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إمطالب ة حموفيه 

ُهك*الصحابة عند التفسير مصادر ١^١٤ ت الأول لمهللب ا- 
الخالصة.القالية انمادر الثاني: لطالب ا. 

الخالصة.الاسدلالية الصادر الثالث: لطلب ا- 

والاستدلال.الظل ين الخشتركة الصادر الراع: لطلب ا. 
والاستدلال.الظل ين الترددة الصادر الخامس: لمللب ا- 

حم





عهممعا 
٦٢٢٠٠

الشاعر!قال أوله، شيء! كل وصدر مصدر، جمع المصادر 
يفاالنعرف حتى المهلثة صدر نوعيها المحسح جنك ئد وليلة 

صدرصدو قولك! من مصدر المهلة<ا؛ ارصدر قوله عبيد! أبو قال 
رفرجع رجعته أي! فصدر، وأصدرئه صدرا، 

أي!التفسير بممحادر فالمراد اللغوي؛ المعنى من وانعللاقا 
وتعارا،،سبحانه اف كلام ير نففي إليها يرجم( الك، الأولية ®المراجع 

وكلها،، التفسرا،أ راماحد و! ، يرا، التفررمحلرق بعمهم! ميها وي
متقاربة.محاني 

يرنففي منهجهم أن بدرك ه الصحابة ير نففي المتأمل إن 
واحد،معين من معارفهم استقوا أنهم ذلك واحدا؛ منهجا كان القرآن 
رشيدةنبوية توجيهات وعن القرآن، للغة واع فهم عن يصدرون وكانوا 

تيمية!ابن قال اليفليم، الكتاب، هذا ْع التحامل في منهجهم وحييت، 

.Y٧٠/^،للجوهري الصحاح انفلر: )١( 
XU/Wاكاوى مجموع انفلر: اشر، أصول مقدمة ؤي تمة كابن )٢( 
 )Y"( رهان فى كالزركثىJاon/Y.؛



منأكثر الأحلكم في وخلافهم قليل، التفسير في اللف بين ®الخلاف 
إلىيرجع الخلاف من عنهم يمح ما وغالب النمير، في خلافهم 
علىيقفل كان بعضهم أن غير ،، ل تفاد(( اختلاف لا تنؤع اختلاف 

أفهامهموتماوت ه، للنبي ملازمتهم لتفاوت معينة جوانب في غيرْ 
الإثراء،في برز فهذا واهتماماثمم؛ إبداعهم واختلاف واجتهاداتهم، 

لتؤعوكذا القضاء، في وغيره الفرائض، في وذاك ير، النففي وهذا 
فيعيشه بب بالعربية الثقافة على اقتصر من فليس بعضهم؛ ثقافات 

غيرفي بإقامته تأثرا العربية غير أخرى ثقافات اكتب كمن الحرب بلاد 
العرب.بلاد 

التفسيرفي ه، الصحابة مصائر عن ماتحدث المبحث هذا وفي 
مها.مصدر كل امتعمال في وتفاوتهم وءلرشّم، منهجهم، ذاكتا 

وتحاليليةامتقرائية دراسة إلى يحتاج اذكره ممحما مصدر وكل 
يعدولا هنا كله فحديثي ولذا ذلك، إلى تحتاج مسألة كل بل خاصة؛ 
وجل.عز الله بمشيئة لاحما وتحريرها درامتها في أملأ مريعة ومضات 

الخاويمجموع ;١( 



الأولانملف 

الصحابةعند التفسير مصادر أنواع 

معصوم،عن مصدق نقل إما ررالملم • هق؛* تيمية ابن لإسلأم ا شيخ قال 
يمتقفي اجتهدت فقد هذا على وبناء ، ، معلوم® دليل عليه نول ؤإما 

إلىلها امتنعمالهم حب فنيا يما تقظهآ الصحابة عند التضير مصادر 
التفصيل.من بشيء أذكرها ثم إجمالا، سأذكرها أقام، أريعة 
الخالصة.القلية المصائر الأول: م لشاؤ 
الخالعة.الامتدلالية المصائر الثاني: لمم اء 
والامتدلأل.الممل بين المثتركة الصادر الثاك: ^١ ٠١ 
والاستدلال.الممل بين التردده الصادر الراح: لقسم ا_ 

وهي:فثلاثة؛ الخالصة المملية الصادر أما ثو 
النبوي.لف.ر ا- 

التفسير.في يعفهم عن ه الصحابة واية ر- 

التفسير.في التابعين عن ه الصحابة واية ر- 

الخاويمجموع 



Iوهي فثلاثة؛ الخالصة الامحتدلالية المصادر وأما ه
دالقرآن.ير فن— 

٠محالسنه الهران مر ت— 

والاجتهاد.بالرأي القرآن فسير ت— 
هما:ظثنان؛ والاستدلال الفل بين المشتركة المصائر أما وه 

بالتاؤيح.القرآن ير فن_ 
•إسرائيل بني بأحبار القرآن ير فن— 

تهما فاثنان؛ والاستدلال النقل بين المرددة المصادر وأما ؛؛ة 

النزول.وأحوال بأسباب القرآن مير ن— 

العربية.القران؛اللنة ير فن— 

الخالصة:القلية الصادر أولا: ثأي 

فىالصحابة ينقله ررما هى: الخالصة التقلية بالمصادر المقحود 

ذلك<ا،في اجتهاد أي لهم يكون أن دون غيرهم، عن القرآن ير نف
بعضهم،وعن ه، المبي عن القرآن نمير من رووه ما يثمل وهذا 
التابعين•وعن 

الخالصة:الأستدلالية الصادر : ءايا

فيهيعتمد ررما هى: الخالصة الأستدلالية بالمحادر الممصود 

وتنملللمرآن<ا، يرهم نففي الحض الاجتهاد على ه الصحابة 
للقرانرهم وتفيالمهنة، للقران وتمسّرهم بالقران، للقران تفسيرهم 

والاجتهاد.بالرأي 



والامتدلأل:القل بين الشركة الصادر : ءالثا٠

ارمصادرهى! والاستدلال المقل بين المشتركة بالمصادر المقصود 

لتاريخكربعلهم وذلك القرTناا، آيات وبين بينها له الصحابة يربط تقلية 
ببعضإسرائيل بني، أخار من لكثير وربطهم الايات، من بالعديد العرب 

إلاأخذهما يمآكن لا إسرائيل بني وأحبار العرمِج هتاريح الآيا>ّت،؛ 
وبينالمقول هذا بين الربهل وأما الممصود، المقل حالم، فهذا بالقل، 

المصدرانفهذان المقصود، الاستدلال جانب فهو الأيات بعض 
هي.الصحابة نمير في والاستدلال القل بين مشتركان 

والاستدلال:القل بين المترددة الصادر : ابعاره 

المصادر١١هى! والأستاو،لأل المقل بين المترددة بالصادر القصود 

بل؛ ا' الاستدلال حهة من أو المقل جهة من بأنها الجرم يصعب المي 
المسيروتشمل ذلك، لمحييي خاصة دراسة إلى فيها أثر كل يحتاج 

العربية.باللغة والتفسير المرول بأسباب 

أنوالاستدلال، المقل بين متردد الرول بأسباب الشبر كون وبيان 
لكلخاصة دراسة إلى يحتاج غيره من الحقيقي المزول سبي، تحديد 

يكونإذ القلية، المصادر من فهو حقيقيا؛ سببا كونه ثبت فإن أثر، 
أنهأو هت، الّكا يدي بين وحضرْ الزول ساهد أنه إما بدللث، الصحابي 

ؤإذااستدلالا، وليس نقل الحالين وكلأ هي، الصحابة أحد عن نقله 
فىداخل ذلك، أن الصحابي أراد وإنما حقيقثا، ليس المب، كون ثبت 

قال.فيما الاستدلال اعتمد فقد الأية؛ معنى 

الرتيبصج ذكرته مما مصدر كل سأتناول المالية الهلال_، وفي 
المابق.





الثانيالمطلب 

الخالصةالقلية الصادر 

•وتشمل 

النبوي.التفسير ولا أ- 

الضير.قي بعضهم عن ه الصحابة رواية : اسان- 

الضير.فى الخابعين عن ه الصحابة رواية ؛ الثائ- 

السويالممسير •' أولا 

إذخني؛ المحابة عند التفسير مصائر أهم النبوي التفسير يعل 
هقالمولى أيده ففد المجيد، الكتاب لهذا الأول المفسر هو وه الّكا 

ومثالهالمرأن أوتيت إني ))ألا و.•' قال كما وسه، كتانا، بالوحي، 
ؤرنا-ثهشآوئ©انعالمه: أنزل بما الماس أعلم فكان 

جعلالفضل؛ بهذا هث اممه خصه ولما لالجم:م[، لئئ إلانم 
'زئر

من

المة،مماب المن، في داود وأبو (، ١٧١٧٤) ٤١/• YAالمثل في أحمد أحرجه 
الألباني.وصححه (، ٤٦٠٤)؛/••Y نة اللزوم في باب 



عقمي

نزوما ين لق لث؛عث آلدًًفر إقك ^؛؛^٧ فقاوهفو؛ للناس، تبيينه مهماته أهم 
]الحل:أ؛[.صؤررى4 

حاصبحثي أن إذ بحثي؛ اختصاص من ليس النمير من النؤع وهذا 
النبوئ،ير يالتفمختصا وليس يرهم، ونفيه الصحابة من بالممرين 

توفيهالا كبيرة وعناية واعية، دراسة إلى يحتاج المبحث هدا أن إلى إضافة 
كبيتاقصورا وحدت أنني إلا علمية،رسائل فيه كتبث وقد الورقات، هده 
أوحالبجمعه جانب في سواء القرآنية الدراسات بين به العناية في 

بدأتولما الدارسين، على تخفى لا التي أهميته من الرغم على دراسته، 
أنرأبمتا التفسير؛ في بحثي عناهم الذين ه الصحابة مرويان جمع في 

عننقلوه سواء جك، الله كلام بيان في جهودهم من وصلنا ما أجمع 
ثمق-ارنتينٌااجتهادهم، من أوكان بعضهم، أوعز النبي.لا،، 

فيالعلمية والرسائل الكتب من المهلبؤع وبين النبوي التفسير من جمعته 
عزميفقوي ،، ل وجمعهم جمعكب بين كيرا بوئا فوجدت الموضع، هذا 

وافهلإلماحات، ا بهده مشاركا الورقات، هده ودونت ذلك، م إنما على 
السبيل•سواء إلى والهادي الموفق 

وهي!ائل؛ مثلاثة المبحث هذا في وسأتناول 
النبوي.بالتفسير المقصود الأولى• 

قاظهإلى يالطر البوي التفسير أنواع لثانية: اي 
ها•الصحابة نفير في حكما المرفؤع لئالئة: اه 

١. ٠٦٧ِ  ٩٣٥ص: الحث نهاية الأول اللحى انظر )١( 
حائلعليه وقفت ما بين عقدتها ومقارنات إحصائيان خلال من لى ذلك ظهر وقد )٢( 

هدْأدرحت قد وكنت النبوي، التفسير فى كتب ما بمص وبين الدراسة هده 
أكثرخاصة بدراسة أفردها حتى حيفها اثرت ثم المبحث، هدا في الإحصائيات 

.الموفق واش ، تحريرا 



النبويبالتفسير المقصود ث لأولى ا المسألة 
رركلI بأنه النبوي التمسير مصطالح الطيار اعد مالدكتورت عزف 

وعرفهالتمر١٠^١،، إرادة فى صريحا ه المى عن صدر فعل أو قول 
أوفعل أو قول من الض. عن ورد ررما بأنه؛ اياش حالل • الدكتور 

أغفلقد الأول التعريف أن ؤيلاحفل القرآنءرأ،، معاني بيان في تقرير 
التفسير.إرادة في صريحة تقريرات من ه المي عن ورد ما 

بالصريح،لتقييده الأول التعريت الباتلي خالد ت الدكتور وتعمب 
رروممهومهت ل محقا النبوي؛ التفضسر دالرة من الصريح همر بدلي 

صريح؛غير وجه على القرآن تفسير في وأفاد ه، المي ن ع٠ 
التفسيرفي هذا يدنج أن والأقرب نظر؛ وفيه التبوي، التفسير 

محإحراجه
حاءما أن 

منفلس 
الموي«>م

المبوي؛التفسير ممعللح في يندرج لا الصريح غير أن يفلهر والدي 
—النبوي التفسير مى متحت كلها نة اليحول يلد لوارم من لأن 

فىقول من وما للقرآن، شارحة السنة إذ _؛ الدكتور به يقول لا ما وهدا 
ررالمنةأحمد؛ الإمام قال كما القرآن، في بآية ربطه ويمكن إلا المنة 
القرآنا<لن،دلائل وهي القرآن، تفسر والمنة ه، اش رمول آثار عندنا 
فهمهمما فهو . الله رسول به حكم ما رركل I الشافعي الإمام قال وكما 

.١٣٩ص: الضر وأصول القرأن علوم في مقالات )١( 
—الصرح النبوي الشير لأحاديث حديثيه درامة مع تأصيلية مقدمة — النبوي النمير )٢( 

\إأ0.بق آ الالمدر )٣( 
.٢٤ص: السنة أصول ش أحمد أحرجه )٤( 



عدمهو نظري في القول هذا إلى الدكتور دعى والذي ، القرآزا؛ من 
دالسةرموالتفسير الموي التفسير بين تفريقه 

ورد>رما هو: فيه، يقال أن البوي التفسير تعريف في يغلهر والذي 
التمر١٠•هي ظاهر تقرير أد فعل أو قول من اض. عن 

ئاظه.إلى بالفلر النوى الضر أنواع الثانية: المسالة 
يتنؤعفوجدته النبوي التفسير في نظرت السابق؛ التعريف على بتاء 

والتفسيرالمولي، المبوي التفسير أنواع; ثلاثة إلى فائاله. إلى بالفلر 
الممال،يتضح وبالمثال التقريري، النبوي والتفسير الفعلي، النبوي 

الأمثلة:قاليك 

إلىمريعة نظرة خلال ومن المولي: النبوي ير النفأولا• ءؤ 
النؤع،هذا من عنه المروي أكثر وجدت النبوي التفسير مرويات 

أنواع:ثلاثة على فيه ه البي وطريقة 
ه:للصحابة ه نفتلقاء من الأية بتفسير النبي. ثبتدئ أن - ١ 
يلي:ما أمثلتها ومن النؤع؛ هذا في الأكثر هي العلريقة وهذه 
تكنولا تبغ، ))لا ءالت ه المي عن ه، بكرة أبي، عن - أ 

.]^:'؛Y[(( ء بمقلإ ؤئنثا يقول: اش فان باغتا؛ 

سفر،في، ه المي، مع ))كنا قال؛ ه حصين، بن عمران عن - ب 

الفر؛/٧.في كير وابن ، rUlUالفتاوى بوع في كانمت ابن ذكر، )١( 
(.٧٦٧)ت ص المألة لهدم سط عريي سبأز )٢( 
)٢(.رم: الحاثب (، ٩٧٨)ص: تخريجه انظر )٣( 



بهاتينصوته . ه ا رمحول فرفع السير، في أصحابه بين فتماوت 
١[]الحج: عظيهمِه عن؛ الكاصن نبيك إزكث رق==قم أئمؤأ آلثاس بين أل\ 

أصحابهذلك سمع فلما ]الحج:٢[، ثدييه عيابآممو ؤؤقكن ت قوله إلى 
يومأي تدرون هل فئال1 يقوله، قول، عند أنه وعرفوا المعلي، حثوا 

آدم،فيه اف ينادى يوم ذلك قال: أعلم، ورسوله اض : قالواذلك؟ 
بعثوما رب؛ أي فيقول: النار، بمثؤ ابعث آدم يا فيقول: ربه، فيناديه 
وواحدالمار إلى عوز وتوتسعة مائة تسع ألف كل من فيقول: المار؟ 

رأىفلما احكة، بقأبدوا ما حتى القوم، فيئس الجنة، في 
نفسفوالدي وأبثروا، اعملوا قال: بأصحابه الذي اممه رسول 
يأجوجكثرتاه؛ إلا محيء مع كالما ما حليقتين لمع إنكم بيده؛ محمد 

إبلسآ(أموبئ آدم بمي من مات ومن ومأجوج، 
أهليتوارث ))لا قال: ه المي عن غهته، زيد بن أسامة عن - ت 
ؤوالن'كسواقرأ: نم لما، مكافر ولا كاما، لم ميرث ولا ملتين، 

»=ٍمذوهوماد آ^ديفي ؤل فتته ذؤ سوه إلا ممس آوتآء سقيم 
بالياءلالأمال:م[_ 

يلي:ما أمثلتها ومن فيجيبه: الصحابة أحل يسأله أن - ٢ 

ؤإ0آثتؤبكؤفشو• نزلت ))لما قال: خهتم عجرة بن كعب عن — أ 
؛[ ٥٦]الأح__زاب:ميماه ؤيثيإ قيه مبمئإ ! ٣١٠آفيث يتآبما التجإ بملؤثعق 

علبك؟الصلاة فكيف علميك، الملام علمنا قد اض؛ رسول يا : قلنا

)١؛رنم: الحاسة (، ١٠٠١)ص; تخريجه انظر )١( 
)١(.رقم: الحاسة (، ٩٧٣)ص: تخريجه اتفلر )٢( 



علىصليت كما محمد، آل وعلى محمد، على صذ اللهم • قولوا • نال 
وعلىمحمد، على وبارك مجيد، حميد إنك إبراهيم، آل وعلى إبراهيم، 

ا.مجيد(\ حميد إنك إبراهيم، وآل إبراهيم، على باركت كما محمد، آل 
;ه نوله عن و. النبي ))سألت قال: ه ذر أبي عن - ب 

تحتمتقرها ال: ف[؟ ٣٨]يس:لائاه لمسثمن محميما مس 
العرش((رآ/

ماأمثلتها ومن : ه الض له فيصح آيه الصحابة أحد ر يفأن - ١ 
تدر 

ؤ-متبمبمتمحأصنزلت: ))لما قال: ه حانم بن عدي عن - أ 
عقالؤإلى أسود عقال إلى عمدت ؛ [ ١٨٧لاوقرْت أيرو؛-ه أاًيي ين ألأنض 

تسنيمحلا الليل، في أنفلر محجعك، وسادتي، نحت، محجعلتهما أبيض، 
ذلكإنما فقال: ذللا، ل فذكرت الله.، رسول على فغدوت لي، 

الهار((وياض الليل سواد 

يفرأالله. رسول معحح ))س نال: نههم حاتم بن عدي عن - ب 
دربنن أركابأ ورجن4لم أ-؛ثثامحا ؤ١ءكتذوأ قرأ: لما فبراءة، سورة 

لهم!يملون يكونوا لم إنهم أما اممه؛ رسول يا : فلتر[، ٣١]التوبة:ه أس 
تحلونه،فيالله؛ حرم ما لهم يحلون كانوا ولكن صدفت،، فال: 

فيحرمونه((ل؛،.لهم؛ الله أحل ما ويحرمون 

صتخريجه اظر ا ١١
صتخريجه انظر  ٢٢١
صتخريجه انظر  ٢٣١
صتخريجه انظر  ٢٤١

)٢(.رنم: الحاشية (، ١٠٢٠١
(.٢١رنم: الحاب ، ٢١٠٢٥١

)٢(.رنم: الحاشية ، ٢٩٤٠١
)٥(.رقم: الحاشية ، ٢٩٧٤)



الثانيةالمرتبة محي النؤع هدا ويأتي ت الفعلي النبوي التفسير ت ثانثا ه
تنوعتن على V ه اض وطريقة الموي، التمر في الوارد من 

أمثلةومن بالآية؛ يستشهد ثم معين أمر بفعل النبي. يقوم أن - ١ 
يلي:ما ذلك 

فيه النبي عند ))كنا ئال؛ الصامت بن عبادة عن — أ 
ولاتسرقوا، ولا شيئا، باش تشركوا لا أن على بايعوني فقال! مجالس، 

ومناش، على فأجره مكم وفى فمن -، كلها الأية هد٥ وقرأ - تزنوا 
شيئاذللث، من أصاب ومن كفارته، فهو به فعوقب شيئا ذللث، من أصاب 

ءدوه((را،.شاء ؤإن له، غفر شاء إن عليه، اش فستره 

بأهلهنزل إذا ه الّك، ))كان • قال هت ملام بن اللة عبد عن - ب 
ودننيزالصلوة أهللئا I قرأ ثم الملأة، بأمرهم الضيق؛ 

الآية((لأ/[ ١٣٢^:ثلغأه 

فيحاء ما مطتما معثن بفعل الض. فيقوم لأية ا تنرل أن - ٢ 
))لمات قال خهبه وقاص أبي بن مد رواْ ما ذللي، أمثلة ومن ية! ألا 

دعا؛ب[؛ ]آلءمرانتوأناءكره أناءنا ثنع ثازأ I لأية ا هذه نزلت، 
هؤلاءاللهم فقال! وحينا، وحثا، وفامحلمة، عليا، اف رسول 

أهلى((رص.

صتخريجه انظر )١( 
صتخريجه انظر )٢( 
صتخريجه انظر )٣( 

)٣(.رقم: الحاب (، ١٠٥١)
)•١(.رقم: الحاشة (، ٩٩٩)
)٢(.رقم: الحاشية (، ٩٤٩)



^٧٥١يكون بان له تقييدي النبوي التفسير تعريف في سبق تشيه• ٠
غيرهاأو التفصثالية الأفعال تدخل لا ذلك على وبناء النمير، إراد"ْ في 
تدخلأن للزم ؤإلأ البوي، ير النفمصتللح في . النم، أفعال من 

مماذلك وأكثر —، بيانه بق حمكما — الممْللح هذا في كلها السنة 
المبويالتفسير فى إدراجه الدقة من فليس المجتهدين؛ أظار فيه تختلف 

الطيار;اعد مالدكتور يقول س، النبي إلى باصافته المخصص 
النبيأفعال من القرآني الخهلاب به يفهم ما أن المسألة هذه قي ااالغلاهر 

نظر((فمحل الأفعال تفاصيل دخول أما النبوي، التفسير من فإنه 

وروداأثل النوع وهذا اكقريريت المؤثم، ير الخفت الثائ٠ 
•يلي ما ومنها جدا؛ عزيزة وأمثلته الموي، التفسير في 

الأنصارأكثر طلحة أبو ))كان قال; )جهته مالك بن أنس عن - ١ 
تقبلةموكانت سرحاء، إليه أمواله أحب وكان نخل، من مالأ بالمدينة 

فالمحليب، فيها ماء من ويشرب يدخلها ه الله رسول وكان المسجد، 
]آلكنقوأمناهموزه مازأآلإحئ ^)٧ لأية; ١ هذه أنزلت فلما أنس; 
إناممه؛ رمحول يا فقال; اممه رمول إلى طلحة أبو قام [؛ ٩٢محمران؛ 

أحبؤإن ، [ ٩٢ىران؛ ]آل ثانحبوله سموأ خ يقول; هقو اممه 
افه،عند وذخرها يرها أرجو لله، صدثة ؤإنها بيرحاء، إلي أموالي 
بخ،; اللهرسول فقال قال; الله، أراك حيثا اه رسول با فضعها 

أنأرى ؤإني قلت، ما سمعت وقد رابح، مال ذلك رابح، مال ذلك 
أبوفقسمها اممه، رسول يا أفحل طلحة; أبو فقال الأقربين، في تجعلها 

ءم4((أموبني أقاربه في طلحة 

,١٤٠ص؛ الضير وأصول القرآن علوم في مقالات )١( 
)١(.رقم: الحاثية (، ٩٥٠)ص: تخريجه انفلر )٢( 



>بخسأ<يثتح|سخت|كييتيِءخ|سطيز
م'أ'كلت أيوم ؤ ت نزلت )لما ت قال الرحمن عبد بن عنترة عن - ٢ 

لهمحقال ، خهتع عمر بكى ~ لأكثر ا الحج يوم وذلك — ٣■؛ • تال»اندة ديعأه 
إذمحأما ديننا؛ من زيادة في كنا أيا أبكاني قالا إ يكيك؟ ما ه النبي 
صدقت(أفقال! نقص، إلا قط شيء يكمل لم فانه كمل 

نهعالصحابة نمير في حكما المرفؤع الثالثة؛ المسالة 
نهثالصحابة سماع لاحتمال النبوي بالتفسير المبحث هذا ألحقت 

يكرومحياني النبوي، ير كالتفحكمه يكون دلل وعند ، النبي من له 
مقدارفاذكر هنا وأما ا، حكمار بالمرفؤع التعلقة التنبيهات بعض 

يلي؛كما وتفصيله ذلك، في ه الصحابة عن المروى 

حكئاالمرفؤع في خهثع الصحابة عن المروي مقدار 
الأهوالعدد  هالصحابي  ٢

١٠٢ عيامحنبن اش عبد  ١

٢٢ مسعودن ف ا عد  ٢

١٣ طالبأبي ب>ا علي  ٣

١٢ العاصبن عمرو بن اض ب ٤

٩ الأشعريموص أبو  ٥

٨ المانين حذيفة  ٦

ه هريرةأبو  ٧

\</الهان جامع ني والطري (، ٣٤٤٠٨) AA/Uالمصض ش ثمة أبي ابن أخرجه )١( 
(.١١٠٨٣) ٥١٩

(.٨٧٦.  ٨٧٠)ص: إمحراتل، س باخار الضر بحث: انظر )٢( 





التفسيرفي بعضهم عن ؛هغ الصحابة رواية •' ثانيا 
منالعظثم القرآن نمير تلفوا نه الصحابة أن فيه شاك لا مما 

وتماوتهمعث،، والأحد ه المبي ملازمة في تفاوتهم مع واحد، معين 
ذال،تخينع الخلاُ-ح بن عمر فعن والامتنامحل؛ المهم قوة في كانللت، 
عواليمن وهك، زبد بن أمية بني، في الأنصار من لي وجار أنا )كنتا 

وأترل،يوما ينزل ه، الق، رسول على النزول نتناوب، وكنا المدينة، 
فعلنزل ؤإذا وغيره، الوحي من اليوم ذلك يخر جثته نزلت فإذا يونا؛ 

همحمد أصحاب، حالت، )لمد فال! روق موعن آ، ذلكا(ر مثل 
الرجلين،يروى والإحاذ الرجل، يروي فالإخاذ كالإحاذ، فوجدتهم 

أهل؛-١، نزل لو والإحاذ المائة، يروي والإحاذ العثرة، يروى والإحاذ 
لثجذلمحن هته عري مبن اف، عبد فوحدت، لأصدرهم؛ الأرض 

الإخاذ(لى.
إماالكريم، القرآن نمير بعضهم عن نه الصحابة يرويه مما وكان 

مالتين؛المبحث، هدا في وصانناول الأن، سنبينه مما عيره أو وال ب
!هما

ير•التغفي، بعضهم ما ه الصحابة رواية أنواع لألين اه 
التفسير.في بعضهم عن ٍه الصحابة رواه ما مقدار الثانية! •؛؛؛" 

(•)٩٨ ٢٩)/العلم في اكاومط باب العلم، كتاب المحح، في البخاري أحرج،، )١( 
الهلبقاتفي سعد ابن أحرج،، )٢( 



يغمي

ه،الصحابة رواية أنواع • لأور ا المسألة 
التمسيرمحي بعضهم عن 

ير،التغفي بعضهم عن ه الصحابة رواها التي الاثار تأملت 
;ومنها متنوعة، طرقا ذلك في لكون يفوجدتهم 

نفتالقاء من آخر صحابي ير نفالصحابي يورد أن ت أولا أو 
بعمهم،عن روايتهم في ه الصحابة عن الواردة الأنواع أكثر وهي 
طي:ما أمثلتها ومن 

—تقول ملمة أم أمي رسمعت • ثالت سلمة أم بتت زينب عن — ١ 
يكونكان ما يعفى وذكرت عليها، فرحمت جحش بنتا نيتب وذكرتا 

اءنمن كاحد أنا ما وافه إني نينب! فقالت -، عائشة وبين بينها 
التوزوجني الأولياء، وزوجهن ؛المهور، زوجهن إنهن .؛ اض رسول 

Iيغتر ولا يبدل لا لمون المبه يفرأ الكتاب في وأنزل رمحوله، 
لأية(ا [ ٣٧ت ]الأحزاب ^4^ ه لم ^٥ سؤل 

نزك)لما قاك: ه، عائثة عن ه، الزبير بن افه عبد عن - ٢ 
أذثقايومآ إة فلا ولميهؤ ألأنة أؤي، I ة لأي١ هذه 

كانتحتى يجر إلا يكن لم قالت: الأية، [ ١٢-اا ]اوزمل:ءبثاه -و
ِ)آ(

.بدرا ولمه 

منوأكثر آية: معنى عن آخر صحابيا الصحابي أل يأن ثانيا: أو 
كعب،بن وأبي عباس، بن اطه عبد التفسير: في الصحابة يالهم كان 

(.١٠٩)ص: تخريجه ١نظر )١( 
)١(.رمم؛ الحاشية (، ٥٨٤)ص؛ تخريجه انظر )٢( 



عنهألون ينهز الصحابة كان ما وأكثر نهي، محلأم بن اه وعبد 
يلي:ما ذلك أمثلة ومن إصرائيل؛ بى أحبار عن خهنه ملام بن اممه عبد 

إني! يوماله نال )غهتع معاؤية )أن I )جهنه عباس بن الله عبد عن — ١ 
ففزعتتأويلهما، أعرف لم آيتين في البارحة القرآن أمواج ضربتني ند 

يظنمثتيثا يهب إذ ألون • هق افه قول ت قال هما؟ وما ت قال إليك، 
:هق اض وقول ا أرائه؟ إن يفوته وأنه لالأنساء:يم[، أ0ردذورعفييه 

هداكيف [، ١١٠زيوصتب!ءءك،ريوأه قد أ؛ام ؤطتوأ ألنبل أمتيثس إذا 
قفلنيونس أما ؛ خهبه عباس ابن فقال ا وعدهم؟ ما كذبهم قد أنه يظنون 

إناض أن يثالث، ولم العقاب، فيها عليه افه يقدر أن حطيئته تبلغ لن أن 
إيمانمن امتيأموا الرسل فان الأحرى لأية ا وأما عليه، قدر أرائه 

السر،في كذبهم قد العلانية في لرصا عصاهم من أن وظنوا قومهم، 
أنهميفلنوا ولم طه، ١ نصر من الرسل تيئر تولم البلاء، لْلول ودلف 

فها فرج عباس، ابن يا عني فرجتا معاوية! فقال وعدهم، ما كذبهم 
ءنك(لا/

لحلإذا كان اينهناب بن عمر )إن • هنع عباس بن افه عبد عن — ٢ 
علىفأتى الأنعام محورة فقرأ يوم ذات فيحل يقرأه، المصحف، نثر بيته 

آخرإلى [ ٨٢ام: لالأ;_ميئن4 ابمثهر ينسوا رد 4اؤن؛ائوأ لأية! ا هذه 
المنذر؛أبا يا فقال! كعب،، بن أبي أتى ثم رداءه، وأحذ فانتقل ية، ألا 

[،٨٢]١^٣: فنه ابمنثهر ينبثرأ دؤ ءائرأ اص لأية: ا هذه على أتين، 
ليسهذا إن المؤمنين؛ أمير يا فقال! ا ونفعل ونفعل نفللم أنا نرى وقد 

٠١)ت رقم الحاشية (، ٤٦٤)صن• تخريجه سثق ١، ■





ثممحمدا، أعطى ما فاحبرك عمران، بن موسى ه الله سألهم الذين 
الآية(را،.تالأءراف:هها[ سع؛ُالثلأ؟اب قوتام توّى تلا'• 

عنخهنم عود مابن )سألت، نال هته شهاب بن حنارق عن — ٢ 
يمول!الله أسمع فقال! عمرة؟ حجها مع تجمع أن أرادت منا امرأة 

ال>ج(لآ،.أشهر إلا أراها ما ]اوقر0:ب؟ا[، ننلوضأه آثهث ونظ 
ومنآحر؛ صحابي عليه فيسيرك آية، الصحابي يمر أن ابئا! ره 

يالي!ماذلائ،أمثلة 

رحلفتقدم غزاة، في )كا قال! ه شعبة بن المغيرة عن ء ١ 
إلىفيه فكتب التهلكة، إلى بيديه هدا ألقى ! فمالوامحتل، حتى فقاتل 
هقاممه قال الذين من هو قالوا؛ كما ليس عمر! فكتب، ه؟ عمر 

لاوقرة:ب*آ[(دئرىصثهآثكاءمثثاتاشه فيهم! 

قومإلك، و0 السمح، ربعثنمح، ت قال غهه الأشعري موسى أبي عن - ٢ 
أهللت،قلت،! أُللحإ؟ بما فقال! بالبهلحاء، وهو فجئت، باليمن، 
فأمرني،لا، قلت،! هدى؟ من محلث، هل قال! .، الني كاهلال 

منامرأة فأتست، فأحللت،، أمرني، ثم والمروة، وبالصفا ؛اليت،، فهلمح، 
نأحذإن فقال! خهبع، عمر فقدم —، رأسي غلتإ أو — فمثعكي قومي، 

والنم؛تلج ؤوؤف\ هق! اممه نال التمام، با يأمرنفإنه اينه؛ بكتاب 

صتخرب مق )١( 
صتخريجه سبق )٢( 

صتخريجه سق )٣( 

)٢(.رنم: الحاشية (، ٦١٨)
)١(.رقم: الحاشية (، ٦٥٠)
)٣(.رقم: الحاشية (، ٣٥٨)



^^؛دصف؛؛لأك

نحرحتى يحل لم فانه ه؛ النبي نة بنأخذ ؤإن ها[، 1:0]البمرثأه 
الهلى(ُا'.

أمثلةومن الصحابة؛ أحد بقراءة آية الصحابي يفسر أن ؛ حامئاءو 
ير:ما ذلك 

ألكفء ؤذ]و(غ0 ت هك قوله )فى >جهثع عباس: بن افة عبد عن - أ 
ءرئبلأبي قراءة في هي قال: اء;بمه؛[، ]الُومحء4 ثل ه محبس إلا 

هماس؛لأبن قيل بعيسى، يؤمن حتى أبدا يهودى ليس ،^ ١٧، موتهم١٠
أرأيتفقيل: الهواء، في به يتكلم قال: بيت؟ فوق من حن إن أرأيت 

لسانه(بها يتلجالج قال: أحدهم؟ عنق صرب إن 
بنالحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبي ين الرحمن عبد عن - ب 
قنذتإدا الأية: هد0 المنبر على يقرأ مروان )ممعن قال: هشام، 

ليهلمكهااض كان راوما ثدروثءلبجآ4 وتليلندتآألإم رأرثدت آلأتمىتردها 
االمصحف؟ في ولت قرأتها قد قال: [، ٢٤]يونس: أهلها(< يدنوب إلا 

فأرسلواعباس، ابن يقرأها هكذا العباس: بن الله عيد بن عباس فقال 

ىب،رم•بن أئ أقرأر هكذا ت فقال هماس، ابن إلى 

)٤(.رقم: الحانة (، ٣٣٠)ص: تخريجه سق )١( 
.٦٦٨/٧اليان جامع في الطري أحرجه )٢( 
الضمفي كثير ابن ال وق(، ١٧٦٠)١ 0\إلم\0 البيان جامع في الطري أحرجه )٣( 

؛رهداشاكر: أحمد وقال للممير،، زيادة وكأنها غرببة، قراءة راوهذء : ٢٦١؛/
غيرمن صحت إذا فيه التي والقراءة نواحيه، من الإسناد هالك، ترى؛ كما الخبر 

تفسيرا.قراءة فهي الهالك،؛ الطريق هذا 





وصفيتودراسة حمنا الصحابة من اوئمرُن 
ج

١ شعةن المغيرة  ١٧

١ ملةأم  ١٨

١ عمربن الله عبد  ١٩

١ عفان(بن ( pjL»j؛ ٢٠

١ ّلمةأتح( بن عمر  ٢١

١ شانألمحا بن، معاؤئة  ٢٢

١ ثربملبن، نيْل  ٢٣

١ حرثو؛0 عم  ٢٤

عنروايتهم في أقوال عنهم يرد فلم ه؛ الصحابة بقية وأما 
منؤيتضح صحابنا، وسعون صتة وعددهم التمر، في بعضهم 
همالتفسر في بعضهم عن رواية ك، الصحابة أكثر أن السابق الجدول 

بنض ا وعبد عباس، بن الله وعبد شهاب، بن كطارق صغارهم، 
قلةذللث، على وترتس، ه، الني وفاة تقدم ذلك مثب ولعل ه،، الزبير 

محلويلةفترة ه النبي لازموا عمن للأخذ فاحتاجوا له، ملازمتهم 
كثيرا.علما عنه وأخذوا 

=ير النففى بعضهم عن نه الصحابة لمرؤيامت، الكلى المجموء 
قولا.( ٥٧)

التمرفي التابعين عن ه الصحابة رواية : نالتا
فهمنهن؛ الصحابة بعد الأمة هذه أجيال( أفضل التابعين جيل يعد 
أصحابعن الثقيلة الأمانة هذه عاتقهم على حملوا الذين 
فيهموكان قيام، خير بحدهم من ؛إبلاغها وقامواس، اممه رمول( 

منهم،تواصنا عنهم؛ الصحابة بعض فروى والحبال، والزهاد العلماء 





سؤالاالصحابة وأكثر ت التابعين أحد الصحابي أل يأن الثانية! أو 
يلي!ما ذلك أمثلة ومن )جهته؛ عباس بن اممه عبد للتابعين 

هألكنف ^أم • ص كعبا سأل )أنه خهئع! عباس بن اممه عبد عن — ١ 
لعلمه!فقال عاملون، حلقه وما خالق هو ما الله علم قال! [؟ ٣٩]الرعد:

فكانكتاثا(لمكنكتا:ا؛

تقولالأحبار! لكعب قال )أنه رجه؛مم! سفيان أبي بن معاؤية عن . ٢ 
قلتكنت إن كب! له قال بااشاا؟ا حيله ير؛ءل كان القرنين ذا أن 

لالكهم،:إما(ؤوءاوعصمسءساه قال! جؤ افه فان ذاك؛ 

اكابعيذلك يرؤيه تابعي، عن قولا الصحابي يروى أن الثالثة! -؛؛؛- 
ذبن هل ّعن روي ما ت ذللثا أمثلة ومن آخر؛ صحابي عن 

جد،المفي حالنا الحكم بن مروان )رأيت، قال! خهنع الساعدي 
أنأحبره )جهته ثابت، بن زيد أن فأحبرنا جنبه، إلى حلت، حتى فأقباوت!ا 
سفيؤ، وأنجغدوة (لنوهمه ين أكتعدوف تقي ب ؤ عليه! أملى . فه ١ رسول 

يافقال! علي، يملها وهو مكتوم أم ابن فجاءه قال! [. ٩٥اء: ]المآذنه 
فأنزل، — أعمى رحلا وكان — لجاهدُت، الجهاد أستطع لو اطه؛ رسول 

أنحمتا حتى علي فثقلتا فخذي، على وفخدْ ه رموله على س افه 
أله>رريم(أزل، غر ؤ ت ه افه فأنرل عنه، مري ثم فخذي، ثرص 

(.٢٠٥١٢) ٤٩١/١٦المان جامع في الطبري أحرجه )١( 
)٢(.رمم: الحاشية (، ٦٤٦)ص: تخريجه سق )٢( 
)١(.رقم: الحانية (، )٠^١٦ص: تخريجه سبق )٣( 



ومنأرا؛ عليه فيقص الصحابة أحد إلى التابعي يأتي أن ت الرابعة ه
بنعمر عند )كنت قال: معود بن عبدالله عن نوى ما ذلك: أمثلة 

ألاالمؤمنين؛ أمير يا فقال: الأحبار، كعب علينا فدخل الخهلاب، 
إلىجاءت هامة إن الأنبياء؟! كتب في فرأت نيء باغرب أحبرك 

يمان:فقال ش، ا نبي يا عليك لام الفمالت،: داود بن سليمان 
نييا فقالت: الزرع؟ا اكلين لا كيف أخبريي هام، يا اللام وعليك 

سليمان:لها فقال آكله، لا لذلك سببه، في ربه عصى آدم لأن اش؛ 
بالهاءافهفيأ>ق لأن اض؛ نبي ا قالت: تحرض لا كيف 

تركت،فكيم، سليمان: لها قال شربها، تركت، ذلك، أحل من نوح، قوم 
وأناهق، النه ميراث الخراب، لأن قالت،: الخراب؟! كنتؤ وس العمران 

منآهاهكنأ ٠^^٠ كتابه: في ه ه ا ذكر وقد هل، اممه ميراث في أمكن 
عئننيتفنأ ٥^ ^١^٠ بمدهد من خؤ لر مستكنهم ئأاكث> معبثنها همتثثة 

اممه(ميراُث، كلها الدنيا ]الةمص:حه[، آلزرحك>يم 

هالصحابة رواية مئدار الثانية: السالة 
المميرفي اكابعيل، عن 

مافمجمؤع حدا؛ قليلة التفسير في التابعين عن جق الصحابة رواية 
بني،باخار تتعلق وأعلها قولا، عشرين يتجاوز لم ذلك في عليه وقفت 

تيلي كما ذلك وتفصيل إسرائيل، 

ْ/؛ا<'*ا.الحالية ني وأبونعيم (، ١٧٠ ١٧)الضير^إs\\٦ في حاتم أبي ابن أخرجه :١( 



اي؛جس؛ردراطوس؛؛لأ^

عنهردى الذي الناس  الأهوالعدد  هالصحابي  م
الأحاركوس، ه جندنمحن محمرة  ١

الأحباركب  ٤ هريرةأبو  ٢

الأحباركب  ٤ عاسن الله عد  ٣

الأحباركى  ٢ الخطانمحن عمر  ٤

الحكمبن مروان  ١ معدبن مهل  ٠

الأمويبن الهثثم  ١ مهاببن ٠لادق  ٦

الأماركب  ١ عودمُن الله عبد  ٧

الأحارىسسا ١ ُعاويةبنأبيّغيان ٨

المائعينعن رواية ه الصحابة أكثر أن يتضح الجدول هذا ومن 
وأننهء، هريرة وأبو عباس بن الله عبد يليه جندب، بن مسمرة هو 

الجليلالحبر العالم هو ه الصحابة أغالب عنه روى الذي التابعي 
الأحبار.كب 

=ير التففي التابعين عن ه، الصحابة لمرويات الكلي المجمؤع 
فولا.( ١٩)



الثالثالمعلق 

الخالصةالاسدلالية الصائر 

وتشمل:

القرآن.القرآن تمر ت ولا أ- 
بالة.القرآن ير تغ! انثأث- 
والاجتهاد.بالرأي القرآن نمير ت الثا ي- 

بالقرآنالقرآن نفير أولا 
أنواعوأملم أجل من بالقرآن القرآن نفير أن فيه ثك لا مما 
فيببيانه غاو تكفل وقد س، اممه من اض بكلام أعلم أحد لا إذ اليان؛ 

قال[، ١٩]القيامة:ثاثئزه عقنا إة م ت قال. كتابه، مجن مجوصع ما غير 
أنفالجواب! ير؟ المفطرق أحن فما قائل• قال ررفإن تيمية! ابن 

فإنهمكان في أجمل فما بالقرآن؛ القرآن ر يفأن ذلك في الطرق أصح 
موصعفي هل بفقد مكان من احتصر وما آخر، موصع في فمر قد 

،،أ  ١٠التفاسير أ؛الخر من بالقرآن القرآن ير ررونفالقيم؛ ابن وقال ، آخر١١ 

الخاويبرع )١( 
.١٨٧ص: القرآن أمام في البيان )٢( 



ح1؛زجم^؛ودوييصفيلأ^

الكتابهذا تنزيل شهل،وا ممن البيان يصدر عندما الأهمية هذه وتزداد 
العفليم.

توهى ،، واحدْل مسألة المصدر هذا فى أتناول وموف 

بالقرآن.التفسير قي ,هي الصحابة عن المروي مقدار ءإي 

بالقرآنالقرآن نفير في ه، الصحابة عن المروي مقدار 
العدد هالصحابي  م
٢٢٠ عباسن اش عبد  ١

١٥ مسعودين الله عد  ٢

٨ ذابلمي  ijiح ٣

ه بنكبابن  ٤

٥ ُكرأُى ست عائثة  ٥

٤ الخه1اتن عمر  ٦

٢ اللهعبد بن جابر  ٧

٢ الزيربن عثداف  ٨

١ أما٠ةاJاهليىأبو  ٩

١ هريرةأبد  ١٠

١ العوامبن الزير  ١١

١ العاصبن عمرو بن اض همد  ١٢

كتابةفى بدأت ولما ورئة، ثلاثين من أكثر المصدر هذا وصف في سودت قد وكنت ( ١ ,
هدان كا ؛ JحاJدةاأ استقراسة درامة — الصحاية عند التفسير ومصائر I بعنوان لة صل

أمورالتحلياJية الدراسة حلال من لي وتجلت قريتا—، يحرج أن وآمل — أولها المصدر 
الذيالبحث هدا ومعة المنهجين، لاختلاف البحث هدا في لي تظهر لم عديدة 

سطرتهما فحذفت برقة، تحليلها دون المسائل بعض إلى فمهل الإثارة إلى يضعلرني 
خقعل.)هي الصحابة عن هيه المروي مقدار ذكر على واقتصرت هتا ائل ممجن 



بالايات،التفسير في آثار عنهم يرو فلم نهي؛ الصحابة بقية وأما 
صحابيا.وثمانون ثمانية وعددهم 

=قولا ( ٢٦٨)= ه الصحابة محي بالقرآن للفير الكلي المجموع 
هالصحابة نفير من )"ا./■( 

بالةالقرآن نمير ؛ ثانثا 

،النبي #أقوال هي• نة الأن المحدثين جمهور محني المشهور 
كانسواء أحباره وسائر والحلقية، الحلقية وصفاته وتقريراته، وأفعاله، 

الخامبمعناها نة فالالتعريف ^ا ومن ،  ١٠بعدهاأم البعثة قبل ذللث، 
حقيقية.أسبابا كانت، إن النزول أسثاب ويشمل البوي، ير التفيشمل 

معنىبها أكففد نه الصحابة إلى بالمنة التفسير إضافة أما 
فيه الصحابة رراحتهاد هو: الميمث، هذا في به والمقصود خاصا، 

عمناحترازا ؛النبوية وتقييدهاالسويةاا، والمنة الكريم القرآن بين الربهل 
يتضحوهنا المنة، تعريف، في وأخمالهم ه؛ الصحابة أقوال أدخلوا 
يرنفالنبوي فالتفسير نة؛ يالمسوالتمر النبوي ير التفبتن الفرق 

يكونوحينئذ بنفسه، الأية فثر أنه أي مباسرة، النبي إلى مضاف، 
اجتهادمن فهو بالمنة ير التفأما ه، عنه صح إذا ملزما تفسيره 

بها،وبيانه النبوية والمنة الكريم القرآن بين الربمل في جق الصحابة 
هوكما الصحابي قول حكم ويعتريه الأنفل-ار، فيه تختلف، قد وطا 

الأصول.كتب، في مفصل 
فعنبالقرآن؛ المنة تصديق بيان محلى يحرصون نهئ الصحابة كان 

جلثناكم؛حاويث،إذا : رغهت،>الله عبد لنا )قال قال: سليم بن الخارق 



سبحانقال! إذا لم المالعبد إن اممه؛ كتاب من ذلك يتمديق أتيناكم 
أحدهنالله، تبارك أكبر، والله الئه، إلا إله لا لله، الحمد وبحمده، الله 

علىبهن يمر محلا ماء، الإلى بهن صعد ثم حيه حنا تحت فجعلهن مللثإ 
الرحمن،وجه بهن يحنى حتكا لقائلهن استغفروا إلا الملائكة من جمع 

«ا[(لا/صبمأهلنا>:ثممأعبلارله: 
تائل مأرع أتناول ٌّالمبحث هذا وقمح، 

المسنة.ممهللح تعريف على بناء بالمنة المسير أمام لأولى• ا— 
بالمنة.القرآن تقبر في ه الصحابة محلريقة كانية: ا— 
ظؤا'الصحابة نمير فى بالمنة التفسير تحديد صوابهل لثالثة؛ ا— 

بالمنة.القرآن ير نففى نهت الصحابة عن المروى مقدار لرابعة• ا— 

بالمنةالضير أمام الأولى: المألة 
المنةمصهللح تعريف على بناء 

علىاشتمل قد فوجدته • جق الصحابة عند بالمنة ير المفتأملت، 
حد.ة.على همم كل ؤإللل والوصمة، والفعلية القولة بالمنة التفسير 

وروداالأمام أكثر هو القسم وهذا القولية: بالمنة الممبر ولا؛ أ* 
•يلي ما ذلكر أمثلة ومن ه؛ الصحابة نفير في 

يستمع))لا همال: ه المي عن ه، الأشعري موسى أبى عن - ١ 

المستدركغي والحاكم الهيان جامع في الطبري أحرجه 
محيالذهبي ووافقه يخرجاه®، ولم الإساد، صحيح حدث ءاهذا وثالت (، ٣٥٨٩)



أبوقال النار. أهل من كان إلا بي؛ يذص ولا نصراني، ولا يهودى لي 
إلاالقول ها>ا مثل يقول لا المي. إن نفي: في فقلت ه: موسى 

ألثارالأحزاب يوءثى وش,عو ؤ I يقول هق اف فوجدت الفرقان، من 
لهمد;م>ا[((لا،.ه مهده 

بنعيي ينزل نال؛ ه اممه رسول ))أن •' >ه هريرة أبي عن - ٢ 
الحربوتضع الجزية، ؤيضع الحليب، ؤيكسر الخنزير، فيقتل مريم 

الروحاءؤيأتي الصلاة، له ؤيجمع يقبل، لا حتى المال ويعتلى أوزارها 
ممح!  ٠٧٠٧^هريرة• أبو قرأ ثم له، الأله يجمعها أو يعتمر أو منها فيحج 

لفا > عيي موت همبل محال. ا، ١٠٩ءتا لن١ ت ه موتيء ثل بدء لؤمس إلا آلكتنب 
أبيمن نولا أو . النبي حديث أصله هذا أدري فلا ت حنفللة 

فهتع((هريرة 

ير:U ذلك أمثلة ومن الفعالية: بالة التمر : ه،اتا
والديفسأله برزة، أبا )أنست، قال: حي الريا سلامة بن محيار عن ء ١ 

الغلهربملي ه اممه رسول لكن قال: ه؟ الله رسول صلاة مواقست، عن 
لالإما،:ص(رم.اشر،يم ثزك لِآلثأوة ه تلا: ثم الشمس. زاك إذا 

المومنين؛أم يا فقالت: عائثة، أتيت، ) قال: هنام، بن محعد عن ء ٢ 
أفرسؤل ي ذم َكا0 تقرأ: ألم تفعل، لا فقالت،: أتبتل، أن أريد إر 

له(وولد ه، رسول تروج قد لالأحزاب;ا'ا[؟ا محنة^ أسرة 

)٢(.رقم: الحاشية (، ٣٣٣)ص: تخريجه ض )١( 
(.٦٢٤٩)١ ١ في!لضيرتم ح، أبي ١^، أحرجه )٢( 
)٢(.رنم: الحاشية (، ٥٠٧)ص; تخريجه سق )٣( 

مجحيح*.»حدبم، سقوه:وفال (، ٢٤٦٠١) ١٤



^^تنيصفثنؤ

يرنففي ورودا الأنل وهي ت الوصفية نة مالالتفمر : نالناأو 
يلي:ما أمثلتها ومن ه؛ الصحابة 

ضوهو إلمه أوحى إذا كان المي. ))أن : هاعائثة عن - ١ 
تونالت، عنه، رى يحتى تتحول أن تستملح فما جرانها وصعت، ناقته 

لالم3،ل;ه[(لا/ؤإناءظشملأيلآه 

[،٢١٩]الثراء! ))ؤو_نذرآإنفي هته! هماس ن اض محل عن — ٢ 
بينمن يرى كما حلفه من رأى الصلاة إلى قام إذا ه النبي كان ت قال 

بميه((رمأ،.

هالصحابة زيقة الثانية: المسألة 
بالمنةالقرآن مسير فى 

مامنها لي فلهر عديدة، هلرق بالمنة القرآن ير نففي ه للصحابة 
'•د

منآية بعده ؤيذكر نبؤيا، حديئا الصحابي يروى أن الأولى: أو 
يلي:ما أمثلتها ومن القرآن؛ 

))قامقال؛ خهنء أبيه عن اليمان، بن حديقة بن عبيدة أبي عن — ١ 
أعطاه،رحلا إن ئم القوم، فكت، ال، فه الّكا عهد على سائل 

آ/آأهالمستدرك في والحاكم (، ٢٤٨٦٨) r"{r/i\المني في أحمد أخرجه )١( 
إر:المترو الدر في الموطئ وماْ ، or/Uالموة دلائل ني والمهقي (، ٣٨٦٥)

الإسناد،صحح حدث اهذا الحاكم! ومال ، ٣١^٦ نمر وابن حميد، بن عبد 
الطخيص.في الدهى ووافقه خرجاْ«، ولم 

ابنإل المثير الدر ل الموحل ءزاْ )٢( 



أجرم،فله به؛ فاستن حيرا امس من الّكا فقال القوم، فأعطاه 
ثرااّس ومن شيئا، أجورهم من منتقص غم سعه، من أجور ومثل 

أوزارهممن منتقص غم اتبعه، من أوزار ومثل وزره، فعليه به؛ فامس 
ءؤءإ1قثسئامتI )جهنم ة فحذيلا وتال! قا((، ئين

]الأنفطار:ه[((رمولرت4 
ولوالنار اتقو I يقول ه الّك، ررّمٌت هالت،؛ نها عاتثة عن — ٢ 

لالزلزلة:يا((لأ/ثثلبمادذث؛حئزث4 قرأت: ثم تمرة. بشق 
سيثابعدها يذكر ثم القرض، من آية الصأحايي يقرأ أن الثانية! ءو 
*هما نوعين، على نفيرهم في تأتي الطريقة وهذْ نبؤيا؛ 
حديثابعدها ويذكر ه، نفنلقاء من آية الصحابي يقرأ أن ولا؛ أ- 

ماأمثلتها ومن النوع، هذا من يرهم نففي ورودا الأكثر وهي نبؤيا؛ 
اي؛

نولوتلا )جهته، حذيفة ))سممت، قال! المغيرة بن عبيد عن - ١ 
كنت،قال: لسد:ها[، \فٌ• 

أنلأخشى إني اممه؛ رسول يا فقلت،: أهلي، على ان الندرب رجلا 
إنيالاستغفار؟! من أنت، فأين ه: النبي فقال النار، لساني يدخلني 
مرة((مائة اليوم في اش لأمتغفر 

إلاوآلثدجس آإلآد> َث؛إر بمهوئ ^١^؛؛، ت خهنه ءجاس بن اض عبد عن - ٢ 

)٢(.يمم• الحاشية (، ٢٣٩)ص! تخريجه سق )١( 
يء،•ابن إلى المثري الدر البوطيفي ءزاْ)٢( 
)١(.رقم: الحاشية (، ٢٣٩)ص: تخريجه سق )٣( 



وأيجما، تغفر اللهم تغفر إن ت البي. قال ت [، ٣٢؛ اقميم]اس|
بولكلأأث(لا/

فيجيبهأمرا، أحد عليه ينكر أو موالا، الصحابي يسأل أن ت انثا ث— 
تيلي ما ذلك أمثلة ومن حديثا؛ بعدها ؤيذكر القرآن من باية محتجا 

المؤمنين؛أم يا ت فقلت عائشة، )أتسّك قال! هشام بن سعد عن — ١ 
كافI تمرأ ألم تفعل، لا ت الت، فقأتبتل، أن أريد إني 

له(وولد رمول.، تزوج قد إ ٢؛!؟ ١ ]الأحزاب؛ 
طالبأمح، علكا؛>، روجهني ت قال له ماس بن الله د ع ٢-عن 

ابنأنت، لي: فقالوا وحثة، رفيق قميص وعلي وأصحابه ابن إلى 
قالبه، أحاصمكم ما أول فقالت،: الثياب،؟! هده مثل وتالس عباس 

و:، [ ٣٢]الأء__راف:إماد،ءه مج أي أثب زضه -مم من : هك الله 
العيدينفى يلبس ه افه رسول وكان ؛م[، ]الأءراف:سمحيه لإ عند 

)٣(/.
■حيرْا بردي 

آيةآخر صحابي فيذكر نبؤيا، حدثا الصحابي يروي أن الثالثة؛ أو 
يلى:ما أمثلتها ومن يعده؛ 

أبيحديث، يكر إذا كان )أنه )جهثع: الدرداء أبي عن ميسرة، عن — ١ 

٢٥ه/* والنجم سورة ومن باب القرآن، ير نفأبواب الجامع، في الترمذي أحرجه )١( 
المدركفي والحاكم آآ/همه، البيان جامع في واللمري (، ٣٢٨٤)
حديثمن إلا نعرفه لا غريب، صحيح حسن حديث ءهذا الترمذي؛ ونال (، ١٨٠)

ولمالشيخين، شرحل على صحيح حديث ءاهدا الحاكم؛ وقال بن زكريا 
التلخيص.فى الدهى ووافقه يخرجاه*، 

صحيح*.وحديث محققوه؛ ونال (، ٢٤٦٠١)المني قي احمطل أحرجه )٢( 
•٤٤مدو؛ه")/اابن إلى المنثور الدر في الموطئ ءزاْ )٣( 



بندئ آلم ؤ حفثكثا ولمي ؤ هلث؛ اض يقل أولم يقول؛ عنده؛ هميرْ 
الدرداءثأبو نال لالأنساء:ْ»ا[، آلمتنلأرله تمادى مثها الأيض أنكث أؤؤّ 

بهياحدثه الدرداء أبا أن ت ميسرة عن لفظ، وفي ، الصالحون( فنحن 
!ه اممه يقل أولم • الدرداء أبو قال ^١• كفرا منها ليخرجن الحديث؛ 

نحن؟!(لى.إلا الصالحون وهل ]الأنياء:ْ-\[، ؤوكدضتا4 

حدثنيت نال ه هريرة أبي عن الأصحي، نمي، عن - ٢ 
إلىينزل القيامة؛ يوم كان إذا وتعالى تثارك اض )رأن ه: اف رسول 
جمعرحل لأ•' يدعو من فأول حاثية، أمة وكل بينهم ليقضي، العباد 

اضفيقول المال، كثير ورجل اش، جميل في، نتل ورجل القرآن، 
قال؛رب، يا بلى قال؛ رسولي؟ على أنزلت ما ١^^٧، ألم للقارئ• 

النهار،وآناء الليل آناء به أقوم كست قال؛ علمتر؟ فيما عميت، فماذا 
بلالله؛ ويقول كدبتؤ، الملائكة؛ له وتقول كذبمتط، له؛ الله فيقول 
المالويؤتى؛صاحمب، ذاك، قيل فقد قارئ؛ فاديا إن يقال؛ أن أردت 
قال؛أحد؟ إلى تحتاج أدعلث، لم حتى عليلئ، أوسع ألم له؛ اممه فيقول 

الرحمأصل كنت قال؛ آتيتلثج؟ فيما عملت، فماذا قال؛ رب، يا بلى 
ويقول، ، loJ^،؛ الملائكة له وتقول ، كديت، له؛ الله فيقول وأتصدق، 

بالذيويؤتى ذاك، قيل فقد جواد؛ فلأن يقال؛ أن أردت ل ب ؛
بالجهادأمريت، فيقول؛ قتلتؤ؟ ماذا في له؛ الله فيقول الله، سبيل في فتل 
لهوتقول كديحا، له؛ ارلهغةه فيقول قتلت،، حتى فقاتلت، سبيلك،، في 

فقد؛ جريء فلأن يقال؛ أن أردت بل اممه؛ ويقول كدسن،، الملائكة؛ 

)٣(.رنم؛ الحاشية (، ١٤٥)ص؛ تخريجه سق ، ١١
)١(.رنم؛ الحاشية (، ١٤٦)ص؛ تخريجه مق )٢( 



هريرة؛أبا يا ت فمال ركبتي على اض رمول صرب ثم ذاك، محيل 
أبوالوليد وقال القيامة. يوم النار بهم عر تاض حلق أول، الثلاثة أولئك 
معاؤيةعلى لحل الذي هو شفثا أن لم مبن عقبة فاخبرني I عثمان 
كانأنه حكيم، أبي بن العلاء وحدثني ت عثمان أبو قال بهذا• فأخبره 

ه،هريرة أبي، عن بهذا فأخرْ رجل، عيه همدحل لمعاؤية، سيائا 
بكىثم الاس؟ا من بقي بمن يكيف ا هذا ؛هؤلاء فعل قد معاويةت فقال 

الرجلهذا حاءنا قد ! وقلناهالك، أنه ظننا حتى شديدا، بكاء معاؤية 
ورسوله!الله صدق وقال! وجهه، عن ومسح معاوية أفاق ثم بشرا 
ا.[(ل ١٦- ١ ٥ : لأ1نلهلميم إنيم ميا وزة،آ آلدئا آلثيوه َ؛اث.ُريد ؤس 

أحدعاليه فينكر نبؤثا، حديثا الصحابي يروى أن لرابعة! ا* 
يلي!ما أمثلتها ومن القرآن؛ من بآية الصحابي فيحتج السامعين، 

قال:ه ذر أبي عن ه، الحدثان بن أوس بن مالك عن - ١ 
البقروفي صدقتها، الإبل في • يقول ه افّ رسول هميى ))ممعنا 
يعدملا فضة أو تثرا، أو دينارا، جمع ْس صدقته• البر وفي صدهمتها، 

تخبرما انفلر ذر؛ أبا يا قلت: كوي؛4• افه؛ مثيل في ينفقه ولا لغريم، 
ابنأنت، من قال: ا فشن، قد الأموال هن،ْ فان ه؟ اممه رسول عن 

ؤوأؤ-تتقرأ: ما الأير، ثلث، نعرفتف قد فقال: له، تن، فانتأحي؟ 
.٢٢[؟ا((^٣٤لاكو;ة;مخيزآمموه ينفمون؛تاي ولا ؤأكصنه ١^٥^،، يكآزوُى 

لأبيمجالسة أكثر أحد يكن )لم قال: النهل•ي عثمان أبي عن - ٢ 
البصرةأهل فإذا ؛حاوه، وقدمت، قال: حاجا، نلي، فقل>م مني، هه هريرة 

)١(.ت رمم الحاشية (، ٤٦٦)تخريجه»؛_! سق )١( 
)٣(.ينم: الحاشية (، ١٥٨)ص! تخريجه سق )٢( 



يضاعفاف إن I يمول ه اف رسول سمعت إني قال! أنه عنه بائرون 
أكثرأحد كان ما واف ؤيحكم؛ I نة. حألف ألف نة الح

وتحملتنال! الحديث. هد.ا سمعت فما منى، هريرة لأبى مجالسة 
أنالحج، إلى ذانطالس0 حاجا، انطلق قد موحدته، ألحقه، أن أؤيد 
حديث(ما هريرة؛ أبا يا فقالتإ! بهذا. فلميته الحديث،، هذا في ألفاه 

تقولأنالث، زعموا ! ^٠١ هو؟ ما ث قال عنلث،؟ يأثرون البصرة أهل سمعت، 
وماعثمان؛ أبا يا مال! نة. حألفس( ألنس( نة الحيماعف، اف أن 

لئن^تنعمان -صنا ئزصا آممه يقرص ق يا من ؤ يقول: واف ، ذامحن تعج-س( 
ألاحازوؤ \\وإت\ أئبمثوق مثع ؤدثا : ؤيفول [، ٢٤٥

اشرمول سمعمت، لقد بيده؛ نقمي والذي ، [ ٣٨ت ثليل؟اٌ إلا 
حنة(أاا.ألفج ألفي الحنة يضاعف اف إن يقول: 

محتجافيجسسج نبوي، حديثه عن الصحابي يسأل أن ة: الخام
واحد،مثال على إلا القسم هذا في أقف، ولم القرآن؛ من بآيات لمعناه 

ذرأبي عن )بلخي مالأ الشخير بن اف عد بن مطرق عن روي ما وهو 
عنالث،بلغني ذر؛ أبا يا له: فقلتج فلقيته ألقاه، أن أحب فكنت جديحؤ، 
فاسأل.لقست( فد فقال: عنه، فأمأللث( ألقاك أن أحب فكنت( حدين، 

ثلاثةيقول: اش رسول م—معمت، نقول: ١^٠( بلغني ملتح: فال: 
علىأكذب، أخالني فما نعم، قال: اش، يبغضهم وثلاثة اش، يحبهم 
يحبهمالذين الثلاثة من قلت،: قال: -، يقولها ثلائا - محمد. خليلي 

تامحنمجاهدا العدو ملقي اش، مبيل في غرا رجل قال: هق؟ اش 
١^^^إنهغع : هث اف كتاب( في تجدون وأنتم قتل، حتى مقاتل 

(.٢٤٣٤)التمرفي حام أبي ابن احرجه :١( 



خصفتنم

أذاهعلى فيصر يؤذيه حار له ورحل ]الصف:؛[، صماه '،س،يإمحء ق قتلؤيلك 
قوممع يكون ورحل حياة، أو بموت إياه الله كفيه حتى ؤيحسه 

فتقومالليل آحر في، فنزلون والنعاس، الكرى عليهم يشق حتى فيسيرون 
قال؛افه؟ يبغضهم الذين الثلاثة من I قالت، قال؛ وصلاته، وضوئه إلى 

سملمحن، لا آثت أؤإ0 • هق افه كتاب، في تجدون وأنتم المختال، الفخور 
بياعالأو والتاجر المنان، والخيل ]لق_مان:خا[، ه ثنيح ئنإآي 

الحلأفإ(لا/

حديث،فجسث، آية، معنى عن الصحابي يسأل أن السادسة؛ أو 
عنروى ما وهو واحد، مثال على إلا القسم هدا في أقف، ولم نبوي؛ 

نحنقال؛ الورود، عن أل ياللة، عبد بن حابر محمع )أنه الزبير؛ أبي 
فتدعىقال؛ الناس، فوق ذللث، أي انفلر ، وكذاكذا على القيامة يوم 

ذللث،بعد ربنا يأتينا ثم فالأول، الأول تعبد، كانت، وما ؛أوثانها الأمم 
ربكم،أنا فيقول؛ هث، ربنا ننتثلر فيقولون؛ تنتثلرون؟ من فيقول؛ 

البيممصتتخ قال؛ يضحلث،. لهم فيتجلى إليلثإ، ننفلر حتى فيقولون؛ 
نورا،مؤمنا أو ، منافمح، إنسان كل ؤيعهلى ويسعونه، بهم، فينهللق قال؛ 

يطفأثم الله، ثاء من تأحذ وحلث، كلاليس، جهنم جر على يتبعونه ثم 
ليلةكالقمر وجوههم زمرة أول فتنجو المؤمنون ينجو ثم المنافق، نور 

فينجم كأصوإ يلمونهم الذين ثم يحاسبون، لا ألما بعون سالبدر 
إلاإله لا قال من النار من يخرج حتى الشفاعة تحل كذللثج نم ماء، ال

الجنة،أهل بفناء فيجعلون شعيرة، يزن ما الخير س قلبه في وكان الله، 

رنم'الحاشية (، ١٦٠)صن• تخريجه سبق ١( 



فيالشيء نبات ينبتوا حتى الماء، عليهم يرثون الجنة أهل ويجعل 
•١، معها((ل أمثالها وعشرة الدنيا، له يجعل حتى أل يثم السيل، 

القرآننمير لتحديد ضوابط الثالثة؛ المسالة 
,هيالصحابة نفير في بالسنة 

^١تشابها وحدت ٍه الصحابة ير نففي قراءتي حلال من 
والمرفؤعالنبوي والنفير نة بالالتفسير بين لتفريق ١ ببه بيصعب 

سيئابالسنة والتفسير النبوي التفسير جعل الباحثين يعضر إن بل ؛ حكما 
بعضه؛ الصحابة تهلبيقات من أستخرج أن فحاولتا ،، واحدار 

عندهم:بالسنة التفسير بها يعرف التي الضوابعل 

بيانهمنه تماد يصريحا لفظا الصحابي يذكر أن ت الأول الضابعل ألإ■ 
يلي!ما ذلك أمثلة ومن البوي؛ يالحدبث، للأبة 

عنه، الأثعري موسى أبي عن صر، بن سعيد عن - ١ 
إلابي؛ يؤمن دلا نصراني، ولا يهودي لمح، يستمع ررلأ ذال؛ ه المي 

الشي.إن نفي! في فقلت، ت ه موسى أبو مال المار• أهل ْن كان 
ؤوسيقول! هو اف فوجدت الفرقان، من إلا القول هذا مثل يقول لا 

لهمد:ي>[(لم.^ مهده ألثار آ'لأحزإيإ يل بَء أكدر 

مهاسزلة الجة أهل أدنى باب الإيمان، كتاب الصحيح، ني مسالم أحرجه )١( 
(٣١٦.)

لأحاديث،حديثيه درامحة ْع تأصيلية مقدمه — النبوي الشير ت انغلر المثال محبيل عر )٢( 
الباش.حالي للدكتور! ا/هه )١( رقم الحاسة _، الصرح النبوي التمر 

)٢(.رقم: الحاشية )٣٣(، ص: تخريجه سق )٣( 



خيصمي

عنه، بشير بن العمان عن ه، الأنصاري عمرو أبي عن - ٢ 
خالفهممن يبالون لا ظاهرين أمتي من طائفة تزال ))لا قال؛ ه الّبي 
هاف رسول على أقول إني قال: فمن العمان! قال اممه. أمر يأتي حتى 

أثثهال ^إد قق؛ اف ئال افه، كتاب في ذلك تصديق فإن بقل؛ لم ما 
مريآثتوق أمحث وجاعل ءفروأ أك,ن مث وممهرق إل درائك متدبش إذ دن؛سم 

فيهمحن مثا بسمحا ئلنطإ س>ثأطلم إلا ثر ؛؛^^ ٥١يوم إق َكمدا اؤمك«• 
]آلءمران;هه[((را،.

عمقتإذا كان ه النبي ))أن )جهتع؛ عباس بن اش عبد عن - ٣ 
تجعلهاولا رحمة، اجعلها اللهم ويقول: ركبتيه على يجثو الربح 

خينه!عباس ابن قال ريحا• تجعلها ولا ؤياحا، اجعلها اللهم عذابا، 
ألنيحوأزمحثا ؤ • هث الله ينول هلث؛ افه كتاب في ةللث١ ير نفإن وافه 

تهأ٠^٥١^^١ و؛ لالروم:1أ[، أيق ؤٍل وت لالججر!آآ[، ؤؤآه 
؛؛[((رأ،.]اليائيان: ؤ1زئناي|آزجآشلميم و؛ لئنانت:آا[، صنبمئأه ؤهما 

ال.؛ الله رسول ))نال نال! هن اس عببن اممه عبد ؛-عن 
ذلكفشق عباس! ابن قال منان. ولا عاق ولا حمر مدمن الجنة يدخل 

قياطه؛ كتاب في ذلك، وحييت، حتى ذنوبا يصبون المؤمنين لأن علي؛ 
٢[٢ ]محمد؛ ومطعواأرءا4كمبب تنيثدؤأذ أن ميم عبم—رإن الع١ق: 

إيبطزأ لا  ١٣١^قأ ؤؤكآق؛ا يال__م_ا:_ان: وفالآي_ة، 

)٢(.رقم: الحاثين (، ٥٠٤)ص؛ تخريجه سق  ٢١١
Iإلى المنثور الدر في يرطي الوعزاه ، ١٢٥إ/) العظمة في الشيخ أبو احرحه )٢( 

واليهترزالمرفهالشافص، 



ثالأزقأن\'لأو؛[ث ثأتيث اقر ؤأ1( الخمر: ومحي ؛ا-آ[الآية، ■: ٠٨١١]نألآذئ4 
.'\'[( لالماودْ:ءؤةحتذوْيم ت موله إلى يجسه 

عشراش الدية جعل و. الني )أن ه؛ حم-اس بن اض همد عن - ٥ 
[،٧٤]١^: تذه من ووحوذإ أس أعشهم إلألت ثثوأ وما ؤ ت قوله  siU_ألما. 
الدية(لآ،.اخذ قال: 

بالبيت،معاؤية مع محناف )أنه نهئنه عباس بن اممه عبد عن - ٦ 
هذينتتلم ليأ عباس: ابن له فقال كلها، الأركان يستلم معاوية فجعل 

شيءليس •' محاؤية فمال إ تلمهما؟ يه اض رسول يكن ولم الريين؛ 
أسرةآس يبمؤل قا صم َ؛ث • َباس ابن فمال مهجورا، البت من 

صدقتا(أفةالمعاويةأ 'آ[، لالأحزابتاحثنفه 

أي؛ و. اق رسول ))سئل فال'' صحود بن اممه عبد عن — ٧ 
أنقال! أي؟ ثم قال! حلئك،. وهو ندا ض تجعل أن قال! أكبر؟ الذنب 

جارك.حليلة تزاني أن قال! أي؟ ثم قال• محك• يهلعم أن ولا-ك تقتل 
أفمع ينميى لا ءؤد\لإإوأ ذللث،! تصديق اف فأنرل ! اف جد قال قال! 
بلىيمح، يثمل رمن نمحى وي يآلم، إلا ه حثأ آني، أقس مئأؤيت وو  "ظإلها 

لالمنان;لآ[((ل؛،.أثاثاه 

الزوائدمجمع في الهبمي ونال (، ١١ ١٧٠)\\\\ ١ اص في الطراني أخرجه )١( 
لهأعرف لم بنير بن عتاب أن إلا ثقات، ورجاله العلبراني ردواه (: ٨٢١١)ه/إي 

صماعام.مجاهد من 
الممرفي حاتم أبي وابن (، ١٦٩٨١)"م١ ٦٧/١٤الهاز جامع في الشري أخرجه )٢( 

(١٠ ٠ ٠٠.)

حصيفلخيرْ، رحن محققوْ: ونال (، ١٨٧٧) T^/rالمد في أحمد أخرجه )"١( 
ء,ثقات رجاله وبافي متاع، 

(.٧٠٨٧)الكبرى في والمائي (، ٢٠٦١٢)١ ٠  ٤٨الخد في أحن أخزجه )٤( 



مولودمن ما اش. رسول ))قال  ijLs)ههنه هريرة أبي عن - ٧
مريمإلا إياه الشيطان ة ممن صارحا فيستهل السيهلان، مسه إلا يولد 

ث^^٤٦ييددا شئتم: إن ١^١ هريرة؛ أبو يقول ثم وابنها، 
لآلءمان:ا"م[((لا،.١^^ ١^٠ ثن 

زرعتتقولن لا ه: الله رمول ))قال قال؛ خهته هريرة أبي عن - ٨ 
^١٠١'،^>؛: س الله قول إلى تسمع ألم هريرة: أبو قال حرثت. قل ولكن 

أأ[((لآا.ِ لالواس:ما• اهمعوق@ه ئوممأأمص ءمفيت@مح 
دونمرنوعا الصحابي عن الحديث ثروى أن الثاني؛ لضابهل ا* 

الامتشهادمع موئوئا الصحابي نفى عن ؤيروى الاستشهاد 
يلي:ما ذلك أمثلة ومن بالآية؛ 

منأحد يبقى )لا قال؛ طه أمامة أبي عن عامر، ن لقمان عن - ١ 
السوءالبعير كشراد اممه على مرد من إلا الجنة، يحل إلا الأمة هذْ 

ظءآإلألآمح@الل4مدقول؛ فإن يصدقني؛ فمن أهله، على 
وتولىمحمد.ؤ به حاء بما كدي، ، ١[ ٦ - ١ ٥ :  JJUi]ه دمكاو^ا َكدب ١لكا 

الاستشهاددون مرفوعا الأثر هدا نحو رجه؛ثم أمامة أبو وروى ، عنه( 
بعدهار؛،.ما وذكر بالأية 
ل؛قا [، ١٤]المانعات:ه ألتايزه هم ^؛!١ ت طه معد بن مهل عن - ٢ 

صالضر ني حاتم أيي وابن (، ٥٩٧١))/ص ٠ المد في بمالي أبو أخرجه )١( 
بحيىبن معاوية ررواْ (: ٤٩٢٥) ٢١٢٢؛/الكامل في عدي ابن وفال، (، ٣٤٣٢)

صعيمارا.ومعاؤية هريرة. أيي عن ملمة، أبي عن الزهري، ءن اكدمح، 
.١٣٩٨٣الساق جامع في الطري أخرجه )٢( 
)١(.رنم: الحانية (، ٦٤١)ص: تخريجه سق )٣( 
)٢(.رقم؛ الحاشية (، ٦٤١)ص: تخريجه سبق )٤( 







ه
المحايةعصر ش التفر مجان الثانىت الفصل 

٣ أبوأا.ةالش ٩

٢ أموالدرداء ١٠

٢ الأشمحريموسى أبو  ١١

٢ المانن حذيفة  ١٢

٢ العاصبن عمرو بن الله همد  ١٣

١ الصديقكر أم  ١٤

١ سالمةأم  ١٥

١ برزةالأسلسأبد  ١٦

١ سسروز*إ ن لنعما ا ١٧

١ وقاصأبي بن معد  ١٨

١ سدبن سهل  ١٩

١ الزبيربن اش عبد  ٢٠

١ عفاذأىبن عثمان  ٢١

١ جلبن معاذ  ٢٢

١ ؛نأبيسفثانمعاوية ٢٣

السنة.ير النففي أقوال عنهم يرو فلم نهي، الصحابة بقية وأما 
صحابيا.وسعون ستة وعددهم 

=قولا ١( ٢ )٠ = ه الصحابة عند بالة لاكمسير الكلي المجمؤع 
(A,T )/ ه الصحابة تةسير من•

أقوالهجمعت ؤإنما مكتملة؛ ليت أقواله إحصاء فى عليها اعتمدت التي الرسالة )١( 
فقط.حله سررة حتى القرآن أول من فيها 

أنوالهجمعت ؤإنما مكتمالة؛ لت أنواله إحصاء في امحمدت.مليها الى الرمالة )٢( 
•شل حله سورة حتى القرآن أول من فتها 



والاجهادرا،بالرأي القرآن نمير ؛ ثالثا
فينهك الصحابة عند المصادر أكثر والاجتهاد الرأي مصدر يعد 
لدلك؛يوهلهم ما الأدوات من لديهم كان وقد الكريم، للقرآن مسيرهم 

وبينهماليان، وملوك اللغة، أرباب، وهم السليم، المقصد أصحاب، فهم 
القرآن.نزل 

توهي ائل؛ مثلاُثج المببممث، هدا في وماتتاول 

والاجتهاد.بالرأي بالتفسير المقصود ت لأولى اه 
حضورفي ه الصحابة من التمسير في المجتهدون لثانية: اه 

و.'الني 
بالرأيالقرآن ير نففي ه الصحابة عن المروي مقدار لثالثة: ا. 

والاجتهاد.

والاجهادبالرأي بالممير المقصود الأولى؛ المسألة 
رانفس-ربه؛ يقصد المبحسث، هذا فى والاجتهاد بالرأي ير النف

أواللغة أو السنة أو القرآن على ظاهر اعتماد دون للقرآن ه الصحابة 
به•واستشهادهم القرآن من استتباحياتهم يثمل كما الأخيار،،، 
القرآنير نففي اجتهدوا نهن الصحابة أن فيه سالث، لا ومما 

ونملبيقاتمرؤية، عنهم وآثار نبوية، توجيهات ذللثؤ على دلتؤ الكريم، 

منذلك وغير وأنواعه، بالرأي، ير التغحكم غي المبحث، هذا في أحص لم ■١، 
عنيغبى مما المسائل، هد0 عن تكلموا قد العالم أهل لكون به؛ متعالقة ائل م

لتفسيره.الْليرى مقدمة ت المثال سبيل على وانفلر هنا، إعادتها 



عمروابن الحارث رواه ما ذلك في العامة النصوص فمن ذلك؛ تؤكد 
أهلمن معاذ أصحاب من ناس عن شعبة، بن المغيرة أحي ابن 

اليمن،إلى بعثه حين ه اض رسول ))أن )٠؛ معاذ عن حمص، 
اممه.كتاب في بما أقضي ث قال قضاء؟ لك عرض إن تصغ كيف 

فإنقال: ه. افه رسول نة فبقال: اض؟ كتاب في يكن لم فإن قال؛ 
فضربقال: آلو. لا رأيي، أجتهد قال: اممه؟ رسول سنة في يكن لم 

اهرسول رسول وفق الذي لله الحمد قال: ثم صدري، الله رسول 
ابن)كان بزيد؛ أبي بن الله ب وعن ،، الله((أ رسول برصي لما 

يكنلم وإن به، أخر القرآن في كان فإن الأمر عن سئل إذا فهته عاس 
ولاالقرآن في يكن لم فإن به، أحبر افه. رسول عن وكان القرآن في 
فييكن لم فإن به، أخر وعمر بكر أ؛ي، عن وكان  Wiالد رسول عن 

إلىإضانة الأتار، من ذلك ض إلى رأبم(را'، اجتهد ذلك ُن شيء 
فكانلدلك، تشهد والتي للقران بتفسيرهم الخاصة المواقف من العديد 

أبوابالجامع، في والترس (، ٢٢٠ ٠٧) rrrjr^المد في أحمد أحرجه )١( 
فيداود وأبو (، ١٣٢٧)يفضيكيف القاصي في جاء ما باب الأحكام، 

ابنونال، (، ٣٥٩٢)القضاءفي الرأي احهاد باب الأفقية، كاب المن، 
فهممض، مغير عن كال ؤإن حدبث >افهذا ا/هها: الموقعين إعلام في القيم 

الديوأن الحديث، شهرة على يدل لأنه ذلك؛ يضره فلا خهنع، معاذ اصحاب 
وهدامنهم، واحد لا هتي، معاذ أصحاب من حماعة عمرو بن الحارث به حدث 

أصحابوشهرة كيف سمي، لو منهم واحد عن بكون أن من الشهرة ض أبلغ 
الالذي بالمحل والصدق والفضل والدين بالخلم تقيني معاذ 

الفتياباب المقدمة، نن، الفي والدارمي الطبقات في سعد اض أحرجه )٢( 
.١٢٩؛/الإصابة في منيم حجر ابن وصحح (، ١٦٨)الشا-ة من فيه وما 



هميجتهدوا أو تضيرهم، على يفرهم ثم أحيايا بمألهم و. المي 
للآيةل١/فهمهم يصحح أو فتقرهم، بذلك ويخروه 

,هالص|حابة من التفسير في المجتهدون ت الثانية المألة 
النبي.حضور في 

عشرةعن وردت عديدة آثارا فوجدت ه، الصحابة ير نفتأملت 
عليهمبكر ولم ه، المي حضور في القرآن فسروا أنهم على تدل منهم 

وهي؛أنواع؛ أربعة على ذلك، ووجدت ذلك، عن ينههم أو 
آيةمعنى عن ه أصحابه النبي. أل يأن ت الأول لمؤع اه 

يتعلقانمثالين على النؤع هذا في وقفت وقد ذلك: على فيقرهم 
وهما:ه؛ بالأنصار 

فهنع:الأنصاري أيوب أبي عن سفيان، أبي نافع بن حللحة عن - ١ 
تحبهمأس ينْلهرإ أن تحتوث يجات هي •' ت زلنة لأيا ذه ه))أن 

اللهإن الأنصار؛ معشر يا هؤ•' الله رمول قال ]التر؛ةت٨•١[، ألمْلؤ-ئن(يم 
للصلاة،نتوضأ : قالواطهوركم؟ فما الهلهور، في عليكم أثنى قد 

فعاليكموْ((ذاك، فهو قال: بالماء. تنجى ونالجنابة، من ونغتسل 

حطةعليه عرصت يوم المسألة هده فكرة الشهري الرحمن عبد الدكتور علي اقرح آ ل؛ 
وذكرالمسالة، هذه إلى المليار مساعد الدتحور أثار وفد حينا، اش نجزاْ بحثي، 

،١  ٦٦ص; التمسير وأصول القرآن علوم في منالأُن، كتابه في جرة ي أمثلة لها 
كثرةستجد ولدا المحث،، هدا في ذناك من عليه وقمن، ما كل جمع ض فعزمت 

لهاإشارة سق وما خاص، يبحث تقرئ بأن حديرة المسألة وهده الأمثلة، بعض في 

)٣(.رقم: الحاشية (، ٩٧٧)ص: تخريجه اظر )٢( 



))قالقال: ه أمامة أبي عن حوثب، بن نهر عن - ٢
هذهفي به حصمتر الذي لطهور ج! هذا ما قباء: لأهل الله. رسول 

ة:يى>[؟]اوودآن ممض ءؤبج؛ثرجات ة: يألا 
لغإلا الغانهل من يخرج أحد منا ما اض؛ رسول يا : قالوا

زممعاوته((ل 

ثمآثة، مض عن ه أصحابه و. الض أل يأن الثاني• لنؤع ا* 
وهوواحد، مثال على إلا النؤع لهذا ا أقفولم ■ تفيرْم لهم يصحح 

لهقال أني بن اممه عبد ن اممه عبد )أن ه؛ عباس ن اممه عبد رواه ما 
أنومتْ فيه فكمني ه النبي ثياب، من ثوبا ر اطلب بتي؛ أي أبوْت 

عبداممه،شرف عرفت، قد اممه؛ رسول يا فقال: فأتاه، قال: علي. بملي 
ياعمر: فمال عليه، ونملى فيه نكئنه ثيابك من ثوبا إليلئ، يهللب وهو 

أنالله نهاك وقد عاليه أنملي ا ونفاقه الله عبد عرفت، قد اممه؛ رسول 
ؤسفنمولأصلإإنمحفقال: أن؟ فقال: ،؟! uUنملي 

ه:اممه فأنزل سعين، على سأزيد فإني قال: 'ط :-س^ ٢٥
,الأة( [ ٨٤وثرهءيملاضة: ض لداه تات 

)١(.رقم: الحاثب (، ٩٧٨)ص: تخريجه اننلر )١( 
الدلائلفي والسهقي (، ١٢٢٤٤)١ الكبير انمجم في الطراني أحرجه )٢( 

الهيثمي:وفال  i^oA/lمردؤيه ابن إلى المنثور الدر في السيوطي وعزاه ْ/دحأ، 
لهوعتاض، بن الفضل بن مدة أبو وهمه والأوسط...، الكير في الطراني •رداه 
الأسشهاددون وأحرجه (، ١٤٤٣١)ه/بآ" الزوائد مجمع مادت،اا رجاله وبقية لين، 

بابجالقرآن، ير نفكتاب، الصحيح، في البخاري ه عمر ابن حديث، من بالأية 
[٨٤]اف__وو_ة:مهمئء4 عث قم وألا أيا ناث تنيم آحد عق قز ت هق ه ولف
فضاللمن باب يهي، الصحابة فضائل كتاب الختمحح، في ومسلم (، ٤٦٧٢)

(.٢٤٠٠) ١٨٦٥؛/ه عم 



^صمأ<
فيقرهس النبي حضور في آية الصحابي يمر أن ت الثالث لنؤع ا٠ 

طريضن•'عر يأتي وهذا ذلك؛ عر 
أمثلةدمن ت الصحابي ير نفبإمراره المي. يصرح أن لأدر؛ ا- 
•يلي ما ذلك 

َكئبناأثا ولو ؤ I )نزلت ت قال الزير ن مداه بن عامر عن —١ 
لوواش اش؛ رسول يا بكر! أبو فال اء:ا'ا■[، لالأستك؛اه آمتلوأ أي( 

بكر(أبا يا صدقت قال! لفعلت نفي أمحتل أن أمرتني 
٣أمخنو ^٢'^ نزك؛ )لما ثال؛ الرحمن عبد بن محترة عن - ٢ 

فقالثقهغ، عمر كى _؛ الأكبر الحج يوم وذلك - :"؟[، SJijLJl]ديةؤأ؟< 
إذفاك ديما، من زيادة محي كنا أن1 أبكاني محال: يبكيك؟! U ه الني له 

صدقت(محقال؛ نقص، إلا قهل شيء يكمل لم فانه كمل 
الأمارأكثر ًللحة أبو )كان قال: ه مالك بن أنس عن - ٣ 

مستقبلةوكانت يرحاء، إليه أمواله أحب وكان نخل، من مالأ بالمدينة 
قال، ءلص_، فيها ماء من ؤيشرب يدخلها اض رمحول وكان المجد، 

]آلؤلنتازأألإنئسوأثامحةه( الأية: هذه أنزك فلما أنس: 
إناش؛ رمول يا فقال: ه اش رمول إلى طالحة أبو قام [؛ ٩٢محمران: 

أحبؤإن ، [ ٩٢يراق: ثاظلهلآل نموأ ص آلإ أ يقول: هبه اش 
اض،عند وذخرها برها أرجو لله، صدقة ؤإنها بيرحاء، إلي أموالي 
بح،• اض رسول فقال قال: اش، أراك حسن، اض رسول يا فضعها 

(.٥٠٦٦)؟؟ o/rالتمر ني حاتم أبي ابن أحرجه )١( 
؟/البنان جامع في والطري (، ٣٤٤٠٨) AA/Uالمف ني شيبة أبي ابن أخرجه )٢( 

إسنادْ' ؛ ١ ٠ ١ ٨ ٠ أحمد لمسني تحقيقه في شاكر أحمد ونال (، ١١٠)٣٨  ٥١٩
الرحمنعبد بن وعنترة الحديث،، صعيمح وكح ين صفيان مرمل، وهو ، ، صعيفس

عقي—،كير ابن نال صحبة. له أن زعم من ووهم ت الحاففل. قال ثقة، تابعي الكوُي، 
غريبا،بدأ الإصملأم ®إن إ تح الثابالحديث، المعتى لهدا ويشهد الحل.بحا: هد.ا إيراد 

للغرباءء.فطويى غريبا وسيعود 



أنأرى ؤإني نلت، ما ثمعت وقد رابح، مال ذلك رابح، مال ذلك 
أبوقممها اف، رمول يا أفعل I طلحة أبو فمال الأقربين، فى تجعلها 

عمه(لا،.وبمى أقاربه فى طلحة 
له،بإئرارْ الصحابي ير لتفه البي تصؤيب تعلم أن لثانية! ا— 
يلي!ما ذلك أمثلة ومن الصحابي! به مر لما استدراكه وعدم 
لوله! قالوا طالب؛ أبو مرض )لما قال! صالح أبي عن - ١ 

فجاءها ينميك لعله حنته من بعنمود إللئ، فيرسل أحيلث، ابن إلى أرسلت، 
علحزمهثا ه إلك ؤ بكر! أبو فقال ه؛ النبي عند بكر وأبو الرسول 

'ْ[(لآ،.لالأءراف:

أصوئهمبمئؤذ  ٧١^j، نزلت،! )لما قال! خهته هريرة أبي عن - ٢ 
عليلث،أنزل والدي خهتع! الصديق أبوبكر قال ؛ ٣[ ]المجرات؛ ١^^ مول عند 

افهألقى حتى الرار كأخي إلا أكللث، لا اممه؛ رسول يا الكتاب 
ندرة^١٥^ .! لله ا رسول ل )قا ل! قا خهبع سعد بن سهل عن - ٣ 

بله•' البي، عند سابح فمال [، ٢٤]محمد: أثمالهآه هلوُ-، عك أز ألمزءاذثت 
خهبه؛عمر ولى فلما يفكها، الذي هو اممه يكون حتى أقفالها عليها وافه 
•مايت،!( قد فقيل! ليستعمله، الشاب ذللئؤ عن سأل 

,( ١ ) رقم! نية لحا ا (، ٩٥٠)صن؛ تخريجه نظر ا C ١ ر 
الضرفي حاتم أبي وابن (، ٣٤١٨٢) 0U/Uالمنف في ب أبي ابن ١^-^ )٢( 

(.٨٠٣٦)ه/اا،؛ا 
انالإيمشب في والمهقي (، ٣٧٢)٠  ٠٠ ١٨المدرك في الخاكم أحرجه )٣( 

،oiA/Uحمد بن عبد إلى المنور الدر في الموًلي وعزا، ١(،  ٤٣١)١ ٠  ١٨
ووافقهجا٥اا، يخر ولم لم، منرهل على صحيح »هنا الحاكم: ونال 

اكلخيص.في الدهي 
.٥٠ ١٨وابن،ردويه الأفراد، ش ألدارقطنى ولى: المثور الدر ش الموٍر ءزاْ )٤( 



هذا. الّبي له فيصحح آية الصحابي يمر أن الرابع•' المهمع ٠
للقرآننه، الصحابة نفير في الواردة الأنواع أكثر النؤع وهدا • التفسير 

يلي:ما ذلك أمثلة ومن ه؛ المي حضور في 

ؤأؤ؛نت لأية ا هدْ نزلت )رلما قال! خهتع عود مبن اف عبد عن — ١ 
أصصابعلى ذلك ثق [؛ ٨٢ت ام لالأن_عبفلزه إيمنهر يتبسوأ ولن ءامنوأ 

كماليس و..' اف رسول فقال ا ه؟ نفيظلم لم أيا ؛ وقالواس، الّكا 
ألئنفإى أش لاكمك ؤث-يى لأبنه! لقمان قال كما هو إنما تغلنون؛ 

]كان:"آ؛[((لا،.لظانظي4 

اضكتاب في آية أي لأضم إني ))قلت: قالت: ه عن - ٢ 
بجز^؛^)،^١ قفلت: آية؟ أي المسي لي ال فقأشد؟ 

ثمالدنيا، في عمله بأموإ ليجازى المومجن إن قال: ُاأ؛[. اءتلال
فقال:المكبة، ذكر أ^ آخره فكان والصب،، المرض منهن أشياء ذكر 
القيامةيوم يحاسب، أحد ليس إنه عائشة؛ يا بعمله، به يجزى ذي كل 
ءؤمنئىلم،لمابااش: ول قيس يألالت،: قفذب. عيإلا 

الحسابنوقش من إنه المرخى؛ عند ذاك فقال: [؟ A:3LL]l؛؛'_دسرإيم 
لكنهإصبعه، على بيده وقال عدب، 

يدهب،لا يقول: ه اممه رسول ))سممت، قاك: ره؛ا عانشة عن — ٣ 

(.٦٩٣٧)المرتدين امتابة كتاب الصمح، في الخاوي أخرجه )١( 
(،٣٠٩٣) sMjrاء الممائة باب الجانز، كتاب المن، ش داود أبو أخرجه )٢( 

{</\Wالمان جامع ني والطبري (، ٠٩٩٦)١ • ؛/YVالممر ني حاتم أبي وابن 
شكما وابن.ِردؤيه؛ (، ٩٣٥٣)الإيمان شب، ني والمهقي (، ١٠٥٣٠)

AAVاه حجر لأبن التعلق تغيمح، 



كنتإن اض؛ رمحمول يا ت قلت والعزى، اللات تعبد حتى والنهار الليل 
هلؤًلهرم ألم إلة-نئ ألزكت.اوسدرّثة بؤ اض؛ أنرل حين لأظن 

إنهت ال نتاما؟ -لث، ذلأن [ ٣٣ة: ترب]الالننجيره حقيآ وؤ ًسإهء ألدين 
فيمن كل فتوفى طيبة، ريحا النه يبعث لم اض، شاء ما ذلك من سيكون 

إلىفيرجعون فيه، حير لا من فيبقى إيمان، من خردل حبة مثقال قالبه 
دينآبائهم((را،.

نيسآسيثاءؤمنداألزى نزك; ))لما قال! هع أمامة أبي عن - ٤ 
الأنمارمن رجل نام [؛ ٢٤٠بقرة: ]الآمبماهأ دآ ثضنعمم حنا 

وهوالقرصي إلى يحتاج سبحانه الله؛ رمول يا وأمي أبي فداك فقال؛ 
فأقبلقال! الجنة، بذاك يدخالكم أن يريد قال! غني؟! القرص عن 

علىهق اممه أنزل الدحداح أبا يا له؛ فقال الدحداح أبي إلى الأنصاري 
دنياهصاحبها بها يبلغ للصدور، شفاء فيها محكمة آية ه النبي 

ءقث\رأهآصعايأ دو ؤضٌم حثنا همضا أثه نيى ألزى يا من ؤ ه؛ رتوآخ
وأميأبي فداك له: فقال المي. إلى الدحداح أبو فأقل ]اوقرة:ْ؛آ[، 

حسناهمبما أممه يبيى ياأثى تن ؤ الأية؛ هذه عاليك اممه أنزل اممه، رسول يا 
قال!الدحداح، أبا يا نعم قال! [؟ ٢٤٥]القرة: ه ^كث؛رة آثعافا در ممطأسهر 

أبايا قال! ا غني؟ القرص عن وهو القرص الناس أل يافه؛ رسول يا 
فإنالله؛ رسول يا قال! الجنة، بذاك يدخالهم أن يريد حداح؛ الد 

قال!الدحداح، أبا يا نعم قال! الجنة؟ لي تضن هق الله أقرصت 
قال!كريم؟ واسع افه فإن وصبياني قال! وزوجتك، قال! وزوجتي؟ 

حتىالساعة تقوم لا باب الساعة، وأشراط الفتن كتاب الصحيح، في ملم أحرحه 
(.٢٩٠٧) YYY؛/•'الخلصة ذا يوص نمد 



جعلتأني أشهدك فإني الله؛ رسول يا ت محال الدحداح، أيا يا والصبيان 
.ةرصا((ر محبحانه فه حامملى 

بدرقتلى ترك . اممه رسول ))أن ت تقهنع مالك بن أنس عن - ٥ 
ياحلف، بن أمية يا فقال! يناديهم، فقام أتاهم ثم حيفوا، حتى أياما 

حما؟ربكم وعد ما وحدتم هل ربيعة، بن عتة يا هشام، بن جهل أبا 
اتلاث بعد تناديهم الله؛ رسول يا فمال! فجاء صوته، هه عمر فسمع 
فقال:'ار[! ]المل:ؤإئكلأمحا'وقه ٌ اض يقول معون؟ا يوهل 

أنيطيقون لا ولكنهم منهم، بأمحمع أنتم ما بيده؛ ي نفوالدي 
ذ(\ى

لاوسئث:أا[^^شفيسمث،و0ه ت قك محوله ))ش ٦-ءنقنادةث 
الرجالبحديث، يخلين ولا ينحن، لا أن عاليهن أحذ الثؤح؛ هو قال: 

إناالله؛ رسول يا عوف: بن الرحمن عبد له فقال محرم، ذي مع إلا 
عنست،((أوكك لت : الخم،فقال أصيامحؤ؟ لنا فيكون نغبب، 

قال:ه الزبير عن حاْلب، بن الرحمن عبد ن يحيى عن - ٧ 
قال[؛ ٣١:]١٢^ ضوه عند اكشق ج إم ^نن نزلت،: )لما 

والبيانالكشف في اشالبي وروا، )♦'آم'ا(، م/ما/ا الترغيب في ة القوام أحرجه )١( 

والجنةالقيامة صفة كتاب بالأية، الأسشهاد دون الصحيح في لم مأحرجه )٢( 
القبرعذاب ؤإثبات عليه، النار أو الجنة من الميت، مقعد عرض باب والنار، 
مردؤيهابن إلى المنثور الدر في يوطي الوعزاْ (، ٢٨٧٤) ٢٢٠٣منه؛/والتعوذ 

.٥٠آ"/• بالأية تشهيا م
انالبيجامع في والعلبرى (، ٣٢٠٦) T'o/rير الخففي الرزاق عبد أحرجه )٣( 

Xi^lyr



فىبيننا كان الذي بعد الخصومة عالينا أتكون اممه؛ رسول أي الزبير! 
لثاليدا((لا،.إذا الأمر فإن قال: نعم، قال: الدنيا؟! 

نزلت:))لما قال: خهتع حاتم بن عدي عن الثعبي، عامر عن - ٨ 
عقالإلى عمدت ؛ [ ١٨٧٠]١١٠^الأمؤيزه أ-لثءل من ألأتيض ألتهل لكؤ يئس ؤ-ءى 

فىأنظر فجعلت ومائتي، تحت فجعالتهما أبيض، عقال ؤإلى أسود، 
ذللث،له فدكرت ه، اف رسول على فغدوت لى، تبين يفلا الليل، 

الهار((لموبياض الليل مواد ذلك، إنما فقال: 

))سممتاقال: يجهته حاتم بن عدي عن سعد، بن ممعبا عن - ٩ 
وةث؛همأج—اطلم ءؤأثئ-ثدرأ قرأ• فلما براءة، محورة يقرأ ه اض رسول 

لمإنهم أما اممه؛ رمول يا نلت،: [؛ ٣١ت لال_ت_وبة أريابابندورن^أشه 
حرمما لهم يحلون كانوا ولكن صدقتا، قال: ا لهم يصلون يكونوا 

رفيحرمونه((ر لهم؛ اض أحل ما ؤيحرمون فبتحلونه، الله؛ 
قال:ه حبل بن معاذ عن غنم، بن الرحمن عبد عن - ١ ٠ 

iojrالمد نى وأحمد (، ٢٦٣١) ١٣٢/٣الض في الرزاق مد أحرجه )١( 
الزمرمرْ ومن باب■ القرآن، تمر أبواب الجامع، ني والترمذي (، ١٤٣٤)

yyr/o (٣٢٣٦ ،) الشرفي حاتم أبي وابن (، ٩٦٥) ١٧٩/٣الخد في والزار
نيوالحاكم (، ٣٠٣) ١٢٢/١٣الكسر في والفراني (، ١٨٣٨٥)٣٢٥٠/١٠
وفالصحيح'، حن حديث ا'هاوا ت الترمذي ونال (، ٢٩٨١) ٢٧٢/٢المدرك 

بهذاالوجه هذا من إلا ه، النبي عن يروى نعلمه لا الحدين، ا •اهذ الجزار؛ 
ووافقهيخرجاْاا، ولم الإسناد، صحيح حدبنا ااهدا الحاكم؛ ونال الإسناد؛ا، 

اكلخيص.في الذهي 
)٢(.رنم؛ الحانية (، ٩٤٠)ص؛ تخريجه انغلر )٢( 
)٥(.رقم؛ الحاشية (، ٩٧٤)ص؛ تخريجه انظر )٣( 



^^-؛وصفٍ؛م

هذهمكان ؤيمتعى أمر، عن أسألك أن أريد إني اض؛ رسول يا ))قلت؛ 
ا،ا[،لاوائاوة:ثدثلإمؤثأ4 أقتا»،؛ن قظوأعن ءائوأك يتآئا ؤ الأية؛ 
المار؟من ؤينجي الجنة يدحل الذي الممل قلت! معاذ؟ يا هو ما قال! 
وأنيافه إلا إله لا أن شهادة ير؛ ليؤإنه عقلينا، محألت، قد قال! 

