

الراحلة" .وعند النسائي "فيتناول رجيل فيرضهبا
وقع عند مسلم وإسحاق "فيرضب رجيل بع َّلة َّ

بالراحلة" .وعند الفاكهي "فترضب رجيل الراحلة" .وعند إسحاق يف املوضع اآلخر "فرضب
رجيل" .وعند الطياليس "فتناولني بيشء يف يده".
ِ
وحدة.
الراحلة) املشهور يف اللغة أنَّه بباء م َّ
( )9قال النووي يف "رشح مسلم" ( :)927/9قوهلا (بع َّلة َّ
ثم ّلم مشددة .ثم هاء .وقال القايض عياض رمحه اهلل تعاىل :وقع يف
ثم عني مهملة مكسورتنيَّ .
َّ
بعض الروايات (نعلة) يعني بالنون .ويف بعضها بالباء .قال :وهو كالم ُم ٌّتل .قال :قال بعضهم:
صوابه (ثفنة الراحلة) أي فخذها يريد ما خشن من مواضع مباركها .قال أهل اللغة :كل ما ويل
الرض من كل ذي أربع اذا برك فهو ثفنة .قال القايض :ومع هذا فال يستقيم هذا الكالم .وّل
ولن رجل الراكب َّ
َّ
قل ما تبلغ ثفنة الراحلة .قال :وكل
جواهبا لخيها بقوهلا (وهل ترى من أحد)
هذا وهم .قال :والصواب (فيرضب رجيل بنعلة السيف) يعني أَنا َّملا حّست خارها رضب
السيف .فقالت( :وهل ترى من أحد) هذا كالم القايض.
أخوها رجلها بنعلة َّ
قلت[ :النووي] وُيتمل َّ
أن املراد فيرضب رجيل بسبب الراحلة .أي يرضب رجيل عامدا هلا يف
صورة من يرضب الراحلة .ويكون قوهلا (بع َّلة) معناه بسبب .واملعنى أنه يرضب رجلها بسوط أو
عصا .أو غري ذلك حني تكشف خارها عن عنقها غرية عليها .فتقول له هي :وهل ترى من أحد؟
أي نحن يف خالء ليس هنا أجنبي أسترت منه .وهذا التأويل متعني أو كاملتعني .لنَّه مطابق للفظ
فتعني اعتامده .واهلل أعلم .انتهى كالم النووي.
الذي َّ
صحت به الرواية .وللمعنى ولسياق الكالم َّ
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 – 919حديث "خرجنا مع رسول اهلل ﷺ مهلني باحلج ..إىل أن قالت:
عيل وأنا أبكي .فقال :ما يبكيك؟ قلت :سمعت كالمك مع أصحابك.
فدخل َّ
فسمعت بالعمرة"

( )

قال القرطبي :كذا جلمهور رواة مسلم .ويف كتاب أيب سعيد( ) (فمنعت
الصواب.
العمرة) وهو َّ
 - 912حديث اإلفك قوهلا "ح َّتى أسقطوا هلابه"( ).
________________________________

قلت :قوله (يرضب رجلها بسوط أو عصا)  .يؤيده رواية الطياليس "فتناولني بيشء يف يده".
( )9أخرجه البخاري ( )9616 , 9492ومسلم ( )9299ابن حبان ( )1712وأبو عوانة ()2241
وإسحاق بن راهويه يف "مسنده" ( )191وابن املنذر يف "الوسط" ( )726من رواية القاسم عن
عائشة .كذا وقع عند مسلم (فسمعت العمرة).
ووقع عند البخاري والباقني"فمنعت العمرة".
( )2وقع يف مطبوع "املعلم ملا أشكل يف تلخيص كتاب مسلم" ( )191/1للقرطبي "ابن سعيد".
بزيادة ابن  .ويف مطبوع التطريف َ .تقيق البواب( .سعيد).
والصواب أنه أبو سعيد .وهو عمر بن حممد السجزي راوي صحيح مسلم  .ويؤيده ما ذكره
فمنعت العمرة) كذا للسجزي هنا ,وكذا خرجه
عياض يف "املشارق" ( )721/9فقال قولهُ ( :
البخاري وهو الصواب .وعند بقية رواة مسلم (فسمعت بالعمرة) وهو تصحيف .انتهى.
( )1أخرجه مسلم يف "صحيحه" موصوّل ( )2771والبخاري تعليقا ( )4471من طريق أيب أسامة
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة يف قصة اإلفك املعروفة .وفيه "ولقد دخل رسول اهلل ﷺ
بيتي .فسأل جاريتي .فقالت :واهلل ما علمت عليها عيبا َّإّل أَنا كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل
عجينها .أو قالت خريها (شك هشام) .فانتهرها بعض أصحابه .فقال :اصدقي رسول اهلل ﷺ
حتى أسقطوا هلابه .فقالت :سبحان اهلل .واهلل ما علمت عليها َّإّل ما يعلم الصائغ عىل ترب َّ
الذهب
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يف رواية اجللودي .بالباء التي هي حرف اجلر .وهاء :ضمري املذ َّكر ,ويف
رواية ابن ماهان (هلاهتا) بالتاء املثناة فوق .قال النووي :قال اجلمهور :هذا
رصحوا هلا بالمر( ).
غلط ,وتصحيفَّ .
والصواب الول .ومعناه َّ
 – 911حديث "كان رسول اهلل ﷺ اذا اغتسل من اجلنابة دعا بيشء نحو

________________________________

المحر ..احلديث".
رصحوا هلا بالمر ,وهلذا
()9ومتام كالم النووي رمحه اهلل يف "رشح مسلم" ( :)992/97ومعناه َّ
قالت :سبحان اهلل .استعظاما لذلك ,وقيل :أتوا بسقط من القول يف سؤاهلا وانتهارها .يقال :أسقط
صحت -
وسقط يف كالمه اذا أتى فيه بساقط ,وقيل :اذا أخطأ فيه .وعىل رواية ابن ماهان  -إن َّ
لَنا مل تسكت .بل قالت :سبحان اهلل .واهلل ما علمت عليها َّإّل ما
معناها أسكتوها .وهذا ضعيفَّ ,
يعلم الصائغ عىل ترب َّ
الذهب .وهي القطعة اخلالصة .انتهى.
وقال احلافظ يف "الفتح" (( :)461/9حتى َأسقطوا هلا َبه) يقال أسقط الرجل يف القول .إذا أتى
بكالم ساقط ,والضمري يف قوله (به) للحديث ,أو الرجل الذي َّاهتموها به .وحكى عياض َّ
أن يف
رواية ابن ماهان يف مسلم "حتى أسقطوا هلاهتا" بمثناة مفتوحة وزيادة ألف بعد اهلاء ,قال :وهو
لَنم لو أسقطوا هلاهتا مل تستطع الكالم ,والواقع َّأَنا تك َّلمت .فقالت :سبحان اهلل إلخ.
تصحيف َّ
ويف رواية محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عند الطرباين "فقال :لست عن هذا أسألك ,قالت:
فلام فطنت قالت :سبحان اهلل" وهذا يدل عىل َّ
أن املراد بقوله يف الرواية (حتى أسقطوا هلابه)
فعمه؟ َّ
َّ
َ
رصحوا هلا بالمر,
رصحوا هلا بالمر ,فلهذا تعجبت .وقال ابن اجلوزي( :أسقطوا هلابه) .أي َّ
حتى َّ
وقيل :جاءوا يف خطاهبا بسقط من القول .ووقع يف رواية الطربي من طريق أيب أسامة "قال عروة:
إيل اخلرب إذا علمته ,قال
فعيب ذلك عىل من قاله" وقال ابن بطالُ :يتمل أن يكون من قوهلم :سقط َّ
هن ساقطن احلديث .وقلن يل" قال :فمعناه ذكروا هلا احلديث ورشحوه .انتهى.
الشاعر" :إذا َّ
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ثم اليّس"
احلالب فأخذ بكفه  .فبدأ بشق رأسه اليمنَّ ,

( )

ضبطه اجلمهور بكّس احلاء املهملة .وختفيف َّ
وفّسوه باإلناء الذي
الالمَّ ,
ُيلب فيه .وضبطه الزهري .بضم اجليم ,وتشديد َّ
الالم .وقال :إنه ماء الورد.
عرب .وقالَّ :
إن الول تصحيف .وأنكر اهلروي قول الزهري .وقال:
فاريس م َّ
ٌّ
صحف .وكذا قال اخلطايب وغريه .وقال ابن اجلوزي :من رواه
إنه هو الذي َّ
باجليم .فهو خطأ فاحش.
 – 914حديث "خذي فرصة مم َّسكة"

( )

يف "امليزان" للذهبي يف ترمجة القايض أيب أم َّية أحوص بن املفضل الغاليب.
قال أمحد بن كامل :دخلت يوما عىل أيب أم َّية فقال :ما معنى (كنَّا اذا علونا قددا
كربنا)؟ قلت :إنام هو فدفدا .فأخذ اجلبريي القايض  -وكان جالسا – يقول:
َّ
هذا يف كتاب اهلل {كنَّا طرائق قددا} فقلت :اسكت( ).
________________________________

