خلٌل بن محمد

بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحمد هللا رب العلمٌن  ...وبعد :

فقد خطر فً خاطري بفتح مثل هذا الموضوع والذي ٌتعلق بمسألة مهمة جدا من
مسائل علوم الحدٌث وهً الزاٌادت الشاذة التً فً األحادٌث النبوٌة  ،سواء كانت
فً السند أو فً المتن  ،علما أن الموضوع مفتوح للجمٌع  ،بل حتى للمشاركات
التً ُنشرت لتعم الفائدة وٌكون جامعا لكثٌر من هذه الزٌادات .

خلٌل بن محمد
شذوذ زٌادة تحرٌك األصبع فً التشهد (( ٌحرّ كها )) فً حدٌث وائل بن حُ جْ ر ( فً صفة صالة
النبً صلى هللا علٌة وعلى آله وسلم ) .

فقد جاء الحدٌث من طرٌق عاصم بن ُكلٌَْب عن أبٌه عن وائل بن حُجْ ر رضً هللا عنه  ،فً الحدٌث المعروؾ فً صفة
صالة النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم .
وقد رواه عن عاصم بن كلٌب جمع من الحفاظ والثقات األثبات وهم :
ٔ ـ سفٌان الثور ي كما عند النسائً فً (( الكبرى )) ( ٔ  ) ٖ7ٗ /و أحم فً (( مسنده )) ( ٗ  ) ٖٔ3 /والطبرانً فً
(( كبٌره )) ( ٕٕ . ) ٖٗ /
ٕ ـ سفٌان بن عٌٌنه كما عند الحمٌدي فً (( مسنده )) برقم ( ٘ ) 33والطبرانً فً (( كبٌره )) ( ٕٕ . ) ٖٙ /
ٖ ـ شعبة بن الحجاج كما عند أحمد فً (( مسنده )) ( ٗ  ) ٖٔ3 ، ٖٔٙ /والطبرانً فً (( كبٌره )) ( ٕٕ . ) ٖ٘ /
ٗ ـ بشر بن المُفضّل كما عند أبً داود (  ) 7ٕٙوالنسائً ( ٖ  ) ٖ٘ /وبن ماجه (  ) 3ٙ7والبؽوي فً (( شرح السنة
)) ( ٖ  ) ٕ7 /والطبرانً فً (( كبٌره )) ( ٕٕ . ) ٖ7 /
٘ ـ أبو األحوص سالم بن سلٌم كما عند الدارقطنً ( ٔ  ) ٕ3٘ /والطبرانً فً (( كبٌره )) ( ٕٕ  ) ٖٗ /والطحاوي فً
(( شرح معانً اآلثار )) ( ٔ  ) ٕ٘3 /والطٌالسً فً (( مسنده )) ( ٕٓٓٔ ) والخطٌب البؽدادي فً (( الفصل للوصل
المدرج فً النقل )) ( ٔ . ) ٖٗٔ /
 ٙـ عبد هللا بن إدرٌس كما عند النسائً ( ٕ  ) ٕٔٔ /وابن خزٌمة ( ٕ  ) ٕٕٗ /وابن الجارود فً (( المنتقى )) ( ٕٕٓ
).
 7ـ خالد بن عبد هللا الواسطً كما عند البٌهقً فً (( السنن الكبرى )) ( ٕ  ) ٖٔٔ /والطحاوي فً (( شرح معانً اآلثار
)) ( ٔ  ) ٕ٘3 /والخطٌب فً (( الفصل )) ( ٔ . ) ٖٖٗ /
 3ـ عبد الواحد بن زٌاد كما عند أحمد فً (( مسنده )) ( ٗ  ) ٖٔٙ /والبٌهقً فً (( السنن الكبرى )) ( ٕ ) ٔٔٔ /
والخطٌب فً (( الفصل )) ( ٔ . ) ٖٗٔ ، ٖٗٓ /
 3ـ زهٌر بن معاوٌة كما عند أحمد فً (( مسنده )) ( ٗ  ) ٖٔ3 /والطبرانً فً (( كبٌره )) ( ٕٕ . ) ٖٙ /
ٓٔ ـ أبو عوانه الٌشكري كما عند الطبرانً فً (( كبٌره )) ( ٕٕ  ) ٖ3 /والخطٌب فً (( الفصل )) ( ٔ ٖٕٗ ، ٕٗ3 /
).
ٔٔ ـ ؼٌالن فً جامع كما عند الطبرانً فً (( كبٌره )) ( ٕٕ . ) ٖ7 /
وكل هؤالء الثقات األثبات الحفاظ ـ خال ؼٌالن فهو ثقة ـ رووه عن عاصم بن ُكلٌَْب عن أبٌه عن وائل بن حُجْ ر رضً هللا
عنه  ،ولم ٌذكروا هذه الزٌادة ( ٌحركها ) .
وقد زاد هذه الزٌادة زائده بن قدامة أبو الصلت  ،كما عند أبً داود (  ) 7ٕ7والنسائً ( ٕ  ٕٔٙ /ـ  ) ٕٔ7وأحمد فً ((
مسنده )) ( ٗ  ) ٖٔ3 /والدارمً ( ٖٖٔٔ ) وابن خزٌمة فً (( صحٌحه )) ( ٔ  ) ٖ٘ٗ /وابن حبان فً (( صحٌحه ))
( ٓ ) ٔ3ٙوالبٌهقً فً (( السنن الكبرى )) ( ٕ  ) ٖٕٔ /وابن الجارود فً (ٓ المنتقى )) ( . ) ٕٓ3
وهو ـ أي زائدة ـ وإن كان ثقة ثبت = إال أنه قد خالؾ من هو أحفظ منه وأثبت وأتقن بل وأكثر منه عددا .

وقد أجهدت نفس لوجود متابعة لزائدة  ،ولكن دون جدوى  ،ولهذا قال اإلمام ابن خزٌمة رحمه هللا ( ٕ  ) ٖ٘ٗ /ـ مبٌنا
تفرد زائدة لهذه الزٌادة ـ  (( :لٌس فً شً من األخبار ( ٌحركها ) إال فً هذا الخبر زائد ذكره )) .

وهللا أعلى وأعلم .

بٌان شذوذ زٌادة (( سفعاء الخدٌن )) فً حدٌث جابر رضً هللا عنه .

أخرج اإلمام مسلم فً (( صحٌحه )) (  ٕٔ٘ / ٙنووي ) والنسائً ( ٖ  ٔ3ٙ /ـ  ) ٔ37وأحمد فً (( المسند )) ( ٖ /
 ) ٖٔ3والدرمً ( ٔ ) ٔ٘7وابن خزٌمة فً (( صحٌحه )) ( ٕ  ) ٖ٘7 /والبٌهقً فً (( السنن الكبرى )) ( ٖ ، ٕ3ٙ /
ٖٓٓ ) وأبو ُن َعٌْم فً (( الحلٌة )) ( ٖ  ) ٖٕٗ /من طرٌق عبد الملك بن أبً سلٌمان عن عطاء عن جابر بن عبد هللا قال
 :شهدت مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الصالة ٌوم العٌد  ،فبدأ بالصالة قبل الخطبة بؽٌر أذان وال إقامة  ،ثم قام
متوكئا على بالل  ،فأمر بتقوى هللا وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم  ،ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن
وذكرهن فقال  (( :تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم )) فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدٌن  ،فقالت  :لم ٌا رسول
هللا ؟ قال  (( :ألنكنّ تكثرن الشكاة  ،وتكفرن العشٌر )) قال  :فجعلن ٌتصدقن من حلٌهن ٌلقٌن فً ثوب بالل من أقرطتهن
وخواتمهن .

قال راٌة التوحٌد ــ عفا هللا عنه ــ :
وهذه الزٌادة (( سفعاء الخدٌن )) ــ فٌما ٌظهر لً وهللا أعلم ــ شاذة .
وذلك ألنها من رواٌة عبد الملك بن أبً سلٌمان العرزمً  ،وهو وإن كان من الثقات الحفاظ  ،إال أنه قد خالؾ من هو
أحفظ منه لحدٌث عطاء أال وهو ابن جُرٌج  ،فابن جرٌج أحفظ لحدٌث عطاء وأوثق فٌه من عبد الملك بن أبً سلٌمان .

قال صالح ابن اإلمام أحمد فً (( مسائله عن أبٌه )) ص : ٕ٘3 /
[ قال أبً  :كان عبد الملك بن أبً سلٌمان من الحفاظ ؛ إال أنه ٌخالؾ ابن جرٌج فً أحادٌث إسناد .
قال أبً  :ابن جرٌج أثبت عندنا منه .
قال أبً  :عمرو بن دٌنار وابن جرٌج أثبت الناس فً عطاء ] .

وحدٌث ابن جرٌج عن عطاء أخرجه عبد الرزاق فً (( المصنؾ )) ( ٖ ) ٕ73 /
ومن طرٌقه البخاري (  ) 373ومسلم ( ٘ ) 33وأبً داود ( ٔٗٔٔ ) وأحمد فً (( المسند )) ( ٖ  ) ٕ3ٙ /وبن خزٌمة
فً (( صحٌحه )) ( ٕ  ) ٖ٘ٙ ، ٖٗ3 /والبٌهقً فً (( السنن الكبرى )) ( ٖ  ) ٕ33 /و أخرجه الطحاوي فً (( شرح
معانً اآلثار )) ( ٗ  ) ٖٖ٘ /من طرٌق ابن جُرٌج قال أخبرنً عطاء عن جابر بن عبد هللا ( فذكر نحوه ) .
ولم ٌذكر هذه الزٌادة .

وقد سبقنً إلى تضعٌؾ هذه الزٌادة الشٌخ حمود التوٌجري ــ رحمه هللا ــ و الشٌخ سلٌمان العلوان ( حفظه هللا ) .

المنٌؾ
لقد سالت الشٌخ عبد العزٌز الطرٌفً عن هذه الزٌادة فقال انها من جهة الصناعة الحدٌثٌة ال تصح
وقال :هً من عبد الملك قطعا ،فقد رواه عنه عشرة رجال ،كلهم نقلوها عنه ،مع ان هناك اختالؾ بٌن بٌن حدٌثه وحدٌت
ابن جرٌج.
ولو صحت الزٌادة فانها ال تدل على شًء ،والعرب تقول هذه المقوله للمرأة حتى لو لم ترها والتً تشقى بعملها وكسبها
وحٌاتها شقاء شدٌدا ،ولعل الراوي ساقها بالمعنى .وهذا جائز ،لكن ان تكون من حدٌث جابر فهذا بعٌد.

عبدهللا العتٌبً
فً درس الشٌخ الطرٌفً المسجل فً شرح نخبة الفكر ،عندما تكلم على الشاذ مثل بزٌادة (ٌحركها) واطال فً ذلك ورد
على من قبلها.

وللفائدةٌ :ضعؾ اٌضا زٌادة (بٌمٌنه) فً حدٌث ٌعقد التسبٌح بٌده ،وقال شذ بها محمد بن قدامة

خلٌل بن محمد
كما هو معروؾ أن حدٌث أبً أمامة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال  .من قرأ آٌة الكرسً دبر كل صالة مكتوبة لم
ٌمنعه من دخول الجنة إال أن ٌموت ؟
جاء من طرٌق محمد بن حِمٌر عن محمد بن زٌاد األلهانً عن أبً أمامة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم .

فرواه الحسٌن بن بشر الطرسوسً

و محمد بن ابراهٌم

وهارون بن داود النجار الطرسوسً

والٌمان بن سعٌد

وأحمد بن هارون

جمٌعهم عن محمد بن حمٌر  ...به باللفظ المتقدم .

إال أن محمد بن إبراهٌم ــ عند الطبرانً فً الكبٌر (  ) ٔٔ3 / 3برقم ( ٕٖ٘ ) 7ــ قد زاد زٌادة ( مُنكرة ) حٌث
زاد (( وقل هو هللا أحد )) .

ومحد بن إبراهٌم هذا هو  :بن العالء بن بن زبرٌق الحمصً  ،ترجمه ابن عدي فً (( الكامل )) (  ) ٘ٗ7 / 7وذكر أنه
كان ٌسرق األحادٌث  ،وذكره ابن الجوزي فً (( الضعفاء والمتروكٌن )) ( ٖ  ) ٖ3 /والحافظ فً (( اللسان )) ( / ٙ
ٓٓٔ )

وٌحضرنً ــ اآلن ــ أن ممن ضعؾ هذه الزٌادة الشٌخ األلبانً فقد حكم ببطالنها  ،والشٌخ العلوان .

شذوذ زٌادة (( إنك ال تخلؾ المٌعاد )) عند األذان .

جاء الحدٌث من طرٌق علً بن عٌاش حدثنا ُ
ش َعٌْب بن أبً حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد هللا أن رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم قال  (( :من قال حٌن ٌسمع النداء  :اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت محمد الوسٌلة
والفضٌلة  ،وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته  ،حلّت له شفاعتً ٌوم القٌامة )) .
وقد رواه هكذا ـ دون الزٌادة ـ جمع من الحفاظ والثقات األثبات  ،وهم :
ٔ ـ علً بن المدٌنً كما عند اإلسماعٌلً فً (( مستخرجه )) كما فً (( الفتح )) ( ٕ . ) ٕٔٔ /
ٕ ـ أحمد بن حنبل كما فً (( مسنده )) ( ٖ  ) ٕ٘ٗ /وعنه أبً داود ( . ) ٕ٘3
ٖ ـ أبو ُزرعة الدمشقً ( عبد الرحمن بن عمرو ) كما عند الطحاوي فً (( شرح معانً اآلثار )) ( ٔ ) ٔٗٙ /
والطبرانً فً (( األوسط )) ( ٘  ) ٘٘ /و (( الصؽٌر )) ( ٔ . ) ٕٗٓ /
ٗ ـ محمد بن ٌحٌى ُ
الذهْ لً كما عند ابن ماجه ( ٕٕ ) 7وابن حبان فً (( صحٌحه )) ( . ) ٔٙ33
٘ ـ البخاري فً (( صحٌحه )) ( ٗٔ ) ٙو  ) ٗ7ٔ3و (( خلق أفعال العباد )) (  ، ) ٔٓ3ومن طرٌقه البؽوي فً ((
شرح السنة )) ( ٕ  ٕ3ٖ /ـ ٗ. ) ٕ3
 ٙـ عمرو بن منصور النسائً عم عند النسائً ( ٕ  ) ٕ7 /ومن طرٌقه ابن السنً فً (( عمل الٌوم واللٌلة )) ( ٘. ) 3
 7ـ محمد بن سهل بن عسكر البؽدادي كما عند الترمذي فً (( جامعه )) ( ٕٔٔ ) .
 3ـ إبراهٌم بن ٌعقوب السعدي الجوزجانً كما عند الترمذي فً (( جامعه )) ( ٕٔٔ ) .
 3ـ موسى بن سهل الرملً كما عند ابن خزٌمة فً (( صحٌحه )) ( ٕٓٗ ) .
ٓٔ ـ العباس بن الولٌد الدمشقً كما عند ابن ماجه ( ٕٕ. )) 7
ٔٔ ـ محمد بن أبً الحسٌن وهو( محمد بن جعفر السمنانً ) كما عند ابن ماجه ( ٕٕ. )) 7
ثم جاء عند البٌهقً فً (( السنن الكبرى )) ( ٔ  ) ٗٔٓ /فرواه من طرٌق محمد بن عوؾ عن علً بن عٌاش  ،وتفرد
محمد بن عوؾ مردود  ،وبخاصة فً مقابلة هوالء األئمة علً بن المدٌنً و أحمد بن حنبل و أبو ُزرعة الدمشقً و محمد
بن ٌحٌى ُ
الذهْ لً و البخاري و الجوزجانً ..

وٌحضرنً اآلن أن ممن ضعؾ هذه الزٌادة الشٌخ األلبانً والشٌخ سلٌمان العلوان .

شذوذ زٌادة ( وإ ّنه ٌنشئ للنار من ٌشاء فٌلقون فٌها ) عند البخاري
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احمد بخور
وهذه أول دفعة فً الحساب ان شاء هللا

ص ُه فً
َارهِ ،و َكانَ َف ّ
ٌز بنُ أبً رَ وّ اد عن َنافِع عن ِ
ابن ُعمَرَ " :أنّ ال ّنبًّ صلى هللا علٌه وسلم َكانَ ٌَ َت َخ ّت ُم فً ٌَس ِ
ع ْب ُد ا ْلع َِز ِ
بَاطِ ِن َكفّ ِه".
قا َل أَبُو دَاوُ َد :قا َل ابنُ إسْ حَ اقَ وأُسَا َم َة ٌَ -عنً ابنَ َزٌْد  -عن َنافِع بإسْ َنا ِد ِه" :فً ٌَمٌِنِ ِه"
ونقل صاحب عون المعبود عن ابن حجر

(قال الحافظ :رواٌة الٌسار فً حدٌث نافع

شاذة ،ومن رواها أٌضا أقل عددا وألٌن حفظا ممن روى الٌمٌن.

انتهى.
الخالصة هً مخالفة بن ابً رواد ألسامة بن زٌد وابن اسحاق فأنهم رووها بٌمٌنه وعبدالعزٌز روى بٌساره

ٕ //حدٌث نافع ،عن ابن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :فضل صالة الجماعة على صالة الرجل وحده
بسبع وعشرٌن درجة

قال الترمذي :عامة من رواه قالوا خمسا وعشرٌن إال ّ ابن عمر ،فإنه قال :سبعا وعشرٌن .قال الحافظ ابن حجر :وعنه
أٌضا رواٌة "خمس وعشرٌن" عند أبً عوانة فً "مستخرجه" وهً شاذة ،وإن كان راوٌها ثقة
َ
ان باب َفضْ ِل ص ََال ِة ا ْلجَ مَا َع ِة.فً الفتح قال ووقع عند أبً عوانة فً مستخرجه من طرٌق أبً أسامة عن عبٌد
ِك َتاب ْاأل َذ ِ

هللا ابن عمر عن نافع فإنه قال فٌه بخمس وعشرٌن وهً شاذة مخالفة لرواٌة

الحفاظ من أصحاب عبٌد هللا

وأصحاب نافع وإن كان راوٌها ثقة.

هللا َعنْ َنافِع أَنَّ ا ْبنَ ُعمَرَ َكانَ إِ َذا د َ
َخ َل فًِ الص ََّال ِة
ٖ //فً البخاري قال حَ َّد َث َنا َعٌَّاش َقا َل حَ َّد َث َنا َع ْب ُد ْاألَعْ لَى َقا َل حَ َّد َث َنا ُع َب ٌْ ُد َّ ِ
َكبَّرَ َورَ َفعَ ٌَ َد ٌْ ِه َوإِ َذا رَ َكعَ رَ َفعَ ٌَ َد ٌْ ِه َوإِ َذا َقا َل َسمِعَ َّ
ك ابْنُ
ْن رَ َفعَ ٌَ َد ٌْ ِه وَ رَ َفعَ َذلِ َ
هللا ُ لِ َمنْ حَ ِم َدهُ رَ َفعَ ٌَ َد ٌْ ِه َوإِ َذا َقا َم مِنْ الرَّ ْك َع َتٌ ِ
صلَّى َّ
ُعمَرَ إِلَى َن ِبً َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم
هللاِ َ
ذكر ابن حجر تنبٌه على زٌادة عند الطحاوي فقال (:تنبٌه :روى الطحاوي حدٌث الباب فً مشكله من طرٌق نصر بن

علً عن عبد األعلى بلفظ " كان ٌرفع ٌدٌه فً كل خفض ورفع وركوع وسجود وقٌام وقعود وبٌن
السجدتٌن وٌذكر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان ٌفعل ذلك " وهذه رواٌة شاذة ،فقد رواه
اإلسماعٌلً عن جماعة من مشاٌخه الحفاظ عن نصر بن علً المذكور بلفظ عٌاش شٌخ البخاري ،وكذا رواه هو وأبو
نعٌم من طرٌق أخرى عن عبد األعلى كذلك )

َن أَ َّن ُهمَا أَ ْخبَرَ اهُ َعنْ أَ ِبً
ْن ا ْل ُم َس ٌَّ ِ
ْن َع ْب ِد ال َّرحْ م ِ
ب َوأَ ِبً َسلَ َم َة ب ِ
ْن شِ هَاب َعنْ َسعٌِ ِد ب ِ
ٗ //فً حدٌث البخاري عن مَالِك َعنْ اب ِ
ْ
ْ
َ
َ
صلَّى َّ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه وَ َسلَّ َم َقا َل إِذا أمَّنَ اإلِمَا ُم فأمنوا فإِن ُه َمنْ وَ افقَ تأمٌِن ُه تأمٌِنَ المَالئِك ِة ؼفِرَ ل ُه مَا تق َّد َم مِنْ ذنبِ ِه
ُهرَ ٌْرَ َة أَنَّ ال َّنبًَِّ َ
صلَّى َّ
َو َقا َل ابْنُ شِ هَاب َو َكانَ رَ سُو ُل َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه وَ َسلَّ َم ٌَقُو ُل آمٌِنَ
هللاِ َ
قال ابن حجر فً شرح الحدٌث((( فائدة  :وقع فً أمالً الجرجانً عن أبً العباس األصم عن بحر بن نصر عن ابن
وهب عن ٌونس فً آخر هذا الحدٌث " وما تأخر " وهً زٌادة شاذة فقد رواه ابن الجارود فً المنتقى عن بحر بن
نصر بدونها ،وكذا رواه مسلم عن حرملة وابن خزٌمة عن ٌونس بن عبد األعلى كالهما عن ابن وهب وكذلك فً جمٌع
الطرق عن أبً هرٌرة إال أنً وجدته فً بعض النسخ من ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبً بكر بن أبً شٌبة كالهما
عن ابن عٌٌنة بإثباتها ،وال ٌصح ،ألن أبا بكر قد رواه فً مسنده ومصنفه بدونها ،وكذلك حفاظ أصحاب ابن عٌٌنة
الحمٌدي وابن المدٌنً وؼٌرهما.
وله طرٌق أخرى ضعٌفة من رواٌة أبً فروة محمد بن ٌزٌد بن سنان عن أبٌه عن عثمان والولٌد ابنً ساج عن سهٌل
عن أبٌه عن أبً هرٌرة)))