وصوم، البيت، وحج الزكاة، ؤإيتاء الصلاة، ؤإقام الله، رسول 
ن(رمقا 

>تأإاأل;نالأية: هذْ نزلت، ))U قال: ماللث، بن أنس عن - ١ ١ 
ؤوأم،رلأقوله؛ إلى ٢[ ]الحجرات; صوت مى ^^؛ ٣١>و؛!ثو\ لا ءامنإ 

ناا فقال* ، الحوين، رفع المامن بن همس بن، يايح، كان و، 
أهلمن أنا عملي، حبهل الله.، رسول على صوتي أرفع كنت الذي 

بعضفانهللق ه، لله ا رسول فتفقدْ حزينا، أهاله فى وجالس المار، 
الأىأنا فقال: للث،؟ ما اش.، رسول تفقدك له: فقالوا إليه، القوم 
وأناعملي، حبعل بالقول؛ وأجهر ه، المي صوت هموق صوتي أرهمع 

هوبل لا، فقال: قال، بما فأحبروه ه، السي فأتوا المار، أهل من 
أنهنعلم ونحن أظهرنا بين يمشي ئراْ وكنا أنس: قال الجنة. أهل من 
فجاءالانكثافح، بعض فينا كان اليمامة يوم كان فلما الجنة، أهل من 

تعودونما بئفقال: كفنه، ولبى تحنهل وقد شماس، بن فيس بن ثابت، 

ءتل(لمآ،.حض فقاتلهم أقرانكم، 

.( ١ ) ت رقم الحاشنه (، ١٠٣)• صن تخريجه مبق ( ١ ر 
عرصحح ءاساده محققوه: وتال (، ١٢٣٩٩)r\أ\^r المد في أحمد أحرجه )٢( 

مسلم١٠■صرط 



ه
نهيالصحابة عصر قى التفسير صمات ت الثاني الفصل 

هالصحابة عن المروي مقدار الثاكة: المسالة 
والاجهادبالرأي القرآن نفير في 

كماوالاجتهاد بالرأي للقرآن يرم تففي نهر الصحابة تفاوت 
يرث

الأهوالعدد  ُةهبمالصحابي  r
٣٤٣٠ عباس)ن اش عبد  ١

٥١٠ عودمن اض عد  ٢

١٦٠ عليىينأبيْلاف ٣

١٤٣ الحهلابىثمن عمر  ٤

٩٧ عمرن لله ا عد  ٥

٦٤ يكرأش يتت عائشة  ٦

٤١ كعببن أبي  ٧

٤٠ U.yأبو  ٨

٢٩ مالكبن أض  ٩

٢٥ الزيربن اش عبد  ١٠

٢٣ الصديقكر أبو  ١١

٢٣ افعبد بن جابر  ١٢

٢١ الباهلىامامة أو  ١٣

١٨ ءتمان؛نعفانلأ، ١٤

أقوالهجمعت ؤإيما مكت٠Lلة؛ لسست أقواله إحصاء في عليها اعتمدت التي الرسالة )١( 
فقط.حله سورة حتى القرآن أول من فيها 

أقوالهجمعت ؤإتما مكتملة؛ لبست أقواله إحصاء فى عاليها اعتمدت التي الرسالة )٢( 
فقط.حله سورة حش القرآن أول من فيها 



وصفيةودراسة حث اكحابة من النمنرون 
ج

الأنوالعدد  )جهمالصحابي  r
١٦ المانن حدمة  ١٥

١٥ وقاصأبى بن سعد  ١٦

١٥ الدرداءأم  ١٧

١٤ ثابتبن نني  ١٨

١٣ عازببن الراء  ١٩

١٢ الأشعريأبوموسى  ٢٠

١١ العاصبن عمرو بن عداض  ٢١

١١ علىبن الحسن  ٢٢

١٠ جلبن معاذ  ٢٣

٨ الغفاريدر أم  ٢٤

٧ الفارمى ٢٥

٧ ويةينأبيثنمعا  ٢٦

٦ ملمةأم الموعنن أم  ٢٧

٦ الحصسالن بريدة  ٢٨

٦ ملامبن  ٠٥١عيد  ٢٩

٠ الأنصاريأيررِ، أم  ٣٠

٠ عوفبن الرحمن عد  ٣١

٠ حمضبن عمران  ٣٢

٤ عسيبن فضالة  ٣٣

٤ مخرمةبن ور الم  ٣٤

٣ العوامبن الربثر  ٣٥

٣ اللهعد ين طلحة  ٣٦

٢ رواحةن الله عبد  ٣٧



ج
المحايةعصر ش الضير سمات ت اكانى القمل 

الأهوالعدد  هالصحابي  م
٢ الأنلميبنوة أبو  ٣٨

٢ كرةأو  ٣٩

٢ الخطانن عمر بنت حفصة  ٤٠

٢ شعةن الممرة  ٤١

٢ المهللبعد ن انماس  ٤٢

٢ الأسودان المقداد  ٤٣

٢ الأيصاؤيهعطثة أم  ٤٤

٢ أوفىأبي بن اش همد  ٤٥

٢ عمة؛نعامالجهني ٤٦

فيواحد قول عنه روي م قشان؛ نه الصحابة بنية وأما 
يرولم م وق، صحابيا عثر محتة وعددهم والاجتهاد، بالرأي التفسير 
■.]أبوفهم واحد قول عنهم روي الدين فأما ذلك؛ في أقوال عنهم 

بنوينير قيس، بن والأثعث، المات، بن ادة وعبجندل، 
جندب،بن وسمرة عجرة، بن وكب قيس، بننإ وفامحلمة الخماصية، 

بنوملمة الأثجعي، مالك بن وعوف الجهني، مغفل بن الله وعبد 
وأبوالجلي،، وجندب حريث، بن وعمرو الأسمع، بن وواثلة الأكوع، 
بتتاطمة وفالساعدي، عد مبن وسهل الأنصاري، طالحة 
ه[.الخطاب، 

فهموالاجتهاد بالرأي التفسير في أقوال عنهم يرو لم الدين وأما 
وثلاثونثمانية وعددهم آنما، ذكرتهم من سوى ه، الصحابة بقية 

■سا صصحا 



=ه المحاه محي والاجتهاد يالرأي للتفسر الكلي المجمؤع 
ه.الصحابة ير نفمن ./'( or,U)= قولا ( ٤٨٥١)



الراعالمطالب 

المشترئالصادر 

والاستدلالالنقل بين 

•وتشمل 

رخ.يالتا القرآن ير نفI ولا أ— 

إسرائيل.بني بأحبار القرآن تفسير ! انئا ث- 

القرآنتفسير أولا! 

بهيالصحابة تفسير في القليلة المصادر من يالتا التفسير يعتبر 
ثلاثاض يمشيئة المبحث هذا في أتناول وموف الكريم، للقرآن 

توص ائل؛ م

بالتارخ.بالتفسير المقصود الأولى• أ'ه 
ه.الصحابة عند التفسير في وأثرئ التاريخية الأحداث الثانية: 

القرآنير نففي نهق الصحابة عن المروي مقدار الئالئة: أ؛آ 
رخ.لتا يا 



دالت1رجبالتفسير المقصود ت لأولى ا المسالة 
يرررتم؛ هو المحث هذا محي بالتاؤيخ ير بالتغالمغمود 

كانأو ، محاصروها التي التاريخآة بالأحداث للقرآن ه الصحابة 
عاصروهاالتي الأحداث هذه لأن وذلك عصرهم(،، من قريثا حدوثها 

لكونهاقوية قريتة تعتبر = مثلا الفيل كحادث عصرهم من قريبة كانث، أو 
إسرائيل،بني، أحبار من وليست بينهم المتداول العرب تاريخ من 

الأمران.فيها فيحتمل عصرهم عن اليعيد4ة الأحداث ؛خلاف، 

ولن، تثعل، بملر الكتاب، هل ا كتب في العرب، ر حيا ا ووجود 
أهلكتك، في موجودة نهي الصحابة بعض وصغامتذ أحبار كاست، 

عنلتت، ويقصان ر حثا ا يصا ا كبهم فى يوجد ن ا تيعد بمفلن ٠ ي، كسا لا 
هيالصحابة صفة أن هث فه ا ذكر وقد ، وتاريخهم وأنبيائهم العرب 

عقأنداء •عه! ر؛كن أق ئسول محمد ؤ ت فقال والإنجيل التوراة في موجودة 
ؤمههرل سيماَ وء؛بمودا ألئم ين قنلأ يبعؤف مجدا رؤعأ فينهم يمم ;^١٠ او>ىار 
[،٢٩]1^:لخغ َكزغ آلإمحل 1، وظم ألوقتإ ظه؛؛ن ده القمحي نذأر 

بنعمر صفة فى روي ما منها الأئار، بعضن أيصسا ؛، ٧٧ويشهد 
عمرواروفتح I لأثير ا ابن يقول المقدس، لبيت فتحه عند ب، ^١[ ١١
رجلاأرطبون إلى أرمل ذلك، له تإ فلما رفح، - العاص ابن ي أ- 

فوصلكتابا، معه وكتب، يقول، ما اسمع له! وقال بالرومية يتكلم 
الأرطبوزت قال وزرازْ، وعنده أرطجون إلى الكتاب ودفع الرسول، 

أينمن إ له فقالوا أجنادين. بعد علين فلمن شيئا عمرو - وافه - يفح 
صفةوذكر وظا، كذا صفته رجل صاحبه—ا فقال! هذا؟ علمتإ 





والمرسأفرايم، من المرتمة وأقطع أتان، ابن جحش وعلى حمار على 
ومالطانهللأمم، باللام ويتكلم الحرب، قوس وئقطع أورشليم، من 
أبىذكر وجاء الأرضا،لا،، أقاصي إلى الهر ومن الحر، إلك، الحر من 

الصديقأيامه في رايشرق نمه ما القديم العهد في أيثا )جهتع بكر 
القمر«رآا.يضمحل أن إلى اللام وكثرة 

واحتمالوأنسائهم، العرب لأحبار ذكر فيها حاء الي الأُتحار ومن 
يلي:ما قوي، الإسرابليات من كونها 
الحواريونأل حم)لما فال: نجهنع الفارسي لمان معن — ١ 

واقنعوااممه، اتقوا قوم يا وقال: حدا، ذللث، كره المائدة؛ عيسى 
إنفإنها الماء؛ من المائدة ألوا تولا الأرض، في اممه رزقكم بما 

نبيهمسألوا حين ثمود هلكتا ؤإنما ربكم، من أيه كانت، عليكم نزلمث، 
تأتيهمأن إلا فأبوا -، هلاكهم يعني - بوارهم كان حتى بها فابتلوا آية 

وقؤ_0صدقنا ثد أن وسلم مزبا ومْلماة مما يأْكل ؤز»ئأوا : قالوافلدللث، 
ا[(لم. ١٣]المائدة:اشبيذه عبجايث 

أمركان كيف )تدرون قال: )جهته العاص بن عمرو بن اممه عبد عن - ٢ 
عليهمأناممهسلهل أمرهم كان قال: أعلم، اش : قالواالأيكة؟ أصحاب 

فانهللقسحابة لهم أنشأ الله إن ثم شيء، منه يفللهم محا حتى أيام سبحة الحر 
قومه،فأعلم وراحة، برئا تحتها فأصاب بها، فاستظل أحدهم إليها 
نارا(ر؛،.عليهم فأحجت، تحتها فاستفللوا حميعا فأتوا 

١\إ\لأ.. ٩ التاسع الإصحاح زكريا، مفر )١( 
\ا0^0,_ ٧ والمرن الثاني المزمور )٢( 
)٤(.رقم؛ الحاشية (، ١٩٥)ص: تخريجه سق )٣( 
(.١٥٩٣١)الضير في حاتم أ;ي ابن أخرجه )٤( 



لأصحابالثاني وقي صالح.، اغ لمي ذكر الأول الار ففي 
العرب.من وكلاهما ، . نعيب إليهم أرمل الذين الأيكة 

الواردةالإسرائيليات دراسة ارإن الهليارت مساعد اككتور يقول تنبيه• 
يقطعالتي الأحرى النيئة القصص مع موازنة إلى تحتاج الملف عن 

هودقوم كقصص أحبارهم؛ من وليت إسرائيل، بني عن ترد لم بأنها 
وغريبةعجمة أحبار عنهم فيها ورد هل وينظر نما، وقوم صالح وقوم 

يكونأن يمكن لا الأنبياء هؤلاء قصص في غرائب ورود إن لا؟ أم 
غيرإسرائل بني أجار في يوجد لا لأنه قطعا؛ إمرابل بني عن مأحودا 

أنبياءأحبار ثم ؤيومف، ويعقوب ؤإمحاق ولوحل ؤإبراهيم ونوح آدم نبإ 
-الأحرى الأمم في الألهاء من غيرهم أما بموسى، بدءا إسرائيل بني 

ذكرلهم يوحد فلا - عليهم يحفدون اليهود كان الذين العرب خصوصا 
الإطلاق.هذا دقة لعدم بيان ذكرته وفيما ، أمقارهم٠٠ في 

أصولفى لمقدمه مرحه فى أيصا مساعد الدكتور فضيلة ذكر0 ومما 
هالعاص بن عمرو بن اف همد عن حبرا ذكرْ بعد تيمة لأبن التفسير 

إسرائيلبني مرويات إلى الخبر هذا نب في ®ومحيي • للكعبة ذكر فيه 
حرقوه،مما وهو للكحثة، ذكتا فيها يجد لا كتبهم حنن من فان نظر؛ 

أهلمن وللعرب لإسماعيل، فضيلة كل فوا حنؤ كما كتبهم، من وحذفو٥ 
وردفقد بدقيق، ليس الكلام هذا أن يغلهر والذي ، العر؛يةُا الجزيرة 

بنالله عبد راويها إذ الإمرائيليات، من أنها يظهر أحبار في الكعبة ذكر 
بنالله عبد الخ، )سI قال فهتع الخيري معيد أبي فعن هت؛ ملام 

.٢٠٨ص؛ اهفير وأصول( القرآن علوم في مقالأيت، )١( 
؛١٦٤ص: )٢( 





فينظر هلث اض )إن قال؛ ثههنه، عود مبن اممه عبد وعن ، يلونهم(( 
فاصطفاهالعباد، قلوب حير .ؤ محمد قالب فوحد العباد، قلوب 

،محمد قلب بعد الحبال قلوب في نظر ثم برسالته، فابتحثه ه، لنف
يقاتلوننبيه، وزراء فجعلهم العباد، قلوب حير أصحابه قلوب فوحد 

سيئارأوا وٌُا حس، الله عند فهو حما لمون المرأى فما دينه، على 
علىالكرام المحمب، هؤلاء فضل يخفى ولا ، سيئ( الله عند فهو 

خاصة.كنتا العلماء قيه وألف مشهورا، أمرا أكرر أن أريل فلا أحد، 

أحداثبهم •^>1، نهي الصحابة فيه عاش الذي المرن هذا وفي 
فيأJررتS قو الأحداث هده أن شلث، ولا التاريخ، كتب مهلرتها وأمور 
هذهمن بجانمتا مختما بحثي كان ولما حياتهم، حوانبا حميع 

الكريم؛للقرآن يرهم نفوهو ألا ،، الظروفبهذه ناثرين، التي، الجواب، 
تفسيرهمفي التاريخية الأحداث هده تاُير أبين أن محاولا جهدي يخلسثا 

الأحداثحميع على أتيتا فد أنني بدللث، أزعم ولا قو، افه لكتاب 
صعوبةمن ذللث، استخراج في لما يرهم؛ نففي أزيتح التي التاريخية 

باضفاتسن، البصث،، هدا في لأحد كتابة على أقف، لم إذ بالغة، 
،مباضرة منها الاحدال، هده تحرحا م ر فالمرؤيالت، فى ا ونفلرم

إذاحور شهادة على يشهد لا باب الشهادات، كتاب الصحيح، ر البخاري أ-محرحم )١( 
بابه، الصحابة فقائل تحاب الصحيح، في وسالم (، ٢٦٥٢) ١٧١/٣أشهد 
حديث،من (؛ ٢٥٣٣)بلونهمالدين ثم لونهم الدين ثم الصحابة فضل 

*معود بن اض عيد 
(،٨٥٨٢)١ ا،/آ؛ الكبير في والطراني (، ٣٦٠)•  M/'Xالمد أحمدفي أخرجه )٢( 

فيواممراثي والزار أحمد »رواْ (: ٨٣٢)) ؛/UVالزوائد مجمع في الهيثمي وقال 
موثقونء.ورحاله الكبير، 



^^؛دصبِج

أنتبهلم أحداث لي ظهرت المرؤيات؛ هدم قي الطر أعدت كلما وكنت 
الأحداثهذه واستخراج تتح قي جهدا آل لم أن بي فحإ قبل ْن لها 
والشاءالحمد وله هق، اممه قمن وقفت فان الروية؛ الأثار حلال من 

منهك اممه أعاذني الشتطان، ومن نفي فمن الأحرى لكنت ثمان لكه، 
شرهما

،لأن ا مأذكرها وقوعها، تاريخ حس، الأحداث ربت وقد 
اللتمويره مختصرة بنبذة له مقدما منها حدث كل في أقمل ثم 

،ه؛ الصحابة ير نففي الحدث هذا أثر تبين بأمثلة أتبعه نم لتحريره، 
بيل.السواء إلى والهادي الويق وافه مجملة، الأحداث ؤإليلئ، 

الجاهلية.في العرب، عادات ؛ لأول ا- 
•بمكه لمن الم، اسمعاف٠ ايا ■" 

الحبشة.طك الجاثي إسلام : لثالث ا- 
المدينة.إلى مكة من الهجرة • لرابع ا~ 
الكتاب،٠بأهل اختلاطهم I لخامس ا- 
النفاق.ظهور I لمادس ا- 

افه.سبيل في الجهاد ت لمابع ا- 
الحديبية.صلح لثامن ا- 
البوة.مدعي الكدابين ظهور لتاسع؛ ا- 
ه-الني وفاة ت لعاشر ا- 
الرئة.حروب، ت عثر لحادي ا- 

حاصة.رّسالة ب تكب، بأن جدير المحث، وهذا 



ه،الخطاب بن عمر عصر في الاقتصادي الرخاء عشرث الثاني -
يعده.وما 

)هت•'عفان بن عثمان الرائد الخليفة على الثورة عشر؛ لثالث ا. 
وقتاله.

هث•الصحابة بين الفتنة أحداث عشر! لراح ا- 
الخوارج•ظهور عشرإ لخامس ا- 
القدرية.بدعة ؤلهور عشر! لسادس ا- 

الثقفي.يومحف بن الحجاج ظلم عشر! لماع ا- 

الجاهليةفي العرب عادات إ الأول 
أنوهو الشيء، في الدربة اللغة! في والعادة عادة، جمع العادات 

علماءاصهللاح في وأما ، محجية له بصير حتى الأمر في يتمادى 
منوعرفها المتقدمين، من عزفها من أحد فلم القرآن وعلوم التفسير 

العربارأحوال هي! فقال حضر، الفتاح عبد الدكتور المتاحرين 
رروئتقوله! من والمقصود القرآنءارآ،، نزول وقت المائدة الملوكية 

التيالعادات أما العادات، هذه مباثرة وفت أي! الشرآزرا نزول 
قيلولو لزوالها، لها قيمة فلا القرآن نزول قبيل أو الجاهلية في اندثرت 

أحتوبن للخبل العين )١( 
معهدمجلة نشرته الكريمء، القرآن صوء في عربية ءعادات ت بعنوان محكم بحث )٢( 

هذاكتابة في ^١ منه امتفدت وقد ، ٧٢ص: الثالث، العدد الشاطئي، الإمام 
تمهدومضات الدكتور وبحّث، فيه، والتوصع بالدراسة جدير موصؤع وهدا المبحّثإ، 

^،.٧١لهدا 





يالمحقايطوف لا أن جناح أحد عالي ما فوالله لالّة_رة؛خها[، دؤم(يم 
كماكانت لو هذه إن أختي؛ ابن يا هلث ما بني قالت والمروة، 

أنزلتولكنها بهما، يتطوف لا أن عليه حناح لا كانت! عليه، أولتها 
كانواالتي الْلاغية، لهناة يهلون لموا ي أن قبل كانوا الأنصار؛ في 

بالمحقايطوف أن يتحرج أهل من فكان المثلل، عند يعبدونها 
ياI قالوا ذلك، عن اممه رمول الوا ملموا، أسفلما والمروة، 

فانزلوالمروة، الصفا بين نطوف أن نتحرج كنا إنا اف؛ رمول 
يقولوليلك ،، [(ل ١  ٠٨لالّقرة:^ أف ثعآر ثن وأأمري_ه آلثثا ؤإ0 • هلق اف 

ومجارىوأفعالها أقوالها في الحرب، عادامتإ رامعرفة الشاطبي: الإمام 
أرادلمن بد لا = خاص سبب ثإ يكن لم  olsالتنزيل، حالة أحوالها 
التيوالإثكالأُت، الشبه في وبع ؤإلأ منه، القرآن علم في الخوض 

المعرفة((رى.بهذه إلا منها الخروج يتعذر 
تأثيراالتاريخية العوامل أكثر ثاني الجاهلية قي العرب عادايتج وتحد 

بهذهيره نففي تاًما ه الصحابة وأكثر ،، الصحابة ير نففي 
الواصعلعلمه وذلك )جهته، عباس بن الله عبد الجليل الحبر هو العادات 

ذلك:في عنه روي ما أمثلة ومن في سق كما بها 
ألمآج-ناماث-رمأ • هلث )قوله ت غيته ماس بن اف عجل عن - ١ 

وجعلوالمروة، الصفا وجوب باب الحج، كتاب المحيح، ني البخاري أحرجه )١( 
أنبيان باب الحج، كتاب الصحيح، في لم وم(، ١٦٤٣)١  ٦OU! اش عائر شس 

(.١٢٧٧) ٩٦٩^/به إلا الحج بمج لا ركن وانروة الصفا بين عي ال
أ/إها.اJرافقان، )٢( 
كمااض، سيل ني الجهاد هو الصحابة حياة في تأثيرا التاربخبن العوامل وأكثر  ٢٣١

(.٨٢٤)ص: ساتي 
(.٥٣١)ص: انفلر )؛(



^^دصبِلي

يرونلا الجاهلة في )كانوا قال: اه\[، لالأنعام:بمئ4 -بجاوى يثر 
الرفي الزنا الله فحرم العلانية، في ودستقبحونم المر، في بأنا بالزنا 

والعلانية(

ؤأرءَبمثمنآمحدإلهة•'  'ه)قوله ه؛ ماس بن الله عجل عن - ٢ 
الدهرهن زمائا الأبيض الحجر يعبد الرحل كان : قال لالئرتان:م؛[، ؛!،،^ ۶٥

،•الأول(ر ويترك الأحر يعبد منه؛ أحن حجرا وحد فإذا الجاهلية، في 
ماذس في ه عباس بن الله عبد غير عن روي ما أمثلة من و٠ 

ه؛قوله رفي ه؛ لئ، مالبن أنس عن - ١ ' ' 
الخماء(اممه حلق تغيير من قال؛ [، ١١٩اءتلالنه أس 

آستننشئند ماث ويومِل اصتوت يكنز بذنى هق؛ افه ال ق- ٢ 
أنهاطههمم، عبد بن جابر عن الزسر، أبي عن آ• ٢٦٥؛]١^٠ 

ركانفقال؛ — إليها يتحاكمون المي الْلواغيتا عن ومثل — يقول: سمعه 
كهانوهي واحد؛ حي كل وفي واحد، أسلم وفي واحد، جهينة في 

الثياطين(ر".عيها بمزل 

ضحاتم أبي وابن (، ١٤١٤٢)البيانجامع ني الطبري أحرجه )١( 
(.٨٠٦٦)\كوو0ا\\أ\

الدرني يوٍلي الوعزاه (، ١٥١٩٩) ٢٦٩٩/٨الضير ني حاتم أبي ابن أخرجه )٢( 
.٦٦٦!'مردويه ابن إر المنثور 

البيانجامع في والطبري (، ٨٤٤٤) iosfi,الممنفح في الرزاق، عبد أخرجه )٣( 
وعزاه(، ٥٩٨٤)١ • ٦٩/٤ير النففي حاتم أبي وابن (، ١٠٤٤٩)ه/هاآ 

.٦٨٨؟/المنير وابن حميد، ن عبد إلى• الخثور الدر في الميوطي 
معئئا،الصحيح في والبخاري (، ٥٨٤٥) i\Ajoالبيان جامع في الهلمري أخرجه ، ٤١

ننظ ند ثمرآوكه عق اؤ نهق َقم ^^1^، ٌ نوله باب القرآن، ير نفكتاب 
.١٩٥/٤حجر لابن الدليق تغليق وانظر: أ/ه؛، لاكاء:مآ؛[ 





بالمدينةه النبي عليه فصلى مكة، فتح قبل ببلأد0 النجاشي توفي 
))قدالميُ#: قال قال: ه عداض بن جابر فعن الغائبل١،، صلاة 
قال:عليه((، فصلوا ^، J4iالحبش، من صالح رجل اليوم نوقهم، 

أثرلإسلامه وكان ، صفوف معه ونحن عليه الّثي فصلى فصفقنا، 
ماذلك ومن خصوصا، بعضهم ير نفوفي ه، الصحابة حياة في 

تآسععوأ نادا ؤ لأية: ا هده )نزلم، ل: قا خهبع، الزبير بن ف ا عبئ عن روي 
نجاشيالفي [ ٨٣مائدة!]الين'ألدثع؟ب سش أعينهم نكآ أفيولؤ ءن أزل 

وأصحابه(

المدينةإلى مكة من الهجرة الراع: 

المدينةفي أنصار للنبي محار ما بحد مكة مثركي غيفل اشتد 
المشركونفخاف يالعقبة، الأنصار بحضن بايعه ما بعد وذلك، المنورة، 

فطلب،بمكة، لمين للمأذاهم فاستد الإسلام، هؤلاء ينصر أن 
النبيلهم فأذن وتركها، مكة من الهجرة وه الني من لمون الم

.r^^-r\الأ^حجر لأبن والإصابة \إأ0ك الأثير لأبن أمدالخاة انظر: )١( 
A"\/Yالجنازة عر المفرق باب اليجانز، تحاب الصمح، ر الخاري أ-محرجه )٢( 

(١٣٢٠.)

المسيةظامحره كان ؤإن الأثر و>ىلا )١(، ينم• الحامية (، ٥٨٦)ص: تخريجه مبق )٣( 
ابنئال العلويل، الزمن من بينهما لما الأية لنزول، سبا ت، ليالنجاثي نمة أن إلا 

الأياتهذ0 نزك : ه عباس ابن عن طلحة، أبي بن •علي ررهال، ت يره نففي كثير 
القرآنبالحبشة طالم< أبي بن جعفر عليهم تلا حين الذين وأصحابه، النجاشي في 

جعفرونمة مدنية، الأية هذه لأن نظر؛ فيه القول، وهذا لحاهم. أحفلوا حتى بكوا 
المزسيلخالد القرآن نزول، أسباب في المحرر وانندت الهجرة•، قل النجاشي ءع 

.٤٩٨ا/ههأ.





آلظارأ'اثرنمح هد، مجنامن ^^٤٦ • هث قوله في ) ت ها عائثة عن - ١
متكة(لا،.قالت: أنلها4]اواء:هب[، 

هذه)غزلت قال! خهّه، عمر ن ه ا عبد عن العوفى، عطية عن — ٢ 
قال:'أا[. ]الأنعام:ايهزخمج أئثثذقمعثز شخء الأعراب: في ؛لأية 
^إنآهلأذلك! من هوأعظم ما فال: للمهاحرين؟ فما ت رحل ففال 

[،٤٠]الساء:عظيماه لثرا لريي من ويؤت يضنعفها حكنه يك ؤإن يرم مثماد بمللم 
عظم(لى.فهو عقلتم لشيء اض قال ؤإذا 

المدينة؛إلى هاجر لما )أنه تههنه: عوف بن الرحمن عبد عن — ٣ 
ربيعة،بن شيبة متهم: بمكة، أصحابه فراق على ه نففي وجد 

وإ)،آفيرتثت>ءامنؤأس: الئه فأنزل حالف، بن وأمية ربيعة، بن وعتبة 
[(٩٦]ص:أامح4نمست>عللمآليمحىرداه وشيليإ 

الاحتلأكل؛1^1^1^،الخامس: 

اليهودأما ؛ والنصارى اليهود هم: الكتاب أهل أن على الجمهور 
هجرةعند والخزرج الأوس مع المنورة المدينة كنون يكانوا ففد 

بانعلمهم المدينة إلى اليهود مجيء أسباب من وكان إليها، ه النبي 

(.٠٦١٤) ١٠• Y/Y-الضر في حاتم أيي ابن أحرجه )١( 
Y٧١/• التمر في سو وابن (، ٩٠١)١  r'xy/Aالساق جامع في اتجري أحرجه )٢( 

الدرفي الميوْلي وعزاْ )فّآماUojr  ،)0الضر في حام أبي وابن (، ١٧٧٧)
راهن.ات ماكر أحمة. وقال آ/بم'؟ه، والهلبراني متمور، بن معيد ت إلى المنثور 
العوفى®.عطية أجل من ضعيف، الإسناد 

.١٨/٢٦Vالبيان جامع في انجري أخرجه )"٢( 
.٢٢"Y/• حيان لأبي \ذضت في السيط البحر )٤( 





بنسعد حكم على نزلوا ثم ، الهجرة من ة الخامالسنة في نهر 
وفثموذراريهم، ائهم نوسبي رجالهم بقتل فحكم ه، معاذ 
علىنير أهل من نزل من ونزل المسلمين، بض أرصهم و. المبي 

الأرضلنصف على هؤ الهي فُاملهم القتال، بعد الجلاء 

ثمالمعاملة، هذه على يهته بكر أبو أقرهم ه الهي توفي لما 
تقال ه النبي أن يالغه ولما إمارته، من صدرا لجهنع عمر أقرهم 

جزيرةمن اليهود بإجلاء أمر ؛ دينان(( العرب، بجزيرة يجتمعن ))لا 

تيمية؛ابن قال عهد، الفة رسول وبين بينه كان من إلا العرب 
الردة،أهل بقتال عنه لاثتغال )جهته بكر أبو ينفذه لم )ؤإنما 

فعلهيمكنه لم )جهنم عمر وكذللئ، والروم، فارس قتال في وبشروعه 
ذلك؛من تمكن فلما والروم، فارس بقتال لاشتغاله الأمر أول في 

ه(رسمالني به أم ما فعل 
كانواالمدينة، إلى اللون هاجر أن منذ الفترة هذه وحلال 

لهم،فيبيعون الاتفاقات، هذه ؛موجب، سكانها من اليهود مع يتعاملون 

.yrofyهشام لأبن النوية الجرة انظر: )١( 
البخاري،وصحيح آ/ا"ْمآ، ، ٢٤٠-  yr<</yهشام لأبن الهوية الجرة انظر: )٢( 

(.٣٠ ٤٣)رجل؛/٧٦ حكم على العدو نزل إذا باب والبر، الجهاد كتاب 
عهدما آخر كان نالت،: ها عالثة حدبمث، من المسند في أحمد أحرجه )٣( 

(،٢٦٣٥٢) TU\/ITدنان(( العرب بجزيرة نرك ))لا نال: أن ه اش رسول 
ryo/oالزوامم مجمع في الهثمي وتال ١(،  ٠٦٦\)ylyالأوسط في والطبراني 

المحيح،رجال أحمد ورجال الأوسعن، في واللجراني أحمد، *رواه (: ٩٦٦١)
دالسماعاا.صرح وقد إصحاق، ابن غير 

^A/Yالمشم الصراط اصاء )٤( 





يرهمنفوفي ه، انمحابة حياة في أثر - الملمسمن من ومجاورتهم 
تيلى ما ذلك أمثلة ومن ؛ خصوصا 

)جهم،ذر بأبي أنا فإذا بالربذة رمررت ت قال وهب بن زيد عن — ١ 
أنافاختلمت، بالشام، كنت ت قال هذا؟ منزلك أنزلك ما له! فقالت 
ذهييينيموياؤ، ولا لنشث نآ آلدهب دكهروى ؤ فى! ة _اؤيوم_م
فينانزلت، فقلت! الكتاب، أهل فى نزلت معاوية! قال [، ٣٤التو؛ة: ل \ؤه 

ذاك(را،.في وينه يني فكان وفيهم، 
الآياُت،!هؤلاء عن حذيفة رحل )مال قال! البحتري، أبي عن - ٢ 
نإلاوائدة:أأ[، الكغثو0ه حإ ثلزكاى اس آنزل ءذكِ لتي ؤوزوأ 

فقيلقال! لاسئدة:َاأ[، ألشمث4 ؤ»أؤكاكئثا]الاثدة:هإ[، آلظمحن4 
كانتإن إسرائيل؛ بنو لكم الإخوة نعم قال! إسرائيل؟ بني في ذلك 
ندطريقهم لكن لتواممه كلأ، حلوة. كل ولكم م-تة، كل لهم 

الئراك(رماا.

أظئلمتي1إي ^yS ٌ موله )في ه: مالك بن أنس عن - ٣ 
.والمارى(ل اليهود في هي قال! [ ١٥]هود: قصوره وئزميالأ 

هلهث؛قوله عن سئل )أنه ه؛ طالب أبي، بن علي عن - ٤ 
كاناصاب، أهل كمرة هم قال! ]اوكهف:م'ا[؟ لإإألأمحسم4 

يجتهدونالذي دينهم، في وابتدعوا بربهم، فاشركوا حق، على أوائلهم 

)١(.ت رنم الحاشية (، ١٥٨)٠ صى تخريجه سبق )١، 
)١(.ت رقم الحاشية (، ٢٤١)ص؛ تخريجه سيق )٢( 
:0١٨٠٢٣\ا0\^)المان جامع في اتجري أحرجه )٣( 



الضلالة،في ويجتهدون حق، على أنهم ويحبمون الساطل، في 
نحسؤثأمم بمسثلث آ-لإوءآذتأؤم ف، مصل هدى، على أنهم ؤيحسبون 

منهمالنار أهل وما ! _!](صوته، رفع ثم ]اوكهف:أ،ا؛ا، صنثاه 
بمبل(زا،.

ه•أبي لت رمأ ت قال وقاص، ألكب بن معد بن مصب عن - ٥ 
هملا، قال: الحرورية؟ هم لالكهف:"ا.ا[، 

فكفرواالنصارى وأما ؤهو، محمدا فكذبوا اليهود أما والعاري؛ اليهود 
ؤا>شتجونالذين * والحرورية مراب■ ولا فيها، محلمام لا • وقالوابالجنة، 

الفامةين(ريميهم سعد وكان ]الرءد:ه'ا[، مقمهءه بمد ئ أس عهد 

)فيه: معد عن وناص، أبكب بن معد بن مصبا عن - ٦ 
الصوامع(رم.أهل فال: ؤإيَ\ص هق: فوله 

أبي،على أقرأ ركنت، مال: وقاص أبي بن معد بن مصمح عن - ٧ 
]الكهف;-؛•؛[،ؤشهللإإآمحسم4 الأية: هدْ يلخ، إذا حتى 

:بعدهاالكب لأية ا اقرأ بني؛ يا لا مال: الخوارج؟ أهم أبتاه؛ يا : قلت،
آلإثمةزم لم مم هأد ايض ثك فه، ربهم بمايتت َكزؤأ ال؛بم 

كفرهمكان النصارى، من المجتهدون هم قال: لالكهف:ه'؛ا، ينؤه 
ولاطعام الجنة في ليس : وقالواولقائه، هت بمحمد ربهم؛ بآيات 

بمدبن أف عهد ينمحؤن وقا الفاسقون: هم الخوارج ولكن ثراب، 

؛.AYU؛/الِان جامع في اتجري أحرجه )١( 
)٢(.رقم: الخاب (، ٣٩٩)ص: تخريجه سق )٢( 
)٣(.رنم: الحاب (، ٣٩٩)ص: تخريجه سق )٣( 



ئإأوكش ألأتيى ؤ، ؤسذوث ِؤصل 1ن يهء أثة أمر ما يينتلنول 
لاوهمة:'\آ[(لمه أشم 

براهب،الخطاب بن عمر )مت قال! الجوني، عمران أبي عن - ٨ 
فإذافاطلع؛ قال! المؤمنين، أمير هذا له! فقيل الرام،، فنودي فوقف 
فقيلبكى، عمر رآ0 فلما الدنيا، وترك والاجتهاد الضر من به إنسان 

قولذكرت رحمته، ولكني ءاا_مت،، قد فقال: نمرانيا إنه له: 
فرحمت،؛ [ ٤ - نية!٣  ١LjJ ] ؟٠ ■ءا.؛تة يايا ُو^اتلا امحمة عائلا ؤ هلث: افه 

النار(فى وهو واجتهاده، نصه 

النفاقظهور السائس: 

لهالأرض في مرب والنثق: النثق، من مشتق المنافق، فعل النفاق 
أحدفإذا جحره، في اليربؤع يرققه موضع والناففاء: مكان، إلى مخلص 

منهارم.فانتفى برأمه النافقاء صرب القاصعاء قبل من 
الكفروكتمان باللسان، الإيمان ررإظهار فهو: الاصطلاح في وأما 
العربتعرفه لم إسلامي، امم رروهو الأثير: ابن قال ، ٠ بالقلب 
؛وها(ل المخصوص بالمعنى 

)٤(.رقم: الحاسة (، ٣٩٩)ص: تخريجه مق )١( 
؛،nv/Yالمدرك في والحاكم (، ٣٥٨٤) ٤٢م•الضير في الرزاق بد أخرجه )٢( 

زمانيدرك لم الجوني عمران أبا فإن وقتها؛ في حكاية ارهد0 وفال: (، ٣٩٢٥)
خةفي،ا.عي 

أحمدبن س،ول العين )٣( 
٢٤٥ص: للجرجاني الممريفات )٤( 
٥^٨٩الحديث غرب في النهاية )٥( 



•وقيل سنوات، عثر بمكة جق اض إلى يدعو ه المي ظل وقد 
بالجهرهق الله أمره حتى سرا فيها الدعوة كانت ، ستة عشرة ثلاث 

منفأسلم ]الجءم:أ\'[، آصكن^ عن ومس يور يما جخ ه: قوله في 
الما الإيذاء من نه وأصحابه هو ذلك بيل سفي ولاقى معه، الم أس

بالهجرةأصحابه على ه الني قاسار الرواسي، الجبال أمامه تصمد 
هقاممه من الإذن كان ثم بعضهم فهاجر الحبشة، أرض إلى 

زر المدينة إلى بالهجرة لنبيه 

ككيانالنفاق محناهرة تبرز لم بمكة الدعوة من المرحلة هذه وحلوال 
معاداةكانت فمد ذلك، إلى حاجة هناك تكن لم إذ الدعوق؛ يهدد 

وصلبل وواد، ناد كل في معلنة المشركين من الإسلامية الدعوق 
بلائهم،خارج أي الحبشة في المهاحرين الملمين نتع إلى الإيذاء 

إلىتثير الآيات، يعص هناك أن إلا ،، ءليهمر الحبشة مالك وتأليب 
أرهسمموأش فقتى ألمئمقير؛ا ا؛ؤدعاثكتؤ، ت هل قوله فى كما بمكة نماق وحوي 

إلمحي ض أثث محيل ومن آه آصو *0 ئهدوأ أن أترُدول كثبوأ لما 
سببفي الواردة للأقوال ذكره بعد حرير ابن قال [، AA:»L~Jl]ه سمة 
منقول ذلك؛ في بالصواب الأقوال هده رروأولى لأية؛ ا هدْ نزول 
كانواقوم في ه اممه رسول أصحاب احتلاف في لأية ا هدم نزلت، قال! 

أولىذللت، قلنا ؤإنما مآكة، أهل من إسلامهم بعد الإسلام عن ارتدوا 

TAU-rAr/Yالطري -ارخ انظر: )١( 
.٣٢٢هشام لأبن ب 1لميرة انظر: )٢( 
.٤٨٥.  ٤٨٤؛/ابق الاس )٣( 
٠٣٣٥ِ  ٣٣٣؛/الأبق المصدر )٤( 



قولين؛على هو إنما ذلك في التأؤيل أهل اختلاف لأن بالصواب؛ 
الروايةذكرنا قد ما على مكة، أهل من كانوا قوم أنهم أحدهما؛ 

بعدبداياته كانت الأيات إليه تثير الذي النفاق هذا ولعل ، عنهم® 
منوحول بحد مكانتها وأخذ الإسلامية الدعوة نجاح وبداية العقبة بيعة 

عنهارويداغ ينصرها 
^٠^١خهلتا ويشكل الإسلامية الدعوة يهدد ككيان النفاق بروز أما 
واليهودالعرب بعض ذتذلاهر الهجرة، بعد بالمدينة كان فقد عليها 

المنافقينرأس وكان ،، الداخل^ من الدعوة هذه ليهدموا بالإسلام 
الجيشبثلث يرجع أحد يوم فنجده الخزرجي، ملول ن أبي بن اش ع؛د 

ّجلتهاالم المراق س ذلك ارض رالخلمزا"، الض. 
والسير.التارخ كتب 

أمبالإسلام روا تفل١Aالذين النافقين لهزلاع كان أنه شاك ولا 
ؤيلاحظخاص، بشكل يرهم نفومحي ه، الصحابة حياة في واضح 

بنحذيفة هو النفاق ؛ذلاهرة يرهم نففي تأرا نهي الصحابة أكثر أن 
المنافقين،هؤلاء بصفات خبيتا كان أنه ذللتا سببا ولعل تهه، اليمان 

وكانالنافقين، باسماء ه النبي أعلمه فقد وأعيانهم؛ بأسمائهم بل 
يلي:ما ذلك في عنه ورد ما أمثلة وس ،، المرا<ل ررصاحب ي: يلمكط 

\/r\التان جامع 
انفلر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

هشاملأبن المرية المرة 
.٥٨٦.  ٥٨٤؛/هشام لأبن المرية المرة 
.٦٤٢هشام لأبن المرية الميرة 

(.٢٢٧)ص: 





تييصفمي

هلثاش سيل في الجهاد السابع: 
محيما وامتفراغ المبالخة وهوت الجهد، من مشتق اللغة في الجهاد 

فيالجهد بدل ٠١الاصهللاح: وفي ،، فعلأ أو قول من والءلاثة الوسع 
والشسهلان،النمس، مجاهده على أيما ؤيهللق الكفار، قتال 

الكفار.قتال المبحمث، هذا فى به والمقصود ،  ٠٠اق والف

ثلامثؤوقيلI سنوات»، عشر بمكة هق اف إلى يدعو ه اليي ظل، 
مأموراكان بل بالجهاد، له يؤذن لم المدة هذ0 وفي ، سنة عشرة 

الجاهل،عن والصفح الأذى، على والصبر ه،في، اض إلى بالدعوة 
لهأذن )م العال.اب، سوء وساموهم أتباعه اصطهدت نل قريش وكانت، 

وأرسلغزواُتح، بعدة النبي. فقام ، والهجرة القتال في ذللث، بعد 
نهالصحابة أكمل ه؛ الّكا مات ولما المشركين، لقتال مرايا عدة 

أكبرالجهاد لهذا وكان البلدان، من الكثير ففتحوا الجهاد هذا بعده 
خصوصا.نفيرهم وفي ه الصحابة حياة في الأثر 

فيتأثيرا التاريخية الأحدايث، أكثر هق الئه بيل سفي الجهاد ؤيعد 
محورالجهاد كان فقد ذللثؤ، فى عجبا ولا ه، الصحابة تضير 

لعزهمأكيد وسسك، كثيرة، ومكانة عظيم، قفل من له لما حياتهم 
كماالإسلام سنام ذروة وهو ربهم، دعوة نشر من وتمكينهم ونصرتهم، 

سنامهوذروة الصلاة، وعموده الإسلام، الأمر ))رأس ه؛ النبي قال 

الأيرا/ا،ا'آ.لأبن الهاية )١( 
آ/"آ•حجر لأبن الهاري نتح  ٢٢١
.٣٨٧-  VAf/Yاتجري تاريخ ام: )٣( 
.١٤٦٧^هشام لأبن البوية السيرة )٤( 



هوؤإنما ينتهي، ثم مرة يأتي حديا ليس فالجهاد وأيئا ،، الجهاد((ر 
الساعة.قيام إلى قائم 

غزوةنم نهي، الصحابة نمير في تأثيرا الغزوات أكثر بدر وغزوة 
الإسلامية،الأمة في الغزوتين هاتين ثان لعظم وذلك أحد، 

بنالله عبد هو بالجهاد يره نففي تأئرا نه الصحابة أكثر أن ؤيلاحظ 
وكانيالمغازى، عالما كان أنه نرحمته في بق حموقد جق، عباس 

تيلي ما ذللث، فى عنه ورد ما أمثلة وس ،، لذكرهال يوما يخصص 
لاوهمة:يه[،^ التام عييئر )ؤوءل1لثا ه؛ عباس بن اممه عبد عن - ١ 

يومفيه هث الله يأتي الذي وهو وأطيب، هذا من أبرد غمام هو ت قال 
فيهحاءت الذي وهو ، ٢[ ١ ٠ ؛ آلمعاوه من خليل قثا قوله! في القيامة 

التيه(في معهم وكان ث نقهنع عباس ابن قال بدر. يوم الملائكة 

U؛إدا : هق قوله )في ه: عباس بن افه عبد عن - ٢ 
قال:لالمؤمون:؛ا"-ْا•[؛ إقؤننالامحق.ه لا■محميإ؛pp بممحى. 

ربدرار أهل هم 
ويمزلخ<سساهؤ: اممه قول )في I ه عباس بن اممه عبد عن - ٣ 
مه إبمننهم كمثتأ تثع لا أيمج يؤم مز صثيف؛ث. حقنم إن المح 

بابالإيمان، أبواب ، خهثُ جل بن معاذ حدين، من المنن، في الترمذي أحرجه )١( 
صححء.حسن حديث ءهذا وةالت (، ٢٦١٦)الصلاة؛/a•٣ حمة في جاء ما 

(.٠٣٦)انظرص: )٢( 
ا/ّآا١التفسير في حاتم أبي وابن (، ٩٦٥)؟/١٩ البيان جامع في الطبري أحرجه )٣( 

(.١١٢٩٠) ١٩٤)/٠ الصلاة كتاب الكبرى، فى المائي أحرجه )٤( 



ينفعفلم ددرفنحلاض.ت، يوم قال: [، T،\-YA:_i]يمحق. 
الموت(بعد إيمانهم كفروا الدين 

حمزةفي لأية ا هل0 )نزلت قال: ه، عباس بن افه عبد عن - ٤ 
]آلواؤ-لمه بمد عج بل أموئى١ أممي سبمل متزأ4، ألن قسان  ٠٧^وأص—ح—اا-ا،: 
ءمران:ا'ا"ا[(رأ/

فيه هماس بن اطه عبد غير عن ذلك فى ورد ما أمثلة من و. 
:؛ ٠٨ما ذلك 

)أربعيقول؛ كان )غهئه كعب بح، أبي، أن بلغني قال؛ قتادة، عن، - ١ 
يوم]الحج؛ههتا؛ ه مؤثم ؛ إحداهن، هذه بدر، يوم في نزلت آيات 
يوم]الدحأنتأا[؛ و؛ يدر، يوم القتلي، واللزام; بدر، 

رجخك<هتثهم آلآَكر آنملادٍا دؤث آ'لأن آددداُ_ا يى و؛ در، ب
٠بدر( يوم •  ١tY • ة ]الجد 

•، حيبر(ر قال؛ >[، ]الفتح:ساه مم! ك ؤإة١ئحنا ه•' أض عن، - ٢ 

صحيححدث ارهدا ونال: (، ٣٥٥٣)المستدرك في الخاكم أحرجه )١( 
يخرجاه®.ولم الإسناد، 

 )Y( ؛ المدرك في الحاكم أحرجه\،\/Y(٣٤٥٧ ،) :عرصحيح حديث »هدا وفال
يخرجاه®.ولم الشيخين،، مرهل 

(.١٩٤٨) Y٤١/، الضير في الرزاق عد أحرجه )٣( 
المدركفي والحاكم (، ٣٦٨٧٣) ٢٩٦٣المس في، شيب أبي، ابن، أحرجه )٤( 

٠^^وابن المنير، ابن إلى: المنثور الدر في الموطئ وماْ (، ٣٧١٢) ٤٩٩٨
a/u يخرجاهولم الثيخين،، شرط على صحيح حدين، ٠^١ الخاكم؛ وقال ، ٥٠
١® يافه البهد٠ 



ألممشه يوله )في • لقهغ الحمسب بن بريدة عن - ٣
حمزة(نمس يعني قال؛ لالفجر:يأآ[، 

إننسنا؛ م يقكان )أنه ه: ذر أبي عن عباد، ن قيس عن - ٤ 
حمزةفي نزك لالحج:ها[ ر؛إممج j( آحممؤأ خنني الأية! هذه 

بدرآرميوم في برزوا يوم ومحاحميه، وعتة وصاحبيه، 
ألأنجهك؛ اممه ول ق)في ه؛ رة ريهي أبعن - ٥ 
؛رايا(ل الأمراء قال! اء:هه[، ]المكره 
أو- حمن إلى انتهى )أنه ه: سلمان عن البحتري، أبى عن . ٦ 
اممهرمحول رأيت كما أدعوهم دعوني لأصحا؛هت فقال _، مدينة 

فانللإملأم، اممه فهدانى منكم، رحلا كنت، إنما فقال! يدعومم، 
الجزيةفأدوا أبيتم؛ أنتم ؤإن علينا، ما وعليكم لنا، ما فلكم أسلمتم؛ 

ءؤإ0آثنلآمحب! مواء على اكم نابذنأبيتم؛ فإن صاغرون، وأنتم 
الرابع؛اليوم كان فلما أيام، ثلاثة بهم ذللثح يفعل تالأمال:حه[، أةفله -آ

ففتحوه1(أ؛/إليها، الناس غدا 

٦ه()محنة؛ الحديسة صالح الثامن؛ 
العاممن القعدة ذي في معتمرا مكة إلى .أ اممه رمول حرج 
منلحقهم ومن والأنصار المهاجرون ومعه الهجرة، من السادس 

)١(.ت رنم الحاشية (، ٤٩١)ص; تخريجه سق )١( 
)٢(.رقم; الحاشية (، ١٥٨)ص: تخريجه سبق )٢( 
(٥٥١٠٠) ٩٨٨/١.في ايي اين أخرجه )٣( 
)٣(.رقم؛ الحاشية (، ١٩٨)ص! تخريجه سبق )٤( 



نيتهم،حن على مكة لأهل دليلا ليكون الهدى معه وساق العرب، 
سمعت،فلما ، حربا يريدون ولا الحرام للبت معظمين جاءوا وأنهم 
لمونالميدخل لا أن الله وعاهدوا حميظنها، ثارت بذلك؛ نريش 
أصحابه،محشاور فحالهم، من . الله رمول فتعجب أبدا، مكة علميهم 

اللهرسول ولكن صدوهم، إذا المشركين لقتال بالتجهز عليه فأشاروا 
غيرؤلريق على بنا يخرج رجل من فقال؛ ثريش، مع الصدام يرد لم 

بالمسلمينملك اممه، رسول يا أنا رحل؛ فقال بها؟ هما التي حلريقهم 
فدقريش رأتهم فلما قريش، جيوش إليه حرجتا الذي غير طريما 
هالله رسول وحرج قريش، إلى راكضين رجعوا ءلريقهم؛ عن خالفوا 

حلأتالناس! فقالت، ناقته، ؛ركمت، المرار؛ ثنية في ا،الالئا إذا حتى 
الفيلحابس حسها ولكن بخلق، لها هو وما حلأت ما قال! ا الناقة 

الرحمصلة فيها يالونني حطة إلى اليوم قريش تدعوني لا مكة، عن 
كانحتى قريس، وبين تهم بالمراسلات وبدأمتج إياها، أعطيتهم إلا 

ليعلمأرسله قد ه الله رسول كان إذ لجهنه؛ عفان بن عثمان آخرهم 
بالمشركينفإذا للحرب، يأتوا لم وأنهم الببتا لحول من بنيتهم قريشا 

ذللث،فأبى اللين، دون وحده ؛الست، يطوف أن عثمان على يعرضون 
أنالسلمون ظن غيبته؛ طالتإ فلما عندهم، وه فحييقؤته، عنمان 

القتال،على وبايعوه الله رسول حول فاجتمعوا قتلوه، المشركين 

محتمامؤدك إذ آلثومجى عن أثن رحتكى ه' اف نول نزل وفيهم 
[،١٨لالمتحتميمحاه فنحا ؤأتجهم عثمم التكسنة آزل قلومم ة ما ثلم اكجارع 

وأرملت،الفور، على عثمان أطلقت، المية؛ بهذه قريش علمت، فلما 
بنودوكانت، .، الله رسول مع ويتماوض الملح ليتم عمرو بن مهيل 



القائم،العام محي ؤيعودوا العام هدا لمون الميرجع أن الصالح هذا 
ْعالتحالف أراد من وأن سنوات، عشر مدة بينهما الحرب تتومحمح وأن 

وأنذلك، محله محريش؛ مع التحالف أراد ومن ذلك، فله المسلمين؛ 
لنا،موليه إذن دون قريش مجن إليهم حاء من يردوا أن الملمين على 
الملمين.من ياتيها من قريش ترد ولا 

بالمسلمين،مجحئا رأوه الذي الملح هذا من المسلمين بعض تذمر 
ذللث،.على أصحابه وتبعه هديه فنحر وقام أمضاه، ه الله رسول ولكن 

وببعدهمالإيذاء، من معهم قريش تفعله بما ذرعا الملمون ماق 
مكة،من أسيد بن الله عبيد بصير أبو محقر المدينة، محي ه الله رسول عن 

قريشذارسالت^ لمين، الممع فيها المقام يبغي المدينة إلى وهاجر 
لهفقال الصالح، لشروحل تنفيذا إليها به ليعودا رحالها من اينين وراءه 

ولاعلمت،، قد ما القوم هؤلاء أعهلينا قد إنا بصير؛ أبا يا ه•' الرسول 
منمحالئ، ولن لك، جاعل الله ؤإن الغدر، ديننا في لما يملح 

الله؛رسول يا قالا قومالث،. إلى فانطلق ومخرجا، فرجا المستضعفين 

انطلق،بصير؛ أبا يا قال: ديني؟ا في يقتنونني المشركين إلى أتردني 
ومخرجا.فرجا المستضعفين من معلث، ولن للث< سيجعل تعالى الله فان 

فانطلقمكة، في له مأمن ولا المدينة، في له مقام لا أنه بصير أبو أيقن 
مريشقوامل يهدد وشرع المص، تدعى ناحية في الجحر ساحل إلى 

حتىبه فتلاحقوا مقامه عن بمكة لمون الموسمع حل، الما بهلريق 
يفلفرفلا قريش على ضيق جينا وكونوا ، ثاتراسبعين نحو إليه اجتمع 
إلىقريش فأرّك، اقطعوها، إلا قافلة بهم تمر ولا قتله، إلا احد 
نزلمروبذلك، بيم، لها حاجة فلا هؤلاء إليه يزوي أن تناسيه البي، 



^^؛يصي؛ري
هدهفكانت كارهين، الملمون وقبله تعنئا أملته الذي الشرمحل عن قريش 

المعاهدةأن ذلك يعد لهم تأكد فقد اللين، على الفتح أول( الواهحة 
عنبحيدا دينهم لنشر فرصة لهم أنامحت وأنها لصالحهم، كاستا 

رل قريس مع بالحرب الانثغال( 
نه،الصحابة حياة في أثر له كان المالح هذا أن فيه ثلث، لا ومما 

بنأنس عن روي ما ذلك ومن خصوصا، بعضهم نمر وفى 
ال(قاآ، ]الفح;قناساه ؤإئادئحناأك I ؤج ه فول)في •' هع لث، الم

الحديية(لم

النبوةمدعي الكذاسن ظهور التامع! 

بحد،،؛النوة يدعون ممن الكذابين بعض خلهور من و. المي حدر 
سعثحتى الساعة تقوم )رلأ ءالات المي. عن فهته، ميرْ أبي فعن 

وقد،، اااوه((ل رمول، أنه يزعم كلهم ثلاثين، من قريب كدابون دجالون 
فىالنبوة ادعوا فممن وحديثارأ،؛ قديما اوكذابين هؤلاء بعض ظهر 
الهجرة،من الحاشرة السنة في وذلاكا الحنفي، مسيلمة الني حياة 

.٦٤٤_ nY«/Yالطري وي ، ٣٢٥. t'A/Yهشام لأبن النوية الهرة انظر: )١( 
 )Y( اقنا باب: القرآن، تمر كتاب، الصحيح، في الهخاري أحرجهJلكت٠١ميثاهؤإ

(.٤٨٣٤)؛[آ/هم؛ لاكح:
حتىالمؤامة تقوم لا باب السامة، وأترامحل الفتن كتاب المحح، في ملم أحرجه )٣( 

(.١٥٧) ٦٦r^ا^البلاء، س المن زكان يكون أن فيمي شرالرجل بمرارجل 
أحمي.غلام ااعجمزا بدمي؛ الهند من رجل الحا-بن، العمر ض النبوة ادعوا ممن )٤( 

تيدعى بالهمز ورجل الأيياء"، أم رازهرة تدعى: تونس من وامرأة المادبانىاا، 
وغيرهم.ديتإ®، رجب ارمحمد يدعى محروت ورجل بكاري®، رامحمد 







^٠)؛<
إلىذهب ولكنه مات، ما وافه ه اض رسول ؤإن توفي، . اممه رسول 

ثمليلة، أربعين ثومه عن غابؤ فقد عمران، بن موسى ذهب كما ربه 
رجعكما ه اممه رمول ليرجعن واش مات، ئل أن بعد إليهم رجع 

مات.قد اغ رسول أن زعموا وأرجلهم رجال أيدي فليفْلعن موسى، 
الخبر،بلغه حين المجد باتحح على نزل حتى بكر أبو واقبل قالت 
هالله رسول على لحل حتى شيء، إلى يلتمت، فلم الناس، يكلم وعمر 

برئعليه منجى، البسثا ناحية في ه اش ورمول عائشة، ستا في 
فمله،عليه، أكنر نم .، اش رسول وجه عن كثفج حتى فأقل جرة، 
نمذثتها، فقد ءليائ، اف كتب التي الموتة أما وأمي، أنت بابي وقال؛ 

،الله رسول وجه على البرد رد لم قال• أبلءا• مؤتة بعدها تصيبلئا لن 
قال!أنصت،. عمر، يا رمللث، على فقال! الماس، يكلم وعمر حرج ثم 

علىأقبل يحمتج؛ لا بكر أبو رآه فلما ت قال يتكلم، أن إلا فأبى 
فحمدعمر، وتركوا عليه، أقبلوا كلامه؛ الماكر سمع فلما الماس، 

؛محمدايعبد كان من إنه الماس؛ أيها قال؛ ثم عليه، وأثنى هث، اف 
قال!يموت. لا حى اش فإن اش؛ يعبئ• كان ومن مات، قل• محمدا فإن 

١٠^ن•، هلا تم ث ]أل-^^ ١^؛،؛مله ين حك ق إلارنوت ومامحق- ؤ ! ٤٠
حتؤرنزك الأية ،uj.، أن يعلموا لم الماس لكأن فواممه قال! ءمرانتأ؛ا[. 

فيهي فإنما بكر أبي عنر الماس ها وأحل• قال! يومئذ. بكر أبو تلاها 
سمعت،أن إلا هي ما واض عمر! قال هريرة! أبو فقال قال! أفواههم. 

رحلاي،تحملمير وما الأرض،، إلى، وقعت، حتى فعقرت تلاها، بكر أبا 
مات(قل• . اف رمول أن وعرمتج 

؛/٩'التفسير هم، المنذر ابنر أحرجه !١( 



ه(١ ٣ —  ١١. )منة اردة حرومحب عشر. الحادي 

ومحاتهوبعد الهجرة، من عشرة الحائية السنة في ه النبي نومحي 
خليفةتههئد الصديق بكر أبو فواجههم العرب، محبائل أكثر ارتدت 
هاض رسول توفي )لما فال؛ ,ه هريرة أبي فعن ,.لأ اممه رسول 

لأبيعمر قال العرب، من كفر من وكفر بعدم، بكر أبو واسخلف 
أمحاتلأن أمرت ! افه رسول قال ومحي الناس، تقاتل كيف بكرت 

منيعصم اض؛ إلا إله لا قال فن اغ، إلا إله لا يقولوا حتى الخاس 
هنقمن لأقاتلن واش I محقال ا اش؟ على وحسابه بحقه إلا وشمه، ماله 

كانواعقالا منعوني لو واض المال، حق الزكاة فان والزكاة؛ الصلاة بين 
هوما فوالله عمر! فقال متعه. على لقاتلتهم اش رسول إلى يولونه 

،الحق( أنه فعرفت، للقتال، بكر أبي صدر شيح قد اش رأيت أن إلا 
كبارعليها ووصع مداحالها حميع من المدينة بحراسة بكر أبو فقام 

جيشلكل وحدد المرتدين لقتال الجيوش وجيش ه،، الصحابة 
ورجعتاالمرتدين، أماكن جمع على بدللث، الجيوش وسيطرت وجهته، 

مرتدالعربية الجزيرة في يثق فلم الردة؛ حروب انتهت، و؛دللث، متتصرة، 
.٢٢الهجرةرمن عشرة الثالثة المنة في وذللث، واحد، 

حياةفي كبير أنر لها كان الأليمة الواقعة هازْ أن ثالث، ولا 
أنحفل ويلا خصوصا، الكريم للقرآن يرهم نفوفي ه، الصحابة 

أمح،بن على جمح(؛ صحابيين عن وردت قد ذلك في المروية الأثار 

الاقتداءباب والمنة، بالكتاب الاعتصام كتاب الصحيح، في البخاري احرحه )١( 
(.٧٢٨٤) ٩٢١٩ه اض رسول بمن 

.٢٥٢. اتجري وتارخ ، ٦٦٦.  ٦٦٥/٢هشام لأبن النوبة الهرة ام: )٢( 



هطالب أبي بن علي دور يخفى ولا ه، عيد بن وضالة طالب، 
لقتاله ينفالخروج أراد لما لجهنع بكر أبا أن فإن الحروب؛ هده في 

إلىيرجع أن عليه وألحوا وغيره، علي متهم الصحابة؛ سأله ايرتد؛ن 
الشجعانمن يومره ممن غمره الأعراب لقتال يبعث وأن المدينة، 
ءمالتنقهنع بكر أبي راحلة بزمام أحد تقينه عليا أن وروى الأبطال، 

يوم. الله رمول قال ما للث، أقول ا ه؟ اف رسول حليفة يا أين إلى 
يكونلا ؛لث، أصبنالئن فوالله ينفك! تفجعنا ولا سيفك، شم ت أحد 

وأمضىورجع ذلك إلى لقهئه بكر أبو فأجابهم ، أبدا(، Jajللإسلام 
•يلي ْا ذلك في الواردة الأمثلة ومن ؛ الجنس 

المرتدلمتتيب، كنت، )إن خهته، طالب أبي بن علي عن - ١ 
ءامنوأترَةروأئؤ ءامتوأثم أل؛ن ؤإ0 ت ة الأيده هرأ فم ثنلأد_-ا، 

َةثوأه

-همجي بن فضالة مع كانوا رأنهم ت الهمداني علي أبي عن - ٢ 
إلىفئ فد الملمين من برحل فأتي البحر، في - . النبي صاحب 
الإسلامفأقاله به، فأتي الثانية، م ثم فأسلم، الإسلام فأفاله العدو، 

ؤإر^^كانتامنوأئزالأية: بهده فننع به، فأتي الثالثة، فت ثم لم، فأس
ِمح:بمادلا ثم بمفر اثه قر< قز قزآ أردادوا ثر َةثوأ مر ت١مزأ ئثِ َةروا 

[irU:،ui ،]< ءنقه(رم.فقرب
ء'تن:هك قوله )في تقهنه: ءلاو_ا أبي بن علئ عن . ٣ 

.٤٤٦- ا</ه؛؛ كير لأبن والهاية البدابة انظر: )١( 
:١٠٧٠٤)البيانجامع في الطبري أحرجه )٢( 
)٢(.رقم: الحاشية (، ٤١١)ص: تخريجه سبق )٣( 







^^ثنثم؛<
فألميقال! حعثم. بن مالك بن سراقة القوم وفي يديه، بين محوصعت 

فلمامنكبيه، فبلغا يده، فى فجعلهما هرمز، بن رى كسواري إليه 
يدفى هرمز بن كرى سواري لله، الحمد ت قال سراقة؛ يدي فى رآهما 
إنياللهم ت قال ثم إ مللجإبني من أعرابي حعشم بن مالك بن مراقة 

سبيلكفي فينففه مالأ يصس_، أن يحب كان رسوللث، أن علمت قد 
اللهمقالت ئم وخيارا، له منلث، ^٥^١ عنه ذللث، وزويت عبادك، وعلى 

فيفينفقه مالأ يمسب، أن يحمس، كان رجه1ع بكر أبا أن ءلم-ت، قد إني 
إنياللهم وخيارا، له ملث، ^١ عنه ذللث، فزؤيت، عبادك، وعلى سيللث، 

بهءأثا أبمبمحث ؤ * تلا يم بعمر، منلث، مكرا هدا يكون أن بلثج أعوذ 
•[( ٥٦-٥٥ت منون لال»ؤ ^ ينيمحن لا ل للون ^، 

الراشدالخليفة عر الثورة عشر: الثالث 
وقتلههئه عفان بن عثمان 

فيمفتولا خهته الخطاب، بن عمر المؤمنين أمير \ز\شد الخليفة توفي 
بنعثمان لمون المباع وفاته وبعد الهجرة؛ من والعشرين الثاكة السنة 
وطيسبإرغد في حلاقته فترة لمون الموعاش لهم، خليفة عفان 

البصريالحز يقول كبيرة، فتوحامت، عصره فى الأمة وسهدرتإ عيش، 

الدرفي السوطي وماْ (، ١٣٠٣٦)؛< AY/nالكبرى المن في البيهقي أحرجه )١( 
المنيروان حمّيد، ن عبد إرت المنثور 

اسم^<• ٤٠عثمان على ثاروا الذين الفتنة أصحاب، على العلماء بعض يطلق )٢( 
وآراءميامحي اتجاه ذات كطاتفة — الخوارج أن على المالخاء أكثر ولكن راالخوارج'ا، 

(.٨٥٤)ص؛ انفلر التحكيم، بعد خهتع علي على حرجوا الذين ْم - خاصة 



راهقتقد يومتذ وأنا هثه عثمان )أدركت ت هدا على شاهدا 
تنقمونما الناس؛ أيها يا > يقول ونهيته يخهلب، معته قالحلم، 

معشريا يقول! حيرا• فيه مون يفتوهم إلا يوم من وما ت قال علي؟ 
يايقال! ثم وافرة، فسأحدونها فيغدون عطياتكم، على اغدوا الناس؛ 

بينهم.فتقسم بالحلل فيجاء كوتكم، على اغدوا الملمين؛ شر مع 
حسن،البين وذات دائ؛، والعليان منفي، والعدو الحسن: قال 

أيمن لقي من مؤمنا، يخاف مؤمن الأرض على ما كثير، والخير 
ميما(أا،،عليه يل أن والفتنة ونصرته، ومودته أحوه فهو كان الأحياء 

الأمةبهذه يتربصون وغيرهم والتافقين اليهود مجن أعداء هناك ولكن 
الفرصة.لهم نح توقتما يهدموها أو شرحا، فيها ليحدثوا 

فيّيأ بن الله عبد الخبسث، اليهودي بفلهور المؤامرة هذه بدأت 
بالإسلامفتذلاهر مقتل، في والمسلمين الإسلام يصيب أن وأراد اليمن، 

فىوحد حتى المسالمين، بلدان بين المامة ومعتقداته أفكاره ينثر وبدأ 
والمتحامقين،الجهلة من تبعه مى وتبعه أفكاره، لمنا حصبا مرتعا مصر 

يشيدلم أنه قالوه: ومما الأمصار، عليه وألموا الخليفة على فعلحنوا 
الحمى،وحمى الرضوان، بيعة عن ا وتخلفأحد، يوم وتولى بئرا، 

مطعنلا إما أمور س ذلك وغير حف، لصا ا وحرق القرآن، جمع وابتلع 
أمورأو عليه، أحذوها طويتهم وسوء لخبثهم لكنهم أصلا، فيها عليه 
أنهمإلا لهم، وبثنها غينه عثمان عليهم رد وقد وبهتانا، زورا بها رموه 
المفتراةالتهم هده رت وايالملين، بين الفتنة إمحعال يريدون مكرة 

الحكم.عن الخليفة لتنحيه يتجهزون المتمردون هؤلاء وبدأ الأمصار، في 

:١٣١)الكيرش أ-محرجه 



المدينةثاصدين وتوجهوا الأمصار من أشهم المتمردون جمع 
علىوالغيرة المكر عن والنهى يالمعروف بالأمر متفلاهرين المورة، 
أمييأبي مولى - سعيد أبي فمن غهنع؛ عثمان قلميهم الدين، 

فاستقبلهم،أقبلوا قد مصر أهل وفد أن عثمان رسْع قالا — الأنصاري 
يسمونوكانوا السابعة، افتح فقالوا به، فدعا بالممحمج، ايع فقالوا 
ؤهلءآدداثأددك\ماأزت الأية هده أتى حتى فقرأ المائعة، يونس محورة 
منحميت، ما أرأيت، قمح، له: فقالوا لدوس:؟ه[، ملدث4 ءئ،أم 

كدافي نزك امضه، فقال: تقتري؟ اممه على أم للثح أذن آلله الحمى، 
زادمحتتحوليت، فلما الصدقة، لإبل قبلي حمام عمر فإن الحمى قاما وكدا؛ 

قال:امفه، الصدقة، إبل من زاد لما الحمى في فزدت، الصدقة، إبل 
يزيدون،فما كذا، فى نزلحح اممه فيقول: لأية با يأحذونه فجعلوا 
ولاعصا، يشقوا ألا عليهم وأحد ثرءلا، عليه وكتبوا ميثاقه، فأخذوا 
راصين(را،.رجعوا ثم شرطهم، لهم أقام ما جماعة يفارقوا 

الفتنةمريدي ولكن الملح، بهذا انتهت، قد الفتنة أن الخليفة ظى 
ففيالخبيثة، الملح؛تدابيرهم هذا ليفشالوا جديد تخطيط في بدأوا 

يرجعنم ؤيفارقهم، لهم يتعرض براكب إذا مصر، أهل عودة طريق 
إلىالمؤمنين أمير رسول أنا قال: ماللث،؟! : قالواأ يفارقهم ثم إليهم، 
عليهرجهنا؛< عثمان لسان على هم؛الكتاب فإذا ففتشوْ بمصر، عامله 
وأرجلهم،أيديهم يقطع أو يقتلهم أو يمليهم أن مصر عامل إلى حاتمه 
كتيااف، عدو إلى تر ألم : فقالواعليا فاتوا المدينة قدموا حتى فأقبلوا 

الواش قال: إليه، معنا فقم دمه، أحل قد اف ؤإن وكذا، بكذا فينا 

١٦٩ص• خياط بن خليفة تاريخ •١( 



كتانا،إليكم كتبت ما واش قال: إلما؟ كتت  ١٠٧: قالواسكم، أقوم 
عثمانإلى فانمللقوا الدسة، من علمق وحرج بعض، إلى بعفهح؛ ففلر 

منرحلين تقيموا أن اثنتان، إنهما ث فقال وكذا؟ يكدا فينا كتبث : فقالوا
أمللت،ولا كتبت، ما هو إلا اله لا الذي باق يميني أو المسالمين، 

علىالخات»أ ؤينقس الرحل، لسان على الكتاب يكتب، وقد ءاوْت،، ولا 
وحصروهوالميناق، العهد ونمقت، يملن،، اش أحن؛ قد قالوا الخات-أإإ 

القصررافي 
أعوانه،أحد أو با، حمابن هو الكتاب هذا مزيم، أن يبدو والذي 

هذاوليس الفتنة، إشعال في استعملها التي القسحة عاداته من فهذه 
علىغيره زور بل الفتنة؛ هذه في الزور الوحيد الكتاب هو الكتاب 

وعلذءهراكعائثة الصحابة بعض ألة 
أونفه خلع منه وطالوا الشهر، قرابة بالقمر المتمردون حاصره 

مربلنيهمريالا أحلع )لا قائلا: طهم عنمان فرفض يقتلوه، 
اضولاك إن عثمان؛ ر)يا مرة: له قال قد ه البي وكان اف 
اش؛قمملئ، الذي قميصلثؤ تخلع أن الخافقون فأرادك يوما، الأمر هذا 
تخالعه((ل؛؛فلا 

٠١٦٩ص• حياط ين خليفة تارخ 
.١٣٣ءست الغان، اف عبد ين محمد لالال.كور; خهغ عفان بن عتمان مقتل فتنة 

.١٧١ص•' خياط خليفة تاريخ انثلر؛ 
المقدمة،المنن، في ماجه وابن (، ٢٤٤٦٦) ١٣؛/١ المد في أحمد أخرجه 
باباسنب، أبواب الجامع، في والترمذي ١(،  ١٢) ٤١)/ه عثمان ففاتل 

حنحدث "هذا ت وقال (، ٣٧٠٥) ٦٩/٦ه عفان بن عتمان منافس، في 
ا.غريب 



بينلوتهمهم، ه نفعن رض يحاورهم، فجعل فه عثمان حرج 
منالعديد وحاول بالا، لكلامه يلقوا فلم إياه، قتلهم مغبة لهم 

لدماءحقنا ذلك عن فه عثمان فنهاهم عنه، يدافعوا أن هى الصحابة 
محناعةعليه لي كانتر من على رأعزم I المشهورة قولته ومحال لمين، الم
)بيتيتقه•' عثمان له فقال المتمردين أحد عليه فيحل ، يقاتل( ألا 

مي:يآحر رحل عليه دخل ثم وتركه، فخرج ، الله( كتاب وبينك 
بيدهعثمان فاتقاه بالسيف، إليه أهوى لم فخنقه، ء، الأموي ااالموت 
فقتلالمفصل(، حئلت، يد لأول إنها والله )أما ت عثمان فقال فقطعها، 

رل الهجرة من والثلاثين ة الخامالسنة في وذلك يديه، بين والمصحم، 
حياةفى كبير أثر لها كان المؤل٠ة الأحداث هذه أن شك لا 

لخروجوكان اليوم، إلى الأمة تاريخ في آثارها ظلت، ل ه؛ الصحابة 
•يلي ما ذللث، ومن خاصة، تفسيره في تأثير فه عثمان على المتمردين 

وهوالناس إلى ^ ٠١عثمان )رأيت، I ل محا الكندي ليلى أبي عن — ١ 
لثنفوالله وامحتعتجوا، تقتلونى لا الناس؛ أيها ت فقال محصور، 
ولتختالفنأبدا، عدوا تجاهدون ولا ، أبداحميعا ثملون لا قتلتموني 

ثزمثكمنماؤآأل^لأ قوم؛ يا أصابعه، بين وشبك هكذا، تصيروا حتى 
تنأطمرط مم رثا صنئ مم أو هري مم أو مج ثوم أصاب آ ي؛ث محبمم 

فيم]همد:هم[(رم.

امعلأبن يثق تاريخ )١( 
.١٧٥_  ١٧٤خياط خليفة تاريخ انظر؛ )٢( 
التفسيرفي حاتم أبي وابن (، ٣٧٠٨٠)المسف في ب أبي ابن أخرجه )٣( 

١ua/uللبرصيرى الخيرة إتحاف في كما منيع بن وأحمد (، ١١١٥٤) ٢٠٧٥/٦
xr٩)>\٦\إ٦rحجر لأبن العالية والطالب (، ٦٦١٣)



القصر؛من عثمان عليهم )أشرف قال■. سيرين ين محمد عن - ٢
lJ_ !، وكانصوحان، بن يصعمعة فأتوه الله، كتاب أتاليه برحل ائتوني

فتكلمقال! إ الشاب؟ هذا غير به تاتوني أحدا وحدتم أما فقال! شابا، 
يأثهم^^^٠ فقال! اتل، عثمان؛ له فقال بكلام، صعمعة 

ولالخ، ليست كدت؛ فقال: ]الٍج:ا<'اآ، 
j^؛J،^١^ عثمان؛ تلا ثم ولأصحابي، لي ولكنها لأصحا؛الئ،، 

عئمهوأي ؤ لغ؛ بحتى لالحج:ه"ا[ ثببو4 دممهم عك أف نإف طلنأ يأثهم 
؛أ[(لا،.لالءح;آخوره 
تفسيرمحي واصح أير لذلك كان محقد )هبد عثمان مقتل بعد وأما 

أمثلةومن خهثه؛ طالبا أبي بن علي خاصة ه، الصحابة من العديد 
ير؛ما ذلك فى عث، ورد ما 

بنالحسن فقال عثمان، )ذكر قال؛ حاطب بن محمد عن ء ٣ 

فقال؛عالي فجاء قال؛ فيخبركم، الأن يأتيكم المؤمنين أمير هدا علي؛ 
ؤيصنوأامإ م ! ^١٣أقزأ م ألمتلخت رء_عاوأ ! ^١٣ؤ لدين؛ ١ من ءث٠ان كان 

الآية(ل^.أتم حش وأثتبجبأمحبم4 
هذهفقرأ يخهلبا، عليا )سمعتا قال؛ حاطب،، بن محمد عن — ٤ 

[،١٠١]الأ;سا،:لإعدر0ه أوكائ،ءننا آنصغ ثقئ،لهميثا ٠^^آوهمنت ١لأية؛ 
ءثمان(ر'ا/قال؛ 

(.٣٧٠٩٢)؛؛ Y/U _J|ر تبة أبي ابن أحرج، )١( 
يثقتاريخ في ماكر وابن (، ٣٢٠٦)•اسق في ب أبي ابن أحرج )٢( 

اه،ابر.\ K البنان جامع في الطبري أحرجه  ٢٣١



يمي

فى)ونزل ت قال حاطب، بن محمد عن معد، بن يوصف، عن - ٥ 

أميرشهدت لقد يوما! لي فقال البصرة أهل عانى عالي ظهر حسن، دارى 
بكر،أبى بن ومحمد لأثتر وا وصعمعة عمار وعنده عليا المؤمنين 

فيعود ومعه المرير، على )جهلته علي وكان منه، فنالوا عثمان فذكروا 
تعالئ فقال فسألوه، بينكم، يفصل من عندكم إن منهم! قائل فقال يده، 
ماؤإما أحس عنم ممثل  ٧١ؤهف ؤ ت هك ، ٥١قال ^٥^؛ ١١من عثمان كان 

،[ ١ ٦ ت ]١لأح_ماف يؤعدؤنه َكاذوأ fلءى ألمبماوؤ، وعد تثثن أنحعجا ؤآ سساترم عن ؤيمجاؤز 
فقلت،ت يوسف قال ثلائا. قالها عثمان، وأصحاب عثمان، وافه قال؛ 

هدالممت، آلله قال! عالئ؟ من هدا لسمعت، الله ؛ حاطب،بن لمحمد 

سءلذ(ُ"،•
ماذللئ، في تجهته طالب، أبي بن علئ غير عن ورد ما أمثلة ومن ءو 
-خما''

يومثجهثه عثمان )وقتل I قالوا حارثة، وأبي وطلحة محمد عن — ١
الزبيروأتى وثلاثين... حمس مسنة الحجة ذى من عشرة لثمان الجمعة 

إقهءؤإدا.شواها I فقسال هو حبث، وهو عقمان بمقتل الخبر 
القومإن I له وقيل له، وانتصر عثمان، اطه رحم لاونرة;آ"ها[، ز"حمداه 

ثنأنجايمؤم محل َقا ينمن ما محلأ بيمم ُؤوجل، • دبروادبروا ت ففال نادمون، 
تسا:إْ[(رى.تلابجاكئإذانشض4 

بنالمغيرة عن الثقفي، عون بن فه ا عبيد بن محمد عن — ٢ 

١٨٥٧١) ٠Ty<{o\/الضر في حاتم أيي اين أحرجه )١( 
)٥(.ت رقم الحاشية (، ٢٢٤)ت هس تخريجه سق )٢، 



>هسأأ<اكحايةعصر ني الضر صمات الثاني: الفصل  ج
ؤثآتبماألبر،ءاسمأ• يغهتع عثمان قتل في لأية ا هذه )غزلت قال; هت معية 

الآية(لا،.لالأنفال:تماأ[ لأءنوؤامحناؤنول4 
وهيه المي زوج حفصة )صحبت قال: عمر بن سليم عن - ٣ 

فرجعت،متل، قد عثمان إن فاحبرت المدينة، إلى مكة من خارجة 

 Iهث اض قال التي للقرية إنها بيده، شي فوالدي بي، ارجعوا وماك•
الآية(أأا.آخر إلى [ ١١٢،: ]١٣منل1سهه ثامث1 يكاق ؤ/{،؛ 

الجمعةيوم عثمان )وفتل ! قالواحارثة وأبي وطلحة محمد عن - ٤ 
هوفإذا مصعد وطلب وثلاثين... خمس سنة الحجة ذي من عشرة لثمان 

إلىفررنا نال؛ قتله؛ حاءه فلما قتله، أتمهد لا وقال! حائهله في 
ؤؤأؤ!نًثلّعتمؤاآُليئ• وقرأ بديننا، منها نفر اليوم فصرنا بديننا، المدينة 

٠خدهم(ر ثم أندمهم اللهم [، ١٠]الكهف:؛ 
يومخهثع عثمان روقتل ؛ قالواحارثة، وأبي وطلحة محمل عن - ٥ 

طلحةوأتى وثلأيين"•*• حمر منة الحجة ذي من عثرة لثمان الجمعة 
القومله؛ وقيل وللأملأم، له وانتصر عثمان، الله يرحم طال! الخبر، 

أهلهمائت ؤأك تحته بنيمف وقرأ؛ هم، لا بثال فقادمون! ن
٥[(• ]ص: 

صتخريجه سق ا ١ ر 
صبجه تم سق )٢( 
صتخريجه سق )٣( 

رنمالحائب (، ٣٥٩)
رنمالحاشية (، ٢٩٦)

رقمالحاشية (، ٤٠)•
.(٢)

•)٢( رقم الحاشية (، ٢٤٩)ص: تخريجه صق )٤( 



1ه(٠ - )٥٣ ه الصحابة بين الفتة أحداث عشر: الراح 
ولامنمقة، كلمات مدحهم يوفي لا أصحابا ه نبيه هلث اض وهب 
فيهم■ه اف نول ثريا ؤيكفيهم منحرفة، صفحات 
نرٍبمنةلأف من قنلأ تعوذ نئJ١ ج ؤوتحز ئؤ عد أئدآث وه«تهذ 

أنجَكزغ ^^؛-3، وثئلخ4< الورم ظهمف، دؤث القمحي نذأر رمحهؤ> ف مح-تثالإ 
أصحابي،بوا ن))لا المي.ت وقول [، ٢٩]١^؛ قايتحم ثْلثن 

أحدمثل أنفق أحدكم أن لو بيده نفي فوالدي أصحابي، بوا نلا 
يخفىلا مما ذللث، وغير ، نميفه(( ولا أحدهم مد أدرك ما ذهنا؛ 

لمالعالية؛ المكانة وهذه الكبير، الفضل هذا مع أنهم إلا لبيب، على 
الصوابويجانبهم كثيذا، يصيبون بشرا كانوا ففد معصومين، يكونوا 
فاجرأ-ختلئوا ؤإن أجرين، أصابوا إن مأجورون فهم كل وعلى أحيانا، 

الصححالحدمثإ قي بتا كما واحد 

الخليفةمقتل بعد نه الصحابة بين الفتتة ووقائع أحداث بدأت 
ةالخامالسنة من الحجة ذي في ، ئجهثء عفان بن عثمان الرائد 

بعدهالخلافة تولى وفاته وبعد ، المباركة الهجرة من والثلاثين 

وما، أ لمين المدماء ليحقن إرادته عن رغما )قهبه طالبط أبي بن علي 
منوكان خهته، عثمان قتلة من بالثآر الناس محنالبه حتى الخلافة تولى إن 

ه،الصحابة فقاتل كتاب هث، هرم؛ أبي حديث من الصحيح، في لم مأحرجه )١[ 
(.٢٥٤٠)ه الصحابة ب تحريم باب 

إذاالحاكم أحر باب وانة، باعاب الأعمام كتاب البخاري، حتح ص اظر: )٢( 
(.٧٣٥٢)١ ^ا^٠ أحءل1 أو فأصاب اجتهد 

أ/هاإ.الطري -اربح انفلر: )٣( 
.١٤٢ص: العربي لأبن المواسم من العواصم انظرت )٤( 



أبيبن معاوية بقيادة آحر وفريق ه، والزبير وطلحة عائشة الفريق هذا 
أنرأى قد كان المجرب، الخبير وهو )جهنم عليا أن إلا )فهته، سميان 
بالمدينة،الأمور له تمر تؤيثما خهتع عثمان محتلة من القصاص يوحل 

همكانوا خهته عثمان محتالة الفتنة أهل لأن ؛ بها الأمن تت>_ا وي
)حرجتنال! الشمي، عن روي كما آنذاك المدينة على المسطرص 

منرجل فلقيها خهتع، عمان مقتل بعد مكة من المدينة نحو }هقا عالثة 
عرالناس واجتمع خهنه عثمان محتل محال! وراءك؟ ما فمالت،! أحوالها، 

الرأيهذه عنلى نجهته علنا ووافق ،، النؤءاء(ر أمر والأمر خهنٌ، علي 
أيئا.ه الصحاية من كثين 

أحذوجوب يرى فريق والفتنة؛ الخلاف بداية كانت هنا ومن 
تستقرحض الترث يرى وفريق )قهبه، عثمان قتلة من الفوري القصاص 

بمدالأحداث فتوالت بناره، والأخذ )جهنه عثمان لقضية ينغلر ثم الأمور، 
معاويةبغزو قرارا رةهنٌ علي اتخاذ بعد الجمل موقعة فوقعتا ذلك،، 

والaلاعة،والمع اليعة لرفقه الإمام؛ على خارجا باعتباره الشام في 
أصلا،يباح لم لأنه الخارجين من ه نفيرى يكن لم لقهثه معاوية أن بيد 

بلللت،.الأخبار جاءيت، كما خهثه علي مع الحق وكان 

عائشةبخروج فوجئ الشام، إلى للخروج تعد ب )قهند علي وبينما 
وللاصلاحخهغ، عثمان قتلة من للثأر البصرة إلى ه وطلحة والزبير 

المدينة،إلى ليردهم البصرة إلى وجهته لجيه علي فغير الملمين، بين 
فاصعلروافقاتلهم حرج الجمل؛ أصحاب بمقدم البصرة والي علم ولما 

إ/ا،؛أ.الطري تاريخ )؛(





قائمةلهم تقوم ولا ، ايهم بكرة عن لمين المفيسأصلوا يلد الأعداء 
التحكيمقضية فكانت ، والملح الموادعة إلى فدعوا ذلك، بعد 

المشهورة

تمالوواحتى الخوارج، بقتال صفين موقعة بعد خهثه علي انشغل 
صرية؛ال١كوءة ملجم بن الرحمن عبد الخبيثا الخارجي فهلعنه قتله، على 

ينالحس وبايعوا الكوفة أهل فقام ، ؛ه ٠ سنة بحياته أولمن، 
)جهتع،معاوية للقاء المدائن إلى ، كثيفبجيش فخرج ، هه علي 

الخلافةعن )جهنه الحس بتنازل انتهت، مراسلاُت، بينهما وجرئت، 
فقبلهاالملمين، دماء حقن أولها ثروهل؛ على خهثه، لمعاوية 

الفتنةوحمدلت، المؤمنين، بين بالحس هق الله وأصلح )غهنه، معاؤية 
))ابنيوقال! إليه فنفلر المنبر على مرة كان إذ ه؛ النبي أحبره كما 
وسميا، لمين((ل الممن فئتين بين به يملح أن الله ولعل سند، هدا 
بقكسا الأمة وعادمتخ الجماعة، بعام والأربعون الواحد العام هذا 

والعتوحاتل٦/للجهاد عهدها 

حياةفي كبير أثر لها كان المؤلمة الأحدارثإ هذه أن سلث، ولا 
تيلي ما ذللثؤ أمثلة ومن خصوصا؛ للقرآن يرهم نفوفي ثه، المحابة 

ْ/ْ•اتجري تاريخ انظرت )١( 
0إ\ا.اتجري -ارخ انظر: )٢( 
MT/oالطري -ارخ انظر: )٣( 
ه/خْل.الطبري تاريخ انفلر؛ )٤( 
الحسنمناقب، باب، ه، النبي أصحاب كتاب الصحيح، في البخاري أحرحه )ه( 

(.٣٧٤٦) YVoه والحين 
.١٦٣-  ١٦٢؛،/الطري -ارخ انظر: )٦( 



^^-؛دصبِلأك

الزمحر،ابن فتنة ش رجلان رأتاْ • ه عمر ابن عن نابع، عن - ١ 
فماه، النبي وصاحب عمر، ابن وأنت صنعوا الناس إن فقالا 

يقلألم فقالأت أحي، دم حرم الله أن يمتعني ^-١^ ا تخرج؟ أن يمنعك 
لمحتى قاتلنا فقال: ]اوقرة:'اا،\[؟ا ؤوٌوممحلأمفؤن؟4 • قك الله 

فتنة،تكون حتى تقاتلوا أن تريدون وأنتم لله، الدين وكان فتنة، تكن 
اض(لغير الدين ويكون 

ه،مخرمة بن المسور على )أغمي قال؛ أسلم ن زيد عن - ٢ 
وصلاممه، رسول محمدا وأن اش، إلا إله لا أن أشهد فقال: أفاق نم 
الرمقفي عوف بن الرحمن عبد مها، وما الدنيا من إلي أحب الله 

نحسوألطؤطو ؤألثتداي وأإفؤ1يؤ؛و الثنثى تى عأنجم أس لعم أص ؤ.؛؛ الأعلى؛ 
فيأمعاءهما يجران والحجاج المللت، عبد ا»!ها'[، لالنرفقاه أوكلث، 

٢،.٧١^
لأنباع فقال: معاوية دعاني عمر: ان )قال قال: عهلية عن — ٣ 

لئسماتجتأل4نمحمعاؤية؛ يا فقلت،: أحيلث،، 
[،١١٥؛النساء ل ممبرإ؟ه وساءيثه جهم نصلوء و ول ما وؤء آلموةنيرأا ميل عر وينيع 

ءنى(صفا'ّكته 

فيحلت، لو لأبنءمره؛)قيل قال؛ عقال بن سمان عن - ٤ 
ةث3اثمإلأ أنمتتلإ عقم ؤ يقول: افه. فإن تنه؛ ولم تأمر فلم الأيام هذْ 

يتق ت ه يوله باب القرآن، ير نفكتاب الصحيح، يي البخاري أحرجه )١( 
(.٤٥١٣ا"/،"آ)]القرة:يا[ 

)٢(.رقم: الحاشية (، ٤٩٧)ص: تخريجه سق )٢( 
(.٠٩٦٦)١  ٠٦٦/٤الشتر ني حاتم أبي ابن أحرجه )٣( 



ولالي ليت إنها عمرت ابن فقال لالمائدة:ه'ا[؟ ^ آهتييتم إدا صل ثن 
فكنأالغاب. الشاس ءالساإغ ألا  I(Jliس اض رمحول لأن لأصحابي؛ 

؛عل.نا،من يجيوون لأقوام الأية هدم ولكن الغيب، وأنتم الشهود نحن 
مهم(را،.يقبل لم ؛ قالواإن 

أناأكون أن لأرجو رإني قال؛ ه محنالب أبي بن علي عن - ٥ 
ءؤدترتائؤ،محربأت مهم اش قال الذين من والزبير وؤللحة وعثمان 
]الأماف:"؛أ[(رأ،.ننغفي4 

خهنهعلي ن المحن رلقمح، قال• البدي قيس ن الأموي عن - ٦ 
االله طاعة غير فى لك ميثر رب حبيب يا فقال؛ ملمة، بن جيب يوما 

أطعتولكنلث، بلى، قال: ذلك،. من فليس أ؛يلث، إلى ميسري أما ت فقال 
فيقعد؛لث، لقاو دنياك؛ في بك قام فلئن زائلة، قليلة دنيا على معاوية 
■ٌاممه قال كما ذلك كان ^١؛ قلت ا ثن فعلم، إذ كت ولو ديتلث،، 

هق!اينه قال كما ولكنك ]التوبة:آ*ا؛ا، وءلإسثاه تلما صلا 
.١٢٣[(^;٤ كس؛وليمكازأ ما ظومم عك يان ثق 

أنانرى وما زماما قرأناها )لقد ت قال خهغ العوام ن الزبير عن ~ ٧ 
ينآ؛مفلدوأ غبميمن لا فثنع ؤوأد-قوأ ت بها المعنيين نحن فإذا أهلها، من 

.صيهل\ص:0^آ(^}

الدرفي الهوطي وعزاْ (، ١٢٨٥١)المان جامع في اليري أخرجه )١( 
مدوهمآ/أا؟.ابن المثريإر 

(.١٤٦٦٢) irAl\yالمان جامع في الطبري أخرجه )٢( 
)؛(.ت رقم الحاشية (، ٣٤٤)ص؛ تخريجه بق ّ)٣( 
)١(.رقم: الحاشية (، ٢٢٤)ص: تخريجه سبق )٤( 



إلىأبي ربتي قال؛ وقاص أبي بن ّعد بن محمد عن - ٨
وليسفقام فأتيته أمره، من كان ما وبالغه ممر من قدم حين تقهته عمار 
وعاليهوسخة، لعمامة عليها معتم شعر، من قلنسوة وعليه رداء، عليه 
أبايا فقال! سمد، على لحل حتى معي فاقبل يمانية، فراء جبة 

ؤثن-ياول: فيناونم، القمل، أهل لن يندنا س إن اJنذلان، 
الملمين،اد ففي معيلث، من بىلث^ بلغتي الذي فما [، ٦٢لمودتهداه 

رأسه.عن فنزعيا بعمامته عمار فأهوى ا المؤمنين؟ أمير على والتأليب 
أجاااJثإواقترب عمرك ونفد سنلث، كبرُتط أحين عمار؛ يا ويحك، ت ل ففا 

عمارفقام عريانا! الدين من وحرجتا ، •_Jiمن الإسلام بيعة حلمت، 
أكثنتي وألا سعد! فقال الفتنة، من بافه أعوذ يقول! وهو مغميا 

سقهلت،الفتنة في ألا ]التوبة;هأ[، ألكمؤزه لثمعله -جهتر ؤإدكا 
ءمار(را،.يا 

الأمر)ه علي بن المحن سلم )لما قال؛ الشعبي عامر عن - ٩ 
قال!نم عليه، وأثنى افه فحمد فتكلم، لمأ معاوية! له قال معاوية إلى 
دمائهم!وحقن لمين المإصلاح إرادة لمعاؤية تركته الأمر هذا إن 

استغفرثم [، ١١١]الأنساء:جتزه إك وشع ذؤ' فتنه لتلم ذوق ؤوإ0 
ونزل(رى

عبيدن حللحة رمي )لما قال! الحسن سمع عمن محمر، عن — ١ ٠ 
أفأمر ؤقا0 ث يقول وهو محيره، عن الدم يمسح جعل الجمل؛ يوم اش 

لالأحزاب:،م"آ[(رم.ثئدويإه مئة 

صسما  ٢١١
صنتخريجه بق ٌ ٢٢١
صتخريجه مف،  ٢٣١

)٣(.ينم: الحاشية (، ٣٩٨)
)١(.رقم: الحاشية (، ٣٤٥)
)١(.رنم: الحاسة (، ٢٤٩)





ماوالله معاؤية! له فقال الطريق، فركت عني، أسفرُت، حتى فأنختؤ 
آميهثى ُلإيهنان ؤلأذ< فال؛ ولكنه أخ، أنزل مما شيء في الله نال 

علىالباغية مع كنت، ما فوالله 1اذن4و\ت;٩[، ؛غت،يم يلنلما؛يمناآهثنلؤأ 
الله(لا،.أمرك كما ولاأصااحث، الباغية، على العادلة ولامع العادلة، 

الخوارجظهور عشر! الخامس 
وأماالخروج، من مثتمح، فاعل اسم وهو خارج، ت جمع الخوارج 

نشأتهموتوقيت تحديدهم في المؤرخون احتلمس، فقد الاصهللاح في 
ذييد على و. المي عهد في نشأوا أنهم الأول؛ أقوال؛ خمسة على 

،الفيء م يقوهو . الّكا على اعترًر< عندما التبي، الخويمرة 
،وقتلوه الفتنة في نجهنه عثمان على خرجوا الذين أنهم الثاني؛ 
عليهخرج حين ه طالب أبي بن علي عهد في نشأوا أنهم الثالث؛ 

قمح،ظهروا أنهم الرابع؛ الإ؛اصيةرأ،، زعم وهذا ه، والزبير طلحة 
خرجت،التي الهلائفة أنهم الخاص؛ ، ه ٦٤ستة الأزرق بن نافع عهد 
صفينمحوهعة في التحكيم موله بعد ه طالب أبي بن علي الإمام على 
يقولالعلماء، أكثر عليه سار الذي هو الأخير والقول ^٦،، ٣٧سنة 

)١(.رنم؛ الحاسة (، ٤٦٨)حست تخريجه سبق )١( 
٠٢ أ/• الإسلام فى انبوة علامات باب الماقب،، كتاب الخاري، صحثح انظر )٢( 

(٣٦١٠.)

كثيرلأبن والمهاية والداية العز أبي لأبن الظحارية العمدة شرح انفلر )٣( 

انظر)٤( 
انظر)٥( 
انظر)٦( 

•١٥ص؛ للورجلأني ١)*^)، لأهل الد'لل 
.٧^١٣ص؛ بعمر، ليلي الإسلامية القرف، بين الإباصية 
.٦٣_  iAjoالطري تاؤيخ في التحكيم قضية تفاصيل 



منالغالبة الكثرة عليه الذي هو الرأي ارهدا العواحيت غالب الدكتور 
هعلي على حرجوا الذين ت هم بأنهم الخوارج يعرفون إذ العلماء؛ 

نزعةوحول مجرد بين الفرق يتضح رروهكذا قال؛ ثم ، التحكيم؛، يعد 
ثكلفي الخروج وبين الإمام، ٠لاءة عن خروجا الثورة أو الاعتراض 

علىحرجوا الذين كخروج الخاصة وآراوها السياسي اتجاهها لها هلادفة 
الخوارجمصطلح عليهم يطق الذين وهم صفين، وقعة منذ ه علي 

نختارْا،الذي القول هو وهدا الكلمة، لهذْ الدقيق بالمعنى 

والئراة،الحرورية، منها! عديدة؛ أسماء الخوارج على ؤيهللق 
بنية،والالنهروان، وأهل والنواصبإ، والمحاكمة، والمارقة، 

والمكفرةر٣،.

عنيفةثويية حركة وتمثل الاعتمادية، الفرق من كبيرة فرئة والخوارج 
منطويلة فترة الإسلامية الدولة ثغلمت، السياسي، الإسلام تاريخ في 

الدولةمن واسعة بقاع على السيامي نفوذهم طؤا بوقد الزمن، 
وحضرموتعمان وفي العربي، المغرب، وفي المشرق في الإسلامية 
ثقافتهمليم نزال ولا الإفريقية، المناطق من جاورها وما وزنجبار 
بدعةوتعد ، المناطق تللئ، فى المنتشر الإباصى المدهجج فى المتمثلة 

سيخقال الإسلامية؛ للأمة حقيقي افتراق عنها نتج حادثة أول الخوارج 

ومونفالاعتمادية، وآراؤهم تاريخهم "الخوارج ؛ ;عنواناالماجستير في رسالته )١( 
.٢٤ص: مها، الإسلام 

.٢٨ص؛ الما;ق ر المصي. )٢( 
.١٢٨ص: الأشعري الخن لأيي الإسلامين ثالأت انظر: )٣( 
المواجيغالب للدمحور: معاصرة فرق )٤( 



غمي

تالبيع أهل من الملمين جماعة فارق من أول كان راولهذا الإملأم! 
المارقون((الخوارج 

عديموالمهم، قاليلو الأحلاف الأعراب من الشرذمة هذه زعمك 
المؤمنينأمير على حرجوا أنهم بالإسلام، العهد حديثو البصيرة، 

المساءأحد الجمل معركة في لهم يبح لم لأنه خهته ءلالما أبي بن علي 
عنيمحوه خهته معاؤية أطاع وأنه المال، أحد لهم أباح كما والذرية 

وقولهخهنه، معاؤية مع التحكيم قبل وأنه الؤمنين، أمير لقب نمه 
فأثبتاني؛؛.االخلأفة؛ أهلا كنت، ررإن ت للحكمين 
فيعليهم >جهتع ءلالم، أبي بن علي رد وقد واهية، أسباب هده وكل 

أيئالجهتع عباس بن اطة عبد و؛عث، ، المهروان قبل الشنه هذه كل 
هذهبعد كبير عدد منهم فرجع ، لمهاتهم عليهم ؤيرد محاورهم 

سنةالنهروان معركة في بقيتهم وبين بينه القتال نشت، ثم ، المحاورامت، 
الراسبي،ومإ بن الله عبد زعيمهم وقتل نكراء، هزيمة وهزموا ، ٥٣٨

بمسجدأحدهم قتله حتى >غهنه ئلمu أبي بن علي ْع حلاقاتهم وءللتإ 
بنيصد دللئ، بعد وموراتهم ومحاتهم منا واستمرئت، ؛ه، ٠ سنة الكوفة 

أمية.