( )9أخرجه البخاري ( )222ومسلم ( )199من رواية القاسم عن عائشة ريض اهلل عنها.
( )2أخرجه البخاري ( )6124 ,111ومسلم ( )112من رواية صفية عن عائشةَّ " ,
أن امرأة سألت
النبي ﷺ عن احليض .كيف تغتسل منه؟ قال :خذي فرصة مم َّسكة (وملسلم "من مسك")
َّ
توضئي .فقالت عائشة :كأَنا
فتتوضأي هبا ..قالت :كيف أتوضأ هبا يا رسول اهلل ؟ قال النبي ﷺَّ :
ختفي ذلك .تتَّبعني أثر الدَّ م ...احلديث".
قال احلافظ ابن رجب يف "الفتح" (( : )92/2الفرصة)  .بكّس الفاء  ,وسكون الراء  ,وبالصاد
املهملة  , -وهي القطعة  .قال أبو عبيد :هي القطعة من الصوف أو القطن أو غريه  ,مأخوذ من
فرصت اليشء  :أي قطعته .انتهى.
( )1اخلرب .أخرجه اخلطيب البغدادي يف "تاريخ بغداد" ( )29/7أخربنا احلسني بن حممد بن جعفر
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قال :ودخلت عليه يوما .فقال :ما معنى أخذ احلائض قرصة؟ .قلت :بل هو
بالضم.
فرصة .والفرصة خرقة أو قطعة مم َّسكة .واملحدثون يقولون فرصةَّ .
________________________________

الرافقي فيام أذن أن نرويه عنه .قال :قال لنا القايض أبو بكر أمحد بن كامل :دخلت يوما عىل أيب أم َّية
القايض .فقال يل :ما معنى هذا احلديث .فقلت :أي حديث؟ قال :قول أيب موسى "كنَّا إذا علونا
كربنا" فقلت له :لع َّلك تريد حديث سليامن التيمي عن أيب عثامن النهدي
مع رسول اهلل ﷺ قددا َّ
كربنا"؟ وكان عنده القايض
عن أيب موسى الشعري قال" :كنَّا إذا علونا مع رسول اهلل ﷺ فدفدا َّ
اجلبريي من ولد جبري بن حية .فقال له :هذا يف كتاب اهلل تعاىل .قال اهلل {كنَّا طرائق قددا} فقلت
له :اسكت .فسكت .ثم ذكر تصحيف الفرصة.
قلت :حديث أيب موسى أخرجه البخاري () 6122 ,6216 ,6146 ,6129 ,1169 ,2911
ومسلم ( )2714من طرق عن أيب عثامن عن أيب موسى بلفظ "كنَّا مع النبي ﷺ يف سفر فكنَّا إذا
كربنا" .وأخرجاه من طريق التيمي عن أيب عثامن بلفظ "أَنم كانوا مع رسول اهلل ﷺ وهم
علونا َّ
يصعدون يف ثنية .قال :فجعل رجل ك َّلام عال ثنية نادى ّل إله إّل اهلل واهلل أكرب .قال :فقال نبي اهلل
أصم وّل غائبا ..احلديث" .ورواه مسلم من وجه آخر عن التيمي .وقال
ﷺ :إنكم ّل تنادون
َّ
نحوه.
وقد أخرج حديث أيب موسى مجاعة كبرية من املصنفني .ومل أر لفظة "فدفدا" عند أحد منهم .واهلل
أعلم.
لكن أخرج البخاري ( )2911ومسلم ( )9144عن ابن عمر قال" :كان رسول اهلل ﷺ إذا قفل
كرب ثالثا .ثم قال...
من اجليوش .أو الّسايا .أو احلج .أو العمرة .إذا أوىف عىل ثنية ,أو فدفد َّ
احلديث".
ثم دال.
ثم فاءَّ ,
قال احلافظ يف "الفتح" ( :)991/99قوله ( فدفد) بفتح الفاء بعدها دال مهملةَّ .
والشهر تفسريه باملكان املرتفع .وقيل :هو الرض املستوية .وقيل :الفالة اخلالية من شجر وغريه,
وقيل :غليظ الودية ذات احلىص .انتهى.
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فرتك قويل ,وأمىل ( قرصة ).
 – 912حديث "ما زالت قريش كا َّفة عني ح َّتى مات أبو طالب".

( )

كاعة)( ) بالعني .وكذا أخرجه
قال ابن عساكر :هذا تصحيف .واملحفوظ ( َّ
البيهقي يف "دّلئل النبوة".
 – 916حديث "َنى عن خرق ال َّتوراة .وأن تقصع القملة بالنَّواة .ويف
________________________________

( )9أخرجه الطرباين يف "الوسط" ( )214وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )111/66من طريق
أيب بالل الشعري نا قيس بن الربيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)429/2وفيه أبو بالل الشعري وهو ضعيف.
قلت :وفيه أيضا قيس بن الربيع وهو يسء احلفظ .وقد اختلف فيه عىل هشام يف وصله وإرساله.
وصححه ,والبيهقي يف "الدّلئل" ( )141/2وابن
فأخرجه احلاكم يف "املستدرك" ()4292
َّ
عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )111/66من طريق العباس بن حممد الدوري ثنا ُييى بن معني ثنا
عقبة املجدر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
وعقبة :هو ابن خالد بن عقبة السكوين .و َّثقه أمحد وأبو حاتم وغريمها.
واحلديث يف "تاريخ الدوري" ( )6/9ومن طريقه اخلطايب يف "غريب احلديث" ( )921/9وابن
عساكر ( )111/66عن ابن معني عن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسال .بلفظ "كاعني".
قال ابن عساكر :واملحفوظ مرسل.
قلت :كذا رواه أيضا مرسال يونس بن بكري .عند البيهقي يف "الدّلئل" ( )141/2وابن عساكر
( ,)111/66وابن إسحاق كام يف "السرية" ( )411/9كالمها عن هشام عن أبيه مرسال.
الكاعة) مجع كاع وهو اجلبان .يقال :ك َّع الرجل عن
( )2قال ابن الثري يف "النهاية" (َّ ( :)111/4
كاع إذا جبن وأحجم .أراد أ ََّنم كانوا جيبنون عن أذى النبي ﷺ يف حياة أيب
اليشء يكع ك َّعا فهو ٌّ
فلام مات اجرتأوا عليه .و ُي ْروى بتخفيف العني .انتهى.
طالب َّ
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نسخة .عن حرق النَّواة"( ).
كذا يف "امليزان" للذهبي .قال احلافظ ابن حجر يف "اللسان" :والصحيح عن
حرق النواة .بال ريب ,والتوراة تصحيف ّل َّ
حمل لذكرها هنا.
 – 917حديث .قال رشف الدين ابن املستويف يف "تاريخ إربل" يف ترمجة أيب
حممد بن عيل بن أيب نرص املوصيل املعروف بابن الشحنة النحوي
حفص عمر بن َّ
اللغوي  .نقلت من خطه حديث عائشة "أ ََّنا قالت ملروان .أشهد أ َّن رسول اهلل
ﷺ لعن أباك .وأنت يف صلبه .فأنت بعض من لعنه اهلل"( ).
________________________________

( )9أخرجه ابن عدي يف "الكامل" ( )971/9من طريق يزيد بن عمرو الغنوي حدَّ ثنا أمحد بن
احلارث الغساين قال :حدَّ ثتني أمي أم الزهر عن سدرة موّلة ابن عامر عن عائشة.
أمحد بن احلارث .قال عنه أبو حاتم :مرتوك احلديث .وقال البخاري :فيه نظر .وقال ابن عدي:
وهذا احلديث وإن مل يكن مشهور اإلسناد .فإنه منكر املتن .وقال العقييل :له مناكري ّل يتابع
عليها.انتهى .قلت :وأم الزهر  ,وسدرة.جمهولتان.
قوله( :حرق) هو إحراقها بالنار ,وجيوز أن يكون من حرق اليشء إذا برده باملربد .و(ال َق ْصع):
الدَّ لك بالظفر .وإنام خص النَّواة لَنم قد كانوا يأكلونه عند الرضورة .وقيل :إكراما للنخلة.
وقيل :لن النوى قوت للدواجن .انظر النهاية ( .)111/9والفائق ( )271/9للزُمُّشي.
( )2أخرجه النسائي يف "السنن الكربى" ( )99419واحلاكم يف "املستدرك" ( )9621من طريق
شعبة ,واخلطايب يف "غريب احلديث" ( )297/2من طريق محاد كالمها عن حممد بن زياد قال" :ملا
بايع معاوية ّلبنه .قال مروان :سنة أيب بكر وعمر .فقال عبد الرمحن بن أيب بكر :سنة هرقل
ف لكام اآلية} فبلغ ذلك
وقيرص .فقال مروان :هذا الذي أنزل اهلل فيه {والذي قال لوالديه أ ٍّ
لسميته ,ولك َّن رسول
عائشة .فقالت :كذب واهلل ما هو به .ولو شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه َّ
اهلل ﷺ لعن أباك .وأنت يف صلبه ,فأنت فضض من لعنة اهلل".
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هكذا ق َّيده بـ (بعض) الذي يف مقابله كل ,ومن مفتوحة امليم ,و(لعنه اهلل).
فعل وفاعل .وهو تصحيف منه .وإنام هو ( فأنت فضض( ) من لعنة اهلل ).
 – 919حديث "كان رسول اهلل ﷺ يضع رأسه يف حجري .وأنا حائض
فيقرأ القرآن"( ).
هو بفتح احلاء .وكّسها .طرف ال َّثوب املقدَّ م .ووقع يف رواية العذري( ) من
________________________________