صلَّى َّ
ْن مَالِك رَ ضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْن ُه َقا َل د َ
ْن َف َقا َل مَا
َخ َل ال َّنبًِ َ
َّار ٌَ َتٌ ِ
سب ِ
٘ //فً حدٌث َعنْ أَ َن ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َفإِ َذا حَ بْل َم ْم ُدود َب ٌْنَ الس ِ
ت َت َعلَّ َق ْ
َه َذا ا ْلحَ ْب ُل َقالُوا َه َذا حَ بْل ل َِز ٌْ َنبَ َفإِ َذا َف َترَ ْ
ت
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه وَ َسلَّ َم َال حُلوهُ لِ ٌُصَل أَحَ ُد ُك ْم َن َشا َط ُه َفإِ َذا َف َترَ َف ْل ٌَ ْقع ُْد
َف َقا َل ال َّن ِبً َ
ذكر ابن حجر زٌادة شاذة عند ابن خزٌمة ان الحبل لمٌمونة وشذذها فقال ((ووقع فً صحٌح ابن خزٌمة من طرٌق شعبة

عن عبد العزٌز " فقالوا لمٌمونة بنت الحارث " وهً رواٌة شاذة))،
ْن ُعمَرَ رَ ضِ ًَ َّ
ب
هللا مَا ٌَ ْل َبسُ ا ْلمُحْ ِر ُم مِنْ الثٌَا ِ
هللا ُ َع ْن ُهمَا أَنَّ رَ جُال َقا َل ٌَا رَ سُو َل َّ ِ
//ٙروى البخاري َعنْ َنافِع َعنْ َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
صلَّى َّ
او َ
خ َفاؾَ ـــ الحدٌث
ت َو َال ا ْلبَرَ انِسَ وَ َال ا ْل ِ
ٌال ِ
هللا َ
َقا َل رَ سُو ُل َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه وَ َسلَّ َم َال ٌَ ْل َبسُ ا ْلقُ ُمصَ َو َال ا ْل َعمَائِ َم َو َال السَّرَ ِ

قال فً الشرح ((وقد رواه أبو عوانة من طرٌق ابن جرٌج عن نافع بلفظ " ما ٌترك المحرم " وهً شاذة
واالختالؾ فٌها على ابن جرٌج ال على نافع ،ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ " أن رجال قال :ما ٌجتنب المحرم من الثٌاب
" أخرجه أحمد وابن خزٌمة وأبو عوانة فً صحٌحٌهما من طرٌق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه ،وأخرجه
أحمد عن ابن عٌٌنة عن الزهري فقال مرة " ما ٌترك " ومرة " ما ٌلبس" ،وأخرجه المصنؾ فً أواخر الحج من طرٌق
إبراهٌم بن سعد عن الزهري بلفظ نافع ،فاالختالؾ فٌه على الزهري ٌشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى فاستقامت رواٌة
نافع لعدم االختالؾ فٌها ،واتجه البحث المتقدم.

 //ٙفً البخاري َعنْ َع ْل َق َم َة َقا َل ُك ْن ُ
ك حَ اجَ ة َف َخلَ َوا َف َقا َل
َن إِنَّ لًِ إِلَ ٌْ َ
ت مَعَ َع ْب ِد َّ ِ
هللا َفلَقِ ٌَ ُه ع ُْث َمانُ بِمِنى َف َقا َل ٌَا أَبَا َع ْب ِد الرَّ حْ م ِ
هللا أَنْ لَ ٌْسَ لَ ُه حَ اجَ ة إِلَى َه َذا
ك مَا ُك ْنتَ َتعْ َه ُد َفلَمَّا رَ أَى َع ْب ُد َّ ِ
ك ِب ْكرا ُت َذك ُر َ
َن فًِ أَنْ ُن َزوجَ َ
ع ُْث َمانُ َه ْل لَ َ
ك ٌَا أَبَا َع ْب ِد ال َّرحْ م ِ
َ
َّ
َ
ْ
ُ
ْ
َّ
َّ
أَ َشارَ إِلًََّ َف َقا َل ٌَا َعل َق َمة َفا ْن َت َهٌ ُ
ب َمنْ
صلى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه وَ َسل َم ٌَا َمعْ َشرَ ال َّشبَا ِ
ك لَ َق ْد َقا َل لَ َنا ال َّن ِبً َ
ْت إِلَ ٌْ ِه َو ُهوَ ٌَقُو ُل أمَا لَئِنْ قُلتَ ذلِ َ
اسْ َت َطاعَ ِم ْن ُك ْم ا ْلبَا َء َة َف ْل ٌَ َت َزوَّ جْ َو َمنْ لَ ْم ٌَسْ َتطِ عْ َف َعلَ ٌْ ِه بِالص َّْو ِم َفإِ َّن ُه لَ ُه ِوجَ اء
ووردت زٌادة فلقٌه عثمان بالمدٌنة وهً شاذة قال فً الفتح ((قوله (فلقٌه عثمان بمنى) كذا وقع فً أكثر الرواٌات.

وفً رواٌة زٌد بن أبً أنٌسة عن األعمش عند ابن حبان " بالمدٌنة " وهً

شاذة)).

وذكر كذلك فً نفس رواٌة ابن حبان زٌادة اخرى فقال ((ووقع فً رواٌة ابن حبان المذكورة " فإنه له وجاء وهو
اإلخصاء " وهً زٌادة مدرجة فً الخبر لم تقع إال فً طرٌق زٌد بن أبً أنٌسة هذه ،وتفسٌر الوجاء باإلخصاء فٌه
نظر)).

ث َعنْ َعلًِ رَ ضِ ًَ َّ
ت ال َّن َّزا َل ْبنَ َس ْبرَ َة ٌُحَ د ُ
 //7حدٌث البخاري من طرٌق ُ
شعْ َب ُة حَ َّد َث َنا َع ْب ُد ا ْل َملِكِ بْنُ َم ٌْسَرَ َة َسمِعْ ُ
هللا ُ َع ْن ُه
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
ْ
َ
اس فًِ رَ حَ َب ِة الكوف ِة حَ تى حَ ضَرَ ت صَالة ال َعصْ ِر ث َّم أتًَِ بِمَاء فش ِربَ وَ َؼ َس َل َوجْ َه ُه
أَ َّن ُه َ
صلَّى الظ ْهرَ ُث َّم َق َع َد فًِ حَ َوائ ِِج الن ِ
ْ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
َو ٌَ َد ٌْ ِه َو َذ َكرَ رَ أ َس ُه َو ِرجْ لَ ٌْ ِه ُث َّم َقا َم َف َش ِربَ َفضْ لَ ُه َوه َُو َقائِم ُث َّم َقا َل إِنَّ َناسا ٌَ ْكرَ ُهونَ الشرْ بَ قٌَِاما َوإِنَّ ال َّن ِبًَّ َ
ص َنعْ ُ
ت
ص َنعَ م ِْث َل مَا َ
َو َسلَّ َم َ
قال ابن حجر ((ومن رواٌة أبً الولٌد عن شعبة ذكر الؽسل والتثلٌث فً الجمٌع ،وهً شاذة مخالفة لرواٌة
أكثر أصحاب شعبة ،والظاهر أن الوهم فٌها من الراوي عند أحمد بن إبراهٌم الواسطً شٌخ اإلسماعٌلً فٌها فقد ضعفه
الدار قطنً))

طر ُمحَ مَّد س ْ
هللا ُ َع ْن ُه لَمَّا اسْ ُت ْخلِؾَ َك َتبَ لَ ُه َو َكانَ َن ْقشُ ا ْل َخا َتم َث َال َث َة أَسْ ُ
 //3فً حدٌث َعنْ أَ َنس أَنَّ أَبَا َب ْكر رَ ضِ ًَ َّ
َطر َورَ سُو ُل
ِ
هللاِ س ْ
َس ْطر َو َّ
َطر وهذا فً الصحٌح كما روى البخاري وؼٌر
وهناك رواٌة شاذة وهً ان المكتوب على الخاتم ال اله اال هللا محمد رسول هللا قال عنها ابن حجر فً الفتح ((هذا ظاهره
أنه لم ٌكن فٌه زٌادة على ذلك ،لكن أخرج أبو الشٌخ قً " أخالق النبً صلى هللا علٌه وسلم " من رواٌة عرعرة بن البرند
بكسر الموحدة والراء بعدها نون ساكنة ثم دال عن عزرة بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء ابن ثابت عن ثمامة عن

أنس قال " كان فص خاتم النبً صلى هللا علٌه وسلم حبشٌا مكتوبا علٌه ال إله إال هللا محمد رسول هللا "
وعرعرة ضعفه ابن المدٌنً ،وزٌادته هذه شاذة))

صلَّى َّ
 //3فً البخاري من حدٌث َعنْ أَ ِبً ُهرَ ٌْرَ َة رَ ضِ ًَ َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه وَ َسلَّ َم أَ َّن ُه َقا َل َال ٌُ ْل َد ُغ ا ْلم ُْؤمِنُ مِنْ جُحْ ر
هللا ُ َع ْن ُه َعنْ ال َّن ِبً َ
ْن
َواحِد مَرَّ َتٌ ِ

قال ابن حجر ((قوله( :من جحر) زاد فً رواٌة الكشمٌهنً والسرخسً " واحد " ووقع فً بعض النسخ من " جحر
حٌة " وهً زٌادة شاذة)).

ٓٔ //ذكرالشوكانً عن جابر( :أن رجال من أسلم جاء إلى النبً صلى َّ
هللا علٌه وآله وسلم فاعترؾ بالزنا فأعرض عنه
حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال :أبك جنون قال :ال .قال :أحصنت قال :نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته
الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبً صلى َّ
هللا علٌه وآله وسلم :خٌرا و صلى علٌه).
فقال ((رواه البخاري فً صحٌحه ورواه أحمد وأبو داود والنسائً والترمذي وصححه وقالوا( :ولم ٌصل علٌه) ورواٌة
اإلثبات أولى)) ثم قال :
((حدٌث جابر أخرجه البخاري باللفظ الذي ذكره المصنؾ عن محمود بن ؼٌالن عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
عن أبً سلمة عنه وقال :لم ٌقل ٌونس وابن جرٌج عن الزهري وصلى علٌه وعلل بعضهم هذه الزٌادة أعنً قوله (فصلى
علٌه) بأن محمد بن ٌحٌى لم ٌذكرها وهو أضبط من محمود بن ؼٌالن .قال :وتابع محمد بن ٌحٌى نوح بن حبٌب وقال
ؼٌره كذا روي عن عبد الرزاق والحسن بن علً ومحمد بن المتوكل ولم ٌذكروا الزٌادة وقال :ما أرى مسلما ترك حدٌث
محمود بن ؼٌالن إال لمخالفة هؤالء وقد خالؾ محمودا أٌضا إسحاق بن إبراهٌم الحنظلً المعروؾ بابن راهوٌه وحمٌد
بن زنجوٌه وأحمد بن منصور الرمادي وإسحاق بن إبراهٌم الدٌري فهؤالء ثمانٌة من أصحاب عبد الرزاق خالفوا محمودا
وفٌهم هؤالء الحفاظ إسحاق بن راهوٌه ومحمد بن ٌحٌى الذهلً وحمٌد بن زنجوٌه .وقد أخرجه مسلم فً صحٌحه عن
إسحاق عن عبد الرزاق ولم ٌذكر لفظه ؼٌر أنه قال نحو رواٌة عقٌل.
وحدٌث عقٌل الذي أشار إلٌه لٌس فٌه ذكر الصالة .وقال البٌهقً :ورواه البخاري عن محمود بن ؼٌالن عن عبد الرزاق

إال أنه قال( :فصلى علٌه) وهو
خالفه انتهى.

خطأ إلجماع أصحاب عبد الرزاق على خالفه ثم إجماع أصحاب الزهري على

وعلى هذا تكون زٌادة قوله (وصلى علٌه) شاذة))
صلَّى َّ
صلَّى َعلَ ٌْ ِه لَ ْم ٌَقُ ْل
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َخٌْرا وَ َ
الكن كأن البخاري اعتمد هذه الزٌادة فقال بعد ذكر الحدٌث (( َف َقا َل لَ ُه ال َّن ِبً َ
صلَّى َعلَ ٌْ ِه ُسئِ َل أَبُو َع ْب ِد َّ
َ
صلَّى َعلَ ٌْ ِه ٌَصِ ح َقا َل رَ َواهُ َمعْ مَر قٌِ َل ل ُه رَ َواهُ َؼ ٌْ ُر َمعْ مَر
هللاِ َف َ
هْري َف َ
ٌُو ُنسُ َوابْنُ ُجرَ ٌْج َعنْ الز ِ
َقا َل َال))
وقال ابن حجر ((وله (ولم ٌقال ٌونس وابن جرٌج عن الزهري :وصلى علٌه) أما رواٌة ٌونس فوصلها المؤلؾ رحمه هللا
كما تقدم فً " باب رجم المحصن " ولفظه " فأمر به فرجم وكان قد أحصن " وأما رواٌة ابن جرٌج فوصلها مسلم مقرونة
برواٌة معمر ولم ٌسق المتن وساقه إسحاق شٌخ مسلم فً مسنده وأبو نعٌم من طرٌقه فلم ٌذكر فٌه " وصلى علٌه".
قوله (سئل أبو عبد هللا هل قوله " فصلى علٌه " ٌصح أم ال؟ قال :رواه معمر ،قبل له :هل رواه ؼٌر معمر؟ قال :ال) وقع
هذا الكالم فً رواٌة المستملً وحده عن الفربري ،وأبو عبد هللا هو البخاري ،وقد اعترض علٌه فً جزمه بأن معمرا
روى هذه الزٌادة مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن ؼٌالن عن عبد الرزاق ،وقد خالفه العدد الكثٌر من الحفاظ
فصرحوا بأنه لم ٌصل علٌه ،لكن ظهر لً أن البخاري قوٌت عنده رواٌة محمود بالشواهد ،فقد أخرج عبد الرزاق أٌضا
وهو فً السنن ألبً قرة من وجه آخر عن أبً أمامة ابن سهل بن حنٌؾ فً قصة ماعز قال " فقٌل ٌا رسول هللا أتصلً
علٌه؟ قال :ال.
قال :فلما كان من الؽد قال :صلوا على صاحبكم ،فصلى علٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم والناس " فهذا الخبر ٌجمع
االختالؾ فتحمل رواٌة النفً على أنه لم ٌصل علٌه حٌن رجم ،ورواٌة اإلثبات على أنه صلى هللا علٌه وسلم صلى علٌه
فً الٌوم الثانً ،وكذا طرٌق الجمع لما أخرجه أبو داود عن برٌدة " أن النبً صلى هللا علٌه وسلم لم ٌأمر بالصالة على
ماعز ولم ٌنه عن الصالة علٌه " وٌتأٌد بما أخرجه مسلم من حدٌث عمران بن حصٌن فً قصة الجهنٌة التً زنت
ورجمت " أن النبً صلى هللا علٌه وسلم صلى علٌها ،فقال له عمر :أتصلً علٌها وقد زنت؟ فقال :لقد تابت توبة لو
قسمت بٌن سبعٌن لوسعتهم " وحكى المنذري قول من حمل الصالة فً الخبر على الدعاء ،ثم قال :فً قصة الجهنٌة داللة
على توهٌن هذا االحتمال))

الدفعة الثانٌة من الحساب

ٔ///فً البخاري َعنْ أَ ِبً جَ ْمرَ َة َقا َلُ :ك ْن ُ
ك َسهْما
ٌرهَِ ،ف َقا َل :أَقِ ْم ِع ْندِي حَ َّتى أَجْ َع َل لَ َ
ت أَ ْق ُع ُد مَعَ اب ِ
ْن َعبَّاس ٌُجْ لِ ُسنًِ َعلَى س َِر ِ
مِنْ مَالًِ.
صلَّى َّ
َفأ َ َقم ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه وَ َسلَّ َم َ -قا َل:
ْس لَمَّا أَ َت ْوا ال َّن ِبًَّ َ -
ْنُ ،ث َّم َقا َل :إِنَّ َو ْف َد َع ْب ِد ا ْل َقٌ ِ
ْت َم َع ُه َش ْهرَ ٌ ِ
َمنْ ا ْل َق ْو ُم  -أَ ْو َمنْ ا ْل َو ْف ُد؟ َ -قالُوا :رَ بٌِ َع ُة.
َقا َلَ :مرْ حَ با ِبا ْل َق ْوم  -أَ ْو ِبا ْلوَ ْف ِد َ -ؼ ٌْرَ َخ َزاٌَا َو َال َندَامَىَ .ف َقالُواٌَ :ا رَ ُسو َل َّ
ك إِ َّال فًِ ال َّشه ِْر ا ْلحَ رَ ِام،
هللاِ ،إِ َّنا َال َنسْ َتطِ ٌ ُع أَنْ َنأْتٌِ َ
ِ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ُ
َّ
ِنْ
ار ُمضَرَ َ ،فمُرْ َنا ِبأَمْر َفصْ ل ُن ْخ ِبرْ ِب ِه َمنْ وَ رَ ا َء َناَ ،و َن ْد ُخ ْل ِب ِه الجَ َّن َةَ ،وسَألوهُ َعنْ األ ْش ِر َب ِة.
ف
ك
م
ً
ل
ا
ك َه َذا
حَ
َو َب ٌْ َن َنا َو َب ٌْ َن َ
ِ
اّلل َوحْ َدهُ؟
اّلل َوحْ َدهَُ ،قا َل :أَ َت ْد ُرونَ مَا ْاإلٌِ َمانُ ِب َّ ِ
َان ِب َّ ِ
َفأَمَرَ ُه ْم ِبأَرْ بَع َو َنهَا ُه ْم َعنْ أَرْ بَع :أَمَرَ ُه ْم ِب ْاإلٌِم ِ
َقالُواَّ :
هللا ُ َورَ سُول ُ ُه أَعْ لَ ُم.
الز َكاةِ ،وَ صِ ٌَا ُم رَ َمضَانَ َ ،وأَنْ ُتعْ ُ
هللا ُ َوأَنَّ ُمحَ َّمدا رَ سُو ُل َّ
َقا َلَ :شهَا َدةُ أَنْ َال إِلَ َه إِ َّال َّ
هللاَِ ،وإِ َقا ُم الص ََّالةَِ ،وإٌِ َتا ُء َّ
طوا مِنْ ا ْلم َْؽ َن ِم
ا ْل ُخ ُمسَ .
ت َ -و ُر َّبمَا َقا َل :ا ْل ُم َقٌَّر َ -و َقا َل :احْ َف ُ
َ
ظوهُنَّ َ ،وأَ ْخ ِبرُوا بِ ِهنَّ َمنْ
ٌِرَ ،وا ْلم َُز َّف ِ
ِ
َو َنهَا ُه ْم َعنْ أرْ بَعَ :عنْ ا ْلحَ ْن َت ِمَ ،والدبَّا ِءَ ،وال َّنق ِ
َورَ ا َء ُك ْم.

قال ابن حجر (( وأما ما وقع عنده فً الزكاة من هذا الوجه من زٌادة الواو فً قوله " شهادة أن ال إله إال هللا
" فهً زٌادة شاذة لم ٌتابع علٌها حجاج بن منهال أحد))
وقال (( وأما ما وقع فً كتاب الصٌام من السنن الكبرى للبٌهقً من طرٌق أبً قالبة الرقاشً عن أبً زٌد الهروي عن

قرة فً هذا الحدٌث من زٌادة ذكر الحج ولفظه " وتحجوا البٌت الحرام " ولم ٌتعرض لعدد فهً
رواٌة شاذة ،وقد أخرجه الشٌخان ومن استخرج علٌهما والنسائً وابن خزٌمة وابن حبان من طرٌق قرة لم ٌذكر أحد
منهم الحج ،وأبو قالبة تؽٌر حفظه فً آخر أمره فلعل هذا مما حدث به فً التؽٌر ،وهذا بالنسبة لرواٌة أبً جمرة.
وقد ورد ذكر الحج أٌضا فً مسند اإلمام أحمد من رواٌة أبان العطار عن قتادة عن سعٌد بن المسٌب  -وعن عكرمة -
عن ابن عباس فً قصة وفد عبد قٌس.
وعلى تقدٌر أن ٌكون ذكر الحج فٌه محفوظا فٌجمع فً الجواب عنه بٌن الجوابٌن المتقدمٌن فٌقال :المراد باألربع ما عدا
الشهادتٌن وأداء الخمس.
وهللا أعلم)).