تضيرهموفي هي، الصحابة حياة في كبير أثر الفرقة لهذه وكان 
هوالفرقة بهذه يرهم نففي تأثرا الصحابة أكثر أن ويلاحفل خصوصا، 

تيلي، ما ذلك مح، عته روي ما أمثلة ومن ه؛ وقاص أمح، بن معد 

Y٤٩/٣الخاوي برع )١( 
- ٥٨ص؛ البغدادي طاهر ين القاهر لعبد الفرق، يض الفرق، انفلرت )٢( 
الأونءانذلر:حاوة)٣( 



>ثهسر؛<المحابتممر ني اكسر سان الثاني: القمل  ج
)ؤبج-له؛ معد عن وقاص، أبي بن معد ن مصعب عن - ١ 

الخوارج(ت يعني [ Yl:0jj،Jl]يهء 

)نزلتت قال )جهثع أبيه عن وقاص، أبي ن سعد بن ممعمب، عن - ٢ 
آ'لآبجاق ومعول ووثوإث آس ^٧؛، جروأأؤ!ث وطك ت ة رورئالحفى 

٢)تاوالاوة:ممأ[('

أبي،على أقرأ ركنت قال؛ وقاص أبي ن معد ن مصعب عن - ٣
]اوك،ش:"آ«ا[،ؤشهللإةرألأيسم4 الأية: هده بلغت إذا حتى 
بعدئ:الخي الأية اقرأ بلإ، ا لا قال: الخوارج؟ أهم أسام؛ يا قلت: 

أبمننمم ئثم مم هلا خلت، ربهم ُثاقت كمثيإ آك;بم ٠^^! 
كفرهمكان النصارى، من المجتهدون هم نال: تالكهف:ه•؛[، ؤيياه 

ولاطعام الجنة في ليس : ونالواولقائه، ه بمحمد ربهم؛ بآيات 
بمدين أف عهد بنمحؤل ؤ الفاسقون: هم الخوارج ولكن ثراب، 
همأوكلف آ'لأرؤ ؤ، ؤينسدوت بجبمل أن يهء أثم أنز مآ ويمثلنوة مقنهء 

لاوقرة:يأآ[(أم.ألثثوت4 

؛أبت، يا عد: ل)قات< قال: وقاص أبى بن سعد بن مصم، عن — ٤ 

ولكنهملا، فقال: الخرورية؟ أهم أتلا4 آلاما ور فء 
قلوبهم(اممه فازاغ زاغوا قوم الخرورية ولكن الصوامع، أصحاب 

صتخريجه سق ، ١ ر 
صتخريجه سق )٢( 
صتخريجه مق )٣، 
صتخريجه سبق )٤( 

رثمالحاشية (، ٣٩٧)
رقمالحانية (، ٣٩٢)
ينمالحاشية (، ٣٩٩)
رقمالحاثية (، ٣٩٩)

.(٤)



فيه وقاص أبي بن سعد ض عن ذلك في روى ما أمثلة ومن ٠
ض:ما ذلك 

عبدأبا يا ترى ما ت الزبير ابن )نال قال! عون، أبي عن - ١ 
إلىوينصرفوا بالبيت يهلوفوا أن استأذنوا فإنهم الشام؛ أهل في الرحمن 
مننأثللم ؤوس فقال! فاجلس، وني، أحللغهم! ور الم فقال بلائهم؟ 

إلائرحئوئآ أن فز ع0 تا أولتلف لهآ ما ق نس،ن أسمهر فبما يلت أن آممب مسحي ثعع 
عواذْ،وأخافوا هث، اممه بت خت؛وا وند [، ١١٤]البنرة: ■ءآذمك^يم 

وغالبمراجعة، من سيئا فتراجعوا الله. عواذ أحافوا كما فأخفهم 
ا.اليوم(ر ذلك ومات فاصعلجع، المسور 

؟_ف_الافسهفي!

الحروريةرهم قال! خهثه الباهلي أمامة أبي عن ١[.  ٠٥صران؛ ألؤش،هتآو، 
بالشام(ر^.

أبيعهد في كان رأنه نفير! بن حمير بن الرحمن تمد عن - ٣ 
قوماستجدون إنكم قال! الشام، إلى وجههم حين الناس إلى ه بكر 

لأنفوالله يوف، بالمنهم الشيهلان مقاعد فاضربوا رؤؤسهم، محوقة 
بأنوذلك غيرهم؛ من معين أقتل أن من إلي أحب منهم، رجلا أقتل 

[(ل٣،.١٢تاضة:محتأأثاست4 الل4سيقول! 
ما)والله تقول! كانت عائشة أن الزبير، بن عروة عن - ٤ 

فىمحلعنوا الدين النفر نجم حتى اممه رسول أصحاب أعمال احتقرت 

دمشقتاييخ في اكر مابن أحرجه )١( 
 )Y( ،اكزيل معالم في الغري رواAY/Y.
.١٧٦١^التمر في حاتم أبي ابن أخرجه )٣( 



منلها،يحن لا قراءة وقرأوا مثله، نحن لا قولا فقالوا عثمان، 
تقاربواما واغ إذن الصنيع؛ تدبرت فلما ، مثلها يصلي لا صلاة وصلوا 
فقل!امرئ؛ قول حن أعجبك فإذا الله، رسول أصحاب أعمال 

تحفنكجيولا [، ١٠٥توبة؛ ]اله وأإمو؛يثون وموم خك، أثه حغوق 
لخ(ر".

عنعلثا الكواء بن افه عبد )سأل ت قال الهلنيل أبي عن - ٥ 
أهليا أنتم قال: ]الكهف:*ا-ا[؟ ص  ١٣ه: قوله 

حروراء(رأل
خههعليا الخوارج من رحل )نائي قال: ربيعة بن علي عن - ٦ 
نينملك بن يىطإقاقوإل فقال:المجر، صلاة في وهو 

فيوهو )جهم علي فأجابه [، l®:^jjl]ه لييئ ثن همالث وء؛ءلر( 
روم:ال] ه هفتويى لا 'أمح، تثغدلثا٤ حق امحق ؤبمو إن عخو ؤ : ملأ٠ ال

،ة(رم

عندعليا فسث، الشام أهل من رحل )حاء قال: مليكة أبي عن - ٧ 
آذيتالله؛ عدو يا ال: فقاس، عبابن فحصه امى، عبابن 

ؤأعداموآلآح-رة آلدتأ ن أثه ثغثم وثم؛ثولم أثت يردؤك أكن ^,1>؛ ه: الله ول رس
.لاذيته( حثا افص رسول كان لو ]الأحزاب؛يه[، عدادان-هيثايم' 

أفعالحلق قي والبخاري (، ٧٥٠)\إ٢'٦^ نه الصحابة فضائل في أحمد أحرجه )١( 
(.١٠ ٠٥٤)) AVU/nالضير في حاتم أبي وابن ، ٥٦ص: الماد 

\.yvl\Aايان جامع في الطري أحرجه )٢( 
\.y\ly'البيان جامع في الطبري أحرجه )٣( 
صحيححدث »_1 وقال: (، ٤٦١٨)\ T\/Tالمستدرك في الحاكم أحرجه )٤( 

يخرجاه،.ولم الإسناد، 





الفرقةهذه أفكار نشأت وفد غف|بلا،، اف بتقدير والمعاصي الكفر 
ممديد >هعش الصحابة من المتاحرين زمان في بالبصرة 

معبدبالبصرة القدر في نال من أول )كان ت قال يعمر بن يحيى فعن 
أوس حاجين الحميري الرحمن عبد بن وحميد أنا فانطلقت الجهني، 
عماألنا٥ فاممه. رسول أصحاب من أحدا لقينا لو ت فقلنا — معتمرين 

ه؛الخط-اب بن عمر بن الله عبد لنا فوفق القدر، في هؤلاء يقول 
عنوالأخر يمينه، عن أحدنا وصاحبي، أنا فاكتنفته المجد، داحلأ 

الرحمن؛عبد أبا قفلت: إلي، الكلام سيكل صاحبي أن فظننت، شماله، 
منوذكر — العلم ؤيتممرون القرآن، يقرأون ناس قبلنا ظهر ند إنه 

لقست،فإذا قال: أنف،. الأمر وأن قدر، لا أن يزعمون وأنهم -، شأنهم 
بهيحلف، والذي مني، برآء وأنهم منهم، بريء أني فاخرهم أولثلثإ؛ 

هؤؤالله قبل ما فأنفقه، ذما أحد مثل لأحدهم أن لو عمر، بن الله عبد 
أهلمن رجل بالقدر قال، من أولط إن ت وقيل ع بالقدر(ل يؤمن حتى منه 

عنهوأخذ تنصر، ثم فأسلم نصرانيا كان ، ١١ارمومن له! يقال العراق 
البدءةرهده الجهنى محبي 

بعضهمير نفوفي ه، الصحابة حياة في أثر البدعة لهل،0 كان وقد 
ه،عباس بن الله عبد عن هو إنما ذللن، في ورد والذي خصوصا، 

.١٧٤اكمفاتلالجرجانيص: )ا(
١^٦.لكهر-تاني والنحل وانملل ، ١٤ص: ليغدادى ١^^، ين المق، اننز: )٢١( 
والقا.روالإسلام الإيمان معرفة باب< الإيمان، كتاب، المحيح، في لم مأحرجه )٣( 

(.١٣٩٨)والمةللألكاش (، ٠٥٥)٦ا^0^ الث.رسةللآجري انظر: )٤( 



^^-زدءتي؛ج

ابنتوفي وقد متأ-م، زمن في الدعة هنْ ظهور ذلك مب ولعل 
يليما عنه ورد ما أمثلة ومن -؛ ٥٦٨ستة خهته عبامن 

ليسيقولون غانا إن ت عباس لأبن قال رجلا )أن طاومن• عن - ١ 
سيقولؤ الأية! هذه القدر أهل وبين فبيتنا عباس• ابن فقال إ بقدر الشر 
َكوبدءفو'لأد سث ين >رتا وثُ ء١ذاؤثا ولا أثمحقثا آ ٢^' ثاء ؤ ١^^١ افيي 

شوثإن نا ئتمم؛ عز نى عندحقم هز ض بأسغ حئ دبينّ ثن أؤ!رنث> 
ؤءشاءثهدُكم■ هك ه ولقإلى امتم؛ا[ عتالأذإلاألفلرنرإنأثده 

لالأتعام:هإ؛[(لا،.آية4 

كتابفي أحد إني يقول! كان )أنه ^؛4؛ همامن بن اش عيد عن —٢ 
ؤذوؤأمسلهم• يقال وجوههم، على المار في بمصون قوما هك اض 

فلاأراهم، لا ؤإني بالقدر، يكذبون كانوا لأنهم ]القمر:م؛[؛ ئوه 
بقي(لفيما شيء أم قيلتا، كان ء أمي أدرى 

الثقفييوسف بن الحجاج ظلم • عشر الماع 

وولي.، ٠٤١منة الج،ماعة عام الطائم، في يوش بن الحجاج وك 
عنه!الذهبي قال كما وكان سنة، عشرين العراق ولي لم الحجاز، إمرة 

شجاعة،ذا وكان للدماء، سفاكا خبيثا، ناصبئا، جبارا، ارظلونا، 

الضيرر حاتم أبي وابن (، ٢٠ ٠٧٣)ا؛/؛؛؛ الجامع في راشد بن سر أحرجه )١( 

 )Y( اليان جامع في اتجري أحرجهn.o/YY.
سدّيوالتاريخ واندء ، ٣٩٨-  ٣٩٥ص: شان لأبن ؤ المُاوفش: رجمته انظر )٣( 

YU/n  -عساكر لأبن دمشق وارخ ، ٤١s\rl\r  ِ٢٠٢.



^ه§هأإ<
قال؛ثم لالقر(ن،<، وتعظيم وبلاغة، وفصاحة، ودهاء، ومم، ؤإقدام، 
عرىأوثق من ذلك فان هك، اف في بنضه بل نحبه؛ ولا رانثنئة 

ولههق، الله إلى وأمره ذنوبه، بحر فى مغمورة نالت، حوله الإيمان، 
فىوتوفى ، والأمراء® الجبابرة ظالمة من ونظراء الجملة، في توحيد 
ه. ٩٥سة ن رمقا 

)جهته،الصحابة من عاصره مى حياة في أثر القنالم لحكمه وكان 
فال:نافع عن أيوب، رواه ما ذللتا ومن خصوصا، بعضهم ير نفوفي 

فقالحجري، في رأسه ه عمر ابن فوضع الخطبة، الحجاج )أطال 
تستطعلا فقال; عمر ابن فقعد اممه، كتاب بدل الزبير ابن إن الحجاج• 

فقال[، ٦٤]يرض: بمنقض تديل ^لأ الزبير: ابن ولا ذاك أنن، 
فيعليه أقبل فلما أيوب: قال نفعالئ،. إن عالما أونسن، لقد الحجاج: 

٠مكتؤ( ه؛ نفخاصة 

ؤه،الص«حادة عن المروي مقدار الثاكة: المسألة 
بالتاؤؤاالضير قي 

فيه الصحابة عليها اعتمد التي المصادر أقل من التاريخ يعتبر 
يلي:كما به التفسير افي تفاونوا وقل الكريم، للقرآن يرهم نف

الملأ،)؛(سراعلأم 
المدركفي والحاكم (، ١٧٧٥٩)ها/اأا اJيان جامع ني الطري أخرجه )٢( 

بممجا،«.ولم الشخن، ثرط >، صحح .^، ١٢»سا ونال،: (، ٣٣٠)١  ٣٧٠/٢



وصفيةودرامة حمتا الصحابة من الثمنرون 
ج

الأهوالعدد  هدالصحابي  م

٤٣ سهما ين الله همد  ١

٣ ْسامحودثمن الله همد  ٢

٢ ٌالكبن أنى  ٣

٢ اللهعد بن جابر  ٤

١ يكرألى لنت عائثة  ٥

١ Jنصرشدالأمج ٦

١ طابأي بن علي  ٧

١ حصينبن عمران  ٨

١ الحطاىلن عمر  ٩

حبرهو يالتاريخ ا يت نفنهء الصحابة أكثر أن الجدول من ؤيتفح 
لأحوالالجيدة لمعرفته ذلك ؤيرحع خهتع، عباس بن اض عبد الأمة 

فيأقوال عنهم يرو فلم ه الصحابة بقية وأما وأيامهم، العرب 
صحاسا.وتعوز واحد وعددهم يالتارخ، التفسير 

=قولا ( ٥٥)ع نهق الصحابة عند يالتاريخ للتفسير الكلي المجمؤع 
٠الصحايه تفر من ./'( ٠ و ر٦ 

-؛؛؛-أ!؛- ؤ:- 



إسرائيلبني بأحبار القرآن تفسير ! ثانثا
وحديثا،قديما عنه، بالحديث المصدر هذا ء العلما من كثير تناول 
فلنأحرى؛ تارة قضاياه وتعالج تارة، آثاره تجمع كتب فيه وصنمت، 

ومأتناول، تكراره لضرورة إلا بيانه سبق قد ما هذا بحثى فى أتناول 
٠ائل م، سأالمحدر هذا فى 

بالإمرايليات.المقصود الأولى؛ أ؛' 
النمير.في الإمرائLJادتC رواية من }خق الصحابة موقف الثانية! أق 
الكتاب؟أهل يسألون ه الصحابة كان هل الثالثة: -؛و 

الإسرائيليات،.ورواية تلقي في ه، الصحابة ؤلريقة الرابعة؛ ؛؛' 
والراملتين.تجهته العاصي بن عمرو بن الله عبد حبر ة: الخامأق 

القرانير نفمن الصحابة عن المروي مقدار ٠ السالصة أق 

إسرائتل•سم، باحار 

اسودبالإسرائيالياتالأور: المسألة 
عنهتحديث، ؤإنما المتقدمون، عنه يتحل.رؤثإ لم مصهللح الإمرائيلّات، 

ررتلكتعني• اصهللاحهم في وهي المحدئيزرآ،، الباحثين من عدد 
—،كنرة على — يهودية مصائر عن المقولة والأحاديثذ اؤلير الأس

التفسير،كتب في الإسراسليات في آخر رأي بعنوان• مقال الطيار مساعد للدكتور )١( 
فيهتطرق ، ٢٠٨-  ١٩١ص: الضير« وأصول القرآن علوم في أرمقالأت كتابه في 

الموصوع>بهيا تتعلق مهمة قضايا لعدة 
٣^١.ص؛ نعناعه، رمزي للدكتور التفسير كتب في وأثرها الإسرائيليات )٢( 



^^تيصبسم

الإملاءأعداء لسائس فعد البعض توصع كما —١١، قلة على - ونصرانية 
كيلك،الإسرائيليات قبيل من والحدسث، التفسير في وغيرهم اليهود من 

مامعفلم أن إذ ؛ غيرْ على اليهودي Jلهلااع التغلسب، باب من وذللث، 
أنكما يهودي، أصل إلى مصدره في يرجع الأسامحلير هذه من يروى 

حوارإلى عاشوا الذين اليهود من كان المسلمين بين نشرها من أول 
•المدسة في لمين الم

صوابطتحديد فى معاصرين رأيين عرض ا مالمسالة هده وفى 
المصهللح!هدا تحريف في لي يفلهر ما أبين ثم الإسرائيليات، 

الإسرائيلياتعرفت، وقد ربيع، آمال فللدكتورة الأول، الرأي أما 
التفسيرمجال في وبخاصة الإسلامي الترامث، إلى يحل ما اركل ؛ بأنها

لمما وأما عليه، الوقوف، يمكن يهودي ومصدر أصل لها روايايتإ من 
منوكان المعلق أو العمل يقبله ولا مصائرهم، في أصلا له نجد 

الخرافاتباب من فهو منهم؛ لم أمممن أو اليهود روايات 
والأططيراار٢/

أنهإذ تحيل؛ بالمأشبه تقييد عليه الوقوف بامكانية الدكتورة وتقييد 
علىله وقفنا فما وصنعوا، وبدلوا فوا حن قد اليهود أن المعروف، من 

لهنقف، لم وما الإسرائيليات، من كوته إلى أمكن فالنفس يهودي مصدر 

،١٤- ١٣ص■ الذمي حين لمحمد التمير في الإسرايلياُت، انظر؛ )١( 
،يالتفسير ة ونشأ ار'اا"آ، الرومي لفهد التفسير في الحديثة العقلية المدرسة ومنهج 
والموصوعاتوالإسرائيليات ، ٣٧ص؛ خليل أحمل لليد والقران المقدسة الكتب 

.٢٣ص؛ سهبة أبي لمحمد التفسير كتب، ني 
.٢٧ص؛ - العبرية والمادي اسة في دراسة - الطري تفسير في الإسرائيليات )٢( 



منيكون أن إما الاحتمالات؛ دائرة تحت فيظل عندهم محير على 
ولائمكنأحبارهم، من يكون أن ؤإما حما، اطير والأمالخرافات 

أيديهمبين فيما وجودْ عدم على بناء أحبارهم من ليس بأنه الجرم 
الأحباركب أن النير في ذكر الذمي الإك،( أن الطريف ومن الأن. 

الذميذكر ثم فيه، بما ؤيحاحهم معه، كتاب من اليهود على يقرأ كان 
بننهر بهم فمر الكتاب، ذلك تذاكروا )أنهم ت قرة بن معاؤية عن 

ألاقال! احتقر لما كعبا إن سقطتم، الخبير على ت ففال،، حوثسب، 
الكتاب،ذللئ، إليه فدفع أنا، ث رجل فقال، أمانة؟ على أأتمنه رحل 

منفخرج فاقذفه، وكذا، كذا مكان بلغت، فإذا البحيرة، اركب وقال! 
فأتىبه، أفرمحل لا كعب، ؤيموت علم، فيه كتاب فقال! كعب،، عند 

شيئا،أر لم قال! رأينن،؟ فما قال! به، أمرتني ما فعلت، وقال! كحنا، 
منألا فقال! عليه، ردْ حتى إليه ؤيهللسط يناشده، يزل فلم كذبه، فحلم 

المكان؛ذJائف أتى فلما محفينة، فركب، أنا، رحل! قال أمانة؟ يودي 
وأتاه،فقذفه، الأرصى، رأى حتى البحر، له فانفرج ليقذفه، ذمبؤ 

غيرتما موسى، على الله أنرلها كما التوراة إنها كعب* فقال فاحبره، 
إلهلا ! قولواولكن فيها، ما على يتكل أن حشستؤ ولكن بدلتج، ولا 
كعب،من القول ااوهاJا ! معلماالذهبي قال موتاكم(، ولمنوها اش، إلا 

بخلافعداها ما وأن تج، بدلولا غيرت ما النسخة تيلث، أن على داذ 
وجهعلى شيئا التوراة محن اليوم يورد أن تحل يالذي فمن ، ذللث، 

واض(^١،.كلأ المزلة؟ا الوراة أنها معتقدا الاحتجاج 

.٤٩٤ِ  ٤٩٣/٣اكلأءأملام سر 



منصحيحة خة نهده أن بيان — صحت إن — القمة هذه وفى 
قلالبحر في الأجمال كعب منها وتخلص متاحر، زمن إلى بقيت التوراة 
قدكعب محللأب أحد أو ، الصحابة أحد يكون أن يستبعد ولا موته، 
مصدرمعرفة فيستحيل ، دللعلى وبناء كعب، من محمعه ّيقا منها روى 

فبانيعيد، زمن منذ منها يخلص قد إذ الآكتاب، هذا من وصلتنا رواية 
وتتبعتحريف في الدكتورة عليه ارُت، ّالذي المنهج خط[ يذللث، 

فىكتب ما أقفل من نفلري في الثحمئ، هذا كان ؤإن الإسرائيليات، 
ومنالعلمية، بعض من فيه مما الرغم على الموضع، هذا 

بسهلهامحل هدا ليس عديدة مواصع في العلبري الإمام على تجنيها 
ذكرتفقد بامجمد، محمد بنت نور فلاإباحثةت الثاني الرأي وأما 
فقالت!الإمحرأئيليات تحديد صوايعل 

الإثارةأو الإسرائيلي، بالمصدر التصريح الرواية في يفلهر أن — ررأ 
تنبئالتي التمريفس صغ من صيغة بأي إيرادها أو زعموا، • بقوله إليه 
حديت،أو• لنا، ذكر الراوي! كقول الرواية؛ بمصدر الووق عدم عن 
ذللث،.نحو أو بلغنا، أو! 

وذللث،مجال؛ فيه للرأي ليس غيبي أمر على الرواية تشتمل أن - ب، 

أننفي في وزورت، نسختي، ثلزة على العلمية الأحطاء هازْ دونت، فد كنت، !١( 
أهلملتقى العنكبوب الشبكة على منشورا مقالا وجدت ثم مقال، فى أجمعها 

يعصىوبتان الطبري تفسير في الإّّرائيليات لكتاب وعرضن ت بعنوان التمسير، 
فيهنبه سليمان، صالح محمد ت للدكتور اه،  ١٤٢٨^• j/YUبتاريخ عليه® الماحي 

المتخصصين،ليحفي عالمية مشاركات وفيه البحث،، هذا فى المآخذ أبرر على 
رابطوهذا القتال، المؤمنين اض وكفى الأفكار، توارد على هث اممه فحمدن 

http://vb.tafsir.net/lafs؛rl0048/#.VAxV8cJ_u4ت المقال 



القمصعن أو الخليقة، بدء عن تماصيل ذكر في الرواية تكون كأن 
نكارةعلى اثت<اوت، أو المبهمات،، تعيين أو الغايرْ، لأمم ا في القرآني 
المحشر،ؤيوم والمار الجنة أمر على حتى أو العقل، تحيلها يوغرابه 

ه،المي عن مرفوع خر ذلك في شت ولم %ث، الله عن وبعضها بل 
فيزعموه ما مثل الفاسدة الكتاتحح أهل عقائد إحدى على اشتملت، أو 

هن؛الأنبياء مع أدب، محوء على اشتملت، أو ار؛ه، روح أنه هل عيسى 
فضيلةأي وكتفي بخير، بياء الأنيذكرون لا الكتاب، فاهل 

مماالموصوعاتخ فهده .ل، إسماعيل يعادون هم إذ ؛ .؛ لإمحماعيل 
حالةفي ذللق، ؤيثثت، بل إسرائيل؛ بني عن بأنه الخير في شبهة نير 

والتكارها،لالمخالفة 

الأول:شقين؛ على اشتمل فقد الباحثة عند الأول الضابعل أما 
ه؛،الصحابة تفسير في جدا عزيز وهدا الإسرائيلي، بالمدر التمرح 

علىإلا أقف ولم مصدرها، تحديد دون للامحرائيلياتج روايتهم فغالبح 
لهارمروايتهم بمصدر فيها صرحوا معدودة روايات 

روايةمن نهك الصحابة ^^، ٠٠\ بعنوان حثة للبا الماجسعتير رمحالة مقدمة من )١( 
أمجامعة مجوع على موجودة وهي ا -٠ وتحليل درامة — التمسر في الإسراتيلسات 

إلاأوفق لم أش إلا عليها، الاطلاع تمنيت وكم واصحة، ليست وصورتها القرى 
بدراسةقامت أنها مقدمتها في الباحثة ذكرت وتد فقط، مقدمتها على للاطلاع 

المرويانبلغت حين في إسرابلة، رواية ، ٤٢١)وعشرين bحدى أربعمائة وتحليل 
توفيتوقد روايةإ تسعمائ من أكثر جمعي حلال من الصحاية عن الإسرائيلية 

المم؛الكليةإلى رمالتي تساليم يوم — ٥١٤٣٦لمنة عاش-وراء في الباحثة هذه 
وأمواتووالدي يتغمدها أن اف نأل كله.. الأمر بيدْ من فسبحان للمنايشة، 

برحمته.المسلمين 
(.٨٩٢-  ٨٩١)ص: لدلك الأمثلة بعض انثلر )٢( 



غيمي
هالصحابة إيراد وهو الأول، الضابط من الثاني الشق وأما 
بمصدرالوثوق عدم عن تنبئ التي التمريض صيغ من بصغة للرواية 

معدودةمرويات على إلا أقف ولم ابقه، كأبقا عزيز فهو الرواية، 
ففدالضاب3ل؛ هذا على الباحثة ارت مولو الصيغ، هذه فيها أوردوا 

أنإلا ه، الصحابة رواها التي الإمرائية الرؤيات من كثير فاتها 
الفابعلوهذا ، كلها لا ، جمعها فى الفوابعل ؛ع،ض هو ذكرته ما يكون 

الباحثةفلعل ، الإسرائيليات من التابعون يرويه فيما بكثرة موجود 
•أينا )فه الصحابة نمير على فخرجته ؛ذ>للث، تأُرت 

المتعلقالأول! أينا؛ ثقين على فاثتمل الثاني الضابعل وأما 
المرفؤععليه يثكل وطا فيه، للرأي مجال لا غيمي أمر عن بالإحبار 

إخباربين التفريق يمكن كيف إذ نه؛ الصحابة أقوال من حآكما 
تقويقرينة به وليي فيه للرأي مجال لا غيبي بأمر )جهبه الصحابي 

غيبيبأمر نجهته الصحابي إخبار وبين إسرائيل، بي عن له أخذه احتمال 
انرغ؟؟حكم وله فيه للرأي مجال لا 

منكونه احتمال لي ظهر ما ه الصحابة نمير من جمعت، أقول! 
احتماللي ظهر ما أينا يرهم نفمن وجمعت، ،، إسرائيل^ بني أحبار 
بالأمرليس صبعله فوجدت الإشكال، هذا حل وحاولت، ، رفعه 

للخروجومتنا سندا حدة، على رواية كل دراسة إلى يحتاج بل الهين؛ 

TT<{/\Oj(، ١٨١٣٤) 0٣١\إ\سري  jUlجا،ع في ^، JUالأ.ثوة بعض انظر )١( 
(١٨٢٠٦ ،)(١٨٣٤٦ ،)(١٩٧٨٩.)

رواية.( ٩٠٠)من أكثر بلغتف )٢( 
رداة•٢(  ٠٠)س أم بلغت )٣< 



النظروهى ألا رفعه، يحتمل فيما أحرى قضية وتأتى سليمة، بنتيجة 
وهذاالاجتهاد، إمكان عدم ظاهره كان ؤإن الاجتهاد فيه يمكن فيما 

يمكننيلا إنني ثم الاستنباط، وطرق بالأصول عارف، ءإت إلى يحتاج 
مناليسيرة الإلماحة هذه في التعلم سبل على دراسته محاولة حتى 

المرويالتا،هذه فى مريعة نفلرة حلال ومن أنتي إلا بحثى، حلال 
وهي!الإشكال؛ بهذا تتعلق اءتبارادت< عدة إلى النفلر ألمت، أن وددت، 

حئا؛بالرفع الأم على الحكم في والتام الشت، من بد لا أولا: 
الكذبمن = كاف وبحث، علم بغير عليه الحكم أو فيه، التسرع لأن 

إلغهثه شعبة بن المغيرة عنه روى كما قال. وقد افه.، رسول على 
فليتبوأمتعمدا علئ كذب من أحد؛ على ككذب ليس عالئ كذثا ))إن 

معاييروصحوا قد الحديث، علماء كان ؤإن ،، الوار((ل من مقعده 
برفعه،صرح الذي الحديث، لقبول التحرز في وغاية دقيقة وصوابهن 
محمدالشيخ يقول أولى، عدمه أو للرني محتملا كان فيما فالتحرز 

قبلمن يقال لا الكادم هذا كون قضية رروأما ه: ، اللهليفعبد عمرو 
كباربعض وجدنا ولكنا فيه، ريب لا صحيح تقرير فهذا الرأي، 

المواعغلفي أشياء تلقوا ربما الخعناب، بن كحمر ؤهر المحابة 
في. الحم، لإذن امتثالا الأحبار كعب أمثال من والترهيب والترغيب 

ابنوكان حرج((، ولا إسرائيل بني عن ))وحدثوا قال: حبث، ذللت، 
أيقناحدئوا ربما نهنئ وغيرهم وعائشة الأشعري موسى وأبو حول م

ملمانبأمثال الأمر ذللث، يختص ولم الكتاب، أهل عن بالشيء 

الميتعلى الياحة من يكره ما باب الجنار، كتاب الصحح، في البخاري أحرجه 



إلاالعض؛ يظن قد كما ه "كمرو وابن هماس وابن سلام بن اممه وهمد 
أهلميما لا بعدهم، فمن التابعين في ذلك، انتثر ثم أولثلثإ من كثر أنه 

ووهبكعبا ووحدنا منهم، والحكماء الزهاد ميما ولا والعراق، الشام 
النبيعن صح فيما لها نظير لا بأشياء يتحدثون وغيرهما منبه ابن 
آخرفي يكون وما والمار، الجنة وصفة القرآن، صور بعض فقاتل فى 

هالني من بتوقيف مأخوذ أنه على كله ذللث، فحمل = ذللئ، وغير الزمان 
معها،التعامل عند والتأني فيها، التثجت، ينبغي التي الأمور من 

العلملأهل يبني التي ائل المعظام ومن غمارها، في والخوض 
الكفيلةالدقيقة، العلمية الضوابهل لها وضعوا يحرروها، أن والتحقيق 

•ا؛ المتعان وحده والله يقله، لم يما المعصوم على التقول بايإ د ب
بداهة،صحته يشترمحل حكما، بالرني موقوف أثر على الحكم ! ناسا

احتمالعلى تدل قرائن هناك أن أم برفعه؟ يحكم هل ذللئ، بحد ينغلر ثم 
فالنفلرالإسرائيليايتج بخلاف إسرائيل، بني عن له هه الصحابي أخذ 

منخبر أي نقبل فلن لسنيها نفلرنا لو إذ منيها؛ في لا متنها، في 
مجاهيل.عندنا وهم الكتاب، أهل عن أصلا مرؤية لأنها أخبارهم، 
عنمرفوعا يصح أن حكما الخبر رفع احتمال يقوي ! نالنا

الصحابينفس عن موقوفا منه قريتا أو بلففله، يروى ثم ه، النبي 
هميب4االأثر يكن لم إذا حتى وهذا غيره، عن أو مرفوعا، رواْ الذي 

أوالمرفؤع، يلففله موقوفا الصحابي رواه لكن فيه، الاجتهاد ؤخ ؤي
منسماعه احتمال يقوي هذا فان كذللثه؛ غيره رواْ أو منه، قريبا 
'•قل قوله في للظلم المي ير نف؛ ذللئ، أمثلة ومن ه، الني 

٠٥٥.  ٥٤ص! كلها، محي روى مما وجمالة الميزان، في يس القرآن قلب حديث 



»i[aY;،L؛إيثهر تنمثوأ وؤ ءامنوأ  jS عنبخاري الأحرج فقئ [؛
إيثهروأ يلبءاموأولم أئن ؤ ت نزلت ))لما قال! خهنم عود مبن اض عبد 

ليسقال! ا ه؟ نفيظلم لا أينا اش؛ رسول يا قالنا؛ فلازهلالأنعام;آخ[؛ 
أولميشرك، ]الأذعام;آم[1 بفلزه ايمنهر تنبسوأ ؤرلتِ تقولون، ا كم_

لقلنأكنذئ إنكن اثو قه لا ؤ؛ييى لابنه؛ لقمان قول إلى معوا ت
ملمانعن بلمهله ير التغهدا وروي ، للفانت'آا[(( عظيره 

أبورواْ ما أيصا ذلك أمثلة ومن ، اليمان بن وحديقة ، الفارسي 
أرنآلكشب أئثا م هث! اممه ))قال قال! . الض عن له"' الدرداء 

بايناق مؤمنمم تقتصد ؤهمم لثهء ءلالر فمنهر عبادنا بن آصطفسا 
يدحلونالدين ذاولئكا بالخيرات سبقوا الذين فأما [، ٣٢]فاطر: ه ألئن 

اناحبون يحاسفأولثااثا اقتصدوا الذين وأما حاب، بغير الجنة 
طولفي يحاسبون الذين فاولئك أنمهم ظلموا الذين وأما يسيرا، 

يقولون!الذين فهم يرحمته، الله تلافاهم الذين هم يم المحثر، 
4إلى إتؤو ^١ إى ثثنن عقا أدم، ٢^ ف ثند -أ J_j  J!

أبيعن موقويا المعنى هذا نحو وروى ، [(( ٣٥-٣٤]فاطر: 
،•عازب بن الراء وعن ، فهته الدرداء 

(.٦٩٣٧)اورتد؛ن استابة ياب، الصحيح، في البخاري أحرجه )١( 
)٣(.رنم: الحاثية (، ١٩٤)ص: انفلر )٢( 
)١(.رقم: الحاشية (، ٢٣٢)ص: انظر )٣( 
)٢(.رنم: الحاشية ١(،  ٠٢٣)ص: تخريجه انظر )٤( 
)١(.ت رنم الحاشية (، ١٤٣)ص! تخريجه سبق )٥( 
)٣(,ت رنم الحاشية (، )١^١٥ص! تخريجه مبق )٦( 



توحدأن إسرائيل بني أحجار من الرواية كون احتمال يقوي ت رابئا 
يلي:ما القرائن هدم ومن ذلك، على تدل قرينة 

ومثالاو5تابرا،، أهل مصادر من مصدر في الرواية توحد أن - ١ 
وهوذوع\ الملائكة )حاءت قال! نجهتم اليمان بن حذيفة رواه ما ذللثاث 
فلمامعهم، فانهلالق الليلة، متضيموك إنا ! فمالواله، أرض في يعمل 
هد0أهل يعمل ما تحلون أما فقال: إليهم، التفتا ساعة؛ معهم مشى 

ساعة،مشى ثم منهم، أثر قرية أهل الأرض وجه على أعلم ما القرية؟ 
الأرضوجه على أعلم ما القرية؟ هده أهل يعمل ما تعلمون أما فقال! 

يعدبوهمألا أمروا وكانوا ، مرامت، ئلايثج ذللثا فقال منهم، مرا قرية أهل 
وء،العجوز ذهبنا عاليه؛ لحلوا فلما مرايت،، ثلايثح عليهم يشهد حش 

أحنفهل قوما رأست، ما قوما الليلة لومحل ف يضيففقالتح: قومها، فأنت، 
قال:اواُسج، على لومحل فحاجلهم يرعون، فجازوا قال: منهم، وجوها 

فيهق ربه ؛قهث جبريل واستأذن قده يقول: المابج، فلر مللث، فقام 
بثرفباتوا عميا، فتركهم يجناحه ءص جريل فضربهم له، فأذن عقوبتهم 
^جيبممتنأم،َة: قالواثم ليلة، 

قال:لهود:اه[، 

معلومالقوم من شاذة وهي حجر، فأصابها فالتفتتا محوئا سممتا أنها 

فمثلممادرمم، في ووحد أخبارهم، الني.من عن صح ما هذا على يشكل لا 
بثوبالحجر فرار بفحة الهي كإخبار المباحث، هذه تحن، يدخل لا هذا 

وحدهعريانا اغتل من باب، الغل، كتاب، البخاري، صحيح انفلر؛ .!، موسى 
عنصحن، التي إسرائيل بني أخبار جمع المفيد ومن (، ٢٧٨))/٤٦ الخلوْ في 

علىالتأكيد بزيادة محسومة النتيجة أن ثالث، ولا بمصادرهم، ومقارنتها ؤ^، النك، 
ذللثج.بخلاف، وحدمحت، إن بتحريفهم أو أحر، كما وحييت، إن ه صدقه 



ترحمته!ما التكوين مفر في الخبر هدا نحو وحاء ، مكانها( 
تبكرانيم أرحلكما، واغسلا وبيتا عبدكما بيت إلى ميلا سيدي يا 

عليهمافألح نبيت، الساحة في بل لا؛ فقالا: طريقكما، في وندمان 
فاكلأ،١١فطيرا وخبز صيافة لهما فصغ بيته، ويحلا إليه فمالا حدا، 
فيدخلوا الذين الكتاب أهل علماء أحد الخبن يروى أن - ٢

وأمثلةوغيرهما، نهك، الفارسي وسلمان ملام، بن كعبداممه الإملأم، 
ي"/ذك 

بروايةالمشهورين أحد أيصا ويرويه حبرا، الصحابي يروي أن - ٣ 
بنزيد رواه ما ذللث،! ومثال التابعين، أو الصحابة مجن الإسرائيليات، 

أيام،متة في والأرض موات، الحلق هك اممه )إن قال! لغهم أرقم 
وهو- الأحبار كمك، روى وقد ، سنة( ألقط مقداره يوم كل قال؛ 

فقال!الرواية هذه نحو - أسلموا الدين الكتاب أهل علماء من تابعي 
والأربعاءوالثلاثاء والاثنين الأحد يوم والأرض موات، الحلق، الأة )بدأ 

يوممن ماعة آحر في آدم فخلق الجمعة، يوم منها وهمغ والخميس، 
ّنة(رألفج يوم كل مكان فجعل قال! الجمعة. 

عدةإسرائيل بني أحبار من الرواية كون احتمال يمحقا ؛ حامنا
أمور:

)١(.رقم• الحاشية (، ٢٣٠)ص• تخريجه محق )١( 
ربيع،لامال الءورى« ير نفني >االإّراني0ِت، وانفلر: ٣، - التكوين محقر )٢( 

.٢٨٣ص: 
(.٣٢٠_ j(T\W(، ١٩٧-  ١٩٠)ص: انظر )٣( 
)١(.يمم• الحاشية (، ٥٤٧)ص• تخريجه محق )٤( 
(.١٧٩٧٣)ها/ه؛أ البيان حاح في الطبري أحرجه )٥( 



يدصغ؛؛ج

عاصرهابالعرب خاصة تاريخية حادثة عن الخبر يكون أن — ١ 
عصرهممن قريبة كانت أو ه؛ الصحابة 

كقصةالكذابون، وصمها التي اطير الأّمن الخبر كون يثبت أن - ٢ 
١^١٢.،

Iقولها في الباحثة ذكرته الذي الثاني الضابتل محن الثاني الشق وأما 
أمرعلى حتى أو العقل، تحيلها يوغرابه نكارة على اثتمالت، ءأو 

فييثبتا ولم هث، اممه عن وبعضها بل المحشر، ؤيوم والنار الجنة 
أهلعقاند إحدى على اشتي، أو ه، النبي عن مرفؤع خبت ذللث، 

علىاثتملتا أو الله، روح أنه عسى في زعموه ما مثل الفاسدة الكتاب 
وكنفيبخير، الأنبياء يذكرون لا الكتاب فأهل الأنبياء؛ ْع أدب سوء 

خلاذفمن .«، إسماعيل يعادون هم إذ ي؛ لإسماعيل فضيلة أي 
مثلفيها لأحدهم رواية على أقف لم ه؛ الصحابة ير نففي قراءتي 

أوالعقل، تحيلها ينكارة فيها لأحدهم رواية على أقف ولم ، هذا 
،محق،الأنبياء ْع أدب سوء أو الفاسدة، الكتاب أهل عقائد من عقيدة 

روايةفي ه منهجهم عن حديثي عند أوضح بصورة سأبينه كما 
الإسرائيلياتط.

))تلك؛ بأنها الإسرائيليات ف نعت أن لي يغلهر الإمحللألة هذه وبعد 
الكتاب،أهل عن ورودها الظن على يغلس، التي والأحاديث، طير ط ألا 

قلتهفإنما ؛  ٠١القلن على ارينيبا لت وتقييدي ، ير٠٠ يالنفعلاقة ولها 

(.٧٩٩)صرت التاريخ، التمير مبحث،؛ في ذللت، أمثلة انظر )١( 
نمةلنسق المجانيق نص، وانظر; ، ٦٦٣/١٨البيان جامع في الهلبري أحرجها )٢( 

للألباني.الغرانيق 



منئ نا بمح ر تما لا ا بعمحى تص،سما فى كبمر به قسا لوحود 

منكونها أو ،، تاريخ أو ،، حكمار \دوقو؛آ أو الإمرائليات، 
يحتاجهذا وتحديد ،، الكدابوزر وصمها التي والخرافات امحلير الأم

•حيرءح^ده لدراصمه 

J__يروى احياثا فلأنه بالتمسره؛ علاقة ارولها دت تقييدي وأما 
الشل الحكاية سيل على إسرائيل بني أخار من ■؛^١ ه الصحابة 

الأثرهزا يضع المفسرين بعض نجد ثم يغلهر، فيما تفسيرا به يفصد 
عملمن أنه إلا التفسير أوجه من حمن وجه وهدا لأية، ا ير نفتحت 

عننتحدث أننا وحنالما ، تجهنعر الصحابي عمل مجن لا واجتهاده، ر المف
علاقةله ما إلا منها يدرج أن ينبغي فلا ير التففي الإمرائياليات 

العام،بالمعنى الإمرائيليات مى متحننا تدخل كانتا ؤإن بالتفسير، 
الأيات،لبيان المفسرون فيه يجتهد مما كغيرها هدا قي والإسرائيليات 

منيعد كله فهدا ه، النبي إلى وصحيحة مرفوعة آثارا كانت، ؤإن حتى 
نال!)هنه ملام بن عبداش روي ما دللثط! ومنال المفر، عمل 

يصلكان من تقفر لا اف! كتاب لفي إنه بالحق؛ محمدا بعث )والذي 
بناف عبد أن يظهر، كما الأثر وهذا نورك(ر؛،، ؛ذلك فتهلفئ أباك 

ايةير نفقصده يفهم ما فيه وليس الحكاية، سبيل على يكره خهبد محلام 
الأحبار،هذه مثل حكاية في لهم الإذن باب من حكاه ؤإنما معينة، 

(.Avn-AUOص: انظر: )١( 
(.٨٠)• ص:انظر: )٢( 
وغيرطالغرانيق، نمة في كما )٣( 
انمراامتور0/ها"ير)؛(





فعنالثانية وأما ،، الآية((ر ]اوشرْ:آما[ ه أزل نبآ أف منا  ١٠ءؤ ! وقولوا
وحدثواآية، ولو عني ))بلغوا •' قال ه الّكا أن ُةهبم عمرو بن اذإه عد 
منمقعده قليشوأ متعمدا علئ كدب ومن حرج، ولا إسرائيل بني عن 

الار((رأا.

ثلاثةإلى إسرائيل بمي أحبار العلمائ فثم الأثرين؛ هدين على وبناء 
الللاستشهاد تذكر الإسرائيلية الأحاديث ارهلْ ت تيمية ابن نال أنام، 

بأيدينامما صحته علمنا ما I أحدها ام؛ أقثلاثة على فإنها للاعتقاد، 
عندنابما كذبه علمنا ما والثاني! صحيح. فداك بالصدق له يشهد مما 
منولا القبيل، هدا من لا عنه مسكوت هو ما والثالث؛ يخالفه. مما 
حكايتهاال'آ،.وتجوز نكدبه ولا به نومن فلا القبيل، همذا 

ه،اممه رسول لكلام الناس أفهم كانوا نه الصحابة أن سك ولا 
النبويةالتعاليم هذه منهجهم يغد فلم أوامره، اتباع على وأحرصهم 

منغالبها أن يتضح إسرائيل بني لأحبار وياتهم مر إلى وبالنظر السديدة، 
سرعنا٠في عنه المكوتت ال اثم الق

فيالإسرائيلية الأحبار هذه على يحتمدون جا الصحابة يكن ولم 
وزيادةاستئناسا يذكرونها ؤإنما حدا، قليلة أحيان في إلا القرآن ير نف

وتحليلحيد استقراء إلى يحتاج موصؤع وهذا لأية، ا تعنيه ما على 

التوراةتفسير من يجوز ما باب التوحيد، كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )١( 
(.٧٥٤٢) ١٥٧(،/وغيرظ بالعرية ه، اش كتب من وغيرها 

بميعن ذكر ما باب ئؤؤ، الأنبياء أحاديث كتاب الصحيح، في البخاري أ-حرحه )٢( 
(.٣٤٦١) SS'jiإسرائيل 

الخاويمجموع )٣( 



)جهنهعباس بن اف عبد فعن يوصحه؛ مثال على مأقتصر لكني دقيق، 
شآثمث يوءِ إلر عب لع؛ذا ربف ثأديك ؤوإد ت ه اش نول بر تقفي 

عالمهماممه بعث المهود )هم هال; الأمحراف:م>ا">[ له 
الخراجحبا نمب يكن ولم العياب، موء فهو الخراج منهم يجبوا العرب 

ه(لا،،الني ؤإلأ عنه، كث ثم منة عشرة نلاث فجثاه . موسى إلا 
فمر:ثم اليهود، بأنهم )عليهم( ٌ فوله في الضمير ر فأنه فيلاحفل 

لأيةا فمعنى هنا ؤإلى اليهود، من للخراج العرب أحذ بأنه ايآلاه  ٠٢٠^
يكونأن يحتمل حبرا يذكر ذللث، بعد نجدْ لم فيه، لبس ولا اتضح قد 
إلاالخراج جا نما يكن رلم ت بأنه إجماره وهو إّرائتزا، نما أحثار من 

التيالمعلومة وهذه عنه(، كم، نم ستة عشرة ثلاث فجثاه مومى 
المعنى.تغير لما تذكر لم لو لأية، ا معنى على زائدة ذكرها 

فعنالأحبار؛ هذْ هلرواية الصحابة بعض من النكير وجاء 
أهلألون تكيم، الملين؛ معشر )يا قال: نقيثع عباس بن عبدالله 

لمتقروونه باممه، الأخبار أحدث نبيه على أنزل الذي وكتابكم الكتاب، 
وغيروااتله كتم، ما بدلوا الكماب أهل أن اش حاسثكم وقد يشبج، 

أفلاقليلا، لمنا به ليشتروا افه عند من هو : فقالواالكتاب، ؛أيدأيهم 
منهمرأينا ما واش ولا أ مساءلتهم؟ عن اللم من حاءكم ما ينهاكم 

بناه عبد عن أيفتا وحاء ءليكم(لى، أنزل الذي عن يسألكم قهل رحلا 
لنفإنهم شيء؛ عن الكتاب أهل ألوا ت)لا قال: أنه ه عود م

(.٨٤٦٩)الضر في حاتم آبي ابن أحرجه )١( 
عنالشرك أهل أل يلا بابح الشهادات، كتاب، المحيح، في البخاري أحرجه )٢( 

(.٢٦٨٥)\ A\lTوغيرها النهاية 



ليسفإنه بباطل، تصدقوا أو بحق، تكذبوا أن إما ؛ صالواوقد يهدوكم 
المال(كتالية دينه إلى تدعوه تالية قلبه وفي إلا الكتاب، أهل من أحد 

أننجد امحي عببن الله عبد مرويات، فى ننلر نوعندما 
،يرْ تفمن ./'( ١ )٠ العئر قرابة حازت قد عنه المروية الإسرائياليات 

من)A./( قرابة الإسرائيليات حارت خهغ عود مبن الله عبد وكدللث، 
تناقض،طثموه ما وبين نهلروه ما بين يكون أن وكلأ وحاشا يره! نف

ابنعن الأثر هذا نتع على حرصت، ررلقد I اليليار اعد مالدكتور يقول 
ذلك،مح، ء بني، أظفر لم لكني مقحودْ، يبض بشرح أظفر لعلى عباس 

يقوله هماس اض جعلت التي الاحتمالات تبض في اجتهدت وقد 
•أولا • منها لي ففلهر إسرائيل، بني عن الأحد عنه ورد قد أنه هع هدا، 

شؤعمعرفة أو عندهم، بما الاهتداء طلمؤ يريد ائل المسيكون أن 
هذهلأن الأحبار؛ من غيرها دون القائد بعض معرفة أو جل، اممه 

الأحبارأما حبره، في المعصوم غير عن توحد أن يجوز لا الأمور 
علم،عليها يبتى ولا تكذيبه، ولا تصديقه يلزم لا مما فإنها الأحرى 

كثرةرأى أنه •' ثالثا له. متأحرا رأيا يكون أن I ثانثا هدى... فيها وليس 
.الباب،،ا هلءا يد أن فأراد إليهم، الرحؤع 

واضهماس اض قولي بين تعارض ولا إشكال لا أنه يغلهر والذي 
منهمافالنهي الإسرائيليات؛ من القدر لهدا روايتهما وبين ه، عود م

ابتدأوالو فيما عنهم التحديث، عن وليس الكتابج أهل محوال عن جاء 

البيانجامع في والطجرى (، ٢٦٤٢٤) T\T/oالمصغ_، في ثسة أبي ابن أحرجه )١( 

• ١٠٨- ١٥٧ص; تيمية، لأبن اكص أه>ول، في مةا-مة ثرح )٢( 



معرفةأو عندهم، بما الاهتداء طالب يريد السائل كون وأما بالخبر، هم 
علىتماما يستبعد مما فهذا العقائد، بعض محرفة أو هق، اش شؤع 
بعضولو عنهم لورد صبحا هدا كان ولو ه، المحابة جيل 

يقصدأن إلا ذللث،، في عليها الأستاد يمكن التي القليلة الحوادُث، 
وعندئذالتابعين، لجيل لقهته عباس ابن من الكلام هذا توجيه الدكتور 

بحث،.إلى المسالة تحتاج 

لمنالتيواصحا تطبيما فيه فرأيت، نتيت المحابة سير تفتاملت، وقد 
قليلاإلا الكتاب، لأهل موالهم يكن فلم ؛ تي، مسعود وابن هماس ابن 

وهىالتالية، ألة المفى ابينه مما وهذا محدودة، نقاط وفي جدا، 
•لاهميتها افردتها أينى بيد الة الملهذه متتمة 

هالصحابة كان هل الثالثة: المالة 
الكتاب،؟أهل ألون ي

بخصوصالكتاب أهل مع وتحاملهم ه، الصحابة طريقة تأملتا 
هالّك، لهم رسمه الذي للمنهج واصحا امتثالا فرأيت، القضية، هذ0 
أنمن فالرغم إسرائيل، بني عن وحكايتها الأحبار هذْ تلقى في 

أننيإلا رواية، عمائه نمحن أكثر بلغت، قد للاسراثيلياتج مرؤياتهم 
إلاالكتاب لأهل منهم أسئلة بينها من أجد فلم ، ا أثن تتبحتها 
زكنىبالتفسير، متحلقة كلها وليت العشرة، تعدو لا معدودة روايات، 

لأهلنهئ الصحابة سوال، حقيقة بيان في زيادة هنا للتمثيل سأوردها 
فيكانت، أيما القليلة الأسئلة فهذه ذللثج من الرغم وعلى الكتاب، 



المواطنهذه حمر حاولت وقد معثنة، ولأهداف محدودة مواطن 
Iيلي كما المواطن فكانت والأهداف، 

ماذلك أمثلة ومن الكونية• الحقائق بمص عن السؤال ولا؛ أ٠ 

إ-ر 

قال:- ه عباس ابن مولى - جهفم أبي سالم بن موسى عن - ١ 
الرعدفقال: الرعد، عن يسأله الجلد أبي إلى عباس ابن )كتب 

ش،(لا،.

ه-ذالا:هماس ابن مولى - جهغم أبى مالم بن موسمح، عن - ٢ 
البرقفقال: البرق، عن يسأله الجلد أبي إلى ماس ابن )كتب 

اّء(رو

خهتهعباس بن عبداممه )سمعت، قال؛ حاصر بن عثمان عن - ٣ 
عباس:ابن فقال حامية((، ررعين فقال؛ الأية، هذ0 معاؤية قرأ يقول: 

فارملأقال: بينهما، كعبا فجعلا قال؛ [، ٨٦]الكهف: إنها 

فيتغسب، فإنها الشمس أما ؛ كعب،فقال ألاه، فالأحبار، كعب إلى 
الطين(لم.والثاط: هماس. ابن قال ما على فكانت ناط، 

بناف عبد )رأيت قال: الجهض محب بن اف عبد بن معاذ عن - ٤ 
عباس:ابن أله فعليه، لم ف_، كعب امأْ ابن - سع به مر هماس، 

إنيقول: سمعته نعم؛ قال: شيئا؟ حاب الفي يقول كعبا سمعت، هل 

(.٤٣٤) ٣٤المان؛/•جامع في الطري أسجه )١( 
البيانجامع في الطري أحرجه )٢( 
اليانجامع في الطري أحرجه )٣( 



ماء؛المن الماء ينزل حين المحاب لولا المطر، ماال الخاب 
العامتنبت ت الأرض في يقول كعبا سمعت نال! عليه. يقع ما لأفسد 

منينزل البذر إن ت يقول سمعته نحم، قال غيره؟ قابل وعام نبايا 
.يقوله( كعب من ذلك سمحت عباست ابن قال الماء. 

تيلي ما ذلك أمثلة ومن ت المبهمات بعض عن الموال I انيا ث٠ 

•تميم بمي من رجل رحدش ئال؛ ارحمن ب بن القاسم عن - ١ 
أدب،مها أكل التي الشم؛ ص ال الخلل أي إلى كب ماس ابن أن 

الشجرةعن سألتني الجلد! أبو إليه فكتب عندها؟ تاب التي والمجرة 
عدهاتاب التي المجرة عن ومألتتي النبلة، وهي آدم، عنها نهي الكب 
٢•الزيتونة(ل وهي آدم، 

إلاالقرآن من شيء أنزل )ما •' قال ئجهغ عباس بن اف عبد عن - ٢ 
أدرىلا فإني ]الكهف:ه[، ؤوآزفر4 إلا: آيات؛ أربع إلا أعلمه، وأنا 

ؤز>ثاواو: منها، حرجوا التي القرية أنها فزعم كعبا، ألتإ فهو، ما 
الرحمة.ولكنها الحنان، ما أدرى لا قال: [ ١٣زمر^!؛:

•هث اه قال الزقوم، أقلنه ولكني هو، ما أدري لا لين والغ
الموقنهو والأواه: قال: [.٤٤حان:"؛؛-]الو 4 الأمم ممتام ألر؛رم محق 

ُاسة(رم.

(.١٤٧٦) yyo\/التمر في حاتم ايي ابن أحرجه )١( 
الإناد•وهذا شاكر: أحمد ونال (، ٧٢٣) ٥١٧/١المان جامع في الطري أخرجه )٢( 

تجم"•بني من الرجل لجهالة تجف؛ 
.٣٠٧؛/حمب. بن عبد إلى المنثور الدر في السيوطي عزاه )٣( 



الأية،معنى على الزائدة التفاصيل بعض عن وال الثالثا! ه
يلي؛ما ذلك أمثلة ومن ت لأنيياء ا بقصص يتملق ما حاصة 

سلام،بن اش همد إلى هماس ابن )جلس قال؛ مجلز أبي عن - ١ 
بناض عبد فقال الطير؟ بين من ليمان تقعده لتر الهدهد؛ عن أله ف

تفمال الماء، بغد ما يدر فلم له، ير مفي منزلة نزل سليمان إن ملام! 
تفقدْ(رمحين فداك الهدهد، : قالوااناء؟ بمد علم يس 

•اليهود من لرجل هه علي رقال قال• يب المبن معيد عن — ٢ 
محادئا،إلا أراه ما فقال; بحر، الفقال; جهنم؟ أين 

.( — مخففة — ٦[ التكرير: ل سجقه ألحار ^ؤإدا ٦[ ت ]الهلور آلتنمره 
قالخهتع سفيان أبي بن معاوية رأن هلال! أبي بن معيد عن . ٣ 

لهقال بالثنايا؟! خيله يربْل كان المرنين ذا أن تقول الأحبارت لكعّ_، 
ؤةاوث؛نَلإ،محقال: قق اف  jpذاك؛ قلت كنت إن ه: كب 
]الكهف;أ\ر[(لص.تثا4 

سلامبن اش همد إلى هماس ابن رجاء قال: مجلز أبى عن - ٤ 
القرآن؟!تقرأ وأنت، تسألني قال! ئلاث،، عن أسألك إني فقال! 

وأالككان؟ ما عزير عن وس كان؟ ما نح عن أسالك نعم؛ قال: 
كانفانه يع أما قال! الهلير؟ بين من . سليمان تفقده لم الهدهد عن 

)١(.ينم• الحاسة (، ٣١٩)ص; تخريجه سق )١( 
.ioAjyyالثان جاع في المليك، أحرجه )٢( 
(.١٢٩٤٣) yr\rlUاشر في حاتم أيي ١^، أخرجه )٣( 
كانراه الصحابة أن على واضح دليل سلام بن اممه عبد من العبارة بىذْ وفي )٤( 

يكنلم موالهم وأن ه الّك، أٌرءم كما إمرابل يني عند ما عن بالقرآن يتغنون 
ممزا.



خدصفت؛ري

فاشتدالأحبار، من فتية وسبى الناس، على ظهر العرب من رجلا 
والهتكمدينكم ترك محي I محالوا ، تبعا الماسخ فأنكر ، دعائهم أودارن-ج عليهم 

تحرقالتي النار وبينهم بيننا ! فقالواتأمرون؟ فما أو تمولون فما 
فرصواأصحابه على ذلك فعرض الصادق، منها ؤينجو الآكاذب، 

فألقوافيها، يدخلوا أن الفتية فأمر المار، إلى نح بهم فعمد بذلك، 
المارمفعتا يدحالوها؛ أن أرادوا فلما أعناقهم، في مصاحفهم 
فيحلوها،ليحلها، I نح فقال فنكصوا، ^،/١ فوجدوا وجوههم، 
أنأرادوا فلما يدخلوها، أن قومه أص ثم مضوا، حتى عنهم فانفرجتا 
أنئع بهم فأمر فنكموا، ، ^٥٠١ فوجدوا وجوهم، يدخلوها؛ 
بهم،فأحامحلتا تومْلوها، حتى لهم فانفرجت، فدخلوها، يدخلوها، 

ظهرلما فإنه عزير وأما صالحا، رجلا وكان يح، فأسلم وأحرقتهم، 
المصاحما،وشقق المقدس، بيتا خرب إسرائيل بني على بختتمر 
يشربعين له وكانتا الجبال، فى توحش عزير وكان المنة، ودرسحا 

بالمرا٥فيصر رب، لجاء فلما امراة، العن عند له محمجلتا منها، 
!قالت،يبكيلث،؟ ما ث قال تبكي وهي أتاها العهلس جهده فلما فانصاع، 

يرزق؟-وذكرفكان لا، قالت،1 يخلق؟ كان قال! ابني، على أبكى 
قومى؟وأين I قال ا قومك٠؟ تركت، هنا ها باللث، ما ! قالت،— الحدين، 

فجعلفدخلها، قال! لمومك، تبلغ فيها فامش العين هده ادخل قالته! 
الموراهلهم فأحيا قومه، إلى فانتهى علمه، في نيد إلا قدمه يرفع لا 

الماء،بعد ما يدر فلم منزلا نزل سليمان فإن الهدهد وأما والمنة، 
تفقده(أذلك، فعند الهاوهل، ! فقالواالماء؛ بحد عن أل ف

١\الأ-خ.دمشق -اييح ماكرش وابن , TTv/yyالمان جامع في الطري أخرجه ;١( 



هوهال! عدن؟ ما ت لكعب قال هت عمر )أن ت الحسن عن — ٥
حكمأو شهيد، أو صديق، أو نبي، إلا يدحله لا الجنة في قمر 

سل(ر".

بهذهملينة التوراة كانت، حسن، الموعظة؛ لطالسخ المزال ت ابنا ر٠ 
عندركنت، ت قال الأحبار كعب عن روي ما I ذلك أمثلة ومن ت المواعفل 

المؤمنين؛أمير يا I فئلت، كعب، يا خوفنا فقال! الخهياب، بن عمر 
خوفنا.ولكن بلى، قال: رسوله؟الآ، وحكمة اض كتاب فيكم أوليس 

لازدريتنبيا؛ سبعين بعمل القيامة وافبت، لو المؤمنين؛ أمير يا قلت،؛ 
-_i-،J ، جهنممن فتح لو لمومنين؛ ت قلت، زدنا، قال! ترى• مما

منيسيل حتى دماغه لغلا بالمغرب ورحل بالمشرق ثور منخر قدر 
يومزفرة لتنقر جهنم إن المؤمنين؛ أمير يا قلمت،! زدنا، قال! حرها. 

ركبيتهعلى جاسا حن إلا مرسل سي ولا مقرب مللث، يبقى لا القيامة 
مي،نقنفي رب فيقول! ركبتيه على جاثيا ليخر خليله إبراهيم أن حتى 

المؤمنين؛أمير يا قلمن،! مليا، عمر فأطرق نفي، إلا اليوم أسأللثح لا 
هذهفي اش قول قالخن،! كيف؟ قال! اض؟ا كتاب في هذا تجدون أوليس 

الوننر عيك ما ئني، حفل رمى مس؛ا عن عمندثر دمي( ًتقل ذك ونآ ت ة يألا 
،.١[(أ ١ ]المحل:١ يظ-د!وثه 

فقدالكتاب؛ لأهل الأسلة هد0 وراء من ه الصحابة أهداف وأما 

حميدين عبد إر المنثور الدر في اليوطي عزاه )١( 
)٤(.رقم: الحاشية (، ٨٨٥)ص: الأبق اسق انظر )٢( 
٢٣٠ o/Uير الخففي حاتم أبي وابن (، ٦٤١) ١٠٠ص: الزهد في أحمد أحرجه )٣( 

ب،أبي، وابن المارك، ابن إلى: الخثور الدر في السيوطي وعزاه (، ١٢٦١)١^
إ0 ر المتن. وابن ، حميل. بن وعبد 



^^ئص؛فر؛<
إماكان الكتاب لأهل سؤالهم أن مرؤياتهم تنبع حلال من لي ظهر 

وإْاتصديقهم، مبل الإسلام مريعة على عندهم ما وعرض لاختبارهم 
ؤإما، مابما منهم سمعوه محي عما طلابهم بسؤال يروونه مما للتبن 
هدفعلى كل ؤإليك لأية، ا معنى على الزائدة التفاصيل بعض لمعرفة 

Iتوصحه يامثلة حدة على 

علىعندهم ما وعرض لاختبارهم الكتاب أهل سؤالهم أولا! أو 
'يلي ما ذلك أمثلة ومن * تصديقهم قبل لإسلام ا ثريعة 

همحئءؤكث1ا عمرا عند رجل )تلا ت قال )جهثه عمر بن افة عبد عن - ١ 
هد٥نفير عندي I كعب فمال ، [ ٥ ٦ اءI لن١ ] جلوداعير؛ثاه بدلهم جلودهم 

كمابها جئت فإن كحب؛ يا هاتها فقالت الإسلام. قبل قرأتها ية، ألا 
الإسلام!قبل قرأتها إني قال! صدقناك، ه؛ اه رسول من سمحمت 

الواحدةالساعة في اء:ا"ه؛ا ]الم^;٥١^ جنودا جنودهم 
ه(الله رسول من سممت، هكذا عمرت فقال ا مرة ومائة عشرين 

اليهود•من لرجل لههتء علي رقال قال! المس، بن سعيد عن - ٢ 
صادئا،إلا أراه ما فقال؛ بحر، الفقال! جهنم؟ أين 

-مخففة - ]اككوير:1[ ث؛َت4 ا'بم ؤثإذَا اثتءور4 
أمثلةومن طلابهم؛ خلال من يروونه مما للشت، لهم سؤ) ؛ ثانياأو 

ير:ما ذللث، 

ابنإلى المنثور الدر في يوؤلي الوعزاه ، ؛،/؛VTالحلية في نعيم أبو أحرجه )١( 
ْ•٦٩/٢مردؤيه 

 )Y( المان جامع في الطري أحرجهA/YY.؛،<



أليبغلة على عباس ابن )رأيت قال: الله عبد بن معاذ عن - ١
العامالأرض تنبت البذر عن كعبا سألث هل كعب امرأة ابن - ئبعا 

ماءالمن ينزل البذر يقول• كعبا سمعت ءالث الأحر؟ العام يصب لم 
رصدقث(ل ت قال الأرض. من ؤيخرج 

بنالله عبد )رأيت قال الجهنى حبيب بن اممه عبد بن معاذ عن — ٢ 
٠عبامى ابن أله فعليه، لم ف—، كعبا امراة ابن ~ تبع به مر عبامحي، 

إنت يقول مْعته تعم، قال! محسا؟ السحاب في يقول كعبا محمعت هل 
الماء؛من الماء ينزل حمن الم^.امحبإ لولا المهلر، غربال الحاثب 

العامت، تنثالأرض• في يقول كعبا سمحث ت قال عليه. يقع ما لأفسد 
منينزل البذر إن يقول! سمحته نعم، فال! غيره؟ قابل وعام نثايا 

يقوله(كعبا من ذللث، سمعت، عبامحي ابن قال ماء. ال

تلأية ا معنى على الرائدة التفاصيل بعضر لمؤعرفة سؤالهم ! ثالئا ءو 
.أمثلته سبقت، وقد 

ماينتقدون كانوا يل ؛ل.لك؛ نهي الصحابة يكتم، لم هذا، وْع 
للعقلمخالما أو غريتا، قولا منهم محماعيم لمجرد الكتاب أهل يرؤيه 
إبراهيمعن روي فقل. للثأرع؛ مخالئا يكون أن عن فضلا يعرفونه، ولما 

عالهفقدم الأحبار، نم، إلى ض الغالي يندب )ذهب قال: الخعي 
أنحدثني ل: فقا ، حينك، ما حدئنا خهنه: لل4 ا عبد له ل فما رجع، نم 

قالملك،. منكمب، على عمود بج والمهلالثحا، كقعلم، قهلم، في الخاء 

.٤٤٩/١٩البيان جاُع ني اتجرتم، أ-؛محه )١( 
٤٧٦)\إ0\لإ ثي حاتم أبي ١^، أحرجه )٢( 
(.٨٨٥)ص: ام )٠١( 



ئسكتما ت قال ثم راحلتك، بمثل رحلتك افتديت، أنك لوددت I اف عبد 
ؤإنأسقسثقال: ئم تفارقه، أن فاكادت عبد قلب ض اليهودية 

وهكدا، تدور( أن زوالا بها كفى [، ٤١]u^: زولأه أن وآمحش ألثمزب 
كعباعلى أنكر تجهتد عود مبن الله عبد أن الحادثة هذه في يتضح 

الأية،ْع نفلره في لتعارصه عنده؛ الرأي هذا استغراب لمجرد الأحبار 
إلاهو وما بعيد، أو قريب من ديني يأمر يتعلق لا الأمر أن ؤيلاحفل 

فيولا الدنيا في بها الجهل يفر لا الآكون حمائق من حقيقة عن حديثا 
الحديث،اللم أن مع الشديد، الإنكار هذا منه كان ذلك ومع الأحرة، 

والأجرامالأفلاك دوران من الأحبار كعّ_، حكاه ما يثست، عمرنا في 
دورانإن ثم الأرض، وجه على الحياة وصلاحية لبقاء مستا هى التي 

منالشديد الحرص لكنه زوالهما؛ يوحب، لا والأرض وات الما 
عقولوعلى الدين هدا على والخيرة الكامل، والتويع ه، الصحابة 

شائبة.أي من أبنائه 

هنأعائشة المؤمنين أم شأن في روي فيما أيقنا المعنى هذا ؤيتجلى 
كعناأن )نبشتا I قال، محيرين بن محمد فحن أيثا؛ الأحبار كعبط مع 

ةوهّ.موسى أحي بهارون ليس [ ٢٨]مريم؛ ءؤث؛أنتابيد،يم ت قوله إن I قال 
المبي.كان إن المزمنين، أم يا قال: كذبث. عائشة: له فقالت قال: 
قال:طة. مائة ستا بينهما أحد فإني ؤإلأ وأحبر، أعلم فهو قاله 

علىأنكرت هثا عائشة أن القمة هنءه في أيصا ويلاحفل ، فسكتتخ( 

جامعفي والطري (، ٤٧٨) ٨٨٧٨الحدث غرب دلائل في طي رفالأحرجه )١( 
AAyfy'المان 

.١٨٧/١٨المان جامع في الطري أخرجه )٢( 



صيضر، لا بها والجهل تؤخر، ولا تقدم لا تارب قضة في كعب 
يدلمما يقول، فيما لكعب تخطئة من الشديد الإنكار هدا منها كان 

الكتاب.أهل عن الأحبار هده وحكاية تلقي في شديد وويع حرص على 
هذهتجاه الشدة بعض فيه موقفا نهي الصحابة لبعض كان وقد 

المؤمنينأم الصحابة هؤلاء ومن يروونها، من وتجاه الإسرائيليات 
معالسابق موقمها في ذللث، ؤيتضح ه، سفيان أبي بن ومعاوية عائثة 
مليكةأبي ابن فعن كدللثا؛ خهثه عمرو بن الله عبد وْع الأجمار، كعب 

أنهفغلنش ها.ية، ها عائشة إلى كريز بن عامر بن اممه عبد )أهدى ت قال 
Iهؤ الله قال وقد ا الكتب يتتع • وقالت، فردتها )جهته عمرو بن الله عبد 

:لها فقيل [، ٠١]انمك؛وت:عنجتر؟بم ألخكنبثنق ، iHtأرلثا أثآ أتحؤح 
فيلها المنهج هذا تجلى وقل. ،، ففبلتها(ل عامر؛ بن الله عبد إنه 

إّرائل•بك، أجمار من رواية أي علك، لها أقف فلم مرمحناتها 

ؤه؛الصحابة طريقة الرابعة! المسألة 
الإسرائيلياترواية في 

لهمفوجدت الإسرائيليات، رواية في نه الصحابة طريقة تتبعت، 
وهي:ذك؛ في طرق ئلامحث، 

قليلةالتلريقة وهذه الكاب: أهل عن بالرواية التصريح ت ولا أ* 
مصدرها؛ذكر دون للامحرائيليات ه؛ الصحابة مرويات وأكثر حدا، 
يلى!ما الهلريقة هده أمثلة ومن 

دمشقتارح في عساكر ابن أحرجه 



لوط)كان ءال1 الأحبار كعب عن )جهته، جندب بن محمرة عن — ١
دقيقالوجه حسن أبيض رجلا وكان إبراهيم، أحي ابن وكان اف، نبي 

الناسأحن الثنايا، جيد الأصابع، طويل الأذن، صغير الأنف، 
وهو، لقومه أذى وأنله وأحكمه وأرزنه نه وأحصحك، إذا مضحكا 

حبث،عليه أرادوه الذي العفليم الأذى من بلغه ما قومه عن بلغه حين 
'خ[(رملمد;قديده ءادم  xs/cواو■4 أف بث يقول: 
ذجهق: قوله )في كعب: عن غيته، هريرة أبي عن - ٢ 

.إسحاق( ابنه من قال: ]اكا»ات;ب*ا[، ءد*ِيم 

ثال:نجهته سلام بن اض عبد عن هته، عباس بن اض عبد عن —٣ 
وولدآدم، بنات أجمل لوذا؛ • لها يقال جارية قابين مع حواء )ولدت 

أنكحتلث،فقال: أبيهما، إلى فخهلبا إقليميا، لها: يقال جارية هابيل مع 
زوجتك~' أعلم ض وا بيل ئا ل ويما — بين لما ل وقا لوذا، بتل؛ ها يا 

اشإن آدم: فمال أجمل، أحني بهذه أرصي ما نابين: فقال إقليميا، 
قربانا،فقربا ترصي لا كنت فإن النكاح؛ في بينكما أفرق أن أمرني 

يقبلمن قال: بيتنا؟ يقضى وكيف قال: بينكما، سيقضي فقربانكما 

له(لم.فهي ةر؛انه 

ٌه ولق)نى ه: عباس ن باش د بععن - ٤ 
القرية(أنها كع--، يزعم قال• تالكءض:آ[، ؛ؤرألرم>ه 

ى.وسكت (، ٤٠٥٧)؛Y/Y nالمدرك في الحاكم أحرجه )١( 
Y) ) ؛المان جامع في الطري أحرجهA'/Y.

 )Y"( دمشق ي في ماكر ابن أحرجه .TV
(.١٦٥٤) TYo/Yالتمر فى الرزاق مد أحرجه )٤( 



الكتابأهل كتب على باطلاعهم توحي بمبارة الإحبار • ثانيا ه
ماذلك في الأمثلة أوضح ومن جدا؛ قليل وهذا مباشرْ• عنها والرواية 

4،دشث ءايث ذر ؤ؛ل ت هق )قوله هماس.٥؛ بن اف مد عن - ١ يلي• 
شأنفي أنزل هق اف كان 1 محال [، ٤٩]العنكبوت: ؤؤ\' أفيى صدؤيي 
لهموجعله لهم، وعلمه العلم، لأهل والإنجيل التوراة في ه محمد 

ولاكتابا، يعلم لا Jخرج حين يخرج أن نبوته آية إن • لهم ففال آية، 
البيتان(الأيات وهى بيمينه، يخطه 

اشعلى I التوراة في )مكتوب قال! خهته عود مبن اممه عبد عن - ٢ 
،ّممعت، أذن ولا رأت، عين لا ما المضاجع عن جنوبهم تتجافى للدين 

ءروأعمانن مح( لْبجا ة مئ، ثلم ^٠؛^ ت القرآن في بشر• نلب على حطر ولا 
ءومثاكامإهلابة:يا[لم

الأكثرهو وهذا ت معين مصدر إلى بته ندون الخبر إلقاء الثا؛ ثه 
بعصها.سبق كثيرة ذلك وأمثلة للاسرائيليات، هي الصحاة رواية قي 

)هبهصن الط ين همهرو ين لفه ا همد حير الخامسة! المسألة 
دال؛ايلثنءص

اليرموكيوم وجد تههتع عمرو بن اممه مد أن الأثار بعض في جاء 
روىما ذلك ومن منهما؛ يحدث فكان الكتاب أهل كتب، من زاملتين 

/؛؛،.Y• jUlجامع ني اتجري أخرجه )١( 
 )Y( المان جاح ني انجري أخرجه•AY'/Y.؛
 )Y*( أصوللمقدمه الطيار اعد مالدكتور؛ شيخي ثرح من الميحث هدا خكرة استقيت

كماالشيح، طوحها التي الإشكالات بعض حذ وحاولت تيمية، لابن ير النف
■ستراه 



ه•عمرو بن اض لمد قال رحلا )أن أبيه؛ عن الهجري، لشبل عن 
يوموسقاك في وحدت وما ودعني ه ض ا رسول من سمعت ما حدثني 

لمونالملم ممن لم المت يقول الله رسول سمعت قال؛ اليرموك* 
وردتولكن يصح، لا الخبر هذا أن يظهر والدي ، ؤيده( لسانه من 

أهلمن خهه عمرو بن اف عجل أحذ على دلالة فيها أ-مى أحبار 
ولاللزاملتين، صريح ذكر فيها يكن لم ؤإن لكتهم، وقراءته الكتاب 
مماالسريانية، يقرأ خهض عمرو بن اللص عبد كان فقد ذللث،؛ في غضاضة 

تفال حاليفة بن ثريلث، فعن الكتان؛ أهل كتب، على الاطلاع له أتاح 
ماالاثار هذه ومن بالسريانية(ل؟،، يقرأ )جهته عمرو بن الله عبد )رأيت 

ش•'

الماسجمع القيامة؛ يوم كان )إذا بناكائ،هئ|،قالت ا-ءنءبادة 
•هق لله ا ويقول عؤى، الدا محهم ويالبصر، فينفيهم واحد، صعيد في 

- ٣٨]المّلأت:مموون.4 ظنَةا0لمحآةد را'لآوتين. آلثتل بجم ^^١ 
بنالله عبد فقال مريد. شيهنان ولا عنيد جبار مني ينجو لا اليوم [، ٣٩

فينهللمقالمار من عنق يومئذ يُخرج أنه الكتاب في نجد إنا )جهتع؛ عمرو 
إربعشت إني الماس؛ أيها يا فال: الماس ظهراني بين كان إذا حش مهنئا 
منييغتيهم لا بأحيه، الأخ ومن بولده، الوالد من بهم ا أعرفأنا ثلاثة 
جباروكل آخر، إلها الله مع يجعل الذي حافية؛ مني تخفيهم ولا وزر، 

فيغاية >ا1ساد0 محققوه; وفال (، ٦٨٣٥) ٤٢٧)/١ المني في أحمد أحرجه )١( 
الضافُ

أحمدلمند تحقيقه في شاكر أحمد وقال ، ٢٠؛/١ الطبقات في معد ابن أحرجه )٢( 
صحيح؛١.د إمنا ارهدا ت ٢٦/٦





^^وميزدصي؛ؤ

القاتلآدم ابن لنجد )ؤإنا ت نال خهتع عمرو بن اف عبد عن - ٤ 
.عذابهم( شطر عليه العياب؛ صحيحة قمة النار أهل بمامم 
إلىكريز بن عام بن اه همد )أهدي ثادت ملكة أبي ابن ص - ٥ 

ينتحت وقالت فردتها تجهتع عمرو بن الله عبد أنه فقلنت هدية، عائشة 
ثئقألمحكنب ؛i؛J،ic tأدآأننلثاةتحه،نى ؤأزلإِ هل! ه ١ هال وهد ا الكش-، 

فقبلتها(رآ/عامر؛ بن اش عبد إنه : لهافقيل [، ٥١لانمك؛وت; 
أهلساك من رههل في رانهللفت، هال! الربيع بن سليمان عن — ٦ 

اضرسول أصحاب من رجلا نفلرنا لو ! فقلنامكة؛ إلى البحرة 
منزلهفأتينا )خهثع، العاصي بن عمرو بن الله عبد على فدللنا إليه، فتحدثنا 

حجهؤلاء كل على ! قفلناهال! راحلة. ثلاثمائة من قرب فإذا 
هانهللمناهال! ؤْ. وأحبا ومواليه هو نحم، ! قالواعمرو؟! بن ش ا عبد 
قهلريينبردين بين واللحية الرأس أبيض برجل نحن فإذا اليت؛ الى 

عمرو،بن الله عبد أنتا ! فقلناهال! هميص، عليه ليس عمامة عليه 
الكتابهرأيث، وقد قريش، من ورحل ه، اه رسول صاحب وأنت 

منك،إلينا أءجّ_ا هال! أو إلينا، أحس، عنه نأخاز أحل وليس الأول، 
به...(لينفعنا أن الله لحل بحديثر فحدثنا 

تجهنه؛عمرو بن اللص همد رواها الى الإٌّّرائيلية المرويان تقعت وقد 
منكونه بيان من ة الخامالمسالة في بق موكما كثيرة، أحدها فلم 

(٩٠)يحدو لا عليه وهمت، ما وكل ، الإمرائيليايت، رواية في المتومملين 

١٧٣٧)٠ المان جامع في اممري أحرجه )١( 
.١٧م/*  ١١دمشق تأريخ في اكر عابن أحرجه )٢١( 
الأبقالمدر )٣( 



كغيرهكمنهج منهجه وكان بالتمير، لها علاهة لا ثلثيها من أكثر رواية، 
علىأقف فلم محابما، بينته كما الأحبار هذه رواية في نه الصحابة من 

فهمهمما كلها بل الإسلام؛ لشريعة مخالف أمر أو غرابة، فيها له رواية 
آية،ولو عني ))بلغوا ه•' قوله عنه روى الذي وهو ه، النبي إذن من 

فليبوأمتعمدا علي كذب ومن حرج، ولا إمرائيل بني عن وحدثوا 
تالمريسي بشر على ردم في الدارمي الإمام قال ، النار(( من مقعده 

أكثرمن وكان خهثه، العاص بن عمرو بن اض عبد على ادعست، ٠وكذلك 
يومأصاب أنه ل فزعمت، ، بذللث، معرومحا عنه، روايه ه الني أصحاب 
عنللناس يرويها فكان الكناب، أهل كتب، من زاملتين اليرموك 

أبهاؤيحلث، الزاملتين. عن تحيننا لا ت له يقال فكان ه، النبي 
حديثامن الزاملتين أصاب خهنع عمرو بن اش عبد كان إن المعارض! 

حديث،على الأمة عند أمينا ذللث، هع كان فقد اليرموك؛ يوم الكتاب أهل 
ولكنه، اممه رسول عن الزامكين في وحد ما يجعل لا أن ه النبي 

منه،سمع ما و. النبي وعن فيهما، وحد ما الزاملتين عن يحكي كان 
بجهللثج،عليه لأولن، كما ذاك على هذا ولا هذا، على ذاك يحيل لا 

قدخهنه عمرو بن الله عبد راكان ت تيمية ابن وقال ، عنه١١ ، iJLLjL_والله 
منهمايحدُئ، فكان الكتاب؛ أهل كتب من زاملتين اليرموك يوم أصاب 

ذللث،اافى الإذن س الحديث، هذا س فهمه يما 

بنيص ذكر ما باب عكلإ، الأنبياء أحاديث كتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )١( 
(.٣٤٦١)إّرابل 

عنده.الزاملتين حبر صحة عدم منها يفهم )٢( 
,٢٦٣٤/رالجهمي المرسي على سميي بن عثمان سعيد أيي الإمام نقص )٣( 

.٣٦٦/١٣الخاوي )؟(صجموع 



خصب_رءك

خهثععمرو بن الله عبد عند الإسرائيلية للمرويات تتبعي حلال ومن 
مرؤياته،على الغالس، وهو لمصدر، نسبته دون الخبر يروي تارة وجدته 

وتارة—، الأمثلة في سبق كما — مباثرة التوراة من له ياحدْ يصرح وتارة 
بنالله عبد عن روى ما ذلك! ومثال الكتاب، أحد علماء لأحد به ين

حينالغربي للبحر قال اممه )إن قال: الأحبار كعب عن ه، عمرو 
ؤإنيالماء، من ذيلث< وأكثرت، حالقالئ،، فأحسنت، حالقتاكه فد حلفه: 
فكثفويحمدوز؛ ويسبحونى ويهللوني يكبروني لي محادا فيك حامل 
وأجعلكمي،، على أحملهم إني اف نال أغرقهم، قال؛ بهم؟ تعمل 

فأحسنت،حلمتلث، فد الشرقي: للبحر فال ثم ذواحياك^، في بامكه 
يكبرونيلي عبادا فيلث، حامل ؤإني الماء، من فيلث، وأكثرت، حالقاك،، 

أكبركقال: بهم؟ فاعل أنت، ، فكيفويحمدوني؛ ويسبحوني ؤيهللوني 
والصيدالحلية الله فأءءلاْ وبطي، ظهري بين وأحملهم معهم، 

ههعمرو بن الله عبد رقال قال: حوثسب، بن شهر وعن ،، الهلسب،(ر 
البرد(مللث، تمفيق البرق كعب،: فقال البرق: عن كعبا نز لرجل: 

بنالحارين، عنه روى كما له؛ تضعيفه على تدل بصيغة يرويه وتارة 
ماله: )قك قال: ]الروم:؛[ بمج هق:قوله في هشام 

سع(لأو تسع أنه الكتاب أهل زعم قال: الضع؟ 
قال:أنه عنه روي ما ذللئ،: ومثال الخبر؛ بصحة يجزم وتارة 

أمرليصيبه أو ليرفحن فوالله الحجر؛ هدا وامحتلموا البيت، هدا )حجوا 

١٦/٥حاتم أبي ابن إلى المنثور الدر في الموْلي ءراْ )١( 
(.١٩٣\إ\0)الضر ش حاتم أبي اين أحرجه )٢( 
•Y/؛U.اuن جامع في الطري أحرجه )٣( 



الصحابةعصر ؛ي النمير سان الثاني: القمل 
ؤ
وسيرفعأحدهما، فرفع الجنة، من أهبطا لحجرين كانا إن ماء، المن 

فمهذا قلقل: مري، على م فمن قلت؛ كما يكن لم < jbالأحر، 
الكاوابج(لا،.عمرو بن اش عبد 

ؤهيالصحابة عن المروي مقدار السائمة! المسألة 
إسرائتلض بأحار التفسير من 

وتفصيلإسرائيل، بني، لأحبار روايتهم في، ه الصحابة تماوت 
ذلاث،كمايفى:

الأقوالعدد  هالصحابي  ٢
٠١٦١٠ عاواللهينباس ١

٩٢ مسعودين ض ا عد  Y

٤٥ طالبأنح، بن علي،  ١٠

١٨ العاصبن عمرو بن الد همد  ٤

١١ الخهناتن صر ن اش عد  ٥

١٠ كب ui}ي  ٦

٨ مالكنح، أنم،  ٧

٨ الخطاسين عمر  ٨

٧ ممحاد بن فه ا عد  ٩

٧ هريرةأبو  ١٠

٧ افهعد ين جائر  ١١

فيكما اعير في وانملراني (، ١٤١٤٩) YUo/Y"المضف، في ثية أبي ابن أحرجه :١( 
فياتجراني كله اارواْ الهيثمي: وقال (، ٥٤٨٤)؛Y/Y Y'نالهيثمي الزوائد مجمع 
الصحيح®.رحال ورجاله الكبير، 



وصفيةودرامة حمثا الصحابة عن المقنرون 
ج

الأهوالعدد  هالصحابي  ٢
٥ الفارمّىسلمان 

٣ الأشعريأبومومى 
٢ المانن حذيفة 

٢ أرقمبن لني 

فيواحد محول عنه روي م حمفقسمان؛ ه، الصحابة بقية وأما 
فأماذلك؛ في شيء محهم ثرو لم م وقإسرائيل، بمي باحمار ير التغ

بكرل-أبو • وهم صحابيا، عثر فاثنا واحد محول عنهم روي الدين 
عبدين والعباس الدرداء، وأبو ، عفان بن وعثمان ، الصديق 
جندب،بن وسمرة الباهلى، أمامة وأبو الصامت،، بن وعبادة 1لمهلاوء،، 

الححببؤ،بن وبريده سمرة، بمن الرحمن وعبد ثابت، بمن وزيد 

ه[.معد بن وسهل حاتم، بن وعدي 
منسوى الصحابة بقية فهم ذللث، في أقوال عنهم يرو لم الدين وأما 

نهي.بثا صحا وسبعون ثلاثة وعددهم أنما، تعدادهم ذكريت، 
علهت، الصحابة عند إسرائيل بتي بأحبار للتفسير الكلي المجمؤع 

■١^ الصحابة نمير من ./'( ١ ٠ ) ع قولا ( ٩٠٠)

أقواله■جمعت، ؤإنما مكتملة؛ ليت، أقواله إحماء في عاليها اعتمديت، التي الرسالة )١( 
شل.طه محورة حتى القرآن أول، من فيها 

أقوالهجمعت، ؤإنما مكتملة؛ ت، ليأقواله إحماء في عاليها اعتمدت التي الرسالة )٢( 
فقط.طه محورة حتى القرآن أول، من فيها 



الراعالمطالب 

والامتدلألالشل ين المترددة الصادر 

وتشمل:

النزول.وأحوال بأساب القرآن ير فن— 

العربية.باللنة القرآن ير فن— 

النزولوأحوال باسباب القرآن تفسر أولا 
الأية،معنى فهم في كبيرة أهمية له النزول سبب معرفة أن شك لا 
لاومعرفةتيمية: ابن قال ،؛ ١١معرذهعلى متومما الأية فهم كان إذا خاصة 
العلميورث بالسبب العلم فإن الأية؛ فهم على يحين النزول مب 

أرادلمن لازمة التنزيل أسباب ررمعرفة الئاطبي: وقال ، والمسنباال 
القرآن«ص.طم

شرفواقل. إذ أحد؛ فيها يشاركهم لم بميزة نهٍ الصحابة تميز وقد 

بمعرفة على معناعا يتوقف التي الأبان لمعرفة بحث إلى تحتاج المألة وهدم )١( 
(.٨٠٨)ص: انظر الزير، بن عروة عن روى ما أمثلتها ومن النزول، 
الخاوي>آ(بوع 

الموافقات)٣( 





بهيراد كذا؛ في لأية ا هدم نزلت ®وقولهم! تيمية؛ ابن قال لأية، ا لنزول 
لمؤإن لأية، ا في داخل ذلك أن تارة به ويراد النزول، بب حمأنه تارة 
فقولهذا، عرف وإذا كذا... الأية بهذه عنى تقول! كما السا، يكن 

كانإذا ، كن،افي نزلت، لأخر! ا قول ينافي لا كذا؛ في نزلت أحدهم! 
أنبه يراد الزول بأسباب ه؛ الصحابة ير نفوأغلِح ، ا؛ يتناولهما اللففل 
الحقيقي.السب، وليس الأية، في داخل ذلك 

يس-،أحيائا يعبرون ه؛ الصحابة أن المسألة هذ0 في الهلريف، ومن 
ماضيةوبأخبار يالإمراJياJيارتإ، متعلقة وقضايا حوادمثج فى النزول 

هذهعن تحكي الآيا١تإ كانت، ؤإنما ببها، يلأية ا نزول تحيل ي
)أنخهتع! عباس بن اش عبد عن روى ما ! ذللثؤأمثلة ومن الأحداث،، 

!قالوااممه، اتقوا قال! ريلث،؟ يملي هل موسى؛ يا ! قالواإسرائيل بني 
اتقواقال! ر؛لئ،؟ يمبغ فهل • ثالوا اش، اتقوا قال! ربالث،؟ ينام فهل 
نعم،فقال! ر؛لئإ؟ يصلي هل سألوك! موسى؛ يا هق! ربه فناداه اض، 

'■Wjبيه علك، ه اممه فأنرل ورطي، أسائي على وملائكتي أصلمح، أنا 
ابنوعن ،، آخرها(ر إلى [ ٥٦]الأحزِاب: أليإه بمّنيثعل، نميكنئ ؤإ0أق 

ض،بلغهم غزواتهم؛ بعقم، من المهاجرون رجع )لما قال؛ أبزى 
فيتجري ،دكام الأ-أي لبعض! بعضهم فقال )جهته، الخهلابإ بن عمر 

فقالالعرب،، مشركي من وليسوا كتاب،، بأهل وا لجؤإنهم المجوس، 
حلتؤا الخمر كاJت، وقد كتاب،، أهل كانوا قد )جهم! ءلاو_إ أبي بن علي 

فوقعأخته فتناول منها، ثمل حتى ملوكهم من مللثج فشربها لهم، 
ابتليثامما المخرج فما ويحلث،! لها! قال السآكر عنه ذم، فلما عليها، 

'ا/'اْ؛.العظمة قي الشخ أبو أحرجه )١( 



يددي؛دصي؛م

نكاحأحل محي اغ إن الناس؛ أيها يا فقل• الناس، احعلب I فقالت به؟ 
نكاحأحل فد الله إن الناس؛ أيها يا ت فنال حقليتا، فقام الأخوات، 
بهأتانا ما القول، هذا من اش إلى نبرأ إنا الناس! فقال الأخوات، 

ويحك،! لهافقال نادما، إليها فرجع اممه، كتاب، في وجدناه ولا نبي، 
النيامحل،عليهم هل ابفقالت! بدلك، يقروا أن علي أبوا ئد الناس إن 

فقال!نادما، إليها فرحع يقثوا، أن فأبوا الميامحل، عليهم هل فيففعل، 
السيف،فيهم فجرح أبوا فان اخهلبهم، فقالت! يقثوا، أن أبوا إنهم 

خدفقالت! الاس، علئ أبى قد ! لهافقال الاس، عليه فأبى ففعل، 
فاقذفهؤإلأ أم، فمن مملكتك، أهل عليها اعرض ثم الأخدود، لهم 

فيقذفه منهم يقن لم فمن مملكته، أهل عليها عرض ففعل،ثم المار، في 
٤]البروج: ١^٥ دك آم ؤا محدود فيهم! ه ا فأنزل الار، 

ممشآصمححوآسُء
[(١ ٠ - ٨ ]البروج: وآiؤيثته ألومنث0 قوأ أفي؛ إث لؤا يد قء لإ 

فيهالنزول وأحوال بأسباب التفسير ثمل فقد هدا بحثي في وأما 
تآمرين 

فيكان ؤإن منه، اشتق وما النزول لففل فيها رواية كل الأول! أق 
عفنييلا الوقت أن إلا ودقة، صبهل فيه وليس كبير، تجاوز هذا 

كانوما حقيقئا، سببا كان ما لتحديد حدة، على رواية كل لدرامة 
التفسيرمصدر تحت بذلك فيندرج لأية ا معنى في داخل أنه به المراد 
إلىتحتاج مسألة وهذه يغلهر، كما الأكثر وهو ،، والاجتهادل بالرأي 

XYU/nالمان جامع في اتجري أخرجه )١( 
=وهى Jالالكتوراة، العالمية رسالته في الخزيني خالد الدكتور دراسة نحو على وذلك )٢( 



فيهاالتي المرؤيات بلغت قد إذ مستقلة؛ دراسة وتحتاج وجهل، ومتا 
تقريبا•رواية ( ١٢٠٨)ه الصحابة تمسر في بالزول التمير 
منهايتضح أنه إلا بالمزول فيها يعبر لم التي الروايات لثاني: ا٠ 

أقوالدراسة أهمية يؤكد مما وهذا وحالها، الآJة نزول عن الحاJسثا 
لنزولالحقيقي بسا المنه المقصود كان ما لتحديد حيدا جق الصحابة 

هالصحابة يعبر ما فكثينا الأية؛ في لحوله المقصود كان وما الأية، 
النزولفي بالنزول يمرون ولا الحقيقي،، النزول غير في بالنزول 

)فيخهنه؛ عازب بن البراء رواه ما ت ذللثج أمثاله ومن الحقيقي، 
ذمنأوى4لا لءقرئآأ الجرن ؤهء تادؤلثاtu آك؟آكث ق)؛ I هث __ول_ه ن

ؤإنزين، حمدي إن محمد؛ يا فقالت رحل حاء نالت لالنجرات:أ[، 
فيهيكن لم ؤإن ١^٠٠^ وهذا \ش\م ذاك فقالالميه: لمن، ذني 

سببهي الحادثة هذه أن منه يفهم أنه إلا بالنزول الصحابي من تعبير 
،عطية وابن ، كالهلبري رين المقمن كثير قول وهو لأية، ا نزول 

وغيرهم•كثترأن، وابن 

وند—، التسعة الكتب حلال من — النزول أساب في ءالمحرر ت طبوعة م= 
إبراهيمحلول ت للباحث اه  ٤٣٢ستة محعود، الملك يجامعه دكتوراه رمالة نوثثت 
—الطبري ير ونفالتسعة الكتب خارج النزول *أسباب ت بعنوان الجزائري، سالمي 

عليها،أطلع ولم الرسالة، ثعلع ولم -•، التوبة سورة وحتى البهمة صورة من 
الموصؤع.لنفس تكملة أحران باحتان وسجل 

)١(.رقم• الحاشية (، ٥٦٧)صن' تخريجه سق 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

• YAY'/YYالبيان حاح 

حلال،من القرآن نزول، أساب في المحرر وانفلر؛ 'Y، ٦٩/٧كثير ابن ير تغ
.٩١٦. اJزنيحالل لادكور كعة اص 



رصفاودراسة جمعا الضحابأ س المسرون 

ج
ؤهيالصحابة عن المروي مقدار الثانية! المسألة 
النزولوأحوال بأمباب القرآن تفسير في 

النزولوأحوال بأساب للقران يرهم نفمحي ؤهئ الصحابة تفاوت 
ير:كما 

الأهوالعدد  فهمالصحابي  م

٧٤٩ عباسبن اض عبد  ١

٨١ كرأش ينت عايثة  ٦

٤٩ عودمبن اض عبد  ٣

٣٤ مالكبن أنس  ٤

٣٤ الخطانثمن عمر  ٥

١٨ هريرةأبو  ٦

١٨ عربر،أبيءلاب ٧

١٠ عازبين الراء  ٨

١٤ اضعبد بن جابر  ٩

١٤ الخطانبن عمر بن اض عبد  ١٠

١٨ العاصبن عمرو بن اف عد  ١١

١١ عوفبن الرحمن عد  ١٢

١٠ الزبيربن اش همد  ١٣

٩ كببن أبي  ١٤

٨ وقاصأبي بن سعد  ١٥

٦ ^٥٧١أمامة أبو  ١٦



ج
المحاوعصر في الضير سمات ت الثاني القمل 

الأقوالعدد  هالصحابي  ٢

٦ الصديقمكر أؤو  ١٧

ه المانين حديقة  ١٨

ه أرقمبن زيد  ١٩

٥ ثابتبن ريي  ٢٠

٠ مالك،ين كعسا  ٢١

٤ الغفاريذر أيو  ٢٢

٥ صلمةأم  ٢٣

٤ الحصسالن يريده  ٢٤

٤ الصامتبن عبادة  ٢٥

٤ بنأثىأوفى*مدافّ ٢٦

٤ سلامبن افه عيد  ٢٧

٣ الأنصاريأيون أو  ٢٨

٣ خمان ١^>!  ٢٩

٣ المعللعبد ن العباس  ٣٠

٣ العوامبن الرمحر  ٣١

٣ يكرأيى محنت أسماء  ٣٢

٣ لجrاببنالأرت ٣٣

٣ يعرآ jJالنعمان  ٣٤

٣ ّهلينم ٣٥

٣ عفازرآ،بن عثمان  ٣٦

أقوالهجمعحا ؤإنما مكتملة؛ ليت أقواله إحصاء فى عاليها اعتمدت التي الرسالة )١( 
فمهل.حله سورة حتى القرآن أول من فيها 

أقوالهجمعت ؤإنما مكتملة؛ ليت أقواله إحصاء محي عاليها اعتمدت التي الرسالة ^٢( 
فمهل.حله سورة حتى القرآن أول من فيها 



وصفيةويرامحة جث الصحابة من الئمررن 
ج

عدد )جهمالصحابي  م

٢ زيدمحن أسامة  ٣٧

٢ الساعدىأصد أيو  ٣٨

٢ ّلمةنالأمع ٣٩

٢ ّهز،ينذ ٤٠

٢ مغفلبن اممه عد  ٤١

٢ أبي-صرةبناكءاك ٤٢

٢ بزعجرةكما ٤٣

٢ مخرمةين ور الم  ٤٤

٢ شعةُن المغيرة  ٤٥

٢ هانئأم  ٤٦

٢ جاليةبن مجمع  ٤٧

٢ جلبن معاذ  ٤٨

٢ الجلي، حندُ ٤٩

فيواحد قول عنه روى قم مان؛ فقنهي الصحابة بقية وأما 
؛ذلل في سيء عنهم يرو لم م وقالنزول، وأحوال ياسباب التمير 

]أبووهم؛ صحابثا، وثلاثون فثلاثة واحد قول عنهم روي الدين فأما 
وأبون، لنعما ا بن وقتادة الجراح، بن عبيدة وأبو الأنماري، عميل 

بنالله وعبد قيس، بن والأثعث، الأنصاري، طالحة وأبو الدرداء، 
وعبدعدي، بن وعاصم الزرقي، عياش وأبو الداري، وتميم لواحة، 
بنوحكيم حصين، بن وعمران ياسر، بن وعمار سمرة، بن الرحمن 

بنوالحين الأشهلية، يزيد بنت وأمماء عمرو، بن اليسر وأي حرام، 
جحش،ست، ونسبإ مالكا، بن وعوقا حدرد، أبي بن الله وعبد علي، 



بنوعمرو ملمة، أبي بن وعمر شهاب، بن وطارق الفارسي، وسلمان 
بنوالحارث حارثة بن وبكر شريلثإ، بن والأسلع حريث، 

بنورغاعة الأنصارية، وحولة سفيان، أبي بن ومعاؤية صرار، أبي 
بسناسعد وأم الحصين، بن كلثوم رهم وأبو عاصم، بن والفلتان قرظة، 

منسوى الصحابة بقية فهم ذللث، في أقوال عنهم يرو لم الذين وأما 
ها'صحابيا عثر ثمانية وعددهم آما، تعدادهم ذكرت 

نهيالصحابة عند النزول وأحوال بأساب للتفسير الكلي المجمؤع 
ه.الصحابة ير نفمن  a\r)= قولا ( ١٢٠٨)= 

ءك. ؛؛؛- 

العربيةباللغة القران نمير ! ثانيا

ولسامابها، تتفاهم لغة أمة لكل يجعل أن هث اممه حكمة اقتضت 
أؤسلناسؤوت\ ت ؤق، قال أغراضها، به ونودي مكنوناتها، عن به تمر 
المنةهذه على وحريا ]إبراهيم:؛[، 4  ٣٤٠.بمجغكن مي-يء أإئؤآ إلا رنول 

همقوم إلى بين، عربي بكتاب .، محمدا سنا قق اف أرسل 
منوجحد منهم، أسلم من فأسلم الكلام، وملوك البيان، أساطين 

مكةارأمل إذ غيرهم؛ فهم من أولى الكتاب لهذا فهمهم فكان جحد، 
فيوقع لغتهم؛ غير عن بعيدا الكتاب فهم رام ومن بشعابها®، أدرى 
بلغتالعلم ءإن ت فارس ابن قال الظلمايت،، طريق وسللث، الردى، سبيل 

بج،،؛والفتيا والمنة بالقرآن الحلم من متحلق كل على واحب، العرب 
العرب،بلغة نازل القرآن أن وذللئ، عنه؛ متهم بأحد غناء لا حتى 



^^ي؛دصذ؛؛ري

فيوما هك، اممه كتاب في ما معرفة أراد فمن عربي. ه اض ورسول 
منيجد لم عجيب؛ نقلم أو غريبة كلمة كل من . الله رمحول محسنة 

بما((لمباللغة ١^٢ 
توهي ائل؛ مثلاث صأتناول المبحث هذا وفي 

العربية.باللغة ؛التفسير المقصود ت لأولى ا . 
العربية.باللغة القرآن نفير في ,ه الصحابة ؤلريقة ت لثانية اه 
باللغةالقرآن ير نففي ه الصحابة عن المروي مقدار I لثالثة ا٠ 

العربية.