هكذا عندهم "فضض" بالفاء املوحدة .وبضادين.
وصححه احلاكم .لكن قال الذهبي :فيه انقطاع .واهلل أعلم.
ورجاله ثقات.
َّ
وأصل القصة يف "صحيح البخاري" رقم ( )4221من وجه آخر دون مسألة ال َّلعن.
قال اخلطايب( :فضض من لعنة اهلل) أي قطعة وطائفة منها .مأخوذ من الفض وهو كّس اليشء
وتفريق أجزائه .يقال فضضت اليشء فهو فضض .انتهى.
( )9قال ابن الثري يف "النهاية" ( :)976/1أي قطعة وطائفة منها .ورواه بعضهم (فظاظة من لعنة
اهلل) بظاءين من الفظيظ .وهو ماء الكرش .وأنكره اخل َّطايب .وقال الزُمُّشي :افتظظت الكرش إذا
اعترصت ماءها .كأَنا عصارة من ال َّلعنة ,أو فعالة من الفظيظ :ماء الفحل :أي نطفة من اللعنة.
انتهى كالمه.
( )2أخرجه البخاري ( )7991 , 211ومسلم ( )119وأبو داود ( )261وابن ماجه ()614
والنسائي ( )274وأمحد ( )24962من رواية منصور بن صف َّية عن أمه عن عائشة به.
ويف رواية النسائي "كان رأس رسول اهلل ﷺ يف حجر إحدانا وهي حائض".
( )1قال الذهبي يف "السري" ( : )267/99احلافظ ,املحدث ,الثقة ,أبو العباس ,أمحد بن عمر ابن
أنس بن دهلاث العذري ,الندليس ,الدّلئي .ودّلية :من قرى املرية .مولده يف رابع ذي القعدة,
سنة ثالث وتسعني وثالث مئة .حج به أبواه وهو حدث ,فقدموا مكة يف سنة ثامن وأربع مئة يف
رمضاَنا ,فجاوروا ثامنية أعوام ,فأخذ "صحيح مسلم" عن أيب العباس بن بندار الرازي ,وّلزم

التطريف يف التصحيف

112

صحيح مسلم ( حجريت ) بضم احلاء وبتاء التأنيث .قال العراقي :وهو وهم( ).
 – 911حديث "مات رسول اهلل ﷺ بني سحري ونحري"( ).
السحر) الرئة ,وحكى القتيبي( ) عن بعضهم أنه بالشني املعجمة واجليم,
( َّ
وأنه سئل عن ذلك .فش َّبك بني أصابعه .وقدَّ مها عن صدره ,كأنه يضم شيئا
َّ
والشجر
ضمته بيدهيا إىل صدرها ونحرها,
إليه .أي أنه مات ﷺ .وقد َّ
التشبيك .وهو الذقن أيضا ,قال يف "النَّهاية" :واملحفوظ الول.
مسند أم سلمة رضي الله عنها
 – 991حديث "أ ََّنا قالت :يا رسول اهلل .إين امرأة أشد ضفر رأيس.
أفأنقضه للجنابة؟"( ).
________________________________

َّ
وصىل
أبا ذر اهلروي ,وسمع منه "صحيح البخاري" سبع مرات  .مات يف شعبان سنة ,479
عليه ,ابنه أنس رمحه اهلل ,انتهى

( )9قال القايض عياض يف "املشارق" (َ ( :)124/9حجري) كذا لكثرهم .وهو الصواب .وأخربنا
به أبو بحر عن العذري (يف حجريت) وليس بيشء .انتهى.
( )2أخرجه البخاري ( )9121ومسلم ( )2441من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
الس َحر) بفتح املهملة وسكون احلاء املهملة هو الصدر,
قال ابن حجر يف "الفتح" (َّ ( :)911/9
وهو يف الصل الرئة( .والن َّْحر) بفتح النون وسكون املهملة .واملراد به موضع النَّحر .وأغرب
الداودي .فقال :هو ما بني الثديني .انتهى.
( )1أي ابن قتيبة صاحب الغريب .ومل أر كالمه يف كتابه.
( )4أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )111وأبو داود ( )229والرتمذي ( )912والنسائي ()249
وابن ماجه ( )611وأمحد يف "مسنده" ( )26677وعبد الرزاق يف "املصنف" ( )9146واحلميدي
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ضبطوه بالقاف ,والضاد املعجمة .أي أفأحله .كام يف رواية مسلم.
قال القرطبي :وقد وقع لبعض مشاخينا بالفاء .قال :وّل بعد فيه من جهة
املعنى .قال َّ
الشيخ ويل الدين العراقي يف "رشح أيب داود" :وهو تصحيف.
مسند أم قيس بنت محصن رضي الله عنها
النبي ﷺ عن دم احليض يكون يف ال َّثوب .قال:
 – 999حديث "أَنا سألت َّ
حكيه بضلع"( ).
________________________________

يف "مسنده" ( )191وإسحاق بن راهويه يف "مسنده" ( )9929وغريهم من طريق سعيد بن أيب
سعيد عن عبد اهلل بن رافع موىل أم سلمة عن أم سلمة .ومتامه "قال ﷺّ :ل .إنام يكفيك أن َتثي
ثم تفيضني عليك املاء فتطهرين".
عىل رأسك ثالث حثياتَّ ,
كذا قال مسلم وهؤّلء "أفأنقضه" .وقال مسلم يف رواية "أفأحله".
املوحدة .والنفض َتريك اليشء.
وقال إسحاق "أفأنفضه" بالفاء َّ
قوله َ ( :ض ْفر) قال السيوطي يف "رشح مسلم"  :بفتح الضاد وسكون الفاء .أي أحكم فتل شعري.
قال ابن بري :صوابه ضم الضاد والفاء مجع ضفرية كسفينة وسفن .قال النووي :جيوز المران.
ويرتجح الول بأنَّه الثابت يف الرواية .انتهى كالمه.
َّ
( )9أخرجه أبو داود ( )161والنسائي ( )212وابن ماجه ( )629وأمحد يف "املسند" ()26119
والبيهقي يف "الكربى" ( )417/2والبخاري يف "التاريخ الكبري" ( )44/7وابن املنذر يف
"الوسط" ( )699وإسحاق بن راهويه ( )277والطرباين يف "الكبري" ( )992/22من طريق أيب
املقدام ثابت احلداد حدَّ ثني عدي بن دينار قال :سمعت أ َّم قيس بنت حمصن ,ومتامه "واغسليه بامء
وحسنه ابن حجر يف الفتح.
وصححه ابن خزيمة ( )277وابن حبان ()9112
وسدر".
َّ
َّ
الصحة .وّل
وقال ابن القطان .كام نقله ابن حجر عنه يف "التلخيص" ( :)12/9إسناده يف غاية َّ
أعلم له علة.
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ضبطوه بكّس الضاد املعجمة .وفتح َّ
الالم .وقد تس َّكن ختفيفا .ونقله
الزهري يف "هتذيبه" عن ضبط الثقات .وقال ابن دقيق العيد يف "اإلمام" :إنه
َّ
ولعل الول تصحيف .ل َّنه ّل معنى يقتيض
وفّسه باحلجر,
َّ
بالصاد املهملةَّ .
ختصيص الضلع ,وأ َّما احلجر فيحتمل أن ُيمل ذكره عىل غلبة الوجود.
واستعامله يف احلك.
قال الشيخ ويل الدين العراقي يف "رشح أيب داود" :وفيام قاله نظر ,فإ َّنه
ثم َّ
إن احلجر يقال له الص َّلع
خالف املعروف يف الرواية ,والضبط يف الصولَّ .
بضم الصاد  .وتشديد َّ
الالم .كام ذكره الزهري واجلوهري وابن سيده .وضبطه
ابن سيد النَّاس يف "رشح الرتمذي" بفتح الصاد املهملة .وإسكان َّ
وفّسه
الالمَّ .
باحلجر .قال َّ
الشيخ ويل الدين :ومل أجد له سلفا يف ذلك.
أحاديث وآثار متفرّقة
 – 992حديث .قال أبو أمحد العسكري :حدَّ ثني شيخ من شيوخ بغداد.
قال :كان ح َّيان بن بُّش قد ويل قضاء بغداد .وكان من أج َّلة أصحاب احلديث.
فروى يوما "أ َّن عرفجة قطع أنفه يوم الكالب"

( )

