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حمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد ال
 وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين أجمعين وبعد:

يخ أشرف عبد المقصود حفظه اهللا فقد أطلعني األخ الصديق العالم الش
تعالى على بعض ما كتبه أحد القراء من القول بأن حديث سعيد بن المسيب عن 
جابر رضي اهللا عنه يف التحذير من ترك الجمعة قد سقط من طبعتنا للتمهيد، وأنه 
موجود يف طبعة الفاروق، وأن ابن عبد الرب أحال عليه يف االستذكار وَبّين أنه ذكره 

لتمهيد، وأن هذا النص موجود يف مخطوطة المدينة دون غيرها من نسخ يف ا
التمهيد، وتداول بعض طلبة العلم هذا الكالم رًدا وتعقيًبا وتساءلوا عن مدى 

 صحة ذلك.

وقد بينت يف رد مختصر معتصر أن هذا الكالم ال يصح فهذا الحديث هبذه 
النسخة  لنسخ المعتمدة ومنهاالصيغة واإلسناد (وهو إسناد تالف) ال وجود له يف ا

النفيسة يف كوبرلي التي تمثل النشرة األخيرة للكتاب والتي قوبلت على نسختين 
هـ فضًال عن أن هذا الحديث ال وجود له يف ٥٧٣صحيحتين بمدينة شاطبة سنة 

الطبعة المغربية وال يف موسوعة شروح الموطأ، وذكرت أن هذا مما ذكره المؤلف 
لى ثم حذفه لوهائه واستعاض عنه بحديث آخر لجابر أصح منه يف اإلبرازة األو

 .١٠/٢٧٣مذكور يف طبعتنا 

وقد الحظت أن بعض َمن ال خربة له يف النسخ الخطية وأصول تحقيق 
المخطوطات التي أفنيت عمري فيها صار يشكك يف كون نسخة كوبرلي هي 

 اإلبرازة األخيرة.



ل حول ما أث�ي ع� طبعة التمھید الجدیدة تحقیق د. بشار عواد  ۳ رد علمي مفص�

 

ء الذين ردوا هذه الفرية وَبّينوا ويف الوقت الذي أشكر فيه العلماء الفضال
وجه الصواب، وهم بحمد اهللا كثر، فإنني أرى من الواجب عليَّ التنبيه على 

 ضرورة قراءة مقدمتي لكتاب التمهيد قبل الخوض يف مثل هذه األمور.

ومع أنني يف حيايت كلها من العازفين عن الدخول يف مثل هذه المهاترات التي 
ما لضغائن، فإنني أرى من المفيد أن أطلع اإلخوة الفضالء على تضيّع األوقات وتورث ا

 كتبته يف مقدمة التمهيد من اإلشارة إلى وجود إبرازتين لكتاب التمهيد وأبين:

هـ هي الممثلة لإلبرازة األخيرة يتضح ٥٧٠ــ أن نسخة كوبرلي المكتوبة سنة  ١
 ذلك من:

ا ــ كثرة النصوص التي زادهتا على اإلبرازة األ أ  ولى، وهي زيادات كثيرة جدًّ
ال يمكن عزوها إلى سقوط من النسخ األخرى التي تمثل يف رأينا اإلبرازة 

 األولى.
استبدالها بما  ب ــ حذف بعض النصوص التي لم ير المؤلف فائدة يف وجودها أو

 هو أحسن منها.
 جــ ــ إعادة صياغة كثير من العبارات بما يفيد تحسينها وتجويدها.

إن المجلد الذي حوى حديث سعيد بن المسيب عن جابر هو من اإلبرازة  ــ ٢
 األولى ويتضح هذا من:

 ــ وجود نصوص يف نسخة كوبرلي غير موجودة فيه. أ 
ب ــ وجود إعادة يف صياغة عبارته بما هو أفضل، كما يظهر يف مخطوطة 

 كوبرلي.

يف التمهيد هي بال  ــ إن إشارة المؤلف يف االستذكار إلى وجود هذا الحديث ٣
شك إشارة إلى ما كان يف اإلبرازة األولى. ومع أن االستذكار قد ألف بعد 

 التمهيد لكن اإلبرازة األخيرة من التمهيد كانت بعد تأليف االستذكار.
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ــ إن إشارة الحافظ ابن حجر إلى بعض ما جاء يف هذا المحذوف ال يعني أن  ٤
 نا َبّينا غير مرة أنخيرة للكتاب، علًما بأنالحافظ كان قد وقف على اإلبرازة األ

برازة األولى، ومثل هذا ال هي من اإل» التمهيد«من  أكثر المخطوطات وجوًدا
ُيعد دليًال على صحة  إثبات هذا النص يف اإلبرازة األخيرة. ولقد جربنا نقل 

للعقيلي، ونادًرا ما » الضعفاء«أكثر المؤلفين من اإلبرازة األولى لكتاب 
هـ إال يف ٣٨٢جدنا أحًدا نقل من اإلبرازة األخيرة التي رواها الصيدالين سنة و

بما ال  ٢٠-١/١٥القليل النادر كما بّيناه مفصًال يف مقدمتنا لكتاب الضعفاء 
 يقبل الشك، فسقط هذا الدليل.

نة النبوية والعاملين على صيانتها ونشر  ٥ ــ إّن مثل هذه المماحكات ال تخدم السُّ
لمثل هذه األمور أن يكون قد شدا ا، والدفاع عنها. وال بد لمن يتصدى كنوزه

طرًفا محموًدا من العلم بأصول تحقيق المخطوطات مع أن كل إنسان يؤخذ 
، ورحم اهللا امرًءا كثر صوابه وقل خطؤه، ملسو هيلع هللا ىلصمن قوله ويرتك إال رسول اهللا 

بمتابعتها التي ملسو هيلع هللا ىلص ونحمد اهللا جل يف عاله على أن جعلنا من خدم سنة نبيه 
تكون العزة والكفاية والنصرة والنجاح والفالح، وأعاذنا اهللا من الفتن ما ظهر 

 منها وما بطن.