العربيةباسة بالتفسير المقصود الأولى' المسألة 
اربيانهو! المبحث، هذا فى العربية باللعن ير بالتفالمقصود 

بماوالمراد ، العرب٠ لغة في ورد بما الكريم للقرآن نهي الصحابة 
•أمران العرب لغة ش درئ 

٣٠الغاوهو العربية! لية الألفافل الأول!  يرنففى ، ١
يلي!ما ذللث، أمثلته ومن ها؛ الصحابة 

عنه جبل بن معاذ )نئل قال؛ الخراْى أبي بن حميد عن - ١ 
،[ ٢٦٥]او_مرة: ه  ULأنفصام ك ألولي إمحدو آنثتساقا لمد ؤ هق! افه نول 
يحولدون - مرتين - لها اع اذق_هللا يميحن_ي! ثا آننمام لا ؤ نال! 

الجة(رم.

.٥٠ص: اس ض ش الصاحي )١( 
.٣٨ص: الطار ساعد للدممور: اللغوي الضر )٢( 
(؛٢٦٢٨)الضر في حاتم أبي ابن أحرجه )٣( 



وجهكثظرت هلث ثوله )هي، ت ه عازب بن الراء عن - ٢
وسطه(رألسحديملاكره:أإا[، 

وهوالكريم! القرآن بها نزل الي، المبية اللغة أماليب الثاني! أق 
يلي!ما ومها ؛ حداعزيزة وأمك ه، الصحابة نمير في قليل 

لأنتءؤإدلثث شعيب! قوم قول رفي خهثم! عباس بن اممه عبد عن - ١ 
ولابحليم ت لإن—ك يقولون! قال! [، ٨٧]مود: ألرنمده ألحفر 

برثيدآرى

لحل)أنه ه! عباس ابن، م، -، ع؛اس ١؛>، دور - ب ءن - ٢ 
دس،الإلى الأم بردان الأخوان صار لم فقال! )جهبع عثمان على 

انلسسفي والأحوان اء:\ا[، تاوؤ؛نَ؛نلهآإخوْيم ت افه نال ؤإنما 
نمضأستطع هل )جهته! عثمان فقال ؛احوة؟ ا ليقوملث، وكلام قوملث، 

.٢٣!(^الأمصار؟ في ومضى الناس وتواريه نلي،، كان أمر 
عن[. ا؛—j،:Uغت]الُؤرممحمحأأطبمدئ4 ت هلث اش ال ق- ٣ 

الكذب،(كنية )زعم• قال• نجهنه عمر بن؛ عبداممه 

(.١٣٦٣ا/؛هآ)زاشر حاتم أبي ابن أحرجه )١( 
الدرض اشوطي وءزاْ (، ١١١٤٠)الممر في حاتم أبي ابن أخرجه )٢( 

الكرتم،،الن ض والميهقي (، ٨٧٣٢)U/.؛ المنان ش؛اع أخر'جهإاللمرتم، )٣( 
الممرفي كبر ابن وأوردْ (، ١٢٢٩٧)الأم فرض باب الفراثض، كتاب 

أنس،بن ماللث، فيه تكالم هذا شعبة فإن نظر؛ الأثر هال-ا صحة ءافي ؛ وهال،
به،الأخحاء أصحابه إليه بؤ لن-هنقيته عباس ابن عن صحيحا هذا كان ولو 

ذبد،خارجة;>، عن الزناد، أمح، بن الرحمن، •مد روكا وفد خلافه، عنهم والمقول 
حدة((.عالي جزءا المالة لهل■، أفردت وقد إخوة• نمى الأخوان فال؛ انه أبيه عن 

٤. ١٨٨٣المان جامع في الطرتم، أخرجه )٤( 



جهالصحابة طريقة الثانية! المسالة 
العربية؛الالغة القرآن تفسير محي 

حلريقتينلهم فوجدت نه الصحابة عند العربية باللغة التفسير تأملت 
ذلك:في 

يدلما على ينموا أن دون اللففلة معنى يذكروا أن الأولى: ءب 
العرب.لغة مجن عليها 

لغةمن ذلك عر الاستدلال ْع اللففلة معنى يذكروا أن لثانية: ا* 
بأمرين:يكون وذلك العرب، 

ُ^ِ.الء ١ 

هما!أيصا، ؤلريقتين لهم فان بالنثر استدلوا ؤإذا النثر، — ٢ 
بلفغلها.القرآن نزل اض القبيلة لغة على ينفوا أن - أ 

بعينها.قبيلة لغة على ينفوا أن دون يالنثر يستدلوا أن — ب 

حدة؛على ؤلريقة كل توصيح إليك ؤ- 

ماعلى ينفوا أن دون اللففلة معنى يذكروا أن • الأولى لهلريقة اه 
ومنتفسيرهم؛ في الأكثر هى الهلريقة وهذه العرب، لغة من عليها يدل 

يلى:ما أمثلتها 

فئئونهم^إد : قق قوله )في ه: عوف بن الرحمن عبد عن - ١ 
القتل(لا،.الحس: قال: [، ١٥٢]آلممران:

آ/ب*اإالتمر في المذر وابن (، ٨٠١٢)المانحاح في اتجري أخرجه 



ؤ"كئولآه؛ فولرفي فهته؛ معود بن الله عبد عن - ٢
Iوفرنا الإبل، من الكبار الحمولة: ; JUومحةرثآ؟بملالأنمام:آ؛ا[، 
اسارسالإبل(ُ".

ذللث،على الاستدلال، ْع اللففلة معنى يذكروا أن ااثاذيةت لطريقة ا* 
بأمرينIيكون وذللشر العرب،، لغة من 

إلاالقرآن معاني بيان في يالشمر استشهد من أحد ولم الشمر! - ١ 
ذلكفي عنه روى ما وأوعب فهته، عباس بن الله عبد الجليل الصحابي 

الآيا'ت،محاني عن يسأله ناير فكان الأزرق،؛ بن ناع ائل بميعرف ما 
مسألةمائتي بلغتإ وقد بالشعر، مستشهدا يجيبه فهته عباس وابن 

:هماأيثا، ؤلريقتين لهم فان بالنثر استدلوا ؤإذا الثر: - ٢ 
وهذهبالففلها: القرآن نزل التي القييلة لغة على ينصرا أن لأولى! اه 

بنالله عبد عند إلا ه الصحابة من لأحد عاليها أقف، لم الطريقة 
يلي!ما ذللثؤ أمثلة وص فهنه؛ عباس 

عمان!أزد لغة في )الثور قال! )جهته عباس بن الله عبد عن - ١ 
فاسديزآرم.قوما تاكح:ملا[! الفاسد، 

'•هك ه نول)في ت فهتم هماس بن الله همد عن - ٢ 
ثمني! لماامحمدي يمانية؛ وهي قال! الغناء.قال! ؛أ[، شدئهلاصإ:

لا(ر؛،.

(.١٤٠٤٧)^٧١ ١٢ jUlجامع في الطبري أحرجه )١( 
١. ٠٥.  ٦٧٨للبوطي القرآن علوم ني الإ-مان \ظز.■ )٢( 
.nn/fالقرآن ساني في الفراء أحرجه )٣( 
٠٣٤٢ص! القرآن فقاتل في سلام بن القاصم أحرجه )٤( 





^سر؛<جالمحاة عصر ني الضم سان الثاني: القمل  ج
طيب٠ تقول نسائكم من المرأة سمعتم أما يختم؛ الدي بالخاتم ليس إنه 

سك(راا.وكداس كدا 

'قوله ما أدري كنت )ما قال! خهنه عباس بن اش عبد عن — ٢ 
تقول!يزن ذي بنت سمعت حتى ]الأءراف:هخ[ ألمحي^ ق، محثما ثجسا آئثغ 
أذاتحك(لى.تعالى 

؛هيالصحابة عن المروي مقدار الثالئة! المسألة 
العربيةباللغة القرآن نمير في 

تيلي كما وذلك العربية، باللغة يرهم نففي هي الصحابة تفاوت 
الأقوالعدد  هالصحابي  ٢

١٣٠٣ عأداشبنشاس ١

٣٠ مسعودمحن الله عد  ٢

١٢ عمربن اممه عيد  ٣

٧ عاذببن الراء  ٤

٧ الخطانن عمر  ٥

٦ كببن أي  ٦

٤ أيوالدرداء ٧

٤ هريرةأبو  ٨

٤ كرأش محنت عائثة  ٩

٣ طالبأثي بن علي  ١٠

^٦اs^^المان جامع ثي الطري أخرجه )١( 
(.٢٦٠٧٦) YA«/،Jانمف نى ب أبى ابن أخرجه )٢( 



وصفيةويراسة حث الصحابة س النسرين 
ج

الأقوالعدد  هالصحابي  م

٢ مالكبن أس 
٢ اللهعبد ن جابر 

٢ ثابتبن ليد 
٢ aJujj  الدم-.-.،ن

٢ المانثمن حذيفة 

١ الأنمارىأيون أبو 
١ أرقمبن ليد 
١ ءفانل١،ين عثمان 
١ عوفبن ارحمن همد 
١ الزبيربن اممه عيد 

١ همداف؛نأ؛يأوفى
١ ياسربن عمار 
١ جلين معاذ 
١ شريطبن محط 
١ الاهالىأمامة أبو 

بالأنةير النففي أقوال عنهم يرو فلم نهي؛ الصحابة بقية وأما 
صحايا.وبلون ة حموعددهم العرية، 

(١٤٠٠)= تهن الصحابة عند العرية باللغة للنفير الكلي المجمؤع 
هث.الصحابة نقير من ./(  ١٠٠٥)= قولا 

أقوالهجمعت ؤإنما مكتملة؛ لت أنواله إحماء فى عليها اعتمدت التي الرسالة 
يمط.طه صورة حض القرأن أوو من فتها 



م

الثانيالمبحث 

الصحابةمن الممرين تأثير معالم 
بعدهمفيمن 

وئيهمطاJانت

؟.AJjuفن جؤأ المحاية تأثير ًلرق الأول• المْللب 
ه.الصحابة فير محاضن الثاني^ المعللب 

حمحؤقس-م





يمنلهرالزمان نجد لم عظماء رجالا ورائه وحلف ه البي توفي 
محام،مر بعدم من قث الله دين بإبلاغ ناموا يجود، ولن بثجههم، ولا 

وأكثرهممات، حتى يفارقه لم الوحي مهبط في ثاويا ظل من ومنهم 
مصتلفونرحال بعدهم من وئام الدين، هذا يشرون الأمصار في تفرقوا 

عليهمصدق أمينة، ونفوس واعية، يعمول العلم عنهم تلفوا كذللثح، 
الذيننم يلونهم، الذين نم قرني، الماس ررحير ه•' المي ثول، 

بمثابةفأصبحوا التفسير، علم عنهم تلقوه مما وكان ، يلونهم(( 
بنمطرق الجليل التابعي يقول ئه، الصحابة لتفسير المحكم الوعاء 

لحلعندما لأهله، بالفضل ومعترئا التاؤخ، هدا على شاهدا الله، عبد 
أعراناوكنا اممه، فهدانا صلالا كنا )إنا هت■' ياسر بن عمار على 

الغازي؛قدم فإذا الغازى، ويغزو القرآن، يتعلم مقيمنا يقيم فهاجرنا، 

إذاحور شهادة على يشهد لا باب الشهادات، كتاب المحح، ني البخاري أحرحه )١( 
بابه، الصحابة ففانل تحاب الصحيح، في وسالم (، ٢٦٠٢)أشهد 
حديثمن (؛ ٢٥٣١)" ١٩٦٣!/يلونهم الذين ثم يلونهم الذين نم الصحابة فضل 

تقهنٌُمسعود بن اش عبد 



أمرتمونافإذا به، تأمروننا ما ننظر المقيم، وغزا القرآن، يتعلم أقام 
ءنه(لاا.انتهينا شيء؛ عن نهيتمونا وإذا اتبعنا، بأمر؛ 

مw.الطبقات فى معد ابن أحرحبم )١( 



J_l ،الأول

بمدهمفمن ه الصحابة تا'ئم ٍلرق 

نختالفكثيرة، طرق له بعدهم فيمن جماعة تأثير أن ش-لثا لا 
تأثيرطرق تأمل!، وند الزمن، بمرور وتتطور العصور، ياختلان، 
قوةفي تتفاوت طرق سح منها لي فظهر بمدهم فيمن ه الصحابة 
ؤإنماالتفسير، بعلم خاصا يكن لم التأثير هدا أن شك ولا تأثيرها، 

العلومتكن لم عصرهم ففي والمعارف،، العلوم شتى قي عاما تأثيرا كان 
علىهثا الضوء محألقي أنني إلا الأن، عليه هي كما تماما تمايزت قد 

وهدمبعدهم، فيمن خاص بشكل ه الصحابة من المفنرين تأثير 
هيرا،تالطرق 

العلم.مجالس لأولى: ا- 
الخلمإ.-الثانية: 

الإضاء.-الثالثة: 

والإمارة.القضاء، لرابعة: ا— 

ةواورار<جدير المبحث وهذا خيفس، ْن غيفى هو إنما الطرق هن.0 من مأذكر0 ما ,0 
علمية.رسالة فى مستقلة 



الكابة.ة: -الخام

التجارة.لسادسة: ا— 

المتعال:والله حدة، على طريقة لكل مختمرة نبدة إليك ؤ٠ 

اسممجالس الأولى: انملريقة 
دخلوها،التي البلاد ثتى في لكيم مجالس هو الصحابة أقام 

ويأتيهاالبلاد، هدم محكان يأتيها للماصدين، كعبة المجالس هده فكانتا 
أصحابالقاء ومحرقا العلم، شرف لينالوا وصوبه حدبج كل من غيرهم 
العلمألتمس المدينة )دحاJتا : قال،عباد بن قيس فعن الله.؛ رسول، 

عاتقعلى يد0 واصنا صفيرتان، له بردان، عليه رحلا فرأيتط والشرف، 
،)جهبع( طال—٠٠ أبي بن علي : فقالواهذا؟ من : فقلت،هته، عمر 
حملواالرحال، عنلماء من ثلمة تخريج في كبير أثر المجالس لهده وكان 
باثراءعامرة المجالس هذه وكانت بعدهم، من وأبالغوه الدين، هذا 

ومناشدةه، النبي سنة وتعليم وتفسيره، حروفه، وتعليم القرآن، 
حلمايقيم بدمشق )جهبه الدرداء أبو فهذا العربه، لغة وتعلم الشعر، 
موسىأبو وهذا ، ونتنا وستمائة ألفج عددها يبلغ القرآن لتعليم 

رجاءأبي فعن القرآن، أهلها ليعلم مجالس يقيم بالبصرة ختينه الأشعري 
موسىأبو ومقرننا الجامع، جلو المفي )كنا قال،: العلناردى 

عنهرجاءت أبو قال أمحضن' بردين بتن إليه أنظر كأني ه، الأشهري 
سورةأول ولكنت [، ١ I ]العلق ه حتى ١كى رش بآسيّ ^٢٧ السورة! هذه أخذت 

(.٣٠٥ا/*د)الصحابة معرنة في أبونعيم أحرجه )١( 
(.١٣٨)ص: انفلر )٢( 



بنوجابر ه، كعب بن أبي وهذا ه(، محمد على نزلت 
رقدتت قال عدى العني فعن المنورة، بالمدينة وغيرهم خهم اض عبد 

هوؤإذا يحدث، واللحية الرأس أبيض رجل إلى فجلت المدينة 
بنلجابر )كان قال: عروة ن هشام وعن ،، كعب بن أبي 
،العالم( عنه يوحد — النبوي يعني — المجد في حلفة لقهثم اف* عبد 

ثابتبن زيد مع فيه نا حلمجلس آخر )كان قال: أفلح بن كثير وعن 
)عرصتيقول: جبر بن مجاهد وهذا ، الشعر( فيه تنائينا مجلسا 
فيماأسأله آية كل على أقمه عرصات، ثلاث عباس ابن على القرآن 
بتعاليمخاصة للاقراء مجالهم تكن ولم ٢، كانت؟(ر وكيف نزلت 

كماوالنمير المحروق،، فيها يتعلمون كانوا بل فم،؛ القرآن حروف 
خهبععباس ابن على مجاهد راقرأ عطية: ابن قال مجاهد، قول من يظهر 
آية،اأْ،.كل عند ووقوف تفهم قراءة 

اس،اكاشة:الطريقة 

الجمعة،كخهلبا المامة، م المواسفي خهلبإ منها الختلب وهذه 
بهايتحولون ه الصحابة كان خاصة خيح ومنها عرفة، يوم وخطسا 

أحياثا،فيها الملم ويلقون أحيانا، يعقلونهم والأخرى، الفينة بين الناس 

.Tw<\lrاست في سعد ابن أحرجه )١( 
)٢(.رقم■ الحاشية (، ٦٢١)ءست تخريجه سق )٢( 
)٥(.رقم• الحاشية (، ٢٩٩)ص- تخريجه سق )٣( 
الأونءطة في نعيم أبو أحرجه )٤( 
اوحررالوج؛زا/آإا.)٥( 



^^ي؛دصنتزلي

هعباس ابن لهذا الماس؛ في تاءثير من الخطب لهدم ما يخفى ولا 
القلوب،بمجامع خذ قيأ النور، محورة خهلبته في ر فيفالحج في يخهلم، 
هعباس ابن )حعلبنا قال: وائل أبو تلميذه روى الماس، إليه ؤبمغي 

فجعلم،ر، ؤيفيقرأ فجعل المور، محورة فافتتح الموسم، على وهو 
فارس،سمعته ولو مثاله، رجل كلام ّمعتا ولا رأيت، ما أقول• 

يخف،ه طالمح أبي بن عالئ وهذا لأّلمتإ(را،، والمرك؛ والروم، 
عاليارشهدت الهلفيل! أبو حكى كما فيقول علمه عليهم ؤيعرض 
أخبرتكم،إلا محيء عن تسألوني لا فوالله صلوني؛ يقول• وهو يخطب، 
أم، iJpأبلمل أعلم وأنا إلا آية من ما فوالله ادنه، كتاب عن ومحلوني 

هالأشعري موسى أبو وهذا ،، جبل(أ في أم مهل في أم بنهار، 
تأثرهاتغل ؤيقلوبهم، من المبرة فيستل بالبصرة، الماس يخهلب 

خطبه موسى أبا )أل زهير؛ بن امة قفعن المار، من لمخويفهم 
أهلفان فتباكوا، تبكوا لم فان ابكوا، الماس أيها فقال: بالمرة الماس 

فيهاأحرى لو حتى انمماء يبكون ثم تنقعلمر، حتى اكموع يبكون المار 
فعنعرفة، في يخطب ه حربنا بن عمرو وهذا ،، ارت(أ لالفن 
عرفةيوم يخطب حريث بن عمرو )رأيت ثال،؛ عانشة أبي بن موسى 

إله(أالماس اجتمع وقد 

المستدركفي والحاكم (، ١٩٣٤)ه انمحابة فقائل في أحمد أخرحه )١( 
الطخيص.في أيقنا محه الل-هي ومكت، منه، ومكتج (، ^٩٠١٦) ٦١

الجرحفي حام أبي وابن (، ٢٩٧٠) yri/Tالتمر ني الرزاق مد أخرح< )٢( 
(.١٠٥٥)واكُديلآ"/آها

(.١١ ٠٣)\إس الزهد في أحمد أحرج4 )٣( 
)١(.رقم؛ الحانية (، ٦٦٠)ص.' تخريجه سق )٤( 



الإفتاءالثالثة: الطريقة 

أنذلك بعدهم، فيمن ه الصحابة لتأثير كبير دور ء للاقتا كان 
يوثقممن الفتوى وأحد دينهم، أمور لتفهم تحتاج دائما الناس عموم 
حياةفي ه المحابة من جماعة الدور بهيا قام وقد فيه، 

وعمر،ا، عوقبن الرحمن كعبد بعده، من نم ه، الله رمول 
تولواممن وغيرهم ه، الأشعري موسى وأبي هتالبا، أبي بن وعلئ 

الأحكامعن وال الهتا المقصود؛الإفتاء وليس الجليل العمل هدا 
وغيرير نقمن وغيرها الأحكام عن وال اليثمل ؤإنما فصح، 

دينهم،أمور يعلمونهم للناس يتعرضون نه الصحابة كان وقد ذلك، 
)كانقال: نافع فعن منهم؛ ويتعلمون يستفتونهم العالم ءللأب، ؤيأتيهم 

فكنتتاالحاج، مقدم عند للناس هيجاوسان عباس وابن عمر ابن 
بجيبفهبع عباس ابن فكان يوما؛ هذا ؤإلى يوما، هدا إلى أحلس 

،يفتي( مما أكثر يرد فهم عمر ابن وكان عنه، مثل ما كل في ويفتي 
فيوأفتى ستة، وثمانين متا )ه عمر بن الله عبئ ربلغ قال؛ ماللث، وعن 

بنمحمد بن المحسن أن الوليد، ين عبادة وعن ، منة، متين الإسلام 
منفانه له؛ أ فلتلأكؤع ا بن ملمة إلى بتا )اذهب له: قال الحنفية 
قائدْ،يقوده فلقيناه نريده، فخرجنا القدم، الّكا أصحاب صالحي 

ابنس-أل رحلا )أن دينار: بن افه عبد وعن ٢، كث؛صره(ا قد وكان 
فقال:»م[، لالأنسا،:كمنه1آيم ه•' قوله عن ه عمر 

.١٦٧/٣١دمشق ُاريح في عساكر ابن أحرجه )١( 
٣٠٣٧٢^وانرخ المعرفة في الفسوى أحرجه )٢( 
١.X*  ١٦٦دمشق تاريخ في اكر عابن أحرجه )٣( 



——--—ج
ابنإلى فدهب ذ\خبوتيط تعال ثم ننله الشيخ ذلك إلى اذهب 
لأرضوا تمطر، لا رتقاء موات الكانت ت فنال ، فأله >جهنع عباس 

فأحبرالرجل فرجع بالبات. وهده بالمهلر، هذه ففتق تنبت، لا رتقاء 
لقدهكذا، صدئا، علما عباس ابن أوتي لقد ت فقال خهثه، عمر ابن 

ندلأن فا القرآن، ير نفعلى عباس ابن جرأة يعجبس ما أنول كنت 
iJLp ، عاانا(أه.أوتى قد أنه

والإمارةالقضاء الرائعة! الطريقة 

الرقعةواستمرت ه، الصحابة عهد فى الفتوحات كنزت، 
هذهوقضاء إمرة ه الصحابة من عدد فتولى الأتساع، في الإسلامية 

والإمارةالقضاء أن ثلث، ولا لمين، المحليفة إشراف تحت، البلدان 
الحياتية،أمورهم تضبهل فيهما النارس، حياة فى للتأيير مهمة عوامل 

فنمنكير أثر العاملين لهذين كان وقد الخصومات، في بيتهم ؤيفصل 
ه•الصحابة بعد 

حلافةفي سنوات أربع البصرة إمرة يتولى )جهتع عباس ابن فنجد 
بنعثمان بوليه ه عود مبن الله ومد نفهنع• طالب أبي بن علي 

المؤمنينأمير ونجد طويلا♦ بها ويمكءّثإ الكوفة، إمرة ههي عمان 
بلدانإمرة على خم الصحابة من العديد يستعمل )جهته الخء؛لات بن عمر 

خهنعاليمان بن وحذيفة الفارسي، سلمان فاستعمل حلاقته؛ في مختلفة 
موسىأبا وبعث، الشام، إمرة خهتع الغفاري ذر أبا وور المدائن، على 

١^٠٠^؛>،،على أمترا ه هريرة وأبا البصرة، على  ٧١ه الأشعري 

^YUحجر؛/لأبن الإصابة ني كا نمم أبو أحرجه ;١( 















حسم
/oN

الملاحق

الذينالصحابة عن المروى النبوي النمير الأول؛ الميحق 
الحثه.مذا ني أهوالهم جمعت 

مذكورةوهي البحث؛ من المتبنية الأنوال ت الثاني الملحق 
الممر•كتب فى 

نيجدا والمعيقة الوصوءة، المرؤيات الثاك الملحق 
البحث.هن.ا في أنوالهم جمعت، الذين >ه الصحابة نمير 

فيه المحابة لأقوال الإحصائية الجداول الرح: الميحق 
الممبر.

حمحم





الأولالملحق 

الصحابةعن المروي النبوي التفّير 

البحثهدا في أقوالهم جمعت الدين 

تالفاتحة محورة أ1آ 

الله.رسول ))سألت قال; ه ذر ابى عن قيق، ث بن الله عد عن - ١ 
قال:٧[ ]الفاتحة:  قالت:اليهود، ل: ى عن 

اكارى(لسم

و.المص عن ه، حاتم بن عدي عن حبيس، بن عباد عن - ٢ 
٧[:وؤآئفيق4 اليهود، ٣: ]الفاتحة: )بآئرد،مح4 قال: 

(٢)المارى(

ا/■]،.مردويه ابن إلى المنثور الدر في السيوطي ءزا0 )١( 
يرنفأبواب الجامع، في والترمذي (، ١٩٣٨١\)yilryالمد في أحمد أحرجه )٢( 

يرالتغفي حاتم أبي وابن (، ٢٩٥٤ْ/؛ه)الكتاب فاتحة محورة ومن باب القرآن، 
بنعدي ذكر ه، الصحابة منانح كتاب الصحيح، في حبان وابن ا/لم)اأ(، 

وءزاْ(، ٣٨١٣)\ r\liالأوسط في والطبراني (، ٧٢٠٦)ه حاتم 
الترمذي:وفال ا/آإ، الخذر وابن حميد، بن عبد إلى: الخثور الدر في يوطي ال

(:١٠٣)٦٢٠٨ْ٢رالزوائد مجمع في الهيثمي وقال ، ١١غرم، حن حديئ، ررهذا 
ثقة{(,وهو حبيش، بن عباد غير الصحيح، رجال ورجاله أحمد، اررواه 



وصمةودرامة حمنا الصحابة من النمرون 
ج

البقرةسورة أو 

ه،عمرو بن اض تمد عن تمد، بن سليمان الهيثم أبي عن - ١ 
أنفكاد القرآن من نقرأ إنا اش؛ رسول ))يا ت له وقيل النبي. عن 

الار؟وأهل الجة أهل عن أحبركم ألا فقال: _، فال كما أو - نيأس 
هدىفه لايسب ُالكثب دش ءؤالتِ فقال: اض، ول رما يلى ب: الوان

أهلهؤلأء ٥[، ]السنرة: ؤأوضمذ(ه : هل قوله إلى آنا تال-م-رة؛ لأمنتير،ه 
َىئرواّوآء^إةفال: ثم هؤلاء، نكون أن نرجو إنا قالوا الجنة، 

أهلهؤلاء ٧[، ]البقرة; قوله إلى ٦[ ]البغرة: ءكءتنّه 
أجل((لاا.قال: اض؟ رسول يا هم لما المار، 

المبيين))أي قلمتج: قال: ه ذر أبي عن ه، أمامة أش عن - ٢ 
ْككا،نمم، قال: كان؟ أونثا قلت: آدم، قال: اف؟ رسول ا أولا 
ها-لدنع ونيحك آنت ؤآّءا ال: فقبلا، نوكثمه يده، بافه قه خل

نههتعذر أبي عن القول هدا شريك؛ بن يريد وروى ، لاوقرة:ه'آ[(( 

هنذايثيمورث ثم  ١٠٢ايديكنبوف'ألكثب j[4؛S( ^^٢، : هل افه ال ق— ٣ 
أبىبن سعد بن عامر عن [. ٧٩]البقرة: يسوه دمثا مهء لمثاترأ أف عناد 

(.)٦٨ T^l\اشر في حاتم أيي ابن أحرجه )١( 
(.٣١٧) ١٧٦ص: الجهمية عر الرد في الوارم أحرجه )٢( 
اليمإبرامم عن يروم •لم وقال: (، ٧٥٩) ٣٠أإ' الأوط في اتجرام اعرجه )٣( 

غيرحديثا أسد نعلمه لا كوفي، شح وهو ميكال، إلا ليث عن رواْ ولا ليث، إلا 
وندالمعودى فيه ٠,., (ت ٧٢٦) ١٦٠/الزوائدا مجمع في الهيثمي وقال هذاء، 

امحاا2ل«.



يقالحجرا النار في ))إن قالت المي. عن ه، أبيه عن وقاص، 
ف،((أا،.ؤينزلون العرفاء، عليه يصعد ؤيل؛ لها؛ 

))وكانI ه زيد بن امة أمعن النسر، بن عروة عن - ٤ 
أمرهمكما الكتاب وأهل المشركين عن يعفون وأصحابه هؤ الله رمول 

بنوقثى ؤ اللهس: قال الأذى، على ؤيمبرون اممه، 
أملنث< حكثير ود ؤ ال! وقة، لأيا [ ١٨٦ران: م•م]آل \ألكت؛ب\ه 
ماعنهم العفو في يتأول ه اممه رٌّول فكان ه'ا[، ناكرة: ألكش_،ه 

فيهم(لأ/له أذن حتى به اممه أمره 
وقال[، ١٢٩لاد_مرة: بلمممأه ;سوثُ يهم وجتخ رنا ؤ • قك اممه قال - ٠ 

عنعامر، بن لقمان عن ٦[. ]الصف: ببؤآه ءَ آبمت ،ئ;؛؛_ • هك الله 
قال؛أمرك؟ بدء أول كان ما اممه؛ نبي يا ؛ ))قلت، قال؛ يقهبع أمامة أبي 

نورمنها يخرج أنه أمي ورأيت، عيي، وبئري إبراهيم، أبي دعوة 
رالشام((ر قصور منه أصاءت 

إلىالمنور الدر في اكوًر وعزاْ ١(،  ١٢٣) ٣٦٦٣الخد في البزار أحرجه )١( 
عنإلا اللمقل بهيا يروى نعلمه لا الحديث •رهذا البزار: وقال .( ٦٠٦١١مردويه ابن 

ونال(، ١١٧٩) ٣٢الترغيب،في متيم الخيري وضعف الإسناد،، بهيا سعد 
أجدلم جماعة وفيه المزار، ءرواه (: ٤٤٨٠)الزوائد مجمع في الهينمي 

(،٦٢ ٠٧) iojAالخشرك كية باب الأدب، كاب الصحيح، في الخاري أحرجه )٢( 
اش،إلى ه الجنح، لياء فى، باب والسير، الجهاد كتاب الصحيح، في لم وم

(.١٧٩٨)^\ Tإ٦٦الخافقين أذى على وصبرْ 
والرؤياني(، ٢٢٢٦١) ٦0٩٦/٢'وأحمد (، ١٢٣٦)الطالي أحرجه )٣( 

 (A١١٩)/الْلبقاتؤ في سد وابن الخد، في ثلاثتهم (؛ ١٢٦٧) ٣١،
١٧٥/٨الكب؛ر في والطبراني (، ٩٢٧) ٨٦٧؟/الخد في أسامة أبي بن والحارُث، 

.)/٤٨الدلائل في والببهمي \. IT/Uالكامل في عدي وابن (، ٧٧٢٩)



زحم0هاثه وريا ؤؤ إدا ^١ ١٥ثصثة يتتهم ؤؤ'اك؛بمإدآ • هك افه ال ئ- ٦
تهال ؤهنه أمامة أبي عن الرحمن، عبد بن القاسم عن [. ١٥٦]البقرة: 

اممه؟رسول يا أمميبة ! فقالوافاسترحع، ، اممهرسول قبال ))١^٥^ 
مكحولوروى ، معيبة(( فهو يكره مما المؤمن أصاب ما قال! 

تههنعأمامة أبي عن القول هدا نحو النامي 
في))كا قال: ه عازب بن البراء عن عمر، أبي زاذان عن - ٧ 

عينيه،بين صربتثن يضرب الكافر إن فقال؛ ه، النبي مع حنانة 
قولفدللث، صوته، ّمعت، دابة كل فتنمه الثملين، غير دابة كل فيسمعه 

،،الأرض((ر دواب يعني ا'ها;ا، لاو_مرة: ألأكعمحك4 ؤدبمrم • قك افه 
٠لقتيد الثراء عن ٌومهما القول هذا السيئ وروى 
سالت))أنها I ها قيس بنت فاطمة عن اكعبي، عن - ،٨ 

حياثوخم و ؤوأك؛ن لأية؛ ا مدم عن نئل الت،: قأو ه، البى 
وتلاالزكاة، محوى حقا المال هذا في إن فال; [، ٢٤]المعارج: معلوم؟اب 
إقهءاس آوتذ ؤلغن محالثميب ألممق تل وجوقأئإ منرأ آن ألإ ؤلإوأ لأية؛ ١ هذه 
وألقىأقرف دوتم، ثهء عق آتاد وءال وألئنرن و\ذؤط1 أ*لآم وإلور 

الزوائدمجمع في الهيثمي وئل، (، ٧٨٢٤) ٦٠٣ I'Aاي في ١لءلماني أحرجه )١( 
ضعفا<.باسناد اممرانى رارواْ (: ٣٩٤٨)

إلىالمثور الدر في يوطي الوءزاْ (، ٧٦٠).ام/آما الكسر في اممراني أخرجه )٢( 
(:٣٩٥٠)آ/امم ١^١٠^ مجمع في الهيثمي وقال ، ١٣٨/•قواني، في سويه 

مروك،.وهو كير ين العلاء وفيه الكبير، في اليراني »رواْ 
كتابالس، في ماجه وابن (، ١٤٤٤) ٢٦٩)/الضير في حاتم أبي ابن أحرجه )٣( 

إلى:المنثور اور في يوطي الوءزاْ (، ٤٠٢١) ١٣٣٤/٢القويات باب الفن، 
راهالا(: ٥١٤١) ١٨٧؛/الزجاجة مصباح في الوصيري وقال ، ٣٩١/١المنير ابن 

أييليث لضعف ضعيف؛ إستاد 
)١(.رقم: الأثر (، ٥٥٩)ص انفلر: )؛(



تالمق_رة:أوءآه وءاف آلثأوْ محأنار أثة>-؛> وق نألكقغة أكحيل ثأر وأإتك0 
/^([WU

ما. الله رسول سأل ))أنه ت >ه ذر أبي عن مجاهد، عن - ٩
آخرإلى [ ١  ٧٧ت ]البقرة ومإنكإه ملوا أف ألر لبى ؤ I عليه فتلا الإيمان؟ 

حنةعملت إذا فقال: أيصا سأله ثم عاليه، فتلاها أيصا اله ثم الأية، 
بنالقاسم وروى ، قلبك(( أبغضها محيئة عملت ؤإذا قلبك، أحبها 

ثةهبمر"أا.ذر أبي عن القول هدا الرحمن همد 

سوىحما المال في أن حاء ما باب الزكاة، كتاب الجامع، في الترمذي أحرجه )١( 
ليسزكاته أدى U باب الزكاة، كتاب المن، قي ماجه وابن (، ٦٥٩)T/)؛ الزكاة 
أبيوابن (، ٢٥٣٠)المان جامع في والقرى (، ١٧٨٩)ا/«يه بكنز 
بابالزكاة، كتاب افن، في والدارفيي (، ١٥٤٨) ٢٨٨/١ير المففي حاتم 

كتابالكرى، الخن فى والمهقى (، ٢٠١٦)الحول مل الصدقة تعجيل 
أنإلا ْنه أكثر عليه فليس الزكاة في اممه فرض أدى من أن على الدليل باب الزكاة، 

وأبوبذاك إساده، لمس حديث ررهذا ت الترمذي وقال (، ٧٢٤٢) ١٤٢يتهلؤع؛/
الحديثهذا الشعيي عن سالم، بن ؤإسماعيل بيان، وروى يفعغح، ميمون؛ حمزة 
الأعور،ميمون حمزة بابي يعرف حدين، ®فهذا • اليهقي وقال اصح"، وهذا قوله، 

حنافلمن بعدهما فمن معين، بن ليحيى حنبل، بن احمد جرحه وفد كوفي، 
ت،فالالزكاة سوى حق المال فى ليس التعاليق فى أصحابنا يرويه والذي ، الحديث، 

ذكرْاا.قدت ما معناه في رويت والذي إسنادا، فيه أحمغل 
والءلالبللبوصيري الخيرة أنحاف في كما يحلى أبو أخرجه )٢( 

٢٨٧/١ير الخففي حاتم أبي وابن (، ٣٥٣٣) ٤٧٤/١٤حجر لابن المالية 
٢٩٩٨المدرك في والحاكم ١(،  ٠٦٧) ٧٧٢٨الإبانة في بملة وابن (، ١٥٣٩)
يخرجاه((،ولم الخيخين، نرهل على صحيح حديث، ؛اهذا الحاكم! وقال (، ٣٠٧٧)

®هذاحجر؛ ابن وقال منقءلع؟!اا، وهو ®كيفإ بقوله؛ التلخيمس في الذهبي وتعقبه 
ساهدا.وله الإسناد، صحح مرمل 

والْلالب)هأا/آ(،  ١٣٩/١ليوصيري الخيرة أنحاف في كما مردؤيه ابن أخرجه )٣( 
إلى؛المنور الار في يوْلي الوعزاْ (، ٢٩٤١)حجر لابن المالية 
®هذاحجر؛ ابن وقال حميد بن وعبد مسنده، في راهويه بن إسحاق 
 I,التفسيرا(.في منه أصح حلريق وله مئقي



بينواصل ه البي ررأن * ه ذر أي عن الملك، همد عن - ١ ٠
يحلولا وصالك، قبل قد اض إن فةال1 جبريل فأتاه وليلة، يومين 
]اوشرْ:يقول! هؤق الله أن وذلك بعدك، لأحد 

الفجر((ربعد بالوتر وأمرني الليل، بعد صيام فلا [، ١٨٧
؛نزلت، ))لما ت قال، .٥ حاتم بن عدي عن الثمي، عامر عن - ١ ١ 

إلىديته عم—[؛ ١٨٧]ال_و_ة_رة; ه ألأسؤد أ-قبمل بى ألآ.يض آلءتْل لآي اقئ ق حؤ 
أنظرفجعلتا ومادتي، تحمته فجعلتهما أييقس، عقال ؤإلى أمول، عقال 

ذللت،له فدكرُتط الله.، رمول على فغدويت، لي، تيين يفلا الليل، في 
المهار((رآ/وبياض الليل مواد ذللث، إنما فقال: 

١¥^،رصيهىالإدإدالنم؛اه• عن ه، أمامة أبي عن -  ١٢
المعاصيقال: قثوه>4 ولا ؤ جماع، لا قال: [، ١٩٧: ٠٠٢٧١]نمث<ه 

والكدب،((رم.
الأنصار))أن : هاسلمة أم عن الرحمن، عيد بنت، حفصة عن ء  ١٣

ولدهكان امرأته جى من إنه تقول: اليهود وكانت، النماء، يجبون لا كانوا 

يثقتاريخ في ماكر وابن (، ٣١٣٨) YUU^الأوسط في اتجراني < ١^،؟)١( 
صيروتم، ولا يحنى، إلا ثوي عن الحدبثا هدا يرو "لم الْلراني: ونال ، مء١ 

(:٤٩٠٧) ١٥٨/٣الزوائد مجمع في الهتي وقال الإناد،، بهيا إلا ه ذر أبي 
عبدأعرف ولم ه، ذر أبي عن اللك،، عبد عن الأوسمل في الطبراني ااروا0 

الصححالا.رحال رجاله وبقية الملك، 
ثاثميأحىبمس: هق نوله باب الصوم، كتاب، الصحيح، في البخاري أحرحه )٢( 

1U[ :١٨٧_؛ ]لموم(، ١٩١٦) ٢٨/٣
الغجربْللوع يحصل الصوم في الدحول أن بيان باب الصيام، كتاب الصحيح، في 

إذالقول؛ لهذا بحثي فى الجليل الصحابي هذا أدرحت، وقد (، ١٠٩٠)^ ٦٦١٦
اجتهاديفلهر وكدا ذلأية، فهمه ه المي صحح نم الأية، ير نففي احتهادْ يفلهر 

ْ.١r٨/١الترغب ش والأٍبهاني مردويه، إر:'اين ال؟_ر اكر ماuئآشم )٣( 



الأنصار،اء نفي نكحوا المدينة؛ الهاجرون قدم فلما أحول، 
ذلك،تفعل لن I لزوجها فقالت، زوجها، تهلع أن امرأة فأبت فجبوهن، 

لها،ذلك، فذكرت، سالمة، أم على فدحلت، ه، اف رسول آتي حتى 
اللهرسول جاء فلما ، الله رسول ياني حتى ي جلا ت فقالت، 

،الله رسول ملمة أم فحدنتج هخرجنخ، سأله، أن الأضارJة امتحست، 
الأية:هذْ عليها فتلا فدعيتج، الأنما٧^٠ ادعي فقال: 

واحدا((لا/صمانا [، ٢٢٣لاو،رة: 

))فيه؛ حندب بن سمرة عن المري، الحس عن - ١ ٤ 
مال:[، ٢٣٨لاو_ق_رة: اقطوو آثلوت، ي : هلث قوله 

بنسليمان ابنه وروى ، ، الصر((أ صلاة هي الله.: رمول فال 
.^٣، ٥٠أبيه عن القول هدا حندب؛ بن سمرة 

آ_ة_رة;لالألبمده وألص؛ثلوت ؤ.دففلوأعق : هق فه ا ال فء ١ ٥ 

المدني وأحمد (، ١٦٦٦٩) ٥١٧/٣الخم، في ب أبي ابن أ-م-بم )١( 
٥^٥٦القرة محورة ومن باب التفسير، أبواب الجامع، في والترمذي (، ٢٦٦٠)١ 

أدبارهنفي الماء اب0 باب اللهارة، اب كتالمن، في والدارمي (، ٢٩٧٩)
فيحاتم أبي وابن (، ٤٣٤٥) ٤١٢؛/او؛اذ، جامع في والطري (، ١١٥٩)
حبيبن مد إلى الخثور در الفي الموطئ وءزاْ ٢(،  ١٢)١'٤ ٠ ٢;؛ التمر 

حن«.حديث، •هدا الترمذي: وفال، ، ٦٢٨/١
الآىر،معاني ثرح في والطحاوي (، ٢٠ ٠٨٢) yy/'/TTالخد في أحمد أحرجه )٢( 

والمرمزي١(، ٠  ٤١)المالوات،؟ أي الوسطى الصلاة بامح الصلاة، كتاب، 
٦٤٩١١العمّر أنها الوسطى صلاة في جاء ما باب الصلاة، أ؛وانم، الجامع، في 

U٢٠/• الكير في والطراني (، ٥٤١٧)ه/'دا  ٠jاJياجامع في والطري (، ١٨٢)
صححءا.•حن الترمذي: وقال، (، ٦٨٢٤)

دمشق-اريخ في ماكر وابن (، ٧٠٠٩) ٢٤٨/٧الكبير في الطبراني أخرجه )٣( 
\/>إ0ه\.



تقال و. المي عن ها، سلمة أم عن مخمرة، بن القاسم عن [. ٢٣٨
وقبورهمأجوافهم اض ملأ العمر، صلاة الومهلى؛ صلاة عن ))شغلونا 

.نانا((ُ
قال:غهة الأشعري موس أبي عن شهاب، بن طارق عن -  ١٦

أهاإالأ،؟بم بالبهلحاء، منيغ وهو الله رسول على ))ئل.مت، 
قلت،:هدي؟ من ممن، هل قال: المبي.، بإهلال أهلاJت، قالت،: قال: 

؛البست،فهلفت، حل. ثم والمروة، وبالمفا بالبست، فعلم، قال: لا، 
رأمي،لت، وغفمشهلتني قومي، من امرأة أتيمتنإ ثم والمروة، وبالصفا 

لقائمفإني عمر، ؤإمارة بكر أبي إمارة في يذللث، الناس أفتي ذك-سثا 
أميرأحدُثج ما تدري لا لث، اتفمال: رحل، حاءني إذ م، المومب

بشيء؛أفتيناه كنا من الناس، أيها : فملث،الثؤ، النشان في المؤمنين 
ياقلتؤ: قدم، فلما فاتتموا، فبه عليكم نادم المؤمنين أمير فهذا فليتمي 

ناحدإذ قال: لئ،؟! النشان فى أحدئت، الذي هذا ما المؤمنين؛ أمير 
نإذ[، ١٩٦]الشرة: ؤو4ث\نثجثألتزآِم4 قال: ٌ اممه فإن اممه بكتاب 

الهلي(لأ،.نحر حش يحل لم ه التي فإن نبتا. بستة ناحذ 
نال:ه أمامة أبى عن واممة، بن عامر العلفيل أبي عن -  ١٧

أ»نعاهايدآ معننعمم -حثنا همصا أس نيش الزى بؤايا زلت،: ن))لما 
ياوأمي أبي فداك فقال: الأنصار من رجل قام [؛ ٢٤٥]١١٠^٠: ءكث\رأه 

الزوائدمجمع في الهنس وتال (، ٧٩٣) ri\^rالكسر في اممراتي أخرجه )١( 
دمالأءور، الملائي بن ملم وفته ١^٢,، في اتجراني ردواْ (؛ ١٧٢٦) ٣١ا/' 

صعيمذا.

(،١٧٩٥)٣^٦ المعتمر يحل متى بابط الحج، كتاب الصحيح، ش الخاري أخرجه ( ٢١
Jالتماموالأمر الإحرام من التحلل نح في باب الحج، كتاب الصحيح، في لم وم
(.١٢٢١) ٨٩٨؟/



قال:ا غني؟ الفرض عن وهو الفرض إلى يحتاج بحانه اممه، رسول 
الدحداحأبي إلى الأنماري فاقبل قال: الجنة، بذاك يدخلكم أن يريد 

فيهامحكمة آية ه النبي على هق اف أنزل الدحداح أبا يا له: فقال 
أثنئنصاينيش أدكا يا وآخرته:دنياه صاحبها بها يبلغ للصدور، شفاء 
إلىالدحداح أبو فاقبل [، ٢٤٥\\يفوأ.' ءكث\رأه محعاها ؤطحذزذو حثنا 
هدهعليك الله أنزل الله، رسول يا وأمي أبي فداك له؛ فقال ه البمح، 
بقرة:]iJ ءءقث\رأيم له! ؤثإخمنإ -صثا ئنصا يميءسأقه ١لكا بئايا •' الأية 

الناسأل ياممه؛ رمول يا قال: الدحداح. أبا يا نعم قال: [؟ ٢٤٥
يدخلهمأن يريد الدحداح؛ أبا يا قال: ا غني؟ القرض عن وهو القرض 

الجنة؟لي تضمن هث الله أقرصت فان الله؛ رسول يا قال: الجنة. بذاك 
قال:وزوجتك. قال: وزوجتي؟ قال: الدحداح. أبا يا نعم نال: 

ياقال: الد.حداح. أبا يا والصبيان قال: كريم؟ واسع الله فإن وصبياني 
قرصا((لا،.سبحانه ممه حامملي جعلت، أني أسهدك فإني الق*؛ رمول 
أبا))أن )ههنه: أمامة أبي عن الرحمن، ■مد بن القاسم عن -  ١٨

وعندمضعفة، أصعاف قال: الصدقة؟ ما اممه؛ رسول يا قال: )هئنع، ذر 
أصعائاثي إئكبذإو حثنا ئنصا أقه يبيش أدزكا يا ؤثن قرأ: ثم المزيد، ه فا 

قال:أقفل؟ الصدقة فأي اممه؛ رسول يا فقال: [، ٢٤٥]المرة: ء==كثثرأه 
ألثا.ثتيمنا،ةءؤءانثسثوا قرأ: نم مقل، من جهد أو فقير، إلى سر 
آخرإلى ؛؛ ١٢٧ رة؛ ]اب—فه دنكم ئهوحير آلمدرآء وؤمها يحدوها وك 

الآية((رأ،.

والمانالكتف ني اسي ورواْ (، ٢٣٢٠)r\؟K\ الخرف في الة نوام أخرجه )١( 

الكسر=ش و\ذشم\ني (، ٢٢٢٨٨) ٦٢٠- الضد في أحمد أحرجه )٢( 



عنفهنع، حمجن بن عمران عن المري، الحسن عن -  ١٩
بكلفاله بيته؛ في وأقام اش، ميل في بنفقة أرسل ))من مال؛ ه الك، 
وجهفي وأنفق الله، بيل في ه بنمغزا ومن درهم، بلمائة درهم 
لأية!ا هذه ناد ثم درهم. ألف بيمائة درهم بكل فله ذلك؛ 

قالت:ها هانئ أم حدته عن هبيرة، بن جعدة بن عمرو عن - ٢ ٠ 
لأمتيأنزل قد هث الله فإن أبشري؛ فقال! ه اطه رسول علي ))لحل 

فقالت![، ١١٤]عود: ألت.تثابه أثثشتا ؤاة أنزل! وقد كله، الخير 
دخلثم الخمس، الصلوات قال! الحنان؟ تلك ما وأمي، أنت، بأبي 
بأبيهو ما قلت! بعده، شر لا حير نزل قد فإنه أبئري فقال! علي 
]Iلأنعام:أما,لها^ عثر يأ-لسنتقم يجىمآ» ه! ١لله أنزل قال! وأمي؟ أنح، 

ينفقولقأ مثل ؤ • هك الله انزل فأمتي، زد رب يا ت،! فقل[، ١٦•
؛لاوةر0 ه حثه مأثة مبلز كل ؤ، سنابل سح أتجح، حبمة كنز أفه بييل ؤ، أملالهنّ 

شرثمهم الثتميف )ؤق إناؤ هلث! الله فأنزل أمتي، زد رب يا • فقلت، [، ٢٦١
]الزنر:جثاب4 
))منقال: و. النبي عن ه، أمامة أبي عن الحسن، عن -  ٢١

فيالأصهاني إلى: المثور ١^ ني يوطي الوعزا، (، ٧٨٧١) ٢١٨
أحملُأرواْ • ١  ٠٩)/الزوائد مجمع في الهيثعّي ونال ، ٧٩—  ٧٨/٢ب، الترغي

صعيفخ«.ومر يزيد، بن علي على ومدار، الكير... في والطراني 
هؤاق سل ني الفتة فمل باب، الجهاد، كتاب، المن، في ماجه ابن احرجه )١، 

الموصيريوفال (، ٢٧٣٠)م0\0 \س في حا-دم أبي و\يى (، ٢٧٦١) ٩٦٦١٦
الت اق عبد بن الخليل صعيفج؛ إصناد رهذا (; ٩٨٠) ١٥م/؛ الزجاجة مصباح في 

الهادى«.عبد وابن الد•هي ناله ا. يعرف
(.)٩٣ ٣٩ص: الصر ش الدنيا أبي ابن أخرجه )٢( 



درهم،سبعمائة درهم بكل فاله بيته؛ في وأقام الله سيل في بنفقة أرسل 
درهمبكل نله ذلك؛ وجه في وأنفق اش، ميل في بنفسه غزا ومن 

وميعؤأض يشاث لمن يغنعف الأية! هده تلا يم درهم، ألف سبعمائة 
iJLjf  :^؛ا-آ[((لم]١
عنخهغ، الأشجعي مالك بن عوف عن عبيد، بن حبيب عن -  ٢٢

شيئاغز فمن الملول، تغفر؛ لا التي والذنوب ))إياي قال؛ ه الحم، 
مجنوئاالقيامة يوم ؛عث، الربا أكل فمن الربا، وآكل القيامة، يوم به أتى 

يث«لإهلهلإل يدوم إلاكا يفومو0 لا اتيوأ يأد=كلون ؤآلم1نث> ت قرأ نم يتخمهل، 
ْبأ[((رُي: امحلئبنمح4 

تن عمرا آل ورة سه 

]آوه ؤتثا عني تن كو ي، ^١ ١٠يمؤلؤف أبز ؤ، وآلقس،مبم ؤ •' هق اض ال ث— ١ 
))سئلءنأ؛يالدرداءهئال: بنآدم، يزيد بن الله عبد عن ٧[. يران: 
لسانه،وصدق يمينه، برمتج من ت قال العلم؟ في الراسخ من ث الله رسول 

العلم((ش الراصخ فذللث، بهلنه؛ وعمج واسقام؛هءابه، 

اللهسيل غي النفقة فضل باب الجهاد، كتاب المنن، في ماجه ابن أحرجه )١( 
YY/Y ،\(٢٧٦١ ،) إساداهذا : م/أه؛ الزجاجة مصاح في الموصيري وفال

الهائي•.عبد وابن انازهى، قاله يعرف، لا عداف بن الخليل صعغح، 
 )Y( ٠٦ الكبير في اليراني أحرجه/(A(١١٠ ،) ،٥٣بغدادتاريخ في والخف،

وفمهالطبراني، اررواه (؛ ٦٥٨٨)١  ١٩؛/الزوائل. مجمع في الهيثمي ونال 
نحّعشح•.وهو الأول، عبد بن الحين 

التفسيرفي، حاتم أبي وابن (، ٦٦٣٧)Y ٠  ٦/٦البيان جامع في الطبري أحرجه )٣( 
ندمفي (، ٧٦٥٨)\oylAالكبير في والطبراني (، ٣٢٠٥^ا<ا،ه)
١(: ٠٨٨٧) ٣Y٤/٦اpواناJ مجمع في الهيثمي ونال (، ٣٣٢٧) YAA/Yالفردوس 

صعيف،.يزيد بن اف وعيد الطبراز، ®رواه 



]آوه عنديث نن دِءمو  ٤٠١٠ُملو0 آيز ؤ، وااد'ء؛ءُوث ؤ • هث اف ال ق— ٢
))أنث خهنه أمامة أبي عن آدم، بن يزيد بن الله عبد عن ٧[. ء_مران: 
يمينه،برت من فقال؛ العلم؟ في الرامحين عن سئل ه الله رمول 

في١^١<^ فدلك وفرحه بهلنه وعث قالبه، يه واستقام لسانه، وصدق 
اللم(("'.

هاممه رسول ))أن هات ملمة أم عن حوشبح، بن مهر عن - ٣ 
بمدئلؤتا ئ ثُ *همرأ ثم ليّك، على قلتي ثنت القلوب مقلب يا ت قال 

الآية((رآلآخر إلى ٨[، ; ]آواذسيما4 
النيعن يقهند، المهللب، عبد بن العباس عن الهاد، ابنة عن - ٤ 

قوميعدكم من يأتي ثم بالخيل، الحار يخاض حتى الدين ))يفلهر ت قال 
إلىالتضت، ثم منا؟! أفقه من ا منا؟ أعلم من يقولون• القرآن يقرؤون 
منفأولئلئ، قال: لا، : قالواحير؟ من أولئك في هل فقال: أصحابه 

•ا[((ر'ا/ه م ؤمحك الأمة: هدْ 

التمرني حاتم أبي وابن (، ٦٦٣٨)٢ ص• البيان جامع ني الشري أحرجه )١( 
مجمعفي الهيثْي وقال (، ٧٦٥٨) ١٥٢/٨الكبير في واكلبراني (، ٣٢٠٥أ/ا،ا،ه)

صعيف(؛.يريد بن اش وعبئ الطبراني، 'رواه ١(؛  ٠٨٨٧) ٣٢٤/٦الزواند 
يرالخففي حاتم أبي وابن (، ٦٦٥٠)البيان جامع في اسبري أحرجه )٢( 

(.٣٢٢٢•٦)٢/٢
٥٦/١٢المد في يعلى وأبر (، ١٣٢٣) ١٤٩الخد؛/في المزار أحرجه )٣( 

للبوصيرتم(الخيرة اتحاف في كما شيبة أبي وابن ا راهويه بن ؤإمحاق (، ٦٦٩٨)
\iUI\yحجر لابن العالمة والمطالم، (، ٣/٣٨٠-  ٢/٣٨)• ٢٥١- ا/،هآ 

وفال(، ٢١٧٠) ١٠م؛ ب، والترهيالخرب في الخة وقوام ٢(، )\0'مد 
وفالوهو عبيدة، بن موصى على هدا الإسناد ومدار ٠ البوصيري• 

فيدالطراني والزار، أبو؛على،، *رواْ (: ٨٧٦) ١٨٦/الزوائدا مجمع في، الهيثمي، 
صعيفج^.وهو الر؛د'ي، هميدة ن مومك، وفيه الكثير، 



))سمعتت قال )قهنع أبيه عن خهغ، الزبير بن اف عبد عن - ٥
يوإلا إلتت لا" آثم أس ثيث ؤ ة؛ لأيا ذه هرأ قحين . اض رمحول 

رب((أي أنك أشهد وأنا ه.' الشي قال [، ١٨عمران: زآل 

قال:ه، الجراح بن شيدة أبي عن ذؤيب، بن قبيصة عن - ٦ 
إلىقام رحل قال؛ اممه؟ على أكرم الشهداء أي اف؛ رسول يا ))قلت: 

أثدالناس فأي قيل: فقتله• منكر عن ونهاه بمعروف فأمره حائر، أمير 
عننهاه أو بمعروف أمره رجلا قتل أو نبئا، قتل رجل قال: عذابا؟ 

؟نثدثآديث يثيوتب ألبجن قرأ: ثم نكر، م
أبايا قال: نم [، ٢١ل1لءمران: ألوه uثن١دا ئبثزمر آلتاًى يتى بالتسط 
مائةفقام واحدة، ساعة في نبئا وأربعين ثلاثة إسرائيل بنو قتالث عبيدة؛ 

ونهوابالمعروف، فأمروا إسرائل، بني عثاد من رجلا عشر واثنا رجل 
جمينا((رأ/فقظلوا النكر عن 

اضحلق ))لما قال: المبي. أن خهنع الفارسي سلمان عن - ٧ 
ولاالجنة أهل هؤلاء فقال: قبضة فقبض ذريته أُحرج هق؛ آدم 

دالبةاليوم صل في ني الوابن (، ٢٥٠)الص في اليراني أخرجه )١( 
(.٤٣٥)ص:ا"خم 

٦٦٠٢الض في حاتم أبي وابن (، ١٢٨٥)١ المسد في الثزار أخرجه )٢( 
والمانالكشف في والخلي (، ٦٧٨٠) ٢٨٥/٦البيان جامع في والطري (، ٣٣٣٢)
-Y-n/Y ، اليقظبهذا هؤ اف ررل عن يروى نعلمه لا الحدث أهذا الجزار: وفال

غيره هميدة أبي ■_ طريما له نعلم ولا فهتي، عبيدة أبي عن الوجه ^ا من إلا 
،حميرا؛ بن محمد عنه روى الذي الحن أبا سمى أحدا أصمع ولم الملريق، ^ا 

U/'؟U؟الزوائد مجمع اثنان• أعرفه لم ممن وفيه المزار، ررواْ الهينمي: وقال 
والخنبيحاتم، أبي وابن والطبراني، البزار، اارواْ حجر؛ ابن ونال (، ١٢١٦٦)

• ٢٥ص؛ الشافي الكافي مجهول• وهو أصد، مي مولى العن أبو وفيه حديثه، من 



أهلهؤلاء فقال: رديء كل فيها فجاء قبضة بالأحرى وثبض أبالي، 
المؤمنمن الكافر فيخرج ببعض، بعضهم فخلط أبالي، ولا النار 

ؤدمحبمحألصبىأكنٌ' قوله الكافر، مجن المؤمن ؤيخرج 
هداالمهدي؛ عثمان أبو وروى ، [(( ٢٧يمران: زال ومجأدقمنأثمآيم 

عنمرقويا )قهثع ملمان ورواْ ، تقهى ملمان عن موقويا القول 
خهتهن عمر 

الميعن ه، الدرداء أبي عن راح، أبي بن عطاء عن - ٨ 
[،٣١■ىر\0: ]Tj ؛■^ ١٥٢آثمكنترنح؛ول ؤءل • هك قوله ررفي 
/الفس((أ وذلة والتواضع، والتقوى، البر على اتبعوني قال: 

هسميان أبي بن معاوية عن حلس، بن ميسرة بن يوص عن - ٩ 
ل:فقا ر. ض ا رسول علينا حرج إذ المسجد؛ في حلوما ))كنا ل؛ فا 

وتتبعونيوفاة، أولكم من وأني وفاة، آخركم من أني تتحدثون إنكم 
أدائرهو فقال: الأية، بهدم ننع ثم _، بعصا بعضكم —يعني أفنايا 

y/؛u^مردؤه ابن إلى المنتور الدر في الموطئ ءزاْ ، ١١
المانجامع في والءلهى (، ٣٣٦٧) ٦٢٧٨الشر في حاتم أبي ابن أ-مجه )٢( 

الأسماءفي والههقي ْ/آ؛ْا، المثلمة في المخ وأبو (، ٦٨٢٠) ٣٠٧/٦
بنسعيد إلى: المنور الدر في الميوطي وعزاء (، ٧١٧)آ/)ها والخنان 

الأسفارحمل عن المغني في العراقي وقال ،  ١٧٤؟/الخدر وابن منصور، 
عودمابن حدث من الفردوس ند مفى الديالمى منصور أبو أرواه ■' ١  ٦٣٧•' ص 

وهوحدا، صعق بإستاد الفارسي وسلمان 
(.٣٣٦٧) ٦٢٧/٢الضير ش حاتم أبي ابن أحرجه )٣( 
فيحاتم أبي وابن (، ٨٨٠)١  ١٥؛/الأصول نوادر في اضمدي الحكيم أحرجه )٤( 

وابن(، ٤٦٢٤) ٢١٦/٣الفردوس مد فى والديلمى (، ٣٤٠)٠  ٦٣٢٨ير النف
نعيمأمح، ؛ إلمم،المنثور الدر فى اسوطمم، وعزاه ، ٥٩/٦٧دمشق تاربم فى اي ع

١٧٩٨.



لغ:بحتى [ ٦٥لالأن_--ام: محت ين آد ظ ين عدا، يبمث آن هق 
منعصابة تثرح لا I قال ثم [ ٦٧زالأنمام: ةثو0ه وسوف نمتمز بر ^٤]، ءؤ 

منولا خيلهم، من سالون لا ظاهرين، الحق على يقاتلون أمتى 
الأية؛دهذْ نزع نم ذلك، على اف أمر يأتي حتى حالفهم، 
ادثود آثعوق أقأة يحاول طلأوأ قآ يث وسلهرق إث ورائك مترنلك> 

؛ْْ[((ل عصران: زآل آلم^ثمه ق إق َكردا 

))لماقال: ه أبيه عن وقاص، أبي بن سعد بن عامر عن - ١ ٠ 
دعا[، ٦١لآلء_م_ران! وأماءكره ثيع ماؤأ ممل ؤ لأية: ا هده نزك 
هؤلاءاللهم فقال: وحسنا، وحنا، وفاطمة، علئا، اممه. رمحول 

أش((رم
الأمارأكثر طلحة أبو ))كان قال: ه ماك بن أنس عن . ١ ١ 

متقبلةوكانت بيرحاء، إليه أمواله أحسا وكان نخل، من مالأ بالمدينة 
قالطيسا، فيها ماء من ؤيثربا يدحلها الله رسول وكان المجد، 

^وأثانحتونه]1لسران:١لأية: هذه أنزلتت.ا أنس: 
هواممه إن اممه؛ رمحول يا فقال: ه افه رمحول إلى طلحة أبو قام [؛ ٩٢

أهمإمحإن [، ٩٢■' ران مع]آل ينا تنفقوأ حئ أبر نالوا ل ؤ قول: ي

(،م٦٦١٧) roolsxبالآدة الأسثهاد دون اوسنال فى يعلى أبو أحرجه )١( 
ا/ْأآ،دمشق تاريخ عساكرغي وابن )ه-ه(، ^\ا٦^r الكسر واليرازض 

مجمعم الهثمي( ينال مريديه'اا/ْمآ، ابن إلى المنثور الدر في الم؛وءلي وعزاْ 
ورجالهيعلى، وأبو والزار، والطبراني، أحمد، ااروا0 (; ١٢٣٠١)•"؟ t/uالزوائد 

بنعلى فقائل من باب ه، الصحابة فقائل كتاب، الصحيح، في لم مأحرجه )٢( 
(.٢٤٠٤) ١٨٧١ه؛/طالب أبي 



^^ةدءي؛م

الله،محي ودحرها بزهأ أرجو لله، صدقة ؤإنها نيرحاء، إز أموالي 
بح،و.•' اض رمول قفال قال! اممه. أراك حسنا اض رسول يا فضعها 

أنأرى ؤإني قالت،، ما سعت، وقد رابح، مال ذللث، رابح، مال ذللثج 
أبوقممها اممه؛ رسول يا أفعل I طالحة أبو فقال الأقربين، في تجعلها 

عمه((وبتي أقاربه في طلحة 
موسىأبي همن عود، مبن اض عبد ين عبيدة أبي همن " ١٢

بنيمن قبلكم كان من ))كان فال: M المي عن ه، اض 
كانفإذا ، ^^١ الماهي نهاهم بالخطيئة؛ منهم العامل عمل إذا إسرائيل 

فلمابالأمس، خطيئة على يرْ لم كأنه وشاربه وآكله ه حالالغد؛ من 
لعنهمثم بعض، على بعضهم قلوبا صرب منهم؛ ذللثا هك اف رأى 

يقاماؤد'لكاإداعثوأ ، هق مريم ابن وعيي داود بيهم لسان على 
س،،بالمحروفلتامرن بيده، محمد نفس والدي [، ١١٢ت عمران بمشدين>ه 

الحقعلى ولتأطرنه قيه، اليدي على ولتأحدن المنكر، عن ولتنهون 
كماؤيلعنكم بعفى، على بعضكم قلوب اق ليضربن أو ، أطرا 

نمهم(رأ،•
))فيه النبي عن ه، أمامة أبى، عن غالب، أبى، عن -  ١٣

الأقاربعر الزكاة باب الزكاة، كاب الصحيح، في الخارتم، أ-محرجه )١( 
علىوالصدفة الغنة فضل باب الزكاة، كاب المحيح، في لم وم(، ١٤٦١)

(.٩٩٨)ثركن كانوا ولو والوالدين والأولاد والزوج الأقرين 
فيكا والشراني ١(،  ١٦٣)٢ ٠ آ/ه الأنار ذتمل رح ث غي اساوتم، ^-٩ )٢( 

»لأ(: ١٨٠١)ه/٠٦ العلل في حاتم أبو وقال (، ١٢١٥٣) ٢٦٩/٧الزواند مصع 
عبيدة،أبي إر مرجعه والحديث، مرة... بن عمرو حديث من الحدين، ه-ن-ا أعرف، 

رحالورحاله العلبراني، ارواه الهيثمي: وقال ^٠، الّك، ص ه' اش ب ءن 
المّحيحالأ



[١١٨ىرا0: ]آل من يثاية ئثخدوأ لا ءامنوأ ١^؛؛؛، ^،^٤٦١ هرت اش قول 
الخوارج((رمقال;همالآية،

عنخهثه، أبيه عن المحمحيب، بن بريدة بن سليمان عن - ١ ٤ 
فيهوىجهم محي ليلقى خلفات سبع ليزن الحجر )زإن ث قال . المي، 

يأتيأن صاحبه يكالف ثم معه فيلقى بالغلول ويؤتى حريما، سبعين فيها 
ممران:]آل يزم عل ث أن بمثق وثن ؤ قول وهو ، هب 

[((ر١٦١/٢

)ريعثنيقالت ه ■؛rJ دن معاذ ءن ■ءازم، أدي ض؛ن ءن - ١ ٠ 
فرددت،أثري، فى أرمل سرت، فلما اليمن، إلى س اض رسول 

غلول!فإنه إذني؛ بغير شيقا تميبن لا إليك؟ بعثت لم أتدرى ت فقال 
مضف! دعوتك، لهذا [، ١٦١يران: ]آل آلةسمهه توم عئ لما ات بمثل ؤوس 

لعماإك((رم.

))وكانخهتع: زيد بن أسامة عن الزبير، بن عروة عن - ١ ٦ 

٢٧١/٨الكبير في واسبراني (، ٤٠٣٢)؛T/r Uالتمر في حاتم أبي ابن أخرجه )١( 
الهلبراني،ءرواْ ١(;  ٠٩٠أ/م\آم)• الزوائد مجمع في الهيثمي وفال (، ٨٠٤٧)

.y٣٠/٠ المنثور الدر في سده اليوحلي وحول جيدا؛، ؤإمحناده 
الأوسطفي واتجراني (، ٤٤٣٨) ٨٠٦- A'o/rالتفسير في حاتم أبي أخرجه )٢( 

yr'/o (٥٤٥٩ ،) الدرفي اويوْلي وعزاه (، ٤٠٢٥) ١٧٦/٦الثم، في والمهقي
عنث، الحديهذا برو رءلم الطبراني: ومال، ، ٣٦٥/٢مردؤبه ابن إلى المنثور 

الأسادء.بهيا إلا بريده عن يروى ولا أبان، بن محمد إلا مرثي بن علقمة 
٣١٤^الأمراء هدايا في حاء ما ؛اب، الأحكام، أ؛واب، الجامع، في الترمذي أخرجه )٣( 

اكزيلمعالم في الغوي ورواْ (، ٢٦٧٣)١ ٧^١ المسند في والزار (، ١٣٣٥)
 y هدامن إلا هى معاذ عن يروى نعلمه لا الحديث، ®هدا الجزار؛ وقال ، ١
هدامن إلا نعرفه لا غربّخ، حسن راحديث، الترمذي؛ وفال الأسادءا، بهذا الوجه 
الأولي*.داود عن امة، أسأيي حا.يثا من الوجه 



أمرهمكما الكتاب وأهل المثركن عن يعفون وأصحابه اش رسول 
٦^١ألإبن : |ئو اض قال الأذى، على محيصرون اف، 

أملنث ءقث؛إنم يجولأ ال; وقة، لأيا [ ١٨٦تم\0\ ]آل 
ماعنهم العفو في يتأول ه اممه رسول فكان [، ١٠٩آلكس_،يم 

فهم((لله أذن حتى به الله أمره 

)رفيض،ءنالميه الدرداء أبي عن الدرداء، أم عن -  ١٧
علىاصبروا فال: [، ٢٠٠^^اخوأوراطوأه]1لتمان: الآيةت هد0

فيورابطوا بالسيف، عدوكم قتال على ومحابروا الخمس، الملوات 
ا.ملحون((ل لعلكم اممه سبيل 

ه،اممص رسول علينا ))وقف، قال! خهنه الأنصاري أيوب عن —  ١٨
!فقلناالأحر؟ ؤيحفلم الذنوب، به س اممه يمحو ما إلى لكم هل فقال 

إلىالحطا وكثرة المكارم، على الوصوء إسباغ نال؛ اممه، رسول يا نعم 
ؤئنأده\I افه قول وهو قال! الصلاة، بعد الصلاة وانتفلار احي، الم

الرباحلهو فذلكم [، ٢٠٠عمران: ]آل ورايهلوأه وصاثروأ آصيوأ ءامنوأ 
فىالساحد((لم.

(،٦٢٠٧) a٤٥/المشرك كنية باب الأدب، كتاب الصحيح، في الخاري أحرجه ^ ١١
اف،إلى ه المي دعاء في باب جر، والالجهاد كتاب الصحيح، في لم وم

(.١٧٩٨) ١٤٢٢/٣المافقين أذى عر وصرم 
نكتبهلم إبراهيم، ، ijJip■من •غريب وقال،: ، ٢٤ْ/هالحلية في نعيم أبو أحرجه ، ٢١

العكاشى•.يحصن ابن وهو إمححاق، بن محمد حدث من إلا 
حديثجاهازا كثير: ابن وفاو ، ١  ٩٧/٢كثير ابن ير نففي كما مردؤيه ابن أحرجه ، ٣١

حداء.الوجه هذا من غريب 



Iالمساء سورة ه

عنرةه؛م، أبجه عن الأشعري، موسى أبي بن بردة أبي عن - ١ 
لكترحل لهم، سمب محلا اض يدعون ))ثلاثة قال: M المي 
يشهد،فلم مال رحل على له لكن ورحل يطلقها، فلم الخلق متئة امرأة 

اء:]المسألقثهآءه ئونوأ : هل اض نال وقد ماله سملها أتى ورجل 
،•ْرءودال ه موسى أبي عن القول هذا بردة أبو وروى ، ْا،، 

 ٢ -Li  4لJj1  ١٧منتاه ص ص جعل أق آتلادي ١^٠٤٠ يووأ : هث[ ،;
هالهي عن فهبه، أمامة أبي عن ارحمن، تمد بن القاسم عن ٥[• 

قبمها((أم.أءلاءت ام إلا الفهاء، ص الماء ))ؤإن قال: 
قال:الهي. عن فهته، برزة أبي عن الحارث، بن نافع عن - ٣ 

ياهم من فقيل: غارا، أفواههم ناجح قوما الهامة يوم هبو الله ))يبعث 
دآتت أحقازن اق;أن ؤؤإ0 يقول: غؤي اممه أن تر ألم ه: فقال اممه؟ رسول 

.\[((لم،: ]IUأكثنس4 

كتابالمنن، ُي والسهقي  TT\/y(\\\drالمدرك في الحاكم أحرجه )١( 
»هذاالحاكم: ونال )U>؛،«Y(، الإشهاد في الاختيار باب الشهادات، 

هذاشعبة أصحاب لترنيم، يخرجاه ولم الشيخين، ثرء؛ل على صحيح حدين، 
الإسناد:بهذا شعبة حديث، سند على أجمعوا ؤإنما موسى؛ أبي على الحديث، 

إخراجه•.على جميعا اتفقا وقد ُرتينُ أجرهم يوتون 'ثلاثة 
)٢(.رقم: الأ/ (، ٣٢٧)ص انفلر: )٢( 
A٢٢/• الكثير في واممراني (، ٤٧٨٥)ير النففي حاتم أبي ابن أخرجه )٣( 

(٧٨٧٤.)

٨٧٩/٣ير الخففي حاتم أبي وابن (، ٧٤٤٠) iTi/\rالمد في يحلى أبو أخرجه )٤( 
حبانوابن (، ١٠٩١٥)^٢ للهيثمي الزوائد مجمع في كما والطبراني (، ٤٨٨١)

في=به يعذب ما وصف عن الإخبار ذكر والإباحة، الحفلر كتاب الصحيح، في 



[.١٥]_: ِئبخاه بن أمحتأ ثأتتث ؤوَ\ش : %إت اض قال . ٤
قالقال: نجهى الصامت بن عبادة عن الرقاني، اف عبد بن عن 

سبيلا،لهن الله جعل ند عني، حذوا عني، ))حدوا الله.I رسول 
مائةحلد بالثيب والثيب سمنة، ونفي مائة حالي بالبكر بكر ال

عنالنول هذا نحو خهنه المحبق بن ملمة وروى ،، والرجم((ل 
هر٢/الصامت بن عبادة 
منبعبد الله )أيئ قال: ه حذيفة عن حراش، بن ربعي عن - ٥ 
ؤمم٠ةكمنقال: الدب؟ في عي، ماذ! له: فقال مالأ،  ٠٥١آتاه عباده 

الناس،أبايع فكنت مالكؤ، آتيتني رب يا قال: [، ٤٢تاوساء: اثن.ثدث١يم 
العسر،وأنفلر الموسر، على ر أنيفكنت، الجواز، حالقى من وكان 
بنعقبة فقال عبدي، عن تجاوزوا متالث،؛ بذا أحق أنا هق: افه فقال 
فيمن سمعناه هكذا ت جق الأنماري مهود وأبو الجهني، عامر 
رالله رمول 
-رفعه - خهثه أمامة أبي عن المحاربي، حثيمت، بن سليمان عن ٠ ٦ 
القضاء،أوستلهن على قناطر، سبع له حزا جهنم في ))إن قال: 

عليلئ،ماذا له: قيل الوسطى؛ القنطرة إلى انتهى إذا حتى بالعبد، فيجاء 

المثورالدر في السيوطي وءزاْ (، ٥٥٦٦) rvv؟)/اليتامى أموال، أكلة =الفا،ة 
والطراني،بمش أبو »رواْ الهبمي: وئال ، liT/yمدْ في سة أبي ابن إلى 

كاواب،اا.وهو المنير، بن ريال وغيه 
(.١٦٩٠)الزني حد باب الحدود، كتاب الصحيح، في ملم أحر-بم )١( 
(،٤٤١٧)الرجمض باب الحدود، كاب التن، ض داود أبو أحرجه )٢( 

بوامحط،.تصانا كان بالحاففل، ليس دلهم بن ٠الفضل وتال؛ 
١الخمر إنظار قفل باب الخاناة، كتاب الصحيح، في لم مأحرجه )٣( 



]المساء:ثديتاه أثن■ يكئ<ول ول" ؤ ت الأية هذه وتلا الدين؟ من 
.دجهّع أمامة أبى عن موقويا القول هدا حبيب ن ملمان وروى 

Wjاض عن ه، حصين بن عمران عن المري، الحس عن - ٧ 
فيهم؟تقولون ما الخمر وشارب والسارق، الزاني، ))أرأيتم قال! 
أنبئكمألا عقوبة. وفيهن فواحس، هى ت قال أعلم• ورسوله اممه ت قالوا 

سمِهمكأشسوآوئإتاقرأ: ثم باش، الإشراك الكبائر؟ اكم 
ؤلؤلدكل آمهتكز أن ؤ قرأ• ثم الوالدين، وعقوق [، ٤٨؛ ]الناء عظيماه 

وقولألا فقال: فاحتفز، متكئا، وكان [، ١٤]لقمان: آلمبمره إل 
الزؤام.

محيأوم:ثصائزئاقال: ه عس بن عبداف عن - ٨ 
فقالعليه، فأعادها علئ، أعدها عمر: فقال [، ٥٦اء: ]ايع؛وهايم 

عمر:فقال فىّاءةمادةمرة، تبدل يرها؛ نفعندي جبل: بن معاذ 
ه(اف رمول معت، ا،هكذا 

قدمئمتاريخ في ماكر وابن (، ٧٤٩٣)١ • A/• الكسر في اتجراني أخرجه )١( 
اممراني،ارواْ (: ١٨٤١٦) ٠roi\/الزوائد مجمع في الهيثمي وقال ، ٦٩٨٤

وبقيةمحعفح، وفيه ونق، وكلاهما الدماؤلي، مهل بن وبكر زياد، بن كلثوم ومه 
الص٠حيحأ١.رجال رجاله 

)١(.رقم: الأنر (، ٦٣٣)ص انفلر: )٦( 
الكبيرفي والهلجراني (، )٠٣ ١٨ص: معلئا المغرد الأدب، في البخاري أحرجه )٣( 

U/oالأومعل في والطبراني (، ٥٤٩٣) ٩٨٢/٣ير التففي حاتم أبي ابن أحرجه )٤( 
معالمفي البغوي ورواه كثير ابن ير نففي كما مردؤيه وابن (، ٤٥١٧)

يوثبن نافع ءرفيه ؛  ٤٠ص؛ الشافي الكافي في حجر ابن وفال التنزيل 
صعيفء.وهو هرمز، وأبو اللمى، 



^^دصفتتِلأك

Mالمى عاز نزلت ))لما قال: ه عازب بن الراء عن - ٩ 
الق[، ٨٤اء: ]افسسألوبخإه د؛إ؛ق مساى إلا خقف لا أف جيخ ؤا 
فقاتالوا((لا،.بالقتال ربي أمرني قد ت لأصحابه 

قال!)ههته الفارسي سلمان عن المهدي، عنمان أبي عن - ١ ٠ 
ذقالتاض، رمول يا لام الI مقال ه المبي إر رحل ))جاء 

اللهرسول يا عالماكح لام المقال! آخر جاء ثم الله، ورحمة وعليلثه 
جاءنم وبركاته، الله ورحمة وعالمك الله! رمول له فقال الله، ورحمة 

له!فقال وبركاته، ارل4 ورحمة اممه رمول يا ءليائ، لام الفقال! احر 
فلأنأتاك وأمي، أنمت، بابي اممه، نبي يا الرجل! له فقال وعليلثج، 

إنك،فقال! عزا رددت، مما أكثر علتهما فرددت ؛،، LJLpفسلما وفلان 
آويمآ بلمحس يجمدا بمبمم ■محيم ^^١ ! اممهقال شيئا، لما تيع لم 

ءاواكا((لأ،.فرددناها [، ٨٦; ٠٧١]ردوهأه 
عنه، الدرداء أبي عن الأيادي، ذهل بن كعب عن - ١ ١ 
ؤنشسلءأاأزبج؛سفقال! ربي من آت ))أتاني مال: ه المي 

مقت،كانت، وند - ، [ ١ ١ ٠ : ، ]١٧جمثاه عموا آثه جي اثن ت-نني ثر 
فأردت_، [ ١٢٣]الناء: ؤشت1ويثومحزمءه ! هبلهاالي الأية عليهم 

مردؤيهابن إلى المنثور الدر في المتوٍر ءراْ )١، 
التمرفي حاتم أبي وابن ١(،  ٠٠٤٤)؛، U/Aالهان جامع في الطبري أخرجه )٢( 

فيكما وابن.ردريه (، ٦١١٤)الكسر في والملمراني (، ٥٧٢٦) ١٠٢م/• 
الزهد،في أحمد إلى! المنثور الدر في الموطئ وعزاه أ/هآ"اآ، كثير ابن ير نف

الزوائدمج،،ع في الهيثمي وفال، سده، الموطئ وحنن ا)/ه'آ، المنير وابن 
TTJa (١٢٧٤٨ ;) أحمدوترك اتئ، النقواه لاحق بن هشام وفيه الهلبراني، ارواه

الصحيح،،.رحال رجاله وبقية حديثه، 



ثممرق، ؤإن زنى ؤإن اض؛ رمول يا ت نلت قال; أصحابي. أبشر أن 
مرق،ؤإن زنى ؤإن اض؛ رسول يا نلت! نعم• قال؛ ا له؟ غفر استغفر؛ 

أنفرغم على نعم قال؛ ثلثت، ثم نعم. قال؛ له؟ا غفر استغفر ثم 
عويمر((

محمرعمر، ابن مع ))كنت قال؛ .مط_ام ببن حيان -عن  ١٢
ممعنخبيب؛ أبا اض رحماك فمال! مملوب، وهو الزئير بن اض بعبد 
بمملُؤش افه رمول محال يقول؛ - العوام بن الزبير يعني - أباك 

والآخرة((لى.اللنيا فى [ ١٢٣
عنه اض رسول ))مشل محال؛ غهئه عازب بن اليراء عن -  ١٣

والوالاو((رم.!لولد خلا ما فقال: الكلألة؛ 
قال:خهتع عازب بن الثراء عن بيحي، الإسحاق أبي عن - ١ ٤ 

والمطالب(، ٥٦٧٢)للبرصيري الخيرة إتحاف في كما يعلى أبو أحرحه )١( 
للهيثميالزوائد مجمع في كما والطبراني (، ٣٥٧٩) ٥٩٨/١٤حجر لأبن العالية 

/Uالبوصيري:وفال ، ٤٠؟/٩ كثير ابن ير نففي كما مردؤيه وابن (، ١٠٩٥٠) ١٠
وقالنج-حء، بن تمام وصعق،: ذهل، بن كعب لجهالة: محعيف؛ إسناد راهذا 

وصعقهوغيره، معين ابن وثقه إسماعيل، بن مبشر وفيه الطبراني، »رواه الهيثمى: 
بهذاالوجه هذا من حدا غريب حديث ®هذا كثير: ابن وقال وغير0ا،، البخاري 
صعق،.إسناده وفى السياق، 

المنيفي والمزار (، ٥٨٢) AT/rالأصول نوادر في الترمذي اضر أخرجه )٢( 
wy/r (٩٦٢ ،) ْنهإلأ الزبير عن يروى نعلمه لا الحدث »هدا البزار: وقال

هذاإلا ه الزبير عن خهغ عمر ابن روى نعلم ولا الأساد، بهذا الوجه هذا 
الرحيموعيد يثبت**. ثيء فيه ءوليص فقال؛ الدارنطني عنه وسئل الحديث،، 

١(: ٠٩٥٨)\ا^\ الزوائد مجمع في الهشي ونال (، ٥٢٣) ٢٢٣/٤ااعالل ضعيف، 
ثقات«.رحاله وبقية أعرفه، ولم حيان، ين سليم بن الرحمن عبد وفيه البزار، ®رواه 

الفرام،في الشيخ أبي إر المنثور الدر في الموطئ ءزاْ )٣( 



يري؛دصم؛؛ج

آيةتكضك ت فقال الكلالة؟ عن أله فه اممه رمول إلى رحل ))حاء 
اس((لا/

الاىلْ:؛إن-سورة 

يات ))قلت محال! خهنه حاتم بن عدي عن الشعبي، عامر عن - ١ 
قال؛منها؟ لنا يحل فما والبزاة، بالكلاب نصيد قوم إنا اش؛ رمول 
1مثلإج ئلوأ أثث عة3ؤأ مما ميتنثيير لوايج -أتن ت ما لكم بحل 

كلب،من أري، مآ فال: ثم ٤[، اوة: »ائلالءثئ4 أس أنم دآدمحرأ 
قال:قتل؟ ؤإن ; قلت،،،، dLUاو؛ا أممما فكل عليه، اف اسم وذكرت 

كلأتاكلأنا خالطت، ؤإن اش؛ رسول ا قلت: _أكل، لم ما قتل، ؤإن 
قال:، لث، أمالذي هو كلثك، أن تعلم حتى تأكل فلا قال: غيرها؟ 

عليهاف اسم ذكرت ما قال: لنا؟ يحل فما نرمي، نوم إنا قلت،: 
عنموقوما القول هذا نحو الشعبي عامر وروى ، فكل(( وحزنت، 

هحاتم بن عدي 

يابدر: يوم المقداد ))قال قال: )قهنع حوي مبن اف عبد عن — ٢ 
ؤةذم<أنت<لموسى: إسرائيل بنو قالت، كما للث، نقول لا إنا اق؛ رسول 

كتابالسنن، في داود وأبو (، ١٨٥٨٩) ٠٥٥١"Y/الضد في أحمد أحرجه )١( 
فيواكرمذي (، ٢٨٨٩) ١٢م•أخوات وله ولد له ليس لكن من باب الفرائص، 
وقال، ( ١٠• ٤ )٢  ٩٩١٥اء النسورة ومن باب القرآن، ير نفأبواب الجامع، 

هو- ه الراء حديث، مي أهدا. (: ١٢٢٧٢) rUj-xالكري الطن في اليهقي 
بمعروف٠٠وليس متقهير سالمة أبي عن اسمحاق أبي وحديث المشهور، 

TU/rمحير ابن فر في حاتم'كما أبي ابن أخرجه )٢١( 
الزول.وأحوال بأساب التفسير عد (، ٥٢)•■ص انظر: )٠١( 



معك.ونحن امض ولكن [، ٢٤دعاووزك>ه هتهنا ءاقا ذيؤ،" وربلف 
.((اش رمول عن مري فكانه 

فتنةستكون ))إنها I فال ه النبي عن ، ٥١٠٥)بكرة أبي عن - ٣ 
القائم،من ٠^١ والجالس الجالس، من ٠^١ فيها المضهلجع يكون 

ياناوت الساعي، من ا حيت والماشي الماشي، من ا حيت والقائم 
كاست،ومن بإبله، فليلحق إبل؛ له كانت، من ت قال تامحرني؟ ما اممه رمحول 

فمنقال! بارصه. فليلحق أرض؛ له كانتا ومن بغنمه، فليلحق غنم؛ له 
على؛حد0 فليفرب سيفه؛ إلى فليعمد قال! ذلك؟ من شيء له يكن لم 

الرحمنءباس بن ين حوعن تجاء. الاع اسسوهلما لينج )م حرة، 
قال:- الحديث، هذا في - ه وقاص ابكب بن معد عن الأثجعي، 

ليقتلني؟يده عل وببيتي، عليا لحل إن أرأيت اه؛ رسول يا ت ففيتإ 
إثخمطث فيأ ؤ ت يزيد وتلا ٠ آدم بني كا كن I ه فه ا رمحول ل فنا ت ل قا 

الآية((رى.[ ٢٨; sjjLJi]ه دق 

قال؛ه أمامة أبي عن الرحمن، عبد بن م مالقا عن - ٤ 
بيتفي يلتمسانه ه وعمر بكر أبو وأقبل راجعا، اطه ض ))فانتللق 

أنهعرفا وقل أصم، وادي قبل توجه قد أنه فاحجرتهما ها، عائشة 
ركانةيلقاه أن وأشفقا طالبه، في فخرحا يخهلئه، يكاد لا ركانة وادي 

آنتةذتب ؤ • هق نوله باب القرآن، ير نفكتاب المحيح، في البخاري أحرحه )١( 
(.٤٦٠٩)أآ[أ/اْ ندة: ١٠١١]ئٍدوثه ورك

فيعي العن النهي في باب والملاحم، الفتن كتاب السنن، في داود أبو أحرحه )٢( 
دوناJهJى عشان أبي عن المدرك في الحاكم وأخرجه (، ٤٢٥٧)الفتة 

ولملم، مسرؤد على ارصييح ! وقال،(، ٨٣٦٢) ٤٨٨٨الأية من الناهد ذكر 
التيسمس.فى الدهي ووافقه يخرجاه[(، 



نبينظرا إذ له، ؤيتشرغان شرف كل على يتماعران فجعلا فيقتله، 
وحدكالوادي هذا إلى تخرج كيف، ذ؛ىاف؛ يافقالا! مقبلا، ه الله 
للئ،؟تكذيبا وأشدهم الناس أقتل س وأنه ركانة، جهة أنه عرفت، وقل 

يفبممئك لي! س افه يقول أليس قال! ثم إليهما،فضحلث، 
معي((لا،.وافه إلإ يمل يكن لم إنه [؛ ٦٧النائ^ 

-إسلامه قصة في - نجهنه سلمان عن المهدي، عثمان أبي عن - ٥ 
ه،النبي به فجثت؛ طعاما، صنعت، المدينة ه الّتي، قدم رلما • قال 

ولمكلوا، لأصحابه! فقال صدقة، فلث،! سلمان؟ يا هدا ما فقال! 
ياهذا ما فقال! به، فأتيته طعاما جمعت، حتى رجمت، إني نم يأكل، 

!قلت،كلوا. لأصحابه! وقال فأكل، بيده فضربؤ هدية، قلت،! ملمان؟ 
فيمنولا مهم، تحر لا قال! الممارى؟ عن أخبرني الأ4؛ رسول يا 

عذوأأقثرأ أند كعدل ؤ هو! اممه فأنزل مثقل، وأنا فقمت، أحبهم، 
jj^. ) بتمحمي، ؤ لغ• بحنى [، ٨٢]المائدة: أقززأه وائمي أليهود ءامنوأ

إنسلمان؛ يا لي! فقال . افي رمول إلي فأرمل [، ٨٣]المائدة: 'أاد٠عه 
ذكرالذين هؤلاء أصحابلثؤ 

ظاطه؛ ول رّيا ا! ))قلنال! ق)جهبه فة حذيعن - ٦ 
ءباءة((لم.قال! هو؟ ما [ ٨٩]الائ١ة: كت،ندهزه 

الدلائلفي نعيم وابو ، ١١١٥- الصحابة معرفة في نعسم أبو أحرجه )١( 
\r\il (٢٩٩ ،) حجرابن وصنف ، ٩٤.والسان؛/٣٩ ، 1_.في والثعالمي

الحسرالتلخيص ش منيم 
الزوادمجمع في الهيثمي ال وف(، ٦١٢١) ٢٤٩٨الكبير في الطراتي أحرجه )٢( 

٩٠jx (٤٤٨٩ :) ْثقات*.ورجاله الكسر، في الهلبراني ااروا
م/مه).ابن،ردؤيه إل المئور الدر في السيوطي ءزاْ )٣( 



عنأخبرني الله؛ رسول يا i قال ))أنه >ه؛ جبل بن معاذ عن - ٧
^ذتدس١هإدا صل ثن يثري لا عوؤ ثامو_أ أثم؛ن ُأؤكأ;لإا هق؛ الله ور ق

فإذاالمنكر، عن وتناهوا بالمعروف، مروا معاذ؛ يا قال! [. ١٠٥]الماتدة: 

فعليكمبرأيه؛ رأى ذي كل ؤإعجاب متبعا، وهوى مهناعا، شحا رأيتم 
الصبرأيام ورائكم من فهو غيركم، صلألة يضركم لا كم، أنف

الجمر((على القابض مثل بدينه فيها المتمك 

عنه، أبيه عن الأشعري، موسى أبي بن بردة أبي عن - ٨ 
يدعيثم وأممها، بالأنبياء دعي القيامة يوم كان ))إذا قال! . الّبي، 

وعقعتش ،؛ Juفيقول! ، بها فيقر عليه نعمته افه فيذكره بعيسى 
إلنهيرنولبحا أؤذوؤا 1تيرأ قلت ؤءأتت يقول! ثم لأية، ا [ ١١٠]المائدة: 

بالنصارىفيؤتي ذلك، قال يكون أن فينكر [؟ ١١٦لالائد0: بى 
حتىعيي شعر فيهلول قال! ؛ذللث،. أمرنا هو نحم فيقولون! لون، أ قي

بينفيجاثيهم ، وجيم رأسه شعر من شعرة الملائكة من ماللث، كل يأخذ 
لهمويرفع الحجة عليهم يرفع حتى عام ألم، مقدار هل الله يدي 

المار((إلى بهم وينهللق الصليب 

هالتي عن ه، ياسر ؛>، عمار عن عمرو، بن خلاس عن - ٩ 
يخونوالا أن وأمروا ولحما، خبرا الماء من المائدة ))أنزلت، قال! 

قردةخوا فملغد؛ ورفعوا وادخروا فخانوا لغد، يدخروا ولا 

■مريديه ابن إلى المنثور الار في الموطئ عزاء )١( 
!٦٧٠دمشق تاريخ في عساكر وابن التفسير في حاتم أبي ابن أحرحا< )٢( 



^^يصفت؛ؤ

عنمرنومحا الفول هذا نحو عمرو بن خلاص وروى ، وحنانبر(( 

رياسر بن عمار 
الأنعأم!سوره أتآ 

صه، عام بن شة ص ص، 
مامعاصمه على الدنيا من العبد يعطي الله رأيت ))إذا ت قال ه الّثي 

ذمقروأما موأ ه اممه رمول تلا ثم استدراج، هو فانما يحب؛ 
؛أ[((أم.]١^،؛: بجءسايو4 

عنه، وقاص أبي بن سعد عن سعد، بن راشد عن - ٢ 
عدابانن؛^ ٤٠يبمش أن عق ^ ٥١هو ؤءل ة؛ الآيهذه ))في ال_ن__؛_يه: 

بعد((تاؤيلها ت يا ولم كائنة، إنها أما قالت [، ٦٥ت ]الأنعام ممآه 

المائدةسورة ومن باب القرآن، تفسير أبواب الجامع، محي الترمذي أحرجه )١( 
»هذاونالاكرمذى: (، ١٣٠١٢)السان جامع محي والملمري (، ٣٠٦١)

عنعروبة، أبي بن سعيد عن واحد وغير عاصم، أبو رواه ئد غرب؛ حديث 
حديثمن إلا مرفوعا نعرفه ولا موهوها، ياسر، بن عمار عن خلاس، عن قتادة، 

عن، حبيسم! بن سفيان حدثنا ت ل ها مسعدة، بن حميد حدثنا ، هزعة بن المحسن 
مزعة،بن المحن حدنث من أصح وهذا !رهعه ولم نحرم، عروبة، أبي بن سعيد 

أصلا((,المرمع للحديث نعلم ولا 
إمحرانل.بض بأحبار التفير عند (، ٢٦١)ص اننلر: )٢( 
T'W/Wالبيان جامع في والطري )ااّأماا(، المت في أحمد أحرجه )٣( 

الأسماءفي والبيهقي (، ٩٢٧٢)١ ١ آ/، الأوسط في والطبراني (، ١٣٢٤)٠ 
النذر،ابن إلى: المثور الدر في يوطي الوعزاْ (، ١٠٢١)والصفات 

عنالحديث هذا يروى »لأ الطبراني: وقال ، ٢٧م/•مردؤيه وابن النيخ، وأبي 
فيالهيثمي ونال عمران((، بن حرملة به تفرد الإساد، بهذا إلا خهثد عامر بن عضة 

شيخه:عن الأومْل في اللبراني »رواْ (: ١٧٧٩٦)ا/هإآ ٠ الزوائد مجمع 
صعيف((.وهو المصري، العباس بن الوليد 

=(، ١٤٦٦)^٨٦ المد في وأحمد ، ٦١٢/٢الفن في حماد بن نعيم أخرجه )٤( 





عن• [ ٧٣]الأنهام؛ ألصوره ؤ، ينتح يوم ألمللف وك ؤ ت هلث الاه قال ~ ٥
يا))ءالأء-رابيث قال! )هي صرو بن الاه عبد عن شغاف، ين بشر 

فيه((أينفخ قرن ت قال الصور؟ ما اممه؛ رسول 

.المنى عن أمامة، أبي عن الرحمن، عجل بن القاسم عن - ٦ 
ياقال! والإنس، الجن شياطين شر من باممه تعوذ ذر؛ أبا )ريا قال؛ 
بجأمحادامحا أ'لإنيا محلا ؤ نعم؛ ئالث شياطين؟ للإنس وهل الاه؛ سي 

]الأنعام:ألنيلءةوة4 قمري بمني، بمئيمإق 
قالت:ها هانئ أم حدته عن هبيرة، بن جعدة بن عمرو عن - ٧ 

لأمتيأنزل قد هك افه فان أبشري فقال: اش. رسول علي ))يحل 
فقالت:[، ١١٤]هود: ^لثتثاسه آئ«ثثتؤا0 أنزل: وقد كله، الخير 

ا/ها"آ،دمشق -ارخ ماكرفي وابن (، ٩٠٥ها/أا/م)الكير في =والدرانى 
مجمعمح، الهيثممح، وفال م/ْخ'ل، مرديه ابن إلى المنثور الدر في تومحلي الوءزاْ 

ورجالهيعلى، وأبو والزار، والطراني، أحمل، ®رواه (؛ ١٢٣٥١)*م يمآ"الزوائد 
مات،<ا.

٢٢٦/٥الزمر سورة ومن • باب القرآن، ير نفأ؛واب، الجامع، في الترمذي أحرجه )١( 
ؤوأيأفي; هر فوله المسير، كتاب الكبرى، السنن في والنسائي (، ٣٢٤٤)

وابنوالطبرىفيجامعالسانخا/اآا، (، ١١٢٥٠)[ ٩٩]الكهف: 
(،٣٦٣١) tyr^المدرك في والحاكم (، ٧٤٨٣) ١٣٢٣/٤التفيرفي حاتم أبي 

وقالالتيميء، مليمان حديثه منر نعرفه إنما حسرإ، حديثه لاهيا الترمذي: وقال 
فيالذهبي ووافقه يخرجاه((، ولم الإسناد، صحيح حيينه لاهذا الحاكم: 
التلخمى.

رالتفسيفي حاتم أبي وابن (، ٢٢٢٨٨)• WAjT-Xالمد في أحمد أحرجه )٢( 
فيالهينمي وقال (، ٧٨٧١) ٢١٧^الكبير في والطبراني (، ٧٧٨٦) ١٣٧١؛/

بنعلكب على ومداره الكبير... في والطبراني أحمد لارواه : ا/ههاالزوائد مجمع 
وهويزيد، 



دخلثم الخص، الصالوات قال: الحنان؟ تللث، ما وأمي؛ أنت بابي 
بابيهو ما I قلت ، ؛عد0 محر لا حير نزل قد فانه أبشري فمال. علي 
]١^٢:محهأصمحمحأثاِلآ4 أنزلافٌ وأمي؟ئال: أنت 

ؤثثلأكتينممو0: قق اض فأنزل أمتي، زد رب يا فقلت،: ;!، ١٦•
:]القرة قوه تأثع شبتز مل ؤ ثناُل ثخ آسثت، كشت ء أم ضه ؤ، 

ممعم \كجوي0ِ )نق ^^؛١ : هق اض فأنزل أمتي، زد رب يا • فقلت [، ٢٦١
•ا[((لا،.]الزنر: حثاب4 

و.المي ))أن ه: ذر أبي عن التمي، ريك ث بن يزيد عن - ٨ 
أعلم،ورموله الله : قالواالشمس؟ هذه تذهب أين أتدرون : يوماقال 

فتخثالعرش، تحتج نفرها مإلى تنتهي حتى تجرى هذه إن قال: 
حيثمن ارحعي ارتفعي، : لهايقال حتى كذلك، تزال فلا محاجية، 

إلىتنتهي، حتى تجري ثم مسها، من طالعة فصح فترحع جئت، 
:لهايقال حتى كذلك، تزال ولا محاجية، فتخث العرش، تحت، تقرها م

مطالعها،من طالعة فتصح فترجع جئت،، حسثا من ارجعي ارتفعي، 
ذاكمستقرها إلى تنتهي حتى شيئا منها الناص يستنكر لا تجري يم 

فتصح، مغر؛الث، من طالعة أصبحي ارتفعي : لهافيقال العرش، نحتا 
حين:ذاك ذاكم؟ متى أتدرون ه: الله رمحول فقال مغربها، من طالعة 

ظهابملها ؤآ َكثبث، أو ئثأ ثن ^١^، ظإ ز إيثاا دنتا نمع 
تالأنعام:خها[((لأا.