________________________________

( )9أخرجه أبو داود ( )4212والنسائي ( )2962 ,2969والرتمذي ( )9771وأمحد يف "مسنده"
( )91116وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ( )2491والطرباين يف "الكبري" ()942/97
والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( )227/4من طريق عبد الرمحن بن طرفة عن جده عرفجة بن
أسعد" ,أنَّه أصيب أنفه يوم الكالب يف اجلاهليةَّ .
فأختذ أنفا من ورق فأنتن عليه .فأمره النبي ﷺ أن
وصححه ابن حبان (.)2462
يتَّخذ أنفا من ذهب".
َّ
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فقال له مستمليه :أهيا القايض .إنام هو (يوم الكالب) فأمر بحسبه .فدخل
النَّاس إليه .وقالوا :ما دهاك؟ فقال :قطع أنف عرفجة يوم الكالب يف اجلاهل َّية,
وامتحنت أنا به يف اإلسالم( ).
حممد بن احلسني بن سعيد أنبأنا
 – 991حديث .قال العسكري :حدَّ ثنا َّ
تزوج رسول اهلل ﷺ أ َّم حبيبة .فقيل ليب
مصعب بن عبد اهلل الزبريي قالَّ " :
حممدا قد نكح ابنتك .فقال :ذاك الفحل ّل يقرع أنفه"( ).
سفيان :إ َّن َّ
________________________________

وقال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب.
قال القاري يف "املرقاة" (( :)941/91يوم الكُالب) وهو بضم الكاف وختفيف الالم .اسم ماء
كان هناك وقعة ,بل وقعتان مشهورتان .يقال هلام الكالب الول والثاين .قال التوربشتي :ماء عن
يمني جبلة والشام .ومها جبالن ويومه يوم الواقعة التي كانت عليه .وللعرب به يومان مشهوران
يف أيام أكتم بن صيفي .واحلاصل َّ
أن يوم الكالب اسم حرب معروفة من حروهبم .انتهى.
( )9أورد هذه القصة العسكري يف "تصحيفات املحدثني" ( )92/9وأخرجها اخلطيب يف "تاريخ
بغداد" ( )294/9والسمعاين يف "أدب اإلمالء واّلستمالء" ( )922/9من طريقه.
وأخرجها اخلطيب يف "اجلامع لخالق الراوي" ( )9211من رواية عمر بن احلسن قال :حدَّ ثني
ابن املديني الصبهاين قال :كان عندنا حيان بن بُّش عىل احلكم فحدَّ ث يوما ...فذكر نحوه.
( )2أخرجه العسكري يف "تصحيفات املحدثني" ( )297/9ومن طريقه ابن عساكر يف "تاريخ
دمشق" ( )466/21هبذا اإلسناد.
وهذا معضل .مصعب بن عبد اهلل بن مصعب بن ثابت بن عبد اهلل بن الزبري بن العوام السدي.
قال أمحد :ثبت .وقال ابن معني :عامل بالنسب .قال الزبري بن بكار :تويف ليومني خلوا من شوال
سنة  .216هـ.
وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )11/9واحلاكم يف "املستدرك" ( )6921وابن عساكر يف
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بالراء غري املعجمة .وكذا يرويه أصحاب احلديث ,ويرويه غريهم
رواه لنا َّ
من نقلة الخبار واللغة ( يقدع ) بدال غري معجمة .واىل هذا يذهب أهل
اللغة( ).
الصالة"( ).
 – 994حديث "َنى أن يدبح الرجل يف َّ
________________________________

"تاريخ دمشق" ( )946/61عن حممد بن عمر الواقدي حدَّ ثني عبد اهلل بن جعفر عن عبد الواحد
بن أيب عون .فذكره .وقال ( يقرع ) بالراء.
وهو معضل أيضا .والواقدي مرتوك .وروي من وجه آخر ضعيف أيضا.
( )قال يف "اللسان" ( :)261/9القدع الكف واملنع .قدعه يقدعه قدعا وأقدعه فانقدع ,وقدع إذا
حمركة اجلبن واّلنكسار .والقدوع الفحل الذي إذا قرب من الناقة ليقعو عليها
ك َّفه عنه .والقدع َّ
قدع ورضب أنفه بالرمح أو غريه ومحل عليها غريه.
قال الشامخ :إذا ما استافه َّن رضبن منه

مكان الرمح من أنف القدوع.

وفالن ّل يقدع ,أي ّل يرتدع .وهذا فحل ّل يقدع .أيّ :ل يرضب أنفه .وذلك إذا كان كريام .ويف
حديث زواجه خدجية .قال ورقة بن نوفل :حممد خيطب خدجية :هو الفحل ّل يقدع أنفه .قال ابن
الثري :يقال قدعت الفحل .وهو أن يكون غري كريم .فإذا أراد ركوب الناقة الكريمة رضب أنفه
ف ,ويروى بالراء .انتهى بتجوز.
بالرمح أو غريه حتَّى يرتدع وينك َّ
( )2أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" ( )92/2وابن عدي يف "الكامل" ( )997/4من طريق أيب
َّ
شك أبو
السعدي عن أيب نرضة عن أيب سعيد .أراه رفعه -
معاوية وابن فضيل عن أيب سفيان َّ
معاوية .ومل َّ
يشك ابن فضيل  -قال" :مفتاح الصالة الطهور ,وَتريمها التكبري ....وفيه .وإذا ركع
أحدكم فال يدبح تدبيح احلامر  ,وليقم صلبه ....احلديث" .ومل يذكر البيهقي رواية ابن فضيل.
وهذا إسناد ضعيف .أبو سفيان طريف بن شهاب .قال أمحد :ليس بيشء .وّل يكتب حديثه.
وض َّعفه ابن معني وأبو حاتم والنسائي وغريهم .وقال ابن عبد الرب :أمجعوا عىل أنه ضعيف
احلديث.
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قال الزهري :رواه ال َّليث َّ
والصحيح
بالذال املعجمة .وهو تصحيف.
َّ
باملهملة .وهو أن يطأطئ رأسه ح َّتى يكون رأسه أخفض من ظهره.
 – 992حديث "حسبك من الرهق واجلفاء أن ّل يعرف بيتك".
قال اهلروي :يريد أن ّل تدعو أحدا إىل طعامك فيعرف بيتك.
قال عبد الغافر الفاريس :هكذا رواه اهلروي( ) وأنا أظن أنه تصحيف ,لنه
ورد يف احلديث "أ َّن رجال كان يعامل يف السوق .فاشرتى منه ﷺ شيئا .وأمره
بي ﷺ .فقيل له :هذا النبي
بأن يرجح له .فقال البائع :من هذا؟ ومل يعرف الن َّ
ثم قيل له" :حسبك من اجلفاء أن ّل تعرف نب َّيك"( ) فهذا مشهور.
ﷺ َّ
________________________________

قلت :ومع ضعفه .فقد خولف .فأخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" ( )2211من رواية سعيد
اجلريري عن أيب نرضة عن كعب الحبار قال" :إذا ركعت فانصب وجهك إىل القبلة .وضع يديك
عىل ركبتيك ,وّل تدبح كام يدبح احلامر" وهذا أصح .واجلريري ثقة.
النبي ﷺ ,لكن مل يسلم َّإّل يف زمن عمر .
وكعب بن ماتع أدرك َّ
الساعدي يف صفة صالة ﷺ "وإذا ركع أمكن يديه من
فائدة :روى البخاري ( )714عن أيب محيد َّ
ثم هرص ظهره" زاد داود "غري مقنع رأسه .وّل مصوبه" .وملسلم ( )419عن عائشة
ركبتيهَّ .
"وكان إذا ركع مل يشخص رأسه ,ومل يصوبه" .وهي دالة عىل َّ
أن السنة حماذاة الظهر مع الرأس دون
طأطأة.
( )9أي القاسم بن سالم أبو عبيد اهلروي رمحه اهلل .ومل أر كالمه هذا يف كتابه غريب احلديث.
( )2أخرجه أبو يعىل يف "مسنده" ( )6962والطرباين يف "الوسط" ( )6214وابن حبان يف
"املجروحني" ( )296وابن العرايب يف "معجمه" ( )2272والعقييل يف "الضعفاء" ()421/4
من طريق يوسف بن زياد عن عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي عن الغر بن مسلم -ويكنَّى أبا
مسلم -عن أيب هريرة قال" :دخلت يوما السوق مع رسول اهلل ﷺ فجلس إىل البزازين .فاشرتى
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صحفه اهلروي.
وقال ابن اجلوزي :قد َّ
 – 996حديث "أ َّنه َنى عن مزايب القبور"( ).
قال عبد الغافر الفاريس يف "جممع الغرائب" :إن كان حمفوظا فهي من الزبية.
شق القرب رضُيا كالزبية ّل يلحد .ل َّنه قال ﷺ "ال َّلحد لنا ,والشق
كره أن ي َّ
لغرينا"( ) .ورواه بعضهم (أ َّنه َنى عن مراثي القبور)( ).
________________________________