 عن اإلبرازتين:» التمهيد«وفيما يأيت ما كتبته يف مقدمة 
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 :إبرازات التمهيد
،  أوالً » التمهيد«لقد تبني لنا، بام ال يقبل الشك، أن ابن عبد الرب ألّف  مسودةً

هذه املسودة العديد من النسخ، بل أكثر النسخ املتوفرة يف املغرب وبالد  ونُسخت عن
ا، وحذف مما  الشام والعراق منها. ثم أعاد تبييض الكتاب، فزاد فيه زيادات كثرية جدً

املبيضة (اإلبرازة  فيه يف يف املسودة بعض ما رآه غري مناسب، أو هو مما أَشبع القولَ  بَ تَ كَ 
 .امكررً  يف اإلبرازة األوىل يف بعض األحيانور األخرية)، فصار املذك

ا مجيع مَن نرش الكتاب إليها نتبهيوهذه احلقيقة مل  ، ويف مقدمتهم السادة سابقً
الفضالء حمققو الطبعة املغربية الصادرة عن وزارة األوقاف، فقد قال حمقق املجلد الثالث 

و يف وسطها أو يف آخرها... وهناك كل نسخة يوجد فيها برت، إما يف أوهلا أ«منه يف مقدمته: 
 ».األخر صعوبة أخر تعرتض املحقق، وهي أنه يوجد يف بعض النسخ ما ليس يف

وأولُ ما «وقال الشيخ الفاضل سعيد أمحد أعراب يف تقديمه للمجلد الرابع: 
الكلامت  يالحظ القارئ هلذه النسخ اخلطية اختالف أجزائها، ثم كثرة الفروق بينها يف

إىل صفحة أو أكثر، وهو أمر  ا، وما يوجد يف بعضها من زيادات تصل أحيانً واجلمل
املؤلف الذي عاش مع هذا الكتاب ثالثني حجةً أو تزيد،  ، إال أنَّ اال نجد له تفسريً 

ر كثريً  من عباراته، وأضاف إليه إضافات، ومن الطبيعي أن ختتلف نسخه،  اقد حوَّ
وهذه إملاحةٌ جيدة من هذا ». نا اليومكام ختتلف طبعات الكتاب الواحد يف عرص

وا هلذا الكتاب عىل ما اعتَ  ـفيام أر  ـالشيخ الذي يُعدُّ   رَ وَ أفضل املحققني الذين تصدّ
لعدم وجود  طريقة التلفيق بني النسخ،«منهج التحقيق املتبع فيه من نقص، فقد اختار 

، وهي طريقة غري » أصلٍ صحيح يمكن االعتامد عليه حممودة عند وجود فيام ظنَّ
.  إبرازتني للكتاب الواحد، إذ يتعني اعتامد اإلبرازة األخرية منه حسبُ

ونسخة كوبرييل هي املمثلة لإلبرازة األخرية، وكذا بعض املجلدات املفردة 
 التي أرشنا إليها عند كالمنا عىل النسخ املعتمدة يف التحقيق من هذه املقدمة.
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أن املصنِّف رمحه اهللا  إلبرازتني األوىل والثانية:ومن أمثلة الفروق الكبرية بني ا
 كان قد كتب يف صدر كتابه ترمجةً وسيعةً لإلمام مالك بن أنس، يرمحه اهللا، ثم رأ

فَها ونقلها إىل كتابه  ، فقد جاء يف »االنتقاء يف فضل الثالثة الفقهاء«بعد ذلك حذْ
 أ) من األصل ما يأيت: ١٢حاشية الورقة (

ب بعد كان أبو عمر « يف صدر هذا الديوان بابًا ذَكر  هذابن عبد الرب رمحه اهللا قد بوّ
ه وإمامته يف الدين، فلام ألَّف كتاب  ريَ فيه فضائل مالك وتوقيه يف النقل، ومجلةً من سِ
االنتقاء يف فضل الثالثة الفقهاء، نقل ذلك الباب إليه، وأزاله عن التمهيد، فلذلك سقط 

 ».وأكثر النسخ، وبقيت اإلحالةُ عليه يف هذا املوضع ذلك الباب من هذه النسخة
: بقي هذا الباب يف نسختَي (ق) و(ف ) كوهنام من اإلبرازة األوىل، ١قلتُ

تْ فيها رشوح املوطأ،  عَ ومع ذلك بقي يف طبعة وزارة األوقاف، ويف الطبعة التي مجُ
يدلُّ عىل والتي نرشها مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية، مما 

عدم إدراكهم هلذا األمر، وعدم التزامهم بتحقيق رغبات املؤلف عىل الرغم من 
 سخة األصل. اإلشارة املذكورة يف نُ 

، إما بسبب أنه جاء ببديل عنها، وإما أنه وقد حذف ابن عبد الرب فقرات كثرية
ا حذفه حلديث أُ  يف متهيد بن كعب  يبّ وجدها غري خادمة لبحثه، من ذلك مثالً ال حرصً

 ) حيث جاء يف اإلبرازة األوىل:٣/٧٠احلديث السادس لزيد بن أسلم (
ل، ثم ركع ملسو هيلع هللا ىلصويف حديث أُيب بن كعب عن النبي « ، أنه قرأ بسورة من الطُّوَ

مخس ركعات، وسجد سجدتني، ثم قام إىل الثانية فقرأ بسورة من الطول، ثم ركع 
جىل كسوفها. وقد حيتمل أن مخس ركعات، وسجد سجدتني، ثم جلس كام يدعو، ثم ان

يف تقديره، والظاهر فيه اجلهر واهللا أعلم، ولكنه حديث  »سورة من الطول«يكون قوله: 
، وقد تُ عن الربيع بن أنس، عن أيب العالية، عن أُ  ،يدور عىل أيب جعفر الرازي م يف لِّ كُ يبٍّ

الزهري ليس يف  وسفيان بن حسني«قلنا: وال يصح هذا مع قوله بعده: ». هذا اإلسناد
فهو يتكلم عىل احلديث الذي قبله، فكأن املصنف كتبه ثم حذفه بعدُ يف » إلخ بالقوي

 .٢النرشة األخرية حيث مل يرد يف ك
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ثنا عبدُ ) «٣/١١١ومنه ما جاء يف متهيد احلديث السابع لزيد بن أسلم ( اهللا بن  وحدَّ
ثنا حممد بن أمحد بن حييى، قال: حدَّ  بن  ثنا شيبان بن عبد اهللاحممد بن يوسف، قال: حدَّ

ثنا  ثنا حممد بن عبد اهللا بن سليامن احلرضمي، قال: حدَّ حممد بن شيبان، قال: حدَّ
ثنا ابن أيب ليىل، عن عيسى، عن عبد الرمحن بن أيب ليىل،  عمران بن أيب ليىل، قال: حدَّ

؟ قال: فقال: أتوضأ من حلوم اإلبل ملسو هيلع هللا ىلص أعرابيًا أتى النبيَّ  عن جابر بن سمرة، أنَّ 
أ من حلوم الغنم؟ قال: ». ال«قال: أصيلِّ يف مباركها؟ قال: ». نعم« ». ال«قال: أتوضَّ

 ».نعم«قال: أصيلِّ يف مرابِضها؟ قال: 

لم أنه مما حذفه املؤلف، ويف  ٢وهذا النص ليس يف ك وال النسخ األخر فعُ
، فقد أخرجه الطرباين يف الكبري  )، وأبو ٧٠٩حديث ( ٢٢/٢٧٦إسناده اختالف بنيِّ

) عن حممد بن عبد اهللا بن سليامن ٦٦٧٨حديث ( ٥/٢٨٢نعيم يف معرفة الصحابة 
احلرضمي، عن حممد بن عمران بن أيب ليىل، عن أبيه ابن أيب ليىل، عن أخيه عيسى، عن 