ْن َعبَّاس أَ َّن ُه َتوَ ضَّأ َ َف َؽ َس َل َوجْ َه ُه أَ َخ َذ ؼَرْ َفة مِنْ مَاء َف َمضْ مَضَ بِهَا َواسْ َت ْن َشقَ ُث َّم أَ َخ َذ ؼَرْ َفة مِنْ مَاء َفجَ َع َل بِهَا
َٕ ///عنْ اب ِ
َه َك َذا أَضَا َفهَا إِلَى ٌَ ِد ِه ْاأل ُ ْخرَ ى َف َؽ َس َل ِب ِهمَا َوجْ َه ُه ُث َّم أَ َخ َذ ؼَرْ َفة مِنْ مَاء َف َؽ َس َل ِبهَا ٌَ َدهُ ا ْل ٌُ ْم َنى ُث َّم أَ َخ َذ ؼَرْ َفة مِنْ مَاء َف َؽ َس َل ِبهَا
ٌَ َدهُ ا ْلٌُسْ رَ ى ُث َّم َم َس َح ِبرَ ْأسِ ِه ُث َّم أَ َخ َذ ؼَرْ َفة مِنْ مَاء َفرَ شَّ َعلَى ِرجْ لِ ِه ا ْل ٌُ ْم َنى حَ َّتى َؼ َسلَهَا ُث َّم أَ َخ َذ ؼَرْ َفة أ ُ ْخرَ ى َف َؽ َس َل ِبهَا ِرجْ لَ ُه
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه وَ َسلَّ َم ٌَ َت َوضَّأ ُ
صلَّى َّ
ٌَعْ نًِ ا ْلٌُسْ رَ ى ُث َّم َقا َل َه َك َذا رَ أٌَ ُ
هللا َ
ْت رَ سُو َل َّ ِ
قال ابن حجر(( وأما ما وقع عند أبً داود والحاكم " فرش على رجله الٌمنى وفٌها النعل ،ثم مسحها بٌدٌه ٌد فوق القدم
وٌد تحت النعل " فالمراد بالمسح تسٌٌل الماء حتى ٌستوعب العضو ،وقد صح أنه صلى هللا علٌه وسلم كان ٌتوضأ فً

النعل كما سٌأتً عند المصنؾ من حدٌث ابن عمر ،وأما قوله " :تحت النعل " :فإن لم ٌحمل على التجوز
عن القدم وإال فهً رواٌة شاذة وراوٌها هشام بن سعد ال ٌحتج بما تفرد به فكٌؾ إذا خالؾ))

بل هً شاذة

ٖ///كتاب الوضوء.
ْن َوا ْلمَا ِء.
باب مَا ٌَ َق ُع مِنْ ال َّنجَ اسَا ِ
ت فًِ ال َّسم ِ

ْن َع ْب ِد َّ
ْن شِ هَاب َعنْ ُع َب ٌْ ِد َّ
ْن َمسْ عُود
الحدٌث :حَ َّد َث َنا َعلًِ بْنُ َع ْب ِد َّ ِ
ْن ُع ْت َب َة ب ِ
هللاِ ب ِ
هللاِ ب ِ
هللا َقا َل حَ َّد َث َنا َمعْ ن َقا َل حَ َّد َث َنا مَالِك َعنْ اب ِ
ت فًِ َسمْن َف َقا َل ُخ ُذوهَا َومَا حَ ْولَهَا َف ْ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ُسئِ َل َعنْ َفأْرَ ة َس َق َط ْ
اطرَ حُوهُ
ْن َعبَّاس َعنْ َم ٌْمُو َن َة أَنَّ ال َّن ِبًَّ َ
َعنْ اب ِ
ُ
َ
ْن َعبَّاس َعنْ َم ٌْمُو َن َة
َقا َل َمعْ ن حَ َّدث َنا مَالِك مَا َال أحْ صِ ٌ ِه ٌَقُو ُل َعنْ اب ِ
قال فً الشرح الشرح(( :وإنما أورد البخاري كالم معن وساق حدٌثه بنزول  -بالنسبة لإلسناد الذي قبله  -مع موافقته له
فً السٌاق لإلشارة إلى االختالؾ على مالك فً إسناده ،فرواه أصحاب الموطأ عنه واختلفوا ،فمنهم من ذكره عنه هكذا
كٌحٌى بن ٌحٌى وؼٌره ،ومنهم من لم ٌذكر فٌه مٌمونة كالقعنبً وؼٌره ،ومنهم من لم ٌذكر فٌه ابن عباس كأشهب وؼٌره،
ومنهم من لم ٌذكر فٌه ابن عباس وال مٌمونة كٌحٌى بن بكٌر وأبً مصعب ،ولم ٌذكر أحد منهم لفظة " جامد " إال عبد
الرحمن بن مهدي ،وكذا ذكرها أبو داود الطٌالسً فً مسنده عن سفٌان بن عٌٌنة عن ابن شهاب ،ورواه الحمٌدي والحفاظ
من أصحاب ابن عٌٌنة بدونها وجودوا إسناده فذكروا فٌه ابن عباس ومٌمونة وهو الصحٌح ،وراوه عبد الرزاق عن معمر
عن ابن شهاب مجودا ،وله فٌه عن ابن شهاب إسناد آخر عن سعٌد بن المسٌب عن أبً هرٌرة ولفظه " سئل رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم عن الفأرة تقع فً السمن ،قال :إذا كان جامدا فألقوها وما حولها ،وإن كان مائعا فال تقربوه " وحكى
الترمذي عن البخاري أنه قال فً رواٌة معمر هل هذه :هً خطأ.
وقال ابن أبً حاتم عن أبٌه :إنها وهم.
وأشار الترمذي إلى أنها شاذة.
وقال الذهلً فً الزهرٌات :الطرٌقان عندنا محفوظان ،لكن طرٌق ابن عباس عن مٌمونة أشهر.
وهللا أعلم.
وقد استشكل ابن التٌن إٌراد البخاري كالم معن هذا مع كونه ؼٌر مخالؾ لرواٌة إسماعٌل ،وأجٌب بأن مراده أن إسماعٌل
لم ٌنفرد بتجوٌد إسناده.
وظهر لً وجه آخر وهو أن رواٌة معن المذكورة وقعت خارج الموطأ هكذا ،وقد رواها فً الموطأ فلم ٌذكر ابن عباس
وال مٌمونة ،كذا أخرجه اإلسماعٌلً وؼٌره من طرٌقه ،فأشار المصنؾ إلى أن هذا االختالؾ ال ٌضر ،ألن مالك كان
ٌصله تارة وٌرسله تارة ،ورواٌة الوصل عنه مقدمة قد سمعه منه معن بن عٌسى مرارا وتابعه ؼٌره من الحفاظ)).

صلَّى َّ
ْن َعبَّاس َقا َل أَ ْق َب ْل ُ
َٗ ///عنْ ْاألَعْ رَ ِج َقا َل َسمِعْ ُ
هللا بْنُ ٌَسَار م َْولَى َم ٌْمُو َن َة َز ْو ِج ال َّن ِبً َ
ت أَ َنا َو َع ْب ُد َّ ِ
هللا ُ
ت ُع َمٌْرا م َْولَى اب ِ
َ
َ
َ
َ
صلَّى هللا َُّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ار ِ
َاري أق َب َل ال َّن ِبً َ
ثب ِ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم حَ َّتى َد َخ ْل َنا َعلَى أَ ِبً ُج َهٌ ِْم ب ِ
َاري َف َقا َل أبُو ال ُج َهٌ ِْم األنص ِ
ْن الص َّم ِة األنص ِ
ْن الحَ ِ
صلَّى َّ
َار َف َم َس َح
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم مِنْ َنحْ ِو بِ ْئ ِر جَ مَل َفلَقِ ٌَ ُه رَ جُل َف َسلَّ َم َعلَ ٌْ ِه َفلَ ْم ٌَ ُر َّد َعلَ ٌْ ِه ال َّنبًِ َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم حَ َّتى أَ ْق َب َل َعلَى ا ْل ِ
جد ِ
ِب َوجْ ِه ِه َو ٌَ َد ٌْ ِه ُث َّم رَ َّد َعلَ ٌْ ِه الس ََّال َم
قال ابن حجر (( قوله( :فمسح بوجهه وٌدٌه) وللدارقطنً من طرٌق أبً صالح عن اللٌث " فمسح بوجهه وذراعٌه " كذا
للشافعً من رواٌة أبً الحوٌرث ،وله شاهد من حدٌث ابن عمر أخرجه أبو داود ،لكن خطأ الحفاظ رواٌته فً رفعه
وصوبوا وقفه ،وقد تقدم أن مالكا أخرجه موقوفا بمعناه وهو الصحٌح ،والثابت فً حدٌث أبً جهٌم أٌضا بلفظ " ٌدٌه " ال

ذراعٌه فإنها رواٌة

شاذة مع ما فً أبً الحوٌرث وأبً صالح من الضعؾ))

صلَّى َّ
ت ِاالحْ تِ َال َم َورَ سُو ُل َّ
َ٘ ///عنْ َع ْب ِد َّ
حمَار أَ َتان َوأَ َنا ٌ َْو َمئِذ َق ْد َناه َْز ُ
ْن َعبَّاس أَ َّن ُه َقا َل أَ ْق َب ْل ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ت رَ اكِبا َعلَى ِ
هللاِ َ
هللاِ ب ِ
َخ ْل ُ
ت ْاألَ َتانَ َترْ َت ُع َود َ
ت َوأَرْ َس ْل ُ
ض الصَّؾ َف َن َز ْل ُ
جدَار َفمَرَ رْ ُ
ت فًِ الصَّؾ
ت َب ٌْنَ ٌَ َديْ َبعْ ِ
اس بِمِنى إِلَى َؼٌ ِْر ِ
َو َسلَّ َم ٌُصَلً بِال َّن ِ
ك َعلًََّ أَحَ د
َفلَ ْم ٌُ ْنكِرْ َذلِ َ
قال ابن الحجر فً الشرح:
((قولهٌ( :صلً بالناس بمنى) كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري ،ووقع عند مسلم من رواٌة ابن عٌٌنة " بعرفة " قال

النوويٌ :حمل ذلك على أنهما قضٌتان ،وتعقب بأن األصل عدم التعدد وال سٌما مع اتحاد مخرج الحدٌث ،فالحق أن قول
ابن عٌٌنة " بعرفة " شاذ)).

أبو تٌمٌة إبراهٌم

تعقٌب على شذوذ زٌادة ٌحركها

أقول  :الصواب فً هذه الزٌادة أنها منكرة  ،فراوٌها زائدة بن قدامة لم ٌزد على من خالفهم من الرواة بل أبدل جملة ٌشٌر
بها بجملة ٌحركها ٌدعو بها  ،فكأنها رواها بالمعنى فتوسع فٌه  ،و قد أشار إلى هذا البٌهقً فً السنن ٕ ٖٔٔ/حٌث قالبعد
أن أسند رواٌة زائدة  :فٌحتمل أن ٌكون المراد بالتحرٌك اإلشارة بها ال تكرٌر تحرٌكها فٌكون موافقا لرواٌة بن الزبٌر
وهللا تعالى أعلم .
فالذي ٌظهر أنها جملة منكرة  ،و تأوٌل البٌهقً له وجه  ،و لٌست هً من باب الزٌادات  ،بل هً مخلفة مع الباٌن اللفظً
 ،و هللا أعلم

و كتب أبو محمد المٌلً

خلٌل بن محمد
نكارة لفظة (( وأبٌه )) فً حدٌث (( أفلح وأبٌه وإن صدق ))

فقد جاء الحدٌث من طرٌق مالك عن عمّه أبً سهٌل عن أبٌه أنه سمع طلحة بن عبٌد هللا ٌقول  :جاء رجل إلى رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم من أهل نجد  ،ثائر الرأس  ،نسمع دوي صوته وال نفقه ما ٌقول  ،حتى دنا من رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم  ،فإذا هو ٌسأل عن اإلسالم فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم (( :خمس صلوات فً الٌوم واللٌلة )) فقال :
هل علً ؼٌرهن ؟ قال  (( :ال  ،إال أن تطوع  ،وصٌام شهر رمضان )) فقال  :هل علً ؼٌره ؟ فقال  (( :ال  ،إال أن
تطوع )) وذكرله رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الزكاة  ،فقال  :هل علً ؼٌرها ؟ قال  (( :ال  ،إال أن تطوع )) قال :
فأدبر الرجل وهو ٌقول  :وهللا ال أزٌد على هذا وال أنقص منه  ،فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  (( :أفلح إن صدق
)) .
الحدٌث أخرجه مالك فً (( الموطأ )) ( ٔ  ) ٔ7٘ /والبخاري (  ) ٙ3٘ٙ ( ، ) ٕٙ73 ( ، ) ٔ33ٔ ( ، ) ٗٙومسلم (
ٔٔ ) وأبو داود ( ٔ ) ٖ3والنسائً ( ٔ  ٕٕٙ /ــ  ) ٕٕ3و ( ٗ  ) ٕٔٔ /والشافعً فً (( مسنده )) ( ٔ ) ٕٖٗ /
وأحمد فً (( مسنده )) ( ٔ  ) ٕٔٙ /وابن حبان فً (( صحٌحه )) ( ٕٗ ) ٔ7وابن الجارود فً (( المنتقى )) ( ٗٗٔ )
والبزار ( ٖ  ) ٔٗ3 __ ٔٗ3 /والبؽوي فً (( شرح السنة )) ( ٔ  ٔ3 /ــ  ) ٔ3والاللكائً فً (( شرح أصول اعتقاد
أهل السنة والجماعة )) ( ٘ٗ٘ٔ ) والمروزي فً (( تعظٌم قدر الصالة )) ( ٔ . ) ٗٓ3 /

إال أنه قد تفرّد بلفظة (( وأبٌه )) إسماعٌل بن جعفر المدنً  ،أخرجها مسلم ( ٔ  ) ٔ٘ٓ /وأبو داود ( ٕ) ٖٕٕ٘ ( ) ٖ3
والنسائً فً (( الكبرى )) ( ٕ  ) ٙٔ /وابن خزٌمة فً (( صحٌحه )) ( ٔ  ) ٔ٘3 /والدامً ( ٔٗ٘ٔ ) والبٌهقً فً ((
السنن الكبرى )) ( ٕ  ) ٗٙٙ /و ( ٗ  ) ٕٓٔ /وابن منده فً (( اإلٌمان )) ( ٔ  ) ٕ3ٓ /وابن عبد الب ّر فً (( التمهٌد ))
(  ٔ٘3 / ٔٙــ  ) ٔ٘3من طرٌق إسماعٌل بن جعفر عن أبً سهٌل عن أبٌه عن طلحة بن عبٌد هللا عن النبً صلى هللا
علٌه وسلم بهذا الحدٌث نحو حدٌث مالك ؼٌر أنه قال  :فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  (( :أفلح وأبٌه إن صدق ))
أو (( دخل الجنة وأبٌه إن صدق )) .

وقد أنكر هذه اللفظه اإلمام ابن عبد البر فً (( التمهٌد )) ( ٗٔ  ) ٖٙٔ /فقال  [ :لفظة منكرة  ،تردّها اآلثار الصحاح ] .
وكذلك ممن أنكرها الشٌخ األلبانً كما فً (( الصحٌحه )) ( ٔ  ، ) ٕٕٖ /وذكر ـ رحمه هللا ـ أنه تكلم علٌها فً (( المجلد
العاشر )) من (( الضعٌفة )) برقم ( ٕ ) ٗ33وال تطوله ٌدي اآلن .
وممن أشار إلى نكارتها الشٌخ العلوان فً كتابه (( القول الرشٌد )) ص ٖٗ .

وعلى فرض صحة هذا اللفظه فلها عدّة أجوبه  ،أذكر بعضها على عُجالة :
قال البؽوي فً (( شرح السنة )) ( ٓٔ : ) ٙ /
[ قٌل  :تلك كلمة جرت على لسانه على عادة الكالم الجاري على األلسن  ،ال على قصد القسم  ،وكانت العرب تستعملها
كثٌرا فً خطابها تؤكد بها كالمها ال على وجه التعظٌم  ،والتهً إنما وقع عنه إذا كان على وجه التوقٌر  ،والتعظٌم له ،
كالحالؾ باّلل ٌقصد بذكر هللا سبحانه وتعالى فً ٌمٌنه التعظٌم  ،والتوقٌر ٌدل علٌه أن فٌه ذكر أبً األعرابً  ،وال ٌحلؾ
بأبً الؽٌر تعظٌما  ،وتوقٌرا  ،وقٌل  :فٌه إضمار  ،معناه  :ورب أبٌه  ،كما سبق فً تأوٌل اآلٌة  ،وإنما نهاهم عن ذلك ،
ألنهم لم ٌكونوا ٌضمرون ذلك فً أٌمانهم  ،وإنما كان مذهبهم فً ذلك مذهب التعظٌم آلبائهم  ،وهللا أعلم ] .

قال ابن عبد البر فً (( التمهٌد )) ( : ) ٔ٘3 / ٔٙ
[وهذه لفظة إن صحت فهً منسوخة  ،لنهً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن الحلؾ باآلباء وبؽٌر هللا  ،وقد ذكرنا ذلك
فٌما سلؾ من كتابنا هذا ] .
وقال الحافظ ابن حجر فً (( الفتح )) ( ٔ : ) ٖٕٔ/
[ وقع عند مسلم من رواٌة إسماعٌل بن جعفر المذكورة (( أفلح وأبٌه إن صدق )) أو (( دخل الجنة وأبٌه إن صدق )) ،
وألبً داود مثله لكن بحذؾ (( أو ))  ،فإن قٌل  :ما الجامع بٌن هذا وبٌن النهى عن الحلِؾ باآلباء ؟ أجٌب بأن ذلك كان
قبل النهً  ،أو بأنها كلمة جارٌة على اللسان ال ٌقصد بها الحلؾ  ،كما جرى على لسانهم عقرى  ،حلقى  ،وما أشبه ذلك ،
أو فٌه إضمار اسم الرب كأنه قال  :ورب أبٌه  ،وقٌل  :هو خاص وٌحتاج إلى دلٌل  ،وحكى السهٌلً عن بعض مشاٌخه
أنه قال  :هو تصحٌؾ  ،وإنما كان وهللا  ،فقصرت الالمان  ،واستنكر القرطبً هذا وقال  :إنه ٌجزم الثقة بالرواٌات
الصحٌحة  ،وؼفل القرافً فادعى أن الرواٌة بلفظ  :وأبٌه لم تصح  ،ألنها لٌست فً الموطأ  ،وكأنه لم ٌرتض الجواب
فعدل إلى رد الخبر  ،وهو صحٌح ال مرٌة فٌه  ،وأقوى األجوبة األوالن ] .
وقال ابن الصالح فً (( صٌانة صحٌح مسلم )) ص ٖ٘ :
[وقوله فً رواٌة أخرى  (( :أفلح وأبٌه إن صدق )) لٌس حلِفا بأبٌه  ،وإنما هذه كلمة جرت عادة العرب بأنهم ٌبدؤون بها
كالمهم  ،قصد لِ َقسَم ُمحَ قّق  ،وهللا أعلم ]

عبدهللا العتٌبً
الشٌخ الراٌة :

لعلً ال أوافق على شذوذ هذه اللفظه ،فهً ثابته ،وما حمل من ضعفها من أهل العلم هو أنها حلؾ بؽٌر هللا.

فاسماعٌل من الثقات الذٌن ال ٌوهمون اال بوضوح جلً ،والقرائن هنا تدل على صدقة ،فهذه اللفظة جاءت عن النبً فً
الصحٌح أٌضا (وابٌه) وؼٌره وقالها النبً فً ؼٌر ما حدٌث وفً ؼٌر ما موطن منها منه الثابت سنده ومنه الضعٌؾ لكنه
كثٌره ٌدل على ورودها على السنه العرب:

ٔ-ما اخرجه مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة حدثنا شرٌك عن عمارة وابن شبرمة عن أبً زرعة عن أبً هرٌرة
قال جاء رجل إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم فقال من أحق الناس بحسن الصحبة ،فقال نعم وأبٌك لتنبأن........الخ.

ٕ  -ما خرجه احمد قال حدثنا عبد هللا حدثنً أبً ثنا إسماعٌل ثنا ٌحٌى بن أبً كثٌر عن أبً إسحاق حدثنً رجل من بنً
ؼفار فً مجلس سالم بن عبد هللا حدثنً فالن قال أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أتً بطعام من خبز ولحم فقال ناولنً

الذراع فنوول ذراعا فأكلها قال ٌحٌى ال اعلمه إال هكذا ثم قال ناولنً الذراع فنوول ذراعا فأكلها ثم قال ناولنً الذراع
فقال ٌا رسول هللا إنما هما ذراعان فقال وأبٌك لو سكت ما زلت أناول منها ذراعا.....

ٖ -وما اخرجه مالك والبٌهقً عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبٌه قال :أن رجال من أهل الٌمن أقطع الٌد والرجل قدم
على أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه فشكا إلٌه أن عامل الٌمن ظلمه وكان ٌصلً من اللٌل فٌقول أبو بكر رضً هللا عنه
وأبٌك ما لٌلك بلٌل سارق ثم إنهم افتقدوا....زالخ.

وهناك احادٌث ورواٌات كثٌرة تدل على ان هذا لٌس مستنكرا وال ٌقصد به ٌمٌنا بل ٌجري على اللسان بلى مقصد ...وهذا
كثٌر.

فلو ضعفنا زٌادة مسلم االولى ما نصنع بالباقً بمثل هذه الرواٌات؟؟!!

ضرار بن األزور
زٌادة إنك ال تخلؾ المٌعاد

الحمد ّلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ـ صلى هللا عٌله وآله وسلم ـ .
وبعد :
فقد كتب أخونا المشرؾ راٌة التوحٌد ـ جزاه هللا خٌرا ـ مقاال عن زٌادة إنك ال تخلؾ المٌعاد ،التً رواها البٌهقً ،وأورد
هنا جواب الشٌخ الشرٌؾ حاتم العونً ـ حفظه هللا ـ عن هذه الزٌادة ،ونص السؤال والجواب .

