
























بيان خطأ
أحمد بن عمرو بن سرح - الصواب - أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح



بيان خطإ
باب في الضعفاء - الصواب - باب النهي عن الرواية عن الضعفاء



بيان خطإ
الضَّبِيُّ - الصواب تشديد الباء - الضَّبِّيُّ



بيان خطإ
حدثنا سفيان وحدثني أبو بكر - الصواب - حدثنا سفيان ح وحدثني أبو بكر







بيان خطإ
من صرف أبان - الصواب - من لم يصرف أبان



















بيان خطإ
ولم تأت رواية - الصواب - ولم تأت رواية صحيحة



بيان خطإ
قيل - الصواب - قيل له

بيان خطإ
فيسمي الذي - الصواب - فيسمي الرجل الذي



















بيان خطإ
ذا رَحِمَكَ - الصواب الجر - ذا رَحِمِكَ













بيان خطإ
أقاتل الناس - الصواب - أمرت أن أقاتل الناس











بيان خطإ
فاحتفزت فدخلت - الصواب - فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت



بيان خطإ
فقال رسول الله - الصواب - فقال لي رسول الله

بيان خطإ
قال رسول الله - الصواب - فقال له رسول الله

بيان خطإ
أفلا أخبر بها فيستبشروا - الصواب - أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا

بيان خطإ
ودوا أنه أصابه شر - الصواب - وودوا أنه أصابه شر





بيان خطإ
في رهط وفينا بشير - الصواب - في رهط منا وفينا بشير

بيان خطإ
ألا أرى - الصواب - ألا أراني





بيان خطإ
عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن - الصواب - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن





بيان خطإ
فحدثت عبد الله بن عمر - الصواب - فحدثته عبد الله بن عمر

بيان خطإ
كما حدثت ابن عمر - الصواب - كما حدثته ابن عمر













بيان خطإ
فقال أبو بكرة أنا سمعته - الصواب - فقال أبو بكرة وأنا سمعته

بيان خطإ
حدثنا سفيان وحدثنا - الصواب - حدثنا سفيان ح وحدثنا



بيان خطإ
قال قال النبي - الصواب - قال قال لي النبي



















بيان خطإ
كما قال الليث وأما - الصواب - كما قال الليث في حديثه وأما











بيان خطإ
وأبو معاوية عن أبي حازم - الصواب - وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم







بيان خطإ
أن يكون كذب - الصواب - أن يكون جندب كذب





بيان خطإ
في بيته قال - الصواب - في بيته وقال



بيان خطإ
يبكي طويلا - الصواب - فبكى طويلا







بيان خطإ
إن تبدوا - الصواب - وإن تبدوا

















بيان خطإ
يذكر التي - الصواب - يذكر الفتن التي























بيان خطإ
من هذا فقال جبريل - الصواب - من هذا قال جبريل







بيان خطإ
أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري يقولان - الصواب - ... كانا يقولان





















بيان خطإ
أي رب يدعو الله - الصواب أي رب ويدعو الله





















بيان خطإ
الصواب - جالسًا إلى سارية (كذا في نسخة)



بيان خطإ
ارفع يا محمد - الصواب - ارفع رأسك يا محمد

























بيان خطإ
عن عائشة قلت - الصواب - عن عائشة قالت قلت





بيان خطإ
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهيط - الصواب - فرأيت النبي ومعه الرهيط





بيان خطإ
أو الرقمة - الصواب - أو كالرقمة

لا يقبل الله صلاةً - كذا في نسخة





































بيان خطإ
قوله عن مسلم أراد به مسلم بن خالد المخزومي المعروف بالزنجي المتوفى سنة ثمان ومائة وله ثمانون سنة - الصواب - قوله عن مسلم أراد به مسلم بن صبيح أبا الضحى المتوفى سنة مائة (كما هو المكتوب بهامش ص50 و168 من الجزء الثاني)









بيان خطإ
سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل - الصواب - سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل

















بيان خطإ
قالا حدثنا شعبة - الصواب - قال حدثنا شعبة





































بيان خطإ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو - الصواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال عمرو
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