 .عن يعيش اجلهني يُعرف بذي الغرة عبد الرمحن بن أيب ليىل،

) ١٠/١٦ لنافع عن ابن عمر (ومنه ما جاء يف متهيد احلديث احلادي والستني
مر: سياقُ ال«قوله:  افعيِّ من اإلحاللِ ـقال أبو عُ نعهُ عندَ مالكٍ والشّ تَمتِّع، ال يَمْ ي للمُ دْ هَ

نا  رْ نِيفةَ وأصحابِهِ. وقد ذكَ ه من ذلك عندَ أيب حَ نعُ ن قارنًا. ويَمْ عَى، ما مل يَكُ إذا طافَ وسَ
، عن حممدِ  ا يف باب ابن شهابٍ ، واحلمدُ هللاذلك واضحً فلٍ » بن عبدِ اهللا بن احلارثِ بن نَوْ

.٤ومل يرد يف األصل، د   ، فظهر أن املصنف كتبها أوالً ثم حذفها بعدُ

قُوفَ «ومنه ما جاء يف متهيد  بابِ ذِكرِ األخبارِ التي احتجَّ هبا من أوجبَ الوُ
، وجعلَ  م بجنّةٍ أو نارٍ هِ ني وغريِ هادةِ ألطفالِ املُسلِمِ يئةِ اجلبّار عنِ الشَّ م يف مشِ هُ » مجيعَ

، م، ومل ترد يف األصل وبقية النسخ، والظاهر ٢) حيث انفردت د٣٦٦-١١/٣٦٥(
ثنا «املؤلف حذفها اكتفاء بام تقدم وهو قوله:  أنَّ  ثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّ وحدَّ

،ـأبو أمحد عبدُ اهللا بن ال ثنا عيلُّ بن غالِبٍ السكسكيُّ ، قال: حدَّ ِ فرسِّ ثنا  مُ قال: حدَّ
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ذيفةَ  ، عن حُ ثُ دِّ عَ أبا الطُّفيلِ حيُ مرو، سمِ ، عن عَ فيانُ ثنا سُ ، قال: حدَّ ينيِّ بنِ  عيلُّ بنُ املدِ
ولُ اهللا  ، قال: قال رسُ يِّ فارِ يدٍ الغِ رُّ يف : «ملسو هيلع هللا ىلصأسِ لُ امللكُ عىل النُّطفةِ بعدَ ما تستقِ يَدخُ

، فيقو م بأربعِنيَ أو بخمسٍ وأربعِنيَ ليلةً حِ كرٌ أو أُنثى؟ فيقولُ اهللاُ الرَّ : أي ربِّ ذَ لُ
 «قال: ». تباركَ وتعاىل، فيَكتُبُ  ، ثُمَّ تُطوَ ، وأثَرهُ ، وأجلهُ زقهُ ، ورِ ملهُ ثُمَّ يكتُبُ عَ

زادُ عىل ما فيها، وال يُنقصُ  ، فال يُ يفةُ حِ  ».الصَّ
ورُ  ثنا منصُ ، قال: حدَّ ونَ يدُ بن هارُ ثنا يزِ : وحدَّ ينيِّ بن حيّانَ  قال عيلُّ بن املدِ

يُّ  قِ : الشَّ ودٍ يقولُ عتُ عبد اهللا بن مسعُ ، قال: سمِ ثنا أبو الطُّفيلِ ، قال: حدَّ يُّ األسدِ
: إينِّ  ، فقلتُ يِّ يدٍ الغِفارِ ذيفةَ بنِ أسِ عتُ إىل حُ . قال: ففزِ هِ قِي يف بَطنِ أُمِّ عتُ  من شَ سمِ

هِ  ي يف بطنِ أُمِّ يُّ من شقِ قِ : الشَّ ودٍ يقولُ تَ من عبد اهللا بن مسعُ . فقال: وما أنكرَ
ولَ اهللا  عتُ رسُ :  ملسو هيلع هللا ىلصذلك؟ سمِ ا، «يقولُ ، فأتَتْ عىل أربعِنيَ يومً إنَّ املرأةَ إذا محلَتْ

: يا ، قال امللكُ ، فإذا قَىضَ اهللاُ عزَّ وجلَّ يف خلقِ ما يف بَطنِها ما قَىضَ ،  نزلَ إليها مَلكٌ بِّ رَ
يضِ اهللاُ عزَّ وجلَّ إىل  ؟ أذكرٌ أم أُنثى؟ فيَقْ هُ زقُ بِّ ما رِ : يا رَ ، ثُمَّ يقولُ ، ويكتُبُ املَلكِ

؟  يدٌ يٌّ أم سعِ قِ ، أشَ : يا ربِّ ، ثُمَّ يقولُ ، ويكتُبُ امللكُ يضِ اهللاُ عزَّ وجلَّ إىل امللكِ فيَقْ
، فتكونُ مع امللكِ  يفةُ حِ  الصَّ ، ثُمَّ تُطوَ ، فيكتُبُ امللكُ فيقيضِ اهللاُ عزَّ وجلَّ إىل امللكِ

 ».يامةِ إىل يَوم القِ 
): حيث ١١/٤١٩ومنه ما جاء يف متهيد احلديث الثالث عرش أليب الزناد (

عرٍ «جاء يف النسخة التيمورية (ت) وهي من اإلبرازة األوىل:  وقال ابنُ املُغِريةِ يف شِ
:  يرثي به أباهُ

د لمُ من رصفِ الرَّ  أينَ من يَسْ

 

ــ ــمَ ال كَ لْ ـحَ ــدَ ــا فع ين لَ  موتُ عَ

ــ  ــا ق  م ــرَ ــا ال نَ ــرفكأنّ  د نَ

 

ــلْ  هرِ فينــا تنتضِ ــوبُ الــدَّ طُ  وخُ

 وقال نرصُ بن أمحد: 

ا ـدً سَ  بنا حَ رَ هرُ قد أغْ  كأنَّام الدَّ

 

ونٌ هبـا الـ قرُ دُ ـونِعمةُ اهللا مَ سَ  حَ
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: ظةُ حْ  وقال جَ
كَ كـم ذا الغلَـطْ ـأيا دهرُ ويـ  حَ

 

طْ  يمٌ ســقَ ــيعٌ عــال وكــرِ  وضِ

ـــــةٍ   ـــــريٌ تَســـــيَّبُ يف جنّ  وعِ

 

ـــ فٌ بـــال علـــفٍ يُ بَطْ وطِـــرْ  رتَ

ــراسُ   ــروسُ وعقــلٌ يُ  وجهــلٌ يَ

 

ــــ ــــتبهٌ مُ ش ــــك مُ  ختلَطْ ـوذل

ــونَ   ــم ينتمُ نْ كلُّهُ ــرُ ــلُ القُ  وأه

 

ـــبطْ  ـــأينَ النَّ ـــ ف  إىل آلِ كِرس

 : هُ  وقال غريُ

افِ يكبُـو هر بـاألرشْ  رأيتُ الـدَّ

 

ـــام ئ ـــوم اللِّ ـــةَ القَ  ويرفـــعُ راي

ــودٌ   وتُــورٌ حقُ هرَ مَ  كــأنَّ الــدَّ

 

نــدَ  هُ عِ ـبُ ثــأرَ  »الكِــرامِ يُطالـِ

، والظاهر أن املؤلف كتبها يف املسودة أوالً ثم حذفها يف ٢ومل ترد يف األصل د 
 اإلبرازة األخرية.