سٖٔ :ما صحة زٌادة البٌهقً" :إنك ال تخلؾ المٌعاد" بعد الدعاء  ...عقب األذان؟

زٌادة" :إنك ال تخلؾ المٌعاد" محفوظة فً الرواٌة ،فهً ثابتة فً رواٌة الكشمٌهنً لصحٌح البخاري ،مع ورودها فً
السنن الكبرى للبٌهقً بإسناد صحٌح كذلك .ؼٌر أن الحدٌث كله مما اختلؾ فٌه ،فقد رده أبو حاتم الرازي ،وأقره ابن
رجب الحنبلً فً شرح العلل ،مع تصحٌح البخاري وابن خزٌمة وابن حبان له!

أقول :وقد تكلم علماؤنا السادات ،عن حكم هذه الزٌادات .
فقال اإلمام العراقً فً ألفٌته :
وذو الشذوذ ما ٌخالؾ الثقة *** فٌه المال فالشافعً حققه
إلى أخر أبٌاته .
وقال العالمة التمٌمً الشمنً فً نظمه للنخبة
وٌقبل المزٌد ممن ٌوثق *** إن لم ٌناؾ ما رواه األوثق
وإن ٌكن خالؾ عدل من هو *** بالحفظ واإلتقان أولى منه
فما روى األولى هو المحفوظ *** والؽٌر شاذ عندهم ملفوظ
وقال صاحب البٌقونٌة
وما ٌخالؾ ثقة فٌه المال *** فالشاذ ........
هذا واألمر فٌه سعة .
وصلى هللا وسلم على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن .

إحسـان العتٌـبً
األخ الفاضل راٌة التوحٌد وفقه هللا

أرجو منك بٌان ما هً " الزٌادة " فً الحدٌث قبل البحث عن حكم " زٌادة الثقة " من ردها أو التفصٌل فٌها ؟

فمن أٌن لنا اعتبار كل " كلمة " لم ترد فً رواٌة أخرى هً زٌادة فً الحدٌث ؟

والذي ٌظهر لً أن لفظة " سفعاء الخدٌن " لٌست زٌادة أصال قابلة للنقاش ألنها وصؾ للمرأة التً ورد ذكرها .

والذي ٌمكن اعتباره " زٌادة "  -وهللا أعلم  -هو ما كان جملة فٌها حكم خاص أو مخالفة لما فً باقً الرواٌات ...

ومعلوم أنه لم ٌكن ثمة خالؾ ونقاش فً " جواز أو حرمة كشؾ الوجه " حتى نعتبرها " زٌادة " أصال !

هذا الذي ظهر لً

وهللا أعلم

محمد األمٌن

عبد الملك بن أبً سلٌمان العرزمً لم ٌخالؾ ابن جرٌج كما قال األخ الفاضل راٌة التوحٌد

بل هً زٌادة ثقة التً ال تخالؾ ،وهً مقبولة عند جمهور المتقدمٌن والمتأخرٌن.

عبد الملك بن أبً سلٌمان العرزمً ثقة ثبت من كبار الحفاظ .ولٌس فً وراٌته مخالفة ،بل زٌادة .وان كانت الزٌادة تقبل،
فتقبل فً رواٌة االثبات .وهذا ما نص علٌه الحفاظ المتقدمون .ولهذا قبلوا زٌادة مالك فً صدقة الفطر ،وقبلوا نحو هذه
الزٌادات .كالم االئمة فً هذا الباب ال ٌخفى علٌكم .اللهم اال ان ٌكون مذهب الرجل رد الزٌادة مطلقا ،حتى وان كانت من
حافظ .وهذا ٌخالؾ نصوص وفعل ائمة الشان.

زٌادة الحفاظ على الرواة مقبولة عند علماء الشان.

قال الدرقطنً فً علله (ٕ\ٗ )7و (ٕ\ٕ )ٔ3و (ٖ\ )37و (« :)ٕ3ٓ\3وزٌادة الثقة مقبولة».

قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازٌان فً العلل (ٔ\٘« :)ٗٙزٌادة الثقة مقبولة».

قال أبو زرعة فً العلل (ٔ« :)ٖٔ7/إذا زاد حافظ على حافظ قُ ِبل».

وقال البخاري« :الزٌادة من الثقة مقبولة».

وأقوال األئمة مشهورة معروفة والتفصٌل فً هذا األمر مشهور .هذا عدا أن تعرٌؾ الجمهور للشاذ هو مخالفة الثقة لمن
هو أوثق منه .والذي عندنا هو زٌادة ولٌس مخالفة ،فانتبه.

أبو إسحاق التطوانً
حدٌث (السبعة الذٌن ٌظلهم هللا ٌوم ال ظل إال ظله)..

قال مسلم فً صحٌحه (ٖٔٓٔ) حدثنً زهٌر بن حرب ومحمد بن المثنى جمٌعا عن ٌحٌى القطان -قال زهٌر :حدثنا ٌحٌى
بن سعٌد -عن عبٌد هللا :أخبرنً خبٌب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبً هرٌرة عن النبً -صلى هللا علٌه
وسلم -قال" :سبعة ٌظلهم هللا فً ظله ٌوم ال ظل إال ظله :اإلمام العادل ،وشاب نشأ بعبادة هللا ،ورجل قلبه معلق فً
المساجد ،ورجالن تحابا فً هللا اجتمعا علٌه وتفرقا علٌه ،ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ،فقال :إنً أخاؾ هللا،
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم ٌمٌنه ما تنفق شماله ،ورجل ذكر هللا خالٌا ففاضت عٌناه".
كذا رواه مسلم فً الصحٌح ،فذكر فٌه( :ورجل تصدق بصدقة حتى ال تعلم ٌمٌنه ما تنفق شماله) ،والصواب..( :حتى ال
تعلم شماله ما تنفق ٌمٌنه).
وقد رواه عن ٌحٌى بن سعٌد القطان باللفظ الذي أخرجه مسلم جماعة ،وهم:
ٔ -محمد بن بشار عند ابن خزٌمة فً صحٌحه (ٔ )ٔ3٘/والبٌهقً فً الكبرى (ٗ )ٔ3ٓ/و(.)ٕٔٙ/3
ٕ -أبو خٌثمة زهٌر بن حرب عند مسلم فً صحٌحه (ٖٔٓٔ) وأبً ٌعلى الموصلً فً مسنده كما فً الفتح (ٕ- )ٔٗٙ/
ومن طرٌقه أبو نعٌم فً مستخرجه على مسلم (ٖ.-)ٖٔٓ/
ٖ -محمد بن المثنى ،عند مسلم فً صحٌحه (ٖٔٓٔ) والبٌهقً فً الكبرى (ٗ )ٔ3ٓ/و(.)ٕٔٙ/3
ٗ -عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النٌسابوري ،عند أبً بكر الجوزقً فً مستخرجه على البخاري -كما فً فتح الباري
(ٕ.-)ٔٗٙ/
ورواه جمع آخر عنه ٌحٌى بن سعٌد القطان على الصواب بلفظ (..حتى ال تعلم شماله ما تنفق ٌمٌنه) ،وهم:
ٔ -مسدد بن مسرهد ،عند البخاري فً صحٌحه (.)ٖٔ٘7
ٕ -أحمد بن حنبل فً مسنده (ٕ.)ٖٗ3/
ٖ -محمد بن بشار بندار ،عند البخاري فً صحٌحه (.)ٕٙ3
ٗ -محمد بن المثنى ،عند الترمذي فً الجامع (ٔ.)ٕٖ3
٘ -سوار بن عبد هللا العنبري عنده أٌضا فً الجامع (ٔ.)ٕٖ3
 -ٙمحمد بن خالد الباهلً ،عند البٌهقً فً الكبرى (ٗ.)ٔ3ٓ/
ٌ -7عقوب بن إبراهٌم الدورقً عند أبً بكر اإلسماعٌلً فً المستخرج -كما فً الفتح (ٕ.-)ٔٗٙ/
 -3حفص بن عمرو الربالً عند اإلسماعٌلً أٌضا فً المستخرج.
المالحظ أن محمد بن بشار ومحمد بن المثنى روٌا الحدٌث عن ٌحٌى بن سعٌد القطان على الوجهٌن ،وهما حافظان
إمامان -وتابعهما أبو خٌثمة وعبد الرحمن بن بشر ،-فدل ذلك على أن الخطأ من ٌحٌى القطان ،وقد جزم بخطأه:
ٔ -أبو حامد بن الشرقً :فروى أبو بكر الجوزقً عنه فً مستخرجه على البخاري -كما فً الفتح (ٕ -)ٔٗٙ/أنه قال:
"ٌحٌى القطان عندنا واهم فً هذا إنما هو حتى ال تعلم شماله ما تنفق ٌمٌنه".

ٕ -محمد بن إسحاق بن خزٌمة :فقد قال فً صحٌحه (ٔ" :)ٔ3٘/هذه اللفظة (ال تعلم ٌمٌنه ما تنفق شماله) قد خولؾ فٌها
ٌحٌى بن سعٌد ،فقال من روى هذا الخبر ؼٌر ٌحٌى ال ٌعلم شماله ما ٌنفق ٌمٌنه".
وقال الحافظ فً الفتح (ٕ.." :)ٔٗٙ/وكأن أبا حامد -أي ابن الشرقً -لما رأى عبدالرحمن قد تابع زهٌرا ترجح عنده أن
الوهم من ٌحٌى ،وهو محتمل بأن ٌكون منه لما حدث به هذٌن خاصة مع احتمال أن ٌكون الوهم منهما تواردا علٌه".
وما قال الحافظ -رحمه هللا -من توارد أبً خٌثمة وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم على الخطأ فبعٌد جدا ،ألنهما قد توبعا
بمحمد بن المثنى ،ومحمد بن بشار كما تقدم.
وقد رواه جماعة عن عبٌد هللا بن عمر على الصواب ،وهم:
ٔ -عبد هللا بن المبارك المروزي ،عند البخاري فً صحٌحه (ٕٔٗ )ٙوؼٌره.
ٕ -حماد بن زٌد البصري ،عند الطبرانً فً الدعاء (ٗ )ٔ33وعبد الؽنً المقدسً فً المتحابٌن فً هللا (ٖٖ) وؼٌرهما.
ٖ -عباد بن عباد المهلبً عند أبً نعٌم فً مستخرجه على مسلم (ٖ.)ٖٔٓ/
ٗ -المبارك بن فضالة ،عند أبً داود الطٌالسً فً مسنده (رقمٕ )ٕٗٙوالطبرانً فً الدعاء (ٗ.)ٔ33
قلت :روى ٌحٌى القطان هذا الحدٌث على الوجهٌن ،فمرة رواه موافقا لجماعة الرواة عن عبد هللا بن عمر ،وهً الرواٌة
المحفوظة ،ومرة خالؾ فً متنه وقلب بعض المتن ،وهً الرواٌة الشاذة.

خلٌل بن محمد
شذوذ زٌادة سلٌمان بن موسى فً الكتابة على القبر

جاء فً (( صحٌح مسلم )) ( ٓ ) 37و(( سنن أبً داود )) ( ٕٕٖ٘ ) والنسائً ( ٗ  ) 37 /وأحمد فً (( مسنده )) ( ٖ
 ) ٖٖ3 ، ٕ3٘ /وعبد بن ُحمٌَد فً (( المنتخب )) ( ٖ  / ٖ3 /والبٌهقً فً (( السنن الكبرى )) ( ٗ  ) ٗ /وؼٌرهم من
طرٌق ابن جُرٌج عن أبً الزبٌر عن جابر قال  (( :نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ٌجصص القبر  ،وأن ٌقعد
علٌه  ،وأن ٌبنى علٌه )) .
ورواه عن ابن جُرٌج ـ بهذا اللفظ ـ أئمة  ،حجّاج بن محمد ـ وهو من أثبت الناس فً فٌه ـ وعبد الرزاق  ،وحفص بن
ؼٌاث  ،كما عند مسلم .

أما زٌادة (( وأن ٌكتب علٌه )) فالصحٌح أنها ّ
شاذة  ،وقد تفرّد بها سلٌمان بن موسى وهو األموي  ،ورواها عن جابر ولم
ٌسمع منه  ،وبه أعلّها الحافظ المنذري رحمه هللا .
إال أنه قد أؼتر بعض فضالء عصرنا من كون هذه الزٌادة قد جاءت ـ أٌضا ـ فً (( مستدرك الحاكم )) و (( جامع
الترمذي )) .
ففً (( مستدرك الحاكم )) ( ٔ  ) ٖ7ٓ /من أبً معاوٌة عن ابن جرٌج عن أبً الزبٌر عن جابر به .
وأبو معاوٌة هذا ـ وهو محمد بن خازم ـ وإن كان من الثقات  ،إال أن رواٌته عن ؼٌر األعمش فٌها اضطراب كما نصّ
على ذلك بعض األئمة .
قال اإلمام أحمد  [ :أبو معوٌة الضرٌر فً ؼٌر حدٌث األعمش مضطرب  ،ال ٌحفظها حفظا جٌّدا ] .
وقال ابن خِراش  [ :صدوق  ،وهو فً األعمش ثقة  ،وفً ؼٌره فٌه اضطراب ] .
وقال الحافظ  [ :أحفظ الناس لحدٌث األعمش  ،وقد ٌهم فً حدٌث ؼٌره ] .
وأما ما جاء فً (( جامع الترمذي )) ( ٕ٘ٓٔ ) من طرٌق محمد ابن ربٌعة عن ابن جرٌج عن أبً الزبٌر عن جابر (
نحوه ) .
فهذا مما أخطأ فٌه محمد بن ربٌعة وجعله من حدٌث ابن جرٌج عن أبً الزبٌر  ،وقد خالفه من هم أحفظ منه لحدٌث ابن
جرٌج  ،فرواه حجّاج بن محمد ـ وهو من أثبت الناس فً فٌه ـ وعبد الرزاق  ،وحفص بن ؼٌاث  ،ولم ٌذكروا الزٌادة كما
عند مسلم .

مما تقدّم ٌتبٌن لنا جلٌّا أن هذه الزٌادة من ( سلٌمان بن موسى )  ،وقد صرح بهذا ؼٌر واحد من األئمة كالنسائً أبً واود
وعبد ابن حمٌد وؼٌرهم .

وممن رأٌته قد ضعفها الشٌخ سلمان العلوان ( سماعا منه )  ،والشٌخ مصطفى العدوي فً تحقٌقه لكتاب (( المنتخب )) ،
والشٌخ حمد الحمٌدي فً كتابه (( من بدع القبور )) .
وهللا تعالى أعلم .

أبو إسحاق التطوانً
شذوذ سعٌد بن منصور بلفظة (ٌرقون)

بسم هللا الرحمن الرحٌم:
لقد تفرد سعٌد بن منصور عن هشٌم بن بشٌر بذكر كلمة (ٌرقون) فً حدٌث عبد هللا بن عباس فً صحٌح مسلم برقم
(ٕٕٓ) ،وخالفه أصحاب هشٌم ،فلم ٌذكروها وهم:
ٔ -أسٌد بن زٌد الهاشمً :عند البخاري فً صحٌحه (٘.)ٙٔ7
ٕ -زكرٌاء بن ٌحٌى زحموٌه الواسطً :عند ابن حبان فً صحٌحه (ٗٔ/رقمٖٓٗ )ٙوالبٌهقً فً شعب اإلٌمان
(ٕ/رقمٖ.)ٔٔٙ
ٖ -محمد بن الصباح :عند أبً نعٌم فً مستخرجه على مسلم (ٔ/رقم.)ٕ٘ٙ
ٗ -سرٌج بن النعمان :عند أحمد فً مسنده (ٔ.)ٕ7ٔ/
٘ -شجاع بن مخلد :عند أحمد أٌضا (ٔ.)ٕ7ٔ/
 -ٙسنٌد بن داود :فً تفسٌره –كما فً التمهٌد البن عبد البر (٘.)ٕ7ٔ-ٕ7ٓ/
ولم ٌذكر أصحاب حصٌن بن عبدالرحمن الذٌن رووا هذا الحدٌث عنه لفظة (ٌرقون) ما ٌؤكد شذوذها ،وهم:
محمد بن فضٌل بن ؼزوان ،وعبثر بن القاسم ،وشعبة بن الحجاج ،وحصٌن بن نمٌر ،وسلٌمان بن كثٌر.
قال الحافظ فً الفتح (ٔٔ" :)ٗٓ3-ٗٓ3/ووقع فً رواٌة سعٌد بن منصور عند مسلم (وال ٌرقون) بدل (وال ٌكتوون)،
وقد أنكر الشٌخ تقً الدٌن بن تٌمٌة هذه الرواٌة ،وزعم أنها ؼلط من راوٌها ،واعتل بأن الراقً ٌحسن إلى الذي ٌرقٌه،
فكٌؾ ٌكون ذلك مطلوب الترك؟ ،وأٌضا فقد رقى جبرٌل النبً –صلى هللا علٌه وسلم ،-ورقى النبً أصحابه وأذن لهم فً
الرقى وقال :من استطاع أن ٌنفع أخاه فلٌفعل .والنفع مطلوب ،قال :وأما المسترقً فإنه ٌسأل ؼٌره وٌرجو نفعه ،وتمام
التوكل ٌنافً ذلك .قال :وإنما المراد وصؾ السبعٌن بتمام التوكل فال ٌسألون ؼٌرهم أن ٌرقٌهم وال ٌكوٌهم وال ٌتطٌرون
من شًء .وأجاب ؼٌره بأن الزٌادة من الثقة مقبولة ،وسعٌد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم ،واعتمد مسلم
على رواٌته هذه ،وبأن تؽلٌط الراوي مع إمكان تصحٌح الزٌادة ال ٌصار إلٌه والمعنى الذي حمله على التؽلٌط موجود فً
المسترقً ألنه اعتل بأن الذي ال ٌطلب من ؼٌره أن ٌرقٌه تام التوكل ،فكذا ٌقال له والذي ٌفعل ؼٌره به ذلك ٌنبؽً أن ال
ٌمكنه منه ألجل تمام التوكل ،ولٌس فً وقوع ذلك من جبرٌل داللة على المدعى ،وال فً فعل النبً –صلى هللا علٌه
وسلم -له أٌضا داللة ألنه فً مقام التشرٌع وتبٌٌن األحكام ،وٌمكن أن ٌقال إنما ترك المذكورون الرقى واالسترقاء حسما
للمادة ألن فاعل ذلك ال ٌأمن أن ٌكل نفسه إلٌه ،وإال فالرقٌة فً ذاتها لٌست ممنوعة ،وإنما منع منها ما كان شركا أو
احتمله ،ومن ثم قال -صلى هللا علٌه وسلم" :اعرضوا علً رقاكم وال بأس بالرقى ما لم ٌكن شركا" ،ففٌه إشارة إلى علة
النهً كما تقدم تقرٌر ذلك واضحا فً كتاب الطب"اهـ.
وقال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة فً الرد على البكري (ٔ" :)ٖ3ٖ/وقد روي فً بعض ألفاظه (ال ٌرقون) ،ولم ٌذكره
البخاري فإنه ال ٌثبت و إن رواه مسلم…".
وقال أٌضا فً اقتضاء الصراط المستقٌم (ص…" :)ٗٗ3كما ثبت فً الصحٌح فً صفة الذٌن ٌدخلون الجنة بؽٌر حساب
هم الذٌن ال ٌسترقون وال ٌكتوون وال ٌتطٌرون وعلى ربهم ٌتوكلون ،فجعل من صفاتهم أنهم ال ٌسترقون أي ال ٌطلبون
من ؼٌرهم أن ٌرقٌهم ،ولم ٌقل :ال ٌرقون ،وإن كان ذلك قد روي فً بعض طرق مسلم ،فهو ؼلط فإن النبً -صلى هللا
علٌه وسلم -رقى نفسه وؼٌره لكنه لم ٌسترق ،فالمسترقً طالب الدعاء من ؼٌره بخالؾ الراقً لؽٌره فإنه داع له…".

وقال أٌضا فً مجموع الفتاوى (ٔ" :)ٔ3ٕ/وقد روى فٌه :والٌرقون ،وهو ؼلظ فإن رقٌاهم لؽٌرهم وألنفسهم حسنة."..
وقال أٌضا فً مجموع الفتاوى (ٔ" :)ٖٕ3/ورواٌة من روى فً هذا (ال ٌرقون) ضعٌفة ؼلط".
وقال ابن القٌم فً حادي األرواح (ص-33دار الكتب).." :ولٌس عند البخاري( :ال ٌرقون) ،قال شٌخنا -أي ابن تٌمٌة:-
وهو الصواب وهذه اللفظة وقعت مقحمة فً الحدٌث ،وهً ؼلط من بعض الرواة ،فإن النبً –صلى هللا علٌه وسلم -جعل
الوصؾ الذي ٌستحق به هؤالء دخول الجنة بؽٌر حساب هو تحقٌق التوحٌد وتجرٌده ،فال ٌسألون ؼٌرهم أن ٌرقٌهم وال
ٌتطٌرون وعلى ربهم ٌتوكلون".
قلت :والذي ٌظهر أن كالم شٌخ اإلسالم أرجح ،وأن اللفظة شذ بها سعٌد بن منصور ،وخالؾ فٌها تالمٌذ هشٌم ،وخالؾ
أصحاب حصٌن أٌضا ،وهللا أعلم.