وزان يزن  -فقال له رسول اهلل ﷺ :اتزن .وأرجح.
رساويل بأربعة دراهم - ,وكان لهل السوق َّ
الوزانَّ :
الرهق
فقال َّ
إن هذه لكلمة ما سمعتها من أحد .فقال أبو هريرة فقلت له :كفى بك من َّ
واجلفاء يف دينك أن ّل تعرف نب َّيك ..احلديث".
قال السيوطي يف "الآلىل املصنوعة يف الحاديث املوضوعة" (ّ :)221/2ل يصح .قال الدارقطني:
يف "الفراد" :احلمل فيه عىل يوسف بن زياد .وهو مشهور بالباطيل .ومل يروه عن الفريقي غريه.
وقال ابن حبان :الفريقي يروي املوضوعات عن الثبات .انتهى.
( )9أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ( )6211ومن طريقه اخلطايب يف "غريب احلديث" ()641/9
عن ابن جريج قال :حدثت عن عبد اهلل بن أيب أوىف السلميَّ ,
أن رسول اهلل ﷺ َنى عن املزايب
للصيد".وهذا لفظ عبد الرزاق.
قبورا .واملزايب التي تتَّخذ َّ
وسنده ضعيف .لالنقطاع الظاهر فيه.
( )2أخرجه أبو داود ( )1219والرتمذي ( )9142والنسائي ( )2111وابن ماجه ( )9224من رواية
عبد العىل بن عامر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس.
وقال الرتمذي :غريب.
قال احلافظ ابن حجر يف "التلخيص" ( :)927/2ويف إسناده عبد العىل بن عامر .وهو ضعيف.
وصححه ابن السكن .وقد روي من غري حديث بن عباس .رواه بن ماجه وأمحد والبزار والطرباين
َّ
من حديث جرير .وفيه عثامن بن عمري .وهو ضعيف .لكن رواه أمحد والطرباين من طرق .زاد أمحد
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قال اخلطايب :فأظن أ َّن الول تصحيف .وإنام كره من املراثي النياحة عىل
مذهب اجلاهل َّية ,فأ َّما ال َّثناء والدعاء للميت فغري مكروه ,ل َّنه رثي غري واحد
الصحابة كثري من املراثي .انتهى
من الصحابة ,وذكر فيه ,ويف َّ
وقد انعكس المر عىل صاحب "النهاية" فقالَ" :نى عن مزايب القبور" هي
ما يندب به عىل امليت ,ويناح به عليه .من قوهلم ما زباهم إىل هذا .أي :ما
________________________________

يف رواية بعد قوله "لغرينا أهل الكتاب" .انتهى.
وقال يف "الدراية" ( :)219/9وعن جابر مثله .أخرجه ابن شاهني بسند ضعيف .انتهى.
( )9أخرجه اخلطايب يف "غريب احلديث" ( )641/9وأمحد ( )91497 ,91941وعبد الرزاق يف
"املصنف" ( )6414وابن املنذر يف "الوسط" ( )1914واحلاكم يف "املستدرك" ()9277
والبيهقي يف "الكربى" ( )42/4واحلميدي يف "مسنده" ( )722وابن عدي يف "الكامل"
ومطوّل من طرق عن أيب إسحاق إبراهيم اهلجري عن عبد اهلل بن أيب أوىف -
(ُ )292/9مترصا
َّ
وكان من أصحاب َّ
الشجرة -فامتت ابنة له  -وكان يتبع جنازهتا عىل بغلة خلفها  -فجعل النساء
يبكني .فقالّ :ل ترثنيَّ .
حداكن من عربهتا ما شاءت..
فإن رسول اهلل ﷺ َنى عن املراثي .فتفيض إ
َّ
احلديث".
وإبراهيم اهلجري .ض َّعفه سفيان وأبو زرعة والنسائي .وقال ابن معني :ليس حديثه بيشء .وقال
أبو حاتم والبخاري النسائي :منكر احلديث .وقال النسائي يف موضع آخر :ليس بثقة وّل يكتب
حديثه.
تنبيه :مل أره بلفظ "َنى عن مراثي القبور" باإلضافةَّ .
ولعل من قاله هكذا .قصد املعنىَّ .
لن غالب
املراثي إنام تكون عند القرب .حتى اخلطايب أورد طريق اهلجري بلفظ "َنى عن املراثي" عقب رواية
ثم جزم بتصحيف املزايب .وإنام جزم بذلك لكون الروايتني عن صحايب واحد .واهلل
(املزايب)َّ .
أعلم.
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دعاهم .وقيل :هي مجع مزباة من الزبية .وهي احلفرة كأ َّنه  -واهلل أعلم  -كره
صحفه بعضهم .فقال( :عن
شق القرب رضُيا كالزبية ,وّل يلحد .وقد
أن ي َّ
َّ
مراثي القبور).
مر بشاة ميتة .فقال عن جلدها :أليس يف الشث والقرظ
 – 997حديث "أ َّنه َّ
ما يطهره؟"( ).
________________________________

( )9قال احلافظ ابن حجر يف "التلخيص" (" :)49/9روي أنه ﷺ قال :أليس يف الشث والقرظ واملاء
ما يطهره" .قال النووي يف "اخلالصة" :هذا هبذا اللفظ باطل ّل أصل له .وقال يف "رشح
املذهب" :ليس للشث ذكر يف احلديث .وإنام هو من كالم الشافعي .وهل هو بالباء املوحدة ,أو
املثلثة؟ جزم بالول الزهري .قال :وهو من اجلواهر التي جعلها اهلل يف الرض .تشبه الزاج.
وجزم غريه بأنه باملثلثة .وقال اجلوهري :إنه نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به.
وقال الشيخ أبو حامد يف "التعليقة" :جاء يف احلديث "أليس يف املاء والقرظ ما يطهرها" وهذا هو
الذي أعرفه مرو َّيا .قال :وأصحابنا يروونه (الشث والقرظ) .وليس بيشء ,فهذا شيخ الصحاب
نص عىل َّ
أن زيادة الشث يف احلديث ليست بيشء .فكان ينبغي لإلمام اجلويني واملاوردي ومن
قد َّ
تبعهام أن يقلدوه يف ذلك .وأغرب ابن الثري .فقال يف "النهاية" يف مادة الشني والثاء املثلثة :يف
مر بشاة مليمونة فقال :أليس يف الشث والقرظ ما يطهره .واحلديث الذي ذكر ليس فيه
احلديث أنه َّ
الشث .فقد رواه الدارقطني بإسناد حسن من حديث ابن عباس نحو حديث الباب .وزاد يف آخره
بعد قوله "إنَّام حرم أكلها ,أوليس يف املاء والقرظ ما يطهرها" أخرجه الدارقطني من طريق ُييى بن
أيوب عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبيد عن ابن عباس .ورواه مالك وأبو
داود والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث العالية بنت سبيع عن ميمونة ,أنه م َّر برسول اهلل
ﷺ رجال جيرون شاة هلم مثل احلامر .فقال رسول اهلل ﷺ" :لو أخذتم إهاهبا .فقالوا :إَنا ميتة.
وصححه ابن السكن واحلاكم .انتهى كالم احلافظ.
فقال :يطهرها املاء والقرظ"
َّ

التطريف يف التصحيف

121

قال يف "النهاية" :روي هذا احلديث بالثاء املثلثة .وكذا يتداوله الفقهاء يف
كتبهم وألفاظهم .و (الشث) :شجر طيب الريح .ينبت يف جبال الغور ونجد.
وقال الزهري يف كتاب "لغة الفقه" :السامع (الشب) بالباء .وهو من اجلواهر
التي أنبتها اهلل يف الرض يدبغ هبا .شبه الزاج .قال :وكذا ذكره َّ
الشافعي يف
صحفه بعضهم .فقال :الشث .والشث شجر
"الم" بالباء املوحدة .قال :وقد َّ
مر ال َّطعم .وّل أدري أيدبغ به أم ّل .انتهى
 – 999حديث " َّملا برز عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يوم بدر .برز إليهم شببة
من النصار".

( )

قال ابن اجلوزي يف "غريب احلديث"َّ ( :
شاب .مثل كاتب
الشببة) مجع
ٌّ
صحفه عبيد اهلل بن موسى .فقال( :س َّتة من النصار)
وكتبة .قال :وقد
َّ
والصحيح ما ذكرناه( ) .وكذا يف "النهاية" ّلبن اّلثري.
َّ
________________________________

السلم الذي يدبغ به.
القرظ ) بفتح الراء .ورق شجر َّ
قولهَ ( :
( )9أخرجه أبو داود ( )2662وعبد اهلل بن أمحد يف "املسند" ( )161وابن أيب شيبة يف "املصنف"
وصححه .وابن
( )16671وابن أيب عاصم يف "اجلهاد" ( )229واحلاكم يف "املستدرك" ()4971
َّ
املنذر يف "الوسط" ( )1226والبيهقي يف "الكربى" ( )276/1ويف "الدّلئل" ( )79/1من
مطوّل وُمترصا.
عيل َّ .
طرق عن إرسائيل عن أيب إسحاق عن حارثة بن مرضب عن ٍّ
وقع عند أيب داود "شباب من النصار" .وعند البيهقي "فتية من النصار شببة".
وعند أمحد وابن املنذر وابن أيب شيبة وابن أيب عاصم "فتية من النصار ستَّة".
وعند احلاكم "فتية من النصار" فقط.
( )2كذا يف "غريب احلديث" ّلبن اجلوزي ( .)292/9ونقل اجلزم بالتصحيف يف كتابه "احلمقى

التطريف يف التصحيف

122

 - 991حديث قال أبو أمحد العسكري يف "كتاب التصحيف" أخربنا أيب أنا
عسل بن ذكوان عن الريايش قال :تويف ابن لبعض املهالبة .فأتاه شبيب بن شيبة
السهمي .فقال شبيب :بلغنا ( َّ
أن الطفل ّل
املنقري يعزيه وعنده بكر بن حبيب َّ
يزال حمبنظيا عىل باب اجلنة يشفع لبويه )( ).
________________________________

واملغ َّفلني" ( )97/9عن احلافظ الدارقطني رمحه اهلل .فقال ابن اجلوزي :قال عبيد اهلل (ستة).
والفريايب (شببة) .قال الدارقطني :قوله (ستة) تصحيف .والصح ما قاله الفريايبَّ ,
لن الذين
خرجوا من النصار ثالثة .انتهى كالمه.