): ١٣/٢٦٠ومنه ما جاء يف متهيد احلديث الرابع أليب حازم سلمة بن دينار (
 حيث جاء يف بعض نسخ اإلبرازة األوىل ومما مل يرد يف نسخ اإلبرازة األخرية ما يأيت:

، وحممدُ بنُ أيب بكر، والنَّرضُ بنُ ذك« ثنا مسددٌ ر القايض إسامعيل، قال: حدَّ
ثني  يح، قال: حدَّ عيلٍّ واللفظ له، قالوا: أخربنا عبدُ اهللا بنُ يزيد، عن حيوةَ بنِ رشُ
قبةَ بن عامر قال هلم:  ، أنّ عُ بيب، عن أيب اخلري مرثدِ بنِ عبدِ اهللا اليزينِّ يزيدُ بنُ أيب حَ

ن الذي ن هم عىل صالهتم دائمون؟ قلنا: هم الذين ال يزالون يُصلُّون. قال: ال، مَ
تُوا عن يمنيٍ وال شامل. لتَفِ  ولكن الذين إذا صلَّوا مل يَ

، عن سفيان، عن  ثنا ابنُ مهديٍّ ثنا حممدُ بنُ أيب بكر، قال: حدَّ قال: وحدَّ
 توبة.. قال: املك]٢٣[املعارج:  ﴾[  ^  _  `  a ﴿منصور، عن إبراهيم: 

 . ». قال: الصلواتُ اخلمس﴾[  ^  _  `  a﴿وعن ابن عباس: 
): يف نسخ اإلبرازة ١١/٣٩٤ومنه ما جاء يف احلديث التاسع أليب النرض (

 األوىل مما مل يرد يف نسخ اإلبرازة األخرية ما يأيت:
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ري عن يعقو« ، فقال ابنُ بُكَ تبةَ بيدِ اهللا بنِ عبدِ اهللا بنِ عُ بن  بواختُلف يف وفاة عُ
سني. بيدُ اهللا بنُ عبدِ اهللا قبلَ عيلِّ بنِ حُ  عبد الرمحن عن أبيه قال: مات عُ

سنيٍ رمحه اهللا سنةَ أربعٍ وتسعني، وفيها مات  قال أبو عمر: مات عيلُّ بنُ حُ
روةُ وأبو سلمةَ ومجاعةٌ من الفقهاء.  عُ

بيدُ اهللا بنُ عبد اهللا سنةَ ثامنٍ وتسعني.   وقال الواقدي: تويف عُ
بيدُ اهللا بنُ عبدِ اهللا سنةَ اثنتني ومئة. قال: ويقال:  وقال حييى بنُ معني: مات عُ

 سنةَ تسعٍ وتسعني.
قال أبو عمر: قول حممد بن عمرَ الواقديِّ أصحُّ ما يف ذلك عندنا وهو أعلم 

 هبذا الشأن.
بيدِ اهللا عىل أيب  طلحةَ قال أبو عمر: قد يكون إنكار من أنكر هذا احلديثِ يف دُخولِ عُ
نيفٍ من أجل روايةِ ابنِ شهابٍ هلذا احلديثِ عىل ما رواهُ ابنُ أيب ذئب  ».وسهلِ بنِ حُ

َ املؤلف صياغة بعض الفقرات من نحو ما جاء يف  ، أو العباراتوربام غريَّ
) قول املؤلف يف اإلبرازة ١/٤٢٤احلديث األول إلسحاق بن أيب طلحة عن أنس (

وقاف القادرية (ق) أطول مما ورد يف اإلبرازة األخرية، األوىل، كام يظهر يف نسخة األ
هي » بخ بخ«وقوله: «والظاهر أن املؤلف اخترصه حينام بيّض الكتاب، وهذا نصه: 

ن األوىل وتسكّن ،كلمة إعجاب ررت فاالختيار أن تنوّ ل، فإذا كُ الثانية  وقد ختفّف وتُثَقّ
هٍ صه ملن تُ  ، كام يقولون: صَ ا. قال الشاعر فيقولون: بَخٍ بَخْ ففان مجيعً تُه، وقد خيُ سكّ

دان وهو يف ديوانه  [هو ْ  .بَخْ بَخْ لوالده وللمولود]: ١١٣أعشى مهَ
كالم  وذلك معروف من ،فَ ذَ أراد: رابحٌ صاحبه ومعطيه، فحَ » رابحٌ «وقوله: 

نام فيه. وحقيقته  ، أي: يُ العرب يقولون: مالٌ رابح ومتجرٌ رابح كام قالوا: ليلٌ نائمٌ
د أهل املعرفة باللسان أنه عىل النسب، أي: مال ذو ربح، كام يقولون: همٌّ ناصبٌ عن

ا، وهكذا رواه حييى:  بٍ وعيشة ذات رضً ، أي: همٌّ ذو نَصَ » رابح مال«وعيشةٌ راضيةٌ
ب وغريه بالياء املنقوطة باثنتني  هْ من الربح، وتابعه عىل ذلك مجاعة. ورواه ابنُ وَ
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املسافة  ، وقيل: الرايح: القريب»إنه يروح عىل صاحبه باألجر العظيم«وقال يف تفسريه: 
ب نفعه رُ عْ  ».وإىل هذا ذهب األخفش، قال ،الذي يروح خريه وال يَ

 أما الذي جاء يف اإلبرازة األخرية فهو قوله:
ه: « ا قولُ : مالٌ رابحٌ صاحبُهُ ومُ فإنّه أر» بَخٍ ذلكَ مالٌ رابحٌ «وأمّ طيادَ ، عْ هُ

، كام  رٌ رابحٌ تْجَ ب يقولون: مالٌ رابحٌ ومَ رَ روفٌ من كالم العَ عْ ؛ وذلك مَ فَ ذَ فحَ
نامُ فيه. وهكذا رواه حييى:  ، أي: يَ هُ عىل » مالٌ رابحٌ «قالوا: ليلٌ نائمٌ بْح، وتابعَ من الرِّ

ه بالياءِ املَنْقوطة باثنتني من حتتها، وقال بٍ وغريُ هْ . ورواه ابنُ وَ يف  ذلك مجاعةٌ
رِ العظيم وحُ عىل صاحبِه باألجْ رُ  ».تَفْسريه: إنّه يَ

وربام غريّ املؤلف النصَّ ملا هو أوضح وأمتن، من نحو ما جاء يف متهيد 
 كام يأيت: ٤) حيث جاء يف د١٠/٢٠٠احلديث الثاين أليب سهيل بن مالك (