بنمروان إلك، المسلمين من، ثلاثة )حلم، قال، زرعة أبي، عن - ٩ 

(.)٩٣ ٣٩ص: انمر في الدنيا أبي ابن أحرجه )١( 
فيهيقبل لا الانىا الزمن بيان باب الإيمان، كتاب المحيح، في ملم أحرجه )٢( 

(.١٥٩) ١٣٨)/الإيمان 





الأعراف!سورة ءأب 

عند))ذكروا قال؛ نقهغ الدرداء أبي عن مشجعة، أبي، همن ~ ١ 
!فقال،أجله. في أنسئ رحمه وصل من ! فقلناالأرحام، ه الله رسول، 

ولاتاعه _متأيرو0 ي ك ؤ؛دا اشه! قال،عمره؛ في يزاد نيس < ٧١
المالحة،الذرية له تكون الرحل ولكت، [، ٣٤]الأُءراف: 

أجله((في ينا الذي فذاك ذللئف، فسلغه ، منله فيدعون 

معحرجنا قال،! ه عاذب بن الراء عن عمر، أبي زاذان عن - ٢ 
-يلحد ولما المر، إلك، فانتهينا الأنصار، من رجل جنازة في ه المي 
؛(؛l!ثم -، القبر وأسئلة المسن، روح قبض صفة في طويلا حديثا فذكر 

هذاما ! قالواإلا الملائكة من ملأ على بها يمرون فلا بها، ))فيصعدون 
مييكان اكي، أسمائه بأيبح - فلأن بن فلأن فيقولون! الخسث،؟ الروح 

يمتحفلا له؛ فيستفتح الدنيا، ماء الإلى يه ينتهي حتى _، الدنيا في بها 
يخخ آلجنه ولا \دئ(أ أذوب لم ينبح ه! اف ول رسقرأ ثم ه، ل

فيكتابه اكتبوا جق! افه فيقول [، ٤٠لالأء_راف: رأو؛\إه ثؤ ؤ آيثل 
ؤرسدئرفقرأ؛ نم طرخا، روحه فتطرح السفلى، الأرض في سجين 

مهاي؛ف، ألئ يب ئهؤبم( أو !؛^ ٥١ئت<ئءلمه أو!_ثاء مى حز أثم 
.]الءج:؛ما((لأ، تجق4 

السصتالي في والخف (، )٤٣ ١٥)/الأوسط ش الطراز أحرجه )١( 
وابنالشيخ، وأبي حاتم، أبي ابن إر: السور الدر ز السيوطي وعزاه (، ٤٩)

تاريخهز النجار وابن مردويه، 
زكلأهما (؛ ٧٨٩) Wi/yوالطالي (، ١٨٥٣٤) ٥٠٣.م/\«ه.أحمد أخرجه )٢( 

٠٢ ا/ه الزهد ز ومحاد (، ١٢٠٥٩م/أه)المنف، فى ثية أبى وا؛ن السند، 
وعذاب،المر ز السالة في باب المنة، كاب -، jlز داود وأبو (، ٣٣٩)

والطري=(، ١٠٦٤)الإيمانكاب ز مدم وا؛ن (، ٤٧٥٣) ٢٣٩؛/



بنالراء عن موفونا المعنى هدا من جزءا زاذان وروى 
خهتععازب 

و.المبي عن ه، عازب ن الراء عن عمر، أبي زاذان عن - ٣ 
ؤمؤ0• هلث قوله فدلك قبرْ، في نار من لوحين الكافر ))يكسى ت قال 

را؛[((أ : ]الأءراف ^كلبلمنه ءمٍى عواؤث منهعِ دين يهاد جثم 

]الأم—راق: rrA؟؛بماي آ'لآم،ايى يا ه■' اض ال ق- ٤ 
عنألي فالحميد، عبد إلي أرمل قال! الشعبي عامر عن [• ٤٨

Iفقلت فحدثني، قال! ، حدساس، ششت، إن ! فقالت، الأعراف؟ أصحاب، 
يومالماس اش ))يجمع _! ه اطه رمحول يال ت ئال أراه — حذيفة نال 

يقالنم المار، إلى المار وبأهل الجنة، إلى الجنة بأهل فيؤمر القيامة، 
إنلهم: فيقال ننتغلرأمرك، : قالواتنتظرون؟ ما الأعراف: لأصحاب، 

الجنةوبين بينكم وحاك تدخلوها، أن المار بكم جازت نانكم ح

-0إس\ ير المنفي حاتم أبى وابن (، ٢٠٧٥٨)آ"ا/هخه السان جامع =ذي 
الشم،في والمهقي ١(،  ٠٧))/٣٩ السيرك في والحاكم (، ٨٤٦٥) ١٤٧٨

وقال، ioTiTحميد بن همد إلى المثور الدر في السيوطي وءزاْ (، ٣٩٠) ٦١ا/. 
رواهوكيلك خهنه، البراء عن جماعة، رواه مشهور، متصل ناد إصأرهذا ت منيه ابن 
صحيححديث، رهدا البيهقي; وفال ءمروا<، بن المنهال وعن الأعمش، عن عدة 

ورحالهاروا0أحمد، (: ٤٢٦٦)ايواواوم/هه مجمع ز الهثمي ^ل الأسادء، 
الصححء.رجال 

)٤(.الأررقم:ْ(،٦١ص)انظر: )١( 
ندمالأثار، تهدم، في والهلبري (، ٣٩٠) ٢٦١٨ني المفي الرؤياني أحرجه )٢( 

الحسنأبي إلى• المنثور الدر في السيوطي وعزاه (، ٧١٨) ٤٩١آ/ئهغ عمر 
ْردويهوابن اظوالأت، في القطان 



هذاالشعبي عامر وروى ، ورحمتي(( بمغفرتي فادحلوا خط-اماكم، 
موقويارأ/خهنع حديقة عن القول 
نال•و. الّكا عن هه، ملمان عن المهدي، عثمان أبي عن - ٥ 
منهارحمة كل لأرخى، وا موات الحلق يوم رحمة مائة حلق اف )ران 

فيهاالأرض، إلى رحمة منها فأهبهل والأرض، ماء البين ما محلباق 
القليريشرب وبها ولدها، على الوالدة نملف وبها الخلائق، تراحم 

القيامة؛يوم كان نإذا الخلائق، تعيش وبها الماء، من والوحوش 
رحمة،وتعين تسنا وزاد المتقين، على أفاضها ثم حلقه، من انتزعبما 

]الأم—راق:وتىومكتبثاطبيسموذه • رأ قم ث
عنمحونوئا المعنى هدا نحو المهدي؛ عثمان أبو وروي ، [(( ١٠٦

)جهتعسلمان 

هالمى عن ه، الارداء أمح، عن الخولأني، إدرص أمح، عن - ٦ 
صاحبي؟!لي تاركون أنتم هل صاحبي؟ا لي تاركون أنتم ))هل قال: 
[؛١٥٨]الأء_راف: بميمابؤ إفي=ظلم أؤ رسول إن ألنار ؤيتآبها ت هلت، إني 

رصددت،((ر بكرت أبو وقال كدست،، فقلتم! 

يتوهمفيما مرقونا مرسلا •روتم، وثالأ ١(،  ٠٣) ١٠٦)/البعث في اليهقي أ-؛م-بم )١( 

فيباب التوبة، كتاب ؛الأية، الاصتشهاد دون مختمتا الصحيح في مسلم أحرجه )٣( 
فىيوض الوعزاْ (، ٢٧٥٣) ٢١٠؛/٩ غضبه سمت وأنها تعالى اش رحمة سعة 
مردو؛هابن إرث المثير اليد 

)٣(.رقم: الأثر انظر:ص)؛ا،ا(،)؛(
رسولإؤ ألناس باب: القرآن، ير نفكتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )٥( 

(.٤٦٤٠)أ/هه [ ١٥٨]الأءر١ف،: آةيإفيًئابما< 



قال:ه النبي عن ه، الدرداء أبي عن سلمة، أبي عن - ٧
هاسثو0 لا ءإوب ثم ؤ لهم• ؛ثلث أثلاث؛ ثلاثة الإنس اممه. ))حلق 

ؤإ0ئلمإلأ[: ١٧٩ه لا ءادال ودم بما شأدلأ لا عثآ* وف؛ 
آدم،بني أحاد آحادهم وثلث [، ٤٤]الفرقان: أتكلأيم أثل هت؛ بق آلأنم 

ظله((أإلا ظل لا يوم اممه ظل في وثلث، الثماطن، قلوب وقلوبهم 
اه.رسول ))سئل قال: ^٦٥ حذيفة عن لقيعل، بن إياد عن - ٨ 

[،١٨٧،: jt^\l]إلاؤ4 ءي؛ا,^٥٢٦ لا رإ يث ها ؤ فمال: الساعة عن 
فتنةيديها بين إن يديها، بين يكون وما بمشاربملها أ-نمركم ولكن 

قالهو؟ ما فالهرج عرفاها، قد الفتة اض؛ رسول يا : قالواوهرجا، 
يعرفأن أحد يكاد فلا الخام الماس بين ؤبلقى الخل، المنة: بيان 

أطا((رآ/

علىحمعة في موسى أبا ))سممت، قال: ان حبن قرظة عن - ٩ 
القال: شاهد؟ وأنا اعت انعن افه رسول سئل يقول: المصرة منبر 

ولكن[، ١٨٧لالأء_راف: ٌ اممه إلا ا يعلمه

الدنثاأنح، دان (، ٢٢٧) ٣٥٩-  toA]/الأصول نوادر ني الترمذي الحكم أحرجه )١( 
(،٨٥٧٩)\'\ yx/oالممر في حاتم أبي وابن (، ١٥٦) ١٢٦ص: الهواتف في 

العالةوالمطايه (، ٧٧٥٤) ١٨٦/٨للوصيرى الخيرة إتحاف في كما يعلى وأبو 
وقاله/ه*اأا، العغلمة في وأبوالشيخ (، ٣٤٣٧)ا\إي\ حجر لابن 

بعضهم•،وصعق، رواته، بعض لجهاله صعيف؛ ند بيعلى أبو ررواْ • الرصيري 
١•*؟/U* المجروحض في حان انح، وصعقه 

لغيرْ،>ءحيح سموم: وقال )آ«'آ'آأ(، م١ ٣٥/٣٨المد ني أحمد أخرجه )٢( 
فهلل،حديقة يدرك لم لقيهل بن إياد لكن المحح، رجال نقات رجاله إسناد وهدا 

الهلبراني•.محي خهم الأشعري موصى أبي حدينا له ؤيشهد 



الفتنمن ردما أيديها بين إن ، أيديها بين وما بمثاريطها ساحدثكم 
وهرجا((لا/

مثآ;اثهظ4ثثآ؛ لإ .ثثأد ثدثاآاقيثا الاض%في: •ا_ة
عنثغهثه، جندب بن سمرة عن البصري، الحن عن [. ١٩٠

لهاعاش لئن فنذرت ولد؛ لها يعيش لا حواء ))كانت ت قال . النبي 
ؤإنماالحارث، عبد فسمته ولد، لها فعاش الحارث، عبد لتسميته ولد 
الشيءلان((لآا.وحي عن ذلك كان 

الزوائدمجمع في كما والطبراني (، ٧٢٢٨)المدفي بعالى أبو أخرجه )١( 
م«،يلم من وفيه الطراني، ارواْ الهثمي: وقال، (، ١٢٤٣٦) ryi/wلاهيثمي 

.٦٢م.مردويه ابن إر الخور الدر في الميوطي وءزاْ 
يرنفأ؛واب، الجامع، في والترمذي (، ٢٠١ ١٧) ٣٠مم/ه المني في أحمد أخرجه )٢( 

البيانجامع في واليرى (، ٣٠٧٧)\١ A/oالأعراف سورة وس اب بالقرآن، 
oo\T)T'<<l\T ,)\ فيحاتم أبي وابن (، ٤٠ ٠٣) ٥٩٤/٢المدرك في والحاكم

(،٦٨٩٥) ٢١٥/٧ازكثير في واليراني ، ٥٢٦/٣كثير ابن ير نففي كما التفسير 
حنحدين، ٠^١ ت الترمذي وفال مآأْ، كثير ابن ير نففي كما مردؤيه وابن 

عبدعن يمضهم ورواه قتادة، عن إبراهيم بن عمر حدث من إلا نعرفه لا غريب،، 
يخرجاه'،ولم الإسناد، صحيح حدينؤ •هذا الحاكم؛ وقال يرفعه'، ولم الممد 

التفسيرفي ال فقالحديث، هذا كثير ابن وأعل التلخيص، في الذمي ووافقه 
هذاإبراهيم بن عمر أن ؛ أحدهاأوجه؛ نلاثة من معلول الحديث •^١ !  ٥٢٦^
ولكنبه، بحتج لا ازازي؛ حاتم أبو مال ولكن معين، ابن وثقه وقد البمري، هو 

فهندسمره عن الحسن، عن أبيه، عن المعتمر، حدينا من مردويه ابن رواه 
مرفوعا،ليس ه، نففهنه سمره قول ْبن روي قل أنه الثاني؛ أعالم. فالله مرفوعا، 

ابنوحدثنا أبيه، عن المعتمر، حدثنا الأعلى، عبد ابن حدثنا جرير؛ ابن قال كما 
ثغهند،جندب بن سمرة عن الشخير، ين العلاء أبي عن التئمي، سليمان عن علية 
فلوهذ.ا، بغير الأية نر ه نفالمن أن الثالث،؛ الحارث. عبد ابنه آدم ّمى تال؛ 
=وكح، ابن حدثنا جرير؛ ابن نال عنه. ل علّ لما مرفوعا سمرة عن عنده هذا كان 



^^دا-يفٍزلي

الأنفال؛ورة سء 

قال؛M المي عن ه، أيه عن موسى، أبي بن بردة أبي عن - ١ 
رثافعإ وأتت تلبهم أس حقاي وما ؤ لأمتي؛ أمانين علي اض ))أنزل 
فيهمتركت مضيت؛ ءاذا [، ٣٣لالأ;فال: إحو؛ن،3ه وثم معدبهم أثث َهه 

عنالمعنى هدا نحو بردة؛ أبو وروى ا، القيامة((ل يوم إلى الاستغفار 
،•ْرةوءاأ ه أيه 

قال:ه عامر بن عفية عن ثقي، بن ثمامة علي أبي عن - ٢ 
أنثثلعت>ما لهم ؤوؤوذو\ يقول؛ المنبر على وهو ه اض رمول ))سممت 

إنألا الرمي، القوة إن ألا الرمي، القوة إن ألا [؛ ٦٠]الأنفال: تنو}ه 
بنعمة عن القول هذا ان كيبن صالح ووروى الرمي(لأم، القوة 
عنموقويا الزني الله ء؛د بن مرثد الخير أبو أبما ورواْ خل٤،، عامر 
هءامر بن ءب 

تاسيثا4ينآ ئتآ؛ ؤ-بملأأم ن: المحعن عمرو، عن يوسف، بن مهل -حدثنا 
يادمء.يكن ولم الملل، أهل يعص في هذا كان نال• [، ١٩٠]الأعراف: 

0إ\ألأ\الأنفال سورة ومن بابه القرآن، نفير أبواب الجاُع، في الترمن'ى أحرجه )١( 
فييضعف مهاحر بن إبرامم بن ؤإصماعيل غريب، حدث لاهيا ونال: (، ٣٠٨٢)

٠٠الحديث 

)ه<.رقم: الأثر (، ٣٢٨)ص انظر: )٢( 
منوذم عله، والحث، الرس فضل باب الإمارة، كتاب الصحيح، في ملم أحرجه )٣( 

(.١٩١٧)نميهم/أآْا ثم علمه 
١٢دراالأمال صورة ومن باب القرآن، ير نفأبواب الجا،ع، في الترُذ"ى أحرجه )٤( 

ن،صالح الترض: وقال (، ١٦٢٢٨) ١TTjM^٧ جامع في والطري (، ٣٠٨٣)
•ه• عامر بن ءب لم؛درك- كان 

ما.المرفوع ئد (، ٤٤٦)ص انظر: )٥( 



الض.عن ه، زيد بن أسامة عن عثمان، بن عمرو عن - ٣
لما،مكافر ولا كافرا، لم ميرث ولا ملتين، أهل يتوارث ررلأ قال• 

آلادنج،ق فننه ق؛ى إلأ سن أوتآء بمصيم 'كهموا ؤوأٌ؛ •' رأ قم ث
باواء((لا،.[ ٧٣]الأنفال: طره ومناد 

التوبة!ورة س٠ 

أثنأف ألغِررم النائي إق ورّولخة أس يرتن ؤوأذ'ن • هل القّ قال - ١ 
بنمحمرة عن البصري، المحن عن ٣[• ]التوبة؛ المقرين محا ببكاء 

أبوحج يوم الأير'' الحج رريوم ت قال ه السي عن ه جندب 
ا.؛الناس((ر ه بكر 

أثثآن لأحكم ١ الغ ألنابم، إق ررمولوة أس يى ؤوأذ'ن I هق اممه فال - ٢ 
أبيعن سيرين، بن محمد عن ّا؛ا• تاكو;-ة؛ ورسول/4 ألثشيكتن ؛ذ برئء 
يومأي ه! اض رسول حعلب اليوم ذلك كان ))لما ت قال )جهبع بكرة 

Iثال يم اسمه، بغير سيسميه أنه فلتنا حتى فكتنا قال؛ هدا؟ يومكم 
الخحالآهم؟(("<.يوم ألس 
عليابعث الله رسول ))أن • تقينه وقاص أبي بن سعد عن — ٣ 

ولاالكاغر الملم برث لا باب الفرائض، كتاب المحيح، في البخاري أحرجه )١( 
T١٦٣٣/الفرائض تحاب الصحيح، في لم وم(، ٦٧٦٤)م/أها الملم الكافر 

y-w/'fالمدرك في والحاكم بالأية، الأسثهاد دون كلأهما (؛ ١٦١٤)

الزوائدمجمع في الهيثمي ونال (، ٦٨٩٤) y^o/yالكسر ني الطبراني أحرجه )٢( 
فيوجدت نال: هشام بن ساذ أن إلا الصحيح، رجال ءزجاله (: ١١ ٠٣٦)

؛/)ه.الأئار مشكل ثرح في اكلحاوي أحرجه )٣( 



يمٍ؛لغك

يعدوالمشركون الملمون يجتمع ولا عريان، والستا يطوفن لا بارع؛ 
وتعهدْ، إلى فهو عهد . اش رسول وبض بينه لكن ومن عامهم، 

ر٣[((^ لاكو؛ةت ورسوليه نى ببكاء اثن 
يومقال ))أنه المي عن ه أوفى أبي بن اش مد عن - ٤ 

عبدوروى "اتا((لآ،، تو؛_ت: لالايحقآر4 والغ يوم هدا الأضحى؛ 
أبىبن الثه عبد عن موقويا المعنى هذا نحو عمير بن المللت، 

اأوفى 
قال:ه الني عن ه، بكرة أبي عن سيرين، بن محمد عن - ٥ 

اثناالمنة والأرضى، الموات، اممه حلق يوم كهيئته امتدار قد ))الزمان 
ذومتواليات! نلائة [؛ ٣٦مأي - أرمة يتمآ ؤ شهرا، عثر 

جمادىبين الذي مفر ووجب والمحرم، الحجة، وذو القعدة، 
وثعبان((ل؛،.

))سمعتت قال خهبه حاتم بن عدي عن سعد، بن ممعسا عن - ٦ 
ورمننهملمثارم ؤ١عكنذوأ I ثرأ فلما براءة، محورة يقرأ ه اض رسول 
لمإنهم أما اض؛ رسول يا ! ، iJL؛[، ٣١لالت-ووة: ه أس دوُءت َن ؤي—ابا 

حرمما لهم يحلون كانوا ولكن صدفت،، قال؛ ا لهم يملون يكونوا 
.فيحرمونه((ر لهم؛ النه أحل ما ويحرمون فيتحلونه، اممه؛ 

(.٩٢٣٣)التمر في حاتم أيي ابن أخرجه )١( 
.١٢٧؛/مردويه ابن إلى المنثور الدر في الجوؤلي ءزاْ )٢( 
بالامحهاد.الضير محي )١( رقم: الأثر (، ٦٦٦)ص انظر: )٣( 
أرصينسع في جاء ما باب الخلق، بدء كتاب المحيح، ني البخاري أخرجه )٤( 

(٣١٩٧.)

= ١٢!٩ ٥ التوبة صورة ومن باب القرآن،، ير نفأبواب الجامع، في الترمذي أخرجه )٥( 



ؤرولا وألغقم الدهن ذمحروى هلث؛ الله ال ف- ٧
أباأل يرجلا )رأيت نال! زياد بن محمد عن [. ٣٤لالتو;ة: سايلي١فه 

•ئغينع أمامة أبو قال هي؟ الكنوز أمن نوق الحلية أرأيت خهثه أمامة! 
سمعت(بما إلا حدثتكم ما إني أما ت هال ثم نعم، 

محنهامن مري -بمكت واءش أدوبجيث أس رعد ؤ قل: ادله ال ق- ٨ 
الله!وقال [، ٧٢لالتو;ة: عنزه •ءقت ن. ؤتإلأ ونسمح ذأتا ■كإي؛؛ن ألأيهنر 

بوبئ، أممه عش سئا وءاحت صلحا عملا حئؤأ إاوؤ؛آلم أعئفؤأ ءؤوءا-حرول ت هث 
بنسمرة عن رجاء، أبي عن آ'اآ. تود-ت: لالعمد أق إف عي 

آتيانليلة الأتاني :  LJه اممه رسول ))قال قال: ه، جندب 
رجالفتلقانا قفة، ولن ذهب يلن مبنية مدينة إلى فانتهينا فابتعثاز، 

قالاراء، أنت ما كأقبح وسطر راء، أت ما كأحسن حلقهم من سطر 
ذهبقد إلينا رجعوا ثم فيه، فوقعوا المهر، ذللئ، في قفعوا اذهبوا لهم• 
عدن،جنة هذه لي: قالا صورة، أحن في فصاروا عنهم، السوء ذللث، 

ُيحاتم أبي وابن (، ١٦٦٣٣)السانجامع في والطري (، ٣٠٩٥=)
فيوالمهقي (، ٢١٨)الكسر في واتجراني ١(، ٠  ٠٥٧) ١٧٨٤٨الممر 
المفك،يه دثفتي، القاصي به يقضي ما باب القاصي، كتاب،أداب الكبرى، المن 

بنومد سعد، ابن إلى: المنثور الدر في السيوطي وعزاه (، ٢٠٣٥٠)٠\إ^^\ 
غريب؛حديث ٠هذا ت المرمدي وقال، ،  ١٧٤؛/مردؤيه وابن الشيخ، وأبي حميد، 

فيبمعروف، ليس أعين بن وغطنا حرب، بن اللام مد حديثا من إلا نعرفه لا 
الحدبمثذا.

فيحاتم أبي وابن ١(،  ٠٥٤٥)٤ \ T/yا مخمن المحق، في شيبة أبي ابن أحرجه 
فيوالميهقي (، ٧٥٣٨)١  ١٧٨الكبير في والملبراني ١(، ٠  ٠٨٤) ١٧٨٩٨الضير 
اتفالحلية ورأى الحلي؛القفة عن تولع من باب الزكاة، كتاب الكبرى، المن 

(:٤٥٧) ٦٧٨الزوائد مجمع في الهيثمي وقال (، ٧٥٨٠)إ/م؛آ الكرز من 
•مدلس" ولكنه ثقة وهو بقية، وفيه الكبير، في الطبراني رررواْ 



وشطرحن، منهم شطر كانوا الدين القوم أما • قالا منزلك، وهذاك 
تجاوز[، ١٠٢: ستئاه عملاصنلحاوءا،م ^-٠^^ I فانهم قبيح؛ منهم 

محهم((را/اف 

مع))كنا قال: ه أسه عن الأكوع، بن سلمة بن إياس عن - ٩ 
إوجثت فقال؛ حن، بثناء عليها فأثنى بجنازة، عليه يمر ه، النبي 

؛قالواوجبت،! ت فقال ذلك،، دون عليها فأني أحرى، بجنازة علثه ومر 
وأنتمماء، الفي اطه شهداء الملائكة محال! وجثت؟ ما اض؛ رسول يا 

اغماؤإؤوؤ1 قرأ• ثم وجب، عليه شهدتم فما الأرض؛ في افُ شهداء 
ا.ه*ا[((ر ]التوبة: والموهتوله ورنوئم م؟رءاأس 

يورأولؤ ثى ١^٥ عق أنش قنحد أثJا فه متِ ^^٠ هث! ض ١ ال ن- ١ ٠ 
عننابت، بن نبد بن خارجة عن [• ١٠٨تاكو؛ةت لصأ0ئمومطه 

علىأسس الذي المسجد عن سئل . الله رسول ))أن )جهته! أبيه 
الجليلانالمابعيان وروى هذا((لم، مسجدي هو قال: التقوى؟ 

آعممحؤأؤوءا"شن ٠ هث قوله باب القرآن، ير نفكتاب، الصحيح، في الجاري أحرجه )١( 
(.٤٦٧٤)ا"/ا،آ" [ ١٠٢دبيلمظرأعنجاه]الوة: 

ا/آأآالزهد وهنادفي ١(،  ١٩٩٤)؛ n/Y-الممنف، ني ثسة أبي ابن أحرجه )٢( 
الضيرفي حاتم أبي وابن (، ٢١٨٥) ١٤"ا/؟البيان جامع في واتجري (، ٣٦٩)

١٠) ١٨٧٧٨ فيالهيثمي ونال (، ٦٢٦٢) rr/Uالكبير في واليراني (، ٠٥٥
يدة،بن موسى وفيه المجير•••، في الشراني ُرواْ (؛ ٣٩٦٤مْ)الزوانل- مجمع 

صعيمهء.وهو 

إلىالمثور الدر في الموطئ وعزاه (، ٤٨٥٤)ه/س المحير في اتجراني أخرجه )٣( 
n/Uالزوائد مجمع في الهيثمي وىل ، TAUالمختارة؛/في المقدسي الضجاء 

عامربن عبداش المرفؤعت إمحناد وقي وموقوثا، مرفوعا ١لطبر١نى ُررواه (* ١١٠٥٦)
الصححء.رجال رجاله الموقوف إسنادي وأحد صعيف، هو الأسلخي، 



بنزيد عن موقوئا القول هدا نحو زئيرا،؛ بن وخارجة الزبير، بن عروة 
خهثه.ثابت 

عنه، جاؤية بن مجمع عن بزبد، بن الرحمن عجل عن - ١ ١ 
أنمؤبى ؤمح-تويجال فاءت أهل في نزلت الأية هذ0 ))أن .ث النبي 

بالماء(أدبارهم لون يغوكانوا [، ١٠٨زاكوبة: ينْلهررأه 
•غئثع الأنصاري أيوب عن محميان، أبي نافع بن طلحة عن  ٠١٢

نحبي؛ْلهثبأرآثث أن رجات ت! نزلة آلأيهده ))أن 
إزاضالأنصار؛ معشر يا I ه فه ا رمحول نال [، ١٠٨اكظإمٍنهلاضة: 

للصلاة،تتوصأ : يالواطهوركم؟ فما الطهور، في عليكم أثنى مد 
،فعليكموه(( ذاك، فهو قال1 ؛الماء. ونستنجي الجناة، من ونغتسل 

،•أيوب أبي عن المعنى هدا نحو صورة أبو وروى 

أ/اهآ.صدوي4 ابن إر المثير الJر ني ءزاْإاليوطي )٢( 
١١٢٧^بالماء الأسنجاء باب وسنتها، الطهارة كتاب المتن، في ماجه ابن أخرجه )٣( 

امحمح،حاتم أبي وابن (، ٤٠) ٢٢الجادودفىالمضص: وابن (، ٣٥٥)
الاسجاءفي باب الطهارة، كتاب المنن، في والوارفدي (، ١٠ ٠٧٩)\-أس\ 

فيالموطئ وءزاْ  rn،>/Yالمتال.رك في والحاكم (، ١٧٤)١ ٠ )/• 
ولمالإسناد، صحح حديث، رمذا وقال،ت ، ٢٨٩المناور؛/ابن إلى المتثور الدر 

التلخيص.في اك،دي ووافقه يخرحاْر، 
رالكثيفي والطثراني (، ١٠ ٠٨١) ٦١٨٨٢/'الضير في حاتم أبي ابن أحرجه )٤( 

طف •ءض وفال: (، ٦٧٣)المستدرك في والحاكم (، ٤٠٧٠) ١٧٩/٤
المنيرابن إلى: المنثور الار في يوطي الوعزاه يخرجاه•، ولم الشيخين، 

فياللجراني •رواء (: ١٠٦١)الزوائد مجح في الهيثمي ، ٢٩٠؛/
صعيماموهو الماثب، ين واصل وفيه الكبير، 



))قالقال؛ خهته أمامة أبي عن حوشب، بن شهر عن .  ١٣
هدهفي به خصصتم الذي الطهور هذا ما I قباء لأهل ه الله رسول 

[؟١ • ٨ :  Ojjl]أل1ملهيتنه تحب نأس مثلهئ أن تحنوث وثان هي •' ة يأل١ 
لغإلا الغائط من يخرج أحد ا منما الله؛ رمحول يا ! قالوا
((رمقعدته 

•يونس ورة سه 

Wjالمي عن ه، بمْ أبي عن الغطفاني، الرحمن عبد عن - ١ 
ءؤاقا;ئقلإءيقول: افص فإن اما؛ بشن ولا تبمغ، ))لا قال: 

س((أى.ل.مص: 

س؛المى عن يقهقه، عجرة بن كعب عن يسار، بن عطاء عن - ٢ 
الزيادة،قال: [، ٢٦تيوس: 4 وزبائن ي كوأ س هث: قوله ))في 
وتعالى((أم.نارك الرحمن وجه إلى الفلر 

إلى:المثير الدر في الموطئ وءزاْ (، ٧٥٥٥)A/؛Y؛ اممٍر في اممراني أحرجه )١( 
ا/ّآاآالزوائد مجمع في الهيثمي وقال ؛/•؟آ، المصنف في الرزاق مد 

فيه،احتلموا وفد حوسبج، بن شهر وفيه الكبير، في الطبراني ®روا0 ١(؛  ٠٥٧)
شسةاا.بن ؤيعقوب زرعة، وأبو معين، وابن أحمد، وثقه ولكنه 

صحيححديث )رهذا وقال: (، ٣٢٩٨)٦ا^^x المدرك في الحاكم أحرجه )٢( 
التلخيص.في الذهبي ووافقه ، ٠٠يخرجاولم الإسناد، 

البيانجامع في والطبري (، ٤٨٤) ٢٦٢)/اله م أحمد بن عبداه أحرجه )٣( 
٠^^وابن (، ٢٣٣٠)•"؟ Y/rالشاميين مد فى واتجرانى (، ١٧٦٣١) ٦٨/١ه

المةفي واللألكاتي ،  ١٢٦/٢للزيلحي ، الكشافأحادن، تخريج في كما الضير في 
x/T " إلى:الخثور الدر في يوطي الوعزاه ، ٢ ٠ ه/؛ الحلية ش نعيم وأبو ، ( ٧٨)١ '٥

الإساد،، ضعيفااهدا"حجز شاكر: أحمد وقال ، ٣٥٧/٤]دوقة كتاب في البيهقي 
ؤفهندٌ•عجرة بن كعبا عن عهناء مرسل من ولأنه المختار، بن إبراهيم ، لفعف



اض.:))قال قال: ه المص عن ه، الدرداء أبي ٣-عن 
وحقتفي، للمتزاورين مصتي وحقت في، للمتحاسن محبتي حمت، 

ؤيعلمونبذكري، مساحيي يعمرون الدين في، للمتجالن محبتي 
فيأظلهم الذين أوليائي أولنلث، طاعتي، إلى ؤيدعونهم الخير، الناس 

الجنةوأدخلهم عذابي، من وآمنهم حواري، في وأسكنهم عرشي، ظل 
نبيقرأ ثم حاليون، فيها وهم فيها يتنعمون عام بخمسمائة الناس قبل 
•تبوس -رزوك\ه عنهم ولا ءليهنّ حرف لأ آف آؤتاء إُى ولا ه: ه الل

أآ-[((لم

خهتهالصامت، بن عبادة عن الرحمن، عبد بن سالمة أبى عن - ٤ 
JI)): قال  -x ،^ ألدباآلثيوق ألن/محافي ^١-^> هق؛ قوله عن ه اض رسول

أوالملم يراها الصالحة اترزيا هي فقال؛ [؛ ٦٤]يونس: آ'لآحرهيم ؤؤِسح 
عنالمعنى هذا نحو اليزني الرحمن عد بن حميد وروى ،، له((ر مى 

^٣٢.ء٠ادة 

TUY؟/مردو؛ه ابن الى المنثور الدر في المومحلي عزاه )١( 
نميركتاب المن، ني  U-0وابن (، ٢٢٦٨٧) ٣٦١٣المد في أحمد أحرجه )٢( 

والطبري(، ٣٨٩٨)) YAT/Yله ترى أو المم يراى المالحة الرؤيا باب الرؤيا، 
UTT'y) ٦٣٧!'المدرك في والحاكم (، ١٧٧١٨)0\إ0أ'\ او؛ان في،^١^ 

فيالذهبي ووافقه يخرحاْ•، ولم الإسناد، صحيح حدث ،هذا المحاكم: وقال 
ملمةأبا أن إلا نقايت، ءرواته البارىY١/٧ْ'٢: فتح في حجر ابن وقال التلخيص، 

- ١٢'Y/Yللزيلعي الكشاف أحاديث، تخريج وانظر خينهء، عبادة من سمعه لم 
١٣٣.

الأحادفي ىٍم أبي وابن (، ٢٢٧٦٧) iYU/Y-Uنى!لخد أحمد أحرجه )٣( 
فيوالطبراني (، ١٢١٧) ٣١iإ^الخد في والثاني (، ٤٨٧)والماني 

.٠ لغيره صحح ٠ أحمل: مسند محققوا وفال (، ١٠٢٥) ٢١١٨^الثامن ند م



ر)فيه: نبي العن ض، الدرداء أبي عن رجل، عن - ٥
دال1[، ٦٤لدوس: آ'لآجرمحه ومح-ح آلثيوء'الدبا I، ألإمئ ^١+> •' هلث قوله 
له((لا،.أوئرى الملم يراها الصالحة، الروا 
عنه، عمرو بن اش عبد عن حبير، بن الرحمن عد عن - ٦ 
الصالحةالرويا [: ٦٤]مس: ؤلهثسفيمحمحآئتا4 مال: M النبي 
المبوة((من جزءا وأربعين تسعة من جزء انمد بها تشر 

مالي ررقال ؛ ئال، M المي عن خ، أمامة أبي عن - ٧ 
أنفأبى جود بالأمر يوم إبليس أبغضت ما الله حلق من سيئا أ؛غضت، 
الغرقيوم كان فلما فرعون، من يغصا أشد شيئا أ؛غضت، وما يجل، 
حماةمن قبضة فأحدت، فينجو، الإخلاص بكلمة يعتصم أن حمت، 

فأمرميكائيلمنى، غضبا أشد عليه الله فوحدت فيه، فى بها ففرست، 
[((٩١تيو'س؛ آل٠نسدتيه ين وكتمت> ثل عصيت ومد ؤءالثس فائهونال: 

!ورةصه 

عنه، أسه عن الأشعري، موسى أبي بن بردة أبي عن - ١ 
ثمقال: يملته. لم أخدم إذا حتى للظالم ليملي اش )رإن نال: ه الّك، 

ها/؛أاالمان جامع في واممري (، ٢٧٥١ه؛/آ«0)٠ المد يي احمد أحرجه )١( 
أحمدتعليق وانظر ٠، لغيره ،صحيح الخدنمحققوا وغال (، ١٧٧١٧) ١٢٠_

o\ا^T\المان جامع ني (، ٧٠٤٤) ٦٢١/١١ائد احمدس أحرجه )٢( 
بعمح، الهثم، ونال (، ٤٤٣٢) tyihالإيمان شعب في والنهقي (، ١٧٧٠٤)

وفيهحن وحيينه لهيعة، ابن وفيه أحمد، أرواه ت ١( ١ ٠  ٦٨)wا٦٣ الزواتد 
صعفء.

TAU؛/الشيخ أبي إلى الخثور الدر في الموطئ ءزاْ )٣( 



ود:]هقديده لإّث لمده! إف فين وش أكنئ لمد ^؛١؟ ره أحذ ؤدهش ؛ؤ ت رأ ن
ا-ا[((ُ".

تحتالفارمؤي سلمان مع ))كنت قال؛ المهدي عثمان أبي عن ~ ٢ 
آبايا قال؛ ثم ورقه، نحات حتى فهره يابسا غصنا منها وأحد شجرة، 
فعلهكدا فقال؛ تفعله؟ ولم قلت؛ هدا؟ أفعل لم تالي ألا عثمان؛ 

فهزميابسا، غصنا منها فاحد شجرة، تحت معه وأنا ه اش رمول بي 
قلت!هذا؟ أفعل لم تسألي ألا سلمان؛ يا فقال؛ ورقه، نحاث، حتى 
صلىنم الوضوء، فأحسن توضأ إذا لم المإن قال؛ تفعله؟ ولم 

وقال؛الورق، هدا يتحات كما حهلاياْ، نحاين الخمس؛ الصلوات 
ذوئذه النقاُئ أكن  ٤١ألا :٠٤ ٤^١ ام مز ١^؛ 

أ؛؛[((رسم]مود: لآىرك4 لِ
قالت؛ها هانئ أم حدته عن هبترة، بن جعدة بن عمرو عن - ٣ 

لأمتيأنزل قد هق اممه فان أبشرى فقال؛ . اض رمول علي ))يحل 
فقالت؛[، ١١٤]عودت ألثتثاذه لثسشتإيديمحا ؤإ0 أنزل؛ وقد كله، الخير 

ؤوئ;لأفدذقو: توله باب القرآن، ير نفكتاب الصحيح، في البخاري أحرجه )١( 
(،٤٦٨٦) ٧٤٨[ ١٠٢ود: ]هثبد4 ألت كدي إن غلة وش ألئثئ لثل ذآ اه 
١٩٩٧؛/الفللم تحريم باب والاداب، والملة البر كتاب الصحيح، في لم وم

١١ المدوأحمدفى (، ٦٨٧) ٤٣٨الخد فى ى العليالأحرجه )٢( 
الكبيرر واممراني (، ١٨٦٦٦)ها/أاْ البيان جامع في والءلمى (، ٢٣٧٠٧)

وقال؛/"أم؛، مردويه ابن إلى المثور الدر فى يوطى الوعزاء (، ٦١٥٢) ٢٥٧٨
الأومعلفي والعلبراني أحمد، اارواْ (؛ ١٦٥١) ٢٩٧)/الزوائد مجمع في الهيثمي 

وبقيةيه، الاحتجاج في مختالمؤ وهو نيئ؛ بن علي أحمد إمحناد وُي، والكبير، 
اكحح^.رجال رجاله 



يحلثم الخمس، الصلوات قال؛ الحنان؟ تلك ما وأمي، أنت، بأبي 
بائيهو ما قالت! بعده، نر لا حير نزل قد فإنه أبشري فقال؛ علي 
تالأ'عام؛^ أنثاِلها عثر هم أثسنؤ مآء ^٠٢٧ • هث اض أنزل قال؛ وأمي؟ أنت، 
ينفقولألخ؛وا مل ؤ هث؛ اش فانزل أمتي، زد رب يا ؛ الت، فق[، ١٦٠
]القرة:تأثه سبلز  'ؤؤ مثالل سح أشثئ حشة قؤ ّنيؤ، ف، ؛^،>- ٢٠١

ثملمهم الشلأ لؤق إنا ؤ * هق افه فانزل أمض، زد رب يا فقلت،• [، ٢٦١
.ا[((أا،.]\لأنى■حثاُؤ4 

الرعد؛محورة ؛؛؛ 

افه.رمول ))سمعت، قال؛ تجهنه لمي الأمبرزة أبي عن - ١ 
ثمه نفصدر على يدم ووصع ٧[، ]الوعد: هاده ؤإز ُؤوإ؛لإ، يقول؛ 
هاد((قوم لكل ؤيقول: علي صدر على وصعها 

قال؛خهته عمرو بن افه عبد عن المعافري، عشانة أبي عن — ٢ 
لفقراءالجنة تدخل ثلة أول إن يقول؛ ه اطه رسول محمعت ))لقد 

ؤإنوأؤناعوا، سمعوا أمروا إذا المكاره، بهم سمى الدين المهاجرين 
فيوهي يموت حتى تمض لم لaلان؛ الإلى حاجة منهم لرحل كانحإ 

فيقول؛وزينتها بزحرفها فتأتي الجنة القيامة يوم يدعو اطه وأن صدره، 
وجاهدواسبيلي، في وأوذوا وقتلوا، مثيلي في قاتلوا الدين عبادي أن 
وتأتيحاب، ولا عذاب بغير فيدحلونها الجنة؛ ادخلوا سبيلي؟ في 

والنهار،الليل لك بح ننحن ربنا ؤيقولون! فيجدون الملائكة 

(.)٩٣ ٣٩ص: الصر في الدنيا أبي ابن أحرجه )١( 
؛/A'مردؤيه ابن إلى المنثور الدر ني الموطئ عزاه )٢( 





أنكفرتم ثم ذلك أعطاكم إن وأخبرني مؤمنكم، فيؤمن الرحمة، 
ؤوما،ث|قآأىت فنزلت العالمين، من أحدا يعذبه لم ثدييا عذابا يعذبكم 

ات،آيثلاث إلى [، ٥٩آ'لآوئه ها ب يتكئ أن إلا لات أ رسل 
الآية(اُاا]\دءد.' ونزلت! 

•إبرامم ورة م٠ 
))في؛ الض. عن له، أمامة أبي عن ر، ببن الله شيد عن - ١ 
فيه،إلى يقرب قال: [، ١٦ؤدممحينمآثًد4 ! نوله

شربه؛فإذا رأسه، فروه ووقعتا وجهه، ثوى منه؛ أدنى فإذا فيكرهه، 
همطعخميما تآء ؤبمما ؤ الله! يقول ، دبره من تخرج حتى أمعاءه نهلع 

آلؤحؤاينيا ٢^)، بها؟ بمامإ بمقبثيإ ُؤوإن ويقول! [، ١٥]محمد؛ ه أمعاءهم 
آأ[((رأ/]١^،: محاآفنإب4 

تخريجني كما تميرْ في مردويبم وابن ، ( )٩^٤١٦ * آ/ المني في يعلى أبو أ"؛محه ا ١ ر 
Aofvالزوائد مجمع في الهيثمي وفال آ/*بما، للزبلعي الكشاف أحايين، 

بناف •مد عن الأتلي عمءّ بن اتجار مد طريق من يعلى أبر ردداْ (: ١١٢٤٠)
فيالبوصيري وفال الجمهور٠، صعقهما وقد وثق، وكلاهما إبراهيم، بن عقناء 

دواته*•بعض لجهالة صعيف،؛ إسناد اهذا (: ٦٤٨٩)١ ^٦١ الخيرة إتحاف 
فيوالترمذي ، ؟/٩٨المجارك لأبن الزهد على زوائده في حماد بن نعيم أحرجه )٢( 

YAo؛/النار أهل شراب صفة في حاء ما باب جهنم، صفة أبواب الجامع، 
تحابالكرى، فى والنسائي (، ٢٢٢٨٥) ٦١٥/٣٦المني فى وأحمد (، ٢٥٨١٢)

[١٧-]إبراهيم:'[^ا بجو: فوله ير، التغ
يرالنففي حاتم أبي وابن ، ١  ٤/١٨ان البيجامع في والعلبري (، ١١ ١٩٩)

ryr^U (١٢٢١٠٦ ،) ؟ الكير في والطراني•/A(٧٤٦٠ ،) المدركفي والحاكم
VAy/y (١٠١٠١٠٩ ،) التنزيل معالم في والتويny/i ، ْالدرفي يوًلي الوءزا

»هداونالاكرمني: ه/ه)، مردويه وابن الخدر، وابن يعلى، أبي المثورإلى: 
ولملم، مشرط على صحيح حدبنا رهانا المحاكم: ونال، ءردِاا<، حدينا 

التلخيص.فى الذهبي ووافقه ، ٠٥١يخر-؟



هأمحه عن مالك، بن كب ابن عن القاسم، أبي بن أنس عن - ٢
علخأ ۶١٣^ت هؤ نوله ))في أحب فيما ه النبي إلى فعه ر- 

•النار أهل يقول ت فال [، ٢١لإ؛_رام_م; محن لنا ممثاما أم أجزعثا 
ينفعهم؛لا ذللث، رأوا فلما عام، حمسمائة فصبروا ت محال فلنصبر. هلموا 
لمذللث، رأوا فلما عام، حمسمائة فيبكون محال! فلنء>ِع. هلموا I قالوا 

'■تل;-راْ-؛-م ناح-يمرايم َن لتا ما صهميا أم لمبما نقسلمآ  I^۶١٣ قالوا ينفعهم؛ 

عنوثاطا ))كنت، قال! نقهنه حاتم بن عدي عن حيثمة، عن ■ ٣-
فشرفنيلقومي حبي من نلي في ما علم اض إن ألا فقال! جن اض رمحول 
فجعل[، ٤٤لا^خنف: كةث0ه وسويا دك وثر فقال! فيهم 
ؤأنفصألأموكن ■عؤو؛وةرو> ؤوأنذر قال ثم كتابه، في لقومي ، والشرفالذكر 

فالحملمحومي، يمي! [، ٢١٥. ٢١٤]١^١،; تاخ،ِيأبملث،ةاصىه 
نلباممه إن ؛،، ^٠٢من والشهيد نومي، من الصديق جعل لذي اف 

المباركةالشجرة وهي قريس، اليرب، حير فكان وبطنا، ؤلهرا العباد 
بهايعني ههقكنزي4 كتابه! في اض قال التي 

؛]؛!٢٠١٣ألكثءه ق ؤنؤئ4ك كرم، أصلها يقول: ءؤأصثهاداب4 قريشا، 
وجعلهمله هداهم الذي بالإسلام الله شرفهم الذي الشرف يقول! [ ٢٤

ت]نرئس نريره ءؤِلأيلاذ، بمكة! افه كتاب، هن محورة فيهم أنزل نم أهله، 
عندْذكر . اف رسول رأبت، ما حاتم! بن عدي قال • آحرها إلى ١[ 

معلماير التغفي حاتم أبي وابن )٢(،  ١٠ص! الزهد في مرسى بن أسد أحرجه 
«رواْالهثس: وقال (، ١٧٢)اهمها/إم في والطبراني (، ١٢٢٤٤)

(.١١٠ ٩٧) iT\إالزوائد مجمع في الهيثمي وقال ٠ القامم أبي بن أنس وفيه العلبراني، 



وجهه،في كلهم للناس السرور ذلك يتض حتى مْ إلا قهل بخير قريش 
وسوقؤلميك ك وم ا؛ؤوإدمح ت ة الأيهذه وا لتيا ما كثين وكان 

لالآ>ف:قثوزه 

■تإ؛راْجم لئار؟ه ؤجوههم محبمثئ يظنان نن س-رإببجهم ؤ هث؛ اممه قال - ٤ 
قلتتب لم إذا ))المائحة قال; المي. عن ه، أمامة أبي عن [. ٠٠

وتغشىقطران من مراسلها والنار، الجنة بين طريق في توقف موتها، 
ازن(('".وجفها 

النبي.ص ه عازب بن الراء عن ميدة، بن سعد عن - ٥ 
محمداوأن اش، إلا إله لا أن يشهد القبر؛ في مئل إذا لم ))المقال: 

آ-كزوق ألقاّت الثول ءانؤإ أومنث> أس ممئ ؤ غق: قوله فذلك ،، ojlرسول 
القولهذا عبيدة بن سمحي وروى ، [(( ٢٧* تإبر١هتم ه ألأيرؤ وف آلديا 

>ةهبمل؛لالراء عن موقوئا 

))أرسلقال: ه ثابت بن زيد عن جبيرة، أبي عن - ٦ 

UYY/؛؛التمر في حاتم أبي وابن (، ٢٠١)الكسر في الشراني أخرجه )١( 
الهشيوفال ابن إر المثور الدر في الهوطي وءزاْ (، ١٢٢٦١)

ولموفيهحسضالماولي، الطبراني، ارواه (! ١٦٤٤٠)الزوائد مجمع في 
ثماتء.رجاله وبقية أعرفه، 

(.١٢٣٢٢) UYY0/؛الضير في حاتم م ابن أحرجه )٢( 
أئمك>»اموإأممت قت< ؤ ت باب القرآن، ير نفكتاب المحيح، في البخاري أحرجه )٣( 

انمةكتاب الصحيح، في وسالم (، ٤٦٩٩) ٨٠/٦[ ٢٧]إبراهيم; ألثنفي^لثاإته 
ؤإثباتعليه، النار أو الجنة من الميت، مقعد عرض باب وأهالها، نعيمها وصفة 
(.٢٨٧١) ٢٢٠؛/١ منه والخوذ القبر عياب 

)؟(.الاررفم;(، ٠٦٠)ص انظر: )؛(



Iقالوا إليهم؟ لت أرملم تدرون هل فقال: اليهود، إلى ه اممه رسول 
•هك اممه نول عن الهم أمإليهم أرسلت ®إني نال؛ أعلم، ورسوله اممه 
مثلبيضاء يومئذ تكون إنها [، ٤٨تإبرام-مت أ[تيبوأه عمّ ألاوض بدل وم ثؤ 

القي((مثل بيضاء تكون : فقالواسألهم، ؛ جاءوافلما القفة، 
هالأنصاري أيوب، أبي عن الكلأعي، ثوبان بن سعيد عن - ٧ 
فياه يقول إذ أرأيت، وقال: اليهود، من حيت ه النص ))أتى قال: 

الخلقفأين [، ٤٨و\ؤوثهز؛ته آ[ذنج عبئ آلمدرض ندل يوم ؤ كتابه: 
لديه((ما يعجزهم فلن اممه، أصيانح قال: ذللث،؟ محي 

تإ;راه-م؛ألئاره ؤجوههم ؤبمثى دظتبن من ماملهر ؤ وفق: فه ا ل فا - ٨ 
قبلتب لم إذا ))النائحة قال: ه النبي عن ه، أمامة أبي عن [ ٥٠

وتغشىنملران من مرابيلها والنار، الجة بين ؤلريق في توف موتها؛ 
اكات(('؛■*.يجئها 

الحجر:سورة أثآ 

عنه، أيه عن الأشعري، موسى أبي عن بردة أبي عن - ١ 
مناممه ثاء من ومعهم المار، في المار أهل اجتمع ))إذا قال: . الحم، 
بلى،: قالواا ملمين؟ تكونوا ألم للمسلمين: الكفار قال القملة، أهل 

ابنإلى المنثور الدر ش يوطي الوعزاه البيان جامع في اتجري أحرجه )١( 
ْ/؟ْ.^٧٠ 

المانجامع غي وانجري ؛، TUo؛/١ حجر لأبن الباري فتح في كما أحمد أحرجه )٢( 
الدرفي الجوطي وعزاه ؛/'"اه، كثير ابن ير نففي كما حاتم أبي وابن با/آه، 

انملأتلْ/خْ.ش ^٠٢ أي إلى الخثور 
(.١٢٣٢٢)١^ في أبي ١^، أخرجه )٣( 



:قالواالمار، في معنا صرتم فقد ا الإسلام! عنكم أغنى فا : قالوا
النارفي كان بمن قامر قالوا، ما اممه فع بها، فأخينا ذنوب لنا كانت 

يا! قالواالكفار؛ من بقى من ذلك رأى فلما فأخرحوا، القبلة أهل من 
اللهرمول قرأ ئم قال! خرجوا، كما فنخرج لمين مكنا لمتنا 
مأمأز ^٤٨^١ آكن يوذ ليما ئن رقنءان ألخكثسا ءادتت تلك ٠^١^؛ 

٢[((- ١ زالجم: »حإي\0ه 

السيعن ه، حندب بن سمرة عن نضرة، أبي عن - ٢ 
منإن ت قال( [، ٤٤مئثومِيم ؤتلإ،تاداتنميزء ت هق قوله )رفي 
إلىالمار تأخذه من منهم ؤإن كعبيه، إلى النار تأخذه مجن النار أهل 

فوله!فذللئ، بأعمالهم؛ منازل تراقيه إلى النار تأخذه من ومنهم حجزته، 

عنه، الدرداء أبي عن الخولأني، إدريس أبي عن - ٣ 
المالأجمع أن ولا ، -ا>اأكون أن إلي اش أوحى ))ما المبي 

البيانجاعع ني والفري (، ٨٤٤)٤ ٠ \/ه ة نالني عاصم أبي ابن أحرجه )١( 
 ^\/\U التفسر في حاتم أبي وابنrroofv (١٢٣٢٤ ،) فيكما واليراني
\/0\^المدرك ني والحاكم (، ١١١٠٤) io/Uللهبمي ابيواند مجمع 

الدرفي يوْلي الوعزاه (، )٩٧ ٩١ص: والثور المث، غي والبيهقي (، ٢٩٠٤)
ولمالإساد، صحيح حدث •هذا الحاكم! ونال ْ/أآ، مردؤيه ابن إلى المنثور 

أبونال الأشعري، نافع بن حالي وفيه الطراني، ّرواْ •' الهيثمي وفال يخرحاْ*، 
حدثفمد اكرك، يستحق فلا الحد، في تجاوز هدا الذهبي؛ قال متروك، داود! 

ثقات((,رحاله وبقية وغيره، حنبل بن أحمل عنه 
والجنةالقيامة صفة كتاب لأية، با الاستشهاد دون المحيح في لم مأحرحه )٢( 

المعيبينمحن تأحد وما قعرها وبعد جهنم نار حر شده في باب والنار، 
(.١٢٣٣٠)في حاتم أبي وابن (، ٢٨٤٥)



^I^jL  ، أن إلي أوحى افه ولآكن I ١لشأدبمؤآقثدوانتن ^٥!^^بجندؤك
[((٩٩-  ٩٨; لال>جر ألءيرىه امك حئ ؤك 

الحل؛ورة حمه 

عنته، عامر بن عقبة عن حجيرة، بن الرحمن عبد عن - ١ 
المغربمن سوداء محمحابة الساعة عند عليكم ))تطالع يال! و. المبي 

أيهايا : فيهامناد ينادى ثم ماء، الفي ترتفع تزال فما الترس، مثل 
٠^^من فمنهم مجعتم؟ هل بعض: على بعضهم الماس فشل الماس، 

الماسفيقول الماس، أيها يا اكانيةت ينادى ثم يشك، من ومنهم نعم، 
أيهايا الثالمة: ينادى ثم نعم، فيقولونI سمعتم؟ هل لبعض: بعضهم 
فوالدياض رسول قال ١[، ]النحل؛ دأمحالوْه هلا أش أنر ؤأق الماس! 
الرجلؤإن أبدا، يطويانه فما اكوب ليشريان الرحالين إن ؛ بيده نفي 

فمانافتنه ليحلب الرجل ؤإن أبدا، سيئا فيه قي يفما حوضه ليمين 
الماس((ؤيشعل قال: أبدا، يشربه 

وهالني عن ئقهته، اكارى تميم عن ه، ماللث، بن أنس عن - ٢ 

ذكرته،ما غير أحاديث روليخصبب وقال؛ الكامل قي عدي ابن أحرجه )١( 
كثير،بن عباد مثل؛ مثله؛ صعيمإ عنه روى وربما عاليها، أحد يتابعه تلما وأحاديثه 
الدرفي السيوطي وعراه منه'، لا منهم اللأء فلعل ذكرته، كما دينار بن والحز 
عنالديلممي عند المطوع في وهو ، ١ ٠ ه/ه والديلمي مردويه، ابن 1لىت المنثور 

(.٦٢٩٧)هذر أبي 
الكيرفي والطجر١نى (، ١٢٤٠٨) ٢٢٧٥/٧التفسير في حاتم أبي ابن أحرجه )٢( 

ryo/\U (٨٩٩ ،) فيالسيوطي وعزاْ (، ٨٦٢٢ئ/أخ0)المستدرك في والحاكم
الإسنادصحيح حديثا "هذا الحاكم؛ وقال ، ١  ٠٨/٥مردويه ابن إلى: الخثور الدر 
التلخيص.في الذهبي ووافقه يخرجاْ«، ولم لم، مثرط على 



قدفإني به محاتتني وليي إلى انطلق الموت؛ لملك اممه ))يقول قال! 
هموممن لأريحه به قاسي أحب، حيث فوجدته والضراء بالسراء جريته 
يقولون؛حوله والملائكة لتخرج روحه ؤإن قال؛ ثم وعمومها... الدنيا 

^JCقوله؛ وذلك [، ٣٢]الحل: 
ورمح\ئرج يآل؛ [، ٣٢توممأم>محه]المح_ل: 

يؤتىوروح ، الموت جهل! من روح قال؛ ، [ ٨٩-  ٨٨؛ ]الواقية ه قبو و-بمةت 
أمامه((نعتم وجنة ه نفحروج عند به 

و.الممم، ل)أن ت ه عازب بن الراء عن لوط-، ن ربيع عن - ٣ 
قال؛[؟ ٨٨]المحل: صjابامواآئفيم نيئ؛ ؤ هيو؛ اممه قول عن ثل م

تنهشهم((الطوال الخل أمثال عقارب 
؛لإمراء ا سورة ء؛أ 

قال؛و. المبي عن ه، حديقة عن حراش، ن ربعي عن - ١ 
هقبخ:مِر،اممه بعث الأنبياء؛ وقتالوا اعتدوا، لما إسرائيل بني ))إن 
منمللث، إلى اممه فأوحى رحمهم، هق اش إن ثم ألثا، سبعين بها فقتل 

منفاسنقذهم إسرائيل بني عبادي إلى سن أن مؤمن قارص ملوك 
ببتفأتوا قال. المقدمس. إلى؛بّتا وردهم فاستنقن.هم، بختنحر، 

فيهق؛ قوله فذللئ، يعودون، إنهم ثم ستة، أربعين له معليعين المقدس 

،٥ * ٧ - ٥ ٠ ؛/٤ كثير ابن ير نففي كما يعلى أبو أحرجه طويل حديث من حزء )١( 
وقال.( \إ٦٣المرن ذكر في اس أبي ابن إلى المنور الدر في يوطي الوعزاه 

وساقحدا، غريب حدث ®هدا كثير؛ ابن 
فيالموْلي وءزاْ (، ٣١٩) oyr/yالملخيص -الي في العدائي الخف، أحرجه )٢( 

ه/م\ها.مردؤيه ابن الدرالخثورإلى 



عدناالمعاص؛ في عدتم إن ٨[، ]الإّراء: ءؤولذعديمءن؛4 ت القرآن 
-رومية ملك - طياليس عليهم لتل ففعادوا، العذاب، من بثر عليكم 

وغيره((والتابوت المقدس بيت حلي واستخرج باهم، ف

منشيئا اف علم ))لو مرفوعا - ه علي بن الحسن عن - ٢ 
لمحرمه((لأ/[؛ ٢٣]الإ,سراء: ؤأذ،ه من أدنى العقوق 

ألخهثعا<ملام بن افر عبد ))أن المقبري عيد معن _ ٣ 
قالين، ثمكانا فقال: القمر؟ في الذي السواد عن ه اممه رسول 

وادفال[، ١٢؛ ]الإسراء أكإ،ه ءايه لؤدا ٠)^< مار ال،ههى: 
رالمحو((أ من رأست، الذي 
•قال ه الزبير عن -، العوام بن الزبير مولاة - عطاء أم عن - ٤ 
صاح[؛ ٢١٤]1^1،: عثذق هث: اف قول نزل )لما 

فجاءتهنذير، إني مناف عبد آل يا قبيس: أبي عالي ه الله رسول 
ؤإنإليك يوحى نص انك تزعم ؛ فمالواوأنذرهم، فحذرهم، قريش، 
البحر،له سخر ءجقئ موصى ؤإن والجبال، الريح له محخر سليمان 

هذهعنا ير يأن غفو الله قالع الموتى، يحيي كان هو' عيي ؤإن 
قالعؤإلأ ونأكل فنزيع مخايص، فنتخذها أنهارا لما ويفجر الجبال، 

أناممه فانع ؤإلأ ؤيكلمونا، فتكلمهم موتانا لما يحيي أن غيق افه 
رحلةعن وتغنينا منها فنحت ذهنا تحتك التي الصخرة هذه لما يصير 

نزلتإذ حوله نحن فبينا كهيئتهم، أنلث، تزعم فإنلث، والميم،، الشتاء 

١.* A،\/oطويل حديث ض الض، في الواردة المن ني الدارمي أحرجه )١( 
0(. ٠٦٣) Tor/Tالفردوس مد في الدييي أحرجه )٢( 
.١١ ١٨٩دمشق -اريح غي صاكر وابن الدلائل في المهقي أخرجه )٣( 



لقدبيده نفي والدي هال؛ عنه؛ ّري فلما الوحي، محمات عليه 
تدخلواأن بين خيرني هق ولكن لكان، ثئت، ولو سألتم، ما \ءط\ني 

اخترتمما إلى يكلكم أن وبين مؤمنكم، فيؤمن الرحمة باب في 
بابفاخترمتح مؤمنكم، يؤمن فلا الرحمة باب عن فتعالوا كم لأنف

أنكفرتم ثم ذللخ، أععلماكم إن وأخبرني مؤمنكم، فيومحن الرحمة، 
ألمعثآ وما ؤ ت فنزلت، العالمين، من أحدا يعيبه لم ثدييا عيابا يعذبكم 

ات،آينلأُث، إلى [، ٥٩]!^١،: ألأنلة4 ًظبأا أن الأ اع تحل 
الآ؛ة(لا،.[ ٣١ي: ؤَووأنواكلإثدأكان ونزلت،: 

قال:المي عن ته، الدرداء أبي عن عبيد، بن فضالة عن - ٥ 
فينظرالليل، من تبقى ساءارتc ثلايث، آخر في وتعالى تبارك الله ))ينزل 

فيمحو، غيرْ أحد فيه ينظر لا الذي الكتاب في منهن الأولى الساعة في 
مكثهوهم، عدن، جثة في الثانية الساعة في ينغلر نم ، ويثست، يشاء ما 

والمديقون،والشهداء الأنبياء إلا فيها معه يكون ولا يمكن، الذي 
ساعةآخر في يهبل نم بشر، قلب على يخهلر ولا أحد، يره لم ما وفيها 

يسألنيسائل ألا له؟ فأغفر يستغفرني مستغفر ألا فيقول: الليل، من 
فذللثحالفجر، يطالع حتى له؟ فأمتجسبؤ يدعوني داع ألا فأعطيه؟ 

،[ ٧٨لالإ.راء: مثمودايم عك آلثم مءا0 إف ألمجر ؤودز٠١ث • هك ه ولق
وملأتكته((راممه فيشهده 

تخريجني كما يرْ تففي مردؤيه وابن ، ( ٦٧٩)٤ •  ١٦المد في يعلى أبو أحرجه )١( 
Ao/Uازوائد مجمع في الهيثمي ونال للزبلعي الكشاف احادين، 

بنعبداف عن الأيلي عمر بن اتجار عبئ طريق من يعلى أبو •دوام (: ١١٢٤٥)
ييالبدصيركا ونال الجمهور*، صعقهما وند وثق، وكلاهما إبراهيم، بن عطاء 

رواتهاا.بعض لجهالة ،؛ ضعيفإسناد ارهذا (: ٦٤٨٩)١ ^٦١ الجرة إنحاف 
=\ s\\sالأوط في والطبراني ؟ا/،آه، البيان جامع في الطبري أحرجه )٢( 



عن[. ٧٩]الإسرا»; مميموداه مما،ا رك دعتك ؤعسنىأن • هفك اض نال - ٦
فهم،مالك بن كعب عن مالك، بن كعب بن اف عبد بن الرحمن عبد 

علىوأمتي أنا فأكون القيامة، يوم الناس ))يبعث، قال; الّكا. عن 
ذن.لكاأنول، أن اض ثاء ما فأقول حضراء، حله ربي فيكموني تل، 

المحمود((لالمقام 
عن[. ٧٩]الإ<ما»: نحنوداه مماما ربك ^؛i؛، آن بعئ هل! اغ نال - ٧ 

المنامعن و. الله رسول ))نشل قال! خهته وقاص أبي بن عد م
الشفاءة((رى.هو فقال: المحمود 

الكهف!مورة ءه 

ررقي}.•' الثي عن ه، أمامة أبي عن بسر، بن اش مد عن - ١ 
فيه،إلى يفرب ت ل قا ، [ ١ ٦ ]إبرامم: ه صثديد ماء من ووحئ ت هق قوله 

شربه؛فإذا ه، رأّفروه ووقعتا وجهه، ثوى منه؛ أدنى فإذا فيكرهه، 

مردليهوابن حاتم، أبي ابن إلى؛ المتثور الدر في يوطي الوعزاْ (، ٨٦٣٥=)
فياتجراني »رواْ (: ١٧٢٥١)٠\\هه\الزوائد مجمع في الهبمي وفال ، nn؛/•

منموهو الأنماري، محمد بن زيادة وفيه ، بنحوْ والزار والأوسعل، الكبير 
الحدثء.

٢٩٥١٦تدرك المفي والحاكم (، ١٥٧٨١)* ٦٠/٢٥المد في احمد أحرجه )١( 
'(Y'T'AY ،) كتابالمحيح، في حبان وابن ، ٥٢'١/١٧البيان جامع في والملبري

٧٢/١٩الكبير في واتجراني (، ٦٤٧٩) ٣٩٩١١٤والشفاعة الحوض باب اكاريح، 
يخرجاه"،ولم الشيخين، ثرط على صحيح حديثا راهذا الحاكم: وفال (، ١٤٢)

مجمعألماءيح« رجال ورجاله أحمل، ارواه الهيثمي: وفال المالخيص، وفي 
الكبير،في الطبراني »روا، آخر: موضع في وقال (، ١١)٦م١١ ^اه الزوائد 

(.١٨٥١١)"*١ ٠٧٧/١ رجال رجاله الكثير أضادي وأحد والأوسط، 
■٣٦٥١٥ءرب ابن إلى المثور الدر في الموطئ ءزاْ )٢( 



يثغخمتعا ماء >؟ ٠٧^الله! يقول ، يبرم من تخرج حتى أمع1ء0 نطع 
آلؤحؤءيئهمى َلكلمهل بعاء يمامإ يستمثإ وإن ؤ ؤيفول! [، ١٥]محمد! اثع1ءهمِه 

ا<مأ[((را،.]ص: ئتَآكتاثه 

عليهالله أنعم ))من غال! ه المي عن ه، عامر بن عقبة عن - ٢ 
قرأثم باممه، إلا نوة ولا حول لا من فالمكشر بقاءها؛ فاراد نعمة 
]الكهف:أس^ إلا مْ لأ أللئ ما'ّآء قلت حننك د-ءنث إذ ^؛٤؛؟ ه! الله رمول 

٠٢٠[((٢٩.

أملاهراباؤحير رش عث ثر آلمنلخت ؤألتمث ؤ هث! افه ال ق- ٣ 
هالنبي عن ه، الدرداء أبي عن الهديل، أبي عن [• ٤٦]الكهف: 

الصالحاتالباقيات فانهن وبينهن؛ بينلث، يحال أن قبل ))ينهن قال! 
اطه،بحان سقال! افه؟ رمول يا هن وما فقالت،! الجنة. كنز ؤإنهن 

أكير((رم.وافه افه، إلا إله ولا لله، واس• 

نيوالترمذي المارك لابن الزهد على زواتدْ في حماد بن نعتم أحرجه ، ١١
^Aojiالمار أهل ثراب صفان في حاء ما باب جهنم، صفة أبواب الجامع، 

كتابالكرى، فى والمالي (، ٢٢٢٨٥)المد فى وأحمد (، ٢٥٨٣)
١٦: قثرئإه 1. صثديبن ثاو ين نؤثق جثم ييانوء ق •' غءن قوله التمسير، 

فيحاتم أبي وابن ، ١ ما/أ المان جامع في والطري (، ١١١٩٩) ١٣٨)/٠ [ ١٧ -
فيوالحاكم (، ٧٤٦٠)الكمر في والشراني (، ١٢٢٣٦) ٢٢٣٩/٧الضير 

يوًليالوءزاْ . 1Tiy/المزيل سالم في والمنوي (، ٣٣٣٩) TAy/yالمدرك 
ونال، ه/ه١ مردؤيه وابن الخدر، وابن يعلى، أبي إلى: المنور ازر في 

شرطعلى صحيح حديث ت الحاكم وقال غريبء، حديث ®هذا ت الترمذي 
اسخيص.قي الذهيي ووافقه يخرجاه®، ولم ملم، 

مردؤيهابن إلى المثور الدر في التومحلي عزاْ )٢، 
اكرغب=في ثامن وابن (، ١٦٩٨) ٤٨٤ص: الأوسط في اليراني أخرجه )٣( 





لمبالقدر أيقن لمن عجبت محمت! ذهب من لوح كتابه قي الله ذكر 
الموتذكر لمن وعجبت ا صحاك؟ لم النار ذكر لمن وعجبت ا نصب؟ 

\ق(\مرمول محمد اش إلا إله لا غفل؟ا لم 
هالنبي عن نجهته، جندب بن سمرة عن البصري، الحسن عن ء ٧ 
يبنلم أنها [؛ ٩٠]الكهف: سراه دمحبما محن لهر ؤيعل ؤ وك ء ظج ؤ )) قال؛ 
تزولحتى لهم أسرابا دحلوا الشص طلعت إذا كانوا ثهل، بناء فيها 

عنموقريا القول هدا نحو البصري الحسن وروى الشمس((رآا، 
* ٥١٠٤)جندب بن سمرة 

عنفهته، الصامت بن مائة عن حوثب، بن نهر عن - ٨ 
صامومن أشرك، فقد بها؛ يرائي صلاة صلى ))من نال؛ النبي. 

رنهءينجوأ.فاء َ؛ار، ؤشأ لأية! ا هده قرأ ثم أسرك، فقد به؛ يرائي صونا 
[((^١١٠؛ لثناه رمة ' ^؛١٢لمي• ي صتلئاو عتهُ ظبمل 
أكندنيجكت لثم ألصتلحتت ؤملؤأ ءامتإ ؤا0 ؛ هث افه ال ئ- ٩ 

UTT'U/؛،التمر في حاتم أبي وابن (، ٤٠٦٥)بم/؛هإ المد في البزار أخرجه )١( 
ونال)ه/امآ؛(، مردريه ابن إلى الدرالمنور في الموْلي وءزاْ (، ١٢٨٨٠)

الإمنادا،بهذا الوجه هدا من ذرإلا أبي عن يروى نعلمه لا الحديث، >عدا البزار: 
بنبشر طربمح، من الزار 'دواه (: ١١١٠١)الزوالد مجمع في الهيثمي ونال 

ثقات«،رجاله وبقية أءرغهما، ولم اليحميي، اض عبد بن الحارث، عن الخدر 
الإتقانفى سنده اليوحلى ونحعفؤ 

(،٥٠٩٨) ١٧٠٨للموصيري الخيرة إتحاف، فى كما المني فى يعلى أبو أحرجه )٢( 
المنورالدر في يوًلي الوعزاه (، ٣٦٥٨)0\إ/\ب حجر لأبن الُالم والخلاو_، 

ْ/؛هأ.المدر ابن إلى 
حكما.المرفؤع عند (، ٤٥١)صن انظر: )٣( 
(.٥٨٢)الوسبمد في الراحدي أخرجه )٤( 



قال:ه المي ص ه، الأشعري موس أبي عن ^ ١٠٧^س■■ تلأ4 
والأثمار((لا/الأنهار حيار فيها هث، الرحمن مقصورة ))الفردوس 

حكتلم 'كانت ألثنإ^حنت يحملؤأ ءامتؤأ ق ^إة • جلث اض ل ا ن- ١ ٠ 
)ظ^نم،جندب بن سمرة عن البصري، الحن عن [• ١٠٧ت الكهف ل نزلاه 

هيالتي العليا الجنة ربوة هي؛ الفردوس ))جنة هال؛ ه الس عن 
القولهذا جندب بن محمرة بن سليمان وروى ا، نها(( وأحأوسهلها 

حأ- عن 

•مريم ورة ّه 

عنه، عازب بن الجراء ءن السجيعي، إداق ءن - ١ 
قال:[، ٢٤مريم: ل محك ربك جثل ج : هث قوله ))في السيهت 
النهر((ر؛/

(.١٣٠ ٠٧) Yr،\r/Uالشر في حائم أبي ابن أخرجه )١( 
yr^T/wالضر في حاتم أبي وابن (، ٤٥٨٢) ٠iT\/'المد في الزار أخرجه )٢( 

الجةصفة في الدنيا أبي وابن (، ٦٨٨٥) ٢١٣/٧الكير في والطراني (، ١٣٠ ٠٦)
بنالحكم إلا قتادة عن رواه نعلم لا الحديث راميا الزار؛ ونال، )٣٨(،  ٩٠ص؛ 
أسانيدراوأحد (: ١٨٦٤٨) ٠٣٩٨/١ الزوائد مجمع في الهيئمي وهال، اّاث،اا، عبد 

صاف«.بعضهم وفي ونقوا، رجاله الطرانب، 
٢٦١/٧الكبير في والطبراني (، ٤٦٤٩) ٠٤٦٤/١ المد في المزار أخرجه )٣( 

وفتهايزار، ُرواْ (؛ ١٨٦٥٠)٠ الزوانن. مجمع في الهيثمي وفال (، ٧٠٦١)
صعيما'.وهو الممض، خالد بن يوصم، 

الخامسالجزء في شاهين حفص وأبو (، ٦٨٥)؟/٩ المغير في الطبراني أخرجه )٤( 
يرفع•لم الطبراني: ونال آ/آ.؛، الكامل في عدتمء وابن )٦٧(،  ٧٦/١لأفراد اس 
حفمىأبو وقال منانء، بن سعّطل سنان أبو إلا إمحمحاق أبي عن الحديث هذا 

=، ٠ هذا سنان أبو إلا إسحاق أبي عن رواه أعلم لا عريب حديث اروهي•؛ شاهين* 



^^يزدصفت؛ج

))لماI ثال خهته شعبة بن المغيرة عن وائل، بن علقمة عن ء ٢ 
لِيم؛•' تفرأون إنكم ! فمالوامحالوني، نجران مت، ند 
هاف رمول على فدمت، فلما ا وكدا بكذا عيي قبل وموسى [، ٢٨

والمالحين؛أنبيائهم مون يكانوا إنهم فقال؛ ، ذللث، عن ألته حم
•نلهم« 

ثنال ه الني ص فه،، الدرداء أبى ص مرة، بن رجاء ين - ٣ 
عنهمحكت وما حرام، فهو حرم وما حلال، فهو كتابه محي افه أحل ))ما 
تلالم شيئا، لينسى يكن لم الله فإن عافيته؛ الله من فاقبلوا عفو، فهو 
؛ا'ا((أى.تم;م: ءؤوماَكا0;ئق،ثثاه الآية: هدم 

عنه، الأنصاري أيوب أبي عن بزيد، بن عطاء عن - ٤ 
ماواه وامرأته، الرحل القيامة! يوم يختصم من ))أول قال! ه الحم، 

تغيبكانت بما عليها يشهدان ورحلاها يداها ولكن انها، لمسيتكلم 
بالرحليدعى ثم يوليها، كان بما ورحلاه يداْ وتنهد لزوجها، 

ولادوانيق لم يوحد وما الأسواق، بأهل يدعى يم ذللثؤ، فمثل وحرمه، 

المغير،يي الطبراني ارواْ ١(:  ١١٥٥)م\/؛ه ازوائد مجمع في الهيثمي -ونال، 
صعيف••دم الصدفي، يمي بن معالة وفته 

القامبآبمح، التكنمح، عن الّهك، اب بالأداب، كتاب الصحيح، في لم مأحرجه )١( 
(.٢١٣٥)مأ/هحأا 

كشرابن ير نففي كما حاتم أبي وابن ٤(،  ٠٨٧) ٢٦)/٠ اس في البزار أحرجه )٢( 
فيواليهقي (، ٧٩٤) ١٧١)/للهيثمي الزوائد بع في كما والطبراني 0إ'0فى 

(،١٩٧٢٤) ٢١)/٠ تحريمه يذكر لم ما باب الفحايا، كتاب الكمرى، السنن 
صمححديث »هذا الحاكم: وقال، (، ٣٤١٩) I'-x/yالمستدرك في والحاكم 
البزارّرواْ الهيثمي• وءال، التلخيص، في الخهّي ووافقه يخرجاْاا، ولم الإسناد، 

مرممون®.ورحاله حسن، ؤإساده الكسر، محي والطبراني 



هداوسنان ظالم، الذي هذا إلى ندقع هدا حنان ولكن نرايهل، 
أوردوهمI فيقال حديد من مقامع في بالجبارين يؤتى ثم ظلمه، الذي 

إلايمك' ؤنأ0 •' غبق الله قال كما أو |دحلوذ-ها أدري ما فوالله المار، إلى 
فياايمحيت ويدر اثمأ أل؛د( تنغ، م منيكا •>ثا ره َكا0عثا و١ردها 
ام'_أ'\[(لسملم؛م:جكا4 

طه!صورة ءأه 

رجلعن نئل ه اش رسول ))أن ث خهغ الصامت، بن عبادة عن - ١ 
فقالكفارتها؟ ما ؛ طالمت، أو الشمس غربت، حتى الصلاة عن غفل 

صلاته،فيحسن يصلى نم وضوءه، فيحسن ينوصا ه.' الله رسول 
ألثلوةؤوآذيِ يقول: هق الله إن ذلك؛ إلا لها كفاره ولا اممه، نغمر ؤي

أا[((لم]د: ِلذْمئه 
ثجهنعسلام بن اض عبد عن سلام، ين الله عبد بن يوسف، عن — ٢ 
تقرأ نم بالصلاة، أمرهم الضيق؛ بأهله نزل إذا س الّكا ))كان قال• 

الآية((أم.[ ١٣٢]طه: علإآه وأصثز الثلوق أهئق، أمر وؤ 

إر:المثير الدر لي الميوطي وءزاْ (، ٣٩٦٩) ١٤٨؛/الكبير يي اسرانى أخرجه )١( 
اررواْ(: ١٨٣٨٨) ٣٤٩)/٠ الزوائد سمع في الهبمي وقال ، YYU/Uمدويه ابن 

بنسعيد وثقه وثد ضعيف، وهو الليثي، الُزبز بد بن اُثه عجي وفيه الطبراني، 
الميوطي:وفال الصحيح•، رجال رجاله وبقية يرصاْ، ماللث، كان وتال: متصور، 

به•.باس لا ُامنل 
يوطيالوعزاه (، ١٨١)* للهبمي الزوائد مجمع في كما الطبراني أحرجه )٢( 

الطبراني•رواه الهثمي: ونال ، ٥٦٢- 0ا\\'0 مردؤيه ابن إلى: المنور الدر غي 
غيرعنه يرو ولم ه، مائة من سمع ولم يحيى، بن إّحانا وفيه المجير، غي 

ءفةُ•بن موّى  ٣•حم، ك م 

=،  ١٧٦/٨الحلية في نعيم وأبو (، ٨٨٦)الأوسط في اليراني أخرجه )٣( 



Iلأنباء ا سورة ه

اض.عن ه، أمحه عن وقاص، أبي بن ذ بن محمد عن - ١ 
دعوةأعطى؛ به سئل ؤإذا أجاب به دعي إذا الذي الله ))امم مال؛ 
خاصة؟متى بن ليونس هي الله؛ رمول يا فقلت؛ ت قال ز، بن يوص 

عامةوللمومين خاصة، مش بن ليونس هي  iJL؛لمين؟ الملجماعة أم 
لذ قى هب د إذ ألون ودا ؤ هوت الله قول مع تألم بها، دعوا إذا 

ُثضث إؤ ممثث أق إلا إكئ لإ أن آلفلدنت ل ص هه مدن 
ر؛ها((ل دعاهلمن اممه شرؤل فهو [؟ ٨٧]الأناءت آكلنلملزه 

الجIمورة أو 

))كناقال؛ )جهتي حصين بن عمران عن البصري، الحس عن - ١ 
فرفعالمر، في أصحابه بين فتماوت مفر، في M المبي مع 

،؛bbإئ تيظم الثاسأثمأ ؤكابنا الآيسنت صوته؛هامحن ادثه. رسول 
]الحج:ه آم عياب ؤؤإثيخز • قوله إل ١آ ]١^؛ عبره سح، الناعو 

يقوله،قول عند أنه وعرفوا المهلي، حثوا أصحابه ذللث، سمع فلما ٢[، 
ذللث،قال: أعلم. ورسوله افه ؛ قالواذللث،؟ يوم أي تدرون هل فقال؛ 

الحدثهدا تروى »لأ الطراني: وهال (، ٩٢٠٥)] Y؛/UAالثمب في =داليهقي 
نعمم:أبو ونال معمرا، به تقرئ الإسثاد، بهيا إلا تفهش ٌلأم بن عبداش عن 

الهيثسوتال الوجه•، هدا من إلا نكه لم المارك، وابن معمر حديث من •غريب 
ممان،•.ارحاله ١(: ١  ١٧٤) 1U/Uالزوائدمجمع في 

Y\"U/Tالمستدرك في والحاكم المان جامع في اليري أخرجه )١( 
شالذهبي ووافقه يخرجاه•، ولم الإساد صحيح حدبنا •هدا وفال؛ (، ٤١٢١)

التلخيتس.



النار،بعث ابعث آدم يا فيقول! ربه، فيناديه آدم، فيه الله ينادى يوم 
وسعةمائة تسع ألف كل من فيقول! النار؟ بعث وما رب، أي فيقول• 

أبدواما حتى القوم، فيئس الجنة، في وواحد النار إلى عوز وت
اعملوانال! بأصحابه الذي الله رمول رأى فلما حكة، بقا 

شيءهع كانتا ما حليقتين لمع إنكم ؛ بيدْ محمد نفس فوالدي وأبثروا، 
روبني آدم بتي من مات ومن ومأجوج، يأجوج كثرتاْ؛ إلا 

عن[. ٢٩]\سم■ آلمت_تيه أيين، هق: اممه ال ق. ٢ 
.،المي، عن ه، الزمحر بن الله همد عن الزمي، نهاب بن محمد 

يظهرفلم الجبابرة، من أعتقه اممه لأن العتيق؛ البيتر سمي ))إنما ءالت 
بنالله عبد عن موفويا القول هذا شهاب ابن وروي قهل((لأا، حبار عليه 

ه

شرأبواب الجامع، في والترمذي (، ١٩٩٠)١ \ xilrxالمد و أحمد أحرجه )١( 
البيانجامع في والطبري (، ٣١٦٩)w\ إ0 0 الحج سورة ومن اب بالقرآن، 

الضير،مماب الكرى، محي والنسائي ه، عمران عن مجهم رحل عن حا/بمهه 
ومحال(، ٣٠٦)والءلرانيفياصرحا/؛إا (، ١١٢٧٧)الحجسورة 

ابنإلى■ المنثور الدر في السيوطي وعراه ، صحيحء حسن حديث، اهدا الترمدي؛ 
ثقاترجاله إسناد وهذا صحيح، حديثا ٠ ت المني محمقوا ومحال ، ٤/٦مردؤيه 
لكنهخهند، عمران من يسجع لم — البصري وهو — الحسن أن إلا الشيخين، رجال 

توع"*قد 
٥١٧٦^الحج سورة ومن باب القرآن، نمير أبواب الجامع، في الترمذي أحرجه )٢( 

المدركض والحاكم ا/هآا، الدلائل في والمهفي (، ٣١٧٠)
حدثءمحذا المر.ذي: ونال (، ٦٣٧) l^/Xالوسط ني والواحدي (، ٣٤٦٥)

ولمالمخاري، ثرط عالي صحيح حدث ،اهدا الحاكم: ونال ، ٠ غريبج حن 
ثرط«سالماا.ارعلى بقوله؛ التلخيص ني الدمى وتعقبه يخرحاْاا، 

حمحا.المرفوع عند (، ٥٨٢)ص انفلر: )٣( 



معحرجنا قال: خهم عازب بن الراء عن عمر، أبي زاذان عن - ٣
-يلحد ولما الشر، إلى فانتهينا الأنصار، من رجل جنازة في و. المي 
قال:ثم _، القبر وأسئلة الميت روح قبض صفة في طويلا حديثا فدكر 

هداما : قالواإلا الملائكة من ملإ على بها يمرون فلا بها، ))فيصعدون 

مييكان التي أسمائه باقح - فلأن بن فلأن فيقولون؛ الخببثؤ؟ الروح 
يفحفلا له، فيستفتح الدنيا، الماء إلى به ينتهي حتى _، الدنيا في بها 

يئحئ آلبمه ت-يلول ولا ألثتو آزوب ثم مخ ^لأ لله.؛ ا ول رمقرأ نم ه، ل
فيكتابه اكتبوا قق: اممه فيقول [، ٤٠]الأء-راف; سؤ ؤ، ألتل 

ؤرسدئركقرأ: ثم طرحا، روحه فتهلرح المملى، الأرض في سجين 
وروىزاذان، [(( ٣١ت حج ]الألهليرِه ئثثعلند آكعاؤ يى -غر باثوئأدما

>ةمحلمعازب بن الراء عن موقوئا المعنى هدا من جزآا 
مات))من قال: ه المبي عن غهته، الفارمي ملمان عن - ٤ 

وأمنالرزق، عليه وأجرى الأجر، ذللثج مثل عليه الله أجرى مرابءلا؛ 

فىكلاهما (؛ ٧٨٩)أ/؛اا واليالى (، ١٨٥٣٤) ٥٠٣.أحمد أحرجه )١( 
ا/ْ'بالزهد فى وساد (، ١٣٠٥٩م/أه)اومث_، ض شيبة أبى وابن المد، 

وعدابالقبر نى المسألة فى باب الة، كتاب المنن، مى داود وأبو (، ٣٣٩)
واسمبري(، ١٠٦٤)الإيمان كاب فى مدْ وا؛ن (، ٤٧٥٣) ١r٣٩/٤القثر 

- ١٤٧٧/٥التمر في حاتم أبي وابن (، ٢٠٧٥٨أا/همه)الميان جامع غي 
اكبفي والمهقي ١(،  ٠٧)\اني المدرك في والحاكم (، ٨٤٦٥) ١٤٧٨

وئ)،^ iarjrحمد بن همد إلى الخثور اللر في الموز وءزاْ (، ٣٩٠) ٦١ا/. 
رواءوكذلك، ، رجهنُ البراء عن جماعات، رواه مشهور، متصل إستاد راهذا ت منيم ابن 
صحيححدث اهذا البيهقيت وهال، عمروء، بن المنهال وعن الأعمش، عن عدة 

ورجالهأحمد، ارواه (^ ٤٢٦٦) ٢٥٠!الزوائد مجمع في الهيثمي ونال الإسناد•، 
الصحأحْ.رجال 

)٤(.رقم: الأر (، ٥٦١)ص انظر: )٢( 



آوفيلرأ أنونر "ية مح، يابجهل يآر؛كث" ؤ ت نثتم إن واثرووا الفتاسن، 
هها(أا،.]الحج: ؤ-ءلبمبٌ : قوله إلى مثامأ4 

Iالمؤمنون ورة مه 

ثهك نوله ررفي }.ت النبي عن ه، الدرداء أبي عن - ١ 
علىلحومهم فتسيل لفحة؛ تلفحهم قال! [، ١٠٤آلن(ريم ؤمههم 

أعصابهم((لى.

تنال و. النبي عن خهته، الدرداء أبي عن الدرداء، أم عن - ٢ 
العذاب،من فيه هم ما فيعدل الجؤع، النار أهل على ))تلمي 

لسعتإايملأا؛مة يوميي ؤحوه جبع بن بمكا إلا ؤ ■ م بْلٌا لون قيغا فيستمثون، 
بهلعامفيغاثون بالهلحام، فيمتغيثون نيئا، عنهم ذللئ، يخي فلا ، ٧[ - ٦ 

بالشراب،الدنيا في الغصص يجيزون كانوا أنهم فيذكرون غصة، ذي 
مندنتا فإذا الحديد، يكلألبّتا الحميم إليهم فيرفع بالشراب تعيثون في

بقلونهم،في ما فقلعتا بطونهم لحك فإذا وجوههم، نولتا وجوههم 
[،٥٠]غانر: ؤن_آيإه ثك ^^4>؛ ت فيقولون جهنم، حزنة ادعوا فيقولون؛ 

لالز-مف:رتمياه طقنأ لثمن • برلون مالكا، ادعوا فيقولون؛ قال؛ 
فيقولون؛قال؛ ;!، ٧٧]الو-مف: ؤ,إقؤثتكوك4 فيجيبهم؛ قال: [، ٧٧

لآآغتإ فال ثلموُكا ؤ فيقولون؛ ربكم، من حير أحد فلا ربكم، ادعوا 
قال؛[، ١٠٧وجءامنايم بماؤى.خشي هممح،تن َ؛اث إيم وي 

الدرفي السيوطي وعزا، ١(، ٤ ٠ ١ )٠  ٢٥• r/Aير التغفي حاتم أبي ابن أخرجه )١( 
•ا"/٠٧مريديه ابن إلى المنثور 

١، ١٧٨النار صفة في والضياء مردويه، ابن إلى؛ المنثور الدر في الميوطي عزاه )٢( 



يثموادللثا فعند قال! ^، ١٠٨]المومتون ه تكلمؤن ^٦ فتما آحسثؤإ ؤ فيجيبهم• 
الدرداءأبي عن موقوثما المعنى هذا وروى ،، حير((أكل من 
١^١^٢،.وأم حوشب، بن وشهر كرب، معدي ت وهم التابعتن، من 

Iالثور ورة س٠ 

رجلا)أن خهنه عمرو بن اف عبد عن محمد، بن القاسم عن - ١ 
كانتمهزول، أم لها يقال امرأة محي الله. نبي امحتاذن الملمين من 

اللهنبي فيها استأذن وأنه عاليه، تنفق أن له وتنترمحل الرجل افح ن
أوبمكءأتآإلاران لا ؤو؟لرإنه الله.ت نبي فقرأ قال: أمرها، له وذكر 

ما[(أم.]!_: ءؤنإلزإتيه4 فأنزك ءال: أو ٣[، ]النور: ملي4 

ررقرأقال. الحصين، بن بريدة عن الحرمثؤ، بن نفيع عن — ٢ 
لال_ور:آسث4ه مها ؤيرمحقز مبمع ل أث، ادث يؤت ت لأية ا هذه ه رسول 

هذهبيومت، أي فقال! رجل فقام [، ٣٧]الرر: قوله• إلى [ ٣٦
يافقالا بكر أبو إليه فقام مالأ الأنبياء، ؛يويت، I مال اف؟ رسول يا 

أهلطعام صفة ني حاء ما باب حهنم، صفة أبواب الجاهع، في الترمذي أحرجه )١( 
المثفي واJيهقي ا،ا/\ّي، المان جامع في والطري (، ٢٥٨٦) ٢٨٨؛/المار 

،نالالترمذي: ونال ؛o/A ،rوالسان الكشف فى واسى (، ٥٤٧)
هذانعرف ؤإنما الحد،؛٠^،، هذا يرفعون لا والناس الرحمن• عبد بن عبدالاه 
الدرداء،أم عن حوما، بن نهر عن عطية، بن ثمر عن الأعمش، عن الحديثا 

أعلمحي نقة هو العزيز عبد بن ونية بمرفوع، ولمس قوله، ه الدرداء أبي عن 
ا.الحديث 

)٥(.الأ/رقم: ص)ّا؛ا(،انظر: )٢( 
البيانجامع في الطري أحرجه )٣( 



مننعم؛ قال! _؟ وقامحلمة علي لبيت — منها البيت هذا الله؛ رمول 
أفاصاوها((أا،.

عنه، عوف بن الرحمن عد عن شرجميل، بن غيلان عن - ٣ 
اممه:قال صلاتكم، اسم عالي الأعراب بغينكم ))لا نال: M المي 

عتمةالعتمة ؤإنما [، ٥٨]النورت ه لكم عؤذب يلنث آلبثا■؛ صلوة بمز ص وؤ 
الإل((رى

يا: ))هلت،قال: خهته الأنصاري أيوب أبي عن سورة، أبي عن - ٤ 
]الزر:سهأه عن ؤمليأ ينتأمؤآ حق ؤ : هث فه ١ قول أرأيت افه؛ رمول 

الرجليتكلم قال: الاستئناس؟ فما ءرفا0، قد التسليم هذا [، ٢٧
■الستآآ أهل قولن ويتتحنح وتحمده، وتكسرة، يتييحة، 

الفرقان:سورة أو 

Wiالمى عن ها، سلمة أم عن ربيعة، أبي بن اغ عد عن - ١ 

١.• U/Uوالمان الكشف ني الخلي أحرجه )١( 
المدفي والزار (، ٨٠٧٧) ١٩٧؟/المتب في شيبة أبي ابن أحرجه )٢( 

(،٨٦٨)المني فى مر وأبو بالأية، الامتشهأد دون كلأهما (، ١٠٥٥)
ابنإر: المنور الدر في يوًلي الوءزاْ ^\اr\٦ط المان جامع في والطري 
عنيروى نعلمه لا الحدين، •هدا البزار: وفال، أ/اآآ، حاتم أبي وابن الخدر، 

غمح،الهتثممح، ونال الإسادر، بهذا الوجه هذا من إلا ه، عوف بن لرحمن اب 
م،يلم راو وفيه يعلى، وأبو الجزار ُرواْ (؛ ١٧٠٨ا/؛ا"آ)الزواند مجمع 
ثقا>ّت،اا.رجاله وبقية أعرفه، لم شرحميل بن وغيلان 

نوادرفي الترّدى والحكيم (، ٢٥٦٧٤)ه/آ؛آ الخم، غي شبة أبي ابن أخرجه )٣( 
)خ؛"ا؛ا(، ٢٥٦٧/٨ير المنفي حاتم أبي وابن ١(،  ١٦٤)0اي\ الأصول 

تخريجفي كما يرْ تففي مردؤيه وابن ٤(،  ٠٦٤) ١٧٨؛/الكير في والطبراني 
؛.YU^ _L_الكشاف، أحايين، 



ناك:الثرى• أعراق بن بري بن زند بن آيل بن عدنان بن ررمعد ت قال 
د!لأمحتن ؤمحيا آلرز ؤأمعب ؤوئو_دأ ت همايا أهلك ه؛ اض رسول فرأ ثم 

اض((لا،.إلا يعلمهم لا [، 1٣٨مق\0.• َىفه 
قاوته النبي عن فهته، الدرداء أبي عن سلمة، أبي عن - ٢ 

ؤوم<همحبم4لهم• فثلث أثلاث؛ ثلاثة الإنس غفو اممه ))حلق 
الثوث[، ٤٤ا0: ]\دوق: [،١٧٩

اللهظل في وثلث الشياين، قلوب وقلوبهم آدم، بتي أحاد أجسادهم 
ظل(('".إلا ظل لا م.( 
الشعراء:ورة سه 

))لماقال؛ ه الأشعري موّى أبي عن زهير، بن قسامة عن - ١ 
اممهرسول وصع [؛ ٢١٤ثعراء; ]العيي/هئ؛ ؤوأنير • نزلت 
٢,صباحاه((ل يا مناف همد بتي يا وقال: صوته ورير أذنيه، قي إصبعيه 

ا/بمبا،الدلائل في والههقي (، ٣٧١f٩) A٥٠؛المدرك في الحاكم ١^-^ )١( 
فيالدمي ووافقه ولم الإسناد، صحيح حديث راهذا الحاكم! وفال 

التلخيص.
الدناأش وابن (، ٢٢٧) ٣٥٩- ا/حهم الأصول نوادر في اكرُذي الحكم أخرجه )٢( 

(،٨٥٧٩) ١٦٢٢ْ/الفر في حاتم أبي وابن (، ١٥٦) ١٢٦ص: الهواتف في 
العابوالخنالب (، ٧٧٥٤) ١٨٦^للوميري الخيرة إتحاف في كما بملي وأبو 

وقال، ١٦٣٩ْ/العتلمة في الشيخ وأبو (، ٣٤٣٧)ا\اي\ حجر لابن 
وصعق؛عف.هما،رواته، بمص لجهالة يندضعيف؛ أبوبملي ُرواْ • الوصيري 

١•"؟/U* المجروحين محا ■مان امح، وصعقه 
\إ٦٩ 0 الشا>.راء محورة وعن باب القرآن، نفير أبواب الجامع، في الترمذي أخرجه )٣، 

المثورالدر في الميوٍلي وعزا، •٤، ٧/١٩اليان جامع في والملمري (، ٣١٨٦)
.٣٢٥/٦مردؤيه وابن حميد، بن مد إلى! 



يحدثالدرداء أبا ))رأبمت قال! الدمثفى الواحد عبد عن — ٢
تحدثون.جانب في حلوس سه وأهل حشه، إلى وولده ويفتيهم، الناس 

جلوسبيتك وأهل العلم، س عندك فيما يرغبون الناس بال ما له؛ قيل 
فيالناس أزهد يمول! اض رمحول سمعت إني ت ل محا ا لاهين؟ 
ؤدأذي■ر• قك الله أنزل فيما وذلك الأقربون، عليهم وأشدهم الأنبياء 

الآة((لا،.آخر إلى [ ٢١٤]\ب.■ عثنتك،ألأمح4 

محال:ه الزبير عن -، العوام بن الزبير مولاة - عقناء أم عن - ٣ 
صاح[؛ ٢١٤]الشعراء: عشميق، ُؤوأذذن هلث؛ الله قول نزل )لما 

فجاءتهندير، إني مناف عبد آل يا ت محبين أبي على ه الله رسول 
وإنإليلثا يوحى ض أنلث، تزعم ت فقالوا وأنذرهم، فحذرهم، قريش، 
البحر،له سخر .ث موسى ؤإن والجبال، الريح له سخر ٤§؛؛؛ سليمان 

هذهعنا بمسير أن الله. فادع الموتى، يحيي كان عيسى bن 
قالعؤإلأ وناكل فنزؤع مخايص، فنتخذها أنهارا لنا ؤيفجر الجبال، 

أنافه فانع ؤإلأ ؤيكلمونا، فتكلمهم موتانا لنا يحيي أن اطه 
رحلةعن وتغنينا منها فنحت، ذهنا تحتلثؤ التي الصخرة هده لنا يصير 

نزلت،إذ حوله نحن فبينا كهيئتهم، أنلث، تزعم فإنلث، والميفج؛ الشتاء 
لقدبيده نمى والذي محال! عته؛ سرى فلما الوحي، ممات، عليه 

تدحلواأن بين حيرني هك ولكن لكان، مشت، ولو سألتم، ما أءهلاذي 
احترتممحا إلى يكلكم أن وبين مؤمنكم، فيؤمن الرحمة باب في 

بابفاخترت مؤمنكم، يزمن فلا الرحمة باب عن فتفلوا كم لأنف

المنثورالدر ني يوطي الوعزاه ، ٢٩١ jxvدمشق تاريخ في عساكر ابن احرجه 
اينمدوي4،وانملس^هأمإر:



يرصف؛؛م

أنكفرتم ثم ذلك أعطاكم إن وأ-محبرس مؤمنكم، فيؤمن الرحمة، 
عنم1ؤو|تا ت فنزلت العالمين، من أحدا يعذبه لم شديدا عداتا يعذبكم 

ئدسيّث مءانا ؤإوأل ؤ I ونزلت، آيات، نلأُث( إلى [، ٠٩]الإس_راءت أفه 
الآية(لا/[ ٣١]ازعد: آلءثال4 

عندقاعدا ))كنت، قال! خهثع حاتم بن عدي عن حيثمة، عن - ٤ 
فشرفتيلفومي حي من قلي في ما علم اف إن ألا فقال! و. اممه رسول 
فجعل[، ٤٤]\1وخو'ف: د!ثا!ود،ه وسوئ، ؤليؤؤلث، ك، ؤر فقال؛ فيهم 
محليثمي،ألامؤه •؛،_؛^، ؤوأذير قال ثم كتابه، في لنومي والشرف، الذكر 
فالحمدقومي، يعني• ؛اآ-ْاآ[، ت ه؛؛^^• ٠٢١ين إسأبمك، جناحك، 

ثلساالله إن قومي، من والشهيد قومي، من الصديق حعل الذي ممه 
المباركةالشجرة وهي قريش، العرب حير فكان وبملنا، ظهرا العباد 
بهايحني كتابه: في الل4 نال التي 

]إبرامم:رمعهافيآمحثفيه كرم، أصلها ث يقول ؤأصئهاداب،ه فريشا، 
وجعلهمله هداهم الذي بالإسلام الله شرفهم الذي الشرف، يقول! [ ٢٤

ت]نربس قريره لاشي، ؤ بمكة! اممه كتاب من محورة فيهم أنزل نم أهله، 
عندهذكر ه الله رسول رأيت ما ت حاتم بن عدي قال آخرها. إلى ١[ 

وجهه،في كلهم للناس السرور ذلك سين حتى سرْ إلا قْل بخير قريش 

تخريجني كما فيرم في مردؤيه وابن (، ٦٧٩)٤ آ/• المد في يعلى أبو أحرجه ؛١( 
الزوائد\اoKمجمع في الهينمِي وفا)، نوزيليآ/*؟ا، الخشاف أح-اديث، 

بناف عبد عن الأيلي عمر بن المار مد 'لريق من يعلى أبو أرواه (: ١١٢٤٥)
محيالبوصيري ومحال الجمهورا*، صعقهما ومحي وثق، وكلاهما إبراهيم، بن عطاء 

رواته®.بعص لجهالة صعيف؛ إستاد  ٧٧٥١١(! ٦٤٨٩)١  ١٦/٧الخيرة إحاف 



نمزقؤلميك لإوك ؤو\غ •' الأية هدْ لوا تيا مكثيرا ان وك
إأ[(را،.لالز>ف: ئظون4 

))أنثيكمخهبه: الخطاب بن عمر قال ثالت معاؤية أبي عن - ٥ 
١]الشورى: ؤحتِئتقه يفرث و. اف رسول منكم أحد سمع هل باش؛ 

أسماءمن اسم فمال! حم؟ ت فمال أنا، فقال! خيته ذر أبو فوثب آ؟ أ- 
دال1بدر، يوم عذاب المشركون عاين فقال1 عين؟ قال! هل، اف 

قال:[، ٢٢٧: ]١^١٠يثلو0ه نثق ^٦١^ وبلاأس ؤ ت نال فض؟ 
الاس((لمنمب المماء من قارعة قال: فقاف؟ 

ه:الّبي، على نزلت ررلما قال؛ ه عازب بن الراء عن - ٦ 
جبل،من ربوة النبي صعد [؛ ٢١٤]الشعراء؛ عشميك 

صاحاْ((لم.يا فادى 

القصصن!سورة ؛إي 

قال:M المي عن له حديقة عن خراش، بن ربعي عن - ١ 
يالي.أن قبل أعطته ألمي؛ معن ذكري شغله من اشأؤ:))قال 
نودواقال: [ ٤٦]الممص: كث ^^١ هث: فوله وفي قال: 

TT؛i/Uالنمر في حاتم أيي وابن (، ٢٠١) A"،/>Uالكير في الطبراني أخرجه )١( 
الهيثسوغال  I.TA\IUمردؤيه ابن إلى المنثور الدر في السيوطي وعزاْ (، ١٢٢٦١)

ولملولي، الحين وب الطراني، *دوام (^ ١٦٤٤٠) ٢٤)/٠ الزوائد مجمع في 
ثقات،,رجاله وبقية أعرفه، 

عساكروابن (، ٥٨١)٠ أ/هآآ للبوصيري الخيرة ، إتحاففي كما يعلى أبو أحرجه )٢( 
بنالعن لضعف صحيف إساد ®هذا البوصيري: وفال ؛ّآ/آا(، دمشق تاريخ في 

الخشني"•يحص 
أ/هأّآ.مردويه ابن إلى المنثور الدر في السيوطي ءزاْ )"٢( 



إذّألتمونا ولا لكم، ستجسا ا إذ دعوتمونا ما محمد؛ أمة يا 
أءطظكم((لا

وقعتحتى الموالي ))تداولتني ثال! خهتع الفارسي سلمان عن — ٢ 
دينولا الممارى، من إلي أحب ثوم الأرض في يكن فلما سرب، 

إذكذلك، أنا مبينا ابهادهم، من رأت لما الممرانية من إلي أحب 
فجعلتنيته، فا المدينة، ندم • قالوا ثم نني، الرب في بعث قد • قالوا 

الممارى.أحج، ولا المصارى، فى حير لا قال! المصارى. عن أمأله 
لوقعتها.المار؛ أقر أن فأمرني أدركته لو قالات صاحبي أن فاحبرته قال! 
وقدبالهرب نفي فمحدنت، الممارى، بحج، استهترت، قد وكنت، قال! 
هاض رمول إن ال! فنآمحت، فأتاني ، اليف، . اممه رمول حري 

لي؛قال بالهرب نفي أحدُثر وأنا أجيء، حتى اذهجا فقالت،؛ يدعوك، 
ياقال؛ رآني؛ فلما به، فانطالمت، إليه، بلث، أذهج، حتى أفارقك، لن 

تالقممر،تهم ثن ألكشجإ ءاينتهم البن ؤ عدرك؛ طة ا أنزل قد ملمان، 
٠٢."'))]