قلت :رواه ابن أيب شيبة كام تقدَّ م عن شيخه عبيد اهلل بن موسى فقال "ستة" وقد رواه البيهقي يف
"الكربى" ( )276/1من رواية أمحد بن مهران .ويف "الدّلئل" ( )79/1من رواية احلسن بن
سالم كالمها عن عبيد اهلل فقال "شببة" كام قال غريهَّ .
فلعل الوهم ممن دونه .واهلل أعلم.
( )9أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )496/91وابن حبان يف "املجروحني" ( )697والعقييل يف
"الضعفاء" ( )221/1ومتام يف "فوائده" ( )9121من طريق عيل بن الربيع (وعند العقييل عيل بن
نافع) حدَّ ثني هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال :قال رسول اهلل ﷺ" :سوداء ولود خري من
حسناء ّل تلد .إين مكاثر بكم المم حتَّى بالسقط .يظل حمبنطئا عىل باب اجلنة .يقال له ادخل اجلنة.
فيقول :يا رب وأبواي؟ فيقال له :ادخل اجلنة أنت وأبواك".
وعيل هذا يروي املناكري.
قال ابن حبان :وهذا حديث منكر ّل أصل له من حديث هبز بن حكيم.
ٌّ
فلام كثر يف روايته املناكري بطل اّلحتجاج به.
َّ
وقال العقييل :عيل بن نافع عن هبز بن حكيم جمهول بالنقل .حديثه غري حمفوظ .انتهى.
وروي نحوه من حديث سهل بن حنيف .أخرجه الطرباين يف "الوسط" ( )2746وفيه موسى
بن عبيدة وهو ضعيف .ومن حديث رجل من حلب .أخرجه أبو نعيم يف "املعرفة" ()6262
وسنده ضعيف .وعن ابن سريين مرسال .أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" (.)91141
عدي يف "الكامل" ( .)172/2ومن حديث أيب موسى.
ومن حديث ابن مسعود .أخرجه ابن
ٍّ
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فقال بكر بن حبيب :إنام هو (حمبنطيا)( ) بالطاء .فقال شبيب :أتقول َّيف هذا.
وما بني ّلبتيها أفصح مني؟ فقال :وهذا خطأ ثان .ما للبرصة وللوب( ) .لع َّلك
غرك قوهلم (ما بني ّلبتي املدينة) يريدون احلرة ,واحلرة أرض ترهبا حجارة
َّ
سود .وهي َّ
الالبة ,ومجعها ّلبات .فإذا كثرت فهي اللوب ,وللمدينة ّلبتان من
حرة( ).
جانبيها ,وليس للبرصة ّلبة ,وّل َّ
وقال الدارقطني :حدَّ ثنا حممد بن ُييى بن عبد اهلل بن العباس الصويل أبو
بكر حدَّ ثنا حممد بن القاسم بن خالد أبو العيناء .حدَّ ثنا عبد اهلل بن بكر بن
حبيب السهمي .قال :دخل أيب عىل عيسى بن جعفر بن منصور  -وهو أمري
فعزاه عىل طفل مات له ,ودخل بعده شبيب بن شبية املنقري .فقال:
البرصة َّ -
أبُّش أهيا المريَّ .
فإن الطفل ّل يزال حمبنظيا عىل باب اجلنة .يقولّ :ل أدخل ح َّتى
________________________________

أخرجه أبو يعىل كام يف "املطالب" ( .)9611وعن عاصم بن هبدلة وعبد امللك بن عمري مرسال
أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ( )91144وهذه الثالث الخرية مدارها عىل عاصم .واختلف
عليه .كام ذكره احلافظ الدارقطني يف "العلل" ( )797وأع َّله.
( )9قال الزبيدي يف "تارج العروس" ( :)4711/9يروى باهلمز وبغري اهلمز .وقال أبو زيد :املحبنطئ
مهموز وغري مهموز :املمتلئ غضبا .وقال غريه يف تفسري احلديث :املحبنطي هو املتغضب .وقيل:
هو املستبطئ لليشء .وباهلمز العظيم البطن .وقال ابن الثري :املحبنطئ باهلمز وتركه :املتغضب
املستبطئ لليشء .وقيل :هو املمتنع امتناع طلب ّل امتناع إباء .وحكى ابن بري :املحبنطي بغري
مهز :املتغضب .وباهلمز :املنتفخ .انتهى.
( )2مجع ّلبة .كام سيذكر املصنف رمحه اهلل.
( )1أخرجه العسكري يف "تصحيفات املحدثني" ( )29/9وأيضا يف "املصون يف الدب" (.)12/9
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يدخل والدي .فقال له أيب :يا أبا معمر .دع الظاء .التزم الطاء.
فقال له شبيب :أتقول يل هذا؟! وما بني ّلبتيها أفصح مني .فقال أيب :وهذا
خطأ ثان .من أين للبرصة ّلبةَّ ,
والالبة احلجارة السود .والبرصة احلجارة
البيض .فكان ك َّلام انتعش انتكس.
 - 921روى اخلطيب يف "تارخيه" عن إبراهيم احلريب ,قال :قدم علينا حممد
بن عباد امله َّلبي .فذهبنا إليه .فسمعنا منه .ومل يكن بصريا باحلديث .حدَّ ثنا
ضحى هب َّرة".
بي ﷺ
َّ
بحديث فقال" :إ َّن الن َّ

( )

وغلط  .وإنام التزقت الباء بالقاف .يعني ببقرة.
حممد بن أيب عمرو
 - 929قال اخلطيب :أخربنا أبو حامد أمحد بن َّ
الستوائي .أنبأنا عيل بن عمر احلافظ حدَّ ثني حممد بن أمحد بن اخلازن صاحب
لنا .قال :أمىل علينا أبو شاكر حديثا ذكر إسناده عن النبي ﷺ "اكتحلوا ولو
وترا ,واذهبوا عنَّا"

( )

وإنام أراد "وادهنوا غ َّبا"( ).
________________________________

( )9أخرجه اخلطيب البغدادي يف "تاريخ بغداد" ( )179/2وابن اجلوزي يف "أخبار احلمقى
واملغ َّفلني" (.)91/9
( )2أخرجه اخلطيب البغدادي يف "تاريخ بغداد" (.)279/91
وأبو شاكر .مّسة بن عبد اهلل اخلادم موىل املتوكل .متهم بالكذب .قال اخلطيب :ذاهب احلديث.
( )1قال العجلوين يف "كشف اخلفاء" ( ( :)929/9استاكوا عرضا ,وا َّدهنوا غ َّبا ,واكتحلوا وترا )
قال النووي يف "رشح املهذب" :هذا احلديث ضعيف غري معروف .انتهى ,ونقل يف "الآللئ" عن
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 – 922حديث "أنه ركب محارا لسعد بن عبادة .وكان قطوفا ,فر َّده وهو
مهالج قريع"( ).
قال يف "النهاية" :هو بالقاف والعني املهملة .أي :فاره ُمتار( ) .قال
الزُمُّشي :ولو روي (فريغ) بالفاء والغني املعجمة .لكان مطابقا لفراغ( ) .وهو
________________________________