أبو إسحاق التطوانً
قال النسائً فً المجتبى (ٖٖٗ٘) :أخبرنا حسٌن بن محمد ،قال :حدثنا خالد -أي بن الحارث ،-قال :حدثنا هشام عن
حفصة عن أم عطٌة قالت :قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم" :-ال تحد امرأة على مٌت فوق ثالث إال على زوج ،فإنها

تحد علٌه أربعة أشهر وعشرا ،وال تلبس ثوبا مصبوؼا ،وال ثوب عصب ،وال تكتحل ،وال

تمتشط ،وال تمس طٌبا إال

عند طهرها حٌن تطهر نبذا من قسط وأظفار".
وقال البٌهقً فً السنن الكبرى ( :)ٖٗ3/7أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ،نا أبو العباس محمد ابن ٌعقوب ،نا العباس بن محمد
الدوري نا الفضل بن دكٌن نا عبد السالم بن حرب المالئً عن هشام عن حفصة بنت سٌرٌن عن أم عطٌة -رضً هللا
عنها -قالت :قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم" :-ال ٌحل المرأة تؤمن باّلل والٌوم اآلخر أن تحد فوق ثالث إال على
زوجها فإنها ال تكتحل وال تمتشط ،وال تتطٌب إال عند أدنى طهرتها ،وال تلبس ثوبا مصبوؼا إال ثوب عصب".
رواه البخاري فً صحٌحه ( )ٕ٘ٓ3عن أبً نعٌم الفضل بن دكٌن بسنده سواء ،ولفظه( :ال ٌحل المرأة تؤمن باّلل والٌوم
اآلخر أن تحد فوق ثالث إال على زوج ،فإنها ال تكتحل ،وال تلبس ثوبا مصبوؼا إال ثوب عصب).
ورواه جمع عن هشام بن حسان ،فلم ٌذكروا لفظة (تمتشط) فً متن الحدٌث ،وهم:
ٔ -محمد بن عبد هللا األنصاري.
ٕ -عبد هللا بن إدرٌس األودي.
ٖ -عبد هللا بن نمٌر.
ٌٗ -زٌد بن هارون.
٘ -زائدة بن قدامة.
 -ٙإبراهٌم بن طهمان.
 -7عبد هللا بن بكر السهمً.
 -3محمد بن عبد الرحمن الطفاوي.
 -3عٌسى بن ٌونس.
ٓٔ -وهب بن جرٌر بن حازم.
ٔٔ -أبو أسامة حماد بن أسامة.
ٕٔ -عبد القاهر بن شعٌب بن الحبحاب.
ٌٖٔ -زٌد بن زرٌع.
ٗٔ -النضر بن شمٌل.
فالذي ٌظهر أن لفظة( :تمتشط) ؼٌر محفوظة ،وهللا أعلم.

أبو إسحاق التطوانً
(زٌادة شذ بها أبو ؼسان المسمعً عند مسلم فً صحٌحه)

قال مسلم فً صحٌحه (ٓٔٔ) :حدثنً أبو ؼسان المسمعً ،حدثنا معاذ -وهو ابن هشام ،-قال :حدثنً أبً عن ٌحٌى بن
أبً كثٌر ،قال :حدثنً أبو قالبة عن ثابت بن الضحاك عن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -قال" :لٌس على رجل نذر فٌما ال
ٌملك ،ولعن المؤمن كقتله ،ومن قتل نفسه بشًء فً الدنٌا عذب به ٌوم القٌامة ،ومن ادعى دعوى كاذبة لٌتكثر بها لم ٌزده
هللا إال قلة ،ومن حلؾ على ٌمٌن صبر فاجرة".
قال أبو الفضل بن عمار الشهٌد فً العلل الواردة فً صحٌح مسلم (ص" :)ٖ7وجدت فً كتاب مسلم الذي سماه كتاب
الصحٌح عن أبً ؼسان المسمعً عن معاذ بن هشام عن أبٌه عن ٌحٌى بن أبً كثٌر عن أبً قالبة عن ثابت بن الضحاك
عن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -قال( :لٌس على الرجل نذر فٌما ال ٌملك ،ولعن المؤمن كقتله ،ومن قتل نفسه بشًء عذب
به ٌوم القٌامة) ،زاد فٌه كالما لم ٌجئ به أحد عن معاذ بن هشام ،وال عن هشام الدستوائً ،وهو قوله( :من ادعى دعوى
كاذبة لٌتكثر بها لم ٌزده هللا إال قلة ،ومن حلؾ على ٌمٌن صبر فاجرة)؛ هذا الكالم ال أعلم أحدا ذكره ؼٌره ،وقد روى هذا
الحدٌث عن ٌحٌى بن أبً كثٌر جماعة ؼٌر هشام أٌضا لم ٌذكروا فٌه هذه الزٌادة ،ولٌست هذه الزٌادة عندنا محفوظة فً
حدٌث ثابت بن الضحاك".
ورواه ابن منده فً اإلٌمان (ٕ/رقمٖٔ )ٙمن طرٌق أبً ؼسان المسمعً بسنده سواء ،ثم قال" :رواه جماعة عن هشام
الدستوائً نحو حدٌث معاوٌة بن سالم –أي بؽٌر الزٌادات التً ذكر فٌه أبو ؼسان -وؼٌره ،ولم ٌذكروا هذه الزٌادات التً
ذكرها أبو ؼسان( :من ادعى )..و(من حلؾ")..اهـ.
أبو ؼسان اسمه :مالك بن عبد الواحد المسمعً البصري ،ذكره ابن حٌان فً الثقات ( ،)ٔٙٗ/3وقالٌ" :ؽرب" ،وقال ابن
قانع –كما فً تهذٌب التهذٌب (ٓٔ" :-)ٕ3/ثقة ثبت".
ولكن هذا الحدٌث مما أؼرب فٌه على معاذ بن هشام ،ومن فوقه ،وقد خالفه تالمٌذ معاذ ابن هشام ،وتالمٌذ ابنه هشام
الدستوائً ،فلم ٌذكروا الزٌادات التً زادها أبو ؼسان ،وكذلك لم ٌذكرها كل من رواه عن ٌحٌى بن أبً كثٌر ،وكل من
رواه عن أبً قالبة.
وخالفه من أصحاب معاذ بن هشام:
ٔ -محمد بن بشار بندار :عند الروٌانً فً مسنده (ٕ/رقمٓ٘ٗٔ).
ٕ -العباس بن الولٌد النرسً :عند أبً نعٌم فً مستخرجه على مسلم (ٔ/رقم.)ٕ37
وذكرا عوض جملة (ومن حلؾ على ٌمٌن صبر فاجرة)( :من حلؾ بملة ؼٌر اإلسالم كاذبا فهو كما قال) ،وكذلك ذكرها
أصحاب هشام.
وأصحاب هشام الذٌن خالفوه أٌضا جماعة ،وهم:
ٔ -أبو داود الطٌالسً :فً مسنده (.)ٔٔ37
ٕ -وهب بن جرٌر بن حازم :عند الدارمً فً سننه (ٔ.)ٕٖٙ
ٌٖ -زٌد بن هارون :عند أحمد فً مسنده (ٗ.)ٖٖ/
ٗ -إسحاق بن ٌوسؾ األزرق :عند الترمذي فً الجامع (.)ٕٔ٘7
٘ -إسماعٌل بن علٌة :عند أبً نعٌم فً المستخرج (ٔ/رقم.)ٕ37

 -ٙعبد الصمد بن عبد الوارث :عند أبً عوانة فً مسنده (ٔ/رقم.)ٕٔ3
ٌ -7حٌى بن سعٌد القطان :عند أحمد فً مسنده (ٗ.)ٖٖ/
 -3حجاج بن نصٌر :عند الطبرانً فً المعجم الكبٌر (ٕ/رقمٕٖٖٔ).
 -3عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي :عند ابن منده فً اإلٌمان (ٕ/ص.)ٙ٘3
ٌٓٔ -زٌد بن زرٌع :أشار إلى ذلك ابن منده فً اإلٌمان (ٕ/ص.)ٙ٘3
ٔٔ -خالد بن الحارث :كذلك أشار إلٌه ابن منده (ٕ/ص.)ٙ٘3
وكذلك رواه تالمٌذ ٌحٌى بن أبً كثٌر على الصواب ،وهم :األوزاعً ،ومعاوٌة بن سالم ،وحرب بن شداد ،وأبان بن
ٌزٌد العطار ،وعلً بن المبارك ،ومعمر بن راشد ،فلم ٌذكروا جملة( :ومن ادعى دعوى كاذبة لٌتكثر ،)..وكذلك الجملة
الثانٌة( :ومن حلؾ على ٌمٌن صبر فاجرة) ،وقالوا بدلها( :من حلؾ بملة سوى اإلسالم كاذبا فهو كما قال)[ .على اختالؾ
فً األلفاظ بٌنهم].
ورواه كذلك أصحاب أبً قالبة؛ وهما :خالد بن مهران الحذاء ،وأٌوب السختٌانً.
فتبٌن من مخرج الحدٌث ،أن أبا ؼسان شذ فً هذا الحدٌث ،وخالؾ أصحاب معاذ بن هشام فصاعدا ،وأتى بما لم ٌأتوا به،
ولعله دخل علٌه حدٌث فً حدٌث ،وهللا أعلم

أبو إسحاق التطوانً
بٌان شذوذ لفظة (لكفرتم) فً أثر البن مسعود عند أبً داود

قال أبو داود فً سننه (ٓ٘٘) :حدثنا هارون بن عباد األزدي ،ثنا وكٌع عن المسعودي عن علً بن األقمر عن أبً
األحوص عن عبد هللا بن مسعود قال :حافظوا على هؤالء الصلوات الخمس حٌث ٌنادى بهن فإنهن من سنن الهدى ،وإن
هللا شرع لنبٌه -صلى هللا علٌه وسلم -سنن الهدى ،ولقد رأٌتنا وما ٌتخلؾ عنها إال منافق بٌن النفاق ،ولقد رأٌتنا وإن
الرجل لٌهادى بٌن الرجلٌن حتى ٌقام فً الصؾ ،وما منكم من أحد إال وله مسجد فً بٌته ،ولو صلٌتم فً بٌوتكم وتركتم
مساجدكم تركتم سنة نبٌكم -صلى هللا علٌه وسلم ،-ولو تركتم سنة نبٌكم -صلى هللا علٌه وسلم -لكفرتم.
هكذا رواه أبو داود بلفظ (لكفرتم) ،وهً منكرة ،فقد رواه جماعة عن المسعودي بلفظ (لضللتم) ،وهم:
ٔ -عبد هللا بن المبارك المروزي :عند النسائً فً المجتبى (– )3ٗ3ومن طرٌقه ابن عبد البر فً التمهٌد (.-)ٖٖٙ/ٔ3
ٕ -عمرو بن الهٌثم بن قطن الزبٌدي أبو قطن :عند أحمد فً مسنده (ٔ.)ٗ٘٘/
ٖ -أبو داود الطٌالسً فً مسنده (ٖٖٔ).
ٗ -عاصم بن علً التٌمً :عند الطبرانً فً الكبٌر (/3رقمٗٓ.)3ٙ
وما أظن الوهم فٌه من وكٌع ،فهو ثقة حافظ ،وإلصاق الوهم بهارون بن عباد األزدي شٌخ أبً داود أولى ،فإنهم لم ٌزٌدوا
فً ترجمته أن ذكروا رواٌة أبً داود وابن وضاح عنه.
وقد رواه جمع عن علً بن األقمر فقالوا فٌه (لضللتم) كأبً العمٌس -عند مسلم فً صحٌحه -وشرٌك النخعً ،وكذلك قال
كل من رواه عن أبً األحوص كإبراهٌم الهجري وعبد الملك بن عمٌر وأبوإسحاق السبٌعً ،وهللا تعالى أعلم.

خلٌل بن محمد
شذوذ لفظة ( أو نقص ) فً حدٌث الوضوء

الحدٌث أخرجه النسائً ( ٔ  33 /ـ ) 33وابن ماجه ( ٕٕٗ ) وأحمد ( ٕ  ) ٔ3ٓ /وابن خزٌمة ( ٔ  ) 33 /وابن
الجارود ( ٘ ) 7والبٌهقً فً (( السنن الكبرى )) ( ٔ  ) 73 /من طرٌق موسى بن أبً عائشة عن عمرو بن شعٌب عن
أبٌه عن جدّه قال  (( :جاء أعرابً إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌسأله عن الوضوء  ،فأراه الوضوء ثالثا ثالثا  ،ثم قال :
هكذا الوضوء  ،فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ))
وقد رواه عن موسى بن أبً عائشة سفٌان ـ وهو الثوري ـ  ،ولم ٌذكر الزٌادة .

أما أبو عوانة فقد رواه عن موسى بن أبً عائشة  ،وزاد هذه الزٌادة المنكرة .
أخرجها أبو داود ( ٖ٘ٔ ) والطحاوي فً (( شرح معانً اآلثار )) ( ٔ  ) ٖٙ /والبؽوي فً (( شرح السنة )) ( ٔ /
ٗٗٗ ـ ٘ٗٗ ) والبٌهقً فً (( السنن الكبرى )) ( ٔ (  ) 73من طرٌق أبً عوانة عن موسى بن أبً عائشة عن عمرو
بن شعٌب عن أبٌه عن جده قال  (( :أن رجال أتى النبً صلى هللا علٌه وسلم فقال ٌ :ا رسول هللا كٌؾ الطهور ؟ فدعا
بماء فً إناء فؽسل كفٌه ثالثا ثم ؼسل وجهه ثالثا ثم ؼسل ذراعٌه ثالثا ثم مسح برأسه وأدخل إصبعٌه السباحتٌن فً أذنه
ومسح بإبهامٌه على ظاهر وبالسباحتٌن باطن الٌسرى ثم ؼسل رجلٌه ثالثا ثالثا ثم قال  :هكذا الوضوء فمن زاد على هذا
أو نقص فقد أساء وظلم  ،أو ظلم وأساء )) .
ولع ّل هذه الزٌادة من أوهام أبً عوانة  ،فروى الحدٌث من حفظه وؼلط فزاد هذه الزٌادة المنكرة  ،حٌث أن أبا عوانة كان
إذا ح ّدث من حفظه وقع فً حدٌثه األوهام واألؼالط  ،أما كتابه فصحٌح  ،كما نصّ على ذلك األئمة .
وقد أنكر هذه الفظة اإلمام مسلم كما فً (( الفتح )) ( ٔ  ، ) ٕ3ٕ /بل ذكر أن اإلجماع على خالفه كما فً (( شرح علل
الترمذي )) ( ٔ . ) ٔٓ /
قال ابن المواق ـ كما فً (( عون المعبود )) ـ :
[ إن لم ٌكن اللفظ ش ّكا من الراوي فهو من األوهام البٌّنة التً ال خفاء لها  ،إذ الوضوء مرّة ومرّتٌن ال خالؾ فً جوازه ،
واآلثار بذلك صحٌحة  ،والوهم فٌه من أبً عوانة  ،وهو وإن كان من الثقات فإن الوهم ل ٌسلم منه بشر إال من عصم هللا
].
وقال السندي فً حاشٌته على النسائً :
[ والمحققون على أنه وهم  ،لجواز الوضوء مرّة مرّة ومرّتٌن مرّتٌن ] .

وهللا تعالى أعلم .

أبو إسحاق التطوانً
شذوذ فً اإلسناد فً رواٌة عند مسلم فً صحٌحه

قال مسلم فً صحٌحه ( )ٖ33حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا عمر بن عبدالوهاب حدثنا ٌزٌد ٌ-عنً ابن زرٌع-
حدثنا روح عن سهٌل عن القعقاع عن أبً صالح عن أبً هرٌرة عن رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -قال" :إذا جلس
أحدكم على حاجته فال ٌستقبل القبلة وال ٌستدبرها".
قال أبو الفضل بن عمار الشهٌد فً العلل الواردة فً صحٌح مسلم (ص" :)٘3وهذا حدٌث أخطأ فٌه عمر بن عبد الوهاب
الرٌاحً عن ٌزٌد بن زرٌع ألنه حدٌث ٌعرؾ بمحمد بن عجالن عن القعقاع ،ولٌس لسهٌل فً هذا اإلسناد أصل.
رواه أمٌة بن بسطام عن ٌزٌد بن زرٌع على الصواب عن روح عن ابن عجالن عن القعقاع عن أبً صالح عن أبً
هرٌرة عن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -بطوله ،وحدٌث عمر بن عبد الوهاب مختصر".اهـ
وقال الدارقطنً –كما فً شرح النووي (ٖ" :-)ٔ٘3/قال الدارقطنً :هذا ؼٌر محفوظ عن سهٌل ،وإنما هو حدٌث ابن
عجالن ،حدث به عن روح وؼٌره".
قلت :هذا مما أخطأ فٌه عمر بن عبد الوهاب الرٌاحً على ابن زرٌع ،فقد رواه أبو نعٌم فً مستخرجه على مسلم
(ٔ/رقمٓٔ– )ٙومن طرٌقه المزي فً تهذٌب الكمال (ٕٔ -)ٖٗ٘/من طرٌق حمدان السلمً عن عمر بن عبد الوهاب
بسند مسلم سواء .وحمدان؛ هو أحمد بن ٌوسؾ السلمً ثقة حافظ ،وحمدان لقبه.
ورواٌة أمٌة بن بسطام؛ أخرجها البٌهقً فً السنن الكبرى (ٔ )ٕٔٓ/بسند صحٌح عنه ،وابن بسطام ثقة ،وهو ابن عم
ٌزٌد بن زرٌع ،فرواٌته أرجح ،خاصة ولم أجد رواٌة لسهٌل بن أبً صالح عن القعقاع ،وهو ٌروي عن أبٌه من ؼٌر
واسطة ،وكذلك فإن جماعة الرواة عن محمد بن عجالن وافقوا روح بن القاسم –فً رواٌة أمٌة بن بسطام عنه ،-وهم:
ٌحٌى بن سعٌد القطان ،واللٌث بن سعد ،وسفٌان بن عٌٌنة ،وصفوان بن عٌسى ،وعبد هللا بن المبارك المروزي ،ووهٌب
بن خالد ،وعبد الرحمن بن عبد هللا بن دٌنار ،والمؽٌرة بن عبدالرحمن المخزومً ،وعبد هللا بن رجاء المكً.
وهللا أعلــم..

خلٌل بن محمد
بٌان نكارة زٌادة ( ومؽفرته ) فً ر ّد السالم

جاء فً (( التارٌخ الكبٌر )) ( ٔ  )ٖٕ3 /لإلمام أبً عبد هللا البخاري رحمه هللا  ،قال :
قال محمد  :حدثنا إبراهٌم بن المختار عن شعبة عن هارون بن سعد عن ثمامة بن عقبة عن زٌد بن أرقم قال  (( :ك ّنا إذا
ك السالم ورحمة هللا وبركاته
سلّم النبً صلى هللا علٌه وسلم علٌنا قلنا  :وعلٌ َ
ومؽفرته )) .
وأخرجه ـ أٌضا ـ ابن عدي فً (( الكامل )) (  ) ٗٗٓ / 3فً ترجمة "هشام بن سعد"  ،والبٌهقً فً (( الشعب )) ( / ٙ
 ) ٗ٘ٙمن طرٌق محمد بن حمٌد ثنا إبراهٌم(ٔ) بن المختار ثنا شعبة عن هارون بن سعد عن ثمامة بن عقبة عن زٌد بن
أرقم قال  ( :بنحوه ).
أقول  :إبراهٌم بن المختار هذا مُتكلّم فٌه .
قال ابن معٌن  :لٌس بذاك .
وقال البخاري  :فٌه نظر .
وقال أبو حاتم  :صالح الحدٌث .
وقال الحافظ  :صدوق  ،ضعٌؾ الحفظ .
وقال الذهبً  :ضعٌؾ .
ومع ما فٌه من ضعؾ فقد تفرّد بهذا الحدٌث عن جمٌع أصحاب شعبة  ،فأٌن محمد بن جعفر ـ المعروؾ ببندار ـ عن هذا
الحدٌث  ،وأٌن ٌحٌى ٌن سعٌد القطان وابن مهدي وأبو داود الطٌالسً وخالد بن الحارث وعبد الصمد بن عبد الوارث
وؼٌرهم .
أما محمد الذي أبهمه اإلمام البخاري فهو ـ على الصحٌح ـ محمد بن حمٌد الرازي  ،كما جاء بالتصرٌح به عند ابن عدي
والبٌهقً .
وبذلك نعلم ؼلط من قال أن محمدا هذا هو ابن سعٌد األصبهانً  ،و ُحجّتة أنه من شٌوخ البخاري  ،ولٌس بدلٌل .
ومحمد بن حمد الرازي ضعٌؾ الحدٌث .
وهللا تعالى أعلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) وقع عند البٌهقً ( أزهر ) وهو خطأ .

أبو إسحاق التطوانً
جزى األخ الفاضل راٌة التوحٌد على جهوده

إضافة لبحثه على نكارة زٌادة ومؽفرته
فقد روى الحدٌث أٌضا الطبرانً فً المعجم الكبٌر (٘/رقم٘ٔٓ٘) من طرٌقٌن عن محمد بن حمٌد الرازي عن إبراهٌم
بن المختار بسنده سواء.
ولفظ الطبرانً" :كان النبً -صلى هللا علٌه وسلم -إذا سلم علٌنا من الصالة قلنا :وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته".
قلت :محمد بن حمٌد الرزاي حافظ واه ،قال فٌه محمد بن مسلم بن وارة الرازي كما فً المجروحٌن البن حبان
(ٕ" :)ٖٓٗ/إذا حدث عن العراقٌٌن ٌأتً بأشٌاء مستقٌمة ،وإذا حدث عن أهل بلده مثل إبراهٌم بن المختار وؼٌره أتى
بأشٌاء ال تعرؾ ال تدري ما هً" .وقال ابن حبان فً ترجمة إبراهٌم بن المختار الرازي من الثقات (ٌ" :)ٙٓ/3تقى
حدٌثه من رواٌة ابن حمٌد عنه".
فسند الحدٌث واه ،وضعفه البٌهقً فً شعب اإلٌمان عقب رواٌته فقال.." :وهذا إن صح قلنا به ؼٌر أن فً إسناده إلى
شعبة من ال ٌحتج به ،وهللا أعلم" ،وضعؾ سنده أٌضا الحافظ فً الفتح (ٔٔ.)ٙ/
وعلى ضعفه ،فقد اضطرب الرواة فً متنه عن محمد بن حمٌد الرازي ،فمنهم من لم ٌقٌد رد السالم بوقت ،ومنهم من قٌده
بالصالة ،ومنهم من ذكر زٌادة "ومؽفرته" ،ومنهم من لم ٌذكرها.
وللموضوع صلــــة..