خرب  وعىل هذا مجاعة العلامء، أنّ أعمدة الدين التي بني عليها مخس عىل ما يف«
ين عند اهللا اإلسالم«ابن عمر هذا، وهو  واإليامن  وقد مىض القول يف معنى اإلسالم». الدّ

ا يمكن أن  ا يف باب ابن شهاب عن سامل واحلمد هللا. وما أعلم يف هذا اخلرب خربً دً ممهّ
يكون خالفًا خلرب ابن عمر هذا يف ظاهره إال ما روي عن حذيفة، قوله: اإلسالم 

ذكرنا  عن أيب إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة. وقد ،رواه شعبة ثامنية أسهم...
 ».وضعفرض اجلهاد ومعناه يف غري هذا امل

 أما ما جاء يف اإلبرازة األخرية فهو قوله:
، عىل ما يف « ْسٌ نِي عليها مخَ ينِ التي بُ ، أنَّ أعمدةَ الدِّ لامءِ وعىل هذا أكثرُ العُ

مر هذا، إالّ أنَّهُ ج هُ اهللا خربٌ خربِ ابنِ عُ ذيفةَ رمحِ مرَ  اءَ عن حُ هُ خربَ ابنِ عُ رُ الِفُ ظاهِ خيُ
 ، يفةَ ذَ ، عن حُ رَ فَ لةَ بن زُ ، عن صِ ، عن أيب إسحاقَ هُ عبةُ وغريُ هذا يف اإلسالم؛ رواهُ شُ

، وحجُّ  كاةُ سهمٌ ، والزَّ مٌ هْ الةُ سَ ، والصَّ هادةُ سهمٌ م: الشَّ هُ البيتِ  قال: اإلسالمُ ثامنِيةُ أسْ
، مٌ هْ ، والنَّهيُ عنِ  سَ وفِ سهمٌ ، واألمرُ باملعرُ هادُ سهمٌ ، واجلِ نكرِ ـال وصومُ رمضانَ سهمٌ مُ

. ، وقد خابَ من ال سهمَ لهُ  سهمٌ
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، عىل  ، وما منهُ فرضٌ كلَّفٍ ُ منهُ عىل كلِّ مُ هادِ، وما يتعنيَّ نا فرضَ اجلِ رْ وقد ذكَ
، وأنَّهُ ال يَ  وم، ـالكِفايةِ الةِ والصَّ  الصَّ ي جمرَ رِ ع، فال معنَى ـيف غريِ هذا الجْ ضِ وْ مَ

نا  ».إلعادتِهِ هاهُ
مرَ  ، عنِ ابنِ عُ ن عرشَ لعبدِ اهللا بن دينارٍ ومنه ما جاء يف احلديث الثامِ

) حيث ساق يف اإلبرازة األوىل حديث أيب رحيانة كام يظهر يف ٤٧٠-١٠/٤٦٩(
 ، م وكام يأيت:١ي

هُ اهللا: وحديثُ أيب رحيانةَ « مر، رمحِ محنِ  قال أبو عُ بن  يف ذلك قرأتُهُ عىل عبدِ الرَّ
ثنا  ثنا أمحدُ بن سعيدِ بن حزم، قال: حدَّ ، قال: حدَّ ، ومنهُ كتبتُهُ هِ حييى يف أصلِ سامعِ

لُ  ثنا املُفضَّ ثنا زكريّا بن حييى بن صالح، قال: حدَّ ، قال: حدَّ بن  حممدُ بن زبّان بن حبيبٍ
، عن عيّاشِ بن  تباينُّ ، عن أيب الالقِ  عبّاسفضالةَ القِ ، عن أيب اهليثم بنـتباينِّ صنيِ يّ  حُ فِ ، شَ

لٌ من ال ، رجُ رٍ بٌ يل يُدعى أبا عامِ هُ قال: خرجتُ أنا وصاحِ عافِرِ ليُصيلِّ بإيليا، ـأنَّ مَ
 : . قال أبو احلُصنيِ حابةِ : أبو رحيانةَ من الصَّ قالُ لهُ لٌ من األزدِ يُ هم رجُ وكان قاصّ

 ، دِ بي إىل املسجِ بَقني صاحِ ثُمَّ أدركتُهُ فجلستُ إليه، فسألني: هل أدركتَ قصص فسَ
ولُ اهللا  : هنى رسُ عتُهُ يقولُ : ال، فقال: سمِ ؟ فقلتُ لهُ : عن  ملسو هيلع هللا ىلصأيب رحيانةَ عن عرشٍ

كامعةِ  ، وعن مُ عارٍ لَ بغريِ شِ جُ لِ الرَّ جُ عةِ الرَّ كامَ ، وعن مُ ، والوشم، والنَّتفِ الورشِ
، وأن جيعل عارٍ م، وأن جيعل  املرأةِ املرأةَ بغريِ شِ ثل األعاجِ ا مِ لُ حتت ثيابِهِ حريرً جُ الرَّ

وبِ النمر، ولُبسِ اخلاتم، إالّ  كُ ، ورُ م، وعن النُّهبةِ ثل األعاجِ ا مِ عىل منكِبيهِ حريرً
لطان.  لذي سُ

، عن أيب ال ، عن أيب اهليثم بن شَ ـهكذا يف أصلِ أمحد بن سعيدٍ صنيِ ، يّ فِ حُ
هُ عن أيب احلُصنيِ  فُ يّ اهليثم بن وإنَّام أعرِ فِ ، ال يُعرفُ هذا احلديثُ إالّ به، ومل يروِ شَ

. ، وقِتبانُ يف اليمنِ تباينِّ  عنهُ فيام علِمتُ غريُ عيّاشِ بن عباس القِ
ثنا حممدُ  ، قال: حدَّ ثنا أمحدُ بن سعيدٍ محنِ بن حييى، قال: حدَّ ثنا عبدُ الرَّ بن  وحدَّ

ثنا زكريّا بن حييى، قال: حدَّ  و بنـثنا الزبّان، قال: حدَّ ، عن عمرِ لُ بن فضالةَ فضَّ ،  مُ ثِ احلارِ
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 . ونَ هيبًا كانوا يتختَّمُ ديج وصُ ان ورافِعَ بن خَ ثامنَ بن عفّ : أنَّ عُ عن بُكريِ بن األشجِّ
. لطانٍ منِ عىل سُ م كان يف ذلك الزَّ ا منهُ : ومل يبلُغني أنَّ أحدً  قال بُكريٌ

: أ قيلٍ ، عن عُ لِ بن فضالةَ هُ رأ وبه، عنِ املُفضَّ : نَّ هُ هابٍ خامتًا نقشُ عىل ابنِ شِ
هُ عنِ اخلاتم هابٍ يسألُ لٌ إىل ابنِ شِ : وجاءَ رجُ قيلٌ . قال عُ يكونُ  حممدٌ يسألُ اهللاَ العافيةَ