وأقره أنَّه قال :بحثت عنه فلم أجد له أصال .وليس له ذكر يف يشء من كتب
ابن َّ
الصالحَّ .
احلديث" .انتهى.
قلت :أي هبذا السياق .أ َّما اّل َّدهان واّلكتحال هلام أصل يف السنة .أ َّما اّلستيكاك عرضا فال يصح
فيه يشء .واهلل أعلم.
قوله( :غ َّبا) أي يدَّ هن يوما بعد يوم.
( )9أخرجه اخلطايب يف "غريب احلديث" ( )21/1من طريق ابن املبارك ,وابن سعد يف "الطبقات"
( )976/9من طريق هاشم بن القاسم كالمها عن سليامن بن املغرية عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب
يب قطوف.
فلام أبرد جاء بحامر أعرا ٍّ
طلحة قال" :زار رسول اهلل ﷺ سعد بن عبادة فقال عندهَّ .
فركب رسول اهلل .قال :فبعث باحلامر إىل سعد .وهو مهالج قريع ما يساير" .هذا لفظ اخلطايب.
وعند ابن سعد "فريغ" بالفاء .كام ذكر املصنف.
وإسناده صحيح َّإّل أنه مرسل .والقطوف :بطيئة امليش.
يع) الفحل سمي بذلك لنه مقرتع من اإلبل .أي ُمتار .قال
( )2يف "اللسان" (( )262/9ال َق ِر ُ
الزهري :والقريع الفحل الذي تص َّوى للرضاب .والقريع من اإلبل الذي يأخذ بذراع الناقة
فينيخها .وقيل :سمي قريعا لنه يقرع الناقة" انتهى.
ِ
فاريس
الج) من الرباذين واحد اهلامليج ,ومشيها اهلملجة,
وقال يف "اللسان" (( :)111/2اهل ْم ُ
ٌّ
عرب .واهلملجة واهلمالج حسن سري الدابة يف رسعة" .انتهى.
م َّ
( )1قال الفراء كام يف "الفائق" للزُمُّشي ( :)911/1رجل فراغ امليش ,ودابة فراغ امليش .أي :رسيع
واسع اخلطا" .انتهى.
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الواسع امليش .قال :وما آمن أن يكون تصحيفا.
قلت :كذا وقع يف "طبقات ابن سعد" بالفاء والغني املعجمة بضبط احلافظ
رشف الدين الدمياطي يف "احلاشية" وقال :أي واسع امليش.
 – 921حديث "ينفتح للنَّاس معادن .فيبدو هلم أمثال ال َّلجب من
َّ
الذهب"( ).
قال يف "النهاية" قال احلريب :أظنه ومها .إنام أراد ال َّلجنَّ ,
لن اللجني الفضة.
وهذا ليس بيشء ,لنه ّل يقال أمثال الفضة من َّ
الذهب.
الراوي.
وقال غريه :لع َّله (أمثال النجب) مجع النجيب من اإلبل .فص َّحف َّ
صحف .ويكون ال َّلجب .مجع جلبة .وهي
والوىل أن يكون غري موهوم ,وّل م َّ
الشاة احلامل التي َّ
قل لبنها ,أو يكون بكّس َّ
َّ
الالم وفتح اجليم .مجع جلبة .كقصعة
وقصع .انتهى.
 - 924قال يف "النهاية" يف حديث عمر قال "رسقت عيبة يل .ومعنا رجل
ي َّتهم .فاستعديت عليه عمر .وقلت :لقد أردت أن آيت به مصفودا .فقال :تأتيني
به مصفودا تعرتسه؟!"( ).
________________________________

وقال يف "تاج العروس" ( )2691/9فراغ .ككتاب .انتهى.
( )9مل أجد من أخرجه.
وراجعت غريب احلديث للحريب – لع َّله أسنده  -فلم أر كالمه الذي نقله ابن الثري مطلقا.
( )2أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ( )99911ومن طريقه ابن حزم يف " َّ
املحىل" ( )22/99عن
ابن جريج قال :سمعت عبد اهلل بن أيب مليكة يقول :أخربين عبد اهلل بن أيب عامر قال" :انطلقت يف
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أي :تقهره من غري حكم أوجب ذلك.
والعرتسة :الخذ باجلفاء والغلظة ,ويروى (تأتيني به بغري بينة).وقيل :إ َّنه
تصحيف تعرتسه( ).
ّلح"( ).
 - 922حديث إسامعيل وأمه "والوادي يومئذ ٌّ
________________________________

ركب حتَّى إذا جئنا ذا املروة .رسقت عيبة يل ...وفيه فقال عمر :مصفودا بغري بينة ..احلديث".
وإسناده صحيح .عبد اهلل بن أيب عامر .هو ابن حنظلة بن أيب عامر الراهب نسب إىل جده.
قال احلافظ يف "التقريب" ( :)111/2له رؤية .وأبوه غسيل املالئكة قتل يوم أحد.استشهد عبد
احلجة سنة ثالث وستني .وكان أمري النصار هبا يومئذ .انتهى.
احلرة يف ذي َّ
اهلل يوم َّ
تنبيه :وقع يف كتب اللغة والغريب (عبد اهلل بن أيب عامر) وقد ترجم له ابن أيب حاتم يف "اجلرح
مكي يروي عن عمر .وروى عنه ابن أيب مليكة .ومل يذكر فيه جرحا
والتعديل" ( )914/2وقالٌّ :
وّل تعديال .واهلل أعلم.
( )9جزم بعض أهل اللغة بالتصحيف .ومنهم من صدَّ ر القول بـ قيل .كابن الثري وغريه.
وممن جزم بذلك شمر بن محدويه اهلروي اللغوي .فقال كام يف "اللسان" ( :)911/6وقد روي
صحفا عن عمر .فقال :قال عمر بغري بينة .وهي تصحيف تعرتسه .قال :وهذا حمال,
هذا احلرف م َّ
لنه لو أقام عليه البينة مل يكن له يف احلكم أن يكتفه .انتهى.
( )2أخرجه ابن قتيبة يف "غريب احلديث" ( )142/2واإلمام أمحد يف "مسنده" ( )2292والطربي يف
"تفسريه" ( )21/71من طرق عن محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن
ثم تركهام.
عباس .يف قصة إبراهيم حني جاء بإسامعيل وهاجر فوضعهام بمكة يف موضع زمزمَّ .
الصفا اىل
فلام ظميء إسامعيل جعل يدحض الرض بعقبيه ,وذهبت هاجر حتى علت َّ
وفيه " َّ
ّلح ...احلديث بطوله" .وإسناده حسن.
الوادي ,والوادي يومئذ ٌّ
ّلح) باحلاء املهملة .وقاله ابن جرير (ّلخ) باخلاء املعجمة .ومل يسق أمحد لفظه.
قاله ابن قتيبة ( ٌّ
وأصله يف "صحيح البخاري" ( )1992 ,1994 ,1991من وجوه أخرى عن سعيد بن جبري عن
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يروى باحلاء وباخلاء املعجمة .أي :متضايق لكثرة َّ
الشجر.
قال يف "النهاية" :اثبته ابن معني باخلاء املعجمة .وقال :من قال غري هذا فقد
ص َّحف( ).

تم وهلل احلمد
َّ
ِ
بالصواب  .وإليه املرجع واملآب.
واهلل تعاىل َأعلم
وصىل اهللُ عىل س ِّيدنا حممد  .وآله وصحبه وس ِّلم  .آمني
وال حول وال قوة َّإال باهلل العيل العظيم.