عبدهللا العتٌبً
شذوذ لفظه (ثم اقرا بام القران) فً حدٌث المسًء صالته.

الشٌخ الفاضل عبدالعزٌز الطرٌفً زاده هللا علماً وفقها :ما هو القول فً ( ثم اقرأ بأم القرأن) فً حدٌث المسئ صالته
حٌث روي عند أحمد ،وأبً داود ،وابن حبان بهذه الزٌادة ؟

الجواب :هذه الزٌادة زٌادة شاذة جاءت فً حدٌث رفاعة بن رافع رواه أحمد وأبو داود والنسائً والطبرانً والدارقطنً
والبٌهقً وابن خزٌمة والحاكم وؼٌرهم من حدٌث علً بن ٌحٌى بن خالد عن أبٌه عن رفاعة.

وأختلؾ فٌه على علً بن ٌحً فً ذكر (أبٌه)

فرواه بدون ذكر ابٌه محمد بن عمرو فً وجه عند أحمد وؼٌره وشرٌك بن أبً نمر عند الطحاوي وعبدهللا بن عون عند
الطبرانً وحماد بن سلمة عند أبً داود وؼٌره واضطرب فٌه حماد فذكره على الوجهٌن وبالشك وهو وهم.

وروى اسماعٌل بن جعفر عن ٌحً عن ابٌه عن جده عن رفاعه وروي محمد بن عجالن ومحمد بن عمرو وداود بن قٌس
وإسحاق بن عبدهللا بن أبً طلحة ومحمد بن إسحاق كلهم عن علً بن ٌحً بذكر أبٌه وهو الصحٌح رجحه أبوحاتم
وؼٌره.
ولم ٌذكر اسحاق بن عبدهللا ومحمد بن اسحاق وداود هذه الزٌادة زٌادة :قراءة أم القرآن،

وجاءت عن محمد بن عمرو وفً بعض الطرق عن محمد بن عجالن ولم ٌوردها من روى حدٌث المسً صالته كحدٌث
أبً هرٌرة فً الصحٌحٌن وؼٌره،

وهً فٌما ٌظهر من تصرؾ الرواة بالرواٌة بالمعنى ،وإن احتج بها بعض أهل العلم ،ففً األحادٌث المتفق علٌها كفاٌة فً
وجوب الفاتحة ،وقد تمسك بظاهر حدٌث المسً صالته الحنفٌة ،ولٌس فٌه حجة فما لم ٌذكر فٌه ذكر مفصال فً ؼٌره،
وهللا أعلم.

أبو إسحاق التطوانً
(تتمة موضوع نكارة زٌادة "ومؽفرته")

قال أبو داود فً سننه (٘ )٘ٔ3حدثنا إسحق بن سوٌد الرملً حدثنا ابن أبً مرٌم قال :أظن أنً سمعت نافع بن ٌزٌد قال
أخبرنً أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبٌه عن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -بمعناه -أي بمعنى الحدٌث الذي
قبله-زاد :ثم أتى آخر فقال :السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ومؽفرته ،فقال" :أربعون" ،قال" :هكذا تكون الفضائل".
ورواه الطبرانً فً الكبٌر (ٕٓ/رقمٓ :)ٖ3من طرٌق آخر عن ثنا سعٌد بن أبً مرٌم (ولم ٌشك) أنا نافع بن ٌزٌد ثنا أبو
مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبٌه أن رجال جاء إلى مجلس وفٌه النبً -صلى هللا علٌه وسلم ،-فقال :السالم
علٌكم ،فرد علٌه السالم ،وقال" :عشر حسنات" ،ثم أتى آخر ،فقال :السالم علٌكم ورحمة هللا ،فقال" :عشرون" ،ثم أتى
آخر فقال :السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ،فقال" :أربعون" ،وقال :هكذا ٌكون الفضل.
وسنده ضعٌؾ من أجل سهل بن معاذ فهو ضعٌؾ ،وشٌخه أبو مرحوم عبد الرحٌم بن مٌمون المعافري فٌه لٌن.
وهللا اعلــم.

أبو إسحاق التطوانً
(زٌادة شاذة تفر بها علً بن مسهر عند مسلم)

روى مسلم فً صحٌحه (٘ )ٕٓٙوابن أبً شٌبة فً المصنؾ (٘– )ٕٖٗٔ٘/ٖٔٓ/ومن طرٌقه الطبرانً فً الكبٌر
(ٖٕ/رقم -)3ٕٙعن علً بن مسهر عن عبٌد هللا بن عمر عن نافع عن زٌد بن عبد هللا بن عمر عن عبدهللا بن عبد
الرحمن بن أبً بكر عن أم سلمة زوج النبً -صلى هللا علٌه وسلم -قالت :قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم" :-إن الذي
ٌأكل أو ٌشرب فً آنٌة الذهب والفضة فإنما ٌجرجر فً بطنه نار جهنم"( .اللفظ البن أبً شٌبة)
هكذا قال علً بن مسهر(( :إن الذي ٌأكل أو ٌشرب)) وزاد(( :الذهب) ،وخالفه الرواة عن عبٌد هللا بن عمر ،فقالوا(( :إن
الذي ٌشرب)) من ؼٌر شك ،ولم ٌذكروا ((الذهب)) ،وهم:
ٌٔ -حٌى بن سعٌد القطان :عند مسلم فً صحٌحه (٘ )ٕٓٙوأحمد فً مسنده (.)ٖٓٙ/ٙ
ٕ -محمد بن بشر العبدي :عند إسحاق بن راهوٌه فً مسنده (ٔ/رقم )ٖ3ومسلم (٘.)ٕٓٙ
ٖ -عبدة بن سلٌمان :عند الطبرانً فً الكبٌر (ٖٕ/رقمٖ٘.)ٙ
ٗ -أبو أسامة حماد بن أسامة :عند ابن أبً شٌبة فً المصنؾ (٘ ،)ٕٖٗٔٙ/ٖٔٓ/وقد عطؾ متنه على حدٌث علً بن
مسهر ،وقال :بمثله ،وهذا مشكل ،فالمتن تفرد به علً بن مسهر كما سٌأتً.
قال مسلم" :وزاد فً حدٌث علً بن مسهر عن عبٌد هللا ((أن الذي ٌأكل أو ٌشرب فً آنٌة الفضة والذهب)) ،ولٌس فً
حدٌث أحد منهم ذكر األكل والذهب إال فً حدٌث بن مسهر".
وقال البٌهقً فً السنن الكبرى (ٔ." :)ٕ7/وأخرجه مسلم عن أبً بكر بن أبً شٌبة والولٌد بن شجاع عن علً بن مسهر
عن عبٌد هللا بن عمر عن نافع ،زاد :إن الذي ٌأكل أو ٌشرب فً آنٌة الذهب والفضة ،وذكر األكل والذهب ؼٌر محفوظ
فً ؼٌر رواٌة علً بن مسهر ،وقد رواه ؼٌر مسلم عن أبً بكر بن أبً شٌبة والولٌد بن شجاع دون ذكرهما ،وهللا أعلم".
وما قاله البٌهقً من أن ؼٌر مسلم رواه عن أبً بكر بن أبً شٌبة والولٌد بن شجاع دون ذكرهما ٌوهم أن الوهم فٌه من
مسلم ،ولٌس كذلك بل هو من علً بن مسهر كما تقدم ،وقد رواه جمع عن أبً بكر بن أبً شٌبة كما رواه مسلم ،كبقً بن
مخلد (راوي المصنؾ) ،وعبٌد بن ؼنام (عند الطبرانً ٖٕ/رقم ،)3ٕٙورواه أبو العباس السراج عن الولٌد بن شجاع،
ومحمد بن أٌوب بن الضرٌس الرازي عن أبً بكر بن أبً شٌبة كالهما عن علً بن مسهر [عند البٌهقً فً الكبرى
(ٗ ،])ٔٗ٘/بدون الزٌادتٌن ،وهذا من علً بن مسهر ،فإنه رواه على الوجهٌن ،ولعله ُنبّه لذلك فحذؾ الشك وذكر الذهب،
وهللا أعلم.

البخاري
جاء فً اجوبة الشٌخ الطرٌفً للملتقى وقد سئل( :فضٌلة الشٌخ أحسن هللا إلٌكم ما مدى صحة هذه الزٌاة (بسم

هللا اللهم

إنً أعوذ بك من الخبث).

زٌادة "بسم هللا" هً زٌادة شاذه فً حدٌث أنس فً دخول الخالء وال تثبت بوجه فٌه :فقد أخرج البخاري ومسلم وأحمد
وأبو داود والترمذي والنسائً وابن ماجه وؼٌرهم جماعة من طرق عن عبدالعزٌز بن صهٌب عن أنس مرفوعا كان
النبً (صلى هللا علٌه وسلم) إذا دخل الخالء قال :أعوذ باّلل من الخبث والخبائث.
لكن رواه المعمري فً عمل الٌوم واللٌلة وخالؾ فٌه فرواه عن عبدالعزٌز بن المختار عن عبدالعزٌز بن صهٌب مرفوعا:
إذا دخلتم الخالء فقولوا :بسم هللا أعوذ باّلل من الخبث والخبائث .وهذا اللفظ ؼٌر ثابت فقد جعل الحدٌث بلفظ األمر وزاد
التسمٌة فً أوله مما ٌدل على عدم الضبط.
وخالؾ فٌه المعمري فً عمل الٌوم واللٌلة عن ابن المختار الرواة الثقات ،وما جاء فً األصول واعتمده االئمة.
ورواه الطبرانً فً االوسط والعقٌلً فً الضعفاء عن قطن بن بسٌر عن عدي بن ابً عمارة عن قتادة عن انس بهذه
الزٌادة .وال ٌصح اسناده
ورواه أٌضا الطبرانً فً األوسط عن ٌوسؾ بن عدي عن عبدالرحٌم عن إسماعٌل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس
بهذه الزٌادة وال ٌصح أٌضا.
ورواه الخطٌب فً الموضح عن الهٌثم بن جمٌل عن أبً معشر عن حفص بن عمر عن أنس بها وهو واه.
وأخرجه أحمد وبو داود والنسائً وابن ماجه وابن خزٌمة وابن حبان وؼٌرهم عن قتادة عن النضر عن زٌد بن أرقم بنحو
حدٌث الجماعة ولٌس فٌه التسمٌة.
ورواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وؼٌرهم عن قتادة عن القاسم الشٌبانً عن زٌد نحوه ولٌس فٌه التسمٌة.

أبو إسحاق التطوانً
(بٌان رواٌة شاذة عند الترمذي)

قال الترمذي فً الجامع (٘٘) :حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبً الكوفً حدثنا زٌد بن حُباب عن معاوٌة بن صالح
عن ربٌعة بن زٌد الدمشقً عن أبً إدرٌس الخوالنً وأبً عثمان عن عمر بن الخطاب قال :قال رسول هللا -صلى هللا
علٌه وسلم" :-من توضأ فأحسن الوضوء ،ثم قال( :أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم اجعلنً من التوابٌن واجعلنً من المتطهرٌن) فتحت له ثمانٌة أبواب الجنة ٌدخل من أٌها شاء".

قال أبو عٌسى :وفً الباب عن أنس وعقبة بن عامر.
قال أبو عٌسى :حدٌث عمر قد خولؾ زٌد بن حباب فً هذا الحدٌث ،قال :وروى عبد هللا بن صالح وؼٌره عن معاوٌة بن
صالح عن ربٌعة بن ٌزٌد عن أبً إدرٌس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربٌعة عن أبً عثمان عن جبٌر بن نفٌر عن
عمر ،وهذا حدٌث فً إسناده اضطراب ،وال ٌصح عن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -فً هذا الباب كبٌر شًء .قال محمد:
وأبو إدرٌس لم ٌسمع من عمر شٌئا.

هذا الحدٌث صحٌح أخرجه مسلم ،والخطأ فٌه لٌس من زٌد بن الحباب كما قال الترمذي ،بل من شٌخه :جعفر بن محمد بن
عمران الكوفً ،فقد خالفه جماعة الرواة عن زٌد بن الحباب فرووه عنه عن معاوٌة بن صالح عن ربٌعة بن ٌزٌد عن أبً
إدرٌس الخوالنً وأبً عثمان عن عقبة بن عامر الجهنً عن عمر بن الخطاب -رضً هللا عنه -قال :قال رسول هللا -
صلى هللا علٌه وسلم" :-من توضأ فأحسن الوضوء ،ثم قال( :أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) فتحت
له ثمانٌة أبواب الجنة ٌدخل من أٌها شاء".

فتبٌن أن شٌخ الترمذي أخطأ فٌه خطأٌن؛ الخطأ األول فً سنده؛ فلم ٌذكر فً سنده (جبٌر بن نفٌر وعقبة بن عامر
الجهنً) ،والصواب ذكرهما ،والثانً فً متنه فزاد فً الدعاء( :هللا اجعلنً من التوابٌن ،واجعلنً من المتطهرٌن) ،وهو
ؼٌر محفوظ فً حدٌث عمر بن الخطاب –رضً هللا عنه ،ولم ٌذكر هذه الزٌادة أحد من الرواة عن زٌد بن الحباب،
وكذلك كل من رواه عن معاوٌة بن صالح كما سٌأتً بٌانه.

والذٌن خالفوا شٌخ الترمذي هم:
ٔ -عثمان بن أبً شٌبة :عند أبً داود فً سننه (.)3ٓٙ
ٕ -أبو بكر بن أبً شٌبة :عند مسلم فً صحٌحه (ٖٕٗ).
ٖ -محمد بن علً بن حرب المروزي :عند النسائً أٌضا (.)ٔٗ3
ٗ -عباس بن محمد الدوري :عند أبً عوانة فً مسنده (رقمٗٓ )ٙوالبٌهقً فً الكبرى (ٔ.)73/
٘ -بشر بن آدم بن ٌزٌد البصري :عند البزار فً مسنده (ٔ/رقمٖٕٗ).
 -ٙمحمد بن عبد الرحمن أبو بكر الجعفً :عند أبً عوانة فً مسنده (رقم٘ٓ.)ٙ

 -7أبو كرٌب محمد بن العالء :عند أبً نعٌم فً مستخرجه على مسلم (ٔ/رقمٗ٘٘).
وقد رواه موسى بن عبد الرحمن المسروقً عند النسائً فً المجتبى (ٔ٘ٔ) فأسقط من سنده عمر بن الخطاب –رضً
هللا عنه ،-ووهم فً متنه.
وقد رواه عن معاوٌة بن صالح :عبد هللا بن وهب واللٌث بن سعد وكاتبه عبد هللا بن صالح ،وعبد الرحمن بن مهدي،
وأسد بن موسى المعروؾ بأسد السنة على الصواب ،كما رواه جماعة الرواة عن زٌد بن الحُباب.
قال الحافظ ابن حجر فً نتائج األفكار (ٔ" :)ٕٗٔ/لم تثبت هذه الزٌادة – أي( :اللهم اجعلنً من التوابٌن -)..فً هذا
الحدٌث؛ فإن جعفر بن محمد شٌخ الترمذي تفرد بها ،ولم ٌضبط اإلسناد ،فإنه أسقط بٌن أبً إدرٌس وبٌن عمر جبٌر بن
نفٌر وعقبة ،فصار منقطعا ،بل معضال ،وخالفه كل من رواه عن معاوٌة بن صالح ،ثم عن زٌد بن الحباب"اهـ.
وزٌادة (اللهم اجعلنً من التوابٌن واجعلنً من المتطهرٌن) ال تصح بوجه من الوجوه ،خالفا لمن صححها من
المعاصرٌن ،وهللا أعلم.

أبو إسحاق التطوانً
شذوذ رواٌة (مٌامن الصفوؾ):

روى أبو داود (– )ٙ7ٙومن طرٌقه البٌهقً فً الكبرى (ٖ -)ٖٔٓ/وابن ماجه (٘ٓٓٔ) وابن حبان فً صحٌحه
(٘/رقمٓ )ٕٔٙمن طرٌق عثمان بن أبً شٌبة عن معاوٌة بن هشام حدثنا سفٌان عن أسامة بن زٌد عن عثمان بن عروة
عن عروة عن عائشة قالت :قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم" :-إن هللا ومالئكته ٌصلون على مٌامن الصفوؾ".
قال البٌهقً" :والمحفوظ بهذا اإلسناد عن النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-إن هللا ومالئكته ٌصلون على الذٌن ٌصلون
الصفوؾ)".
وخولؾ معاوٌة بن هشام فرواه أصحاب الثوري عنه بلفظ( :إن هللا ومالئكته ٌُصلون على الذٌن ٌصلون الصفوؾ) ،وهم:
ٔ -أبو أحمد الزبٌري :عند أحمد (.)ٔٙٓ/ٙ
ٕ -قبٌصة بن عقبة :عند عبد بن حمٌد فً مسنده (رقمٖٔ٘ٔ).
ٖ -عبد هللا بن الولٌد العدنً :عند أحمد (.)ٙ7/ٙ
ٗ -عبٌد هللا بن عبد الرحمن األشجعً :عند البٌهقً فً الكبرى (ٖ.)ٖٔٓ/
٘ -الحسٌن بن حفص الهمدانً :عند البٌهقً (ٖ.)ٖٔٓ/
 -ٙعبد الرزاق بن همام الصنعانً :أفاده البٌهقً (ٖ.)ٖٔٓ/
وقال البٌهقً أٌضا" :قال لً أبو الحسن بن عبدان ،قال أبو القاسم الطبرانً( :كالهما صحٌحان)" فتعقبه البٌهقً بقوله:
"ٌرٌد كال اإلسنادٌن ،فأما المتن فإن معاوٌة بن هشام ٌنفرد بالمتن األول ،فال أراه محفوظا؛ فقد رواه عبد هللا بن وهب
وعبد الوهاب بن عطاء عن أسامة بن زٌد نحو رواٌة الجماعة فً المتن".
رواه ابن وهب وصلها ابن خزٌمة فً صحٌحه (ٖ/رقمٓ٘٘ٔ) وجماعة ،ولم أجد من وصل رواٌة عبد الوهاب بن عطاء،
فعلى هذا تكون رواٌة معاوٌة بن هشام شاذة ،ولعل الخطأ فٌه منه أو من شٌخه عثمان بن أبً شٌبة ،وهللا أعلم.

أبو إسحاق التطوانً
(بٌان شذوذ رواٌة لحسان بن إبراهٌم الكرمانً)

روى الطبرانً فً األوسط (رقمٗ )73وابن عدي فً الكامل (ٕ )ٖ7ٗ/وأبو نعٌم فً الحلٌة ( )ٕٖٓ/3والبٌهقً فً شعب
اإلٌمان (ٖ/رقمٔ )ٕ73من طرق عن محرز بن عون ثنا حسان بن إبراهٌم عن عبد العزٌز بن أبً رواد عن نافع عن ابن
عمر قال :قٌل ٌا رسول هللا الوضوء من خدخد مخمّر أحب إلٌك أم من المطاهر؟ ،قال" :ال بل من المطاهر ،إن دٌن هللا
الحنٌفٌة السمحة" ،قال :وكان رسول هللا –صلى هللا علٌه وسلمٌ -بعث إلى المطاهر فٌؤتى بالماء فٌشربه ٌرجو بركة ٌدي
المسلمٌن.
قال الطبرانً" :لم ٌرو هذا الحدٌث عن عبد العزٌز بن أبً رواد إال حسان بن إبراهٌم".
وقال أبو نعٌم" :ؼرٌب تفرد به حبان (والصواب :حسان) بن إبراهٌم لم نكتبه إال من حدٌث محرز".
قلت :ومحرز بن عون ثقة ،وقد وهم فٌه حسان بن إبراهٌم الكرمانً (وهو صدوق) وسلك فٌه الجادة فذكر فً سنده عبد
هللا بن عمر –رضً هللا عنهما ،-وخالفه جماعة فرووه عن نافع مرسال ،وهم:
ٔ -عبد الرزاق بن همام الصنعانً :فً مصنفه (ٔ/رقم.)ٕٖ3
ٕ -وكٌع بن الجراح :عند ابن عدي فً الكامل (ٕ.)ٖ7ٗ/
ٖ -خالد بن ٌحٌى الكوفً :ذكره أبو نعٌم فً الحلٌة (.)ٕٖٓ/3

البخاري
من اجوبة الطرٌفً على الملتقى
 وأما زٌادة" :وسواكه" ،فهً زٌادة شاذه خالؾ فٌها مسلم بن ابراهٌم ،فقد روى الحدٌث اإلمام أحمد فً مسندهوالبخاري ومسلم وأبو داود والنسائً وابن خزٌمة وابن حبان من طرق عن شعبة عن األشعث بن سلٌم عن أبٌه عن
مسروق عن عائشة أن النبً كان ٌعجبه التٌامن فً طهوره وتنعله وترجله.
رواه عن شعبة جماعة من الحفاظ وؼٌرهم منهم حفص بن عمر وسلٌمان بن حرب وحجاج بن المنهال وعفان وبشر بن
عمر ومحمد بن جعفر وبهز وأبً عمر الحوضً والنضر بن شمٌل وؼٌرهم لٌس فٌها وسواكه.
ورواه اإلمام أحمد عن والد وكٌع ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبً األحوص كالهما عن األشعث به ولم ٌذكروا هذه
الزٌادة.
وانفرد بها مسلم بن إبراهٌم عن شعبه عند أبً داود فً سننه ومسلم مع ثقته وجاللته إال أنه خالؾ فٌها الحفاظ بما لٌس فً
هذا الحدٌث ،وهللا اعلم.