ونَ  : ما زال املُسلِمُ هابٍ و عليه، فقال ابنُ شِ ، وهُ فيه يشءٌ من ذِكرِ اهللا تُصيبُهُ اجلنابةُ
ونَ اخلَواتِم فيها اسمُ اهللا رآنِ يلبسُ  ».، واحلرفُ من القُ

املصنف عدل عن هذا النص، إىل النصوص اآلتية التي كتبها عن  والظاهر أنَّ 
ه إىل ما يأيت ،هذا احلديث وما يتصل به ، كام يظهر يف نسخة األصل املمثلة حيث غريّ

 لإلبرازة األخرية: 
ثنا قاس« ، قال: حدَّ ثناهُ سعيدُ بن نرصٍ مر: احلديثُ حدَّ ، قال أبو عُ مُ بن أصبَغَ

ثنا زيدُ بن  ، قال: حدَّ يْبةَ ثنا أبو بكر بن أيب شَ اح، قال: حدَّ ثنا ابنُ وضّ قال: حدَّ
ثني عيّاشُ بن عبّاسٍ  ، قال: حدَّ ثني حييى بن أيُّوبَ املِرصيُّ ، قال: حدَّ احلُبابِ

، عن أيب ال مرييُّ نيِ الـاحلِ صَ يْثم، يعني: ابنَ ـحُ يّ هَ فِ ، قال: ، عن أيب عامرٍ احلَجْ شَ ريٍّ
ولِ اهللا  بَ رسُ انةَ صاحِ حيْ عتُ أبا رَ ولُ  ملسو هيلع هللا ىلصسمِ سُ : كان الرَّ ِ  ملسو هيلع هللا ىلصيقولُ رشْ نْهى عن عَ يَ

عاكمةِ أو  ، ومُ ام يشءٌ عارٍ ليسَ بينهُ لَ يف شِ جُ لِ الرَّ جُ كامعةِ الرَّ مةِ أو مُ عاكَ : مُ صالٍ خِ
، والوَ  ، والنَّتفِ رشِ ، والوَ ام يشءٌ عةِ املرأةِ املرأةَ ليس بينهُ كامَ وبِ مُ كُ ، ورُ م، والنُّهبةِ شْ

 ، لِ الثِّيابِ فَ مُ ويف أسْ نعُ األعاجِ ِ كام تَصْ نيْ نا عىل العاتِقَ يباج هاهُ اذِ الدِّ ، واختِّ ورِ النُّمُ
. لطانٍ  واخلاتَم إالّ لذي سُ

ثُ بن  ثنا احلارِ ، قال: حدَّ ثنا قاسمُ بن أصبَغَ ثنا أمحدُ بن قاسم، قال: حدَّ وحدَّ
ث ، قال: حدَّ ، عن أيب أُسامةَ ، عن عيّاشِ بن عبّاسٍ ثنا اللَّيثُ ، قال: حدَّ نا أبو النَّرضِ
يْ  ثهُ، عن أيب رَ لٍ حدَّ ، أنَّ النَّبيَّ ـرجُ ، ملسو هيلع هللا ىلصحانةَ ِ رشْ : عنِ الوَ صالٍ ِ خِ رشْ َى عن عَ م،  هنَ شْ والوَ

، يعني: ال عةِ املرأةِ املرأةَ كامَ ل، وعن مُ جُ لِ الرَّ جُ عةِ الرَّ كامَ ، وعن ـوعن مُ ةَ بارشَ مُ
، ـتُ  ثيابٍ  ، وعن النُّهبةِ مُ نعُ األعاجِ لِها كام تَصْ فَ يباج من أعالها ومن أسْ فُّ بالدِّ كَ



ل حول ما أث�ي ع� طبعة التمھید الجدیدة تحقیق د. بشار عواد  ۱٤ رد علمي مفص�

 

دٍ من  تِمَّ يف واحِ . مل تَ لْطانٍ ، وعنِ اخلاتم إالّ لذي سُ لُودِ النِّامرِ بَ بجُ وعن أن يُركَ
 ». اإلسنادينِ العرشُ 

 ، م:١ومنه ما جاء يف متهيد احلديث نفسه زيادة وردت يف ي

ث« ثني حممدُ بن وحدَّ ، قال: حدَّ ثنا أمحدُ بن سعيدٍ محنِ بن حييى، قال: حدَّ نا عبدُ الرَّ
، عن حييى بن  لُ بن فضالةَ ثنا املُفضَّ ثنا زكريّا بن حييى بن صالح، قال: حدَّ زبّان، قال: حدَّ
، عن نافع، عنِ  مر بن اخلطّابِ م بن عُ مر بن حفصِ بن عاصِ بيدِ اهللا بن عُ أيُّوب، عن عُ

هِ اليُرس. وهذا أصحُّ عنهُ ابنِ عُ  هُ يف يدِ ، ويلبسُ قٍ  ».مر: أنَّهُ كان خيتِمُ اخلاتم من ورِ

سيأيت  ؛ ألن موضعه ليس يف املوضع الذي ذُكر فيه، إذفكأن املصنف عدل عنه
 .  حديث عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتختم يف يساره بعدُ

اأما الزيادات عىل اإلبرازة األ ِعت جلاء يف مئات وىل فهي كثرية جدً ، لو مجُ
هلذا الصنيع، فأُبنيُ ما زاده عىل متهيد احلديث الثالث  الصفحات، ولعيل أرضب مثالً 

عىل السمع والطاعة، ملسو هيلع هللا ىلص كنا إذا بايعنا رسولَ اهللا « لعبد اهللا بن دينار عن ابن عمر:
وىل باألصل الذي يمثلُ ، عند مقابلة بعض نسخ اإلبرازة األ»يقول لنا: فيام استطعتم

 ): ٣٧٧-١٠/٣٧٦اإلبرازة األخرية، فمام زاده: قوله (

نِ « ثنا جعفرُ بن حممدِ بن احلَسَ ، قال: حدَّ لَمةُ سْ ثنا مَ ، قال: حدَّ ثنا أمحدُ حدَّ
، قال:  ثنا أبو داودَ الطَّيالِيسُّ ، قال: حدَّ بيبٍ ثنا يُونُسُ بن حَ ، قال: حدَّ بَهاينُّ األصْ

ثنا محّادُ  الكِ  حدَّ مرَ بعدَ هَ متُ عىل عُ ، قال: قَدِ ، عن أنَسٍ دٍ يْ ، عن عيلِّ بن زَ لَمةَ بن سَ
، أعني  بَيكَ من قبلُ كَ عىل ما بايَعتُ عليه صاحِ كَ أُبايِعْ : ارفَعْ يدَ ، فقلتُ أيب بكرٍ

تَطعتُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيَّ  ، فيام اسْ مع والطّاعةِ عتُهُ عىل السَّ ، فبايَ  ».وأبا بكرٍ
 ):٣٨٠-١٠/٣٧٩وقوله يف (