قالقال؛ نههلغ، ذر أبي عن ائ،، الهدنالمل.ّا-ءنءب
.ل؛موسى تزوج المرأتين أي مثلت إذا ذر؛ أبا ))يا . الله رسول 

قالت،؛المي هي فدعته، جاءته المي وهي منهما، المغرى فقل؛ 
؛أبوهالها قال [، ٢٦كمص: ز١ ه آلآمان آلميى آمتقمق من حم إلك آستئجنأ 
فالقاْ((ثقيلا حجرا أحذ قالمتج؛ بقوته، أخبريني 

ابنإلى المنور الدر في السيوطي وعزاء الحلية في نعيم أبو أحرجه )١( 
عيينة®.ابن عن لم مأبو به تفرد ءغريمج، نعيم؛ أبو وقال ، ٤ ١  ٨٨مردؤيه 

.٤٢٣٨ْردويه ابن إلى المثور الدر في الميوطي عزاء )٢( 
الأوط=في والطراني (، ١٦٨٤٢) ٢٩٦٦/٩التفسير في حاتم أبي ابن أحرجه )٣( 



هالمى عن ه، عجرة بن كعب عن المناني، ثابت عن - ٤
امحنككعمى ئأد يخبتؤ' جثآء وس نثنا حثر قم أ-لسنت -بمآء ؤءى ت هث فوله ))في 

وهدهتنجي هدم ،! JU[، ٨٤زالقممص; َكامإ ما إلا ألثتثات هملؤأ 
•مدى« 

؛العنكثومؤتهصورة محأ 

عنفهبه، الأثجعي مالك بن عوف عن شهاب، ابن عن - ١ 
حساببغير الجنة يدخلون فثالث، أثلاث؛ ثلاثة ))أمتي قال! . الّك، 

ويلثاالجنة، يدخلون ثم يسيرا انا حيحاسبون وثلثا عذاب، ولا 
اليقولون! وجدناهم فيقولون! الملائكة تأتي ثم ويكئفون، يمحصون 

أدخلوهمأنا، إلا إله لا صدقوا، هفق! اض يقول وحده، اف إلا إله 
المار،أهل على خطاياهم واحملوا وحده، اف إلا إله لا بقولهم! الجنة 
لالسدوت:سأثاملأتايحأثاظيم التيقالافغi! وهي 

محيام هئو! اممه قال الملائكة، ذكر فيها التي في وتصديقها [، ١٣
وهمأنواع، ثلأثة فجارالهم [، ٣٢]U^; ه بماديا ين آصطمنا ألن ألكثب 
■ويمحصرإ(( يكثمذ الذي فهدا ه، لفءلالم فمنهم كلهم، أصناف 

الوسطفي والواحدى آ/ْه؛، بغداد تاؤيخ في والخطيب (، ٥٤٣٠)/اآم ْ— 
الطبراني:وفال ٢، اكزيل سالم في البغوي ورواء (، ٧٠)•  ٣٩٨-  ٣٩٧/٣

إلافهند ذر أبي، عن يروى دلا عريي، ابنه إلا عمران أم، عن الحديث هدا يرو رالم 
الطبرانياررواء (؛ ١٣٧٧٨) ٨٢٠^٤ ايواىJ مجمع في الهيثمي ونال الأسادار، بهذا 

عمرانأض بن عويل اتجراني إسناد ومح، باحتمال، والزار والأوسط-، المغير قمح، 
ثقاتء.الطبراني رجال وبفيه حبان، ابن ووثقه وغيره، معين ابن صعقه الجونى• 

وعزاه، ١١ ٠٠/٦ دمشق تاريخ في عساكر وابن التمير في مقاتل أحرجه )١( 
والديلميمردؤيه، وابن الشخ، أبي إلى: المثور الدر في السيوطي 

الكجيرءفي وال،لبراني (، ١٧٩٨٨)\ TAy\/٠ ير المنفي حاتم أبي ابن أحرجه )٢( 



)رأن• نجهتع أمامة أبى عن المحاربى، حبيب بن يمان عن - ٢
فإنلم؛ والغلإياكم ت فال ثم به، أرمل ما لغ ب. اض رسول 

يناديثم ظلم، اليوم يحوزني لا وعزتى فيقول: القيامة يوم سيقسم اض 
الجبالأمثال الحنان من تتبعه فيأتي فلأن؟ بن فلأن أين فيقول: مناد 

ثمهلث، الرحمن اش يدي ين يمول حتى أبصارهم إلمها الناس فشخص 
فلأن،بن فادن عند ظلأمة أو تباعة له كانت مجن فينادي; المنادي يأمر 

الرحمن:فيقول الرحمن، يدي بين قياما يجتمعوا حتى فيقثلون 
لهمحدوا لهم: فيقول عنه؟ نقضي كيف فيقولون: عبدي، عن اقضوا 

بقيوقئ حنة، له يبقى لا حتى منها يأحذون يزالون فلا حناته، من 
لهيثق لم فيقولون: عبدي، عن اقضوا فيقول: الظلامات، أصحاب من 

هالتكا ننع نم عاليه، فاحملوها سيئاتهم من حدوا فيقول: حنة، 
لأسوت:\وكربة: الآية بمهده 

لاسوت;^سمحزلآوهالإد،محلكرق4 '؟_قالاههفي: 
))ماو..' النبي عن ه، أبيه عن ثان، بن نيد بن حارحة عن [• ٢٦

إلمحاهاجر من أول أنهما يعني - مهاجر من ولوط ورقية عثمان ين كان 
الحيشة((لمأرض 

الهثسوقال جدار، أءرب ا"/ه؛ه: التمر فى كثير ابن ونال (، ١٤٩)
ونقهروح، بن سلامة ونته الهلرانى، ُادداً (ت ١١٢٩٢)٧!٦٩ الزوائد مجمع ني 
مات'.رحاله وبقية حْاءة، وصعقه حبان، ابن 

فيكير ابن ونال . T>T٩/٩الشر في حاتم ابي ابن أحرجه )١( 
الوحهء.هدا غير من الصحيح في شاهد له الحديث، ®هدا  ٦٢٦١/مالتفسير 

دمشقتاريخ في ر عساكوابن (، ٤٨٨١)\ 0إ٩٣الكبير في الطبراني أحرجه )٢( 
T0٩\•إفي!ممى \ر الممر آلدر في انيزطي وعزا، إ\ك ٩.^



تفالت ه هانئ أم عن -، هانئ أم مولى - صالح أبى عن - ٤
وثثادي؛محأه.ت ولقعن س اض ول رمحت أل)رمح

ويخرونالطريق أهل يخيفون كانوا قال! [؟ ٢٩لالعنكبوت: ألمنهقزه 
يأتون((را،.كانوا الذي المنكر فداك منهم، 

٠امدوم ورة ٠ّ 

))لمايال! خهبع عازب بن البراء عن السبي، إصحاق أبي عن - ١ 
Iظنه بكر لأبي، المشركون قال [؛ ٢٠١ت ]اردم أمحإه ؤ، ٠^- أنزلت! 

نال!فارس؟ تغلب الروم أن يزعم صاحبك، يقول ما إلى ترى ألا 
أحلا،وبينهم بينه فجعل نخامحنرك؟ أن لك هل ! قالواصاحبي، صدق 
اءْف. السيا ذلك فلغ قارص، الروم يبلغ أن قبل الأجل فح}أ 

ضتمديما قال! هذا؟ إلى دعاك ما نجهنع! بكر لأبي، وء-الا وكرهه، 
ضن•بضع إلمح، واجعله الخطر، وأعظم لهم، تمءض فقال! ورسوله، 
أحمد؟الود فان انمود؛ في لكم هل فقال! خهغ بكر أبو فأتاهم 

وربهلوافارس، الروم غلمتا حتى نون التلك تمض لم ثم نمم• • قالوا 

فيكلأسا (؛ ٢٦٨٩١)وأحمد (، ١٧٢٢)ي القالأحرجه )١( 
الجاعع،في والترمذي، (، ٢٨٢) ١٦٧ص; الصمت، في الدنيا أبي وابن ني، الم

فيوالطيرى، (، ٣١٩٠)0إ0^\ العنكبوت سورة ومن باب القرآن، ير نفأبواب 
فيوالحاكم (، ١٠)•• ٤١١٨٤الكبير في والطبراني ، ٠٢٩٨ البيان جامع 

وعزاْ(، ٦٣٣١)١ اكب في بيهقي وال(، ٣٥٣٧) ٤٤٤٨السيرك 
والثاني،النير، وابن حميد، بن وعبد الفريايي، إلى: المثور الدر في السيوطي 

بنحاتم حدث من نعرفه إنما حن حديثا ®هدا الترمذي،؛ ونال، مردؤيه، وابن 
يخرحاْاا،ولم لم مثرط على ءصحيح الحاكم؛ وهال، مماك®، عن صغيرة أبي 

التلخيص.ش الذمي ووافقه 



أبوبه فجاء ه، بكر أبو فقمر الرومية، وبنوا بالمدائن، خيولهم 
هدا.ت اض رمول فقال ه، الله رسول إلى يحمله لجهئع بكر 

منها((يه نمدق السحت، 

U)) :JUء اض ص ه الدرداء أي ص الدرداء،  ٢١ص - ٢ 
نارعنه يرد أن الله على حما كان إلا أخيه عرض عن يرد لم ممن 

عثتالصرنلأ ت لأية ١ هذه تلا م ثامة، قياليوم جهنم 
لأإ[((لى.]روم: ص؟ 

لقمان!ورة حمه 

هالني عن ه، حمين بن عمران عن البصري، الحس عن - ١ 
فيهم؟تمولون ما الخمر؛ وشارب والسارق، الزاني، )رأرأيتم نال! 
أنبئكمألا عقوبة. وفيهن فواحش، هن قال؛ أعلم. ورموله اه ! قالوا

ؤثشِهمكأشمحمحإتاقرأ: نم الإشراك؛الل4، ابمام؟ باكر 
لآشتكر أن ؤ قرأ• ثم الوالدين، وعقوق ؛!، ٤٨تالنساءت عظيماه 

وقولألا فقال؛ فاحتمز، متكئا، وكان [، ١٤]_)؛،: إدألميمهره 
الزواص.

.٣٧٣/١دمشق نارخ في عساكر ابن أحرجه )١( 
الأسشهاددون المن في واكرمذي (، ٢٧٥٣٦)هإ/إآه ، uJiفي أحمد أخرحه )٢( 

٣٩١م/لم المعرض عن الذب في حاء ما باب والملة، البر أبواب بالأية، 
ُكارمفي وانملبراني (، ١٧٥١٣) r'\r^الممر في حاتم أبي وابن (. ١٩٣١)

وعزا،(، ٣٥٢٨)المةثرح في والبغوى (، ١٣٤)٣٦٢ص: الأخلاق، 
حدثرهذا الرمن-تم،: وفال ، ٤٩٩/٦مردؤيه ابن إلى المنور الدر في جوطي ال

حن'•
الكبيرفي والطبراني (، )٠٣ ١٨ص; معلما المفرد الأدب في البخارتم، أحرجه )٣( 

(٢٩٣.)



المبي.عن ه، عمرو بن الله عبد عن العنقري، محمد عن - ٢
picبميم أق ءؤإ0 ١^٠^^،؛ هؤلاء مرأ ثم خمسة، الغيب ))مفاتح قال! 

آحرها((لا/إلى [ ٣٤]كان: ألثاعغ4 

بدريوم ه المص على وقف أعرابيا ررأن ت تقهغ أمامة أبي عن - ٣ 
لهفقال هده؟ ناقتي بطن فى ما محمد؛ يا فمال! عشراء له ناقة على 

أحبرك،حض إلئ وهلز ه، الق رسول عنك دع الأنصار: من رحل 
ه،اف رسول عنه فأعرض منك، ولد بطنها وفي عليها، أنتر وقعث 

مممحش،لشم كل ؤيبغص متكرم، كريم حى كل يحب الله إن قال: ثم 
4ا0أقعثثالله: إلا يعلمهن لا حمس فقال: الأعرابي على أقبل ثم 

أم[((رآ/]كان: ألثاثة4 علت 

الجدة:ورة سه 

عنه، جبل بن معاذ عن سلمة، بن قيق ث وائل أبي عن - ١ 
والصدقةحنة، الصوم الخير؟ أبواب على أدللث، ))ألا قال: ه النبي 

ءؤ؛تجاؤاقرأ: نم الليل، جوف في الرحل وصلاة الخْلسة، تهلفئ 
ا"؛[((لم.]الجدة: 4تملدى4 ت حتى آدثاج4 عن جرم 

•آل/اا"ا.البان جامع في الطري أحرجه )١( 
ا"/امْ.ان،ردؤيه إر المثير الدر في الموطئ ءزاْ )٢( 
no/T^-المد في وأحمد (، ٢٣٠٢)التمرفي الرزاق عبد أخرجه )٣( 

اكةفى ان اللمكف باب الض، اب كتالمن، فى ماجه وابن (، ٢٢ ٠١٦)
T\i/y \(٣٩٧٣ ،) أ/ا/«مأاأأ(،الإيمان أبواب الجامع، في والترمذي(

هالماج عن جنوبهم • هلث قوله باب التفسير، كتاب الكبرى، في والنسائي 
سح«.حنن حدث «هدا وقاواكرمذي: (، ١١٣٣٠) ٢١٤)/٠ [ ١٦]الجدة: 



يننمةه،ءنالميهالمنيرة ص الثمي، عن - ٢
رحلهو فال! منزلة؟ الجنة أهل أدنى ما ربه، مومحى أل، ))سث نال، 

Iفيفول، الجنة، الحل ت له فيقال الجنة، الجنة أهل أدخل ما بعد يجيء 
لهIفيقال أحيانهم؟! وأحيوا منازلهم، الناس نزل وقد كتف رب؛ أي 

رصست،فيقولI الدنيا؟ ملوك من ملك ملك مثل لك، يكون أن أترضى 
فيفقال ومثاله، ومثاله، ومثاله، ومثاله، ذلك، لك فيقولI رب، 

ماوللئ، أمثاله، وعثرة لك، هذا ت فيقول رب، رضيت، ت ة الخام
رب،نال؛ رب. رضبت، I فيقول عينك، ولدت نفك، استهن، 

بيدي،كرامتهم غرست، أردت؛ الذين أولئك، قال: منزلة؟ فاعلاهم 
قل،على خهلر ولم أذن، مع تولم عين، تر فلم عليها، وحتمت، 

والجدةاتا ننس •هف اش كتاب فى وممداقه قال! بشر• 

الأية(([ ١٧

بنمائة الت ))مقال: ه الخولأني إدييى أبي عن - ٣ 
آلمداب١؛^^،دؤي، آلمداب يرى هف؛اض قول عن يقهنه الصامت، 
هيفقال! عنها؟ ه اض رسول سألت، فقال؛ [، ٢١]السجدة: ا'لأَكمه 

دونالدنيا في رفج للمعذاب والأنصاب؛ والأسقام، المهائي،، 
زكاةقال؛ لما؟ هي فما اض؛ رمول يا قلت،؛ الأحرة. عذاب 

ًُمحر((

ا/ا"يامها منزلة الجنة أهل أدنى باب الإيمان، كتاب الصحيح، ني لم مأحرجه )١( 
(١٨٩.)

,٦٥٥٤^مردويه ابن إلى ١لمنثوو الدر في اليوحلي عزاه )٢( 



بنمعاذ عن مختممّا القول هدا نحو حوشب؛ بن شهر وروى - ٤

عنه، حبل بن مجاذ عن أمية، أبي بن جناية عن ٠^١، جل 
غيرفي لواء اعتقد من أجرم؛ ففد فعلهن من ))ثلاث قاوت . الّكا 
ؤإدااض يقول أحرم، فقد ينصره ظالم ْع مشى أو والديه، ص أو حق، 

•[(( ٢٢*ننفمؤزه ين 

و.المي عن ٌ جز بن معاذ عن حوشب، بن نهر عن - ٥ 
عاما،سبعين واحدة تكأة في ليتنعم الجنة أهل من الرجل ))إن قال؛ 

بحد؟دولة ملث، لنا أما أحرى: غرفة من وأحمل منها أبهى فتناليه 
•هك اف فال اللاتي من أنا فتقول: ا أنت،؟ من فيقول: إليها فيلتمت، 

تكأةفي عاما ّسحين معها فيتنعم إليها فيتحول [، ٣٥]ق: ه إلمامزبد وؤ 
منكن أما فتقول: أحرى غرفة من وأحمل منها أبهى فتناديه واحدة، 

قالاللاتي من أنا فتقول: أنت؟! من فيقول: إليها فيلتفت، بعد؟ دولة 

ص:الهجد غي الدنيا أبي وابن (، ٢٢١ ٠٣)المد في أحمد أخرجه )١( 
٢(،٠ )• ١ ' ٠V/y الكبير في واتجراني ، ٠المان جامع في والطري ، ٣١٢

مجمعني الهيثمي ونال، اُ/ب؛ه، مردؤيه ابن ارن المنثور الدر ني الموطئ وعزاء 
صعقوفيه خهفع، معادا بدرك لم ونهر أحمد، *رواه (؛ ١١٢٦٥)٩ U/٠ الزوائد 

ثقات•.رجاله وبقية وثق، وقد 

(،٤٤٤٤)_صيرى J_1Jالخيرة إنحاف في كما ميع أحمدبن أخرجه )٢( 
البيانجاهع في الهلبري وأخرجه (، ٣٧٠٩)حجر لأبن المالية والهنال—، 

الكبيرفي والطبراني (، ١٧٨٥٧) ١٣١  ٠٨النير في حاتم أبي وابن ، ٠١٩٢٨
الدرفي يوطي الوءزاْ ، ٣٣٣/٧والبيان الكشف في والضالبي (، ١١٢) ٠٦١٨

عبدلضعف ؛ معيق، إساد اهذا البوصيري; وفال، مردؤيه، ابن إلى; الخئور 
وفيهالملبراني، *رواه ١(؛  ١٢٦٩)U/٠٩ الزوائد مجمع في الهيثمي ونال، المزيزأ، 

سنده.اليوٍلى وصعم، ضعيف،، وهو حمزة، بن اف عبيد بن المنير عبد 



خاسزدصي؛ج

لاوسأءاوْ;سلو0ه كانإ متتا ->زلء أعي، مة نن لم ليئ مآ مس ةٌلم • هث افّ 
فهمعاما، ببض واحدة تكاة في معها فيتنعم إليها، فيتحول [، ١٧

يدورون((أكيلك 

الأحزاب!ورة حمه 

فرغ))لما قال: ه ذر أبي عن اليثي، عمير بن ب عن - ١ 
طريقه،على مقتولا الأنصاري مصعب، على مئ أحد يوم اف. رمول 
[((٢٣ت ]الأحزاب بمال(ب-مأماطهدئأسظ!ؤيم فقرأ؛ 

أحدمن قدمنا ))لما قال! )جهبه أبيه عن طلحة، ض موسى عن — ٢ 
وعزاهم،الناس فخطب المنبر، ه النبي صعد بالمدينة؛ وصرنا 

اسعتهدؤأ صدماما يحال ؤ قرأ: يم الأحر، من فيه لهم بما وأحبرهم 
اش؛رسول يا فقال؛ رحل إليه فقام قال؛ الأية. [ ٢٣لالأحزاب; ■£إويه 

هداالسائل؛ أيها فقال؛ —، أحفران ثوبان وعلي — فالتفت، هؤلاء؟ من 
ئهم((لم.

الأنصاريمصعب، على مت أحد يوم ه اض رسول فيا ))لما - ٣ 

.٦٩٦^إالر.> القرآن فر في زمن أبي ابن أخرجه )١( 
.yM/Tالرلأنل ُي واو؛هقي (، ٤٩٠٥) ٢٢١/٣المستدرك في الحاكم أحرجه )٢( 

نيالذمي ووافقه ، ٠٥يخرجاولم الإسناد، صحيح حديث، اهذا الحاكم؛ ونال 
اكالخيص.

الضيرفي حاتم أبي وابن (، ١٤٠٠) wTfyالمة في عاصم أبي ابن أحرجه )٣( 
الكبيرفي والخبراني البيان جامع في والطبرى 

الأحاديث،في المقدسي والضياء ا/يذ، الحالية في نعيم وأبو (، ٢١٧) ١١٧)/
حن((.راإّادْ وقال: (، ٨١٧)^A) الحارة 



أسعثهدؤإ صدمإما آلمؤييما،j، ت قرأ فطريقه، على مقتولا 
هثإه

عنه، سميان أبي بن معاؤية عن طلحة، بن موسى عن - ٤ 
y\(Ur^: ١١>ثنضتىص ))طلحة ق1ل: المي. 

بنواثلة على )لحالت قال: عمار أبي الله عبد بن شداد عن - ٥
بماأحبرك ألا لي! قال قاموا فلما علثا، فذكروا قوم، وعنده الأمقع 

أسألهاها فاطمة أنست قال! بلى، قلت،! ه؟ اممه رسول من رأيت، 
حتىأنتظره فجلست، ه، اممه رسول إلى توجه قالت،! ه، علي عن 
منهماواحد كل آخذ ه وحين وحن علي ومعه . الله رسول حاء 
حسناوأجلس يديه، بين هما فأجلوفاطمة، عليا فأدنى لحل حتى بيده 

قال؛أو - ثوبه عليهم لمإ ثم فخذه، على منهما واحد كل وحسينا 
\لأية:هذْ ^ ثم _، كساء 

بيتي،أهل هزلاع اللهم وقال: [ ٣٣]الأحزاب: ا'شوقلإجمقه 
وأخمض،أخم(ص

مردويهابن إلى المنثور الدر في اليوطي عزاه )١( 
التمرفي حاتم أبي وابن ١(،  ٠٥١ما'/بم«م)المد في ي اسلأحرجه )٢( 

خهثعاش عبيد بن طالحة فضل الهدمة، السنن، في ماجه وابن (، ١٧٦٤
بنطلحة مناف، باب المان،، أبواب الجامع، في والترمذي (، ١١٢٧) ١٤٦^

وفال(، ٥٠٠٠) ١٧٨/٥الأوسي في والشراني (، ٣٧٤٠)^٦٩ ه مداث 
الوجه((،هزا من إلا معاوية حدمث، من نعرفه لا غريب، حديث، ))هدا الترمدي; 

به:نقرئ الإسناد، بهيا إلا معاوية عن الحديث، هدا يروى رالأ الهلثراني: وقال 
طلحة"•بن يحص( بن إمحاقإ 

الخدفي وأحمد (، ١٣١٢  ٠٣) ٣٧٠/٦، الضنفي ة ثيبأبي ابن أحرجه )٣( 
جامعفي والملمري (، ١٢٦٧٠)م00 الكبير في والعلمراني (، ١٦٩٨٨)

=ثه الصحابة مناقب، كتاب الصحيح، في حبان( وابن ، ٢٦٤/١٢٠البيان( 



تيدصم؛ج

تقال ه ممره بن الرحمن عبد عن الهمداني، ذر بن عمر عن - ٦ 
رحالارأيت عجبا؛ الليلة رأيت • فقال أصحابه على . النبي ))حرج 

الذينهؤلاء فقال! حبريل؟ يا هؤلأء من فقالت! بألسنتهم، يعلقون 
ؤإقمابهشا أ-ثنملؤأ سد ؤ ! بوااكتما بغير والمؤمنات المؤمنين يرمون 
خه[((لا،.]١^١;-،: فيثا4 

قال!ه عجرة بن كعبا عن ليلى، أبى بن الرحمن عد عن - ٧ 
عيهصلؤأ ءامتإ أفيث إيخثآ ألبي هنا بمبمئف ؤهيكتث أثث ؤءة ! ذ-زلتار)لما 
لامالعالمنا ثد اممه؛ رمحول يا ! فالنا[؛ ٥٦]الأحزاب: ثليماه ؤسلعإ 

محمد،على صل اللهم • قولواثالث عليلث،؟ الصلاة فكيف علبك، 
إنكإبراهيم، آل وعلى إبراهيم، على صليت، كما محمد، آل وعلى 
على؛اركت، كما محمد، ال وعلى محمد، على وبارك مجيد، حميد 

؛مجيد((ل حميد إنلث، إبراهيم، وآل إبراهيم، 
كان. البي ))أن ! هاية أم عن الكندي، ليلى أبي عن - ٨ 

ادعيفقال! محليه، بها فدحلتح حريرة، فيها ببرمة فاهلمة فاتته بيتها، في 
عليهفيحلوا وحين، وحن على فجاء فالتا! وابنيك، زوجلثا لي 

المجرى،المن ني والسهقي (، ٣٥٥٩)أ/اه؛ المدرك في والحاكم (، ٦٩٧٦=)
شرطعلى صحيح حدث اهذا الحاكم: وقال (، ١٢٨٧٠) ١r١٧/١٢الملأة كاب 

فيالهيثمى وتال صحيحا، إسناد رهدا المهقى؛ وتال يخرحا0ا، ولم لم، م
الحديث،صعيفذ ومحو مصعب، بن محمل 'فيه (: ١٤٩٧٢) ١٦٧؟/الزوائد مجمع 

نسه،.فى صالح رحل الحفنل، صيئ 
(.٧٦٣)الوسط. فى الواحدي أنمحه )١( 
ؤوا،ناوهلك؛ اف نول باب الأنبياء، أحادين، كتاب الصحيح، فى البخاري أحرحه )٢( 

كابالصحيح، ني لم وم(، ٣٣٧٠) ١٤٦؛/[ ١٢٥]الماء: 
دونكلاهما ٤(؛ ٠ )٦  ٣٠ا/ه التشهد بعد ه المثى على الصلاة باب الصلاة، 

(.١٧٧٦٩)r\o\/S'الشر نى حائم أبى وابن بالأية، الامتشهاد 



تحتهدكان، على له منامة على وهو الحريرة، نالك من يأكلون موا فجل
هذهث هق  ٠٥١فأنزل أصلى، الحجرة فى وأنا قالت،; خيبرى، كساء 

ؤقههي أهل الهص ثآء=ئإ ؤدهب ك نيئ ^٩ ١^: 
ئمبه، فغناهم الكساء قفل فاخذ قالت،: [، ٣٣]الأحزاب: قله_ائله 

بيتيأهل هؤلاء اللهم قال: ثم الماء إلى بها فألوى يده أحرج 
بيشأهل هولأء اللهم تطهيتا، ومحلهرهم الرجس عنهم فأذهبا وحامتي، 
رأسيفأدحلتا قالحإ: ^^١، وطهرهم الرجس عنهم فأذهبا وحامتي، 

إلىإنلثف حير، إلى إنلئا قال؛ اف،؟ رسول يا معكم وأنا قلت،; الست، 
عيدمأبو ; لمة مأم عن أيفثا القول هذا وروى ، حير( 

بنء وعهنا ، لهمدانية ا وعمرة ، حوسبا بن ونهر ، خهنه الخيري 
*سعدر بن وحكتم ،، ارر ب

الساقحا0ع في والعلبرى (، ٩٩٥) oAU/Yالصحابة فقائل في ال أحمأحرجه )١( 
'r-iY/X ، فيالموطئ وءزاْ (، ١٧٦٧٩) ٣١٣٣/٩التمر في حانم أبي وابن

اراينصدويهآ/م.أ.المثور الدر 
الهانجامع في والشرى (، ٦٨٨٨) y(/r\rالمد في يعلى أبو ه أخرج)٢( 

الكمرفي واممراني (، ٧٦٨) n)/yالآ'ار ثكل ثرح في واظحاوي ، ٢٦٥/٢٠
or/Y (٢٦٦٢.)

سمّحفي والملحاوي (، ٩٩٦) oAU/Yه الصحابة فضائل في أحمد أحرجه )٣( 
(.٢٦٦٦) ٥٣/٣الكمر في واتجراني (، ٧٧٠) ٢٤٢٨الآىر ذم 

(.٧٧٢) ٢٤٤٨\لآث\ر ذم ثرح في الْلخاوي أحرجه )٤( 
المدركفي والحاكم (، ٧٦٦) ٢٣٩٨اسمر ثكل ثرح في الطحاوي أحرجه )0( 

الكبرى،المن في والمهقي .! ٦٦٣ ١٦أصبهان تايخ في نعيم وأبر (، ٣٥٥٨)لإإ\0أ 
١٢ ٦!٤ علها الصلاة في ييت،، أهل من ه ازواجاء أن على الدليل باب الصّلاة، كتاب 

>رهداالحاكم: وقال (، ٣٩١٢)١  ١٧-١  ١٦/١٤المة رح ث في والهوى (، ٢٨٦١)
التلخيصفي الذمي وتعفا، يخرجاه؛؛، ولم البخاري، ثرط على صحيح حدث 

الإسناد®.صحيح حديث ءهذا وقال مالم®، شرط ®على ت بقوله 
الاثارثكل ثرح في والطحاوى ، ٠٢٦٧/٢ الهان جاهع في الطبري أحرجه )٦( 

(.٧٠٠) ٣٢٧٨٣اممير في والطبراني (، ٧٦٢) ٢٣٦٨



تّسأ صورة ه

)زممعتت قال )ه ذر أبي عن ار، يبن عطاء عن - ١ 
ؤشلؤآع1أوءادداؤزدذكأ الأية! هدم فقرأ يخطب، وهو ه اف رسول 

فقدثلايا أوتي من ٠ اش رسول فال ثم [، ١٣]سان الئكؤره نزعبادى 
فيوالعدل والعلانية، ر الفي اض خثية داود؛ آل أوتي ما أوتي، 

وانما((لا،.الفقر فى والممد والرضا، الغض( 

إلىناس ))يبعث، اف رسول قال قال! خيبه حذيفة عن - ٢ 
فضربهم٤^؛^ جبريل عليهم اش ؛مثا ؛ ببيداء كانوا إذا حتى المدينة، 

قمخإ إل ه•' قوله فذللث، بهم، اش فيخف ضربة برحله 
[((٠١: ]مأ هوأ ؤك 

وهوقال ه النبي ))أن ت ها حمصة عن يسار، بن عقناء عن - ٣ 
]سا:ءوداوردسكاه الأية؛ هدم وقرأ المنبر، على الناس يخهلس، 

هنوما ميل؛ داود■ آل أوتي، ما أوتي، فقد أوتيهن من نلأُث، قال؛ [، ١٣
المقرفى والقصد والرضا، الغض_، فى العدل قال! اف؟ رسول يا 

واللأنية((لم.ر الفي اف وذكر والغنى، 
؛ؤر ظ ورة ّه 

علىالناس اف ))يبعث قاوت . البي عن لقهتع، حذيفة عن - ١ 
ؤهممتقيه، ئود ه•' اف قول في لث، وذلاف، نأصنلاثة 

.١٨٩٨٦بغداد تاؤيخ في الخطس( أحرجه )١( 
ا"/'ااما•مردئيه ابن إلى المنثور اليد في الموطئ عراْ رى 
مردؤيهابن المنثورإلى الدر في الموطئ عزاه )٣( 



الجنةدخل بالخيرات [، ٣٢]ناطر: بألخ؛رتيم مالق ؤممم تمتصد 
يدخله لنموالظالم ، يسيراحسماتا يحاسسسا والمفممد اب، حسمبلا 

راف((ر برحمة الجنة 

عنه، الدرداء أبي عن الأزلي، اغ مد بن علي عن - ٢ 
محالنآظ1اِخث؟))قالاضiفي: قال: ه المص 

مسفراالذين فأما [؛ ٣٢]فاطر؛ ؤيممنئتممدؤثمم^ فيهترخلليّ
الذينوأما اب، حبغير الجنة يدخلون الذين ذأولئك يالخيرايتح 

أنمهمظلموا الذين وأما يسيرا، انا حيحاسبون ذاولئلئs اقتصدوا 
اضتلافاهم الذين هم ثم المحنر، طول في يحاسبون الذين فأولئلث، 

ؤبمأإك^• ثرن -آعتا أدمجا آلانى ندم آثمد ^^١٧ يقولون؛ الذين فهم برحمته، 
هذانحو وروى ا، [((^ ٣٥- ٣٤]فاطر: رؤثمد_،ه قوله؛ إلى س1تؤره إثمؤر 

خيتهالدرداء أبي عن موقوئا المعنى 

الدرفي الموْلي وعزاْ (، ٨٧٧٤) ٤٦٦؛،/الفردوس سند في الديلمي ١^٠٩ )١( 
.٢٦/٧مردؤيه ابن إلى المنثور 

،iU«/Y•المان جامع في والءليرى (، ٢١٧٢٧)ا"ممه المد في أحمال أخرجه )٢( 
(،٥٨) ٨٣ص: المن، في والمهقي (، ٣٥٩٢)المدرك في والحاكم 
عنالروايات احتلمت، اوفد الحاكم؛ ونال آ'/اأإ، التنزيل معالم في والبغوي 
ثان،أبى عن الأعمش عن الثوري، ■ص فروي الحدث، همذا إسناد في الأعمش 

عنشف، من رجل عن الأعمش، عن شعبة، عن ونيل: فهغ، ازرداء أبي عن 
عننابت أبو ذكر نال؛ الأعمش، عن أبما، الثوري عن وقل: فؤغ، الدرداء أبي 
وتالأصلا®، لالحالث أن ظهر الحديث قي الروايات كثرت ؤإذا ا ثغهنه الدرداء أيي 

أحدهارجال أحمد لإرواه ت ( ١ ١  ٢٨٩)لأر٥٩ الزوائد مجمع في الهيمثي 
أبيمن سمع الأزلي اش عبد بن علي كان إن هذه وهي المحيح رجال 
.٦otyإكثير ابن تفسير وانظر• تايعي®، فإنه خهّع؛ الدرداء 

)٢(.رنم: الأثر انظر:ص)آ؛ا(، )٣( 



))فيه: نيد بن أسامة عن ليلى، أبي بن الرحمن عجل عن - ٣
ةال1لأية، ا [ ٣٢ناطر: ] ^ ثممد ؤبممم لشهء ئارز ئ1هر ؤ I هلث نوله 

الأْة((را/هدم من كلهم ه: الني مال 
تالأية هذْ . اف رسول ر)ةرأ قال! خيتع عازب بن البراء عن - ٤ 

اج،نكلهم ة-الت [؛ ٣٢طر:  Li]عبمادياه آنطمناثن آلخن الكنب اؤمحبما 
بنالبراء عن موقوئا القول هذا نحو عتبة وروى ، الأمة(( هذه وهى 

)قهفعازب 

النبيعن ه، الأثجعي ماس بن عوف عن شهاب، ابن عن - ٥ 
ابحبغير الجنة يدحلون فثلث أثلاث؛ نلاثة ))أمتي نال! ه الله 
وثلث،الجنة، يدحلون ثم يسيرا انا حيحاسبون وثلثا عذاب، ولا 

اليقولوزت وجدناهم ت فيقولون الملائكة تأتي يم ؤيكشفون، يمحصون 
أدخلوهمأنا، إلا إله لا صدفوا، I هث اف يقول ، وحد0 اف إلا إله 

المار،أهل على خطاياهم واحملوا وحده، اض إلا إله لا بقولهم! الجنة 
]\سحت:٣^^ Jالاش.: ؛لمي وهي 

محَأئا:  igاض قال الملأدكة، ذكر فيها الض ض وتصديقها [، ١٣

(،٥٩) ٨٤ص: المث ني والمهقي (، ٤١٠)\إس الكسر في اسراني أحرجه )١( 
،٣٤٢)/٤ دمشق تاؤيخ غي ماكر وابن ، ١ ١ a/١ والسان الكشف في والمعلبي 

بنالرحمن همد بن محمد وفيه اممراني، »روا0 الزوائد: مجمع في الهيثمي ونال 
آ"/ي؛ه:اشر في كير ابن وفال ١(،  ١٢٩٣)؟ n/Uالحففل، سئ وص ليلى، أبي 

بهحاءيت، وكما الأية، نناص ص كما الأمة... هذه من لنمه الظالم أن 'والصحيح 
يعفنا•.بعضها يشد ٍلرق من ه اف رسول عن الأحايين، 

ءv٢٦/مردؤيه وابن الفريايي، إر: المثير الدر في السيوطي ءزاْ )٢( 
)٩(.رقم: الأثر (، ٥٧١)ص انظر: )٣( 



وهمأنواع، ثلاثة فجعلهم [، ٣٢]فاطر: ^ عب-اددا ين آصطمنا آلن آلكشب 
وومحص((أا/يكثف الذي فهدا ه، لفظالم فمنهم كلهم، أصناف، 

.سى ورة ّه 

أكررّقال؛ محهنع ذر أبى عن التئمي، نربك بن بزبد عن - ١ 
فالا[؟ ٣٨زس: ؤسميىِضئه بجو: قوله عن ه المي 

،.العرش((ل تحت، مستقرها 

الصافات،؛سورة أ؛ه 

))نلت،قاوت،1 ها سالمة أم عن -، ملمة أم مولاة - حيرة عن ء ١ 
[؟٢٢]الواقعة; عماه • هق الله قول عن أخبرني اممه؛ رسول يا 

حناحبمنزلة الجرداء قر ث العيون، ضخام عين؛ بيض، حور! فال؛ 
لرلرؤَخمم • هلث قوله عن أخ-رني ايله؛ رسول يا ؛ قلت، نسور. ال

لمالتي الأصداف، في الدر صفاء صفازهن قال: [؟ ٢٤]١^: ه ذصا 
نين.نرتؤ * هلك قوله عن أخبرني اض؛ رسول يا قلت،؛ الأيدي. نمه 
ياقلت،؛ الوجوه. حان الأخلاق، خيران، قال؛ [؟ ٧٠]الوحمن; ه حثان 

[؟٤٩]الم_اذات: ذلك0ه ؤمً؛.يض ■ هث قوله عن أخبرني اش؛ رسول 

الكسرقي واللمراني (، ١٧٩٨٨)ا/آمما ٠ الممر ني حاتم أبي ابن أحرجه )١( 
U<{/)A (١٤٩ ،) الهشيونال حنا«، »غرب : ٥٤٩/٦الممر في كير ابن ونال

ونفهيوح، بن صلأمة وفيه العيراني، *رواه ١("  ١٢٩٢)U/٦٩ الزواند مجمع في 
ماتأ.رحاله وبقية حمامة، وصعقه حبان، ابن 

لمسثثرعنه، ؤألسنس ؤ ت باُب، القرآن، ير نفكتاب، الصحيح، في البخاري أحرجه )٢( 
بابالإيمان، كتاب المحيح، في لم وم(، ٤٨٠٣) ١٢٣٨[ ٣٨]ص: لهتأ4 

(.١٥٩)ا/وما الإي٠ان فيه يقبل لا الذي الزس بيان 



يمي

JlS !) القشر،يلي مما البيضة داخل في رأيت، الذي الجلد كرقة رقتهن
*هق فوله عن أخبرني اممه؛ رسول يا قلت،! العرفي. وهو 
ءرمقا عجائز الدنيا دار في قبضن اللواتي هن قال: [؟ ٣٧]الوا»عة: أراباه 

ت،متعشنا عربا عذارى فجعلهن الكبر، بعد ض ا خلئهن شمطاء، 
واحد((لا،.ملاد على : أتراناسان،، 

اضرسول مع أمشي ))كنت، قال: )جهته عازيح بن البراء عن - ٢ 
علىحثا ثم المر، أتى حتى المشي  ٤٠٢فأحنازة، فرأى يدي، في يدم 

وذلسا لثل ؤ نال: ثم الثرى، بل حض يبكي فجعل ركبتيه، 
[((٦١أفعلود(يم 

•الحم، عن ُقهبم، جندب بن سمرة عن البصري، الحسن عن — ٣ 
سام،قال: [، ٧٧ات: ]المانؤثظث^دؤممأتابمه هق: قوله ))في 

ويافثه((لوحام، 

يخصناالساق جامع في واسري (، ٨٧٠) riU/Ytالكبير في اتجراني أخرجه )١( 
الهيثميونال، ، UY./Uمردريه ابن إلى المثور الدر في الميوطي وءزاْ ، ٤٢٨١

أبيبن سليمان وفيه الطبراني، ررواْ (؛ ١١٣٩٦)١ ^٩١ الزوائد مجمع في 
وابن"حاتم أبو صعقه كريمة؛ 

 )Y( كتابالمن، في ماجه وابن (، ١٨٦٠)١ المد في أحمد أخرجه
بالأبة،الأسشهاد دون كلاهما (، ٤١٩٥) Y١٤٠٣/والبكاء الحزن باب الزهد، 
ابنإلى الخثور الدر في السيوطي وءزاْ فأيدوا((، هدا لخل إخواني ))يا و؛الفظ: 

اتالحافمحورة وًن باب القرآن، ير نفأبواب الجامع، في المرمدي أحرجه )٣( 
r\A/o (٣٢٣٠ ،) البيانجامع في والطبري (، ٧٩٣) ٤٤٨الخد في والروباني
الوسيطفي والواحدي (، ١٨٢٠٨) ٣٢١٨)/٠ الممير في حاتم أبي وابن ، ٥٩٨١
ءرس،ا.حن حدث رهدا اكرُدي: وفال، (، ٧٨٥) ٥٢٧٨



عنU'\[. ف'ذ_ات: ملالؤوئدظضهم4 ٌ اف ال ق- ٤
و.المي: عن ته، المطلب همد بن الماس عن قيس، بن الأحنف 

،.هوإمحاق((أ ت قال - ذكره حديث في - )) 

عن[. ١٤٦]الماغات: ^^نامحمحأمحص4 هق: اض قال - ٥ 
شجرةهث الاه علم فلو اليقين؛ ))كلوا -ت رفعه - علي بن المحسن 

فليكثر؛ أحدكم اتخذ ؤإذا فم، يونس على لأتجها منها؛ أحث 
العقل((لأ،.وفي الدماغ في يزيد فإنه اثم؛اء، من فيه 

•ص ورم مه 

عن[. ٦٩]ص: ءوآمحاذمحون4 ^نا هك النه: قال - ١ 
علينا))احتسى قال: ه، جبل بن معاذ عن يخامر، بن مالك 
صلىفلما الثمي، تطالع كادتتج حتى الغداة، صلاة في الله. رمول 

فيجنبي ووصمن، لمح،، فضي ما الليلة صليطنا إني قال• الغداة؛ بنا 
تدرىهل محمد؛ يا فقال: صورة أحن ربي فأتاني المسجد، 

قلت:مرات. ثلاث قالها رب، يا لا فقلت،: الأعلى؟ الملأ يختصم فيم 
فتجلىثندوتي، بين برئها فوجدت كتفي، بتن يدْ فوصع رب، يا بلى 
فمانال: والكفارات. الدرجات فى فقلت، وعرفته، شيء كل لي 

،١r٩٢/٢الكمر الخاريخ في واJخارى (، ١٣٠٨)أ/إما المد في الزار أخرجه )١( 
Y«Y/Aالزواثد مجمع في الهيثمي وهال، اأ/'م، المان جامع في واليري 

وفالالجمهور*، ضعفه وفد فضالة بن مبارك وفيه البزار، ®رواه (; ١٣٧٧١)
بنالماص عن مس، بن الأحنف عن اروالمحفوط : a٢٥/•العلل في الدراقشي 

ةوله،ا.فهتي الخليِإ عد 
 )Y( الفردوس مد في الديلي أخرجهyafr (٤٧١٩.)





ه،الله رمول ))سئل قال؛ ه ثهاب بن طارق عن ملم، بن لجي 
غأماوالكفارات؛ الدرجات، في ت نال الأعلى؟ الملأ يختصم فيم 

والناسبالليل والصلاة لام، الؤإفثاء الطعام، فاطعام الدرجات: 
إلىالأقدام وثقل المسرات، في الوصوء فإمماغ الكماران: وأما نيام، 

؛المالوات((ل بعد الصلاة وانتفلار الجمعان، 

عن[. ٦٩]ص: إي،شثزة4 ا'ه لأم عز ة لنا َكاث ^ما ت قق اممه ئال - ٤ 
اللهرسول ))مثل قال• ه مهاب بن طارق عن لم، مبن محس 
فأماوالكنارات؛ الدرجات، في قال: الأعلى؟ الملأ يختصم فيم 

والماسبالليل والصلاة لام، الؤإفشاء الطعام، فإءلحام الدرجات: 
إلىالأقدام وثقل المرات، في الوضوء فامباغ الكمارات: وأما نيام، 

الصلوات((لبعد الصلاة وانتذلار الجمعان، 

المدغي والرؤياني (، ٣٧٠)٠ حجر لأبن العالية =والخلالب 
<^٠٥١روية في والدارممي (، ٨١١٧)الكيمفي واسراني (، ١٢٤١)

»ب١(:  ١٧٤٤) ١٧٩/٧الزوائد مجمع في الهيثمي وقال (، ٢٤٨) ٣٣٣ص: 
وقال، نقات، رجاله وبقية صعقه، على الحديث، حن وهو سليم، أبى بن لمنا 

رواهعباس، ابن حديثا من شاهد وله ضعيفا، محليم أبي بن ُُلثثج • البوصيركا 
غريبا،١.حن وقال الجامع، في الرمدي 

ةالصحابة سرقفي نميم وأبو (، ٨٢٠٧) ٣٢٢/٨الكير في اتجراني أخرجه )١( 
٠،٢• .  U٢٠/؛ مردويه لابن الخور الدر في يوطي الوعزاْ (، ٣٩٤٤) ١٥٥٨/٣

وهوالبقال، سد أبو »فيه (; ١٢٢٣) XTA)/الزوائد مجمع في الهيثمي ونال 
وكح،.وثقه وقد مدلس، 

ةالصحابمعرفة في نعيم وأبو (، ٨٢ ٠٧) nr/Aالكير في اتجراني أخرجه )٢( 
00A/r\(٣٩٤٤ ،) ،؛مردؤيه لأبن الخور الدر في السيوطي وعزا/U٢،• .٥  ٢٠

وهوالبقال، سعد أبو »فيه (: ١٢٢٣) ٢٣٨/١اpوانل مجمع في الهيثمي وقال 
وكيعرووتقه وقل مدلس، 



الزمر!سورة ه

قالت:ها هانئ أم حدته عن مبرة، بن حعدة بن عمرو عن - ١ 
لأمتيأنزل قد هق اض فإن أبشرى _(J،: اممه. رمول علي ))دخل 

فقالت:[، ١١٤^^تادهأل^كائيملمد: أنزل: وقد كله، الخير 
دخلثم الخمس، الصلوات قال: الحنان؟ تللئ، ما وأمي؛ أست، بأبي 
بأبيهو ما قالت،: بعدم، ثر لا خير نزل قد فإنه أبشري فقال: علي 
زالأنعام:^ آمالها عشر قم أثثت مآء ؤى هو اممه أنزل قال: وأمي؟ أنت 

ينفتوو١^؛؛( مثل ؤ هق: اش فأنزل أمتي، زد )ب يا فقلت،: [، ١٦•
]الهمْ:كنه تأثه سئممز مل ؤ، سنابل سح أستا حثة أم سيل 1، أمولهم 

محسرظوظآ • ١^^؛،فانزل أمتي، زد رب يا فقلت؛ [، ٢٦١
•ا[((رر]الز>: -تاُؤ4 

الدرداء،أبا مْع من حدثني قال: القيس عبد من شيخ عن — ٢ 
فييقول اممه رسول سمعنا أنا ))نشهد يقولان: الخيري معيد وأبا 

•٦[،ر: ]ال—زنه ثتزدة ؤمئهم أم عق كوبجا أؤمكث> ^٥، ت هق اممه ول ق
ترجعحتى الدنيا، تذهبا ولا الساعة، تقوم لا بيده، نمي والدي 
يؤمنلا كان لأنه قردا؛ مّخ قد زوجها فتجد حجلتها، إلى المرأة 

؛القدر((رأ/

قال:خهنه ذر أبا أن —، عمران أو — عمر بن العزيز عبد عن — ٣ 
ماقال: لا، فقلت،: الكرسي؟ ما أتدري ه: اممه رسول لي ))قال 

(.)٩٣ ٣٩ص: المسمر في الدنٍا أبي ابن أخرجه )١( 
(.١٥٣٨) ١١٦؛/الإبانة في بملة ابن أخرجه )٢( 



فيملق ألقاها كحلقة إلا الكرسي في فيهن وما والأرض موات ال
أرضفي ملق ألقاها كحلقة إلا العرش في الكرمي وما فلاة، أرض 
ومافلاة، أرض في ملق ألقاها كحلقة إلا الماء في العرش وما فلاة، 
ذلكجمع وما فلاة، أرض في ملق ألقاها كحلقة إلا الريح في الماء 

وذلكأحدكم، كم، في الحبة من وأصغر كالحبة، إلا هؤ اف قبضة في 
وروى،، [((^ ٦٧لالزنر: : ق قوله 
عميربن هميد ت وهم النابعين، من ثلاثة ه ذر أمح، عن القول هذا نحو 

•أسلمر؛ا بن وزيد ، ااخولأمحار إدريس وأبو ، المح، 
^l،الأنصاري أيوب أبي عن الكلأعي، ثوبان بن سعيد عن - ٤ 
فياف يقول إذ أرأيت، ت فال اليهود من حبر ه الله رمود ))أتى قال؛ 

ؤأءئآلإنمؤ محم يثئه, جيتعا ؤوأ'لأىو ه؛ ابتك
يمكن فيها هم ت قال ذللث،؟ عند الخلق فأين ماا'؛ا، ت الرنر ت ِبمبمنوءه 

الىاب((لْ/
غافرتسورة ءإي 

قال؛ه النبي عن لقيثع، الدرداء أبي عن الدرداء، أم عن - ١ 
العياب،من فيه هم ما فيعدل الجؤع، المار أهل على ))يلفى 

أ/همأا".العظمة ؛ي الشخ أبو ١^•^ )١( 
والصفاتالأسماء في والسهقي ما،ا"ه، العظمة في الشيخ أبو أخرحه )٢( 

أصحء.بإسناد شاهد وله عدى، السعيد بن يحيى به رامرد ت وقال (، ٨٦١)
والمنانالأسماء فى والبيهقى ، ٥٢ا/* كير ابن ير نففى كما مردويه ابن أحرجه )٣، 

 •/Y(.٨٦٢) ٢٠
oAU/y.العقلة في الشيخ وأبو (، 0٥٧٩٤/بمآمأ)البيان جاح في الطيري أحرجه )٤( 
البيانجاح في الْلري أخرجه )ه( 



محض©لأمحولأ.همتيش4دسم: فيغاثون تغيثون، في
بطعامفيغاثون بالطعام، تغيثون فيشيئا، عنهم ذلك، يغني فلا ،  ٢٧- ٦ 

بالشراب،الدنيا في الغصص يجيزون كانوا أنهم فيدكرون غصة، ذي 
مندنت فإذا الحديد، كلالسبا الحميم إليهم فيرفع بالشراب فيتغيثون 
بهلونهم،في ما قطعت، بطونهم يحلن، فإذا وجوههم، شون وجوههم 

رثقظميأيآئ؛ يش فيقولون; جهنم، خزنة ادعوا فيقولون; 
،٥[ • ر: ]مافص1كله ة ^١^٠ الخننجن دعتؤإ ثاذءؤأوما بج،رأ ئ\إو\' آكشت 

لالز-مف:فيقولون مالكا، ادعوا فيقولون! هال،! 

فيقولون!هاله! [، ٧٧]الز-مف: ؤإتؤّتكوك4 نممهم! فال،: [، ٧٧
ثمنقاعكنا علت رقا ؤ فيقولون! ربكم، من حير أحد فلا ربكم، ادعوا 

 I'ُرِ ؛- ُ'َأَأءا »َ,َ.» >َ. أ؛قأمحَت'؛أ"أ'' ِآ')'ِ ءي م/ ^واهإداسرىهها وًتقناوا'ث-آهى.ا 
ثال،![، ١٠٨^رأياهقمم1زنيم فيجيبهم! قالط! [، ١٠٧

أبيعن موقوئا المعنى هذا وزوتح( حير((را،، كل من يئسوا ذلك فعند 
بنونهر كرب، معدي ت وهم التابعين، من ثلاثة ه الدرداء 

الدرداءرأ؛.وأم حوشيإ، 

أهلطعام صفة ني حاء ما باب جهنم، صفة أبواب الجامع، في الترمذي أحرجه )١( 
انم،في واليهقي ، ٧٨/١٩المان جامح في داللري (، ٢٥٨٦) ٢٨٨؛/المار 

رنالالخرمذي: ونال م/ْأ"أ، والهان الكشف في واسي (، ٥٤٧)
هذا، نعرفؤإنما الحديث،، هذا يرفعون لا والناس ت الرحمن عبد بن عبداض 
اورداء،أم عن حوشب، بن شهر عن عقلية، بن ثمر عن الأعمش، عن الحدث 

أهلعند ثقة هو العزيز عبد بن وقطبة بمرفؤع، ولهن نوله، خهتع اكرداء أبي عن 
الحليث،«.

)٥(.رنم: الأثر (، ١٤٣)صن انظر: )٢( 





تضهنت مورة أو 

))إنقال: ه عام بن عقبة عن نفير، حميربن عن - ١ 
اه.تلأ:رسول 

فقال[، ٤٢. ٤١]ئمف: ه "مد ■ءكي ئ يربل عفوء ثذ ولا ؟•يق ثى آلبجل 
حرجشيء من إليه أحب بشيء اض إلى ترجعوا لن إنكم .ت اغ رسول 

.القرآن((ر يعني: - منه 
•الشورى سورة أ'آ 

))أنشدكمت )جهثع ب الخط1 ن عمر ثال ت قال معاؤية أبي عن — ١ 
ؤ.حتورو^ارت يفاممه ول رمنكم مأحد مع حمهل اش؛ ب

حم؟فقال! أنا، فقال! )جهتع ذر أبو فوس_، ٢[؟ - ١ الشورى: ل ه عتت 
المشركونعان فقال! عين؟ قال! هك، الله أسماء من اسم فقال: 

منمقفليؤأأى اؤبن ؤوسن1ث ال: قين؟ فال: فبدر، يوم عياب 
تمس،الماء من ثارعق فال: فقاف،؟ قال: [، ٢٢٧

الاس((رسم

ونال(، ٣٦٤)•المدركفي والحاكم (، ٢٥٨٨) ٢٩٠=حهنم؛/
الإستاد،صحيح حديثج اهذا الحاكم: وتال ، صحيح، حن إسناد ءهذا الترمذي: 

اكلخيص.ني الذمي ووافقه خرجا،،•، ولم 
والصفاتالأسماء في واليهقي (، ٣٦٥١) ٤٧٩١٦المدرك في الحاكم أخرجه )١( 

يخرجاه•،ولم الإسناد، صحيح حدبن، ارهدا الحاكم: وقال (، ٥٠٢) ٥٧٥١١
التلخيص.في الذمي ووافقه 

عساكروابن (، ٥٨١)٠  ٢٦٥/٦للبوصيري الخيرة إتحاف، في كما يعلى أبو أخرجه )٢( 
لضعف؛ضعيف؛ إستاد راهذا الجوصيري: وقال (، ١٦/٣٤)دمشق تاريخ في 

الخشنى«.يحيى بن الحسن 



))حرجقال: ه عمرو بن اش عجي عن الأصبحي، ثقي عن . ٢
الكتابان؟هذان ما أتدرون ت فمال كتابان، يده وفى ؤه افر رسول علينا 

هدااليمنى! ود0 في للذي قال اطه؟ رسول يا تخبرنا أن إلا لا، ! قلنا
ثموقائلهم، آبائهم وأسماء الجنة أهل ياسماء العالمين رنم، من كتانم، 
فيللذي قال ثم متهم، ينقص ولا فيهم يزاد فلا آخرهم، على أحمل 
آبائهموأسماء النار أهل بأسماء العالمين رنمح من كتانم، هذا ت شماله 

،أبدامنهم ينقص ولا فيهم يزاد فلا آخرهم، على أجمل نم ونائلهم، 
فقالتإ منه؟ قد كان إن افه رسول يا العمل ففيم أصحابه! فقال 

عملؤإن الجنة أهل بعمل له يختم الجنة صاحبإ فإن وقاربوا؛ سددوا 
منربكم فؤخ قال؛ ثم فنبذهما، بيديه ه اض رمول قال ثم عمل، أي 

]الشورى:فيصولإ<فيآشد4 العباد: 

فيه اق رسول علينا ))خرج قال؛ نقهنع عازب بن الراء عن - ٣ 
قال؛يقرأ• لا أمي وهو كيف إليه انفلروا • قال فيه• ينظر كتانم، يدم 

أهلباسماء العالمين رنم، من كتانم، هذا فقال! الله رسول فعلمها 
وقال؛منهم، ينقمى ولا فيهم يراد لا وقبائلهم، ابانهم، وأمماء الجنة، 

الأعممن ربكم فؤغ ،  fUزال—ث—وري؛ آلثبمره فا ويؤيا ؤا نح، مؤ 
العباد((رآ،.

القدر،\بو\ب الجامع، في واكرمدي (، ٦٥٦٣)) )/١YY المد في أحمر أحرجه )١( 
ائيوألم(، ٢١٤١) ١٧؛/ازر وأهل المت لأهل كتانا كتّح افه أن حاء ما باب 

٧[\\ذثووى\ اشره ق زئؤى _ ذ ؤشس ٌ فوله الممر، تحاب المن، في 
 •(/٤٨  Y ؛ ١ المان جامع في والطري ١(، ١ ٤ ٠ )٩/Y ٠ 0 ، ْازيني الموطئ وءزا

حسنحديث، المرمذى؛ وقال م\/حمم، مردؤيه وابن المنير، ابن إلى؛ المنور 
•صحيحء غريب 

 )Y( 0مردويه ابن إلى الخور الدر في الموطئ ءزاXXKjS.





وموفؤلثؤيك أدولاك ت ة لأيا هده لوا تيا ما ين كثوك—ان 
أإ[(را،.]الز>ف: كظوزه 

عنه، عامر بن عضة عن التجسي، ملم بن عضة عن - ٢ 
مقيموهو ثاء، ما العبد يعتلي وجل عز اف رأيت ))إذا ت قال ه النبي 
آثفتناءاسفؤنا ^٤^١ تلا! ثم له. منه استدراج ذلك فإنما معاصيه؛ على 

ه0آ(\سمالذ>ف: لس 

))ماقال: النبي. عن ه، أمامة أبي عن غالب، أبي عن - ٣ 
^•؛١ت الأية هده تلا نم الجدل، أوتوا إلا عليه كانوا هدى بعد قوم صل 

بنحجاج وروى ،، حْآ((ل تالز-؛مف: حبثؤذه قوم ر بز جدلا إلا للك صتمحأ 

UYY/؛؛التمر ش حاتم أش وابن (، ٢٠١)الكير ش الطراني أخرب )١( 
الهبميونال ، rA\/Uابن إر المثور الدر في الهوطي وءزاْ (، ١٢٢٦١)

ولملولي، الحسين وب اللبراني، »رواْ (: ١٦٤٤٥)٠ الزواد مجمع في 
ثةات«.رحاله وبقية أعرفه، 

yyM\/٠ الضير في حاتم أبي وابن (، ٢٦٠)السثرني الروياني أحرجه )٢( 

القيمة،السنن، فى ماجه وابن (، ٢٢١٦٤) ٦٤٩٣/٢'المد فى أحمد أحرجه )٢( 
يرنفأ؛واب، الجامع، في والترمذي (، ٤٨)\إ\'\والجدل الجيع اجتناب باب 

المانجامح في واتجري (، ٣٢٥٣)' iry/oالزحرف، سررة ومن باب القرآن، 
(،٨٠٦٧) YUU/Aاعير في واممراني ، ٢٨٦/١الضعفاء في والعقيلي ، ٦٢٩٨١

والمهقي(، ٣٦٧٤) ٤٨٦٨المدرك في والحاكم ، ٤٦٩/٥الكامل في عدي وان 
نسعيد إلى: المنثور الدر في الميومحلي وءزا0 (، ٨٠٨٠) ١٩٨١التعب في 

اهدااكرمحدي: وقال ، ٣٨٥٨مردويه وابن الخدر، وابن حميد، ن وعبد متصور، 
عليهيتاح رلأ دينار؛ ن حجاج ترجمة في الخقيلي ونال صحيح'، حن حدبث، 

بخرجاْ'ا،ولم الإسناد صحيح حدث ارهذا الحاكم؛ وقال إلا؛هء، يعرف ولا 
التلخيص.فى الدهى ووافقه 



أبيعن القول هذا ؛ الشامي الرحمن عبد بن والنامحم ، دينار 
لقهبهأمامة أبي عن موهوما وروي يقهنه، أمامة 
اللهرمول ))أن تجهته؛ أمامة أبي عن )جهبع، هريرة بي عن - ٤ 

اللقمةأحدكم ليأحدل بيده نفي والذي فقال! الجنة، وذكر حدثهم، 
فيالذي الطعام فيتحول آخر طعام باله على يخطر ثم فيه، في فيجعلها 

ألآءمت\ؤئلذ دئتهموألآدمس ما ٠^^-،—ا فرأ* ثم اشتهى، الذي على فيه 
لالز-مف:مها وآمم 

تقال ه النبي عن ه، الدرداء أبي عن ، الدرداء أم عن - ٥ 
العذاب،من فيه هم ما فيعدل الجؤع، النار أهل على ))يلمى 

]الغاشة:لتلمها^ ؤن' لويد لجوه مغ بن بمي ولا ُؤ بًُل*ام• لون فيغا فيتغيثون، 
بطعامفيغاثون بالطعام، فيتنيثون شيئا، عنهم ذللث، يغني فلا ، ٧[ - ٦ 

بالشراب،الدنيا في الغصص يجيزون كانوا أنهم فيذكرون غصة، ذي 
مندنت فإذا الحديد، بكلالسسا الحميم إليهم فيرفع بالشراب فيتغيثون 
بهلونهم،في ما قطعت بطونهم دخلت فإذا وجوههم، شون وجوههم 
رمتظمدأي-آم ثش أولم ؤ I فيقولون جهنم، خزنة ادعوا •' فيقولون 

[،٥٠لغ__ان_ر: ق إلا \لفخإو؛ دعتؤأ ^١ يادءؤأ ^^١ بئ ٥^[ ١٠أكنت 
:]وزف رتمقيم قنا وفى فيقولون! مالكا، ادعوا فيقولون! نال! 

.٦٦٩٢١ال1ن جامع ني الطري أخرجه )١( 
بنحميد "حينما نال (؛ ١٨٥١٥) ٠riM\/ير المنفي حاتم أبي ابن أخرجه )٢( 

عبدأيي القاسم من مخزوم ابن ا-تحرنا حماد، حينما مؤمل، حينما الرملي، هماش 
الحديث.وذكر لأ...« أم رفعه ادرى لا حماد: نال أمامه أبي عن النامي الرحمن 

)٣(.رقم: الأر )هّآا"(، ص انظر: )٣( 
\(.TyA\j(\Aoy'\الضير في أبي ان أخرجه )٤( 



مقولون:قال: [، ٧٧]\شمر'ف: ؤإثزتكوك4 فيجيبهم; قال: [، ٧٧
عنترثا ؤ فيقولون: ربكم، من حير أحد فلا ربكم، ادعوا 
ؤ\ءؤ\ينلآبهم: فيجينال: ">_ي*ا[، آ"لال_م_ومسمن: عيناه 

وروى، حير،، كل من يئسوا ذللث، فعند قال: [ ١٠٨]المرموز! تآظعؤزه 
معديوهم: التابعين؛ من ^^ ٥٠)الدرداء أبي عن موقوئا المعنى هدا 

الدرداءرأ،.وأم حوشب، بن وشهر كرب، 
الوحان:هّورْ

قال:الّبك، عن ه، حذيفة عن حراش، بن ربعي عن - ١ 
قعرمن تخرج ونار مريم، بن ءيسكا ونزول الدجال، الآيارت، ))أول 

محالوالدخان. قالوا، إذا معهم تقيل المحشر إلى الناس توق أبين عدن 
لأية:ا اممه. رمول فتلا الدخان؟ وما اض؛ رسول يا حذيفة: 

يملأ[، ١١-١٠: jis-؛jji]ليره دد-ءانبتُغاج^ابعثيألئاّر،ذندا١لن٠آء 
فيصيبهالمؤمن أما وليلة؛ يوما أربعين يمكن، والمغرب، المشرق بين ما 

منخريهمن يخرج السكران بمنزلة فيكون الكافر وأما الزكام، كهيئة منه 
}ود؛ره((ل وأذنيه 

أهلطعام صفة في حاء ما باب جهنم، صفة أبواب الجامع، في الترمذي أحرجه )١( 
المن،في والمهقي ^٧، ١٩السمان جامع في والطيري (، ٢٥٨٦) ٢٨٨المار؛/

X'XjS (٥٤٧ ،) المرمدى: وفال سمه؛ّآ، والسمان الكشف، في واسي"JU
هذا، نعرفؤإنما ، الحديث، هذا يرفعون لا والماس الرحمن! عبد بن افه عبد 

الدرداء،أم عن حوشب، بن شهر عن عطية، بن شمر عن الأعمش، عن الحدبثا 
أهلعند ثقة هو العزيز عبد بن ومحهلمة بمرفؤع، ولمس قوله، خهم الدرداء أبي عن 

الحديث،«.



بميصفتنم

لأحقافا ورة سه 

هث؛قوله ))في المي.ث عن ه، وناص أبي بن سمد عن - ١ 
نض ا عبد هو قال! [، ١٠; ]الأحقاف مثلمث؟ه عق بئ من ثاهد 
ِلأم((ُن.

محمد!ورة سه 

))فيه؛ المي عن هٌ، أمامة أبي عن بمر، بن اممه همتي عن - ١ 
فيه،إلى يقرب قال: [، ١٦سمص.• \ذؤودتتىمحئ1ءًديم ه'' فوله 

شربه؛فإذا رامه، فروة ووقعت وجهه، شوي منه؛ أدنى فإذا فيكرهه، 
هثغحميما آء ؤومؤ\ ت الله ينول ، يبرم من تخرج حتى أمعاءه نطح 

ألؤحؤاَةلمهليئيى بٌاث يسسمإبمامأ ؤؤنأ0 ؤيقول؛ [، ١٥]محمد؛ اماواءهمِ؟بم 
آأأ[((لآ/]١^،: بصألثءب4 

عنروادا سال أنه حدتني قلاني العحالف بن ارمحمد الطبري؛ ونال —حرا\هص 
فقال؛_،؟ نقرأته له؛ فقلت لا، له؛ فقال سفيان؟ من سمعه هل الحديث، هدا 
حشتأين فمن ؛ فقالت، لا، فقال؛ به؟ فاقر حاصر وأنن، عليه نقرئ له؛ فقلت، لا، 

تمعلي، ففرووْ منا، اسمعه لي؛ ونالوا علي فعرصوه قوم به جاءني ت قال به؟ا 
لهأشهد لم ذللiج من دكررت؛ا فلما ، — قال كما أو — عني، به فحد)وا ذهبوا، 

أحادءوند ؛y؛ a/uالطبري قول عالي معلئا التفسير في كثير ابن ونال با١۵^٠، 
المنيا.بهيا موضع فإنه هتا؛  ١٠الحلي>ن، ^ا في حرير ابن 

٠.١ ؟Y/• دمشق نائح في عساكر ابن رواه )١( 
Y) ) المبارك لأبن الزهد على زواندْ في حماد بن نعيم أحرجهA^/y ). فيوالمرمذي

YA،/®المار أهل شراب، صفة في حاء محا بائح جهنم، صفت أبوايبه الجامع، 
كتاُب،الكرى، فى اتى والم(، YYYAO) -Wo/T-yالمني فى وأحمد (، ٢٥٨٣)

ا١ ٧ - ١ ٦ • ثإ!-رابا قثرع-ه,ه . ٠؛-^•؛^ ماء ثن ؤوث-مح ت فو ه ئولالمنسير، 
في=حاتم أبي وابن ، ١  ٤/١Aالبيان جامع في والطبري ١(،  ١١٩٩) ١٣٨/)٠ 



الذكر))أفضل قال ه النبي عن هته، عمرو بن اممه عبد عن - ٢
ؤةطؤمحَلآإملأقرأ: ثم الاستغفار، الدعاء وأقفل اض، إلا إله لا 

ا،أ[((لا،.]سد: َآوثؤه ص؛ أ:أنيإدإلث ثص 

قاوته المي عن فهته، سلمان عن البصري، عمرو أبي عن - ٣ 
القلوب،وتباغفت( الألسنة، واسالمتا العمل، وحزن القول، ظ-هر ))إذا 

ؤأعهىثاصثهمِ أس' ^١٠٠،>؛ لئ،! ذلفعند رحمه؛ رحم ذي كل وقلع 
خهثهملمان عن موقوئا القول هذا وروي ، [(( ٢٣]محمد; 

تالفع مورة أو 

قال:ته حاربة بن مجمع عن يزيد، بن الرحمن عبد عن - ١ 
الماسإذا الغميم، كراع إلى عنها انصرفنا فلما الحدسة ))سهدنا 
أوحي؛ قالواللناس؟ ما لبعضI بعضهم الناس فقال الأباعر، يوحمون 

علىاض رسول فإذا نوحف الناس مع فخرحنا ه، الله رسول إلى 

نيوالحاكم (، ٧٤٦٠)A/•(، الكير في واتجراني (، ١٢٢٣٦) ٢٢٣٩/٧ير =اكف
السيوًليوءزاْ ، ٣٤٢؛/اكزيل معالم في واليغوي (، ٣٣٣٩) ٣٨٢٨المدرك 

وفال، ه/ه١ مريديه وابن المنذر، وابن يعلى، أبي إلى: المنور الدر في 
ثرطعلى صحيح حديث، ،رهدا الحاكم: ونال غري_،اا، حديث، ااهذا الترمذي: 

التلخيص.في الأمي ووافقه يخرحا0،، ولم لم، م
.٤٩٣/٧والأيلمي مرديه، وابن اللبراني، إلى: الخور الار في الموطئ عزاه )١( 
دمشقص في ساكر وابن (، ٦١٧٠) ٢٦٣٨الكبير في العلبراني أحرجه )٢( 

الهيثميونال سفيان، بن الحن إلى: الخور الار في السيوطي وعزاه ، ١ ٠ !' ١٣
وفيهوالكير، الأوسط في الطبراني •رواه (: ١٢٢٤١) ٢٨٧٨الزوائد مجمع في 

أءرُءمّ•لم جماعة 
)٤(.الأ/رنم: اظر:ص)؛ها(،)٣( 



يا-؛يصف؛؛ج

ؤإةسلكعليهم: فقرأ عليه الناس فاجتمع الغميم، كراع على راحلته 
نال:أ هو؟ أوفتح اممه؛ رسول يا رجل: فمال ١[، ]الفتح; ئيناه هتنا 

لمالحديبية، أهل على حيبر فقمت، لفح، إنه بيدْ محمد نفس والذي 
و.الله رسول فقسمها الحديبية، نهد من إلا أحد فيها معهم يدخل 
فارس،ثلاثمائة منهم وخمسمائة؛ ألئا الجيش وكان سهما، عشر ثمانية 

مهما((الراحل وأعطى مهمين، الغارس فاعش 

))لماقال: خهثع أمامة أبي عن الجاهلي، حزن بن يوسف عن - ٢ 
تلالف_ح ألسج-راته محت يباوعوواس إذ ألمؤين\اى عن أممه يجفك. ؤةثد نرلت،: أن 
تحت،بايعالث، ممن أنا اممه؛ رسول يا : قلت،أمامة: أبو نال [؛ ١٨

ا.منلث،((أ وأنا مني أJت، أمامة؛ أبا يا قال: الشجرة؟ 

ه•'المي عن ه، أبيه عن الأكوع، بن لمة مبن إياس عن - ٣ 
اض((أم.إلا إله لا قال: [، ٢٦]١^: ^،^ ٥١يكلنه 

Y\Y/Y؛المد ني وأحمد (، ٣٦٨٤٥) rMjs/انمنف في سة أبي ابن أخرحه )١( 
- ١٣  Y(١٥٤٧٠ ،) سهماله أمهم نمن باب الجهاد، كتاب المن، في داود وأبو

الأوسلفي واتجراني ، Y»Y/YYالمان جامع في واتجري (، ٢٧٣٦) ٧٦/٣
المنفي والدارممي (، ٢٥٩٣)المدرك في والحاكم (، ٣٧٦٦)اا'^\ 
ماباب والممن، الفج م قتحاب اعرى، المن في والمهقي (، ٤١٧٩)ه/هحا 

التنريلمعالم في الغرثم( ورواه (، ١٢٨٦٩) ٥٢٩/٦والفارس الراحل سهم في جاء 
.٥٠٨^مردؤيه وابن الخدر، ابن إلى: الخور الدر في الموطئ وعزاه 

إلىالخور الدر في الموطئ وءزاْ .! /yi١٦دمشق تاريخ في عساكر ابن أحرجه )٢( 
مدويهيم؛أه.ابن 

الخورالدر في الموطئ وعزاه (، ١٦٠٦) ٤٦١ص: الدعاء في اتجراني أخرجه )٣( 
الترش.إلابنصدويهما/ح.هط:



قسورة أو 

Mالمي عن ٌ جل بن معاذ عن حوشب، بن شهر عن - ١ 
عاما،سمن واحدة تكأة في ليتنمم الجنة أهل من الرجل ))إن ثالت 

بعد؟دولة منك لما أمجا أخرى: غرفة من وأجمل منها أبهى فتناديه 
ٌاف قال اللاتي من أنا فتقول: ا أنت؟ من فيقول: إلمها فيلممت 

تكأةفي عاما بُين معها فيتنعم إليها فيتحول [، ٣٥]ق: ؤوث-ينامربده 
منكلنا أما فتقول: أحرى غرفة من وأجمل منها أبهى فتناديه واحدة، 

نالاللاتي من أنا فتقول: إ أنتن،؟ من فيقول: إليها فيلتفت، بعد؟ دولة 
لالسجاوة:سؤزه كانإ دث1 ه أعين يزة من لم لثئ ة مس تلمأ ^٥^٠ ارإههك: 

فهمعاما، بعين حمواحدة تكأة في معها فيتنحم إليها، فيتحول [، ١٧
يدورون((ركدللثخ 

العلور:سورة ؛٠ 

))قلت:قالت،: ها سلمة أم عن -، سلمة أم مولاة - حيرة عن - ١ 
[؟١٢٢]الواس: ؤن-مرعةيم %في: اف قول عن أخرني اض؛ رسول يا 

جناحبمنزلة الجرداء نقر العيون، صخام عين: بيض، حور: قال: 
ؤَأءمأوللت قل قوله عن أحبرني اغ؛ رسول بما نلت،: السور. 

لمالمي الأصداف في الار صفاء صفاؤهن قال: [؟ ٢٤لالطور: م،كوفه 
ترنؤيأ)ا ه•' قوله عن ألجبرني النه؛ رسول يا • قك الأيدي• ه نم

ياقلت: الوجوه. ان حالأخلاق، حيرات قال: •٧[؟ ]الرحمن: ه جثان 
[؟٤٩]المافات: ُؤَلأّرى.'يصئمحونه • ئق قوله عن أخبرني الله؛ رسول 

•٢٩٦؛/الُزيز القرآن ير نففي نمين أبى ابن أحرجه ؛١( 



غنمي

القشر،يلي مما البيضة داخل في رأيت الذي الجلد كرقة رقتهن قال• 
هق؛نوله عن أخبرني اض؛ رمول بما نلت؛ المرفي. وهو 

رمضاءعجائز الدنيا دار في قبفن اللواتي هن ت قال [؟ ٣٧لالواس: ١^١^١^ 
متعثفاتعرتا عذارى فجعالهن الكبر، بعد اش خلقهن ثمطاء، 
رواحد((ل ميلاد على ! أترانامحببات،، 

النجم!ورة سه 
ه،الله رمول ))سمعت، قالت،! ها بكر أبي ؛نح، أمماء عن - ١ 

منهاالمنن ظل في الراكب، يسير قال! [، ١٤]الجم: ؤ!بنو} وذكر! 
ثمرهاكأن الذمح فراش فيها راكب،، مائة بظالها تفلل يأو ستة، مائة 

القلأل((لأ

عنه، أبيه عن الحميب، بن يربدة بن اش عيد عن - ٢ 
صرصممح:انصقك: نوله ))في M: المي 

الجبارعلى يدخلون الجنة أهل إن قال! [، ٥٥-٥٤ألإذستنظمهه]اشر؛ 
مجلسمنهم امريء كل حلس وقد القرآن، عليهم فيقرأ مرتض، يوم كل 

والفضةوالذهب، والزبرجد والياقوت، الدر منابر على ه مجلهو الذي 

الهاز.خصت!جامع في واتجرى (، ٨٧٠)الكبر في العلراني أخرجه )١( 
٢١/٤١f ، ،ابن إلى المثور الدر في الجوطي يعزاUY-/U ، الهضيوقال
أبيبن سليمان وفيه الطبراني، ءرواْ (: ١١٣٩٦) ١١٩/٧الزوائد مجمع في 

وابنحاتم أبو صعقه كريمة؛ 
أهلثمار صفة في جاء ما باب الجنة، صفة أبواب الجامع، في الترمذي أخرجه )٢( 

فيعساكر وابن (، ٣٧٤٨) ٥١٠٨السيرك في والحاكم ](، To))؛الجة 
وقالغريب،، صحيح حن حديث، •هدا اكرمذى: وقال اه/يخا، دمشق تاريح 

فيالدهيي ووافقه يخرجاه،، ولم لم، منرتل على صحيح ينا حد ررهذا الحاكم: 
التلحيمى.





إلهلا أن شهد ))_ ه،ءنالميهقال: الدرداء أبي -عن ٣
رم،مثام عع I قرأ م يالجنة. دخل الله؛ ول رموأني افص إلا 

[((٤٦تالرحمن؛ 

ت))قلت قالت!  ١٠ملمة أم عن _، لمة مأم مولاة _ حيرة عن — ٤ 
[؟٢٢ؤو->ورصقه • هك الله قول عن أحبرني انله؛ رسول يا 

جناحبمنزلة الجرداء ثمر العيون، ضخام ت عين بيض، حور• 
محلوْمم ءؤ ه،إق؛ قوله عن أخبرني افه؛ رسول يا قلت! ور. الن

لمالتي الأصداف في الدر صفاء صفازهن قال! [؟ ٢٤ه م^كون 
نيزتتين ؤ • هث قوله عن أخبرني الله؛ رسول يا قلت؛ الأيدي. ه نم

ياقلت؛ الوجوه. ان حالأخلاق، خيرات قال؛ [؟ ٧٠]الرحمن: .مثازه 
[؟٤٩]المافات؛ مكوِد،ه مض ؤَ^موا هلي؛ قوله عن أخبرني اممه؛ رسول 

القشر،ض مْا البيضة داخل فى رأيت، الذي الجلد كرقة رقهن قال: 
فك•قوله عن أخبرني اممه؛ رسول يا ؛ قلت، العرفي. وهو 
رمضاءعجائز الدنيا دار فى قبضن اللواتي هن قال؛ [؟ ٣٧]الواقأة; ^١؛(^ 

متعشقاتعربا عذارى فجعلهن الكبر، بعد الله خلمهن سمهناء، 
.واحد((ر ميلاد على ؛ أترانامحببات، 

الواقعة؛صورة ؛؛أ 

؛))قلتناقالتإ؛ ها سالمة أم عن _، سالمة أم مولاة _ خيرة عن - ١ 
[؟٢٢يماه ؤوحءأّ • هك الله قول عن أخبرني الل4؛ رسول يا 

٠٢٨١٥٨الدين علوم إحياء أحاديث تخرج محي كما مردؤيه ابن أحرجه )١، 
مخممزاالمان جامع في والطري (، ٨٧٠) riv/YYالكبير'في الطبراني أخرجه )٢( 

الهيثميوفال ، ٧٢٠٨ردويه اين المثورإر الدر في السيوطي وءزاْ ، ٤٢٨١
أبيبن سليمان وفيه الطبراني، ؛أرواه (؛ ١١٣٩٦) U١١/\* الزوائد مجمع في 

عديء.وابن حاتم أبو صعقه كريمة؛ 



جناحبمنزلة الجرداء شفر العيون، صخام عين؛ بيض، حور; قال؛ 
ؤَلأململؤلؤ: هق قوله عن أحبرنى اض؛ رمول يا نلت: ور. نال

لمالتي الأصداف في الدر صفاء صفاؤهن نال: [؟ ٢٤]الطور: ذهونه 
-نزتؤغأ0 • هث قوله عن أخبرني غ؛ ا رسول( يا قلت،: لأيدي. ا ه نم

ياقلت،: الوجوه. حان الأخلاق، حيرات، قال! •٧[؟ ]الرحمن: ■ءسا0يم 
[؟٤٩]المانات؛ • هلق، قوله عن أحبرني اممه؛ رمول 

القشر،يلي مما البيضة داخل في رأيت، الذي الجلد كرقة رقتهن قال! 
ءؤ-ماهث؛ نوله عن أخبرني اممه؛ رمول يا I ت، قلالعرفي. وهو 
رمضاءعجاتز الدنيا دار في قبضن اللواتي هن قال! [؟ ٣٧]الوائعة: أناباه 

متعثقاتعربا عذارى فجعلهن الكبر، يعد الله خلقهن شمهناء، 

،.واحد((ر ميلاد على ! أترابامحببات، 

ررأنت ه جبل بن اذ مععن المري، الحن همن - ٢ 
[،٢٧]الوانعة: ه أشم أنحتب، ثا اكس ؤأمحب، ءؤ لأية! ا هذه تلا اممه رسول 

فيهذه فقال! قبضتين بيديه فقبض [، ٤١]الواغعة: ؤوأمحث،أوارأه و؛ 
،.أبالي((ر ولا المار في وهده أبالي، ولا الجنة 
أصحابط))كان قال! خهئه أمامة أبي عن عامر، بن مليم عن — ٣ 

\بوجامح في والطري (، ٨٧٠)الكير ني الطبراني أحرجه )١( 
الهيثميونال ، U٧٢/•مردؤيه ابن إلى المنثور الدر في السيوطي وعزاه ، ١

أبيبن سليمان وفيه الهلبراني، اارواْ ا(ت  ١٣٩٦)١ ^٩١ ابيواند مجمع في 
•عدي" واثن حاتم أبو صعقه كريمة؛ 

نمق؛•إنائه محققوه: وقال، (، ٢٢٠٧٧) T^oإT٦الذند في أحمد أحرجه )٢( 
بدركلم فالحن ولأنقط.اءه، _، يزيد بن اض عبد ابن وهو — الغنوى ء البرا لفعفإ 

ه«ّساذا 



ييصممي

أعرابيأنل ائلهم، ومبالأعراب ينفعنا افر إن يمولون! افر رسول 
ومامؤذية، شجره القرآن في افر ذكر لقد افر؛ رسول يا فقال؛ يوما 
وما• . اض رسول فقال إ صاحبها تؤذي شجرة الجنة فى أن أرى كنت 
ؤفيم1فياممه رسول فقال شوكا، لها فإن در؛ الفال: هي؟ 

،ثمره شوكة كل مكان فيجعل ثوكر افر يخفد [، ٢٨محئودِيم 
لونمنها ما لويا وسبعين اثنين عن معها الثمرة تفتق تمرا تنست، فانها 
الآحر((أيثبه 

ررمح،؛ . اض عن ه، بكرة أبى عن صيان، بن عضة عن - ٤ 
ال:ن[، ٤٠-٣٩لالواس: نث نث. جل: ه فول

الأمة((رى.هذْمن كلتاهما 

١٨٧اسص: في والمهفي (، ٣٧٧٨)آ/خاه المدرك ني الحاكم أحر.؟،، )١( 
فيالذهبي ووافقه ،  0٠١ يخرحا ولم الإسناد، اصحيح الحاكم؛ وفال (، ٢٧٦)

اكلخيص.
،٤ ٠ ٢  jxللزيلعي الكشاف أحايين، تخريج في كما المد في مسدد أحرجه )٢( 

وءزاْ، ٤  ٣٠٣^أيقنا الكشاف أحادث تخريج في كما مردؤيه وابن والعلبراني، 
عدىابن ونال الخركي، : ط ٢ • ٨ ا/ ٤ الخدر ابن إلى: ر الخم الدر في السيوطي 

عليبن صرو حينما الحسن: بن محمد إلئ •كب : ٣٣٦- ^orr الكامل في 
بنحماد حديث عن مرة واله زيد، بن علئ عن الحديث يتقي يحص كان، قال: 

الحم،ءن ه، بكرة أبي ص صهبان، بن ءفة عن ليد، ءاي؛ن ءن ّامة، 
عنملمة، بن حماد حدثا فقال: ؛ [ ٣٩]الواقعة: ألآوإ؛نه ين بقث : هك قوله في 

تركه«،ثم هت، المي عن ه بكرة أبي عن صهبان، بن عقبة عن زيد، بن علئ 
بنحافان •يرويه :  ١٦٤^فقال الخلل في الحدث هدا عن الدارفطني وطل 

ُرمعا،فهته بكرة أبي عن صهبان، ابن عن نيد، بن علي عن الأهتم، ن اممه همد 
شت،ولم مونوئا، بكرة أبا سمع من عن ليد، بن علي عن زيد، بن حماد ورواه 

عنًملمة، بن حماد عن به حدث القطان يحيى وكان بالقوي، ليس وحانان 



خهتعبكرة أبي عن موقومحا القول هذا صهبان بن عقبة وروى 
هالمي عن ه، الداري تميم عن ه، مالك بن أنس عن - ٥ 
همدهمإني يه فاتتني وليي إلى انطلق الموت! لمالك اض ))يقول فال! 

هموممن لأريحه به فائتني أحب، حيث فوجدته والضراء بالسراء حربته 
تيقولون حوله والملائكة لتخرج روحه وإن قال! ثم وعمومها... الدنيا 

قوله!وذلك [، ٣٢]الحل: ثعمحا4 َئئز لما ألجغه أدحلوأ عجأ 
ؤةثآا0كثينمنمحأآل! ق[، ٣٢ل: لالسحءإه 

بهيؤتى وروح الموت، جهد من روح قال! [، ٨٩. ٨٨]الرانعة: ززءئازه 
٠أمامه(( نعيم وجنة ه نفحروج عند 

هالمي عن ه، أمامة أبي عن الرحمن، همد بن القاسم عن - ٦ 
قال!ثم كافرين، بها قوم أصبح إلا ليلة من قوم مهلن ))ما قال! 

كدابنجم مطرنا قائل! يقول [، ٨٢]الواقعة: ةكدبوذه ' ٣١يذذلإ' ؤولإاث0َ 
وكدا((رم.

تركه«،نم هت، الني عن ه، كرة أبي عن صهبان، بن عضة عن زيد، بن =علتي 
بإسالين؛الْلراني *رواْ (: ١١٣٩٥)١ ١ الزوائدمجمع ني الهيثمي وقال 
وحننالحفظ• ميئ نفة وهو نيد، بن علي غير الصحيح رجال ا أحدهمِرحال 

■سند0 السيوطي 
)ا(.الأثررقم:(، ٣٧٨)ص انظر: )١( 
،٥ ٠ ٧ ِ ٥ ٠ ؛/٤ كثير ابن ير نففي كما يعلى أبو أحرجه ءلربل حدث من حزء )٢( 

وقالالموت ذكر ني  LjaJiأبي ا؛ن الدرالمثور!لى ش يوطي الوعزاْ 
معجيب وساق حدا، غريب حديث ءاهذا كبرت ابن 

٦/٢٣.١ْجامع في اتجري أ-؛مجه' )٣( 



تالحديل سورة ؛أي 

عنه، المطلب عبد بن الخباس عن قيس، بن الأحنف عن - ١ 
الأرضإلى بحبل أحدكم دليتم لو بيده نفسكب ))والدي محال؛ و. الحم، 

بجووأتاطة وأكلهر إلاجر آلأول ^٥^ تلا؛ ثم قق، ربه على لقدم السابعة 
•آ[((لا/]؛_: ؛لإ،محعإبم4 

هالمس عن ه، عازب بن الجراء عن أملم، بن زيد عن - ٢ 
ؤوأئر(ءاسمأأفررسه• المبي تلا نم شهداء، أمتي ))مؤمنوا قال؛ 
[((١٩لحييي; ١ ل ه رغم بمد ؤآلثمدآء هم ^1؟^، 
منبدينه م ))من محال: ه النبي عن ه، الدرداء أبي عن - ٣ 
،صديقا ش ا عند كتب ودينه؛ ه نفعلى الفتنة مخافة أرفس إلى أرض 

ؤؤ^كر٠ءابiأفررءمح^لأية! ا هذه وتلا شهيدا. الله قبفه مات؛ فإذا 
بما[((لم.لالحد؛د: ؤألتييلأعد ؤففئتر 

المجادلةورة سه 

هالسي عن لقهته، جل بن معاذ عن البحري، المحن عن - ١ 
فإنيقلبي، فيؤلم نعمة، ولا يدا، عندي لفاحر تجعل لا ))اللهم قال؛ 

السامةالعلل في والجوزفاني (، ٤١٠٧)الأوسي في الشراني أحرجه )١( 
 ،T'الطبراني وقال )/؛ Iولاعنجعفر، أبو إلا قتادة عن الحدث هذا يرو  ٣١١٠

ونالالرازيء، رة مببن ي عجبن ين الحبه تفرد سلمة، إلا جعفر أبي 
يعجبنيلا المشاهير، عن بالماكير يتفرد ممن الرازي•*• جفر أرابو • الجوزداذي 
ممعن،ل جرير ين معيد بن علي قال الثقات، وافق فيما إلا بحديثه الاحتجاج 

الحدث١٠.مضطرب الرازي جعفر أبو • يقول حنبل بن أحمد 
المانجامع في المثري أحرجه )٢( 
.a/٠٦مردؤيه ابن إلى الخثور الدر في الموطئ عزاء )٣( 



ُوآدوثآلامحيِ ؤآيوبّ ياش يهمبمنورك مق محي ءرلأ ت إلى أوحيت فيما وحدت 
لأية((ا [ ٢٢لال٠جادلةت ه ورّط أثة حاد ُذ 

المتحنة؛محورة ءأب 

[١٢]المتضة: ت هث قوله في قتادة، عن -١ 
الرحاليخالين ولا ينحن، لا أن عليهن أحد النوح، )زهو ث قال 
إناالله؛ رسول يا عوق) بن الرحمن عبد له فقال محرم، ذي مع إلا 

ءنتا((لسمأولئك٠ لت، و.: الني فقال أصياف؟ ن فيآكون نغي_، 

قال:ه المامت بن عبادة عن الخولأني، إدريس أبي عن - ٢ 
باضتشركوا لا أن على بايعوني فقالI مجلس، في ه الّبمح، عّد رركنا 

منكموفى فمن _، كلها لأيه ا هده وقرأ — ترموا ولا شرقوا، ولا محيثا، 
ومنكفارته، فهو به فعوقب شيئا ذللث، من أصاب ومن اممه، على فاجرم 
.عيبه(( شاء ؤإن له، غفر شاء إن عليه، اف تره فشيئا ذللث، من أصاب 

الصف!محورة ءه 

أقيمتإذا ه اض رمحول ))كان ت قال )جهته عازب بن البراء عن - ١ 
قلوبكم،فتختلف، تختلفوا لا ويقول! وصدورنا، مناكبنا يمح الصلاة؛ 

صاسي ني \م\و ونال ٢(، ٠ ١ )١ \اص الفردوس سند ني الديي أحرجه )١( 
كلهااأ>سانيده : ٦٠ص/ا الأمحمار حمل 

السانجامع في واتجري (، ٣٢ ٠٦) T'ojrالتمر في الرزاق مد أحرجه )٢( 
ny/yr

a١٥/؟ كفارة الحدود باب الحدود، كتاب المحيح، في البخاري أحرجه )٣( 
لأهلهاكفاراُن، الحدود باب الحدود، كتاب الصحيح، في م الوع(، ^١٦)٤٨

(١٧٠٩.)



المناكبوصلوا الأول، الصفوف على يملون وملائكته الله إن 
فييحب ما الصلاة في يحب اممه فان بالأيدام؛ والأقدام يالمناكب، 

أ[((را،.]اكف: نيثوم،4 بمبس حث بحثمؤ القتال: 

وقال[، ١٢٩لاونرْ؛ ه نيم يبمولأ يهم وأبمغ ُؤرتا • هث الله قال — ٢ 
عنندى بهم، ثا ف إوؤِ آث رموو إفي إنرءيل ,ؤهآ ز، )ى ء؛-بى ثال ت هق افه 

عنعامر، ين لقمان عن ٦[. ]اكف: ه محي آ'*ءهآ بمدمح، ين أؤ، يّ؛ّدبي وُبت/إ 'امحبي 
قال!أمرك؟ بدء أول كان ما افه؛ نبي يا I ))قلت، قال! خهئه أمامة أبي 

نورمنها يخرج أنه أمي ورأت، عيي، وبشرى إبراهيم، ابكب يعوم 
؛الثام((ر قصور منه أصاءت، 

النفابن!مورة ؛؛أ 

))كانرجهقdق١لث أبيه عن الحصسس،، بن يريدة بن افه عبد عن — ١ 
قميمانعليهما نه، والحين الحسن فأقبل ، يخهل_، ه المبي 

فحملهماالمنبر من افه رمحول فنزل ؤيعثران، يمشيان أحمران، 
صدقفقال! المنبر صعد ثم الشق، ذا من وواحدا الشق، ذا من واحدا 

إلىنظرت، لما إني [ ١٥]الغابن: قال1 اط4؛ 

بابالصلاة، كتاب الأستثهاد دون، مختمنا المن فى داود أبو أحرجه )١( 
مردؤيهابن إلى المنثور الدر فى المومحلى وعزاْ (، ٦٦٤) ١١١^٨^العقوق سوية 

والروياني(، ٢٢٢٦١) 0٩٦/٣٦د وأحم(، ١٢٣٦)آ/خه؛ ي الطيالأحرجه )٢( 
 (/U١١٩)/الفمان، في سعد وابن المد، في تلالمهم (؛ ١٢٦٧) ٣١،

uo/A(الكير في واتجراني (، ٩٢٧) ٨٦٧/٢الخد في أسامة أبي بن والحارث، 
.)/٤٨الدلائل قي والمهقي ، ١  ٧۴الكار في ءدي وابن (، ٧٧٢٩)



ونزلتكلامي يهلعت أن أصبر لم ؤيعنران يمشيان الغلامين هذين 
إلها(("؛.

الطلاق!مورة أو 

هثالض عن ه، جبل بن معاذ عن معدان، بن حالي عن - ١ 
بفاعتبلا الرزق يأتيكم تجارة اش تقوى اتخذوا الناس؛ أيها ))يا 

الئق بذ ؤهن رقؤأروا لث بجعل أثه ؤ ؤوس "• رأ قم ثتج_>ارة. ولا 
آ'-ص((ر^.]الطلاق: بمس4 

مورةءلؤ 

ملجق:>ئئل))_ الض ص ه، اّدا، أبي ص - ١ 

المن،في ماجه وابن (، ١٣٥٨) UU،/Yه الصحابة سائل في أحمد أخرجه )١( 
فيداود وأبو (، ٣٦٠)• م>\\\ لرجال ١^٠'>^ لمى ؛(ب القاص، كتاب 

(،١١٠٩)ا/*هآ لأمريحدث الخطبة يقطع الإمام باب الملأة، كتاب نز، ال
١٢١١آ/هُ علي بن الحسن مناقب باب، المامب، أبواب الجا،ع، في والترعذي 

فراغهفل البر عن الإمام نزول الجمعة، نحاب اعرى، في والمائي (، ٣٧٧٤)
فيخزيمة وابن (، ١٧٤٣) tay/yإلمه ورجوعه كلامه وقطعه الخطبة، من 

لهتبدو للحاجة الخطبة نطع في للمخاطب الرحمة باب الصلاة، نحاب المحيح، 
الأرحامذوى باب الفرانص، نحاب الصحيح، في حبان وابن (، ١٤٥٦)أ/ههم 

فيالموطئ وعزاْ (، ١٠٥٩)المدركفي والحاكم (، ٦٠٣٩)
،غربمب، حن حديث ءهدا الترمذي: وقال ،  ٨١٨٦^مردؤيه ابن إلى المنثور الدر 
علىصحيح حدين، اهذا الحاكم: وفال وانيا، بن العين حدين، من نعرفه إنما 

التلخيمى.ني الذهبي ووافقه يخرجا0ا، ولم ملم، ثرط 
 )Y( الكبير في اممبراني أحرجهY؛،/•الفردوس سند في والديلمي (، ١٩٠)/٧٩ ٠TV

الطبراني،•رواْ (: ١١٤٢١) ١٢٥/٧اروامممجمع في الهيثمي ونال (، ٨١٥٤)
صعيفإ،.وهو البجلي، عمرو ن اسماعيل وفيه 



^^ددديزدصف؛؛م
ي. ُ 

وثيقالجوف، رحيب كل العتل! قال! [، ١٣ه رنجم َ ذ .
له((متؤع للمال، حمؤع شرومحبإ، أكول، الخلق، 

عنه، أبيه عن الأشعري، موسى أبي بن بردة أبي عن - ٢ 
عنقال! [، ٤٢ص: محءقكئئ،شثافيه هؤ! قوله ))في .! المبي 

رسجدا((أ له فيخرون عغليم، نور 

كان))إذا قال! . الّتي، م، ه، الأشعري موسى أبي عن - ٣ 
أهلويبقى الدنيا، في يعبدون كانوا ما قوم لكل مثل القيامة يوم 

لناإن فيقولون! الناس؟ ذهب وقد تنتفلرون ما لهم! فيقال التوحيد، 
فيقولون!رأيتموه؟ إذا وتعرفونه قال! نرم. لم الدنيا في نعبده كنا لربا 

قال!له. شبيه لا إنه ! قالواتروه؟ ولم تعرفونه وكيف لهم! فيقال نعم، 
ويبقىسجدا، له فيخرون هق الله إلى فينفلرون الحجاب لهم ، فيكشف

فلللثvتعليعون، يفلا جود اليريدون البقر صياصي مثل ظهورهم في 
[،٤٢; -، LiJi]هلا ألتجود إئ وتوعون عن كتم، ءؤ؛ؤم • هق القّ قول 

لمقلوفي — بدل حعالت، فقد رؤؤسكم، ارفعوا عبادي هث! الله ويقول 
الار((رم،في النمارى أو اليهود من رجلا منكم رجل كل - فداء 

؛S/A.Yوالديلمي مردؤيه، وابن الشح، أبي ارن المنثور الدر ر السيوطي عزاْ )١، 
الهانجامع في والءلهى (، ٧٢٨٣)المد في بعثى أبو أحرجه )٢( 

تارخفي ماكر وابن (، ٧٥٢) ١٨٧٨والصفات الأسماء في والبيهقي مما،هه، 
مردؤيهوابن المدر، وابن إر: الخور الدر في الموطئ وعزاْ ، ) AA/YAدمشق 

/aمنكرةبأحادين، بأني ناس وهو جناح، بن روح به ررتفرد البيهقي• ونال، ، ٢٥٤
وقالا؛، مبهم رجل ررفيه ت ير النففي كثير ابن ومال، عليها،١، يتابع لا 

بنروح وفه يعلى، أبو اررواه (: ١١٤٣٦) ١٢٨٨الزوائد مجمع مي الهيثمي 
ثقات«.رجاله وبقية بالقوي، ليس فيه: ومال دحيم وثقه جناح، 

.TTiliTدمشق -ارخ في عساكر ابن أخرجه )٣( 



الاستشهاددون مرفوعا )جهته أبيه عن القول هدا نحو بردة؛ أبو وروى 
ومرقويا،، مرفوعال ه اش عد بن جابر عن نحوه وروى ،، 

أيثا.لأية يا الاستشهاد دون 

الحاقة!محورة أ؛آ 

يقوله البي ))سمعت قال؛ لقهته الأشعري موسى أبي عن - ١ 
ال:ن[، ١٨ن: ]الحاقيوللأصظخاؤهه نز : هؤ فوله في 

فيالصحف تطير الثالثة والعرصة والجدال، الخصومة فيهما عرصتان 
الرجال((رمأيدي 

:المعارج محورة ءإ' 

سألت))أنها إ ها قيس ست، فامحلمة عن الشعبي، عن ء ١ 
لأية:ا هدم عن نشل قالت: أو ٠، المي 

وتلاالزكاة، سوى حما المال هذا في إن قال: [، ٢٤المع1رج: ]ه 
اثبءاس أبرس يلهن ؤإلمميا ألسرق مد ؤجؤهكم ترلوأ أيدأف • الأية هدم 

دأثبمسأكرف دوى قهء عق ألثاد رءاف يألثبهف ثألكنف رأتيًقة أ'لآر وآيرمّ 

ص■'المنتحي، في حميد بن وعبد (، ١٩٦٥٤) ٤٢٣^٣٢الس_نال يي أحمد أحرجه )١( 

صحيح،ار>ديثا محققو0: وفال (، ١٤٧٢١) ٦٣٨٣السحد في أحمد أحرجه )٢( 
لهيعهءا.ابن أجل من صعيف إسناد وهدا 

١٧٧/١فيها منزلة الجنة أهل أدنى باب، الإيمان، كتايح الصحيح، في لم مأحرجه )٣( 

•AUU/؛١ ^٠ابن إر المثور اليد ز يوض الءزاْ )٤( 





التكؤير!صورة أو 

يقول!ه اض رمحول ))محمعت قال؛ يجهنه بشير بن العمان عن - ١ 
العمليعملان الرحلان هما نال! ٧؛!، ]الكومر: ؤوإداألأموسزبمت،يم 

والار((رالجنة يدخلان 
الهلارق!صورة أو 

ئاوت. النص عن ٠، الدرداء أبي عن العصري، خليل عن 
رمقان،وصوم والزكاة، الصلاة، أربنا؛ خلقه ئق اف ))صمن 

دلؤء هل؛ اف ئال التي الرائر وهن الجنابة، من ل والغ
ه[((لى.أثجثيملالطادق:

تلأعلى ا محورة أو 
يا))قلت،: قال: ه ذر أبي عن الليثي، عمير بن ب عن - ١ 

وموسى؟إبراهيم صحم، في كان مما محيء عليلث، أنزل هل الله؛ رمحول 
محروثبل، ءثل. ه أنن وُ ظ. ألإس ت نعم ذر؛ ا أبيا ثال؛ 
إبزقلممحق، آلارك آلئحف-ا ش ه؛دا إف ١.( وآبئ ثر دألإءرْ ا.ا  LjJ،!؛آلح؛اوه

]الأءر:أ؛_ها[((رم.
الغاشية:محورة أو 

قال:و. المبي عن ه، الدرداء أبي عن الدرداء، أم عن - ١ 
العالار_إ،من فيه هم ما فيعدل الجؤع، النار أهل على ))يلفى 

مردؤيهابن إر المنثور الدر ش المرض عزاه )١( 
(.٢٤٩٦) ٢٦٦/٤الإيمان شعب يي المهقي أحرجه )٢( 
الدرفي الميوٍلي وعزا، ، ٢٧٩-  yyUlyrدمشق تاريخ في اكر عابن أحرجه )٣( 

مردؤيهوابن حميد، ين عيال إلى• المنثور 



بطعام;فيغاثون تغننون، في

بطعامفيغاثون بالطعام، فيستغيثون شيئا، عنهم ذللث، يغني فلا ا"-'لأ[، 
بالشراب،الدنيا في الغصص يجيزون كانوا أنهم فيدكرون غصة، ذي 

مندننتا فإذا الحديد، بكلاليب الحميم إليهم فيرغ بالشراب تغيثون في
بطونهم،في ما قطعت بطونهم دخلت فإذا وجوههم، ثوت وجوههم 

رسلخكميأتيكم تلد ؤأول-م فيقولون; جهنم، حزنة ادعوا فيقولون; 
[،٥٠: J_»U]صاقل4 إلأي دعتؤأ وما كآدعؤأ  ٧١٥بئ ثالوi آكس 

]الأخوف.'لثمنءثنار،ثه فيقولون! مالكا، ادعوا فيقولون; هال; 
فيقولون;قال; [، ٧٧]\شمر'ف: ؤإ3ؤئتكوكه فيجيبهم; قال; [، ٧٧

ثئؤتناعكنا علت رقا ؤ فيقولون• ربكم، من خير أحد فلا ربكم، ادعوا 
_م_ؤس_ون:لال>إإأ4وته ؤ؛ عدنا ؛ن ٠^١ متا ؟ . ؤانيتغنا 

قال;م'ا[، لالم_ؤسون: ^ؤأياهقلإ1ونه فيجيبهم; قال; [، ١٠٧
أبيعن موقوها المسي هدا وروى ،، خير((ل كل من وا ينذلك نمد 

بنوشهر كرب، معدي ت وهم التابعن؛ من ثلاثة فهته الدرداء 
الدرداءروأم حوشب،، 

أهلطعام صفة في جاء ما باب جهنم، صفة أبواب الجامع، في الترمذي أحرج4 )١( 
البعثفي والبيهقي ، ٧٨/١٩البيان جامح في والملبري (، ٢٥٨٦) ٢٨٨المار؛/
r'Xjs (٥٤٧ ،) ءتال،المرمذي: وقال غ/ه؛مآ، والبيان الكشف فى والئعلبى

هذانعرف ؤإنما الحاديث،، هذا يرفعون لا والماص الرحمن; عيد بن اف عبد 
اكرداء،أم عن حوب، بن شهر عن عطية، بن ثمر عن الأعمش، عن الحديثح 

أهلمحي ثقة هو العزيز عبد بن وئطبة بمرفؤع، وليس قوله، ه الدرداء أبي عن 
الحارثأا.