أبو إسحاق التطوانً
روى مسلم فً صحٌحه (رقمٕٕٓٔ) من طرٌق أبً خٌثمة (وهو زهٌر بن معاوٌة الجعفً) عن أبً الزبٌر عن جابر قال:
أتً بأبً قحافة أو جاء عام الفتح ،أو ٌوم الفتح ،ورأسه ولحٌته مثل الثؽام ،أو الثؽامة ،فأمر ،أو فأمر به ،إلى نسائه قال:
"ؼٌروا هذا بشًء".
وروى أٌضا من طرٌق عبد هللا بن وهب عن ابن جرٌج عن أبً الزبٌر عن جابر بن عبد هللا قال :أتً بأبً قحافة ٌوم فتح
مكة ورأسه ولحٌته كالثؽامة بٌاضا فقال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم" :-ؼٌروا هذا بشًء واجتنبوا السواد".
ولم ٌتفرد ابن جرٌج بذكر جملة (واجتنبوا السواد) عن أبً الزبٌر بل تابعه جماعة ،وهم:
ٔ -أٌوب السختٌانً :عند أبً عوانة فً مسنده (٘/رقمٓٔ )37بسند صحٌح.
ٕ -لٌث بن أبً سلٌم :عند ابن ماجه فً سننه (ٕٗ )ٖٙوأحمد فً مسنده (ٖ ٖٔٙ/وٕٕٖ) وابن أبً شٌبة فً المصنؾ
(٘/رقمٕٓٓٓ٘) وابن سعد فً الطبقات (٘ ،)ٗ٘ٔ/وقد ظن بعض الفضالء أنه اللٌث بن سعد ،ولٌس كذلك ألنه إسماعٌل
بن علٌة ومعمر بن راشد ال تعرؾ لهما رواٌة عن اللٌث بن سعد ،بل ٌروٌان عن لٌث بن أبً سلٌم ،وهللا أعلم.
ٖ -األجلح بن عبد هللا الكندي :عند أبً ٌعلى فً مسنده (ٖ/رقم )ٔ3ٔ3والطبرانً فً المعجم األوسط ( )٘ٙ٘3والصؽٌر
(ٖ ،)ٗ3وفً سنده شرٌك بن عبد هللا النخعً ،وفٌه ضعؾ من جهة حفظه.
ورواه مسلم كما تقدم وأبو داود الطٌالسً فً مسنده (رقمٖ٘ )ٔ7وأحمد (ٖ )ٖٖ3/وأبو عوانة
(٘/رقم37ٓ7و37ٓ3و )37ٓ3وأبو القاسم البؽوي فً مسند علً بن الجعد (رقمٕ٘ )ٕٙمن طرق عن أبً خٌثمة عن
أبً الزبٌر عن جابر قال :جاء أبو بكر بأبً قحافة إلى النبً -صلى هللا علٌه وسلمٌ -وم الفتح وكأن رأسه ولحٌته ثؽامة،
فقال النبً -صلى هللا علٌه وسلم" :-أال تركته حتى نكون نحن الذي نأتٌه" ،فقال أبو بكرٌ :ا رسول هللا هو أحق أن ٌأتٌك
من أن تأتٌه ،فقال" :ؼٌروا هذا" ،قال زهٌر :فقلت ألبً الزبٌر( :وجنبوه السواد) ،قال :ال[ .اللفظ لعلً بن الجعد].
وسؤال أبً خٌثمة ألبً الزبٌر لم ٌذكره مسلم ،وذكره الباقون.
ورواه النسائً فً المجتبى (ٕٕٗ٘) من طرٌق عزرة بن ثابت عن أبً الزبٌر عن جابر قال :أتً النبً -صلى هللا علٌه
وسلم -بأبً قحافة ورأسه ولحٌته كأنه ثؽامة؛ فقال النبً –صلى هللا علٌه وسلم" :-ؼٌروا أو اخضبوا".
الذي ٌظهر أن أبا الزبٌر حدث بالحدٌث قدٌما بزٌادة (واجتنبوا السواد) ،ثم نسٌها بعد وحدث ب الحدٌث دون الزٌادة،
والذي ٌرجح ذلك أن كل من روى عنه هذه الزٌادة قد توفً قبل أبً خٌثمة بدهر ،وهم:
ٔ -أٌوب السختٌانً توفً سنة ٖٔٔهـ
ٕ -لٌث بن أبً سلٌم توفً سنة ٔٗ3هـ
ٖ -األجلح بن عبد هللا الكندي توفً سنة ٖ٘ٔهـ
وقد توفً أبو خٌثمة الجعفً سنة ٖٔ7هـ أي بعد هؤالء بعشرٌن سنة فأكثر ،وتوفً أبو الزبٌر المكً سنة ٕٔٙهـ وهو من
أقران أٌوب السختٌانً ،وال شك أن سماع أبً خٌثمة من أبً الزبٌر متأخر بخالؾ من تقدم فسماعهم منه قدٌم ،وعزرة بن
ثابت لم أجد له رواٌة عن أبً الزبٌر ؼٌر هذه مما ٌدل على أنه لٌس معروفا بالرواٌة عنه ،وهللا أعلم.
ولهذه الزٌادة شاهد من حدٌث أنس بن مالك –رضً هللا عنه-؛ أخرجه أحمد (ٖ )ٔٙٓ/وابن أبً عاصم فً اآلحاد
والمثانً (ٔ/رقمٗ )7وأبو ٌعلى فً مسنده (٘/رقمٖٔ )ٕ3وابن حبان فً صحٌحه (ٕٔ/رقمٕ )٘ٗ7والضٌاء المقدسً فً
المختارة (/7رقمٕ٘٘3و )ٕ٘3ٙوؼٌرهم من طرق محمد بن سلمة الحرانً عن هشام عن محمد بن سٌرٌن قال سئل أنس
بن مالك عن خضاب رسول هللا –صلى هللا علٌه وسلم-؛ فقال :إن رسول هللا –صلى هللا علٌه وسلم -لم ٌكن شاب إال
ٌسٌرا ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم ،قال :وجاء أبو بكر بأبٌه أبً قحافة إلى رسول هللا –صلى هللا علٌه

وسلمٌ -وم فتح مكة ٌحمله حتى وضعه بٌن ٌدي رسول هللا –صلى هللا علٌه وسلم ،-فقال رسول هللا –صلى هللا علٌه وسلم-
ألبً بكر" :لو أقررت الشٌخ فً بٌته ألتٌناه مكرمة ألبً بكر" ،فأسلم ولحٌته ورأسه كالثؽامة بٌاضا ،فقال رسول هللا –
صلى هللا علٌه وسلم" :-ؼٌروهما وجنبوه السواد"( .اللفظ ألحمد)
وسنده صحٌح ،ولجملة (وجنبوه السواد) شواهد أخرى ضعٌفةلم أذكرها خشٌة التطوٌل ،وحدٌث أنس أقواها.
وبعض الكتب اآلن ال تطولها ٌدي اآلن وفٌها مباحث نفٌسة فً هذا الباب ،وسأراجعها بإذن هللا وأزٌد ما فٌها من فوائد هنا
بإذن هللا قرٌبا.
ولحدٌث جابر طرٌق آخر ال بأس به فً الشواهد:
رواه ابن أبً عاصم فً (كتاب الخضاب) والبزار فً مسنده (زوائدهٖ )ٖ7ٗ-ٖ7ٖ/والطبري فً تهذٌب اآلثار
(رقمٖٓ3وٗٓ-3القسم المفقود) والطحاوي فً مشكل اآلثار (/3رقمٔ )ٕ33والطبرانً فً الكبٌر (/3رقم )3ٖٕ3من
طرق عن عبد العزٌز بن عبد الصمد العمً عن مطر الوراق عن أبً رجاء العطاردي عن جابر بن عبد هللا ،قال:
((جًء بأبً قحافة إلى رسول هللا –صلى هللا علٌه وسلم -ورأسه ولحٌته كأنهما ثؽامة بٌضاء ،فقال رسول هللا -صلى هللا
علٌه وسلم" :-اذهبوا به إلى بعض نسائه حتى تؽٌّره" ،فذهبوا به فحمروه)).
وفً سنده ضعؾ من أجل مطر الوراق فإنه سًء الحفظ.
ولحدٌث أنس بن مالك طرٌق آخر؛ أخرجه الطبري فً تهذٌب اآلثار (رقم )3ٕٙمن طرٌق عبد هللا بن وهب ،وأحمد فً
مسنده (ٖ )ٕ7ٗ/والحكٌم الترمذي فً المنهٌات (ص )ٔ37عن قتٌبة بن سعٌد المصري كالهما عن عبد هللا بن لهٌعة عن
خالد بن أبً عمران عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة أنه سمع أنس بن مالك ٌُخبر قال :دخلت ٌهود على رسول هللا
–صلى هللا علٌه وسلم -فسأل عنهم؟ فقالواٌ :هود ٌا رسول هللا! وهم ال ٌصبؽون الشعر؟! فقال" :ؼٌروا سِ ٌْمَا الٌهود ،وال
ُتؽٌّروا بسواد"(.اللفظ للطبري).
وهذا سند جٌد؛ عبد هللا بن وهب المصري ممن روى عن ابن لهٌعة قبل احتراق كتبه ،ورواٌة قتٌبة كذلك صحٌحة عنه
ألنه كان ٌروي من كتب ابن وهب.

القعنبً
بٌان لنكارة لفظة " النهار " فً حدٌث  :صالة اللٌل والنهار مثنى مثنى .

روى أبو داود والترمذي وؼٌرهما عن علً البارقً  -وهو صدوق  -عن ابن عمر مرفوعا  :صالة اللٌل والنهار مثنى
مثنى "
وقد رواه جماعة عن ابن عمر من ؼٌر ذكر النهار  ..منهم على سبٌل المثال ال الحصر :
ٔ -سالم كما فً مصنؾ ابن ابً شٌبة والبخاري ومسلم
ٕ -نافع كما فً الموطأ والبخاري ومسلم
ٖ -عبد هللا بن دٌنار كما فً الموطأ والبخاري ومسلم
ٗ -عبد هللا بن شقٌق كما فً مصنؾ ابن ابً شٌبة ومسلم وابً داود
٘ -طاووس كما فً مسلم وؼٌره
 -ٙأبو سلمة كما فً سنن النسائً وؼٌره
 -7القاسم بن محمد كما فً البخاري وؼٌره
 -3حمٌد بن عبد الرحمن بن عوؾ كما فً مسلم وؼٌره
 -3عبٌد هللا بن عبد هللا بن عمر كما فً مسلم
ٓٔ -عقبة بن حرٌث كما فً مسلم وؼٌره
ٔٔ -محمد بن سٌرٌن كما فً مصنؾ عبد الرزاق وؼٌره
ٕٔ -الحق بن حمٌد أبو مجلز كما فً ابن ماجه وؼٌره

فهؤالء بعض من خالؾ البارقً وفٌهم من هو اخص اصحاب ابن عمر كنافع وسالم ومنهم حفاظ فً الصحٌحٌن او فً
احدهما كلهم ٌروون هذا الحدٌث ولٌس فٌه ما ذكره البارقً .
قال النسائً فً ستته  :هذا الحدٌث عندي خطا وهللا اعلم اهـ
وضعؾ الزٌادة ٌحٌى بن معٌن وقال  :من علً االزدي حتى اقبل منه
وضعؾ الزٌادة ابن تٌمٌة
وقد روى ابن ابً شٌبة والطحاوي باسناد صحٌح عن ابن عمر انه كان ٌصلً باللٌل مثنى مثنى وٌصلً بالنهار اربعا
اربعا وهذا ٌؤكد خطا البارقً

هذا الفائدة مستفادة برمتها من الشٌخ دبٌان الدبٌان جزاه هللا خٌرا فً كتابه احطام الطهارة المٌاه واالنٌة صفحة ٖٕ وما
بعدها
ومن اراد االحاالت ومواضع النقول فعلٌه باالصل

خلٌل بن محمد
بارك هللا فٌك أخً [القعنبً] .

وممن بحث هذه الزٌادة بكالم جٌّد الشٌخ [أبً إسحاق الحوٌنً] ــ وفقه هللا ــ فً ((ؼوث المكدود)) برقم [ ، ]ٕ73ور ّد فٌه
على من صححها .

وممن ضعفها ــ أٌضا ــ الشٌخ [عبد هللا السعد] والشٌخ [سلٌمان العلوان] .

مبارك
وقد قوى زٌادة النهار بعض األئمة  ،أذكر منهم :
ٔـ اإلمام البخاري  ...حكى ذلك عنه البٌهقً فً " السنن " .
ٕـ اإلمام ابن خزٌمة .
ٖـ اإلمام ابن حبان .
ٗـ أبو سلٌمان الخطابً وقال :
" إن سبٌل الزٌادة من الثقة أن تقبل " .
٘ـ اإلمام ابن حزم .
ٙـ النووي  ،فقال فً " المجموع " (ٗ: )ٗ3/
" إسناده صحٌح " ..

7ـ اإلمام الشوكانً ،فقال فً " نٌل األوطار " ( ٖ: )3ٓ /
" وحدٌث البارقً مشتمل على زٌادة وقعت ؼٌر منافٌة  ،فٌحتمل
العمل بها " ...
3ـ اإلمام أحمد شاكر  ،قال فً " شرح الترمذي " :
" حدٌث الباب رواه علً األزدي  ،وهو ثقة  ،وقد تابعه علٌه عبدهللا
العمري  ،وهو ثقة كما ذكرنا مرارا  ،وصححه البخاري وكفى به حجة " ..
قال مبارك  :عبد هللا العمري وهو المكبر الراجح فٌه ضعفه لسوء حفظه .
3ـ اإلمام عبد العزٌز بن باز  ،قال كما فً " مجموع فتاوى ومقاالت
متنوعة " (ٖٔٔٓ7 /ـ : ) ٖٓ3
" رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحٌح من حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما وأصله فً ال

صحٌحٌن بلفظ " صالة اللٌل مثنى مثنى " " ...
ٓٔـ اإلمام االلبانً .
قال مبارك  :وقد ضعؾ زٌادة ( النهار ) الشٌخ الفاضل الحوٌنً حفظه
هللا تعالى فً " ؼوث المكدود بتخرٌج منتقى ابن الجارود " (ٔ )ٕٕٗ/وقد زار شٌخنا اإلمام االلبانً بعد تحقٌقه لكتاب ابن
الجارود وتناقش مع
شٌخنا حول زٌادة ( النهار ) وتكلم الشٌخ حول هذه الزٌادة بما فتحه هللا
علٌه بكالم علمً متٌن خلص فٌه ـ أي البحث ـ إلى تقوٌة الحدٌث وأجاب
عن الشبه التً سلطت حول هذه الزٌادة  ،من أجل ذلك أظن أن الحوٌنً سٌتؽٌر حكمه على هذه الزٌادة فً طبعت الكتاب
الجدٌدة وهللا
أعلم .
وكون ابن عمر رضً هللا عنه ٌصلً الرباعٌة النهارٌة بتسلٌمة واحدة
فهذا مما جاء عنه صلى هللا علٌه وسلم من حدٌث علً رضً هللا عنه
كما فً " الصحٌحة " رقم ( )ٕٖ7قلت  :ومافً هذا الحدٌث ٌحمل على
الجواز  ،وحدٌث ابن عمر على االفضلٌة ؛ كما هو الشأن فً الرباعٌة اللٌلٌة أٌضا  ،وهللا أعلم .
وقال اإلمام األلبانً فً " صحٌح سنن أبً داود " (٘: )ٖ3 /
" وقد أعله بعضهم بما ال ٌقدح  ،السٌما وله طرق أخرى عن ابن عمر  ،وشواهد خرجتها فً " الروض النضٌر " تحت
الحدٌث (ٕٕ٘) "... ،

القعنبً
األخ المبارك  ..جعله هللا مباركا اٌنما كان
دعك من قضٌة زٌادة الثقة  ...أال ترى معً ان ما رواه ابن ابً شٌبة باسناد صحٌح عن ابن عمر بانه كان ٌصلً بالنهار
اربعا ..كاؾ الثبات وهم البارقً رحمه هللا وهذا الحافظ ابن حجر ٌقول عنه  :صدوق ربما أخطأ  ..فكٌؾ ٌعلم ابن عمر
هذا الحكم وان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌخبر عن تطوع النهار بانه ركعتان ثم ٌخالؾ النبً صلى هللا علٌه وسلم ......
ناهٌك عن مخالفة البارقً للثقات االثبات من طالب ابن عمر الذٌن اعتمدوا فً الصحٌحٌن ..كسالم ونافع وعبد هللا بن
دٌنار وابنً سٌرٌن  ...وؼٌرهم

وهنا اورد كالم الحافظ النقادة ابن تٌمٌة رحمه هللا :
ٌروٌه االزدي عن علً بن عبد هللا البارقً عن ابن عمر وهو خالؾ ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر فانهم رووا
ما فً الصحٌحٌن انه سئل عن صالة اللٌل فقال  :صالة اللٌل مثنى مثنى فاذا خفت الفجر فاوتر بواحدة " ولهذا ضعؾ
االمام احمد وؼٌره من العلماء حدٌث البارقً وال ٌقال  :هذه زٌادة من الثقة فتكون مقبولة لوجوه :
احدها  :ان هذا متكلم فٌه
الثانً  :ان ذلك اذا لم ٌخالؾ الجمهور واال فاذا انفرد عن الجمهور ففٌه قوالن فً مذهب احمد وؼٌره
الثالث  :ان هذا اذا لم ٌخالؾ المزٌد علٌه وهذا الحدٌث قد ذكر ابن عمر ان رجال سال النبً عن صالة اللٌل فقال صالة
اللٌل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة " ومعلوم انه لو قال صالة االلٌل والنهار مثنى مثنى فاذا خشٌت الصبح
فاوتر بواحدة لم ٌجز ذلك وانما ٌجوز اذا ذكر صالة اللٌل منفردة كما ثبت فً الصحٌحٌن .
والسائل انما ساله عن صالة اللٌل والنبً صلى هللا علٌه وسلم وان كان قد ٌجٌب عن اعم مما سئل عنه كما فً حدٌث
البحر ..لكن ٌكون الجواب منتظما كما فً هذا الحدٌث وهناك اذا ذكر النهار لم ٌكن الجواب منتظما النه ذكر فٌه قوله فاذا
خفت الصبح فاوتر بواحدة  ،وهذا ثابت فً الحدٌث ال رٌب فٌه ..الى ان قال  :وهذه االمور وما اشبهها متى تاملها اللبٌب
علم انه ؼلط فً الحدٌث وان لم ٌعلم ذلك اوجب رٌبة قوٌة تمنع االحتجاج به على اثبات مثل هذا االصل العظٌم اهـ
الفتاوى الكبرى ٔ ٖ٘3/بواسطة الكتاب المذكور اعاله

ولٌس فوق هذا الكالم كالم  ...رحم هللا شٌخ االسالم رحمة واسعة وجمعنا به فً مستقر رحمته ودار كرامته

القعنبً
بٌان شذوذ لفظة " فلٌرقه " فً حدٌث ولوغ الكلب .

روى مسلم عن علً بن مسهر عن األعمش عن أبً رزٌن وأبً صالح عن أبً هرٌرة ان النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
 :اذا ولػ الكلب فً إناء أحدكم فلٌرقه ثم لٌؽسله سبع مرار "

قال النسائً فً السنن ٔ : ٖ٘/ال أعلم أحدا تابع علً بن مسهر على قوله  :فلٌرقه .

وقال ابن عبد البر فً التمهٌد  :ٕ7ٖ/ٔ3واما هذا اللفظ من حدٌث األعمش " فلٌرقه " فلم ٌذكره اصحاب االعمش الثقات
الحفاظ مثل شعبة وؼٌره .

وقال ابن منده كما فً فتح الباري ٔ :ٖٖٔ/وتلخٌص الحبٌر ٔ : ٕٖ/ال ٌعرؾ عن النبً صلى هللا علٌه وسلم بوجه من
الوجوه إال من رواٌته .

وقال حمزة الكنانً كما فً فتح الباري ٔ :ٖٖٓ/إنها ؼٌر محفوظة اهـ

وقد روى هذا الحدٌث عن األعمش جماعة ولم ٌذكروا هذه اللفظة  ..منهم :
ٔ -شعبة كما عند احمد وؼٌره
ٕ -ابو معاوٌة الذي هو من اوثق الناس فً االعمش  ..عند احمد وؼٌره
ٖ -ابو اسامة حماد بن اسامة كما عند ابن ابً شٌبة
ٗ -اسماعٌل بن زكرٌا كما عند مسلم
٘ -حفص بن ؼٌاث كما فً شرح معانً االثار
 -ٙجرٌر بن عبد الحمٌد كما فً مسند اسحاق بن راهوٌه
 -7عبد الرحمن بن حمٌد الرؤاسً كما فً المعجم الصؽٌر للطبرانً

فكل هؤالء وؼٌرهم رووا عن االعمش هذا الحدٌث فلم ٌذكروا هذه اللفظة التً انفره بها علً بن مسهر .