، عن « ارٍ وّ ام، عن أشعثَ بن سَ نا عبّادُ بن العوّ َ ، قال: أخربَ يْبةَ رَ ابنُ أيب شَ وذكَ
ننيَ عيلٌّ وأنا يف ، قال: بعثَ يفَّ أمريُ املُؤمِ عتُ موسى بن طَلْحةَ األسار،  أبيه، قال: سمِ
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لُ فيام دخلَ فيه النّ  بايِعُ وتدخُ ، فقال: أتُ لْتُ عليه فسلَّمتُ ، فدخَ : فانْطَلقتُ ؟ قلتُ اسُ
عْ إىل أهلِكَ ومالك.  ، ثُمَّ قال: ارجِ عتُهُ طها، قال: فبايَ هُ فبَسَ نعم، قال: هكذا. ومدَّ يدَ

. ونَ لُونَ فيُبايِعُ علُوا يدخُ ، جَ جتُ رَ  قال: فلامّ رآين النّاسُ قد خَ
رِ كثريٌ من أحاديثِ البَيْعةِ والـوقد مَىضَ يف بابِ ابنِ ال نْكدِ صافَحةِ هبا، ـمُ مُ

، واحلمدُ هللا. عندَ  يْعةِ النِّساءِ  ذِكرِ بَ
اح، قال:  ثنا ابنُ وضّ يم، قال: حدَّ لَ ثنا ابنُ أيب دُ ، قال: حدَّ عيدٍ ثنا أمحدُ بن سَ حدَّ
، قال:  يَينةَ ، عنِ ابنِ عُ ثنا ابنُ املُباركِ ، قال: حدَّ يمٌ ثنا نُعَ ، قال: حدَّ ثنا ابنُ أيب مريمَ حدَّ

هْ  ، عن وَ ين الوليدُ بن كثريٍ : أخربَ عتُ جابرَ بن عبدِ اهللا، يقولُ ، قال: سمِ يْسانَ بِ بن كَ
م،  ، ومل آتِ معهُ لِمةَ ، فأتَى بنُو سَ ونهُ بايِعُ ، أتَتِ األحياءُ يُ بةَ املدينةَ قْ سلِمُ بن عُ مَ مُ ملّا قدِ
وين اهللا، فقلتُ هلم:  دُ . قال: فأتاين قومي، فناشَ جَ إيلَّ جابرٌ م حتّى خيرُ كُ فقال: ال أُبايِعُ

ا يف الأنْظِ  تَرشهتُ ، فاسْ وين، فأتَيتُ أُمَّ سلَمةَ يْعةَ ـرُ وج إليه، فقالت: واهللا إينِّ ألراها بَ رُ خُ
ا أرادَتْ أن  . كأهنَّ هُ رتُ أخي عبدَ اهللا بن أيب أُميّةَ أن يأتيهُ فيُبايِعَ ، ولكِن قد أمَ اللةٍ ضَ

. عتُهُ يتُهُ فبايَ : فأتَ . قال جابرٌ هُ مَ نَ دَ  حتقِ
مر: كذا : ابنَ أخي عبدَ اهللا قال أبو عُ . وصوابُهُ بن  قال: أخي عبدَ اهللا بن أيب أُميّةَ

وها ال ك أخُ . ومل يُدرِ .ـعبدِ اهللا بن أيب أُميّةَ ، تُويفِّ قبلَ ذلك بكثريٍ ةَ رّ  حَ
هُ  ، أنَّ بٍ رْ امكُ بن حَ ثنا سِ ، قال: حدَّ وانةَ ثنا أبو عَ ، قال: حدَّ وبه عنِ ابنِ املُباركِ

لٌ من الذي جُ يْعتِنا هلذا سألهُ رَ اب، فقال: ختافُ علينا من بَ وا املُختارَ الكذّ عُ نَ بايَ
نتَ  ، إن كُ لْبِ ، إنَّام البَيْعةُ يف القَ رَ ، أو بايَعتُ هذا احلجَ عتُهُ ؟ فقال: ما أُبايل أبايَ لِ جُ الرَّ

يْعتِكَ بأسٌ  ، فليسَ عليكَ من بَ ا ملا يقولُ نكِرً  ».مُ
:احلديث الراب ما زاد عىل متهيد ومثله مرَ ، عنِ ابنِ عُ أنَّ  ع لعبدِ اهللا بن دينارٍ
ولَ اهللا  نادي ابنُ أُمِّ «، قال: ملسو هيلع هللا ىلصرسُ لُوا وارشبُوا حتّى يُ ، فكُ نادي بليلٍ إنَّ بالالً يُ

تُوم كْ ). فلم يذكر يف اإلبرازة األوىل إال الفقرة األوىل، وهي قوله: ١٠/٣٨١» (مَ
» ، رِ جْ بح قبلَ الفَ وقد مَىضَ القولُ يف ذلك، وما فيه من يف هذا احلديثِ األذانُ للصُّ
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هاب، عن سامل، من  ، واختِالفِ اآلثارِ يف ذلك، يف بابِ ابنِ شِ لامءِ ع بنيَ العُ التَّنازُ
، فال معنى إلعادةِ  ناكَ يف سائرِ معاين هذا احلديثِ كِتابِنا هذا، وكذلك مَىضَ القولُ هُ

نا  ».ذلك هاهُ
 ثم زاد يف اإلبرازة األخرية ما يأيت:

نا عبدُ اهللا« ، قال: أخربَ لْامنَ ، قال: أخربنا أمحدُ بن سَ نا عبدُ اهللا بن حممدٍ بن  أخربَ
ا،  عتُ مالكً ، قال: سمِ بٍ رْ يبُ بن حَ عَ ثنا شُ ثني أيب، قال: حدَّ نْبل، قال: حدَّ أمحد بن حَ

: أليسَ قد أ بَ النَّبيذ، قلتُ قَني عىل أن ال يرشَ هُ فارَ ، فقال: أما إنَّ فيانُ رَ سُ مرَ وذكَ
ولُ اهللا  ؟ فقال: قال رسُ عيدَ األذانَ المُ بالالً أن يُ نادي : «ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيُّ عليه السَّ إنَّ بالالً يُ

لُوا وارشبُوا ، فكُ نا ». بليلٍ . قال: مل يَزلِ األذانُ عندَ هُ أن يُعيدَ األذانَ هُ قد أمرَ : إنَّ قلتُ
م، قد كان عَ  ليكُ لُونا عن أوَّ ذ أوَّ . ثُمَّ قال: مل يأخُ ، فلم بليلٍ وقٌ لْقمةُ واألسودُ ومرسُ

م يكُ رِ ونَ عن آخِ ذُ ونا ال يأخُ رُ دٌ منّا، فكذلك آخِ م أحَ ذ عنهُ  ».يأخُ
وكذلك ما زاد يف متهيد احلديث السادس لعبد اهللا بن دينار عن ابن عمر 