)٥(.رنم: الأر (، ١٤٣)ص اطر: )٢( 



الفجر؛سورة ؛>؛ 

.المبي• عن ه، الأنصاري أيوب أبي عن سورة، أبي عن - ١ 
يوموليلة؛ يومان فقال؛ ٣[؟ أ ]\ذ1نجو وأؤزه ؤءألسني عن' مثل رزأنه 

جمع((رليلة الحر ليلة والوتر المحر، ؤيوم عرفة، 

)رانخهثه؛ حصين بن عمران عن البصرة، أهل من شيخ عن - ٢ 
الصلاة؛هي فقال! ٣[، ]الفجر: عن نئل ه ادإة رمول 
نحويومي الدعامة بن محتالة وروى وتر((رآ،، وبعضها شفع، بعضها 

٢١٠حصين بن عمران عن موقوئا القول هدا 

البلد؛سورة أة؛ 

بنالرحمن عبد عن [. ١٣]الملي: قق؛ اف فال - ١ 
Wiالمي إلى أعرابي )رجاء ت ذال،ه عازب بن الراء عن عومجة، 

فيممرن كن محال؛ الجنة؟ يدحلني بحمل أحبرني الله؛ رمول يا فقال؛ 
يافال؛ الرثبة. وفك النسمة، أعتق المسألة، ءرصست، لقد الخهلبة 

إر:المثور الدر في السوطي وءزاْ (، ٤٠٧٣) ١٨؛/•الكير في الطراني أب )١( 
تدْ.وصعق، خ/م'ه، مردؤيه ابن 

يرنفأبواب الجامع، في والترمذي (، ١٩٩١٩)سإا المد في أحمد أخرجه )٢( 
البيانجامع في والطبري (، ٣٣٤٢) ٢٩٧؛،/الفجر ورة مومن باب القرآن، 

 •/Yحدث•هذا الترمذي: وقال (، ٥٧٩)الكبير في والطبراني ، ٤٠؛
عندأحمد لهند المحققين حاثية وانظر قتادة®، حديث، من إلا نعرفه لا غريب،، 

الحديث.هدا 

انالبيجامع في والطبري (، ٣٥٩٣) Urlrير النففي الرزاق عبد أخرجه )٣( 
ح/آ.ه.حميد بن عبد إلى الخور الدر و الميرطي وءزاْ ، ٣٩٩/٢٤



غ؛دصف؛؛رءك

وفك، بها تغرد أن النسمة عتق لا، قال• سواء؟ هما أوما افه؛ رسول 
ومنها((رمحي تعين أن الرنة 

الشمس!ورة سه 

))إنقال؛ ظته حمين بن عمران عن الديلي، الأسود أبي عن - ٢ 
ماأرأيت اف؛ رسول يا فقالا! اض رسول أتيا مزينة من رحالين 

مننهم ومضى عليهم قضي أشيء فيه، ؤيكدحون اليوم، الناس يعمل 
الحجةوثبتت، نبيهم، به أتاهم مما يه تقبلون يفيما أو سبق؟ قد ندر 

ذللئ،وتصديق نهم، ومضى عليهم قضي شيء بل لا؛ ت فقال عليهم؟ 
-٧ ]الشمس: ومويهاه -محورها هأثمها سوئها).( وثا وشل ؤ •' هق فه ا ب كتا في 

خ[((رم

اكينتهمهمرْ

كان))إذا قال: و. النبي عن ه، الأشعري موسى أبي عن - ١ 

٦٠•"آ/• المد فى واحمد (، UUO) ١٠ ٤٨الخد غى ي القالأحرجه )١( 
نرحغي والطحاوى (، ٦٩) ٣٩ص: المفرد الأدب في والبخاري (، ١٨٦٤٧)

والإحان7البر تحاب الممح، في حبان وابن (، ٢٧٤٣) ١٦٤٨الأم مشكل 
(،٣٧٤) ٩٨٨الجنة أهل س كان بعضها أو المء امعملها إذا التي الخصال، ذكر 

الرمةوفالث، الممة إمحاق فضل باب العز، كتاب الكبرى، المتن غي والبيهقي 
يوطيالوعزاْ (، ٢٨٦١) ٢٣٦٨المدرك غي والحاكم (، ٢١٣١٣)إ\^ \٠ 

صحيححديث، 'هذا ت الحاكم ونال ، ٥٢٤٨مردؤيه ابن ت إلى المنثور الدر في 
مجمعفي الهيثمي ونال الملخيص، في الذهبي ووافقه  ٠٥يخرحاولم الإساد، 

ماتء.ورحاله أحمد، رررواه (؛ ٧٢٤٢) ٢٤إ/• الزوائد 
أمهبطن في الأدعي حلق كيفية باب المدر، كتاب الصحيح، في لم مأحرجه )٢( 

(.٢٦)•٢٠٤١/٤ْ



مامثل له هل اثله كتب صافر؛ أو فمرصى الخير من طريقه على العبد 
آ[((لا،.تاكين: آجرقدئدن4 قرأث ثم يعمل، لكن 

القدر:ورة مه 

بتتحميدة عن ١[. ]القدر: آلمدره ثلت أنزكهؤ، • هؤ النه نال — ١ 
عنالأنمارئة، عياد بتت حميدة عن أمها، عن كعب، بن الله عبد 

فنال:المنير، على اف.رض رسول ))أن خهنه: مالك بن كعب 
العشرفى فالتمسوها قاسيتها؛ القدر ليلة علمت وقد عليه رقيت 

الوتر((رُفي الأواخر 
بتت،كبثة عن ١[. ١لخدرهتاضر: دنت ؤ ^كه هق: الله قال ٢- 
))أنه: عجرة بن كعب عن ارية، الأنمالك مبن كعب 
فأنيتها؛القدر ليلة علمت وقد رقيت فقال: النبر رقي ه افه رسول 

وتر((رفي الأواخر العشر في فالتمسوها 
عبدعن ١[. قنر: ]الأركهيىقمحآكني4 ^٩ ت س اش نال - ٣ 

أنا))ما فقال: يكره أبي عند القدر ليلة ذكرت قال: حوشن بن الرحمن 
ه،الله رمول من سمعته ء مي بحد الأواخر العشر في إلا بطاليها 
مسعأو يبقين، تع من الأواخر العشر في وها التميقول: سمعته 
ليلة((ل؛/آخر أو يبقين، ثلاث أو يقين، خص أو يقين، 

.ooa/A *jjijAابن إلى المنثور الدر في الموطئ ءزاْ )١( 
؛،A/nYالأوسط ني واليراني ١(، • )٥٣ Y٣٠/• المد ني ي الطالجه أخ )٢( 

بهياإلا ختيغ مالك بن كعب عن الحدث مدا يروى الأ ونال؛ (، ٦٣٤٥)
بلألء.بن سليمان به تفرد الإسناد، 

(.٣٦٣) ١٦٢/١٩الكر في الملراني أحرجه )٣( 
٦ا^٦r=الممف في شسة أبي وابن (، ٩٢٢) ٢٠٦٨المنيفي الطالي أحرجه )٤( 



مطرق،عن ١[. ]المدر: ألثدي4 ئذ 4 أنزكه جلث'• اض نال - ٤
•القدر ليلة في قال ه البي عن ه، سميان أبي بن معاوية عن 

بنمعاؤية عن موقومحا القول هذا مطرق؛ وروى ا، وءنرون((ل ))سع 
ا.^ ٥٠سفيان أبي 

بنكليب عن ١[. لالمنر: ه ألثدو نلت ن أنزكه : هث اض قال - ٠ 
))إنينال: و. النبي عن عاصم، بن القلتان عن الجرمي، شهاب 

رجلينورائحا الضلالة، ميح يح، ورا نيتها، ا يم القدر ليلة ست، را 
العشرفي فاطلبوها القدر ليلة قاما يتهما؛ فانبينهما فحجزت يتلاحان، 
العينممسوح الجبهة أجلى فرجل الضلالة يح موأما الأواخر، 
عبدأو العزى عبد بن فلأن كأنه دما، فيه المحر عريض البرى 

فلأن((لم.بن العزى 

أبوابالجامع، في والرذي (، ٢٠٤٠٤) li/Tiالمد في وأحمد (، ٩٥٣٢=)
الخدوالزارفي (، ٧٩٤) ١٥٢٨القدد ليلة جاءفي ُا باب الصوم، 

يبقينكلاث القدر ليلة الماس الاعتكاف، محاب الكبرى، في والمائي (، ٣٦٨١)
yyi/rالصيام كتاب الصحيح، وابنحزيمةفي (، ٣٣٨٩) ٤٠٠٨النهر من 

فيوالحاكم (، ٣٦٨٦) ٤٤٢٨الصوم تحاب الصحيح، في حبان وابن (، ٢١٧٥)
احنالرذي: وفال ، ٢٦٦/٥النعب في والببهقي (، ١٥٩٨) ٦٠٤)/المدرك 
■يخرجاْر ولم الإستاد، صحيح حديث 'مدا الحاكم: وفال صحيح•، 

(،١٣٨٦) ٥٣/٢القدر ليلة في باب الليل، قيام أبواب المن، في داود أبو أحرجه )١( 
الصيام،كاب الكبرى، المن في والببهقي (، ٨١٣)٩\/^^r الكبير في والطبراني 

(.٨٥٥٦) ٤٥١٤^وعثرين سع ليلة طالها في الترغتب باب 
)٧(.رنم: الأثر (، ٤٦٩)ص انظر: )٢( 
الأمتاركثف في تحا والزار (، ٨٦٨٤) ٢٥٢/٢الصنف في شيبة أبي ابن أحرجه )٣( 

بنؤإمحاق (، ٨٥٩) Tro/\Aالكبير في والطبراني (، ٣٣٨٤) ١٣٦؛/للهيثمي 
»لأ=الزار: وقال ١(، ١ ١ )ا/ه  ٢٢ ١٨حجر لأبن العاب الطالب فى كما راهويه 



الزلزلةمورة ءو 

وأبوه اف رسول ))بينما قال؛ ^،" الأنصاري أيوب أبي عن - ١ 
ئإخث^اددرء ينمل همس ؤ • لأية ١ هذْ عليه نزلت إذ الصديق، بكر 
أمكف، ٨[ - ٧ : دروسئا ثئمثاد بملل اواوش برْ> 

فجزاوه؛ ^٢^١ منكم عمل من فال! ثم الطعام، عن يده ه اش رسول 
وأمراصا،مصيبات الدنيا في يرام مرا؛ منكم عمل ومن الأخرْ، في 

الجة((لا،.لحل حير؛ من ذرة مثقال فيه يكن ومن 
التكاثر؛سورة أو 

لسثئِش))^^ قال: ه المي عن ه، الدرداء أبي عن -١ 
والعسلمن اليعقدون أمتي من ناس قال؛ ، ]المكاثر: آشسمه م( 

بالقيفيأكاوونه((لآ،.
نزلت،:))لما ت قال خهثع أبيه عن هم، الزبير بن اممه عجل عن - ٢ 

نعيموأي اممه؛ رسول يا قتل• ؛ ٨؛! ]التكاثر؛ ه آلمي عن بوبذ محثلى م ثؤ 
ذلكإن فال؛ والماء؟إ التمر الأمويان؛ هما ؤإنما عنه، أل ن

سيكون((رم

ونالالطريق•، هذا إلا له ولا يهني، القلتان إلا ه الّحم، م، رواْ أحدا "نعلم 
فيالبوصيري ونال الصحيح•، رحال ورحاله المجير، في اتجراني "رواه الءسميت 

ثةات«."رحاله "؛Y(: )؛/YU ٧٦٣الخيرة إتحاف 
■ ٥٩٤ا٨مدو؛ه ابن الدرالمنثورإلى فى يومحلى الءراْ )١، 
• ٦١٦إخ مردؤيه ابن إلى المنثور الدر فى الميوطى عزاه ، ٢١

٧٩٦١٦المى أصحاب ُعينة باب الزهد، تحاب السنن، فى ناجه ابن أ-خرحه )٣( 
ألهاكممحورة ومن باب القرآن، تفسير أبواب الجامع، في والترمذي (، ٤١٥٨)

=وفالالرىلى: (، ٩٦٣)) UA/rالمد في والزار (، ٣٣٥٦)النكانره/ه٠٣ 



خ؛دصب_ج

٠قريش ورة سه 

))فصلقال: ر. المي عن ه، أبيه عن الزير، بن عروة عن - ١ 
إلايعبده لا سنين عشر اممه عبدوا أنهم خصال؛ سثع قريثا هق اض 

بأنهوقملهم مشركون، وهم الفيل يوم نصرهم بأن وفصلهم قرني، 
ؤَلإبثياغيرهم؛ معهم يدخل لم القرآن من محورة فيهم نزلت 

والحجابة،والخلافة، المبوة، فيهم بأن وقفلهم ١[، ئرنيره 
والةادة((لا،.

Wjالشي عن ها، يزيد بنتج أساء عن حوشب، بن شهر عن - ٢ 
ا_أ[،ت حى نقري ألث_تفي يمله ئربجاءواهإيو؛ؤلم َلإبلمحط ))ؤ ق—ال،• 

حؤع،من أطعمكم الذي البست، هذا رب، اعبدوا ا فريش يا ويحكم 
حوفج((رأا.من وآمنكم 

إلااللففل بهيا يروى نعلمه لا الحديث ءهذا ت الجزار وتال حسن®، حديث هدا ء— 

ينسفيان به ءحدث ت ل نقا الدارقطتي عنه وسئل الإسناد®، بهيا ظبع الزبير همن 
ه،الزبير ص ه ١^ بن اف همد ءن يحص، م، عمرد، بن محمد عن عيينة 

وأرمله،به نمر الزبير، ابن فيه يذكر فلم عيينة ابن عن أبوب، بن نبال ورئاء 
(.٥٢٧)؛/ا،آآ الطل وصاله، س ، Jyوالقول، 

١١٥)/الصحابة معرفة في نمم وأبو (، ٩١٧٣)الأوصل في الطراني أخرجه )١( 
بنعبداش إلا عروة بن هشام عن اسيث< هذا يرو ءلم العلبراني: وفال، (، ٤٤٧)

حديث،ءهذا ت نعيم أبو ونال الإستاد،، إلا؛هذ>ا ظني الزبير عن يروى ولا ، ممع—، 
الروائيمجبمع في الهيمثى ونال سليمان،، قال فيما مصعب، بن الله همد به تفرد 

ابنوونقهم صنف،، من وفيه الأوّءل، في العلبراني ارواْ (: ١٦٤٤٧)/هآ ا٠ 
حبان،.

يرالخففي حام أبي وابن (، ٢٧٦٠٨)ه؛/)خه الماد في د أحمأخرجه )٢( 
والعلبراني، ٣١٨ص: القرآن فضائل في ملام بن والقاسم (، ١٩٤٨٦) ٣٤٦٧/)٠ 

في=والحاكم البيان جامع في والشري (، ٤٤٧) ١٧٧/٢٤الكير في 



عندقاعدا ))كنت قال! خهثه حاتم بن عدي عن حينمة، عن — ٣
فشرفيلقوس حكب من قيئ ش ما علم اض إن ألا ت فقال . اه رسول 
فجعل[، ٤٤]الز-مف: وموئا ؤلثؤهقا ك ؤر قف ت ل ففا فيهم 
الأمحكن.لجذق ث قال ثم كتابه، في لقومي والشرف الذكر 
ثومي،ت يعني ؛ا'آ_ها'ا[، ; ين اثعف، ِني -بمثاحك رأ->فهس 

اضإن قومي، من والشهيد قومي، من الصديق جعل الذي ف، فالحمد 
الشجرةوهي قريش، العرب حير فاكان وبطئا، طهرا العباد قلب 

يميتحابه: في اض قال التي الماركة 
ؤو>ز؛عةكرم، ا هلأصيقول: ؤأ'نلهاوابه قريشا، ا هب

الذيبالإسلام اض شرفهم الذي الشرف يقول: [ ٢٤]إبرامم: آلكئمح4 
بمكة:الله تحاب من محورة فيهم أنزل ئم أهله، وجعلهم له هداهم 

رأيتما ث حاتم بن عدي قال آخرها• إلى ١[ لهم.بش: بلبائرديا4 الؤ 
السرورذللث، يتبين حتى محرم إلا قظ بخير قريش ءندْ ذكر . الله رسول 
أدولأىالأية: هذه يتلوا ما تحيرا وكان وجهه، في كلهم للناس 
[(^٤٤]الز-؛مف: كةؤ0ه وسؤئا ؤلمومحاك 

هذافي عال غريمب، حدين، راهدا الحاكم: وقال (، ٣٠ ١٤) ٢٨١آ/تدرك ءالم
التلخيص،فى الذهبي وافقه حوشِحاا، بن بشهر يحتجان لا والشيخان الباب،، 

واللبرانيأحمد »رواْ ; ١( ١  ٥٢)٠ ١  iXjwالزوائد مجمع في الهينمي وقال 
وفيهماوثقا، وقل حوشبإ، بن ونهر القداح نياد أبي بن اف عبيد وفيه باحتمار... 

ثقات((,أحمد رحال وبقية ا، ضعف
٦٦٧٣المر في حاتم أبي وابن ٢(، ٠ )١ لإا/ا"ح المر في الطبراني أخرجه 

الهيثميوفال .( ٣٨١٣مردويه ابن إلى المنثور الدر في يومحلي الوعزاه (، ١٢٢٦١)
ولملولي، الحسين وفيه الهلبراني، اررواْ (: ١٦٤٤٥) ٢٤)/٠ الزوائد مجمع في 

ثقاتء,رحاله وبقية أعرفه، 



^ي؛دصبإي

أنه، هانئ أم جدته عن ميرة، بن جمدة بن عمرو عن - ٤ 
التبوةوأن فيهم أني حلال؛ بع قريشا الله ))فصل محال! ه افه رسول 
الفيل،على نصرهم الله وأن فيهم، قاية والفيهم، والحجابة فهم، 
محورةفيهم أنزل الله وأن غيرهم، يعبده لا سمتين عشر الله عبدوا وأنهم 

رتلا؛٥ ئربج، ؤَلإبلمحا ه• الله رسول تلاها ثم القرآن، من 
وءامثهممج تن أطسهم آككت% ؤ( ألدت< و>ةنذم ثتمثدؤأ روا وآلمنف آلث-تفي 

إنا((- ١ ]نريش: مح"مذب4 
الماعون!ورة حمه 

ال))قال: قه الأمحلمي برزة أبي عن رجل، عن - ١ 
ثلامترءن ئتر ة: لأيا ذه هت زلنلما ه الله رس—ول 
رجلكل أعطي لو أن من لكم حير هذه أكبر، الله تالماءون؛ه[: محاهون^ 

ؤإنصلاته، حير يرج لم صلى؛ إن الذي هو الدنيا، حميع مثل منكم 
ربه((، يخفلم تركها؛ 

النصر:ورة حمه 

))كان: الت،قها محلمة أم عن الثعبي، عامر عن - ١ 

صحيححديث ،اهذا ونال،: (، ٣٩٧٠)المستدرك في الحاكم أحرجه )١( 
صعيف٠يعقوب بقوله: التلخيص في الذهبي وتعقبه يخرجاه"، ولم الإسناد 
أنكرهاء.هذا مناكير حب،  ١٥ؤإبراهيم 

والملري، ٧٥٣ص: مجاهد بشير المسمى الضير في إياس أبي بن آدم أ"؛مجه  ٢٢١
مردؤيهابن إلى المشوي الدر في الموطئ وءراْ ■> ٦٣٣! ٦٤الجان جامع يمح، 

،صعيم، وهو لجعفي، ١ جابر فيه ٠ : ٤ ٩ ٥ a/ ير التففي كثير ابن وقال، خ/آ؛آ"، 
سده.اليومحلي ومحعف، ، يم" لم مبهم وثيخه 



























أهليا ينادي: مناد إذ عزاة البحر في نحن )بينما محال؛ هه، الأشعري 
طيبةلنا الريح ترى ألا قلت• موسى• أبو قال بخبركم، حبروا فينة ال

أفلاقال! البحر؟! لجة محي تجري لنا والمفينة مرفوعة لما والشراع 
قضىالله فإن محال؛ بلى، قلت؛ ه؟ نفعلى الله فقام بقضاء أحبركم 

أناممه على حما فان يوما المنيا في فه ه نفعطش عبد أيما ه؛ نفعالي 
،•القيامة(ل يوم يرويه 
تمّْ لايةألمزءازه نه أنزل رمضاين هق؛ اطه ثال ء ٢ ٦ 

قام)غهس؛ علي قتل )لما قال؛ جيم عن أبيه، عن جعفر، عن [. ١٨٥
يعد؛أما قال؛ ثم عليه، وأثنى ض ا فحمد حعليتا، خهته علي بن حسن 

عيسىرفع وفيها القرآن، فيها نزل ليلة في رجلا الاليالة قلتم لقد وافه 
موسىفش نون بن يوثع قتل وفيها مريم، ابن 

هدىألمنءان مد أنزل أرى رمضان م\آ_ف^^__سالافهق؛ 
فهبه،الداري تميم عن [• ١٨٥]البقرة: وأإ>ر؛داةه أله-دةا من وبنثت لآثتا؛بم 

الأمربل، يستقيم حتى لدينلئ، لث، نفومن ل—٠ لنقدينلث، من )حد قال؛ 
تهليقها(رم.عبادة على 

رة:]!بيمحذاكأكثادك،هظف(ية4 هل؛ اطه ال ق- ٢٨
الملعاميكفي ما البر مع الدعاء من )يكفي قال؛ ه، ذر أبي عن [. ١٨٦
الملح(من 

ArU\/للموطي المثور الدر )١( 
.ioU]/للٍوطي الممر ١^ )آآ( 
يوطيالمثورلأالدر )٣( 
.iUr\/ليوش المثور الدر )٤( 



ولاآثذي يى أمتثز ة بيمم في؛ذ وألتم؛ ننج يأيمأ ؤ • هق فه ا ل ا ق - ٢ ٩
بنعمرو بن افه عبد •عن [ ١٩٦بقرة؛ الل ه فئن أقوى ثغ حئ ؤءؤبمء ■ؤإف\' 

منإبراهيم وضعه الذي الحرام المجد س )أمحا قاوت ه العاص 
،•جناا سيل مخرج إلى المهما إلى الحروة 

رمق^ ٠٠ألج مهى مض ئس معاوضأ أسهر I هث افه ال ق- ٣ ٠ 
رسمعتقال: طاومحى، ص [. ١٩٧]البقرة: ؟ه الحخ j حداد زلا قثومحك زلا 

عباسلابن قدكرته الإعرابة، للمحرم يحل لا يمول: ه الزبير ابن 
التعريض(قال: الإعراب؟ وما عباس: لاين قلت صدق. فقال: 

رةه؛ءالزبير ابن رممعت قال: يزيد، أبى بن اض عبيد عن -  ٣١
مرامررفى هدأمممحهفم4 يقرأ: 
^٣،.١٩٨]القرة: الحج« 

الاههفي:؟م-ق

بنافه عبل! عن مليكة، أبي ابن عن [. ١٩٨]البقرة: ه سعرأل>ّراي السِ
سر\ه.وادي إلا موقف مزدلفة كل قال: رأنه ه: الزبير 

عنددادءقئواأثن •تزثنت نث أمحّئر : هق ١ش ق\ل .  ٣٣
ابنسمع رأنه مليكة: أبي ابن عن [. ١٩٨بقرة: ]الألمثّ_عرآمحزإيه 

ا/آآهلألليوطي المثور الدر )١( 
(.٣٠٨١)^\v/i\و\0كشمي جامع )٢( 
Tyy\/الرزاق عبد وتمر (، ١٣٧) n./rوهب لأبن الجامع من القرآن تمر )٣( 

(.٣٧٧٨) ١٦٧سرى؛/المان وجامع (، ٢٢٦)
(.٣٨٢٤) ١٧٩سري،/اويأن جامع )٤( 



كلهاوعرفة محر، بطن عن وارتفعوا موقف، كلها جمع •' الربم 
عرفة(بطن عن وارتفعوا موقفا، 

عندئآدءفjواأممت عزدنت نجن أقثئ> : هق ه ١ ال ق- ٣ ٤ 
هاالعاص بن عمرو بن اف عبد عن [. ١٩٨]الغرة; ألكمإوه ألمنعر 

اكاالماّّأرى حين لإبراهيم قيل لأنه عرفات،؛ ّمبت، )إنما قال: 
ءرف،(رى.

هالنسر ابن )ست ء-الت يرثي، أبي بن اق بد عن -  ٣٥
مواسمراقي رتجظم4 قنلأين آن •4؛^^ عكمحفم ؤليس ث يفرأ 

عبما[(رم.]الغرة: الحج« 
[.٢٢٣]الغرة: ثئم4 آئ •ميم مآزا لم رن ءؤماة( : س اش قال - ٣٦

دبرهافي المرأة يأتي الذي )في ت ها العاص بن عمرو بن اش همد عن 
،٠المغرى(أ اللوطية هي ت قال 

هك:، ٥١ال -ق٣٧

بناق، عبال> أل يرحل )جاء قال! يسار، بن عمياء عن [. ٢٢٩]البقرة: 
إنما! ، _lJiيمسها، أن قبل ثلائا امرأى، طلق رحل عن العاص بن عمرو 
قاصي،أنتؤ إنما عمروا بن اممه عبد لي فقال واحل.ّْ البكر طلاق 

غيره(زوجا تنكح حتى تحرمها والثلأُث، تبين، الواحدة 

(.٢٢٩)ا/ْأم الر3اق عد تمر )١( 
ا/أمه.والدرالمثورليوطي (، ١٨٥١)ا/أ0م أبي !بن تمر )٢( 
الرزاقعبد ير ونف(، ١٣٧)وم، لأبن الجامع س القرآن ير نف)٠١( 

(.٣٧٧٨)\ البنان؛/Unجامع في سرى اليان وجامع (، ٢٢٦)
للمبوطيالمثور الدر )٤( 
.٦٦٧/١للمبوطى المثور الدر )٥( 



دّميحأو -ءت*ثوتي ؤتس-افم ٌثدافيا الْلأئيى ؤ • هك اممه ال ق-  ٣٨
المختلةفى محالا )أنهما ه: الزبير وابن عباس ابن عن [. ٢٢٩]١^: 
يملك(للا ما حللق لأته طلاق؛ يلزمها لا محالا؛ زوجها، يطلقها 

٣٩  .JU  جّمئ 'صه: !٥
)جهمحصين بن عمران أتى رحلا )أن ت سحبان بن رافع عن [. ٢٢٩لمحأ: 
عليهوحرت بربه، أثم قال؛ مجلس؟ في ثلاثا امرأته طلق رحل فقال! 

عيبه،بذلك يريد خهته موسى لأبي ذلك فذكر الرحل فانطلق امرأته. 
موصى؛أبو فقال ا وكذا؟ كذا محال حصين بن عمران أن ترى ألا فقال؛ 

ا.نجيد(ر أبي مثل محنيا أكبر، اممه 
كتبأن أمرته )أنها ؛ هاملمة أم عن رافع، بن الله عبد عن - ٤ ٠ 

]البقرة:أز_سءقه (لصثلزت عق ؤ-محفذلوأ بلغت؛ فلما ممحما، لها 
وصلاةالوسطى والصلاة الصلوات على ففلوا راحا اكتب فالت: [، ٢٣٨

ا.قانتين،،(ر ممه وقوموا العصر 

هثابت، بن زيد )كان قال؛ ثابت،، بن زيد بن خارجة عن - ٤ ١ 
،-( بالزاي - [ ٢٠٩]البقرة: ممتيهاه يكش آنمثاب إل يقرأ؛ 

بنمحمد الجليلان التابعيان خهنه ثابت، بن نيد عن القول هذا وروى 

١^^٦،•?،أبو سترينلْ،، 

.nvoللموطي؛/المثور الدر )١( 
.٦٧٦/١لفيوض المثور الدر )٢( 
.٧٢٣/١لفيوض المثور الدر )٣( 
(.١٢٥) ٥٦م/وهب لأبن الجامع من القرآن ير نف)٤( 
(.٣٣١)عبدالرزاق نفير )٥( 
لسىوافان الكثف )٦( 



























جنةفي إياها لأّقينه حرمتها ما بعد تركها ومن القيامة، يوم 
الفردوس«(أم

ٌاش ال ق-  ١٣

بنعمرو بن الله عبد عن [ ٩٠]المائدة؛ سمنه لعلكم ةحيوْ ألثتثن هم ثن 
تعلوالخمر حطيئة أن مكتوب؛ الكتاب في )إنه ء-الت ه، العاص 

الثجر(لشجرتها تعلو كما 
ثإمحاثثالارقأبمنjjJbاقرأقنالإعلث١؛ا_قالافهفيث

بنعمرو بن اممه عبد [ ٩٠ائدة; م]التنيمزه تلكم ثاحيوه آفيلن _)، ثن 
واللاعبالخرير، لحم لككل ة٠انا بالترد )اللاعب قال: ها، العاص 

الخرير(بودك كالمدهن قمار غير من بها 

محسةمحلإبمئ، ٥١ال ق-  ١٠
بنعمرو بن اش عبد •٩[.عن :  oCL*Jl]سمليم لعلكم ثاجيوه آلثتطى ن، تن 

أسرقولأن أمكر، أن من إلي أحب أزني رلأن ت قال ها، العاص 
فيهايعرف لا ساعة عاليه يأتي السكران لأن أسكر؛ أن من إلي أحب 

ربه\".

لاو1تالة:■مة4 ينقر نا ألر صيث عوم يمم وإلثي١لأ ؤ هك؛ ممه ١ ل ؛١ - ١ ٦ 
أن.تا أءاو،مأرقم؛ بن زيد يا قال؛ )أنه نجهتع؛ عباس ابن عن ؛!• ٩٦

؛زعم،ل قال- فردهن؟ حرام وهو نعام بيضات له أهدي ه اممه رسول 

Iir/rالمتري الدر ني والموطي (، ٦٧٤٤) ١١٩٦حاتم؛/أبي ابن تمر )١( 
\.Ar/rللميوطي الخترر الدر )٢( 
لالموْليالخترر الدر )٣( 
\.UU/rليوطي الخترر الدر )٤( 
٢.r/\٠ للسوطى الخترر الدر )٥( 



غ؛دصف؛؛م

ند٣إن أشة مثزأثق لا ادئ يتآ؛ا ؤ ٌ اش ال ق-  ١٧
محثه ه ظ محأ ثن ١^٠^ ثأد ج م ثثوأ  OUئثهأ 

كانوا)إن قال! خهتع، وقاص أبي بن سعد عن [• ١٠١]المائدة؛ حفره 
يحرمحتى ألون ييزالون فما حلال، لهم وهو الشيء عن ألون لي

مه(له.وقعوا عليهم حرم ؤإذا عليهم، 
أينأيمن » jAaءابما آزل رما آممهر أق»نيم عيش ول ت هق اممه ال ق- ١ ٨ 

نبد زيرأ )ق[. ١١٤ائ_اوْ: ]ال_مو»اق وءائا لائتا عيدا 
-الجمع على - ؤآحرنا لأولما ه: ثابت 

أعنذوفإلثايرأ هك ءآتت مَ،يم أن ينمدش آث، هال الاشجقت بما-ق
هلتمكنت إن بحي ل لإس ما آقول أن ك ق^_دا ما سجحمك دوي بن إللهيث ولف 
دة؛م__أئ]اله الغيوب علم أتت إJاائ، مسك ؤ ما لتلؤ ولا مسى ق مآ تلمم يميمثم ثد 
الناسأشد )إن دالت ها، العاص بن عمرو بن الله عبل• عن [. ١١٦

وآلوالمنافقون المائدة أصحاب من كفر من القيامة يوم عذابا 
فرءون(رم.

الأنعام!سورة أو 
مسهعق َةب س ئل وأيو?؛وأ ماِفي نتن ؤءل هث؛ افه ال ق- ١ 

الههم حيزوأ آؤمنت\ فيه ريب لأ آلإنثت ض إق لج-ععةمحإ أؤنعه 
رحمة؛مائة فص )إن قال! عمرو بن عبدافه عن [ ١١٢]الأنعام: يؤهو؛ىيم 

يورالمثور الدر )١( 
.١٢٦؛/لسى والمان اصف )٢( 
للموطيالمثور والدر (، ١٣٠٢٥)١\اص سري المان جامع )٣( 



ينو_________ؤ،جه^ؤِؤهلأك
والإنسالجن بها يتراحم الدنسا، أهل إلى واحدة رحمة منها فاهبهل 
الهواء،بين وما وهوامها الأرض ودواب الماء وحيتان ماء الومحنائر 

احتلجالقيامة يوم كان إذا حتى رحمة؛ عين وتتسنا عنده واحتزن 
فيفجعلها عنده ما إلى فحواها الدنيا أهل إلى أهطها كان التي الرحمة 

الجة(را،.أهل وعالي الجة أهل قلوب 
آلمنيتلأماض 0وئثةآأبهو لا آلسس< مثايح ؤره-نء هث• الله ال ق- ٢ 

ولا؛١٥^،رنف ولا أ'لمتيفي ؤلقت ؤ، حثت ولا بمينها إلأ ورثو ين ممثل وما وآبمي 
ها،العاص بن عمرو بن اض ب .عن [ ٥٩تالأنعام: إلأؤ،كفمح4 

ظهرواأنهم لو ما الجن من الرابعة وفوق الثالثة الأرض تحت )إن هال! 
منحاتم زواياه من زاؤية كل على نورا، معه تروا لم _؛ لكم عنى: ي- 

كلفي إليه اض يبعث الملائكة، من مالك حاتم كل على اف، خواتيم 
.عندك( يما احتفغل أن عنده من مل؛كا يوم 

معهاحميعا الأنعام سورة )نزلتا فال! خهنه، ححيفة أبي عن ء ٣ 
لالأ;عام:أهٍكنه ؤن)زأناألآإيا إلا: زكية كلها مالك، ألف سمون 

•مدنية(لم فانها [ ١١١
ومتين،ديهظم دقتأ إن آؤنثه ذ/ آثغي ورلإكك ؤ : س اف قال - ٤ 

عن[• ١٢"ا']الأن-مام:ءا->ثؤىه مزر دركن ين آشأيتكم ثانكآء'كتا بمديظم من 
يقرأ:كان )أنه خهء: نابت، بن زيد أبيه عن ثابت،، بن زيد بن خارجة 

ءاحرين"آرمقوم ررمحرية 

.roifrللميوطي المتنور وانمر (، ١٣١٠٦) ١١/٢٧vسرى او؛أن جامع )١( 
.YVA/rللمسوطي الخثور والدر (، ٧٣٧٠) ١٣٠٤حاتم؛/ايي ابن شر )٢( 
Mi/yللتوطي الخثور الدر )٣( 
ا/ا،أ"آ.والكشفوالمانص (، ١٢٧) oU/yوهب لأبن الجا.ع تمر\م\0من )٤( 



خ؛يصمي

أنإلا بملثئه7 طاءمِ ءك محزن 1جمإلأ آ ق لن لا ^٥١، ه: اممه قال - ٠ 
يدءه ؛jj Jأهل مما آو يجس ئؤ اؤحرم نحم آو منهو.ثا دما ؤ سنع ق؛فيث■ 

بنحالد عن [. ١٤٥]الأنعام: قبمءوه عدور وؤك عاد؛ن ولأ عثر آصظز ئش 
بأرنبحاء رجلا وأن بالصفاح، كان عمرو بن الله عبد )أن الحويرث! 

وهوه اللص رسول إلى بها جيء قد قال! تقول؟ ما له! فقال صادها قد 
رتحيض(ل أنها وزعم أكلها عن ينه ولم يأكلها فلم جالس 

عن[. ١٥٥]الأنعام: ه بجاه،أني آزئ كتث وم ٦-قالاللههفي: 
كر'ل'دلكم كائن القرآن هذا )إن قال: ه، الأشعري موسى أبي 

يوردالقرآن؛ تتبعوا إن فانكم واتبعوه؛ فتحلموه وزرا، عليكم وكائن 
بوردكمحتى أقفالكم في يزج القرآن؛ يتبعكم ؤإن الجنة، رياض بكم 
الار(رآلإل 

هثمجأوهَهأوثاِثالالأهٌ ب_ق
أوتل ين ءامنث، ز إبمما دمثا يفع لأ رش ءاقت بمص أل بجم رقى ءاثت بمص 

بنافه عبد عن [• ١٠٨ام: لأن_م١ ] ه •سظرو0 إثا آثيتأ قلب حقا إبملإ؛ا ؤآ 'ّةسبمثا 
ذهبمغربها من الثس طيت )إذا قال: ها، العاص بن عمرو 
فيله من فيقول: ؤلهرْ على فيحمله تخرب فيكنزه المال إلى الرجل 
إلىفيجيء منه، يقبل فلا ا ا بالأمس يه جستا أفلا له: فيقال هذه؟ 

أرك(لم ليتني ويقول: الأرض به فيضرب احتقره الذي المكان 
ياؤث-أو غث ه آو آلثليئ يأتيهن أن للأ ئق: فه ١ ل شآ - ٨ 

TUI/Y"يوطي ألالمثور الدر )١( 
"].Av/irللسوش المثور الدر )٢( 
.٤٠للسوطىالمثور الدر )"١( 



أو٠؛^، ين ءامنث ع(' ز إيثما ثثا يني لا رش ءايثت بمص أي، يوم رش ءاينت بمص 
بناش عبد عن [. ١٥٨ت لالأنعام مننظؤوزه إنا آنثثبيأ ئل حمآ إيعتغت[ ئ" َةن£، 
الرحليموت ما ومأجوج يأجوج )إن قال: ه، العاص بن عمرو 

ماأمم ثلاث ورائهم من ؤإن فصاعدا، ألم، صلبه من له يولد حتى منهم 
إذاالشمس ؤإن وتاؤص، وتأؤيل لئ، منتعالى، اممه إلا عدتهم يعلم 

لمفتساجدة حزت غربت، فإذا كلهم، الخلق أبصرها يوم كل محللعت 
لهايزذن فلا الثالثة ثم ، ٧ فلا؛وذن تستاذن ثم ب، Jؤذن فلا تأذن وت

إذاحتى لها يؤذن فلا بعيد، والمدى ينظروني عبادك إن ردّ، يا فتقول: 
فتطالعغربن،، حيث من اطلعي : لهاقيل ثلاث أو ليلتين قدر كان 

الآيات!ءؤلأأبثعساأول بلغنا فيما وهي كلهم، الأرض أهل فيراها 
اتءارنئمح;اثئ؛نئثيم(>".

محالأأتئ3تثنمجاذأذهآنض
أوؤل، ثن ءامثث، ظن ز إبمما مسا يفع لا رش، ءاثي، بمم، أي، يرم رك ءاثي، بممن، 

L]![•نئظرونه إنا أثفبيأ نل ح؛رأ ابمثغتا ؤآ َةثن،  jt jS ، ;بنعبداض عن [, ١٥٨
مللثه،في منفلومات حنزات )الايات قال: ها، الخاص بن عمرو 
بعصا(بعفهن فتح لك، الانقهي 

الأعراف!محورة ءو 

ولأصاعه ئنتآحروث لا لبملهم أثوأجن؛ياجاء ؤو,لتكل هق: اف ال ق- ١ 
أبيه،عن، لبيبة، بن الرحمن، عبد بن يمي عن، ^ ٣٤تالآءراف• بممحمت؟اب 

مأ/ها،م.الدرالمثورللسيوطي )١( 
؟i/r.rللسوطى المثري الدر )٢( 



ينينلي إن رب؛ يا فقال: خؤنه وقاص أبي بن معد )حاء I نال ، جدْ عن 
«منة( عشرين الموت عنه فأحر يبلغوا، حتى الموت عُي ناحر صغارا 

الاضٌأ-ن

)إنقال: ها، العاص بن عمرو بن الله عبد عن ٨[. آلنم4مئ4 
أحضرانثوبان عليه العرش من مح قفي موقما هو اممه من لائم 
منإلى لينظر الجنة إلى ولدم من به ينطلق من إلى يننلر سحوق كأنه 

منرجل إلى نغلر إذا ذلك على آدم مينا النار، إلى ولدم من به ينطلق 
أحمد؛يا أحمد يا آدمI فينادي النار إلى به ينهللق ه محمد أمة 

إلىبه ينهللق أمتك من رحل هدا I فيقول البشر، أبا يا لبيلث، ت فيقول 
قفوا،ريي رمحل يا وأقول! الملائكة أثر في وأمؤع المئزر فأشد النارإ 

ماونفعل أمرنا ما اممه نعصى لا الدين الشداد الغلامحل نحن I فيقولون 
العرشواستقبل اليرى بيده لحيته على نص ه المى أص فإذا نؤمر، 

النداءقياني أمتى في تخزيني لا أن وعدنني فد رب يا ت فيقول بوجهه 
المقام(إلى العبد هدا وردوا محمدا أطيعوا العرش! عند من 

محقلأ ءاثم وخمه ص^زعا وظ' ؤآذءوأ : هث ارله ال ئ- ٣ 
اللهميقول! ابنه سمع )أنه ! مغفل بن الله عبد عن [• ٥٥لالأءرافت 

بؤأي فقال! دحلتها، إذا الجنة يمين ص الأبيض القصر أسمالك إني 
سيكونيقول! الض. سممعت، فإني النار؛ من به وتعوذ الجنة الله نل 

والهلهور(رالدعاء في يعتدون قوم الأمة هده في 

.٤٤٩/٣للتوطي التنور الدر )١( 
مآ/اآأ.المئورللسوطي الدر )٢( 
حميد.بن عبد عن نقلا ،  ٤٧٦/٣للسيوطي المنثور الدر )٣( 



أونوقلننادؤ يثا وآلمنث> يأثثت ؤ ؛ %في الثه ال ف- ٤
بنعمرو بن عبداض عن [. ٧٢]الأعراف: ^ ^١^^١٥ما وه 

بمنارةمعلمة كانت مرآة أربعة؛ الدنيا )عجائب محال! ها، العاص 
وبينهماهكلبتية يالقمن فيبصر تحتها الجالس يجلس فكان الاسكندرية 

كدابكفه قائلا الأندلس بأرض نحاس من كان وفرس البحر، عرض 
أكلتهإلا أحد البلاد تلك  tlajفلا - لك مخلفي ليي أي - يده باسهلا 

فإذاعاد، بأرض نحاس من راكب عليهأ نحاس من ومنارة النمل، 
فيوصبوا وسقوا الناس فشرب الماء منه ههلل الحرم؛ الأشهر كانت 

سوشجرة الماء، ذللث، انمهلمر الحرم؛ الأشهر انقهلمت فإذا الحياض، 
الزيتون؛أوان كان إذا رومية بأرض نحاس من سودانية عليها نحاس 

العلياراتمن سودانية كل فتجيء نحاس من التي السودانية صفرت 
تلكعلى تلقيه حتى بمنقارها ونيتونة برحليها زيتونتين زيتونات ؛ثاديثا 

وسرجهملأيامهم يكفيهم ما رومية أهل فعصر النحاس السودانية 
قا؛ل(را،.إلى شتويتهم 

ومتحترن، وسالم أبممغطم لخد وهال عمم •' هث اش فال - ٥ 
خهتع،الأشعري موسى أبي عن لالأءراف؛؟لأ[. أشاع؛ركه محمن لا وثكن ثم 

حتىذراعا، ستين فوجدته الناقة محير فن.رءت، ثمود أرض )أتيت قال! 
ماؤيدخرون الماء من شاووا ما فيشربون يومهم كان الغن. كان إذا 

ثصيفالناقة وكانت، ودعة، سعة في ذلك س فهم الناقة، ليوم ئاووا 
فتهبهلوإبلهم وأبقارهم أغنامهم منها فتهرب الوادي بغلهر الحر كان إذا 

فيتشتو رأتها إذا منها تفر والمواشي وحدبه، حرم في الوادي طن إلى 
البردفي الوادي فلهر إلى مواشيهم فتهرب الشتاء، كان إذا الوادي بطن 

؛.AA/T"للسيوش المثور الدر 



^^ا-يب_ري
فيمامراتعها وكانت والاختبار للبلاء بمواسيهم ذللث، قاصر والجدب،، 

ذللثجفكبر الحجر، واد مع ترعى ذلك، كل وحمى، الجناب، يزعمون 
علىفاجمعوا الناقة عقر على ذللثؤ وحملهم ربهم أمر عن فعتوا عليهم 
تكنىمجلز بن غنم ست، عنيزة لها يقال ثمود من امرأة وكانت، ، عقرها 

عمر،بن ذوءاب امرأة ولكنت المهل، ابن عيد بني من وهي غنم أم 
منمال ذاُتج وكانت، ان، حبناتف ذاُتؤ وكانت، متة، عجوزا وكانت، 

بنالممحيا تا بنصدوف، ! لهايقال أخرى وامرأة وغنم، وبقر إبل 
الأول،الزمن في أوثانهم وصاحب عبيد، بني سيد المحيا بن زهير 
المحبا(أا،.وادي له: يقال الوادي وكان 
ألأنقىدقنع،ؤل َ؛ائوأ ألومك ما • ه اض ال ف- ٦ 

بنعمرو بن عبداه عن [• ١٣٧]الأء-مّاذ،; فأ4 بنركا أب، دمءثا 
ولنخرابا، وأبعده ترابا، اف أرض أؤليب )مصر قال: ها، العاص 

بركة(أأا.الأرصين من شيء في دام ما بركة فيها يزال 
آ'لأرنيمشنه بإقنمتول مانوأ ١^-؛^- ألموم ؤو١وقا قق: اف ال ن— ٧ 

بنعمرو بن عبداه عن [. ١٣٧]الأء_راف: بنركا آؤ، ومعمةثا 
الهليرصورة على صور؛ خس على الدنيا )خلمت، قال: ئؤئا العاصي 

والمدرواليمن، والمدينة مكة فالرأس ودنه، وجناحيه وصدره برأسه 
والهند،ند الالأيسر والجناح العراق، الأيمن والجناح ومصر، الشام 

العليرفي ما وثر الشمس، مغرب، إلى الحمام ذات، من والذنبا 
الدو(رم.

.rorfiلص وانان الكشف )١( 
.0Y\/rللموطى المثور الدر )٢( 
م/ام0.للسوش المثير الدر )٣( 



آ'لأرنيبنميتول كُوأ هؤك آلقوم • هث اف ق—ال - ٨
بنعمرو بن اض عبد عن [. ١٣٧لالأء_راف: ي؛ا4 آؤ.عوكآ وهم؛ها 
لحقإلا مؤمن فيه سقى لا نمال الاس على ربأتي ءالت ه، العاص 

؛الثام(را،.
ءاثتو١لدم نألمثائ وألثثل وأ-لثإد ^٥١١، ٠١٢عنيم ؤفأَزسلنا ت جؤ الله نال - ٩ 

بناممه د بع.عن [ ١٣٣]الأء_راف: ممثثت 
لتأرملما فانها القفايع؛ تقتلوا )لا قال: ه، العاص بن عمرو 

بذلكطلست نار فيه تنور في فوير منها صفيع انطلق فرعون آل على 
/التسيح(ل تعيقهن وجعل الماء نعلمه شيء أبرد اض فابدلهن الله مرصاه 

آ'لأرنيمشثيؤح ممعموذ '؛نوأ ٢^؛^. ألقوم ^^؛^١ • هلث الله ال ق- ١ ٠ 
ه،منيان أبي بن معاوية عن [. ١٣٧دمهاهمئثكابجا4 

الفراتإلى العريش من أعمر ه: لإبراهيم قال ربك )إن قال: 
الض؛ف(رم.وقرى اختن من أول وكان المباركة، الأرض 

ّوخضوأناين آصعلت-تلئ، إف ينموّئ ؤدال : هث افه ال ق- ١ ١ 
أبيبن معيد عن [. ١٤٤]الأعراف: ه.آ:اسق،هئاءيىه 

همحمد صفة عن أخبرني لكعب: قال عمرو بن طه ا عبد )أن هلال؛ 
افهيحمدون حمالون وأمته أحمد أن افه كتاب في أحدهم قال: وأمته؟ 

كلفي افه بحون يشرف، كل على افه يكبرون وشر، خر كل على 
علىالمحل كدوي صلاتهم في دوي لهم الماء حو في نداوهم منزل، 

؛،.^AYلييوطي المثور الدر )١( 
مأأْ.للميرض المنثور والدر (، ٨٨٧٩) o١o٤٨/حاتم أبي ابن ■نمر )٢( 
^UY>،،للميوطى المنتور الدر )٣( 



^^يزدصف؛؛م

القتالفي ويصمون الملائكة، كحقوق صلاتهم في يحفون الصخر، 
أيديهمبين الملائكة كاست، افه محبيل في غروا إذا الصلاة، في كمفوفهم 

اللهكان الله سبيل في الصم، حضروا إذا شداد، برماح حلمهم ومن 
حتىأبدا زحما يتأحرون لا وكورها، على ور النتظل كما مقللا عليهم 

ز.(أ حبريل يحضرهم 
إداهدآألأجمة وؤ ■صثنث ألديا دنذ» لناق وأيتكب ؤ ت هك افه ال ف- ١ ٢ 
ِلؤتيسةفتما سو َةل وسعيئ، وتحني آكآء مذ دء أييب عدلبجا قال إيأى 

نع[. ١٥٦]الأء__راف: ِوينونه يثانينا هم رأقن اليفوء محبجمث بئمف 
الأمةهده أن الكتب، في )أحد قال! ه، العاص بن عمرو بن افه عبد 

مناممه ذكر إلى أمؤع ولهم وكرها، الحمامة تحب كما اطه ذكر تحب 
إلييم>مم؛وتها(ء".الإل 

فآ;١^؛^: قل اطه ال ف-  ١٣
،خهنه جندي-V بن سمرة عن الشخير، بن العلاء أبى عن [. ١٩٠لالأءراف؛ 

ا.الحاراث،(ل عبد ابنه آدم رممى قال؛ 
إذاءاي،:منامح

يسار،بن اطه عبد بن ّاليهل عن [. ٢٠١]الأعراف: ئدءءكثوأؤد١هممزويىيم 
منمحنانفط هم م،رإدا يقول؛ نجهبه الزبير بن عبداطه معت، رمقال؛ 

الشيْلان-امالوا(ر؛ا.

.٥٥٨^١٢لليوطي المنثور الور )١( 
مآ/امه.الدرالمثورللتوطي )٢( 
(.١٥٥١٥سري'آا/.ا"آ)اJLن ي )٣( 
١.. A/Vلسي والمان واصف (، ٨٦٩٦) ١٦٤١ْ/حانم أبي ابن نفير )٤( 



الأنفال;سورة *'؛'* 
 ١ -l  i ءاموأأك!ث ثكوا م،تمحأ أؤ أتأتكت إق ره ك هل; ض ١ و

حقليغبم آيعن؛افي محرق ءاصمبجأ أؤمن َقثوأ اومى ضس ؤ <ثأفي 
رياأبي■ قال قال- حنيف بن مهل بن أمامة أبي عن [ ١٢

فيقعالمشرك رأس إلى يمه بليشير أحدنا وان بدر يوم رأيتنا لقد بني؛ 
٠اليف( إليه يصل أن قبل حده عن رأسه 

عن•١"[• لالأذف-الت ه قوآ تن أسّتثانث> ما وآعذوألهم ؤ هل• اممه قال - ٢ 
-حتر من أو - حير فإنه بالرمي؛ رعليكم قال؛ ه معد 

يآقمثؤ،وؤق ييهدوأ وثاموأ بمد بث ءاموأ ؤو\ؤ-خ؛ الاشهث; ّا_ق
عنلالأنغال:هم>[. ^ عيم شء أثت0لإر إل آس كف ذ يعمن أوق بمممم أمحرحاءّ وأوانا 

هالص من أحدهما سمع ه المرام بن والزبير ذر أبا )أن ت التجئ 
هذهأنزلت متى لصاحبه; فقال الجمعة، يوم النبر على وهو يقرأها آية 

فأتىلك، حمعة لا الخطاب: بن عمر له قال صلاته؛ قضى فلما الأية؟ 
عمر(صدق فقال; له، ذلك، فيكر ه التي 

التوبة;سورة أو 

سورةهي التوبة سورة مون نرالتي، قال• ءجه4، حديقة عن - ١ 
كنامما منها تقرؤون ولا منه، نالت، إلا أحدا تركت، ما وافه المداب؛ 

ربعها(إلا نقرأ 

.rr/iللميوطي المثور ١^ )١( 
.لليوطي؛/٧٨المثور الدر )٢( 
\.y\liللتوطي المثور الدر )٣( 
لشوطي؛/•آدالمثور الدر )٤( 



التوية(محورة يعنى ثلثها تقرؤون )ما ت قال تجهنه حديقة عن — ٢

ثيأم أثوبِ ولا أؤ _محمح لا ^^١١^ اشٌ ن_ال - ٣ 
حئألخكثب أودرا من ألحؤ دين يدِزى ولا ورثوقم أثث حثزم ما ;مون 
تخهنه شعبة بن المغيرة عن [. ٢٩]التوبة: هvتعروىه وهم يد ألحراةمن بمكوأ 
إلىأدعوك له! فقال تدعو؟ إلام رمتم؛ له فقال رمتم إلى بعث )أنه 

أبيت؟فان قال! علينا، ما وعليك لما ما فلك أسلت؛ فان الإسلام، 
أماله قل لمرجمانه: فقال: صاغر! وأنتر يد عن الجزية فتعتلي قال: 

وأنتتعطيها قال: صاغر؟ وأنت قولك فما عرفتها، فقد الجزية إعطاء 
رأسلأؤ(على والسوط جالس وأنا قائم 

:بمانهمِبها دق؛ؤنم جهشر ثاي ؤ، عقها نح-ما ^^٢ • ه اض ال ق- ٤ 
ة؛توب]الدك؛خرته كم ما هذمحقوأ لأنفسك "؛تكريم ما هنذا رهلهورط 

منمع يه ذر أبو )كان ال: قأومحي، بن ثداد عن [. ٣٠
فيهيرخص ثم باديته إلى يخرج نم الشدة فيه الأمر اض. رسول 
الأمرذللث، في اهه. رسول من فيحففل ذللخ، بحد اممه. رسول 

قبلم0ع الذي الأول بالأمر ذر أبو فيأخذ ذر؛ أبو يمحها فلا الرحمة 
ذلاك(رم.

بمثوزه^١٧ إوم!١ ى ثوؤأ كي ؤ الاضهلغ: ه-ق
بالبصرةالماس حقلمتط )أنه : ٥٠الأمحمحري موسى أبي عن [. ٨٢]اكوبة: 
يبكونالمار أهل فان ، فتباكواشكوا لم فان اكوا؛ الماس أيها ا فقال: 

\.y\liكوش المتنور الدر )١( 
للميوضالمثور الدر )٢( 
؛,؛/YAللسوطى المثور الدر )٣( 



فنالفيهأ أجرى لو حتى الدماء يبكون ثم تنقطع، حتى الدمؤع 
لمت(لا،.

َسآلأوزف ؤوأل؛~لج0 ■' نرأ )أنه ه■' الخطاب بن عمر عن - ٦ 
ولمالأنصار، فرفع ••١؛؛ لالتو;-ت: إبمم،ه أئعوئم ناؤ!ث نآلأغثاي 

دا-صنتيهآئعوهم ثايت؛ بن زيد له فقال الذين، في الواو يلحق 
المؤمنينأمير نيئ! فمال إا>سه، اؤأائعوهم راالدين١١ عمر؛ فمال 

أبي!فقال ذللثح عن أله ف، كعمب، بن بأبي ائتوني عمر• فقال أعلم، 
آ.أبثا(١ فتابع إدا، فنعم عمر! فقال ح>\-ة1يه، آئعوهم 

\شمص\يؤكلأ_قالافجق: 
بنعمرو بن الله عبد عن [• ١٢٩]التوبة؛ رنآد-ري،أتظيوبم؟ه ؤتحظلؤبمو 

فيينزل والوحي بحئة، مطوق العرش )إن قال! ه، العاص 
اللأمل(رم.

!يوسم، سورة *؛!؛* 

هتذا^؛!;٠٠ ؤهال سجدا لم وحنيإ أأمرمحا عق ١^٥ وري؛ ؤ غق! اممه ال ن- ١ 
قال!ه حديقة عن •١[. •]يوسف: حدا4 ■جعلهارف ئدث بن يأوبدرءبى 

سنة(سبعون لقيه أن إلى جقؤ يعقوب يوث فراق، بين )كان 

للميوطيالمثور الدر )١( 
T"،A/iلفوض المثور والدر (، ١٧١ ١٨) ٤٣٩.  ITAjMسرى  jUlجاْع )٢( 

مردمحئه•وابن المنا-ر ابن ص نقلا 
TYo/iللسوطي المتور الدر )٣( 
.OA؛/(،للسوض المثور الدر )٤( 



تالرعد سورة .

بناض عبد عن ٣[ ; ]الرمد 4 ألألم مد أوى جوؤ قك- اممه قال - ١ 
مائةأربع عام؛ خمسمائة يرة حم)الدنيا I قال تينا، العاصي بن عمرو 

سنة(يرة حمذلك مدة الملمين أيدي قى عمران ومائة حراب، 
رمن محثظؤد -خلمهء وتى ثديه نف؛مت تنفث الاشهفيت 'ا-ء

ومعهإلا آدمي من )ما ئال! >هنه، أمامة أبي عن ؛؛• ١١]الوعد؛ آف4 
(aJLpيقدر لم مما يقيه والاحر عمله، يكتب أحدهما ملكان 
رثمؤبجثوث بجصل أن بج؛ت أس أمر ة دصزث رأق؛ت 4 ت جق اف الط ئ-  ١٠

عمروبن اض عبد )كان قال: قتادة عن [ ٢١]ازعد: وبخامثستءآلإاب4 
اهتاج،قوم مجه إذا حتى حلم ثم ظلم من ليس الحليم إن .طود•' 
وصل،ثم وصل من ليس الوصول، ؤإن عفا، ثم قدر من الحليم ولكن 
المن على وعتلف وصل نم لطع من الوصول ولكن مجازاة، فتلك 

طه(رم

'إبراهيم ورْ ٌه 
شلفعند رنع ذى عز ة يتبق ثن أتكئ إؤآ 4ريآ ت هث اطه —ال ق - ١ 
ألقربثن ثآرريهم ,؛نجم تبموكا ألثاثبم، ثث أفثد؟ ءاجعل آلنلوء شيعإ ربما ٥^^ 
)كانتةالت )قهنع، وقاص أبي بن معد عن [. ٣٧]إُرامم: ثمحدا4 أعلهم 
فلماولدا، منه ترزق لا يهزا معه فمكثت ،صإ إبراهيم تحت ءمحظو سارة 
فغارتءء؛ؤث، إسماعيل له فولدت قبهلية أمة هاجر له وهبت ذلك؛ رأت 

.yحاتم أبي ابن تمر )١(  \K\s ■\(١٢١٠٢
.٣١ا/؛ ذم ن يمي تمر )٢١( 
الدرالمنثورللٍدطى؛/'ا'آا'•< ٣١



أنفحلمت هاحر، على وعتست ها نففي فرحين ها صارة ذلك من 
تبرىأن لك هل هوت إبراهيم لها فقال أشراف، ثلاثة منها تقطع 

والخفض- واحفضيها أذنيها اثفي ت قال أصغ؟ كيف I فقالت، يمينك، 
قرطينأذنيها في ها هاجر فوصعت، بها ذلك ففعالت، _، الخان هو 

فلمحمالا زدتها إنما أراني • هاسارة فقالت، حنا، بهما فازدادت 
إلىفنقلها ، شديدا وحدا غؤإ إبراهيم بها ووحد معها كونه على تقاره 
وقلةبها شغفه من البراق على الشام من يوم كل فى يزورها فكان مكة 

(عنها صبره 

الحجر!ورة سه 

بنالله عبد عن [• ٤٤زال—ح—«>مت ممسو،ره ؤجسزء هل! افه فال ء ١ 
شرإلا يدخله لا سجنا المار في )إن نال: ه، العاص بن عمرو 

المار(فيه وتلفح نار، وجدرانه نار، وسقفه نار، قراره الأشرار، 
Iالحل ورة سه 

بناممه عبد عن [. ٢٣زانمل: اكصن^ محت لا ؤِإثم هق: اطه قال - ١ 
ضر(لم.القدس حفلرة يدخل )لا قال: ه، العاص بن عمرو 
عدابادرذزدثهم آس سيل عن دنكذوإ َكمحأ آث؛دنتن ؤ هث؛ اطه ال ق- ٢ 

قال•!ها عمرو بن افه عبد عن [ ٨٨زال—حل• ذا-ورقيم هتكامأ يا ألمدق 
الثختإ(كأعناق أعناقها وعقارب حيات فيها سواحل لجهنم )إن 

.0٤٦إلييوطي المنثور الدر )١( 
ه/ما/.والدرالمثورللتوطي (، ١٢٣٩٨) ٦٦٦٦^حاتم أبي تمراين )٢( 
ه/أ؟ا.الدرالمتنورللٍوطي )٣( 
ه/بها.للتوطي والدرالمثور سرى المان جامع )٤( 



يدٌتي؛لي

!لإسراء ا سورة ءأئ 

ألأتيلؤ، لنئسد0 أوثق ؤر إتمجءيز بلإ إق ؤتجنثآ ؤ I غق افه ال ف- ١ 
ار،يبن إسحاق بن محمد عن ٤[. زالاسداء: 

بعدإليها وعادوا الشام، عمرت ما بعد إسرائيل بني عن )كثر ثال! 
الأحداثيحدثون ذللث، بعد فجعلوا منها، ومسهم إياها بختنصر إحراب 

وفريئاالأنبياء فيهم اطه وبعث، عليهم، فه ا ويتوب، ؤهق عزير مهاللثط بعد 
أنبيائهممن فيهم اش ؛عث، من آحر كان حتى يقتلون، وفريقا يكذبون 

بممك،وقتل زكريا فمات داود، آل بيت من وكانوا وعبس ويحنى زكريا 
أختهواسة الزبير، بن اطه عبد قول في ابنته نكاح عن المللث، رغبة بسبب 

ءثاس(لا/ابن قول في أخيه وابنة السيئ، قول في 
بمننأهو؛ألنإدن إباء إلا ثبدوأ ألا يه ومش ؤ • قق اض ال ق- ٢ 

محمدا)حث )والذي قال! )جهتع، سلام بن اطه عبد عن [• ٢٣]الأمراءت 
؛ذللت،فتهلفئ أباك يمل كان من تقعلع لا الأه! كتاب، لفي إنه بالحق 

نورك(رأ،.
مئضبمينأإما وأثو؛إنتي خاياْ شبمدوأإلا ؤغكأي هق ١طه قال - ٣ 
محولالهما وقل ومره_عا ولا أف قعا ئنل ٥^٠ َؤلآهما آؤ د٠دهما ^ل٩ءكار عندق 

حقما له! قيل )أنه نجهته! حبل ين معاذ عن [• ٢٣]الإسراء: ًكياثايم 
أديت،ما ومالك،؛ أهللث، من خرجت، لو قال! الولد على الوالد 

حقهما(رم.

l/؛A.للتحلي والبيان الكنف )١( 
0إ0\^.للميوض المثور الJر )٢( 
للميوزالعثور اوور )٣( 



إلاّيى؛ ثن وك يزآ رش مأمحلأس ألثجع ألمرث ثم وج هق؛ ممه ا ل ق—1 - ٤
نع[• ٤٤]الإمحراء؛ عفؤيإه ميما ماث إيم ئخيءٌءم ئممهؤن لا 3ؤئ! ة■.؛■" بغ 
فإنالقفالج؛ تقتلوا )لا ،; JLiه، العاص بن عمرو بن اف عبد 

٠تبث^( اصوايها 

ممامارك يعنك أن عسئ ك ياذلق يه، ئثهجن أين ودس هق الله قال - ٥ 
.محمدا )إن ت فال خهنه، ملام بن اممه عبد عن [ ٧٩]الإسراء: مملمحداه 

ينكروتعالى، تبارك الرب يدي بين الرب كرمي على القيامة يوم 
معه(إياه إقعاده 

يع،لك ؤن لا م إثك أنتآ لد.ه_إ0 شتا ؛ قك اطة ال ق- ٦ 
)لاI ه العاص بن عمرو بن اممه عبد عن [ ٨٦]الإسراء: وضلا4 عفنا 
العرشحول دوي له نزل، حيث من القرآن يرفع حتى الساعة تقوم 

•بعمل ولا أتلى ت يقول النحل كدوي 
الكهف:ورة سه 

ثرالصنلثتت ؤآثقينت ألديآ الحييق مأل-شازبمه لمال آ ُؤ • هك اينه ال ف— ١ 
ها،العاص ن عمرو ن عبداه عن [• ٤٦]الكهف: أملاه ؤثر مإبا رش عند 

أحبأكر، واف اه إلا إله ولا ه والخد اه مبحان أقول )لأن قال: 
خيل؛أرّانها(لأ/من عدتها على أحمل أن من إلئ 

.r^y/oلييوطي المترو الJر )١( 
.orr/\AjU\جامع )٢( 
ْ/ْم.للموطي المترو الدر )٣( 
ه/آهمآ.ليمرض المترو الدر )٤( 



زالميحتت ؤإدنصنت آنثتوة؛لريا ؤآتنؤذزينة و<  ٥١ؤ I هث ض ١ ال ق— ٢

)كناقال• ، لميب ١ بن سعيد عن [. ٤٦ت أملاه يجر مإبا يبما يد 
محكتتيفي قلن لقد فقال! سكتة فكت رجهّه وقاص أيي بن سعد عند 
قلت؛قال! قالت؟ وما له! قلنا ا والمرات النيل سقى مما حيرا هذْ 

أكبر(را/واه اض إلا إله ولا ض والحمد الله سبحان 
للخفرحان لما )أنه خهتع؛ حديقة عن مقاتل، عن - ٣ 

لأتيتصبرت لو موسى؛ يا الخفر! له قال يفترقا؛ أن وموسى 
فقالفراقه. على مومحى فبكى قال! رأيت. مما أءجسا عجيبة ألف على 

اجعلموس؛ يا الخفر! له قال اض. نبي يا أوصني للخفر! موسى 
فيالخوف تأمن ولا ، لا فيما تخض ولا معادك، في همك 
قدرتك،في الإحسان تذر ولا ، حوفالث، في الأمن من تيأس ولا أمنك، 
لهئال الله. رحمك زدني موسى! له قال عاقثتلثا. في الأمور وتدبر 

عمرك،من بقي فيما والتفريهل بنمك، والإعجاب إياك الخفر! 
لهقال الاه. رحمك زدني موسى! له قال عنلثا. يغفل لا من واحذر 

غيرس نفحك ولا حاجة، غير في تمس ولا واللجاجة، إياك الخضر! 
علىوابلئا الندم، يعل. يخهلاياهم الخامحكين من أحدا تعترف ولا عجسا، 

اللهفأتم الوصية في أبلغمت قد موسى! له قال عمران. ابن يا حهليئتك 
الخفر!له قال عدوه. من وكلأك رحمته، فى وغمرك نعمته، ءاليك، 
وه،اممه فى إلا والغضب إياك موسى! له قال موسى• يا فاومحنى آمثن، 

لدنياتبغض ولا لدنيا، تحب ولا هث، اممه فى إلا أحد عن ترض ولا 
فيأبلغت، قد الخفر! قال الكفر. فى وتدحلك الإيمان من تخرجالث، 

xu/oللسوطى المثير الدر 



إلىوحثبك أمرك، في السرور وأراك طاعته، على اض  siljLpliالوصية 
حلوسهما فبينما آمين• موصى• له فال، فقاله. من عليك وأوصع حلقه، 

نقرتين،البحر من بمنقارها فنقرت خطافة انقضت، إذ البحر حل محا على 
لهقال البحر؟ من نقص ما تعلم هل اممه؛ نبي يا للخضر: موسى قال 

اف؛نبي يا للخضر: موصى قال لأحبرتالث،. فيه نراد ما لولا الخضر: 
شيءمن ما موسى؛ يا نعم الخضر: له فال بركة؟ فيه ليس شيء من هل 
قالالماس. لفنى ذللثؤ ولولا ومدتهم، العباد آحال حلا ما بركة وفيه إلا 

يزادفلا منه ينقص محيء كل لأن الخضر: له قال ذللثؤ؟ وكيف، مومحمى: 
هلاممه أعطاك محيء أي أحل من افه؛ نبي يا موسى: له قال ينقهلمر. فيه 
فيما على واطلمت، ، غبؤُ اممه أل نحتى تمومحت، لا أن العباد بين من 

بالصبرموسى؛ يا الخضر: له قال هث؟ا اش بعين تنثلر العباد قلويت، 
الالملب، ومحلامة نعمته، في هل لله والشكر هق، افه معصية عن 

أحدا(اق دون أرجو ولا أحاف، 
ه■ثئؤ عني> ؤ، هاني، وثJها ألئتسن ممي، يإ إدا حؤي ؤ : هق ض ا ل ا ق— ٤ 

حامة(: ٥٠٤)الزبير بن اممه عبد )قرأ !!. ٨٦: ]التكهم،
أ/تيفيهؤ،  ojxJt*ؤملمج يلمح إن ينداألمخن ٠ؤءازأ : هث اغ ال ق- ٠ 

هعمرو بن اق عجل م، مطعم، بن حجير بن نافع عن أوا• ]الكبمف: 
مايجامعون اء ون، شاءواما يلثمون أنهار لهم ومأجوج ريأحوج قال: 

ذريتهمن ترك إلا رجل يموتا ولا شاءوا، ما يلقمون وشجر شاءوا، 
ضاءدا(لم.ألفا 

.٥١مقاتل )؛(تمر 
.I١٩/•لسى وايان الكثف )٢( 
سري؛ji ijجامع )٣( 



آ'محفيهؤ، مثسدؤذ ثيلمح يأجؤج إن ألميز ينذل ^٥١^١ •' هث اممه قال — ٦
)ماقال: يهنه ملام بن اض عبد عن ميمون، بن عمرو عن [ ٩٤]الكهف: 

لصلبه(ذري ألف ترك إلا ومأجوج ياجوج من رحل مات 
وذؤعدفد؟ت •جعلم ؤبمدري، جآء ب؛ رن( من ندانلمه و  ١٠ؤ هق! ممه ١ سال ق— ٧ 

)إذاقال: ها، العاص بن عمرو بن اض عبد عن [. ٩٨
المسلمينمن ثلثمائة محي مريم ابن عجي كان ومأجوج؛ يأجوج خرج 

عليهمفيلط يهلكهم أن الله فيدعون أمرهم عليهم يشتد بالشام نمر في 
فيرسلمنهم الأرض يطهر أن الله فيدعون منهم، الأرض فتنتن النغم، 

العنقودأن حتى الناس يخصسبا ثم البحر، إلى منهم فسيل ا مهلت الله 
اوت(رأآا.أهل مه يشع 

أكندؤسجئت لم َكاما غلؤأ ءامتؤإ الخي ؤإ0 • هلث لله ا ل ن—ا — ٨ 
ه،ملام بن الله عبد عن معاق(، بن بشر عن لالكهض:ي»ا[. /٤٠^ 
فقلت،:قال: أدم من عليه أكرم حلما يخلق لم هلث الله )إن محال: 

محمولونقوم هم إنما نعم، فقال: هؤ؟ وميكائيل جبريل، من ولا 
و\سم(مكالشص شيء على 

•مريم ورْ ٌه 
هلطالب: أبي بن لجعفر قال المحامي )أن : هاملمة أم عن - ١ 
فقرأنحم، ل؛ قا شيء؟ هن — لله ا من لله ا رسول يعني، — يه ء جا مما محلثا 
أخضلحتى النجاشي فبكى ١[، ]مريم؛ ؤءقهيسس4 مزت صدرا عليه 

؛،.oYA؛/للطبري  dU\جامع )١( 
المنذر.ابن عن نقلا ه/راآُ؛ للمسوطي المنثور الدر )٢( 
؛/؛آب.مقار ضر )٣( 







ين-—-

-ثدم،حقؤ تن نهم وبمتؤج يأجمحج ميمحش إدا ؤ-مكث ّا-ءالاضهكت 
الت)مت فال جابر بن وهب عن [. ٩٦]الأنب؛اء: 

ومننعم؛ قال: هم؟ آدم أمن وماحوج: يأجوج عن عمرو ن الله عبد 
ومنك(وتاؤئس تاؤيل الله؛ إلا عددهم يعلم لا أمم ثلاث بعدهم 

حدُلآصعز ثن نيم ومأجؤح يلمج ثيثت ^١ ؤ-ثق هق: الله فال - ٤ 
*قال ها، العاص بن عمرو ن الله عبد عن [• ٩٦الأسا،■. ل يني-لويكه 
مايجامعون اء ونثاووا، محا يلقون أنهار لهم ومأجوج )يأجوج 
ذؤيتهمن ترك إلا رجل يموت ولا ماووا، ما يلمحون ونجر ثاووا، 

نماءدا(لآ،.

نيحقل نن ننم ؤمأجؤح يأجؤج هيمحت إدا ؤ-حكت ه_قالارلهقق: 
قال:ه، العاص ن عمرو ن الله عبد عن [. ٩٦لالأنس_اء: ماؤزه 

كانهد فيقول: آخرهم ؤيمر دجلة مثل بنهر أولهم يمر ومأجوج )يأجوج 
فماعدا،ذريته من ألثا ترك إلا رجل يموت ولا ماء، مرة النهر هذا فى 

-وناسك وتاؤيل تارص اش؛ إلا عدتهم يعلم ما أمم ثلاثة بحدهم ومن 
أوتاك-(ص.

نالله عبد .عن [ ٩٦زالأنسا،: افه قال . ٦ 

نةّمائة رأس الدنيا كانت مند كان )ما قال; ه، العاص ن عمرو 
ومأجوج(يأجوج فتحت هال! أمر، المائة رأس عند كان إلا 

0ا\0أ.لاووًلي المثور الدر ، A0YV؛/لسرى البيان جامع )١( 
 )Y( ؛/لسري البيان جامعA0YU ، ه/آه؛.للسوطي المثور الدر
0اس.يوًلي والدرالمثورلل، A0YU؛/لسرى البيان جامع )٣( 
لييوطيالمثور والدر (، ١٣٧٣٠) Y٤٦v/Aحاتم أيي ابن ير نف)٤( 



^^؛دصب_ري

تالهج محورة أ••" 

^سأسإةتثإما
)أنمهران; ين صفوان عن لال>ج:بم\[. ه ملحؤث لعأأ==غلم ألخ_ار ؤأئمثؤإ 

فيهافسجد فنزل الحج، صورة البصرة منبر على قرأ يغهئد موصى أبا 
سجدتين(

الاضق وس الننزت ق، لإش مجد آذه اث وآونر ; اضقق ال ٢-ق
[.١٨]الحج: آلناينه ؤحفثرنن ؤآلدؤآب رألثء>ر همآغمال ؤآلقجوم وألممر والثئس 

فيماحي وهو عمرو بن اض عبد على رحل )ص قال: مليكة أبي ابن عن 
القمروهذا الله خشية محن أبكى أن أتعجّبا فقال; يبكى؛ وهو الحجر 

راش!(ر حشية من سكي 
.عن[ ٢٥ه اش ال قء ٣ 

مآكة؛بيولتا أحور من أحن، )من قال; ه، العاص بن عمرو بن اممه عيد 
نانا(ل"آ،.بطه في 1كل إنما 

ٌفوله )في أنس: بن عن - ٤ 
أحثروهأنهم والأنصار؛ المهاحرين عقب من شيخ حدثنا قال; قزه 

فيالقوبة لهم عجل الفيل؛ أصحاب أراد ما به أراد أحد أيما أن 
وحدأنه عنهم فاحبرني أهله. قبل من استحلاله يزني إنما وقال; الدنيا، 

اشم بكتابته; فكان أحدهما، أما المقام؛ في مكتوبان بمكة سهلران 

\إ0ولسى والمان الكشف )١( 
.١٨١٦للسوطى المثور الدر )٢( 
n/؛،Y.للميوطى المثور اليد )٣( 



ومنوالتمر، والمن اللحم أهله محلمام بمكة بيتي وصعت والبركة، 
بهفعلموا الدين هم أهله أن لولا I فال أهله. إلا يحله لا آمنا كان يحله 

أنأحبرني ثم ت قال العذاب. اكذم1 في لهم لعجل علت ف. ما 
قال.تحل يالل|ى منه يتحل أن قبل قال العاصي ابن عمرو بن الله عبد 

وعندهالحرم، به تحل يالله عمد الأول! الكتاب في مكتوبا أحد 
بنالله عبد فنال! الزبير، بن الله وعبد الخهل.اب بن عمر بن الله عبد 

:منهماواحد كل قال ^٥٧ب، ١١بن عمر بن الله وعبد العاص بن عمرو 
ومكن،منها، بد لا حاجة أو معتمرا أو حاجا إلا به قارا ت ل

ذلك(بعد من فاستحل سيئا، يقل فلم الزبير بن الله عبد 
ونيْلومأنذورهم وليومأ دمنهم ثفثؤأ ؤث-ث هل! اممه ال ق- ٥ 

لها،الماص بن عمرو بن الله عبد عن [. ٢٩؛: ]١١٣آلمِ-تي4 ياثيت 
رقبة(عدل كان بالبيت؛ هلاف )من قال! 

كان)أنه خهتع الزبير بن افه عبد عن كنعان، بن وهب عن - ٦ 
يعني[، ٥١]الحج؛ ثحمه -ألمحب أؤكاثا معمين ءايندا ؤة سمأ يقرأ• 

ثطين(رم.
•المؤمنون سورة 

جهنمأهل )إن قال: ه، الماص بن عمرو بن اطه عبد عن - ١ 
أربحينفيدرهم [، ^١٧]الزحرف: ر،ثايم عشا لقضن بمؤث : مالكا ينادون 

.YA/nللموطي المتور والدر (، ١٣٨٧٠)A/؛A؛Y حاتم ابي ابن تمر )١( 
 )Y( ليسوطي المثرر الدرY/Y.؛
عننفلا م1\• لفوًلي المثور والدر (، ١٣٩٩٢) A٢٥٠/• حاتم أبي ابن تمر )٣( 

المنذر.ابن 



^^يصفينِج

ينالونثم [، ٧٧]الزحرف: ءؤإقؤِ ت يجيبهم ثم يجيبهم، لا عاما 
فيذرهم[، ١٠٧ت تالسؤمنرن طثلمووك^>ه ؤ، ظ عد فان يما لمجنا ها ؤ ٠ ربهم 

هنئؤمو0 ؤلإ ف-يا لخثإ ^٥١^ I يجيبهم يم يجيبهم، لا الدنيا مثلي 
والشهيق(الزفير إلا هو وما يعدها، القوم فيئس قال! [. ١٠٨

النور!سورة أو 

ثنسكنلدؤخز ثمهء أتمة امأ ز مإ ألمثمنت تيؤن ؤ}أفيوأ • هلث ض ا ق—ال — ١ 
بنمى عيعن [ ٤ ت _ت_ور لاله أكسقوة هم ؤأثنجك أبدا تمنية لم رملؤأ وي ،١-؛ 

غيري؛أنهد ت قال(يشهده؛ رجل جاءه إذا بكرة أبو )كان قال(؛ عاصم، 
•آ موثمى فهد لمن المفان 

محث:أنماقائآ-قالافٌ 
بنالله عبد )قال، قال،: هلال(، بن حميد .عن ،[ ١٧ولثت،آ'بل4 

قدمهامند هده ؛مدينتكم محيعلة تزل، لم الملائكة إن عثمان! في سلام 
يعودونلا ثم ليدهبون هتالتموه؛ لئن فوالله اليوم، حتى الله رسول، 

سيفؤإن له، يد لا أجذم افه لقي إلا منكم رجل يقتله لا فوالله ، أبدا
يغمدهلا ثم الله لنه ليقتلتموه؛ لثن والله عنكم، مغمودا يزل، لم الله 

مملنبي قتل فما _، القيامة يوم إلى قال: ؤإما أبدا، قال،: إما - عنكم 
ألما(وثلاثون حمسة به قتل إلا خليفة ولا ألما، سبعون به قتل إلا 

الثههفي;ال،ّا-ق

الدرالمئورللوطي)١( 
الدرالمثررللموطي)٢( 
ا*/ا،ه.>^، JUاكزل معالم )٣( 





^^؛دصف؛؛ري

منفرغوا إذا حتى قبس، إلا نقى من ذرة مثقال قلبه في عبدا ض ُدع 
الاس(لا،.من عجاج بقي خيارهم 

تالثمل ورة سه 

قال؛ه عمرو بن عداممه عن [■ ٨٢زاكل: درئنذه لا بمايذا  'يأناش أ0 
أقفحتى قاعدا الأرض أمز فلم هاتض، بنعلي لأنتعلت شنت )لو 

فيحرجت قد بها ولكاني بينها، من الدابة تخرج التي الأحجار على 
تخرجحمت إلا نظ حججت فما نال؛ الحاج، من ركب عقب 

شا(رم

ألأتيىمن دآثه محز أ-مثنا عي ألمود وئع •' هث اض ال ف- ٢ 
)رأيتفال: اء، عهنعن [. ٨٢ئبمئ؛4 بمابجالا ي ألناس أف 

قائم،وهو قدمه رفع الصفا، من قريتا منزله وكان عمرو، بن الله عبر 
منهنخرج الذي المكان على أصمها حتى أضعها لم شنتا لو وقال؛ 

الداة(رم.

0ممثهنألايصن من دآثة ٤؛^ مثثا -آعنجم ألثود وثمع ه اض ال ن- ٣ 
بنعمرو بن عبداممه عن [. ٨٢]الممل: ِميلإف4 بمابجالأ َ؛امأ ألناما أى 

الإناءعلى بيتا أهل يجتمع حتى الساعة تقوم )لا قال؛ ها، العاص 
الدابةإن قال؛ ذاك؟ كيف، ؛ قالواكفارهم، من مؤمنيهم فيعرفون الواحد 
المؤمنفأما ؛ مجلاْ على إنان كل تمح للناس ذامة وهي تخرج 

ا"/هملما.للموطي المتور الدر )١( 
.٤٩٨/١٩المانسرىجامع )٢( 
سرى jUlجامع )٣( 



الكافروأما وجهه، لها يبيض حتى وجهه في فتمنوا بيضاء نكتة فتكون 
أنهمحتى وجهه لها ود يحتى وجهه في فتفشو سوداء نكتة فتكون 

تبيعوكيف مؤمن؟ يا هذا تبيع كيف، ت فيقولون أسواقهم في ليتبايعون 
بعض(على بعضهم يرد فما كافر؟ يا هذا 

ألأينج(دآبع؛ن لم يزتآ عمم ألمد ويع ُ؛ؤوإدا الاشست ٤-ء
بنعمرو بن عبداض عن [. ٨٢]الممل: ,ؤإأتو0ه لا بمايتظ ي' "اتاس أف 

الصفا(ريلي مما بأجياد الدابة )تخرج ! (Jliها، العاص 
دممهذألآرص0 نن دآثه لمتالثإ عنجم ألمرد ؤ هث؛ اض ال ن- ٥ 

بنعمرو بن اف عبد عن [. ٨٢تالت-مل: طذو0ه لا بثايشا كامإ اذز أ0 
فتاتيالحلأة، إلى الناس فيمنع الدابة )تخرج  ijL؛هتا، العاص 

ا.لأحهلمنك(ل فوالله تهلول أن شئت ما محلول ت فتقول يملي وهو الرجل 
■الهمهبجن و^رْ ّه 

ألؤي.، لتدر_ح يكادش إن يمغا لأنث ؤ موال- •' قلث اض ال ن
تخهنه عيد بن فضالة •عن *ا[ لالقصصتثى لةخمرنث> محها ربمدالمك 

(أ؛،.- المنع من - قانعا® مومى أم فواد وأصح ٠١ت يمرأْ كان )أنه 
النوم!محورة أ؛أ 

فقال:جبل، بن بمعاذ عمر )من ءالث مريم، أبي بن يربد عن - ١ 
الإخلاص،المنجبات: وهى ثلاث، محاذ: قال الأمة؟ هذه قوام ما 

للموطي!/؟VTالمثور الدر )١( 
\*/؟Urللموطي المثور الدر )٢( 
UT،\/1نالموطي المثور الدر )٣( 

للطرىا<>/هأه.المان )؛(جامع 



ه:والملأ [، ٣٠]الروم: هثمحأفيطرآثسئ4 الفطرة: وهو 
صدقت(عمرا محقال العصمة. وهى والهلاعةت الملة، وهى 

الأحزاب!ورة حمه 

هالنبي على الأحزاب محورة )قرأت فال! خهته حديقة عن - ١ 
•، (ل وجدتها ما آية سبعين منها فنسّى 

لئٌاؤ • بيتي في لأية ا هذه )نزلت قالت؛ )جهته، محلمة أم عن — ٢ 
[٣٣]الأح____زاب: ثله_يرليم ؤقهه أتيت أتل عنهمحكملدهب أثم 

آ.سسعة(ر الست وفي 
وإ—ي؛تإهومبث/إ قهدا إثا أليق هث! اممه —ال ق— ٣ 

فيه الله رسول )صفة محال: ه، ّلأم بن الله عبد عن [. ٤٥]الأحزاب: 
للأميين،وحرزا ونذيرا ومبشرا شاهدا أرسلتاك إنا النبي أيها يا التوراة! 

ولاغليفل ولا يقفل لمس المتوكل، محميتلث، ورسولي، عبدي أنمت، 
ؤيصفح،يعفو ولكن مثلها، بالسيئة يجزي ولا الأسواق، محي صخاب 

ه،ا إلا إله لا : يقولواحتى العوجاء الملة به يقيم حتى الله يقبضه ولن 
،.علفا(١٤وقالو؛ا صثا وآذ1نا عنا أبا ويفتح 

ؤهأؤتث ؤإلحثالب رإ'لأءني( آلقو؛ُن، عق أ'لأمانه عثبمنا ؤِإدا : هث !<، ٤١١قال - ٤ 
نع[. ٧٢]الأح__زاب: ■ءوإه ظؤما َكا0 إيه آلإدس و؛ثاها ينيا ؤأممى .هنيآ 

للموطيالمثور والدر ، ٠٩٨٨ سري المان جامع )١( 
أ/'ا"ه.للموطي المثور الدر )٢( 
٠.٦  ٤٨سومر المثور الدر )٣( 
.oUo/rللموطى المثور الدر )٤( 





ثعثادئظ عمروت بن اغ عد فقال الأمة؟ لهده أرجى اض ياب في آية 
لأية،ا حتم حتى [ ٥٣]الزمر: ه ايثم جمذ من منْلؤإ لا أمسهلم عق أهنئن، 

لأمةا لهد0 منها أرجى ؤإن إنها، ت تمول كنت إن أما عباس؛ ابن فقال 
دله(هادتق وثى أيلم ءال آتوك ض يفش أوك ين ؤ ت إبراهيم. فول 

'،"ما[(أا،.لاوقرة:يشةي4 
غافر!ورة مه 

الآيتفرألثاص ولةس فيها لارتب لأمه آلناعه ؤِإ0 الاضهةفيت ا-ق
الماس)يمكث قال: ه ملام بن عبداض عن [. ٥٩لء_اذر: ُفيننىه 

الأسواق(وتقوم النخل ؤيغرس عاما أربعين الدجال خروج لعد 

هك.ذتمطلأ وؤ آسجب أدعؤفآ ربقًتظم وماد ؤ ؟-ة-الاشهمح؛ 
)لنقال: )قهبه معاذ عن [ ٦٠فر: ]غ؛ جهم بمتادقاٌّيتثأة ءث 

فعليكمينزل؛ لم ومما نزل مما ينفع المعاء ولكن قدر، من حدر ينفع 
اض(رم.عباد بالدعام 

فصلت:مورة ثأي 

ؤثادصنيكا ؤثمز اقأش دءآ نثن أثسوُ ؤوبوأ هث: اش قال - ١ 
)لأنقال: )جهته وقاص أبي ن سحي عن [. ٣٣]ضلت: ن يق 

أجاهد(ل؛،ّأو أعنمر أو أحج أن س إلي أحب الأذان عر أقوى 

(.٥٩٧١)>cا^^^ لتجري  oUlجامع )١( 
.U٢٩٧/للميوطي المثور الدر )٢( 
U٠٣٠/\ للسيوطي الختور الدر )٣( 
.٣٢٧/٧للميوطي المثور الدر )٤( 



الرخرف!ّورة ه

ثمنهثيما رفيها ؤأمواب يهب ين يصحاف علخم يطاق ؤ ت هث افه نال . ١ 
بنمداش عن [. ٧١]lp_: خلأوث4 مها نأي ألاممق نبئ ألاص 
كلغلام، أف عليه عي يإلا الجنة أهل من أحل )ما قال؛ عمرو، 

صاحبه(لا،.عليه ما عمل على غائم 
الجاثية!سورة ءإ' 

بجتؤنافيصنثافيهمياظ4
بنيرو بن عداف إلى رجل )حاء قال: طاوس، عن ]الجاب:'اا[. 

والنورالماء من قال: الخلق؟ حلق مز أله: فخهنع العاص 
والغللمة(لى.

يصليالداري تميم )قام قال: حيثم، بن الربيع مولى بنير عن - ٢ 
يزلفلم [، ٢١■' لالج1ست أذ1ة£\به أجئتمأ ألذن حصب ^^٢ ؛ لأية ا بهدم فمر 

أصح(رحتى يرددها 
الأحقاف؛سورة ءإ؛ 

ابن)قرأ ]الأحقاف:مآ[. رما ه■'الله قال 
الفعل(على والفاء الألف بقح - أمحكهم٠٠ ١اوذااك الزبير؛ وابن عباس 

او؛انسرىاأ/اأا')ا(جا.ع 
صنقلا  ٤٢٣/٧لبوطي المثور والدر (، ٢٨٣٠)ارزاق مد تفسر )٢( 

المنير.وابن حميد بن عبد 
.٤٦٦^/لليوطي المثور الدر )٣( 
ا'/ا،ا.لاكُالي واو؛ان ١^^ )٤( 





انصرف)ثم قالا! الحديبية قمة قي ومروان ور الم عن - ٢
منالفتح محورة نزلت والمدينة مكة بين لكن فلما راجعا؛ ه الله رمحول 
بالإسلامأحدا يكلم لم وتفاومحوا الناس أمن فلما آحرها، إلى أولها 

فيهلكن مما أكثر الإسلام في نين التلك في دخل فلقد فيه؛ دخل إلا 
رعذليما(ر فتحا الحديسة صلح فكان ذلك قبل 

ئخمآثئؤ عق أئدآث •ته! وي أق ئئول ا؛ؤمحثو هؤ: افه ال ق- ٣ 
لم)من قال: ه، العاص بن عمرو بن اطه تمد عن [ ٢٩ل١لفتح: ةتم4 

منا(لمفليس كبيرنا؛ حق ويعرف صغيرنا يرحم 
ى:محورة أ؛أ 

 'ُُُ 1ق:ؤصلإمنمأجءع؛دءمحي< M■■ اه ال ن. ١ 
نال:حدثه، المعافري زرعة بن شعيب أن يزيد بن الحارث عن [• ١٤

أنتزعم حمير إن رحل؛ له وقال العاص بن عمرو بن افه تمد )سمعت 
بينلكلأنف العرب في ؤإنه بيده، نفي والدي نعم ت فقال إ منهم سعا 

٠ملكا( سبعون منهم لكن وقد العينين، 
النجم:محورة أو 

أبيبن اق تمد ص ]اوجم:ْا[. آثأدق،4 بمدهاهه ؤ هق: افه قال - ١ 
جنهعندها  ١١لأية ا هذ0 يقرأ الزبير بن اطه تمد )محمعت قال: قيس، 

البيت(ل؛/جنه يعنى: _الأوى«، -بالهاء 

يم\<'0.المثور.للموطي الدر )١( 
'\/ا؛ه.الدرالمثورللموطي )٢( 
آ:آ/ه'آمأ،سرى المان جامع )٣( 
ه/؛؛السى والبيان الكنف )٤( 



^^؛مز|ك^؛ييثيدريزرسمٍزخ^

القمر؛ورم مه 

حبلين معادا )أن )جهته؛ الحصيب بن بريدة عن هث؛ اف نال - ١ 
فقام١[، ]l^: الثاعده ؤآئرت ؛ فيهافقرأ العشاء صلاة بأصحابه صلى 
فأتىشديدا، قولا معاذ له فقال ، وذم_، فصلى يقيا أن قبل من رجل 

علىوحمت، نخل في أعمل كت إني فقال؛ إليه فامحذر س المي الرجل 
منونحوها وضحاها بالشص صل ؛ الله رسول فقال ؛ الماء 

السور(رو

الرحمن؛سورة ءأ؛ 

عنآْء• رحمن؛ ]الدبجوزوجان^ َلمو ين وب س•' اي؛ه ال ن- ١ 
صنعاء((رممن أبعد )انمقود محال؛ ه، العاص بن عمرو بن اتله عبد 

الواقعة؛ورة حمه 

بناممه عبد عن [. ٣٣لالواقُة: ئوعم4 ولا مظيعؤ ءرلأ هك؛ الله قال - ١ 
وهوصنعاء، وبين ؛ينلئ، ما الجنة )عناقيد قال؛ ها، العاص بن عمرو 

؛الشام(رم.

الحشر؛ورة حمه 

عنلالحشر;ه[. ألمئلحؤزه هم نؤإزلوأ مسهء ثح يؤق ومن ؤ • قلق الله قال 
قنياللهم يقول؛ بالست، يهلوف كان )أنه )جهته؛ عوفج بن الرحمن عبد 

.nv'/vلل؛وطي المثور الدر )١( 
.U/؟٠٧لفوطي المثير والدر (، ٣١١٠) y^r/Tحاتم أبي ابن تمر )٢( 
الخدر.ابن عن نقلا ١ A/، للميوطي الخثور الدر )٣( 



نفي؛ئح وقيش إذا فمال! له! فقيل ذلك، على يزيد لا نفي، شح 
شيئا(أفعل ولم أزني، ولا أمرق، لا 
المنافقون!سورة أو 

حقآش رسول عند مى عق مف_هوأ لا مولؤف آلن بقإ • قك اض ثال - ١ 
)أنهماه! عود مبن اممه وعبد أرقم بن زيد عن ٧[. ]المنافقون: ثنمحؤأه 

منينفخوا حتى اض رمسول عند من على تنفقوا ررلا I يقران كانا 
حوله«(ل^.

فاقرؤواالمستن من ستة )القراءة قال! ظبع ثابت بن زيد عن - ٢ 
منثأك هأصدك\ ؤ [، ٦٣]طه: لث>رنه هتد'تي إن ؤ ! أقرئتموْ كما القرآن 

•؛[(أم.]المافقرن: أقيلأه 
الحاقة؛سورة أو 

بناض عبد عن [. ١٧]الحانة: ؤن\والئؤإب : %ق اض قال - ١ 
أحدهمموق بين ما ثمانية، العرش )حملة قال! نها، العاص بن عمرو 

١عام( مائة يرة معينه موحر إلى 
العارج!سورة أو 

أبيبن سعد عن ٣[. ]العارج: ءؤنر،أثقذىأد هلث! افه قال - ١ 
ولن. إنه فقال! المعارج، ذي لبيك يقول! رحلا سمع )أنه وقاص! 

ذللث،(أْ،.نقول لا ه اف رسول ْع كنا ولكا المعارج، 

١.• a/aللموطي المثور الدر )١( 
\.Un/Aللموطي ص 1^ )٢( 
\(.A'Ia)للموطي المثور الدر )٣( 
(.١٨٩٦٦) ٠TTW\/'حاتم ر تمر )٤( 
.YUA/Aللموٍر المثرر الدر )٥( 





 Hالقيامة!سورة ؛

عن[. ٢٣.  ٢٢زالفامة: ناظتأه ناضأ'وأ1قر؛ا ؤد-كث.ص : هلث اض قال 
واحداواحدا القيامة يوم بكم هك القّ )ليخلون قال! عمرو بن اض عبد 

شيءإلى وأشار - هدا من أثرب منه القرب في تكونوا حتى الممالة في 

المرسلات؛ورة س٠ 

حمعالقيامة؛ يوم كان )إذا قال! خهنه الصامت بن عبادة عن - ١ 
ويقولال.اءي، معهم ؤيالبصر، فينفيهم واحل.، صعيد في الماس 

هممدون كد نؤت َكاف ظن . د1لآولآ خمعهؤ أكنز بجم ت هث اف، 
مريد.شيهلان ولا عنيد حبار مني ينجو لا اليوم ، [ ٣٩-  ٣٨]المرسلات; 

منعنق يومئن. يخرج أنه الكتاب في نجد إنا عمرو! بن الله عبد فقال 
الماس؛أيها يا ىل! الماس فلهراني بين كان إذا حتى معنثا فنعللق المار 

بأخيه،الأخ ومن ، ؛ولمْ الواك من بهم أعرف أنا ثلاثة إلى بعنت، إني 
إلهااف، مع يجعل الذي خافية؛ مني تخفيهم ولا وزر، مني يغنيهم لا 

فيقذفهمعليهم فينهلوي قال؛ مريد• شيمنان وكل عنيل•، حمار وكل آخر، 
نال!_ عاما ؤإما يوما، قال! إما — بأربعين الحساب قبل المار في 

فيقولون!اب، للحقفوا الملائكة! لهم فتقول الجنة إلى قوم ويهرع 
أناعبادي، صدق اممه! فيقول بعمال، كنا وما أموال، لما كانت، ما وافه 
—بأربعين الحساب قبل فيدحلون الجنة، ادخلوا بعهده، أوفى من أحق 

ءاما(رآ،.ؤإما يوما، قال! إما 

.roi/Aللتوطي الممر الدر )١( 
المدر.ابن عن نقلا . TAU/Aللمرض الخور الدر )٢( 



النازعات!سورة ه

أهل)فرأ [! ١١ه عقلنانحزه ياَكثا ظ هفق! اش قال - ١ 
وابنهبن عمر قراءة وهى _، بالألف - ااناحرةاا وأيوب الكوقة 

،•وأصحابه(أ عود موابن الزير وابن عباس وابن 
التكؤير!سورة أة؛ 

آلببهق وُّام ؤ ' يقروها الزبير ابن سمعت ) • قال مجاهد، عن ~ ١ 
]ص:ه شن 

بنزيد )قرأ [. ٢٤]التكوير: ه شن ألسِا وماثوعل ؤ ه•' اق قال - ٢ 
اادذلمن«(لم.ه! ثابت 

المهلقفين!سورة ءو 
عن[. ١٨]IJ__: ^إةكنبألآخرفيبم4 قك! اض قال - ١ 

يشرفونكنى عليين لأهل )إن قال! ه، العاص بن عمرو ين اممه عبئ 
أسرفف الجنة! أهل فيقول الجنة، أشرقت أحدهم؛ أشرف فإذا منها، 
خمواص-أهل من رجل 

الأعلى!ورة سه 
بهد! يقرأ! تقهبع الزبير ابن )سمعت قال! هشام، عن ١- 

الأءلى(لْ،.ربى بحان فقال! ١[، ]١^: نهألآي< 

واوانلاسى«ا/هآا.الكشف )١( 
(.٣٥٢١٠) ٤٠م/•'ار3اق عد شر )٢( 
والمانساوى،ا/أ؛ا.الكشف )٣( 

٨٤٥٠^ للسيوطى المنثور الدر ( ٤ ) 
؛.AY/Aللمتوٍر المثور الدر )٥( 



ؤّجأسم■ الجمعة في قرأ )أنه • خهغ الأشعري موسى أبي عن - ٢
الأعلى(ربي سبحان فقال! ١[، ]الأعلى: ه الأمل زه 

*الشجسن ّورة ءإب 

 ١ .JlJ  دنهمود4> عثهن- ندمدم سنوما ءؤئك1ؤث ه: افه
-عليهم« رافدهدم ه: الزبير بن اف عد )قرأ [. ١٤]الثمس: مث>نهاه 

بالهاء_(رآآ.
العلق!محورة أ؛ي 

أنم^١^٦ ت )كانت ت ل ا ئخهبع، عرى لأثا موسى أبي عن - ١ 
ه،محمد على أنزلت محورة أول ١[ ]العلق: ينده 

،.AY/Aلاووْلي \ّ ١^ )١( 
واوانساوى»ا/هاآ.الكشف )٢( 
.on*/Aللموطى المثور الدر )٣( 





الثالثالملحق 

نميرفى حدا والضعيفة المرصوص، المرؤيات 

البحثهذا في أقوالهم حممت، الدين ه الصحابة 
قولا[( ٠٥)وحمون حمسة ]وفيه 

تمهيد.