وال ٌقارن علً بن مسهر بشعبة وحده  ...فكٌؾ ومع شعبة جمٌع االثبات من اصحاب االعمش كابً معاوٌة الذي قال عنه
شعبة  :هذا صاحب االعمش فاعرفوه

وقد قال الحافظ ابن حجر عن ابن مسهر  :ثقة له ؼرائب بعد ان اضر  .التقرٌب

وهللا اعلم

هذه الفائدة مستفادة برمتها من الشٌخ دبٌان الدبٌان فً كتابه عن المٌاة واآلنٌة صفحة ٖ ٖٙوما بعدها  ..ومن اراد
االحاالت فعلٌه باالصل

القعنبً
ضعؾ زٌادة " فدبؽتموه "
روى مسلم عن ابن عٌٌنة عن ابن شهاب عن عبٌد هللا بن عبد هللا عن ابن عباس ُ :تصدق على موالة لمٌمونة بشاة فماتت
فمر بها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال  :هال أخذتم إهابها  -فدبؽتموه  -فانتفعتم به فقالوا إنها مٌتة فقال  :إنما حرُم
أكلها .
فهذا الحدٌث مداره على الزهري عن عبٌد هللا عن ابن عباس  ،واختلؾ على الزهري فٌه :
فرواه ابن عٌٌنة عن الزهري بذكر الدباغ  ،ورواه جماعة من أصحاب الزهري عنه بدون ذكر الدباغ  ..ومنهم :
ٔ -مالك بن أنس وهو من أجل من روى عن الزهري  ..وهو فً الموطأ وؼٌره
ٌٕ -ونس بن ٌزٌد كما فً الصحٌٌحٌن
ٖ -صالح بن كٌسان كما فً مسند احمد والصحٌحٌن
ٗ -معمر كما عند عبد الرزاق وؼٌره
٘ -االوزاعً كما عند احمد وؼٌره
 -ٙحفص بن الولٌد كما عند النسائً وؼٌره
فهؤالء بعض من خالؾ ابن عٌٌنة ولم ٌذكر الدباغ وفٌهم من ٌعد أجل من روى عن الزهري كمالك واالوزاعً وٌونس
ومعمر .

ومما ٌؤٌد ان الدباغ لٌس محفوظا فً الحدٌث ان الزهري الذي علٌه مدار الحدٌث ٌنكر الدباغ وٌفتً بجواز اإلنتفاع به
ولو لم ٌدبػ والحدٌث حدٌثه وعلٌه مداره فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر  :كان الزهري ٌنكر الدباغ وٌقول ٌ :ستمتع به
على كل حال .

وقد طعن االمام احمد فً زٌادة ابن عٌٌنة واشار الى ؼلط ابن عٌٌنة كما فً فتاوى ابن تٌمٌة ٕٔٔٓٔ/

مأخوذ من المرجع نفسه  ..وهللا أعلم

القعنبً
بٌان شذوذ ذكر التسمٌة لدخول الخالء

قال الحافظ ابن حجر  :روى العمري من طرٌق عبد العزٌز بن المختار عن عبد العزٌز بن صهٌب عن انس عن رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم  :اذا دخلتم الخالء فقولوا  :بسم هللا اعوذ باّلل من الخبث والخبائث "
قال الحافظ  :اسناده على شرط مسلم وفٌه زٌادة التسمٌة ولم ارها فً ؼٌر هذا الرواٌة .
قلت ( الدبٌان )  :هذه الزٌادة شاذة فقد رواه جماعة عن عبد العزٌز بن صهٌب دون ذكر التسمٌة منهم :
ٔ -شعبة كما عند البخاري وؼٌره
ٕ -حماد بن زٌد كما عند ابً داود وؼٌره
ٖ -هشٌم بن بشٌر كما عند احمد ومسلم وؼٌرهما
ٗ -اسماعٌل بن علٌه كما عند مسلم وؼٌره
٘ -حماد بن سلمة كما عند ابً ٌعلى وؼٌره
 -ٙعبد الوارث كما عند النسائً فً الكبرى وؼٌره
 -7زكرٌا بن ٌحٌى بن عمارة كما فً مسند ابن الجعد وؼٌره
 -3حماد بن واقد فٌه اٌضا
 -3سعٌد بن زٌد كما فً االدب المفرد
فهذا شعبة والحمادان وهشٌم وابن علٌة وعبد الوارث وزكرٌا وحماد بن واقد وسعٌد بن زٌد تسعة رواة رووه عن ابن
صهٌب فلم ٌذكروا البسملة وخالفهم عبد العزٌز بن المختار فزادها وال شك انهم اكثر عددا ومنهم من هو مقدم على ابن
المختار فً الحفظ لو انفرد كشعبة فما بالك بهذا العدد !!

المرجع المذكور اعاله كتاب اداب الخالء

أبو إسحاق التطوانً
(زٌادة :أنشط للعود) فً حدٌث أبً سعٌد ُ
الخدري.

روى ابن خزٌمة فً صحٌحه (ٔ ،)ٕٕٔ/ٔٔٓ/وابن حبان فً صحٌحه (ٗ ،)ٕٔٔٔ/ٕٔ/والحاكم فً المستدرك
(ٔ ،)ٕ٘ٗ/وأبو نعٌم فً الطب النبوي (ق/73ل/أ) ،والبٌهقً فً الكبرى (ٔ )ٕٓٗ/و( )ٔ3ٕ/7من طرق عن مسلم بن
إبراهٌم ،عن شعبة ،عن عاصم األحول ،عن أبً المتوكل ال ّناجً ،عن أبً سعٌد ال ُخدري ،عن النبً صلى هللا علٌه وسلم،
قال" :إذا أتى أحدثكم أهلَه ،ثم أراد أن ٌعو َد فلٌتوضأ ،فإنه أنشط للعود".

· قال ابن حبان" :تفرد بهذه اللفظة األخٌرة :مسلم بن إبراهٌم" .أي لفظة (فإنه أنشط للعود).
· وقال الحاكم" :هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ،ولم ٌخرجاه بهذا اللفظ ،إنما أخرجاه إلى قوله( :فلٌتوضأ) فقط،
ولم ٌذكرا فٌه( :فإنه أنشط للعود) ،وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم ،والتفرد من مثله مقبول عندهما".
· وقال البٌهقً (" :)ٔ3ٕ/7ورواه شعبة عن عاصم ،وزاد فٌه (فإنه أنشط للعود)".
· وقال أٌضا.." :إسناده صحٌح."..
قلت :حمل التفرد بهذه اللفظة على شعبة فٌه بُعد ،فالراجح أن مسلم بن إبراهٌم الفراهٌدي هو المتفرد بها ،كما قال ابن
حبان ،وقد اضطرب فً ذكر هذه الزٌادة؛ فتارة كان ٌذكرها ،وتارة كان ٌحذفها؛ فقد رواه أبو نعٌم فً الطب النبوي
(ق/73ل/أ) من طرٌق سمّوٌه الحافظ عنه دون الزٌادة.
ُ
وجدت)؛ فرووه عنه من ؼٌر لفظة (فإنه أنشط للعود)؛ وهم:
وقد خالفه ثالثة من أصحاب شعبة (حسب ما
· محمد بن جعفرُ ،ؼندر :رواه أحمد فً مسنده (ٖ )ٕٔ/عنه.
· خالد بن الحارث البصري :رواه ابن خزٌمة فً صحٌحه (ٔ.)ٕٔ3/ٔٔٓ/
· ٌوسؾ بن ٌعقوب البصري :عند الطحاوي فً شرح معانً اآلثار (ٔ ،)ٕٔ3/وقد أحال على رواٌة أبً األحوص التً
قبله.
محمد بن جعفر ؼندر أثبت أصحاب شعبة بال مدافع ،وقد الزمه نحوا من عشرٌن سنة ،وكان ربٌبه ،فكٌؾ وقد وافقه على
هذه الرواٌة خالد بن الحارث (وإلٌه النهاٌة فً الثبت فً البصرة) ،وٌوسؾ بن ٌعقوب البصري (ثقة)؟؟!!
ومسلم بن إبراهٌم الفراهٌدي البصري ،تبٌن أن شعبة بريء من هذه الزٌادة ،واألولى إلصاق التفرد بمسلم بن إبراهٌم
الفراهٌدي ،وهو إن كان ثقة حافظا ،فهذا الحدٌث مما أخطأ فٌه على شعبة ،والظاهر أنها مدرجة من بعض الرواة من
شعبة أو من فوقه .وخطأ الفراهٌدي هذا مما ال ٌخدش فً حفظه لجاللته ،ولكثرة ما روى ،فلكل جواد كبوة.
وقد وافق شعب َة أصحابُ عاصم األحول على رواٌة الحدٌث من ؼٌره ذكر الزٌادة ،وجدت منهم إحدى عشرَ راوٌا ،وهم:
ٔ -حفص بن ؼٌاث :عند مسلم فً صحٌحه (.)ٖٓ3
ٕ -مروان بن معاوٌة الفزاري :عند مسلم أٌضا.
ٌٖ -حٌى بن زكرٌاء بن أبً زائدة :عند مسلم أٌضا.
ٗ -عبد الواحد بن زٌاد :عند ابن ماجه (.)٘37

٘ -سفٌان بن عٌٌنة :عند الحمٌدي فً مسنده (ٕ.)7ٖ٘/ٖٖٕ/
 -ٙسفٌان الثوري :عند ابن شاهٌن فً الناسخ والمنسوخ (رقمٖٗٔ).
 -7مُحاضر بن المورّع :عند أحمد فً مسنده (ٖ.)ٕ3/
 -7أبو األحوص سالم بن سلٌم :عند ابن حبان فً صحٌحه (ٗ.)ٕٔٔٓ/ٔٔ/
 -3همام بن ٌحٌى العوذي :عند أبً نعٌم فً المستخرج (ٔ.)ٖٕٙ/
 -3عبد هللا بن المبارك :عند النسائً فً الكبرى (٘.)ٖٕ3/
ٓٔ -جرٌر بن عبد الحمٌد :عند أبً ٌعلى فً مسنده (ٕ.)ٔٔٙٗ/ٖ3ٕ/
ٔٔ -طلحة بن سنان الٌامً :عند الخطٌب فً تارٌخ بؽداد (ٖ.)ٕٖ3/

المقري
زٌادة " أوكسهما أو الربا "

باسم هللا و الحمد ّلل و صل اللهم و سلم على نبٌنا محمد و على آله :

الحدٌث بالزٌادة :

أخرجه بن أبً شٌبة فً مصنفه (ٗ )ٖٓ7/و أبو داود فً السنن (ٖ )ٕ7ٗ/و بن حبان فً صحٌحه (ٔٔ )ٖٗ3/و الحاكم
فً المستدرك (ٕ )ٕ٘/و البٌهقً فً سننه الكبرى (٘ )ٖٖٗ/و بن عبد البر فً التمهٌد (ٕٗ )ٕ33/جمٌعهم من طرٌق
ٌحٌى بن زكرٌا بن أبً زائدة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبً سلمة عن أبً هرٌرة مرفوعا .

قلت  :و ظاهر إسناده الحسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة و فٌه كالم ال ٌنزله عن درجة الحسن إن شاء هللا  ،و
على هذا جرى المحققون .
و الحدٌث صححه بعض أهل العلم كالحاكم و حسنه بعض المتأخرٌن .

لكنه و الحق ٌقال  ،ال نراه ٌثبت بهذه الزٌادة :

ذلك أن الحدٌث جاء من طرٌق أبً هرٌرة رضً هللا عنه و من رواٌة محمد بن عمرو ابن علقمة دون زٌادة " فله
أوكسهما أو الربا " و هو األشبه .

فقد رواه جمع عن محمد بن عمرو بن علقمة دون تلك الزٌادة  ،و خالفهم ٌجٌى بن زكرٌا بن زائدة  ،فروى الحدٌث عن
ابن علقمة بالزٌادة .
لكن تعصٌب الجناٌة بٌحٌى بن زكرٌا بن أبً زائدة فٌه شًء  ،لحفظه و إتقانه  ،و احتمال أن ٌكون الوهم فً الزٌادة من
ابن أبً شٌبة الراوي عنه  ،أو ابن علقمة نفسه  ،هو األقرب و هللا أعلم .

و ممن روى الحدٌث دون الزٌادة :

ٌٔ -حٌى بن سعٌد األنصاري  :ثقة ثبت :

عند اإلمام أحمد فً المسند (ٕ )ٖٕٗ/و النسائً فً المجتبى ( )ٕ3٘/7و فً الكبرى (ٗ )ٖٗ/و البٌهقً فً السنن الكبرى
(٘ )ٖٖٗ/و ابن عبد البر فً التمهٌد (ٕٗ. )ٕ33/

ٕ -عبدة ابن سلٌمان  :ثقة ثبت :
عند الترمذي فً جامعه (ٖ. )ٖٖ٘/

ٖ -عبد الوهاب بن عطاء  :هو حسن الحدٌث إن شاء هللا تعالى  ،أخطأ فً أحادٌث ٌسٌرة نبه علٌها النقاد :
عند أبً ٌعلى فً مسنده (ٓٔ )٘ٓ7/و البٌهقً فً السنن الكبرى (٘. )ٖٖٗ/

ٗ -الدراوردي  :ثقة :
عند ابن عبد البر فً التمهٌد (ٕٗ. )ٕ33/

" تنبٌه " :

و قد روي الحدٌث بالزٌادة مرفوعا من حدٌث أنس رضً هللا عنه  ،لكنه منكر ال ٌصح :

أخرجه ابن عدي فً الكامل (ٔ ( : )ٕ3ٕ/حدثنا بن حماد حدثنا صالح حدثنا علً قال سمعت ٌحٌى وسئل عن إسماعٌل
بن مسلم المكً قٌل له كٌؾ كان فً أول أمره قال لم ٌزل مختلطا كان ٌحدثنا بالحدٌث الواحد على ثالثة ضروب قال
وروى عن بن سٌرٌن عن أنس من باع بٌعتٌن فً بٌعة فله أوكسها أو الربا ) .
و كذا أخرجه العقٌلً فً الضعفاء (ٔ. )3ٕ/

" القول الراجح فً هذه الزٌادة " :

ال تثبت الزٌادة فً نقدنا مرفوعة إلى النبً صلى هللا علٌه و سلم لإلختالؾ على محمد ابن عمرو بن علقمة على كالم فٌه
و هو ممن ال ٌحتمل مثل هذه األحادٌث  .و الصواب صحة حدٌث النهً عن البٌعتٌن فً بٌعة دون الزٌادة  ،و و ٌثبت
بمجموع الطرق كما هو مخرج عندنا و لعلنا نثبته هنا فً المنتدى إن شاء هللا تعالى  ،إذا طلبه اإلخوة .

و األشبه فً هذه الزٌادة أنها من قول شرٌح القاضً .

فقد أخرج عبد الرزاق فً المصنؾ ( ( : )ٖٔ7/3أخبرنا معمر و الثوري عن أٌوب عن ابن سٌرٌن عن شرٌح قال من
باع بٌعتٌن فً بٌعة فله أوكسهما أو الربا ) .

قلت  :و هذا سند صحٌح ؼاٌة .

و تابع معمرا و الثوري  ،عب ُد الوهاب الثقفً كما أخرج األثر المروزي فً السنة (( : )٘3حدثنا إسحاق أنبأ عبد الوهاب
الثقفً ثنا أٌوب عن محمد عن شرٌح قال  :من باع ببٌعتٌن فً بٌعة فله أوكسهما أو الربا ) .

قلت  :و ممن رأٌته أعل الحدٌث  ،الشوكانً كما فً نٌل األوطار (٘ )ٕٗ3/قال  ( :حدٌث أبً هرٌرة باللفظ األول فً
إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فٌه ؼٌر واحد ) .أي بالزٌادة المذكورة .

و ممن أعل الحدٌث بهذا اللفظ من المعاصرٌن الشٌخ المحدث مقبل بن هادي الوادعً و ضمّنه كتابه " أحادٌث معلة
ظاهرها الصحة "  ،لكن لم تطله ٌدي  ،و حبذا لو تطوع أحد اإلخوان و نقل لنا ما ذكره الشٌخ رحمه هللا فً هذا الحدٌث
أو على األقل ملخص ما قاله  ،حتى نكون على دراٌة بذلك .

هذا ما تٌسر اآلن و هللا تعالى أعلم .

أخوكم أبو حاتم المقري .

خالد بن عمر
بٌان شذوذ زٌادة  :حٌاتً خٌر لكم

قال الحافظ أبو بكر البزار  :حدثنا ٌوسؾ بن موسى  ،ثنا عبد الحمٌد بن عبد العزٌز بن أبً رواد  ،عن سفٌان  ،عن عبد
هللا بن السائب عن زاذان عن عبد هللا  -هو ابن مسعود عن النبً صلى هللا علٌه وسلم  .قال  " :إن ّلل مالئكة سٌاحٌن
ٌبلؽونً عن أمتً السالم "  .قال  :وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  " :حٌاتً خٌر لكم تحدثون وٌحدث لكم  ،ووفاتً
خٌر لكم تعرض علً أعمالكم  ،فما رأٌت من خٌر حمدت هللا علٌه  ،وما رأٌت من شر استؽفرت هللا لكم "  .ثم قال
البزار لم نعرؾ آخره ٌروى عن عبد هللا إال من هذا الوجه  . .وهو فً المطبوع المسمى بـ البحر الزخار (٘)ٖٓ7/
و فٌه  :وهذا الحدٌث آخره ال نعلمه ٌروى عن عبدهللا إال من هذا الوجه بهذا اإلسناد
قال ( ابن كثٌر )  :وأما أوله وهو قوله علٌه السالم  " :إن ّلل مالئكة سٌاحٌن ٌبلؽونً عن أمتً السالم " فقد رواه النسائً
من طرق متعددة عن سفٌان الثوري وعن االعمش كالهما عن عبد هللا بن السائب عن أبٌه به .

وإلٌك بٌان الذٌن لم ٌذكروها عن سفٌان الثوري :

هذه الرواٌة زاد فٌها ابن أبً رواد هذه الزٌادة الشاذة التً لم ٌذكرها خمسة عشر راوٌا عن سفٌان الثوري وهم :
ٔ ) عبدهللا بن المبارك :
[ مسنده (ص ٖٓ )  ،الزهد (ٔ ، )ٖٙٗ/الكبرى للنسائً ()ٕٕ/ٙ

ٕ ) عبدالرزاق الصنعانً :
المصنؾ ( ٕ ، ) ٕٔ٘/النسائً فً الصؽرى (ٖ ، )ٖٗ/الكبرى (ٔ ، )ٖ3ٓ/الطبرانً فً الكبٌر (ٓٔ)ٕٕٓ/

ٖ ) عبدهللا بن نمٌر :
المسند (ٔ)ٖ37/

ٗ ) معاذ بن معاذ العنبري :
المسند (ٔ ، )ٕٗ٘/النسائً فً الصؽرى (ٖ)ٖٗ/

٘ ) وكٌع بن الجراح :

المسند (ٔ )ٗٗٔ/ومن طرٌقه الخطٌب فً الفصل (ٕ ، )7ٙ3/النسائً فً الصؽرى (ٖ ، )ٖٗ/الكبرى (ٔ ، )ٖ3ٓ/ابن
أبً شٌبة (ٕ ، )ٕٗ3/7( ، )ٖ33/أبً ٌعلى ( ، )ٖٔ7/3ابن حبان  ،اإلحسان (ٖ ، )ٔ3٘/العظمة (ٖ. )33ٓ/

ٌ ) ٙحٌى بن سعٌد القطان :
مسند البزار (٘ ، )ٖٓ7/فضل الصالة على النبً إلسماعٌل القاضً رقم [ٕٔ] ت أسعد تٌم

 ) 7محمد بن ٌوسؾ الفرٌابً :
الدارمً (ٕ)ٖٔ7/

 ) 3أبو إسحاق الفزاري :
المستدرك (ٕ ، )ٕٗٔ/تارٌخ دمشق ( ، )ٕٗ/ٕ3( ، )ٕٔٓ/7أخبار أصبهان (ٕ ، )ٕٓ٘/اإلرشاد للخلٌلً (ٔ، )ٗٗ٘/
الحلٌة (ٗ)ٕٓٔ/

 ) 3الفضٌل بن عٌاض :
الطبرانً فً الكبٌر (ٓٔ ، )ٕٕٓ/مسند الشاشً (ٕ ، )ٕٖ٘/الحلٌة ()ٖٔٓ/3

ٓٔ ) زٌد بن الحباب :
مسند الشاشً (ٕ ، )ٕٕ٘/الفصل للخطٌب (ٕ)7ٙ3/

ٔٔ ) معاوٌة بن هشام :
تهذٌب الكمال (ٗٔ)٘ٙٓ/

ٕٔ ) الفضل بن دكٌن :
شرح السنة للبؽوي (ٖ ، )ٔ37/الفصل للخطٌب ( ٕ)7ٙ3/

ٖٔ ) عبٌد هللا بن موسى :
الفصل للخطٌب (ٕ )7ٙ3/وأظنه فً عمل الٌوم واللٌلة للنسائً أٌضا

ٗٔ ) عبدالرحمن بن مهدي :

المسند (ٔ، )ٗٗٔ/

٘ٔ ) محمد بن كثٌر
الحلٌة (ٗ)ٕٓٔ/

فرواٌة ابن أبً رواد عند البزار شاذة مردودة وال ٌقوٌها أي شاهد مرسل أو متصل ألنها ؼٌر صحٌحة (( والشاذ والخطأ
)) ال ٌقوي ؼٌره وال ٌتقوى بؽٌره إال عند الجهال بعلم الحدٌث .

وهللا أعلم وأحكم