)١٠/٣٨٥ :( 
». ، واحلمدُ هللا، وال يف لفظِهِ تَلف يف إسنادِ هذا احلديثِ  مل خيُ

لَفُ  ثنا خَ ردِ وعبدُ اهللا وقد حدَّ عفرِ بن الوَ ثنا عبدُ اهللا بن جَ بن  بن قاسم، قال: حدَّ
ثنا سعيدُ بن  ، قال: حدَّ ثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ بن جابرٍ ، قاال: حدَّ مرَ بن إسحاقَ عُ
، قال: رأيتُ  مرَ ، عنِ ابنِ عُ ، عن عبدِ اهللا بن دينارٍ نا مالكٌ ، قال: أخربَ أيب مريمَ

ولَ اهللا  نا، من  يُشريُ إىلملسو هيلع هللا ىلص رسُ تنةَ هاهُ نا، إنَّ الفِ تنةَ هاهُ : ها إنَّ الفِ ، يقولُ قِ املرشِ
يطانِ  طْلُعُ قرنُ الشَّ  ».حيثُ يَ

ومن يتابع مقابلتنا بني النسخ وتعليقاتنا عليها ير الكثري من ذلك، فمن 
ببغداد،  النسخ املعتربة من اإلبرازة األوىل: املجلد األول املحفوظ يف األوقاف القادرية

جلد اخلامس املحفوظ يف اخلزانة التيمورية امللحقة بدار الكتب املرصية، والتي وامل
رشنا إىل بعض ما أخلت به هذه اإلبرازة أ) من نرشتنا، حيث ١١/٣٨٨بدأ من (ت
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من النصوص التي زادها املؤلف يف اإلبرازة األخرية، أو التي غريّ صياغتها، فانظر 
، وفيام ذكرنا كفا  ية للتدليل عىل ما ذهبنا إليه.  ذلك جتد منه كثرةً

لت يف عىل أننا نجد يف بعض النسخ زيادات مل ترد يف نسخ اإلبرازتني ، أُدخِ
الطبعة املغربية، عىل طريقة التلفيق بني النسخ، مع أهنا من غري لبسٍ من زيادات 

تبتْ يف حوايش نسخةٍ ما، ثم نُقِلتْ عنها  اء التي ربام كُ رّ أدخلها ف أخر، نسخةٍ إىل القُ
، ) املحفوظ يف القرويني، وغريه٣٠٦٤الناسخ يف املتن، كام يف املجلد ذي الرقم (

 ).٣٢٧-٣/٣٢٦( الطبعة املغربية فيها النص اآليتحيث زاد حمقق 

الدراوردي  ورواه ،ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث املقربي (م: املغرية) عن أيب هريرة، عن النبي «
خطب  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  هريرة، أنَّ  عن أبيه، عن أيب ،عن سهيل بن (م: عن) أيب صالح

فقالت له ». يا معرش النساء تصدقن فإين رأيتكن أكثر أهل النار«فوعظ ثم قال: 
بكثرة لعنكن وكفركن العشري، وما رأيت «امرأة: ومل ذلك يا رسول اهللا؟ قال: 

فقالت امرأة: يا رسول اهللا، ». ناقصات عقل ودين أغلب أللباب ذوي الرأي منكن
شهادة امرأتني منكن شهادة رجل، ونقصان «قولنا وديننا؟ فقال: وما نقصان ع

ورو الليث بن سعد ». دينكنَّ احليضة، متكث إحداكن الثالث واألربع ال تصيل
رسول اهللا  وبكر بن مرض عن ابن اهلاد عن عبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا بن عمر أنَّ 

فار، فإين رأيتكن أكثر أهل يا معرش النساء، تصدقن وأكثرن من االستغ«قال:  ملسو هيلع هللا ىلص
تكثرن اللعن، «قالت امرأة منهن: وما لنا يا رسول اهللا أكثر أهل النار؟ قال: ». النار

قالت: ». وتكفرن العشري، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن
أما نقصان العقل فشهادة امرأتني «يا رسول اهللا، وما نقصان العقل والدين؟ قال: 

رمضان،  ادة رجل، فهذا من نقصان العقل، ومتكث ليايل ما تصيل، وتفطر يفتعدل شه
رضورة ال تدفع،  هذا احلديث يدل عىل أن نقصان الدين قد يقع». فهذا نقصان الدين

ا فيهن. قال اهللا عز وجل:  أال تر أنَّ  "    ! ﴿اهللا جبلهن عىل ما يكون نقصً
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ا  .]٣٤[النساء:  ﴾#  $  %  &  '  )    (  *   ل اهللا أيضً وقد فضَّ
سأل يُ  بعض الرجال عىل بعض وبعض النساء عىل بعض وبعض األنبياء عىل بعض ال

 .»عام يفعل وهو احلكيم العليم
وال النسخ األخر، وهو تكرار ال معنى له، مما  ٢ومل يرد هذا النص يف ك

 يدل عىل أنه من زيادات بعض القراء.
ل يف الطبعة املغربيةومنها ما جاء يف النسخة املذكورة وأُ   :)٣/٣٤٤( دخِ

ثنا بكر بن حممد بن العالء، قال: « أخربنا عبد اهللا بن حممد بن أسد، قال: حدَّ
ثني  ثنا حييى عن حسني، قال: حدَّ ثنا مسدد، قال: حدَّ ثنا عثامن بن عمر، قال: حدَّ حدَّ

لنار. قال أبو عون عن عبد اهللا بن شداد، قال: قال أبو هريرة: الوضوء ممّا غريت ا
، فأرسلني إىل أم سلمة ملسو هيلع هللا ىلصمروان: كيف نسأل عن هذا وفينا أمهاتنا أزواج النبي 

وقد توضأ وضوءه للصالة فناولته حلامً فأكل ثم خرج  ملسو هيلع هللا ىلصفقالت: جاءين رسول اهللا 
ثنا مسدد عن جعفر بن حممد، عن عيل ثنا عبد اهللا، قال .. قال: حدَّ بن  إىل الصالة. حدَّ

ا فجاء بال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  م سلمة أنَّ حسني، عن زينب بنت أ ل فخرج إىل أكل كتفً
 .»الصالة ومل يمس ماء

.اء أو النساخ، إذ مل يرد يف مجيع النسخ األخر ا من زيادات أحد القرّ  وهذا أيضً
ل يف متن الطبعة املغربية، ما  ا، وأُدخِ ومنها ما جاء يف النسخة املذكورة أيضً

 :)٣/٣٥٣( نصه
 ملسو هيلع هللا ىلصن عن مالكِ بن أنسٍ أنّه قال: إذا جاءَ عن النبيِّ ورو حممدُ بن احلس«

، كان يف  كا اآلخرَ دِ احلديثني وتَرَ الَ بأحَ مِ مرَ عَ نا أنّ أبا بكرٍ وعُ حديثان خمتلفان، وبلَغَ
ال بهذلك دال مِ  .»لةُ أنّ احلقَّ فيام عَ

وأمثلة ذلك  ومل يرد يف نسخ اإلبرازتني، فظهر أهنا من زيادات بعض القراء.
  ة ال حتىص.كثري