________________________________

مطوّل .دون هذه اللفظة.
ابن عباس نحوه َّ

()9قال ابن اجلوزي يف "غريب احلديث" (ٍ ( :)191/2
يومئذ الخ) بتشديد اخلاء .قال ابن العرايب:
وهو املتضايق لكثرة شجره .وقلة عامرته .وقال الصمعي :واد ّلخ .أي :ملتَّف بالشجر ,وقال
عوج .ذهب به إىل اإلخلاء .واللخواء وهو املعوج الفم .وقال
شمر :إنَّام هو ّلخ بالتخفيف .أي :م ٌّ
اخلطايب :إذا شدَّ دت فهو الكثري املشجر .وإذا خ َّففت فهو البعيد العميق .وقد ذكره اهلروي يف (باب
ّلح باحلاء املهملة املشددة .وقال :هو املكان الضيق من الشجر واحلجارة.
احلاء) أيضا .فقالٌّ :
انتهى.
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فهرس أطراف احلديث
رقم احلديث وطرفه.
 - 9ما رأينا َّ
الشمس سبتا.
 - 2آية اإليامن حب النصار.
الضعيفني .اليتيم واملرأة.
 - 1اخرجوا َّ
حق َّ
َّ - 4
مر بقوم يرفعون حجرا.
النبي ﷺ َّ
أن َّ
 - 2كان رسول اهلل ﷺ يف سفر فصام بعض.
 - 6خيرج من النار من قال ّل إله َّإّل اهلل.
 - 7فإذا هو يف احلائط .وعليه خيصة حويت َّية.
النبي ﷺ ثامنية عُّش سفرا.
 - 9صحبت َّ
 - 1انطلق يوم حنني جفاء من النَّاس إىل هذا احلي من هوزان.
 - 91من فارق روحه جسده وهو بريء من ثالثة دخل اجلنَّة .الكرب.
 - 99وأنه ﷺ أيت بقدر فيها خرضات من بقول ...احلديث
 - 92هدايا المراء سحت.
 - 91تصدَّ قن فإنك َّن أكثر حطب جهنَّم .فقامت امرأة من سطة النساء.
 - 94اتقوا عىل أوّلدكم قحمة العشاء.
السامسم.
 - 92فيخرجون منها قد امتحشوا  .كأَنم عيدان َّ
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رقم احلديث وطرفه.
 - 96قال :ترهنوين أوّلدكم؟ قال :يسب ابن أحدنا.
 - 97كقدر ال َّثور.
 - 99أين أنت من العذارى ولعاهبا.
النبي ﷺ بواكي.
 - 91أتت َّ
 - 21فنزعنا يف احلوض حتَّى أفهقناه.
 - 29حتى رأيت رسول اهلل ﷺ يته َّلل كأنه مذهبة.
 - 22كان رسول اهلل ﷺ يف غار فنكبت إصبعه.
 - 21إين لحب اجلامل حتَّى إين لحبه يف رشاك نعيل ,وجالز سوطي.
 - 24ما أَنر الدَّ م.
 - 22من عقد حليته ,أو تق َّلد وترا  ,أو استنجى برجيع دا َّبة.
 - 26فعلناها وهذا .يعني معاوية .يومئذ كافر بالعرش.
َّ - 27
مر عىل ناس يتجاذبون مهراسا.
النبي ﷺ َّ
أن َّ
 - 29كان الرجل إذا أراد الصوم ربط يف رجليه اخليط السود.
 - 21خرج علينا رسول اهلل ﷺ يوما ونحن نقرتئ.
َ - 11نى أن تتَّخذ الروح غرضا.
 - 19من سعادة املرء خ َّفة حليته.
 - 12إنكم قادمون عىل أصحابكم .فأصلحوا رحالكم حتَّى تكونوا شامة.
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رقم احلديث وطرفه.
 - 11أفلح وأبيه إن صدق.
فقربنا إليه طعاما ووطبة.
 - 14نزل رسول اهلل ﷺ عىل أيب َّ
السفر ,وكآبة املنقلب ,واحلور بعد الكون.
- 12
اللهم إين أعوذ بك من وعثاء َّ
َّ
 - 16ما منعك أن تكوين حججت معنا؟
َّ - 17
أن أبا إرسائيل نذر أن يصوم ,وّل يقعد .
اللهم ذا احلبل َّ
الشديد.
- 19
َّ
 - 11طاوس قلت ّلبن ع َّباس يف اإلقعاء عىل القدمني.
ثم أقبل يشقهم حتَّى جاء النساء .ومعه بالل.
َّ - 41
 - 49ذكر رجل لرسول اهلل ﷺ أنَّه خيدع يف البيوع .فقال :من بايعت فقلّ :ل
خالبة.
َ - 42نى عن النَّقري .وهي النخلة تنسح نسحا.
 - 41ذاكر اهلل يف الغافلني مثل َّ
الشجرة اخلرضاء.
 - 44وقت املغرب ما مل يسقط فور َّ
الشفق.
يتخولنا باملوعظة ُمافة السآمة علينا.
 - 42كان رسول اهلل ﷺ َّ
 - 46الربا سبعون بابا.
َّ - 47
إن كلامته بلغت ناعوس البحر.
 - 49املحرم ّل ينكح ,وّل ينكح عنده.
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رقم احلديث وطرفه.
 - 41ومن تت َّبع املسمعة يسمع اهلل به.
 - 21ايتوا املساجد ح َّّسا ومقنَّعنيَّ .
فإن ذلك من سيام املسلمني.
القصاب الرتاب الوذمة.
عيل  واهلل لئن وليتها لنفضنَّها نفض َّ
 - 29قال ٌّ
 - 22كنت عريرا فيهم.
 - 21أنت مني بمنزلة هارون من موسى.
 - 24ما يفرك من أن يقال ّل إله َّإّل اهلل.
 - 22من َّ
صىل قائام فهو أفضل.
 - 26فيغدرون .فيوافونكم عىل ثامنني غاية.
 - 27واإلثم ما حاك يف صدرك .وإن أفتاك النَّاس وأفتوك.
 - 29صالة عىل إثر صالة ّل لغو بينهام .كتاب يف عليني.
شوال.
 - 21من صام رمضان .وأتبعه ستا من َّ
 - 61أربع من سنن املرسلني .احلياء ,والتعطر ,والسواك ,والنكاح.
 -69بُّش الكانزين برضف ُيمى عليه يف نار جهنَّم.
 - 62حديث يف اإلبل صدقتها ,ويف البز صدقته.
 - 61انتهيت إىل رسول اهلل ﷺ وهو خيطب .فقلت :يا رسول اهلل .رجل
غريب.
 - 64أصل كل داء الربد.
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رقم احلديث وطرفه.
 - 62السباع حرام.
 - 66اتَّقوا فراسة املؤمن.
 - 67أوشك أن يكون خري مال املسلم غنيمة يتبع هبا سعف اجلبال.
 - 69خرجنا مع رسول اهلل ﷺ حتَّى اذا كنَّا بالقاحة.
 – 61فقلت :أين لقيت رسول اهلل ﷺ قال :تركته بتعهن .وهو قائل السقيا.
 - 71فكان منها نقية قبلت املاء.
السابقون يوم القيامة .بيد َّأَنم أوتوا الكتاب من قبلنا.
 - 79نحن اآلخرون َّ
 - 72يمني اهلل مألى ّل يغيضها نفقة ,سحاء ال َّليل والنهار.
 - 71مثل البخيل واملتصدق.
جف القلم بام أنت ّلق .فاختص عىل ذلك أو ذر.
َّ - 74
 - 72النَّار جبار.
 - 76إن تنعم تنعم عىل شاكر ,وإن تقتل تقتل ذا دم.
 - 77فانطلق إىل نخل قريب من املسجد فاغتسل.
ثم أتى اجلمعة َّ
فصىل ما قدر له.
 - 79من اغتسل يوم اجلمعةَّ .
 - 71أّل رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعشاء ,وتروح بعشاء.
 - 91ما من صاحب إبل ّل يؤدي زكاهتا إّل بطح هلا بقاع قرقر .
 - 99الصيام جنة .فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث يومئذ ,وّل يسخب.
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رقم احلديث وطرفه.
 - 92أَناكم عن الد َّباء  ,واحلنتم  ,واملزادة املجبوبة.
 - 91وجعل أبا عبيدة عىل البياذقة.
 - 94لو يعلم أحدهم أنه جيد عرقا سمينا ,أو مرماتني حسنتني لشهد العشاء.
 - 92وّل ينتهب َنبة ذات رشف.
 - 96وأ َّما خالد .فإنَّكم تظلمون خالدا ,وقد احتبس أدرعه وأعتده يف سبيل
اهلل.
كوران يف النَّار.
 - 97جياء بالشمس والقمر ثورين ي َّ
 - 99لوّل أن تعريين قريش .يقولون :إنام محله عىل ذلك اجلزع لقررت هبا
عينك.
 - 91فاحتفزت كام ُيتفز الثعلب.
 - 11فقمت حتَّى َّ
جتالنى الغيش.
 - 19ارضخي ما استطعت.
الصيام من ال َّليل فال صيام له.
 - 12من مل يبيت َّ
عيل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري النصار تغنيان.
 - 11دخل َّ
 - 14فقلت أرغم اهلل أنفك .واهلل ما تفعل ما أمرك رسول اهلل ﷺ .
 - 12تلك الكلمة من اجلن.
 - 16فيقرها يف أذن وليه قرقرة الدَّ جاجة.
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 - 17مالك يا عائش حشيا رابية؟ فقلت ّليب يشء.
َّ - 19
إن أمي افتلتت نفسها.
الشديد الربدَّ ,
 - 11ولقد رأيته ينزل عليه يف اليوم َّ
ليتفصد عرقا.
وإن جبينه
َّ
 - 911فأمر عبد الرمحن بن أيب بكر أن ينطلق يب إىل التنعيم.
 - 919خرجنا مع رسول اهلل ﷺ مهلني باحلج.
 - 912حتَّى أسقطوا هلابه.
 - 911كان رسول اهلل ﷺ اذا اغتسل من اجلنابة دعا بيشء نحو احلالب.
 - 914خذي فرصة مم َّسكة.
 - 912ما زالت قريش كا َّفة عني حتَّى مات أبو طالب.
َ - 916نى عن خرق التَّوراة .وأن تقصع القملة بالنَّواة.
 - 917أشهد َّ
أن رسول اهلل ﷺ لعن أباك .وأنت يف صلبه.
 - 919كان رسول اهلل ﷺ يضع رأسه يف حجري .وأنا حائض فيقرأ القرآن.
 - 911مات رسول اهلل ﷺ بني سحري ونحري.
َّ - 991أَنا قالت :يا رسول اهلل .إين امرأة أشد ضفر رأيس .أفأنقضه للجنابة؟
 - 999حكيه بضلع.
َّ - 992
أن عرفجة قطع أنفه يوم الكالب.
 - 991ذاك الفحل ّل يقرع أنفه.
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رقـم احلديث وطرفه.
الصالة.
َ - 994نى أن يدبح الرجل يف َّ
 -992حسبك من الرهق واجلفاء أن ّل يعرف بيتك.
 - 996أنَّه َنى عن مزايب القبور.
مر بشاة ميتة .فقال عن جلدها :أليس يف الشث والقرظ ما يطهره؟
 - 997أنَّه َّ
َّ - 999ملا برز عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يوم بدر .برز إليهم شببة من
النصار.
َّ - 991
إن الطفل ّل يزال حمبنظيا عىل باب اجلنة يشفع لبويه.
َّ - 921
ضحى هب َّرة.
النبي ﷺ
َّ
إن َّ
 - 929اكتحلوا ولو وترا ,واذهبوا عنَّا.
 - 922أنه ركب محارا لسعد بن عبادة .وكان قطوفا ,فر َّده وهو مهالج قريع.
 - 921ينفتح للنَّاس معادن .فيبدو هلم أمثال ال َّلجب من َّ
الذهب.
 - 924رسقت عيبة يل .ومعنا رجل يتَّهم .فاستعديت عليه عمر.
ّلح.
 - 922والوادي يومئذ ٌّ