يالوضع،العلماء عاليها حكم التي الاثار جمعت المبحث، هدا في 
الذينجي الصحابة عن رؤبمتذ التي التفسير آثار من الثديي الفعف، أو 

منأثر على للحكم أهلا ت، ولالرسالة، هذه في أقوالهم حمعث، 
جلؤإنما اثنان، فيه _، J_Jلا ما إلا اللهم صعق،؛ أو بصحة الاثار 

عاليوالحكم الحديثج، عالم في المتخصصين أحكام على اعتمادي 
أبوقال، الملحق، هذا فى حمعها فائريتح الأنفنار، فيه ، تختلفالاثار 

يصحلا ما تخريج في الغرض وما يقول، قائلا ررولعل الحاكم! ف ا عبد 
الجرحأن منها أوجه؛ من ذللثإ عن والجوانم، رواته؟ يعدلط ولا منيم 

الإرسالوكذللث، غيره، وحرج إمام عدل وربما فيهما، مختلف، والتعديل 
أبطالها،من ومنهم بها، الحجة رأى من لأئمة ا فمن فيه، مختلف 



الثقاتعن يحديون كانوا ه الماصين لأئمة يا الاقتداء قيه والأصل 
الخهليبوقال ، ا؛ حوالهم أ بئنوا عنهم؛ ثلوا مفإذا وغيرهم، 
الضعفاءعن يكتب أن الحدين، طالب يعيب ولمس  ١٠ت البغدادي 

الضعيفة،الروايات يكتبون زالوا ما الحقافل فإن فيهم؛ والمطعون 
ويبينوا، واصعيها عن لينفروا المركبة، انيد والأسالمقلوبة، والأحاديث، 

يرزقناوأن الجهل، عنا يرير أن هث اف أمال ، فيها* أحطأ من حال 
بعزيز.اض على ذلك، وما اكالح، والعمل المافع، الحلم 

ؤهغالصحابة نفير في حدا والضعيفة الموصوعة المرووارّت، 
الحث،هان.ا في أهوالهم حممت، الن.ين 

ثأولمن نثثلثاتى زك ٌ اف ال ق- ١ 

كحهم،عن ، تغهثه حندب بن سمرة عن ، البصري الحسن عن تيوسف•٦ا• 
اصطفاهالذي الصديق. يوسنح ث ليعقوب ولد )ئم قال: الأحبار 

عبادهبين م وقالثلثين، الجمال من له م وقوأكرمه، واختاره، الله، 
روحهمن فيه ونفخ وصوره، اض، حلقه يوم آدم يثبه وكان الثلث،، 

والبهاءالنور منه ننع لأ آدمعمى فلما المعصية، يمسمؤ أن قبل 
يوموالبهاء والنور والجمال الحز آدم أعطى هل الله وكان والحسن، 

وبثم منه، ذللثؤ ننع الزنبط؛ وأصاب فعل، ما فمل فلما حلقه، 
إننم عليه، تاب الذي التوبة مع الجمال من الثلث، غ.؛ لأدم هث اممه 

.٣١ص: الأكل محاب إر الدخل )١( 
J٠٦٧/١غالاد تارح رى 





^^ِدصفخري

يومه الله رسول لما ))نال نال؛ )قهنه عازب بن المراء عن - ٤ 
حاءوما الهر، عبروا حين ط1لوتا أصحاب عدة على اليوم أنتم • تدر 
/مؤمن((ل إلا معه 

الميعن ه، أمامة أبي عن الرحمن، عبد بن القاسم عن - ٥ 
ولاتعلموهن، ولا تشتروهن، ولا القينان،، تبيعوا ))لا قال؛ ه الله 
هذْعليه أنزلت، ذللث، مثل وفي حرام، وثمنهن فيهن، تجارة ش حم 

إلى٦[ ■' )، L_i]سبيل عن يضل ألح-ي؛ي لهو ثئنيا ّن 'افاييا ثمن ؤ ية؛ ألا 
آحرالآية((لم

يانال: ه ذر ا أب))أن ه: الماهلي أمامة أبي ٦-عن 
نمالمزيد، افه وعند مضعفة، ، أصعافقال؛ الصدقة؟ ما افه؛ رسول 

ًكثزأهآصثاغ أم7 ذمتنعمهُ -صثا مصا أممه يبيش يا م ؛ رأ ق
إلىسر قال؛ أقفل؟ الصدقة فأي اش؛ رسول يا فقال؛ [، ٢٤٥

)٣(.رقم• الحاثية (، ٦٠١)ص• تخريجه بق ّ، ١١
كابالمن، في ماجه وابن (، ٩٢٠٢)المدني انممدي أخرجه )٢( 

منالشاهد ذكر دون كلاهما (، ٢١٦٨) VY'Y'/Yبيعه يحل لا ما باب التجاران،، 
لقمانصورة ومن باب القرآن، ير نفأبواب الجامع، في الترمذي وأحرجه ية، ألا 

0U»/Y (١٢٨٢ ،) ٦١١/١المني فى وأحمدrنىوالملمري (، ٢٢٢٨٠) ٦١٢-  ٦
السننهم، دالمهقي (، ٧٧٤٩)المر في واسراتي ، ١٢٦/٢٠اليان جامع 

والبغوي١(، ١ ٠  ٥٥)المغنيات بح في جاء محا باب البيؤع، كتاب الكرى، 
وءزاْ، ٢٩٨٨الماهية العلل في الجوزي وابن ، ٢٨٤٨المزيل معالم في 

وابنالخدر، وابن المن، في منصور بن سعيل• إلى: الخثور الار في الموؤلي 
وفدالوجه، هدا من هدا مثل نعرفه إنما اغريب الترمذي: ونال( •٥، ٤/٦مردؤيه 

هم،كثير ابن( لقال شامي"، وهو وصعقه يزيل• بن علي في العلم أهل بعض تكلم 
صعفاءاا«كالهم عنه، والراوي وشيخه، ٌءلي، ؛ ٣٣١/٦التفسير 



ُر'  يخموىؤإن ممعا؛ل النذقت تستوا وإن ؛ قرا ثم مقل، من جهد او فقير، 
الآة((لمم !ر [ ٢٧١أ'ئجمنضئز4 نيز،ثا 

))رأيتقال! — المقدس ست مؤذن — الله عبد بن بلال عن — ٧ 
أوالشرق، متقبل المقدس بيت جد مفي أةه4 الصامت بن عبادة 

إلدود_ بإيم وقنميج I لأية ا هدم يتلو وهو ، يبكي، وهمو ~ أشك أنا — ور ال
هاممه رمحول أرانا هنا ها قال: ثم ]الحاوبد:مأا[، أل١خمهه فه بالنث ثاب 

بنعبادة عن القول هدا نحو سودة أبي بن نياد وروى ، جهنم(( 
هءرم.الصامت 

بنعمار عن ه، طالب أبي بن علي بن ين الحعن - ٨ 
فيراكع وهو مائز طالب أبي بن علي على )وقف قال: ه ياسر 

ذلك،،فاعلمه ه اممه رسول فأتى السائل، فأعطاْ خاتمه، فننع تهلؤع، 

YYl/Aالكبير ني والطراني (، ٢٢٢٨٨) ٦١٩- المد في احمد أحرجه )١( 
.r\T/Tالزغب في الأمهاني إلى المثور الدر في الموطئ وعزاء (، ٧٨٩١)

حداء.صعيف ءإمناده ت المني محققوا وقال التركي، ط؛  ٣١٤
صمححديث الهالا وقال: (، ٣٧٨٦) oy\/yالسندرك في الحاكم أحرجه )٢( 

وآحر0منكر، ؛ابل بقوله: التلغص في الذهبي وتعقبه بخرحاْاا، ولم الإسناد، 
ميمونابن هو من ثم هناك، افه برسول تجهتع عبادة اجتمع ما لأنه باطل؛ 

ننيفال: سودة أبي بن زياد عن سعيد، عن هر مأبي سخة نوفي وشيخه، 
افهرسول أحيرنا هنا ها من ت وقال يبكي، المقدس بت محور على فهنه عبادة 

أحويا.المرسل فهذا جهنم، رأتم، أنه 
كتاب،المحيح، في حبان وابن (، ٨٧٨٥) ٦٤٦؛/المستاورلث في الحاكم أحرجه )٠١( 

(،٧٤٦٤)آ'ا/ه«ه واهلها المار صفة باب ه، الصحابة متامت، عن ه إحبارْ 
فيحاتم أبو ونال يخرجاه،، ولم الإسناد، صحيح حديثا ٠^١ الحاكم ونال 

بنادة عبمن سمع أراه لا سودة؛ أبي بن زياد  ١٠ّآ/؛مأْ والتعديل الجرح 
٠٠ الصامت، 



سميزدصم؛م

ِيونأس ه نقثولؤ اس نِلةمح؛ ؤإ0 الأية: هدْ ر. المي على فزلت 
ثماف رسول فقرأها لاومائده;هْ[، وهم ألأؤ؟ ليقمن ألثاو، 
منوعاد والاه، من وال اللهم مولاه، فعلى مولاه؛ كنتا من نال! 

ءاداه(رم

[.٢٣٨لاوقر0;ؤآلصثلؤء ألمثلزت عق قال —٩ 
فال:- رفعه حديث، في - ه ، Loljبن زيد عن عثمان، بن أبان عن 

الغلهر((لآآ،.صلاه الوسهر ))الصلاة 

بنتزينب عن -، جحش بنت زينب مولى - مذكور عن - ١ ٠ 
إليهف1رسالتا ه، الّك، أصحاب من عدة )حطني ت قالت، ها جحش 
وسنةربها كتاب يعلمها ممن هي فأين فال؛ ذللثج في أثاوره أختي 
ابنةتزوج ت وفالت، فغضت،، حارثة، بن زيد قال! من؟ قالت،! نبيها؟ 
قولها،من أفر _J!!v ، ؛، JJJl؛فأخبرتني أتتني، ثم ا محولاك؟ ءملث، 

مهمٍثتريُ لمؤثني َ؛ان • هك افُ فأنزل ت قال غضها• من أشد وغضت 
ت،!الق]الأحزاب:آ"م[، مى أإث؛ر؟ ثم بخبا أل، أنا )يبه آثث ثنى إدا 

؛لساني،فأخالته منه، فزوحني Jالحا! ثشت،. من زوجني إليه فأرسلت، 
واتقزوجك ءدائ، لث، أمه•' الّمح، له فقال ه، الّك، إلى فشكاني 

أطاوة_ها،أنا وقال! . المي إلى فشكاني بلماني، أخذته ثم الل4، 

ممرابن تمر ني مما مردويه وابن (، ٦٢٣٢) ٢١٨٨الأوسط في اتجراني أخرجه )١( 
فياليراني »رواْ (: ١٠٩٧٨) ١٧٨اpواند مجمع في الهيثمي وفال ، ١٣٩/٣

بالكلية؛منها ء ني يمح وليس  ١٠كثير؛ ابن ونال أءرفهمٌ، لم من وفيه الأوسعد، 
رجالها!,وجهالة أسانيدها لضعف 

أنءاوعدي شاكر: أحمد ونال (، ٥٤٥٠) ٢٠ه/ه اليان جاًع في تم، الطم أحرجه )٢( 
فاله،.ممن دهم الحدين، رغ ادعاء 



وأناه واليي إلا أشعر لم عدتي انقضت نلما طلاقي، فست، فطلقي، 
بلااف؛ رسول يا I وقلت، ماء، المن أمر هذا ت فقلت، الشعر، مكشوفة 

الشاهد(وجبريل المزوج، اف قال! ا نهاية؟ ولا حطبة 

)جهتهالمطيب، عبد بن العباس عن دجهّه، عباس بن اش عبد عن - ١ ١ 
إنعلي ض إن فقال! جهل أبو فأقبل المجد، في يوما )كنت، قال! 

هالله رسول إلى فخرجت، رقبته، على أطأ أن اجدا ممحمدا رأيت، 
حتىغفباما فخرج جهل، أبي بقول فأحبرته عليه، دخلتا حتى 
هدافقلت،! الحاممل فاقتحم البابح، س يدحل أن فعجل المجد، لحل 

أس>^١٧ يقرأ! افه ورسول فدحيت، اتبحته، ثم فايتزريت،، ثر، يوم 
جهل!أبي ثان بلغ فلما ، ٢[ - :١ ينألأمس ( ■*؛ij■٠؛؛،او^ا أدكا رش 

ا".ِ\[(رآ/لالخلق:محمح©أنر؛اثأمح4 

(،٣٧٩٦) ٤٦١؛/المهر باب الكاح، كاب المن، ني الدارفلمي أحرجه )١( 
المكاح،كاب الكرى، المن في والمهقي (، ١٠٩) r^nالكير في واتجراني 

وابن(، ١٣٧٨٢) ٢٢^١ ال3وحة، ببمرضيت ^١ \وىنذ غير ^ يرد لا اب 
تقوملا أصاده كان ؤإن ءوهدا ونال  iVow\إ٩ دمشق Jاريح في عساكر 

وأمهاحزبمة، بن أمحي بمي من وهي جحش، بنتا زينبا أن فمشهور حجة، يمثله 
حتىحارنة بن زيد عند كانت اش رسول عمة هاشم بن المطاله، عبد بتت أميمة 

ابنةوالصواب عماك ابنة الحديث في وكذا بها، هؤ اض رسول تروج ثم طلمها، 
وبالطراز، ءرواْ (: ١٥٣٤٤)الزوائد بع غي آلهشي وقال سكء، 

لينء.توثيق وفيه متروك، وهو سليمان، ين حفص 
٢٩٨^الأوسٍل في والطبراني (، ١٣٢٤)\ i/'0الستاو في الزار أخرجه )٢( 

الحديث،«هذا المزار: وقال (، ٥٤١٣) T^lrالمدرك في والحاكم (، ٨٦٩١)
الطبراني؛وفال الاصنادا، بهيا الوجه هذا من إلا فهد العباسي عن يروى نعلمه لا 

وفالاللمث،،، به تفرد الامحناد، بهذا إلا فهم العباس عن الحدينه هدا يروى ءلأ 
في=الذهبي وتعقبه يخرجا٥اا، ولم الإسناد، صحيح حديث، اهذا الحاكم: 



^^صمت؛م

من))ما ؛ ،JLsه النبي عن هبه، ملمان عن زاذان، عن -  ١٢
فياف.؛، وضعه إلا فارتفع؛ درحة، الدنيا في يرتفع أن يريد عبد 

ممبم_ياديمومو ديكت آكئ ا؛ؤولأؤحرأ قرأ! ثم ا، همنأكبر خرْ ال١ 
اما[((لأ/]الإصاء:

بنالرحمن شد عن ]المأ:*امآ[. ؤبيثجأمم4 ٌ اش مال - "١١ 
ت))الحقب قاوت ه البي عن غيثه، الصامت بن عباده عن ابط، ّ

منة((أربعون 

ثويثذأولؤ ألثمؤئ عد أسس قتحد بجوأببا ُأؤلأقم • هك اض ال ئ- ١ ٤ 
[.١٠٨:ألنْلهونه تحب يمملهثيأرأس أن نحتوث لجان بيه فيه ئ-مم أ0 ثص 
ياقال: ))أنه هته: ملام بن الله عبد عن هنع، عمر بن الله عبد عن 

والبول،الغائط بغل نؤمر ؤإنا كتاب، أهل قبلك كنا إنا افه؛ رسول 
فلاوأحبكم، عليكم، وأسى عدكم، رصي مد اض إن ه! الحم، فقال 

تنةوْ((رم.

أييبن اف عبد بن ؤإسحاق بعمدة، رليس صالح بن الله عبد لاقه بقوله; =التلخيص 
ارفيه(؛ ١٣٨٧١) yyu/aازواند مجمع غي الهيثمي وقال متروك٠، وهو مروة، 

متردك"•وهو فردة؛ أبي بن إسحاق 
وءزاْ، Y،rالحالية؛/في نعيم وأبو (، ٦١٠)١  1Yr/(،اعير في اللجراني أخرجه )١( 

الزوائدمجمع في الهيثمي وقال، ه/يهآ، مردويه ابن إلى المنثور الدر في المومحلي 
متروك،.وهو الغفور، عبئ المباح أبو وفيه اممراني، ®رواه (؛ ١١١٢٤)^٩٤ 

فياشراني ابن وفال ٨إ٦٩ص مردؤيه ابن إلى المنثور الدر في الموطئ ءزاْ )٢( 
همدعن سليم، أبي بن ليثا عن شمر، بن عمرو "رواه ؛ الحقافلذخيرة 

ين،،الحل. متروك وعمرو؛ خهغ...، الصامت، بن عبادة عن اط.، مبن الرحمن 
محفوظ(ا,غير والحديث 

عنالحدث ْالا يروى ررلأ وقال؛ (، ٩٣٦٣){،/TM الأومط في الملراني أخرجه )٣( 
=ءثاد«، بن زهير به تفرد الإساد، ؛هاوا إلا ه سلام بن عبداص عن عمر، ابن 



يتصثإ"لآرقإ ت!محمماث نأتيز أقر إق ^١؛؛! ^٤؛؛ ٌ الله نال -  ١٥
موسىأبي عن يقهنه، الباهلي أمامة أبي عن [. ٩٠.،: ULJI]أشثزه نزعم 

الكعابشذ0 ))اجتنثوا يمول! كان أنه . النبي عن خهنه، الأشعري 
المسر((رمن فإنها نحرا؛ تزجرن التي الموسومة 

عنخينع، الأشعري موسى أبي عن الهجيمي، تميمة أبي عن - ١ ٦ 
الجنةأهل ينادي مناديا القيامة يوم يبحث اممه ))إن قال! ه النبي 

^٥٢؛؛وعدكم؛ اش إن ت م وآخرهم هأولمع يوت مب
وجهإلى النظر والزيادة الجنة، ني فالح[، ٢٦]يونس: ه ؤزباده 

موسىأبي عن القول هدا نحو الهجيمي تميمة أبو وروى ، الرحمن(( 
يجهنهصهسبا عن المعنى هدا نحو وروي ، موقويا تقهنع الأشعري 

مرفوعار؛ا.

الأوسط،في الطراني ااروا0 (: ١٠٥٦)ا/أاآ الزوائد مجمع في الهيثمي =وفال 
صعقه،.على أحمعوا وفد الطويل، سلام وفيه 

الزوائدمجمع في كما والهلراني (، ٢٤٠٣) ١٥٠/٦العلل في حاتم أبي ابن أحرجه )١( 
الهيثمي:وقال باؤلل،، حديث، ررمدا حاتم أبو وفال (، ١٣٢٦٥)١  ١٣إA للهيثمي 

:) ^AUالتمر في محير ابن وقال متروك،، وهو يزيل، بن علي فيه الْلراني "رواه 
غريب٥٠

الفرفي حاتم أبي وابن (، ١٧٦١٨)/ه٦ ١٥السان جامع في الطبري أخرجه )٢( 
المنةفي واللألكائي (، ٤٣) ١٥٦ص: الرؤية في والدارقطني آا/؛مه، 

أحمدوتمال ، ٣٥٧؛/مردويه ابن إلى المنثور المر في الميوحلي وعراه (، ٧٨٢)
الإمناده.هالك »حير شاكر: 

0\إ0٦الميان جامع في (،والهلمري ١٦٩) ١٣١ص: الزهد في هناد أحرجه )٣( 
المنةقي واللاممائي ١(،  ٠٣٣٦)٦إ^^^\ الضير في حاتم أبي وابن (، ١٧٦١٧)

الميح،وأبي المنذر، ابن •' إلى المّثور الدر في السيوطي وعزاه (، ٧٨٦) ٥٠٨^
شاكر:أحمد وتمال ، ٣٥٨؛/والييهقي 

الاحرقفي المؤمنين روية إثبات باب الإيمان، كتاب الصحيح، في لم مأحرجه )٤( 
(.١٨١)ربهم 



^^زدصي؛ري

ررُؤوأدمالسي. عن ه، الأشعري موصى أبي عن -  ١٧
إدس((رمقال: ]الجن:إ[، سم0يرثءبما4 

قال:ه أبيها عن علي، بن الحز بشن، أنيس أم عن -  ١٨
بملؤثضؤثكبمكتؤ ؤإ0أه ت هك اش قول أرأيت اض؛ رسول يا : ))قالوا
محألتمونيأنكم ولولا مكتوم، لمن هذا إن قال: ]الأحزاب:اُه[؟ \اشمأه 

لممعبد عند أذكر لا ملكين، يي وكل هق اممه إن أخبرتكم؛ ما عنه 
وملائكتهاض وقال لك، اض غفر اللكان: ذاتك قال إلا علئ فيصلى 
ذانكقال إلا أحد علئ يحلى ولا آمين، المالكين: لدينك جوابا 

الملكين:لذينك جوابا وملائكته ااثه وقال لك، افه غفر الماإكان: 

آمن((رأ،.

خهتهطالب أبي بن علي ْع ))دخلت قال: نباتة بن الأصغ عن -  ١٩
ابنيا أصبحت كيف يجهنع: علي له فقال نعوده، علي بن الحس إلى 

ثاءإن كذلك قال: بارئا. اش بحمد أصبئحت قال: افه.؟ رسول 
صدره،إلى دةه4، علي فأسنده أسندوني، خهه: الحز قال ئم اممه، 

لهايقال شجرة الجنة في إن يقول: افه رسول جدى سمعت، فقال: 
ولاديوان، لهم يرفع فاد القيامة يوم البلاء باهل يؤتى البلوى، شجرة 

مريديهابن إلى المنثور الدر في اليوطي وعزاه (، ٧١٩٨) ٤١٢/٤الديلمي أحرجه )١( 
^٨٢٩٨ ،JUj ءستد؛

،U/Aوالبيان الكشف في راسي (، ٢٧٥٣) ٨٩/٣الكبير في العلبراني أخرجه )٢( 
ابنوقال اُ/أهأ■، النجار وابن مردويه، ابن إلى: المنثور الدر في الموطئ وعزاه 
الطبراني،ااروا0 الهيثمي؛ وقال ثدييه، صعق فيه وإساد0 جدا، غربمب، ١٠كثير! 

١(. ١٢٨٣)^٣٩ الزوائد مجمع كذابء وهو خطاف، بن اض عبد ين الحكم وفيه 



أكيرة0ؤءتا؛ؤؤ وقرأ' صنا، الأجر عليهم بصب ميزان، لهم ينصب 
'ا[((را،.لالزنر;يمقثلإ4 -أ

بنالحسن إلى رجل ))قام قال: الرواسي مازن بن يوسف عن - ٢ ٠ 
الفقال! المؤمنين! وجوه مولت فقال! معاؤية باع ما بعد )جهتي علي 

متبرمعلى يخفون أمة بني رأى ه المي فإن النه؛ رحمك تؤنبني 
محمد،يا ١[، ل\ويثو:أهش فنزلت،: ذللث،، اءه ف

متآكدرو^اوآأدرفهعاتإمونزلت،! الجنة، في نهرا يعني• 
أميةبنو بعدلث يمالكها ، ٣[ - ١ ت ]النير ثر_ريم آك، نن غر ألمدي ثلة رو^ا ألمدر 

ءمد((لمىا 

))أنه: اري الأنمأيوب أبي عن سورة، أبي عن - ٢ ١ 

،YYn/Aوالمان الكشف ني واسي (، ٢٧٦٠)^٦٩ الخير ني اتجراني أخرجه )١( 
ابنوقال U/؛،)Y، عساكر وابن مردؤيه، ابن إلى: المنثور الدر في الموطئ وءزاْ 

ءرواهت الهيثمي ونال ، Y ٠  T/Y*الموضوعات ه يمح لا حدث ®هذا ت الجوزي 
نيالهيثمي ونال جدا" صعق وهو طرف، بن معد وفيه الكير، ني اتجراني 

(.rA\A)T^/0'الزوائد سبمع 
 )Y( القدرليلة ورة حموْن باب القرآن، ير نفأبواب المنن، في لترميتم؛ ١ أخرجه

الكسرفي والطراني )،، Y-r/Yiالمان جامح غي والطري (، Y-Y).؛،•ه/ا.*ا 
الغريب، حدث »هالا اكر.ذي: ونال ، ٥٠ ٩٨الدلائل في والميهقي (، ٢٧٥٤)

بنالقاسم عن قيل: وند القفل، بن القاسم حديث، من الوجه هذا من إلا تعرفه 
بنيحيى وثقه ثقة؛ هو الحياتي القفل بن والقاسم مازن، بن يوسم، عن القفل، 

هذانعرف، ولا مجهول، رجل سعد بن ؤيومحفإ مهدي، بن الرحمن وعبد سعيد 
العفليمالقرآن ير نففي كثير ابن وقال الوجه®، هذا محن إلا اللفغل هذا على الخدين، 

Y/A :جدا«.®مكر ؛؛



للفان:خا[؟كاّىه ؤج!'صعزذك i هلث اف قول عن نئل ه اش رمول 
ىل:ئاكاوق((لا/

))سألتقال؛ تقهنه الأنماري أيوب عن سورة، أبي عن -  ٢٢
ال:ق[؟ ٦٤رحمن: ]الؤتدهآثايب4 ت قك نول عن . المي 

أيوبأبى عن ا موقوئفول الهذا وروى ، حضراوان(( 
\ىري

مات)لما هال! لهه الأنصاري أيوب أبي عن سورة، أبي عن -  ٢٣
هذاإن : فقالوابعض إلى بعضهم المشركون مشى و. الني بن إبراهم 
ا[لالكوثر:آJتؤثتيم ل،طقش I هق اش فأنزل الليلة، بتر قد الصابئ 

إرمالمورة(ر".
فلئيناالمدينة ))قدمنا I قال الكناني رقيم بن اض عبد عن - ٢ ٤ 
إلىببراءة بكر أبا ه الئه رسول بعث فقال؛ تهه وقاص أبي بن سعد 
فيوحد بكر أبا فكان منه، فأحدها أثرْ على عليا بعنإ ثم مكة، أهل 

\/\صالكامل في عري وابن (، ٤٠٧٢) ١٧٩الكبير؛/في اتجراني أخرجه )١( 
مجمعمحا الهبمكا ونال اُ/"اآْ، مريديه ابن إلى المنثور الدر في توض الوءراْ 

متروكاا.وهو ب، أ انبن واصل وفه الطآرانى، رررواْ(؛ ١٣٢٦٨) ١١ح/؛ الزوائد 
إل:المثور الدر في السيوطي وءزاْ ٤(،  ٠٧٤) ١٨٠؛/الكر في اممراتي أخرجه )٢( 

اارواْ(; ١١٣٩٢)١ ^٨١ الزوائد مجمع في الهيثمي وفال U/؛،)U، ْردؤيه ابن 
متروك••وهو الساب، بن واصل وفيه اتجراني، 

)٢(.رنم؛ الحانية (، ٣٨٠)ص؛ تخريجه يق )٣( 
إر:المثور الدر في السيوطي وءزاْ (، ٤٠٧١) ١٧٩/٤امير في الطراتي أخرجه )٤( 

ارواْ(: ١١٥٢٥)\ IT/Uالزوائد مجمع في الهيثمي وفال ، ٦٠٢^مردؤيه ابن 
وهوالسايبؤ، بن واصل وفيه مواضعه، في فرفه طويل حدث في الطبراني 

متروك،.



رحلأو أنا إلا ص لا إنه بكر أبا يا المي ممال ه، نف
ض«'".

وأباحصين، بن عمران ))مألت، I ثال البصري الحسن عن —  ٢٥
جننت|_s ؤته' محبمثكن ؤ • ة لأيا هذه ير فنعن هن ه—ري—رة 

اممهرسول عنها سألنا سقطت، الخبير على ت لا محقا ، [ ٧٢ت لالتو;ة عنزه 
يامحوتةمن دارا سبعون القصر ذلك في لولوة، من الجنة محي قصر 

سبعونبيت كل في حضراء، زبرجد من بيتا سبعون دار كل في حمراء، 
فراشكل على لون، كل من فرثا سبعون سرض كل على سرير، ألف 
مائدةكل على مائدة، سبعون بيت كل وفي العين، الحور من امرأة 

ووصيفة،وصيما سبعون ستا كل في الملعام، كل من لويا سبعون 
كله((رآا.ذلك على يأتي ها غداة في القوة من المؤمن ويعطى 
))سئلمحالت ه حصين ن عمران عن البصري، المحن عن -  ٢٦

ولاغٌقعن ُ. بي نال

الدرني الميوطي وءزاْ (، ١٢٦) ٢٧١)/والماكر الأباطيل في الجورناني أخرجه )١( 
مربابن إلى المثير 

فيوالطري (، ٣٥٦٣) ٤٣٨(، ١٥٧٧) ٥٥٠ص: الزهد في المارك ابن أخرجه )٢( 
(،١٠٣٠٢) ١٨٣٩٨الضير في حاتم أبي وابن البيان حا.ع 

،٢٥٢/٣الموضوعات في الجرزي وابن (، ٤٨٤٩) ١٢ه/• الأوسط في والطراتي 
•وهذات الزار ونالر ، ٢٣٧؛/مردؤيه ابن إلى المنثور الدر في يوطي الوعراه 

وأباحمين بن عمران إلا اللففل بهذا ه المم؛ ءز، يرويه أحدا نعلم لا الحديث، 
تفرند بن وجر الطريف(، هذا إلا عنهما بروى طريئا لهما نعلم ولا ه، همبرْ 

منماعه سيمح فلا ت والحسن عنه. وحدثوا العلم، أهل عنه روى وند الحديث لين؛ 
م،الحديث هذا يرو الم الطبراني،; وقال، الحسن*، عن الثقات رواية من هريرة أبي، 

فرقدا.بن حر إلا الحسن 



الفحشاءعن صلاته، تنهه لم من غال: لانمكبوت:هأ[؟ وآلثن؛ؤيم 
/له((ل صلاة فلا والمنكر؛ 

أفا[دً=قهم أ.لج ثزم آص إز ووثإه أس نى ءأؤوأذ'0 ت هق اض ال ق- ٢ ٧ 
أبيهعن محمرة، بن سليمان عن ٣[. ]التوبة؛ رربولميم ألنرك\1ل من _؛_،» آثم 

هذاإن القح! يوم لهم قال اق رسول )رأن " ٥١٠٤١جندب بن سمرة 
ثلاثةفي المشركين وحج لمين المحج اجتمع قل الأكبر الحج العام 

متتابعات،أيام ستة في واليهود الممارى حج واجتمع متتابعات، أيام 
حتىالعام بحد يجتمع ولا والأرض، السماوات حلقت منذ يجتمع ولم 

المءة((لى.تقوم 
عن. [ ١ ٠ ات;٧ هافالل ^ عير غدج وهدنثه ؤ ت هث ش ا ل ا ئء ٢ ٨ 

الذبيحفذكروا محنيان، أبي بن معاؤية عند ))كنا قال! الصنابحي 
عندكنا سقطتم! الخبير على I ل فقا إسحاق؟ أو إمحماعيل، 

اللهأفاء مما علي عد الله؛ رسول يا ت فقال رجل، فجاءْ الله رسول 
وماالمؤمنين، أمير يا ت له فقلنا ، فضحكالذبيحين، ابن يا عليك 

سهللخن لله نذر زمزم، بحفر أمر لما المهللب عبد إن فقال! الذبيحان؟ 
الله،عبد على الهم فخرج ت قال ولدم، أحد ليذبحن أمرها؛ عاليه 

الدرني السيوطي وماْ (، ١٧٣٣٩) ١٣.٦٦٨^ في حاتم أبي !بن أحرجه )١( 
١٤ Y/؛ الضعيفة اليلة في الألماني وقال ،  ٤٦٥/٦مردؤبه ابن إلى المنور 

٢٥٦/٧الكبير فى والهلهرانى (، ٤٦٥٦) ٠٤٦٧/١ الخد فى الهزار أجرب )٢( 
بهذاسمرة عن إلا الهي عن بروى نعلمه لا الكلام •وهذا البزارت وفال (، ٧٠٤)• 

ورجالهالطبراني، ااروا0 : ٢٩/٧الزوائد مجمع في الهيثمي ونال الإسادء، 
منكرا.متنه ولكن موثقون، 





ناما))أن I خهنه أمامة أبي عن الرحمن، عبد بن القاسم عن -  ٣١
الشركI فقالوا متكئ، وهو الكبائر ذكروا ه اممه رسول، أصحاب من 

وعقوقالمحصنة، وقذف الزحف، من وفرار اليتثم، مال وأكل دارتح، 
فقالالربا، وأكل حر، والوالغلول، الزور، وقول الوالدين، 

تناذؤخز أم نهد يثرين أك؛؛ ^إن تجعلون; فابن ت ه اض رسول 
ص؟ا((لا،.]ّورةآل الأية، آخر إلى لآلءمان:ص فلاه 

صأينيظ-هتةأيمالاشٌ آأم_ق
عنه، أمامة أبي عن الرحمن، عثد بن القاسم عن ]الا،:مأا. 

للكفين((رآ/وصربة للوحه، صرية ت ))التيمم قال: و. الحم، 

تفردحمين، إلا يونس عن الحديث هدا يرو ءلم الطبراني؛ وتمال ا/'ا؛ْ، —كثير 
حديثافيه ®وحاء I مردويه ابن رواية بعد كثير ابن وقال نواُباء، بن محمد به؛ 

-مخادق بن حصين طريق من مردؤيه ابن الحافنل رواء موضوع، يلكنه مرفوع، 
أبيعن حوثسب، بن نهر عن سد، بن يونس عن -، بالوضع متهم يمحو 

تميالهيثمي وقال أعلم'، واف رفعه، يمح لا رأيتح كما وهذا خين،...، أمامة 
وفيهوالأومهل، المغير في الْلبراني ررواْ ١(؛  ٠٨٥١)٣ ١  ٨/٦الزوائد مجمع 
(؛٥٣٢٩)٦  wfxقبله موضع ني وقال حدا•، صعيم، وهو مخارق، بن حمين 

الطترام،تنال مخارق، بن حمين وفيه والأوسط، المغير في الطبراني ررواْ 
لمانفى حجر ابن وقال محونمون•، رجاله وبقية الدارقطنى، وصعقه ثقة، كوفي 

منالمعير في اتجراني ُأحرج مخارذت بن حمين ترجمة عند الميزان 
الطبرانيعند أحد لم قلت؛ ثقة•، كوفي مخارق بن حصين ونال؛ حديثا، طريقه 

أعلم. ٠٧١٠مخارق، بن لحصين نونيئا معجميه في 
يرالمغفي كثير ابن وقال (، ٩٢٢٦)الميانجامع في الطري أخرجه )١( 

المنثورالدر في صتدْ الميوطي وحنن حسن•، وهو صعق،، إسناده ®فى ؛ ٢٨أ/* 
جامععلى تحليقه في المد لهدا الميوطي تحين على شاكر محمود وعلق ، ٥ 

قاتمة•.له تقوم لا صعيما إمناد إلا هو فما مخطئ، هدا في ®وهو فقال؛ البيان 
الحلى=في حزم ابن ورواء (، ٧٩٥٩)الغير في اليراني أخرجه )٢( 



الاضٌّاّا_ق

تجهته،أمامة أبي عن الرحمن، عبد بن القاسم عن لالكهفتب'ا[. زئ*ه 
أهلؤإن الجنة، ة مت فإنها الفردوس، الاله ))سلوا ت قال ه النبي عن 

هذانحو عامر؛ بن لقمان وروى ، العرش(( أمحليهل معون ليالفردوس 
خينعأمامة أبي عن موقومحا القول 

عنه، أمامه أبي عن الخزاعي، عامر بن لقمان عن -  ٣٤
سفيرمن بها قذف أواق عثر زنة صخرة أن ))لو ت قال ه النبي 

وأثام•غي إلى تنتهكب ثم حريما، حسين قعرها بلغت ما جهنم؛ 
يسيلجهنم أسفل في بئران قال! أثام؟ وما غي؟ وما ت قلت قال؛ 

محناعياؤ كتابه! في اض ذكر اللتان وهما النار، أهل صديد فيهما 
الفرقان؛فى وقوله [، ٥٩مريم; ت ■ؤن\ه يلم0 ( ض،]ألئموتي ؤأيبمإ القلية 

أبىبن زكريا وروى ،، لالفرقان:دا"[((أ بلى يمح، بمثل وش إزقى 

))إلىوبزيادة: سلض، كلاما والبان الكشف في واسي امبر \= 
فيالطبراني ءرواْ (; ١٤١٤) ٦٦٦١١الزوائد مجمع في الهيثمى وفال المرفقين((، 

حدثا.أربعمائة وصع فيه؛ شعبة هال، الزير، بن جعفر وئه الكير، 
s٦r\xاير الخففي حاتم أبي وابن (، ١٢٧٨) r\xالمد٦إفي الرراتي أحرجه )١( 

^٦٠٦االمدرك في والحاكم (، ٧٩٦٦) ٢٤٦/٨الكيرفي والطيراتي (، ١٣٠ ٠٤)
منبدا نجد ولم الإسناد هدا من إلا نكتبه لم حديث، ارهدا وهال،; (، ٣٤ ٠٢)

فيالاعلبي ورواه هالك،®، جعفر; ١٠بقوله; الخلخيص في الذهبي وتعقبه إحراجه®، 
(;١٨٦٥١)الزوائد مجمع في الهيثمي وقال، ، ٢٠٢/٦والبيان الكشف 

ْتروكء.وهو الزير، بن جعفر وفيه الطراني، رارواه 
أمح،وابن ، ٤٥١ص؛ مجاهد ير نفالمسمى ير الخففي إياس أبي بن آدم أحرجه )٢( 

فيوالءJرتم، (، ٤٩) ٦٧/١ازهد في ومحاد (، ٣٤ ١١٠)^٦٤ الصنف في شيبة 
جامع

ندر=تعفليم في والمرورى (، ١٧) ٢٥ص; المار صفة في الدنيا أبي ابن أحرجه )٣( 



تيصم؛زلأك

دول)فهن1< أمامة أبي عن موقويا القول هذا نحر الخزاعي مريم 
الأضهادالآاتر١/

))لماقال! )جهنع أمامة أبي عن الرحمن، عبد بن القاسم عن —  ٣٥
؛^٠٣الله رمول قال القبر؛ في . الله رسول ابنة كلثوم أم وصمت 
]طه;هه[((أأ/مئه .أشظ' نجا فيم فيا ن٣ 
Wjالمي عن ه، أمامة أبي عن النهدي، عثمان أبي عن -  ٣٦

وعرشهالنيين ميثاق وأحد القضية، وقضى الخلق، الله ))حلق قال! 
بيدهالشقاء أهل وأخذ بيمينه، الإيمان أهل فاخذ الماء، على 

؛قالوااليمين، أهل يا فقال: يمين، الرحمن يدي وكلتا رى، الي
بينهم،حلهل ثم بلى، • قالوابريكم؟ ألست، قال؛ وسعديك لبيك 
دنلقايؤن تن ةنإذأ وثم ؤ فقال؛ بيننا؟ حلتلت لم ربنا، منهم؛ قائل فقال 

عنفليثهنئا عن >ءغنا إد١ آكينمة بجم ءؤأنن> ، [ ٦٣:لهثا هم 
- ١٧٢]الأء_____راف: نن دزيث ريٍقنا مد ين ءاباودأ أسمق ل،آ مؤوا ١.(أو 

فيواممراني ، ٢١٨السانا/ا/ياآ_ جامع في واممري )٦٣(،  ١١٩)/=اكلأة 
الدرفي الميوطي وعزاْ ، ٢٧٤ص: المن، في والمهقي (، ٧٧٣١) ١٧٥/٨الكير 

٣٨٩)/٠ الزوائد مجمع في الهينمي وفال ، ٧٢ه/امردؤيه ابن إلى المنور 
،بخملثون(( وقال; حبان ابن وثقهم فد صعقاء وفيه الهلبراني، رارواْ (؛ ١٨٥٩١)

منكرا؛.ورفعه غرب، حديث ارهدا ه/أإأت ير التغفي كثير ابن وفال 
.٢٤٢.  o/(nالتريل معالم في البغوي أحرجه )١( 
٤١١٨المدرك في والحاكم (، ٢٢١٨٧آم؛آه)الخد في أحمد أخرجه )٢( 

ومدلكبور الإذحر باب، انمائز، كتاب، الكبرى، المن في والمهقي (، ٣٤٣٣)
•المالتلخيص؛ في الذمي وقال الحاكم، مه وزكت، (، ٦٧٢٦) ٠٧٤٨الفرج 
إمحنادارهن.ا البيهقي؛ وقال متروك،، يزياّ بن علي لأن واة؛ حبر وهو عليه، يتكلم 

ضعفاه.



أبيعن القول هذا نحو الرحمن عبد بن م الماموروى ،، [((^ ١٧٣
نجهنهأمامة 

ررأنهه المي ص ه، أمامة أبي عن عام، بن سلم ص -  ٣٧
نال![، ٥٠لال<ِؤسون;ومعم0ه مزر دان منؤِْ إق ءؤ \لآوة.' تلأ'ط0

بأرض؛الشام، هي قال! اعلم. ورسوله النه ! قالواهي؟ أين تدرون هل 
الشام((مدائن حير هي دمشق؛ ! لهايمال مدينة الغومحلت، لها يقال 

يارمحولاف؛! ))قالوائغهته! أمامة أبي عن مكحول، عن -  ٣٨
سمعتهأما نعم، قال! عين؟ لجهنم وهل جهنم، عيني بين قلت،: إنلث، 

فهل[، ١٢]العرقان;ورف-يرله ستا تا سمعؤإ ثبمم ثكان نن يأنهم ^١٥١ يقول! 
"يبين؟إ(( إلا 

نوادرغي الترمذي والحكم (، ٧٦٣٢) T^o/wالأوسط ض الفراني أحرجه )١( 
١(: ١٧٩٤)الزوائد مجمع في الهيثمي وفال (، )٠٣ ٤٣.  11\إالأصول 

وصعق وهو محالم، بن سالم وفيه ياحصار، والكبير الأوسط في الملبراني ارواْ 
فيالثيخ وأبو (، ٧٩٤٣و)(، ٧٩٤)٠  ٢٨٨.  ٢٨٧^الكير في الطبراني أحرجه )٢( 

المنثورالدر في السيوطي وعزاه أ/خهْ، بالأية الاستشهاد دون ىختصو'\ العظمة 
١٨٩^الزوائد مجمع في الهيثمي وقال ، ٦٠م؟ مردؤيه وابن حميد، بن همد إلى: 

وهوصعيم،ا.الزير، بن جعفر الكر إستاد رقى ١(;  ١٧٩٤)
دمشقتاريخ في عساكر وابن (، ٩٨٩)١ الفوائدفي ارازي ام تمأحرجه )٣( 

الحديثهم٠روك الخثنى، على بن لمة مفيه ، جداصعيم، إستاده قالت،; ,٢٠٣٨
(.٥٣١)ص; حجر لأبن التهاوس، وتقريب، ، ٥٦٧/٢٧للمزي الكمال تهدين، )انفلر 

الادالمخرج في وأبونعيم (، ٧٥٩٩)\ T\/Aالكبير في الطبراني أحرجه )٤( 
ابنإر المثور الدر في الميوطي وءزاْ ، ٢٢٩. الأباطل في والجوزقاني 

ونالأعّلماا، فيما له أصل لا حديث وهذا نعيم؛ أبو وقال ،  ٦٢٣٨^مردؤيه 
ابنوقال لهء، أصل لا باطل حديث، اهذا \إ0\'.' الموضوعات في الجوزثاني 

= ١٤٨٨الزوائد مجمع في الهيثمي وقال يمح®، لا الحديث ^١ ١٠الجوزي; 



غنيصينج

))لماقال! خهنه أمامة أبي عن الرحمن، عبد بن القاسم عن —  ٣٩
بنيه اممه رسول جمع لالثعراء:أاآ[؛ عثئك ؤوأذذر I نزلت 

فيفأجلهم وأهله، اءه نوجمع الباب، على فأجلسهم هاشم، 
منكم أنفاستروا هاسم؛ بني يا فقال! هم، علاحللع يم ، الثست، 
الفاني اممه؛ من كم أنفوافتكوا رقابكم، فكاك في واسعوا المار، 
بنترعائشة يا فقال! بيته، أهل على أقل ثم شيئا، اش من لكم أملك، 

محمد،بستا فاطمة ؤيا ّلمة، أم ؤيا عمر، بتت حفصة ؤيا بكر، أبي 
فيواسعوا النار، من أنفكم اشتروا ؛ الله رسول عمة الزبير أم ؤيا 

فبكتأغني، ولا شيئا اش من لكم أطاو_، لا فإني رقابكم، فكاك 
إشنئا؟ عنا تغني لا يوم ذللاط يكون وهل حيي؛ يا وقالت،؛ عائشة، 

لومِآكنث شبخ ■' هق الله يقول مواطن، ثلاث، في نعم، قال! 
شيئا،اممه من عنكم أغني لا ذللا، فعند الأسين، تالأنياء:بأ[ المنمذه 

يغمهالفللمايتج في أكثه شاء ومن نوره، له أتم اممه شاء من النور وعند 
وعندشيئا، اش من لكم أغني ولا شيئا، الله من لكم أماللأ، فلا فيها، 

النار((رفي ليكيه شاء ومن وأجازه، سلمه الله شاء من الصرامحل 

))كناقال! )جهته أمامة أبي عن الرحمن، عبد بن القاسم عن ء  ٤٠

العجليووثقه وغيره، ائي النصعقه حكيم، بن الأحرص (: ٦٥٥=)
عطنة؛بن الفضل بن محمد الأحوص عن ورواه دواية، في القطان معد بن ليحص 

صعشْ.

Urwjrالثربعة ض والأحرى (، ٧٨٩٠)الكسر مي الطيراني أحرجه 
؛،w/yللزيلعي الكشاف أحاديث، تخريج في كما مختمرا مردؤيه وابن (، ٩٠٧)

بنعلي وفيه الءلراذي' رارواه )(ت  ١٢٤٦)^٦٨ الزوائد مجمع في الهيشمي ونال، 
متروك".وهو الألهانى، يزيد 



حرأذاه حتى . اممه رسول يتشظ فلم سمر، في الله رسول مع 
صلىيم فتقدم، الصلاة فأقام مكثوا، استيقفل فالما كتفيه، بين الشص 

فليفعلعيناه؛ فغلبته أحدكم رقد إذا قال! بهم؛ صلى فلما بهم، 
ؤطئث ثر إؤ موتهثا جلأ .زئ Iإن فذا، كه

]ال3نر:أ؛[((لمتثاهأ4 
قالت. المي عن خهتع، أمامة أبي عن جير، بن فضالة عن - ٤ ١ 
مجرةمن وعليا وحلقتي شتى، أنجار من الأنبياء خالق اممه ررإن 

ثمارها،ين والحوالحز فرعها، وعالئ الها، آصفأنا واحدة، 
زاغ؛ومن نجا، أغصانها؛ من بغصن تعلق فمن أوراقها، وأشياعها 

ألماثم عام، ألم، والمروة الصفا بين هلث اض عبد عبدا أن ولو هوى، 
المار،في منخريه على اممه لأكبه محبتنا؛ يدرك ولم عام، ألفج ثم عام، 

لاكودى:"آأأ[((لى.قيأيإلأأو0فيامقه تلا: ثم 
عنه، أمامة أبي عن الرحمن، عبد بن القاسم عن -  ٤٢

كانإذا نة أربعين ذنب آدم ابن على بمط )رلأ قال: المبي. 
•[(( ١٥]١لأحuفتأط٠ولخبيان إداج ناد: تم لما، م

عبدبن القامحم عن تالوائعة:؛ّا[. اللههق: —قال ٤٣
الفرشعن ه اش رسولر ))سئل ؛ ٧)،تقهنه أمامة أبي عن الرحمن، 

الزوائدمجمع في الهيثمي وغال (، ٧٩٧٣) YiA/Aالكسر في اتجراني أحرجه )١( 
ضعف،.وهو الزير، بن جعفر وف الكسر، في اتجراني ءرواْ : ٣٢٣)/

منكرو.حديث وهذا وقال ، ٦٦/٤٢دمشق تاريخ في عسّاكر ابن أخرجه )٢( 
الموصدعاتفي الجوزتم، وابن (، ٠٦٠)•؟ U/Tالأباطيل في الجوزفاني أحرجه )٣( 

حدين،رهذا الجوزيت ابن وغال باطل٠، حديئ، اهذا م/ا"آ؛،وقالالجوزناني; 
موصؤع،.



مائةفرارها إلى لهوى أعلاها من فراش طرح لو  iJlAiالمرفوعة، 
أبيعن القول هذا نحو الرحمن مد بن القاسم وروى ، حريف(( 

موقومحار ٥٠أمامة 

عنه، أمامة أبي عن الرحمن، تمد بن القاسم عن -  ٤٤
ماأتدرون قال: لاوجم:يم[، ^ؤزإإثضأؤىني4 تمال: ه الهي 
قيركعات أرع يومه؛ عمل وش قال• أعلم، ورموله اض ؛ قالواوش؟ 

خهئعأمامة أبي عن القول هذا عامر بن سليم وروى ، النهار(( 

عنه، أمامة أبي عن الرحمن، تمد بن القاسم عن -  ٤٥
قال:ؤسنتيآمما؛اه]افا:مأ[، ه: قول ))في الهي.: 

الجةمحنة في نمم وأبو (، ٧٩٤٧)الكيرفي أخرجه )١( 
الهيثميوفال( ، ١  o/Aمردؤيه ابن إلى؛ المنثور الدر ني الهوض وعزاْ (، ٣٥٦)

اسبن جعفر وفيه اليراني، •رواء (; ١١٣٩٩) U١٢/•مجمع ني 
وهوصعيفذا.الحنفي، 

(،)٩٧الزهد فى وهاد (، ٣٤ ٠٨٢) irjsاسق، في ئيبة أبي ابن أخرجة )٢( 
تفسيرفى نمين أبى ابن وروا0 (، ١٥٤) ١٢٨ص: الجة صمة في الدنيا أبي وابن 

.٣٣٩/٤العزيز القرآن 
فيوالطري مجاس ير نفالمسمى الضير في إياس أبى بن آدم أخرجه )٣، 

والثعليمردؤيه، وابن والطراني، حاتم، أبي وابن (، ١٩٣٩)اليان جامع 
فيالسيوءلي وءزاْ (، ١٢٧١)للزيلمي الكشاف أحادث تخريج فى كما 

الألقابفي والشيرازي حميد، بن وعبد متمور، بن سعيد إلى؛ المنثور در ال
 /U ؛ ٤٦٣/٧الممير في كثير ابن ونال، ، ؛جعفر^ معلول، ؛اوهو الزيلعي؛ و٠الا ،  ٠٦٦

سدهالموطئ وصعق، صعيف•، وهو الزبير، بن جعفر حدبث، س جرير ابن ّرواْ 

دمشقتادخ في عساكر وابن (، ١٩٧١) ١٥٠مالشاميين مند في أحرجه"اتجراني ، ٤١
٢١٣/٦.



ومتونثلاثمائة والسنة يوما، ثلاثون والشهر شهر، ألف الحقب،; 
ألف،ألف، ثلاثون والحقب، تعدون، مما سنة ألف، واليوم يوما، 

سة((را/

هاوته المي عن ه، أمامة أبي عن عامر، بن مليم عن -  ٤٦
ؤ،بتبو0 يوم ومعر صلنل الثملأؤ، ^إة ; في ت، نزلالأية هدْ ))إن 

]القمر:لأأ_خ؛[((وه ت ؤ

و.-'اض رسول عن ه، أمامة أبي عن غالب،، أبي عن -  ٤٧
َكامأأو يكمثوأ أنيث يزد الآي__ة: د0 هي فو ف نه ))أن

عناض تجاوز رأوا حين الخوارج في نزلت 'ا[: تالججر:ممحن4 
لمين((مكنا ليتنا يا ; قالواوالجماعة؛ الأمة وعن الملمين 

للبوصيريالخيرة اتحاف في كما ني المفي العدني عمر أبي ابن أحرجه )١( 
أبيابن وأحرجه (، ٣٧٧٠)0\إس حجر لأبن العالية والمطالِط )س0إ\(إ 

(،٧٩٥٧) AYi/؛الكسر في والطبراني (، ١٩٠٩٩) TT\o>\/في!لفير حا-دم 
أبيابن ندم وصئف خ/ههم، مردؤيه ابن إلى المثور الدر في يوطي الوعزاْ 
جذا،منكر حديثح ،اهذا ; ٣ ٠  A/1ير التغفي كثير ابن وقال يوٍلي، والحاتم 

فيالهيثمي وفال متروك•، كلاهما الزبير بن جعفر وهو عنه والراومح، هو والقاسم 
وهوالزبير، بن جعفر وفيه الطبراني، »دواْ (: ١١٤٦٢) ١٣٣/٧الزوائد مجمع 

جعفرا.لضعف صعيف؛ إسناد •هذا البوصيري: ونال صعيم،• 
٣٣٠؛/الفردوس ند مفي بلمي والد ، ٢١٤؛/الوسيعل في الواحدى أحرجه )٢( 

بنعفير 'رواه (؛ ٢٠٤٩) ٩A٤/٢الحقاخل ذحيرة ني راني القيابن وتال (، ٦٩٠٧)
فيالعلائي ونال الحديث•، في ء بثي ليس وعفير عامر...، بن سليم عن معدان: 

لين،إسناده وفي الوجه، هذا من غريبط •هدا : ٩٥ص: المختمرة لأت الالم
ه'ا•ءاس ابن على موقوما منه ٠^؛>، من روكا وقد بالواهي، وليس 

٢٢٥٧/٧ير النففي حاتم أبي وابن (، ٨٠٤٨) ٨Ty٦إالكبير في الطبراني أحرجه )٣( 
الهيثميءونال ه/هآ، مردويه ابن إلى المثور الدر في الميوطي وعزاْ (، ١٢٣٢٩)



^^ميزدصفت؛م

بن1بتي عن ه، أمامة أبي عن رفعة، بن القاسم عن -  ٤٨
لالعمر;ا[،وآشر^ ؤ ه الله رسول على ))فرأت قال! تهثُ كعب 

ال؛فقا؟ يرهنفا وماينه؛ ول رما يوأمي ابي بلت؛ قف
ألأمتنؤإ0 النهار، بآحر لكم م أقالله من م قلال<مر:>[ت 

بكرأبو ^إلأأمحءَانو4ث هشام، بن جهل أبو قال: تانمر:آء ش"م4 
Iألؤره ُؤوماموأ الخطاب، بن عمر أ1كثنلحثته؛ وكملوا ؤ الصديق، 

طاف((أبي بن علي لانمر:'ا[ث ه الثمي ؛ ^^١٣عفان، بن عثمان 

))فيه؛ النبي عن ه، أمامة أبي عن غالح، أبي عن -  ٤٩
نال!، عمران:٧[ ل1ل ه يته صه ما نثعؤن ئى هويهز ؤ ^؛jC ه ؤ هق؛ قوله 

زآله وجوْ ومود رجدء يص خ؟ ٌ ول فوفي خوارج، الم ه
الخوارج((هم قال؛ ءمرانتاُ'ا[، 

))فيالنبي عن ه، أمامة أبى عن غالبا، أبي عن -  ٠٠

لممحه والراوي وزكربا الطراني، 'رواه (؛ ١١١٠٠)الزواند مجمع -في 
أعرفهما،.

٠\إلأأ.والبيان الكشف ني اسي أحرجه )١( 
أمإا،هالمد وأحمدفي (، ١٨٦٦٣\)٠oy\/اسق في الرزاق ب أحرجه )٢( 

ومنباب القرآن، ير نفأبواب هدا، غير ياق بالجامع في والترميي (، ٢٢٢٥٩)
وابن١(،  ١٧٧) ٢٧٠/٢المد في والرؤياني (، ٠٣٠ )٠ ْ/٦٧ عمران آل مررة 

(،٨٠٤٦) ٢٧١/٨الكبير في واليراني (، ٣١٧٩) o^i/yالضير في حاتم أبي 
مردليهوابن، المنير، وابن حميد، بن همد إلى؛ المثول الدر في الموطئ وعزاه 
i^/y  الزوائدمجمع في الهيثمي ونال حزا، حدث •هذا الترمذي؛ ال ون، ١

بعدالنمير في كثير ابن ونال ثنا'ت،ا، ورجاله الءلبراني، اررواْ(؛ ١٠٤٣٢)
كلاممن موقرنا يكون أن امه أقأقل الحديث اوهدا ؛ ١ ٠  jyالمسند رواية ذكرْ 

٠٠ألصهحا؛^،



همال: نتالأنمام;بمْا[، ؤلآمحتمأقهاوازأثا4 ه: \}4 قول 
الخوارج((أم

عنلقهنه، أمامة أبي عن الرحمن، ب بن القاسم عن -  ٥١
ؤيمتععبده، ؤيفرب وحده، يأكل الذي ))الكمور: قال: ه المبي 

رفدْ((رآ/

قالقال: ، فع لأمحا بن واثلة عن مكحول، عن ء  ٥٢
بقولمع تألم بالأنثى؛ بكورها المرأة بركة ))من اه رسول 

لأر؛كتهلس إئثاوٍدهب ^؛،١٠ لش ؤ:؛ب ح——^م: ي —ن 
]اكورى:ا،أ[((لص.

قولعن ُجهته معادا ))سألت، قال: غنم، بن الرحمن عبد عن —  ٥٣
قال:ءؤثندئ4؟ أو: لالهمقان:م؛[، ؤناَكا0سفيلاقصه افهق: 

الناسخفي والنحاس (، ٨١٥٠)التمر ني حاتم أبى ابن أحرجه )١( 
مردويهابن إلى المشور الدر في السيوطي وعزاه ، ٤٣٣ص؛ معلقا وح والمن
بمح«.»لأ الضير في كير ابن وتال ، ٤ م؟• 

(،٧٩٥٨)؛o/A Yاعير في واممراني ؛آ/أا*ْ، البيان جامع في الطري أحرجه )٢( 
ابنإلى: المنثور الدر في السيوطي وعزاه ، ١ ٠ /) VTدمشق تاييح في عساكر وابن 

الزواندمجمع في الهيثمي وفال خ/م'ا'، والديلمي مردؤيه، وابن حاتم، أبي 
y/u (وهواذبير، بن جعفر أحدهما في بإسادين؛ الطبراني رارواه (؛ ١١٥١٦)؛

سنده.السيوطي وضعف، أعرفه،، لم من الأحر وفي ه، ضعيف
فيكما محردويه وابن (، ٦٤٦) ٢١٣ص: الأحلاق مكارم في المانءلي أحرجه )٣( 

بغدادتاريخ في والخف، (، ٤٨) ١٣٣ص؛ للشوكاني المجموعة الموائد 
فيالجوزى ابن ونال (، ٨١٨) ٢١٤)/الفردوس ند عفى والديالمى ، ٦٠ ٠/١٦

فيهاتفق وقد ه^، اض رمحول على مونحؤع حديث، :؛ ٧٥٠؛  ٢٧٦٨الموضوعات 
-٦٧٨/١الحنة المقاصد في الخاوي وصعقه كدا؛وناا، جماعة 



بنصب— [ ١٨ل١لمرiانتدوو\ك->ه دثخدثن ان ؤ ٠ بقرأ النبي ممعت 
،.١١-((المرن 

عنلقهثع جبل بن معاذ ))مالت قال: غنم بن ارحمن عبد عن -  ٥٤
فقال:ررعيت"؟ أو: لالروم;ا_مآ[، ؤاد©كمحم4 ٌ' اش قول 

آ[((لأ،._ ١ ]روم: ؤامحوظتأمحم4 ه: اض رسول أزاني 
}Wالنبي عن ه، جبل بن معاذ عن معدان، بن خالد عن -  ٥٥

هق:اض قال المار، كلاب نم>قك الماس تمزق ))لا قال: 
قال:هو؟ ما اممه، نبي يا قالت: هو؟ ما أتدرى ]الأزءات:آ[، ثآا(ا< 
والمحم((ل"ا،.العظم تشط المار قي كلاب 

إلاالحدين نكتب »لم وقال: (، ٢٩٧٢)في الحاكم أحرجه )١( 
الذميوقال الكتاب'، ثرمحل هن ليس الثاهي صعيد بن محمد أن إلا الإستاد، بهيا 

متروي٠٠حنيس٠ بن وبكر هالكا، المصلوب: هو سعيد، بن 'محمد التالخي2ص: فى 
إلاالحديثين ص ءلم وقال: (، ٢٩٧٣)^•U؟ الستدرك ش الحاكم أحرجه )٢( 

الذميوقال الكتاب'، شرط من ليي النامي سعيد بن محمد آن إلا الإسناد، بهيا 
متروك'.حتيس: بن وبكر هالك،، الممالوب: هو معيد، بن التلخيص: قى 

هم،الجوزى ابن وذكره ، ٤ ٠ ح/ْ مردؤيه ابن إلى المنثور الدر فى يوطى العزاه )٣( 



الراحالملحق 

الإحصائيةالجداول 

التمرفى ه الصحابة لأقوال 

أقوالصجف شامل إحصاء أولا؛ 
الضيرفي ه الصحابة جمح 

علىيحتوى الجدول هدا في إليه المشار الكلى المدد مهم! تنبيه 
النبوي،)النمير من؛ كلأ يثمل محلا همْل؛ الصحابي أقوال مجمؤع 

التابعين(.أو الصحابة من غيره عن الصحابي رواية ولا 
م 'جهاد لنة سة قرآن نذلل ;مك'ت نائح محال /مع

حمحا
يوى ا)صاحارى م

٣ ٢ عبداش

وواحة

١ • • • • ١ • • • • • • أبوغقل ٢

٣٣ ٢٣ ٢ أبوبكر
المديق'

٣

أقوالهجمعت رإذ«ءا مكتملة؛ لت أقواله أحصاء في عليها اعتمدت التي الرسالة 
فقْل.طه محورة حش القرآن أول من فيها 



وصفيةودراصة حمتا الضحاية من النمترون 
ج

ذوىالمحام
كا

لغة}ق•نزول■الخنابمنصحات

رمحأ
ماجتإد

ا؛و
جندل

أ؛و
بنمدة 

ليئم
بنُعاذ 

جل

١٤

لب

جحض

بننادة 
العمان

بنصر 
الخطان

٢٧٣٤

أتي~ين"
كى

١٤٣

٤٩٤١٧٣

أمحييأيو 
اعدىاي

ابو
الدرداء

٢٨

ابوذر
الغفاري

١٣١٦

٣انماس

عبد

الرحمن
عوفبن 

١١١٧

ابرطلحت

سالمان

اكادس
القياد

ابن
الأمحود

١٧



لغةjiyنزولوانلأ:'اوخنائمصحاةنوىاكحايى

عرية
كلياجتهأد

بنعادة 
الصامت

عثمان

؛ءفان١١

١٨٢٥

بنالزمحر 
خظ

٣٣

حديقة

اليمان

١٦٣٥

بنطلحة 
اهمحل 

خاب

بنعماد 
يام

؛نّهو 

ءليى؛ن
اي

طال

٢٥١'٤٥١٨١٦"١٢"

الأشعث
ذس؛ن 

فاطمة

ص

أقوالهجمعت ؤإنما مكتملة؛ لت أقواله إحصاء في عليها اعتمدت التي الرسالة )١( 
فقط.طه سورة حتى القرآن أول من فيها 



رصفيأتودرامة حمتا الضحاية من النمرون 
ج

يدياكحاى
حمحا

yiii؛jنزول•ارحتام/صحا،؛

عريت

ماجهاد

مجمع٣١

جارينبن 
حمصه٣٢

صولنت 

uiد رو٣٣
ثان

١٤٢٣

اضعبر ٣٤
بن-لأم

١٧

٣٥

ء
ابد٣٦

الأشري
١٦١٢٢٦

عاصم٣٧
عديبن 

ا٣٨

؛نءد

١١١٤

بنكب ٣٩
مالك

المغيرة
مةن بن 

مد٤١

الرحمن
سرةبن 

اضصد ٤٢

بن
مجود

٧٣٢٢٩٢٤٩٢١٧٤٢

٤٣

٤٤

٤٥

بنكب 
عجرة

ابدبكرة
أيوبأبو 

الأنماري



رندعيديالصحابي
حكنا

لن،;سنةدآننزول؛مهت■ارختام*'صحاة

ميت

كلياحما:

بنسعل ٤٦

أم
وناص

١٥

عمران٤٧

؛و

حصثن

بنشالة ٤٨
عد

أسامة٤٩

نيد
؛ن

ءم؛ن
حظ

ا؛٥١
بنالمر 

عمرو

*١٨١٨٩١■١٠١٢مريرةأم ٥١٢

عاتثة*٥١

أبيبنت 
بكر

٧١٨١٦٤١٦١"

بنعب ٥٤

؛؛^١١
بنسره ٥٥

حندمحا

اضعجل ٥٦
بز،سو

,محق٥٧
٥٨

٥٩

معاؤية

أي؛ن 
سميان

المحسين
ضنبن 



ك^،إ؛بم^درصاس؛رصي؛لأ^

٦١

الصحام

م.د؛؛ن
الحم

حم/\بوى
حئا

لغةسةريلدونتايغناصصحاة

عرمحة

كراجتهاد

١٢

١٤

المور٦٢

بن
محرمه

العمان"٦١

بشمبن 
•١بذرةأبو ٦٤

اشمد ٦٥
بزصرد

١١١٢١٨١١٤٥

بنءدى ٦٦

_نح
افعاد ٦٧

ماسبن 

٧٤٩٢٢■٦٦٢■٢٤٤٢\r<rأه0ا■٢٤٣٠

حندب٦٨

الجر
١*

فيبن

لض—
عطتنام 

الأمانة
اممهتمد ٧١

أينح، 
حيري

بناراء ٧٢
عازب

آمآ■١٦

أسماء■٧٢

بم
افتمد ٧٤

الربثربن 



م اجهاد لة

يرين

سة ترآذ نذلل برايات تاوخ "1يمن صحاة /مخ
حكف

يدي الصحار
٢

١٤٤ ٩٧ ١٢ ٤ ١٤ ١١ ٥ ٢ اشعبد 

بزصر

٧٥

٢

'

٢ بنعوف 
م

٧٦

' '

٢ ٢ بنملمة 
الأكوع

٧٧

أبو
جحيمه

السوار

٧٨

٥٤
٢٣

٢ ٤ ٢ ١٤ ٧ ٢ ينجابر 
عبداه

٧٩

r\ ٢١ ١ ٣ ١
'

١ ٢ ١" ٢٥ اأا*ةأم 
ايار

٨•

•

١ ١ ٨ ١ بنطارق 
شهاى

٨١

١ ١ بنعمر 

أي
سلمة

٨٢

' '

بنوانلة 
الأمقم

٨٢-

' '

بنصرو 
حريث

٨٤

٧ ٤ اهعد 

؛نا؛يى
أوش

٨٥

٥

' • '

ّءل؛ن
معد

٨٦

٧٧ ٢٩ ٢ n ٨ ٢ ٢ أس؛ن
م

٨٧

١ ١ بعالأّ
بن

شريك

٨٨

٢
٠ ٠ • •

٢
٠ • • • • ٠ أبوجمرة ٨٩



وصفيةودراسة جث الصحابة من الثمرون 
ج

مويالمحا|ي
حمحا

iiiاننزلل؛/4'ارختام،/محا،؛

ب

كراجتهاد

j'.xr'■
الخصاصة

بنبم 
حارثة

٩٢

٩٣

٩٤

٩٥

٩٦

٩٧

الحارث

أبيبن 
صرار

الأم-ازية
ح
ير

هانئأم 
فاٍلمة

الخ3لاب

القلتان

؛ن

عاصم

دهمأبو 
الغفاري

بنمحط 
صرط

معدأم 

الربح
•آ'ا٤٨٥١•٦٢٢٢١٨٥٧١٩00٢٦٨١٤الكليالمجمؤع 



حكماالمرفؤع في )جهتي الصحابة عن المروي مقدار ! ثانثا

الأقوالعدد  هالصحابي  م
١٠٢ عباسبن الله عبد  ١٧

٢٢ مسعودين الله عد  ١٨

١١٠ طالأبي بن علي  ١٩

١٢ العاصبن عمرو بن الله عبد  ٢٠

٩ الأشعريموسى أبو  ٢١

٨ المانين حذيفة  ٢٢

ه هريرةأبو  ٢٣

ه الدرداءأنو  ٢٤

ه عمربن اش عبد  ٢٥

٤ الخطانن عمر  ٢٦

٤ عازببن الراء  ٢٧

٤ الفارسيسالمان  ٢٨

١٠ أبرأمامقاJاهر ٢٩

٢ الصدسليكر أمحو  ٣٠

٢ أتي؛نىب ٣١

٢ مكرأمي ستا عائثة  ٣٢

المرفؤعفي واحد قول عنه روى م ثمان؛ فقالمحاه بقية وأما 
رويالذين فأما ذلك؛ في ثيء عنه يرو لم م وقير، النففي حكما 

أنوالهجمعت ؤإنما مكتمالة؛ لت أقواله إحماء في عليها اعتمدت التي الرسالة )١( 
فقط.طه سورة حش المآن أول من فيها 



حبزج^^سودراطاارصمي؛الأ^

بنوعبادة المطاو_ا، عبد بن ]العباس وهم! فعثرة، واحد قول عنهم 
بنوعمران ثعبة، بن والمغيرة ، عمان بن وعثمان الصامت، 

بشير،بن والنعمان الحصيب، بن وبريده عجرة، بن وكعسإ حصين، 

)هءآ•مالك بن وأس رائي، الجحتمة وأبو 
سوىه الصحابة بقية فهم ذلك في أقوال عنهم يرو لم الدين وأما 

نه•صحابيا وسبعون ثلاثة وعددهم آنثا، تعدادهم ذكرت من 
(٢١٨)= ه الصحابة ير نففي حكنا للمرفوع اللكلي الجموع 

ه.الصحابة نمير من ٥, ع قولا 
٠٠

الشيرفي بعضهم عن نؤ،، الصحابة رواه ما مقدار •' يالقا 
الأنوالعدد  اسبيه م

٨ شهاببن طارق  ٢٥

٦ الوانيجحنة أو  ٢٦

٦ الزيرين اض عبد  ٢٧

٦ عباسبن اش عبد  ٢٨

٣ الأشعريموصى أو  ٢٩

٣ هريرةأبو  ٣٠

٣ الحطام،بن عمر  ٣١

٢ الباهالىأوأمامة  ٣٢

أنوالهجمعت ؤإنما مكتملة؛ ليست أقواله ء حمسا إ في عليها اعتمدت التي الرمالة 
فقط،حله سورة حتى القرآن أول من فيها 



الأقوالعدد  هالصحابي  م
٢ البجرحندس  ٣٣

٢ بكرأبى بنت عائشة  ٣٤

٢ مسعودين الله عد  ٣٥

٢ عمروبن الله عبد  ٣٦

١ أ;ىينىب ٣٧

١ الغفاريذر امحو  ٣٨

١ عازببن الراء  ٣٩

١ بشيربن النعمان  ٤٠

١ شعةين المعرة  ٤١

١ ملمةأم  ٤٢

١ عمرن لله ا همد  ٤٣

١ عثمانبنعفا0 ٤٤

١ عْربنأمح،طمة ٤٥

١ سفيانأمح، بن سالية  ٤٦

١ شريطبن نيْل  ٤٧

١ حرثبن عمرو  ٤٨

عنروايتهم في أقوال عتهم برد فلم ه؛ المحاه بقية وأما 
منؤيتضح حاسا، ص وبلون ستة وعددهم التمر، في بعضهم 
همالتفسير في بعضهم عن رواية ه، الصحابة أكثر أن السابق الجدول 

بنالله وعبد عباس، بن الله وعيد شهاب، بن ارق كحنصغارهم، 
قلةذلك على وترتب ه، الني وفاة تقدم ذلك سب ولعل ه، الزبير 

محلويلةفترة النبي لازموا عمن للأحد فاحتاجوا له، ملازمتهم 
كثيرا.عالتا عنه وأحيوا 



رصفيةودراسة جث الصحابة من النمرون 
0

-الضمير في بعضهم عن ه حابة الم لمرؤيات الكلي المجمؤع 
قولا.( ٥٧)

التمسرفى التابعين عن هك الصحابة رواية مقدار •' رابعا 
عنهردى الذي التابمي  الأقوالعدد  هالصحابي  م

الأحباركى  ه جندلتن سمرة  ٩

الأحباركى  ٤ هريرةأبو  ١٠

الأحباركى  ٤ عباسبن اش عبد  ١١

كبالأحار ٢ ،الخطالبن عمر  ١٢

الحكمبن مردان  ١ سءلبنسد ١٣

الأمويبن الهيثم  ١ '؛لارق؛نثءاب ١٤

الأحباريى  ١ مسعودبن افه عبد  ١٥

الأحباركعب  ١ سنتانأبي بن معاينة  ١٦

التابعينعن رواية نهي الصحابة أكثر أن يتضح الجدول ^ا ومن 
وأنه، هريرة وأبو هماص بن اض عجي يليه حندب، بن سمرة هو 

الجليلالحبر العالم هو ه الصحابة أغلب عنه روى الذي التابعي 
الأحبار.كعب 

=التفسير في التابعين عن يهي الصحابة لمرؤيات الكلي المجمؤع 
قولا.( ١٩)



بالتاؤخالتمر قي ه الصحابة عن المروي مقدار I حامئا 

الأقوالعدد  هالمحايي  م

٤٣ عباسين اف عيد  ١٠

٣ عودمن النه عد  ١١

٢ مالكبن أنس  ١٢

٢ اشعد ن جار  ١٣

١ بكرأيى بتت عائثة  ١٤

١ عمرن اف عد  ١٥

١ طالبأبي بن علي  ١٦

١ حمينبن عمران  ١٧

١ الخطامح!ن عمر  ١٨

حبرهو Jالتاريح ا شيت نهي الصحابة أكثر أن الجدول من ويتضح 
لأحوالالجيدة لمعرفته دلك ؤيرجع }جهته، عباس بن الله عبد الأمة 

التفسيرفي أقوال عنهم ترو الصحابة بقية وأما وأيامهم، العرب 
صحابثا.وتعوز واحد وعددهم بالتاريخ، 

سنولا ( ٥٥)~ نها الصحابة عند بالتارخ للتفسير الكلي المجمؤع 
الصحابة.ير نفص ./"(  ٠٠٦)



وصفيةودراصة حمنا الصحابة من النمنررن 

نهالصحابة عن المروي مقدار ت مائنا 
إسرائيلض أجار من 

)؛<

لأقوالا عدد  هالصحابي  ٢
٦٦٣ عاسن القه عد  ١٦

٩٢ مسعودين القه عد  ١٧

٤٥ طالبأمح، بن علي  ١٨

١٨ العاصبن حممرو بن اش •مد  ١٩

١١ الخطاىن عمر لن الله عد  ٢٠

١٠ كببن أبي  ٢١

٨ مالكبن أنى  ٢٢

٨ الحطاىن عمر  ٢٣

٧ ملامبن اض عبد  ٢٤

٧ هريرةأبو  ٢٥

٧ افمد بن جابر  ٢٦

ه الفارمحىسالمان  ٢٧

٣ الأشعريموسى أبو  ٢٨

٢ المانبن حذيفة  ٢٩

٢ أرقمبن ليد  ٣٠

فيواحد هول عنه روي م قفقسمان؛ >ه، الصحابة بقية وأما 
قاماذلك، في شيء عنهم يرو لم وقم إسرائيل، بتي بأتتمار ير النف

بكرتأ؛و • وهم ، صحابيا عثر فاثنا واحد قول عنهم روى الذين 



عبدبن والعباس الدرداء، وأبو ، عفان بن وعثمان ، الصديق 
جندب،بن وسمرة الباهلى، أمامة وأبو الصامت،، بن وعبادة المطد_ا، 

الحصسب،،بن وبريده سمرة، بن الرحمن وعبد نابتا، بن وزيد 

ه[.سعد بن وسهل حاتم، بن وعدي 
منسوى الصحابة بقية فهم ذللتا في أقوال، عنهم يرو لم الدين وأما 

له•صحابيا بعون وٌثلاثة وعددهم آنثا، تعدادهم ذكرتح 
=ه المحابة عند إسرائيل بتي باخار للتفسير الكلي المجموع 

ه.الصحابة -فير من ا./•( )٠ = قولا ( ٩٠٠)

التفسيرفي ه الصحابة عن الروي مقدار ت مابثا 
النزولوأحوال باميايؤ 

الأقوالعدد  هالصحابي  م

٧٤٩ عمامحيين القه عد  ٥٠

٨١ كرأش ينت عائشة  ٥١

٤٩ مسعودن الله عد  ٥٦

٣٤ مالكبن أنى  ٥٣

٣٤ الخطانن عمر  ٥٤

أنوالهحمت ؤإنما مكتملة؛ لت أقواله إحصاء في عليها اعتمدت التي الرسالة )١( 
فقط،طه سورة حتى القرآد1 أول من فيها 

أنوالهجمعت ؤإنما مكتملة؛ ليست أقواله إحصاء في عليها اعتمدت التي الرسالة )٢( 
فقط.طه سورة حتى القرآن أول من فيها 



رصفيةودراسة حمتا الضحآية من النمرون 
ث؟<

الأنوالعدد  هالصحابي  ٢

١٨ هريرةأبو  ٥٥

١٨ علي،ينأبيطالب ٥٦

١٥ عازببن الراء  ٥٧

١٤ اضعد ن جائر  ٥٨

١٤ الخطانن عمر بن الله عبد  ٥٩

١٨ العاصبن عصري بن اض •مد  ٦٠

١١ عوفبن الرحمن تمد  ٦١

١٠ الزيربن اف عد  ٦٢

٩ اتي؛نىب ٦٣

٨ وماصأبي بن معد  ٦٤

٦ الاهليأُوأمامة  ٦٥

٦ الصديقكر أو  ٦٦

ه المانن حذيفة  ٦٧

ه أرممبن زيد  ٦٨

٠ زيد؛نثات ٦٩

٥ ماللث،بن كى  ٧٠

٤ الغفاريدر أو  ٧١

٠ سلمةأم  ٧٢

٤ الحمي،بن ة بريد  ٧٣

٤ الصامتبن همادة  ٧٤

أقوالهجمعت ؤإنما مكتملة؛ ليت أقواله إحصاء قي عليها اعتمدت التي الرسالة ■١( 
شل،طه سورة حش القرآن أول من فيها 



الأقوالعدد  )جهتعالمحاى  ٢

٤ ءبدافينأ؛يىأوفى ٧٥

٤ سلامن اوو4 عد  ٧٦

٣ الأنصاريأيون أبو  ٧٧

٣ الصزبزعلت ٧٨

٣ المهللتعد ين الوارس  ٧٩

٣ العوامبن الزبتر  ٨٠

٣ بكرأبى بتت أسماء  ٨١

٣ حباببنالأرت ٨٢

٣ سسسرم*إ ن الهجا  ٨٣

٣ حيفبن -هو  ٨٤

٣ عثمان ٨٥

٢ نيدبن أسامة  ٨٦

٢ الساعدك،أسد أيو  ٨٧

٢ لأكوما ين سلمة  ٨٨

٢ سدن سهل  ٨٩

٢ مغفلبن الله عبد  ٩٠

٢ اساكبن جبيرة أبى  ٩١

٢ ىب؛نءجرة ٩٢

٢ مخرمةن المسور  ٩٣

٢ شعةين الغرة  ٩٤

٢ هانئأم  ٩٥

أقوالهجمعت ؤإنما مكتمله؛ لست أقواله إحصاء فى عليها اعتمدت التي الرسالة ،١( 
فقط.طه سورة حتى القرآن أول من فيها 



^^ي؛يصي؛ري

الأقوالعدد  خهتعالصحابي  م

٢ جاليةبن مجمع  ٩٦

٢ جلبن معاذ  ٩٧

٢ البجلى، حندئ ٩٨

التفسيرفي واحد قول عنه روي م قفممان؛ >ها الصحاية بقية وأما 
الذينفأما ذلك، في ثيء يروعنهم لم م وثالنزول، وأحوال بأسباب 

عميل]أبو ت وهم ، صحابيا وثلاثون فثلاثة واحد نول عنهم روي 
وأبوالدرداء،وقتاله الجراح، بن عبيدة وأبو الأنماري، 
وتميمبزرواحة، الله وعبد قيس، بن والأنعث، الأماري، وأبوطلحة 

سمرة،بن الرحمن وعبد عدي، بن وعاصم عياشالزرفى، وأبو الداري، 
بناليسر وأبي حزام، بن وحكيم حصين، بن وعمران ياسر، بن وعمار 
أبىبن الله وعبد عالئ، بن والحين لأشهلية، ا يزيد بستا وأسماء عمرو، 
الفارمى،وسالمان جحش، بننا ونيشبا ماللتا، بن وعوف حدرد، 

بنوالأملح حربنا، بن وعمرو ملمة، أبي بن وعمر شهاب، بن وطارق 
بنومعاوية صرار، أبي بن والحاريثؤ الجهني، حارثة بن وبكر شريكا، 

عاصم،بن والقلتان قرظة، بن ورفاعة الأنصارئة، وحولة سقيان، أبي 
هءا-الربيع بنتإ سعد وأم الحصين، بن كلثوم وأبورهم 
منسوى الصحابة بقية فهم ذلك، في أقوال عنهم يرو لم الدين وأما 

نهي.صحابثا عشر ثمانية وعددهم انما، تعدادهم ذكرت، 
نه؛الصحابة عند النزول وأحوال باسباب للتفسير الكلي المجمؤع 

ه.الصحابة ير نفمن  OAT)= قولا ( ١٢٠٨)= 





^^وض^يزجم^.ودريليس؛؛خ^>بخسؤ<

بالمنةالتفسير محي ه الصحابة عن المروي مقدار ؛ تامثا
الأنوالعدد  هالصحابي  ٢

٣٧ عماسن اش عد  ٢٤

٢١ مسعودثمن الله عبد  ٢٥

١٨ هريرةأبو  ٢٦

٦ يكرأش ينت عائشة  ٢٧

ه طالبأبي بن علي  ٢٨

٤ العقاريدر أو  ٢٩

٤ افهمد بن جابر  ٣٠

٤ عمرن عداش  ٣١

٣ أمامةأو  ٣٢

٢ الدرداءأو  ٣٣

٢ الأشعريمرمى أبو  ٣٤

٢ السمانن حذيفة  ٣٥

٢ العاصبن عمرو بن اف همد  ٣٦

١ رالمديق يكر أو  ٣٧

١ ملمةأم  ٣٨

١ لأييا برزة أبو  ٣٩

١ سيربن النعمان  ٤٠

١ وناصأبي بن سد  ٤١

١ سدبن سهل  ٤٢

أقوالهجمعت ؤإنما مكتملة؛ ليت أقواله إحصاء في عليها اعتمدت التي الرسالة ١( ,
فقط,حله سورة حش القرآن أول من فيها 



الأقوالعيد  هالمحابي  ٢

١ الزيربن عبداض  ٤٣

١ يزعقانعثمان  ٤٤

١ جلبن معاذ  ٤٥

١ شانأبي بن معاينة  ٤٦

بالمنة.الممير في أقوال عنهم يرو فلم تين، الصحابة بقية وأما 
صحاييا.وسعون ستة وعددهم 

=قولا ( ١٢٠)= ه الصحابة عند بالمنة لشر الكلي الجموع 
ه،■الصحابة ير نفمن )ّارا•/( 

نهيالصحابة عن المروي مقدار ت عاشرا 
المربيةباللمة التمير فى 

الأمالعدد  ظلئعالصحابي  ٢

١٣٠٣ هماسن القه همل  ٢٦

٣٠ مسعودن الله عد  ٢٧

١٢ صرن الله همد  ٢٨

٧ عازببن الراء  ٢٩

٧ الخطانن عمر  ٣٠

٦ ابي؛نىب ٣١

٤ ءالدردا أو  ٣٢

أقوالهجمعت ؤإنما مكتملة؛ لهستإ أقواله إحصاء خي عليها اعتمدت التي الرسالة 
فقهل.حله سورة حش القران أول من فيها 



وصفيةودرامة حمثا الصحابة من الثمنرون 
ج

عددالأيوال هالصحابي  f
٤ أبدهميرة ٣٣

٤ كرأش بتت عائشة  ٣٤

٣ طالبأبى بن علت  ٣٥

٢ مالكبن أس  ٣٦

٢ اللهعبد بن جابر  ٣٧

٢ ثابتبن ليد  ٣٨

٢ ااءءم..._،ُن م1-لة  ٣٩

٢ المانن حذيفة  ٤٠

١ لأنمارىا أيون أبو  ٤١

١ نيدبزأرقم ٤٢

١ عفانن عثمان  ٤٣

١ عوفبن الرحمن مد  ٤٤

١ الزبيربن افه عبد  ٤٥

١ أدشأبي بن اف تمد  ٤٦

١ عماربزيامر ٤٧

١ جلبن معاذ  ٤٨

١ ثرطبن محط  ٤٩

١ الاهالىأبوأمامة  ٥٠

aJJUIjالتفسير في أنوال عنهم يرو فلم ؛ )هء الصحابة بقية وأما 
صحايثا.ومحسعون ة حموعددهم العريية، 

أقوالهجمعت ؤإنما مكتملة؛ ت ليأقواله إحماء فى عليها اعتمدت الض الرسالة )١( 
شل.طه سورة حتى القرآن أول من فيها 



(١٤٠٠)= نهق المحاية عند العريية ياللغت للتفسير الكلي المجمؤع 
,ه-الصحابة ير نفمن ./( ١٥)٥ر= قولا 

هكالصحابة عن المروي مقدار عشرت حادي 
والاجتهادبالرأي التمر في 

الأقوالعدد  هالصحابي  م
٣٤٣٠ محاسمحن الله شد  ٤٧

٥١• مسعودين الله عد  ٤٨

١٦٠ طابأي بن علي  ٤٩

١٤٣ الخطانن عمر  ٥٠

٩٧ عمربن الله محي  ٥١

٦٤ كرألي ينت عانثة  ٥٢

٤١ كعببن أبي  ٥٣

٤٠ هريرةأبو  ٥٤

٢٩ مالكبن أس  ٥٥

٢٥ الزيربن اف عبد  ٥٦

٢٣ الصديقكر أو  ٥٧

٢٣ افعبد بن جابر  ٥٨

٢١ أ؛وأماْةابش ٥٩

أقوالهجمعت ؤإنما مكتملة؛ ليت أقواله إحماء في عاليها اعتمدت التي الرسالة 
خقهل.طه سورة حتى القرآن أول من فيها 



ضح1بةدجم^سودريدوصمزلأ^

الأقوالعدد  )جهفالصحابي  ٢
١٨ عفازرا،بن عثمان  ٦٠

١٦ المانين حديقة  ٦١

١٠ وقاصأبي بن معد  ٦٢

١٥ الدرداءأو  ٦٣

١٤ ثانبن ليد  ٦٤

١٣ عازببن الراء  ٦٥

١٢ الأشعريأبوموسى  ٦٦

١١ العاصبن عمرو بن اش همد  ٦٧

١١ علىبن الجن  ٦٨

١٠ جلبن معاذ  ٦٩

٨ الغفاريذر أبو  ٧٠

٧ الفارسيسلمان  ٧١

٧ ٠عاطينأبيثن ٧٢

٦ سالمةأم المومنن أم  ٧٣

٦ ،٠٠اا.حم....1ن يرددة  ٧٤

٦ سلامبن اش عبد  ٧٥

ه ١لأضارىأيون أو  ٧٦

ه عوفن الرحمن همد  ٧٧

0 حصنبن عمران  ٧٨

٤ عسيبن فضالة  ٧٩

٤ مخرمةن المسور  ٨٠

أنوالهجمعت ؤإنما مكتملة؛ لمست أقواله إحصاء قي عليها اعتمدت التي الرمحالة 
فقط.حله سورة حتى القرآن أول من فيها 



الأقوالعدد  هالصحابي  م
٣ العوامبن الرمحر  ٨١

٣ طدحةينصاJاف ٨٢

٢ رواحةن فه ا عبد  ٨٣

٢ أبوبزرْالأنثيي ٨٤

٢ بكرةأبو  ٨٥

٢ الخطانين عمر لتت، حفصة  ٨٦

٢ ثعةن المغيرة  ٨٧

٢ اا.بمطل-ء،ع.ال. 1ن العادن  ٨٨

٢ الأسودابن المقداد  ٨٩

٢ الأنماؤيةعطثة أم  ٩٠

٢ أرشأمح، بن اش مد  ٩١

٢ الجهك،عامر سمة؛>،  ٩٢

فيواحد محول عنه روى م حمفقسمان؛ ؤتيئ الصحابة بقية وأما 
يرولم م وق، ا صحاير عستة وعددهم ، حتهاد لا وا ى بالرا التمر 

]أبوفهم: واحد فول عنهم _ الذين فأما ذلك، في أقوال عنهم 
بنر وينر، بن ■، عوالاس، ، الصامبن وعيادة حنل«ل، 

حندب،،بن وممرة عجرة، بن وكعبا قيس، بنت، وفاطمة الخصاصية، 

بنوملمة الأثجعي، ماللئ، بن وعوف الجهني، مغفل بن الله ومل 
وأبوالجلي، وجندب حريث، بن وعمرو الأمقع، بن وواثلة الأكوع، 
١عد سبن هل وسالأنصساري، طالحة  بنتاوفاطمة ءا-ي،  ١١
ه[.الخطاب 

فهموالاجتهاد بالرأي التفسير في أقوال عنهم يرو لم الذين وأما 





الخاتمة

،مزيده ؤيكافئ نعمه، يوافي حمدا فه الحمد وآحرا، أولا طه الحمد 
وحيرانقول، كالذي الحمد للث، ياربإ له، منتهى لا حمدا طه الحمد 

تحصى....لا التي وآلائلث، تعد لا الش نعمك على نقول مما 
راديوندطدثمي يى دأنادي وعمومبي روري ما ي

زاديوثومك مؤنسسي لي ت، أنرحائي أنت، قواد الرؤح أنت، 
اليوأبة معوناء عطمن عندي ، iJUوكم منه بدمت، كم 

توفيقمن فيه كان وما البحث،، هدا إتمام على صمحانه طه ا أحمد 
-السيهلان ومن نفي فمن تقصير أو حلل من كان وما وحده، اطه فمن 

حالقاالعمل هدا يجعل أن سبحانه وأسأله _، شرهما من اطه أعاذنى 
ولمشايخيولوالدي لي يغفر وأن العليم، السميع هو إنه الكريم لوجهه 
الغفورهو إنه والمؤمنات، وللمؤمنين ممه أو البحث، هذا قرأ ولمن 

الكراموصحابته ه محمد وشفيعنا وحسبنا بسيدنا يجمهنا وأن الرحيم، 
إالعُليمإ الفوز همو وذلك الجنة، من الأعلى الفردوس في 





الحثنتائح 

فأدريه؛ الصحابة من بالتفسير المثهويين السموض عدد - ١ 
فولوهذا المتأخرين، من كثير ذللئ، على ونبعه فضل، عثرة منهم 

وذكرالمشهونن العثرة خارج السيور ذكرهم فالذين الوايع؛ يخالف 
قمح،المذكورين بعض عن يريد ~ يسمر التفسير قمح، عنهم الوارد أن 

هالصحابة من العديد إن بل هريرة؛ وأبي، مالك، بن كاسم، العثرة، 
عنقفلا - ه الصحابة ري مفصمن غيره ولا السيور يذكرهم لم 

عنأحيانا وتزيد تضاهي، ير التغفي أقوال، عنهم وورد -، جهورم 
كأمالمشهورين، العشرة في المذكويين الصحابة بعضم، مرييامتإ 

بنوالجراء اليمان، بن وحذيفة الدرداء، وأبي ها عائشة المؤمنين 
وقاص.أبي ن ومعد عازبا، 

محمدأبو الإمام هو التفسير لعلم تحريف على له وقفت من أول، - ٢ 
التنزيل®.ررمعالم تفسيره مقدمة في البغوي عود مبن الحين 

إنماأحرى علوما التفسير علمز تعريفهم في العلماء بحض ذكر - ٣ 
ثنايافى ذللثخ ويفلهر ، المعنى معرفة عليه يتوقف، ما ^١!؛، يقعدون 

التهلبيق.أثناء بعضهم تجاوز ؤإن كلامهم، 



علىللونوف علم كل من المعللوب المقدار تحديد يمكن لا — ٤
ذلك.يحدد ميزان ثمة ليس إذ الأية؛ معنى 

حيلمن لممر لصابط تحديد بمكان عوبة الم من — ٥ 
رويصحاؤ راكل هوت بحثي في فالممسر ذلك وعلى ه، الصحابة 

منهم.بالمكثرين العناية ونتأكد غالتاءا، باجتهادْ التمر قي قول عنه 
يجمعلم هي صحابثا عين وتلستة ير النفمرويان حمعت - ٦ 

ماومقدار منهم، واحد كل عن المسير رواة مببما قبل، من مرؤياتهم 
رواه.

فييرية تفأقوال لهم يرد لم الصحابة من أربعة على وقفت — ٧ 
ححيفةوأبو لأسمع، ا ين )وائلة وهم! المفاسير، كتبا من المْلثوع 

نهي.الأنصارية يريد ينت، وأسماء الأنصارية، عهلية وأم وائي، ال
المسيركتب حارج تفسيريا قولا بمين من أكثر على ونمت، — ٨ 

غيرومن مظاته من الحلم مسائل جمع إلى حاجتنا يؤكد مما المهلبوعة؛ 
طاش.

هدافي جمعتها المى الموقوفة يرية الفالأنوال ءا.د بلغ — ٩ 
قولا.( ٦٨٣)الحث، 

هذافي حمحتها الي المرفوعة يرية الفالأقوال عدد بلغ - ١ ٠ 
قولا.( ٢٧٥)البحث، 

الراشدةالخلافة زمن في ه الصحابة من المفسرين عدد بلغ - ١ ١ 
بثا،صحا ( ٢٩)الهجرى والسادس الخامس العقل. وفى صحابيا، ( ٢٩)

اكاسعالعمد وفي صحابيا، ( ٢١)الهجري واكامن الساع العقد وفي 
ثمانية.الهجرى والعاشر 



سةتعزف لم الذين هي الصحابة من المسرين عدد بلغ - ١ ٢
صحاث.( ١٣)وفاتهم 
بينهم،الخلاف ومل ير، النففي ته الصحابة منهج امحي -  ١٣

واللسان.القصس،و وملامة الفهم، وحس المنح، نوحيل. نتيجة 

وثلاثينأربعة من أكنر ه النبي عن ير التغعلم روى - ١ ٤ 
قول.( ٦٠)٠ من أكثر مروياتهم ؛لغت، ه، صحاثا 
٢( ١٨)نهب الصحابة ير نففي حكما المرفوعة الأقوال يلغت، —  ١٥

قولا.

التفيرفي بعضهم الصحابة رواها التي الأقوال بلخ، - ١ ٦ 
بنكطارق صغارهم، هم بعضهم عن رواية وأكثرهم قولا، ( ٥٧)

•ه الزمحر ن اض وهمد هماس، بن اض وهمد شهاب، 
عاليهااعتمد التي المصادر أقل هو بالتاؤيخ التفسير -  ١٧

بهالتفسير في أقوالهم و؛لغت، العفليم، للقران نفيرهم في ه الصحابة 
تههبع*عباس بن الله عبد • به تفسيرا وأكثرهم ، قولا ( ٥٥)

التابعين،بعض عن التفسير في ه الصحابة بعض روى -  ١٨
إسرائيل،بني بأخار ير الخففي أغلخها قولا، ( ١٩)الأقوال،هذْ بم، 
خهثه،جنا-ُب، بن سمرة التفسير! في التابعين عن رواية الصحابة وأكثر 
الأحبار.كم، ه؛ الصحابة عنه روى تابعي وأكتر 

علىالكريم للقرآن نفيرهم في هق المحابة —اعتمي  ١٩
،لأللث، أهلا وكانوا عندهم، المصادر أكثر هو بل ، اجتهادهم 

قولا.( ٤٨٥١)عندهم والاحباد بالرأي التفسير أقوال وبم، 





رواية،ثماض من أكثر بلغت فقد إمرائل، بني أحار من ه العاص 
رواية•عشرين إلا ؛النفير منها يتثعلق لا 

منهي إنما إسرائيل بني عن ه الصحابة مرويات أغلب -  ٢٩
فلمذلك، في النبوية التوجيهات التزموا وقد ، شرعنا في عته المكون 

ونيادةاستثنانا يدكرونها ؤإنما القرآن، نفير في عليها يعتمدون يكونوا 
لأية.ا تعنيه ما على 

،إلا الكتاب أمل يسألون ه المحابة يكن لم -  ٣٠
مواطنفي وكانت موالا، العشرين تعدو لا الأسئلة هذه ومواضع 
معينة.ولأهدافح محددة، 

منتكون ان بين الأحبار بعفو تصنيف، عند كبر حلهل ، يحدي—  ٣١

منكونها أو العرب، تاريخ أو ، حكما المرفؤع أو مرائيليات، إلا 
يودىذلك، ضبط وعدم الكدابون، وضحها التي والخرافات الأساطير 

دقيقة.غير ونتاج مغلوط، نمور إلى 

ليسالكتاب أهل ب، كتفي وأسيانهم العرب أحبار وحول -  ٣٢
ذلك،.على شاهدة والأمثلة تثعد، بم

بنعمرو بن الله مد شان في الناميتين حبر يصح لم -  ٣٣
أهلكتب على اطلاعه على يدل الأثار من العديد أن إلا ، خهننُ العاص 

له•الصحابة من كغيره ذلكا في منهجه وكان عنهم، وتحديثه الكتاب، 

نهالصحابة عند الرول وأحوال بأسباب التمير أقوال بلفت، -  ٣٤
يحولهالمراد ؤإنما الحقيقي، سب، البه يراد لا أكثرها قولا، ( ١٢١٠)

الأية.معنى فى 



غزدصنت؛ج

بعبارةالحقيقي السبب عن أحيانا يعبرون يه الصحابة كان —  ٣٥
متعالقةوهفايا حوادث فى النزول بسبب أحيانا ؤيعبرون النزول، غير 

بسببها.لأية ا نزول تحيل يماضية وباحبار ؛الإسرائيليات، 

الأحداثمتخرخا أم، أم؛ ه الصحابة تفسير نبست، -  ٣٦
،تاريحيا حديا عثر سبعة فثانمت، يرهم، نففي أقرت التي التاريخية 

العربعادات يم خو، اممه سبيل في الجهاد يرهم! نففي تاُيرا أكثرها 
الجاهلية.فى 

واكلوالمنة، القرآن بين بالربهل ه، الصحابة اهتم -  ٣٧
والوصفية،والفعلية، المولية، الستة على بالمة للقران يرهم نف

يرالمفأقوال ويالغست، ءا«يدة، حنرق ذللث، في ولهم الأول، وأكثرها 
ؤقولا ( ١٢٠)هك الصحابة عند بالمنة 

منهاغيرهم؛ وتحلبهم ، ه، الصحابة تأثير طرق تنوعت —  ٣٨
والمجاره،والخهلا؛ة، والقضاء، والإمارة والإفناء، العلم، مجالس 

ذللث،.وغير 

ه،الّكا وذاْ بعد ه، الصحابة من المفترين أكثر تفرق -  ٣٩
والثمرة،المنورة، والمدينة مكة، وهي! أماكن؛ عدة ومكنوا 
منهموكثير ومصر، واليمن، والمدائن، والردل.ة، والشام، والكوفة، 

بالشام.اصتتقر 

منير المغعلم تلقي على الحرص أشد المائعون حرص - ٤ ٠ 
وحرصبهم، ينزل أو عليهم، يشكل همما وموالهم ه، الصحابة 

ذلك•في إلهم والرحلة ه، الصحابة ملازمة على بعضهم 



ج
توصيات

البحثتوصيات 

لجمععلميا مشروعا البحثيه المراكز أو الجامعات إحدى يبني " ١ 
منهجعلى تقوم صالة مؤ تحليالية دراسة جق الصحابة نمير ودراسة 
واحدكل منهم المكثرين أقوال فتدرس محاور؛ عدة ولذلك واحد، 

أووجودهم، أماكن حسب المقالين من مجموعق تدرس أو حدة، على 
يرهمبتغالمتعالقة ائل المدراسة إلى إصافة عنهم، روي ما مقدار 
لمالصحابة ير نففي الموجودة العلمية الرسائل فبعض عميقة، دراسة 
حللبه وبعضها القرآن، كامل في نه الصحابة مرؤيات جمع تكمل 

وتحتوىالدراسة، منهج في واضح حلل به وأكثرها الجمع، منهج في 
فيالمقارنة الدراسات وأما بالتفسير، لها علاقة لا كثيرة روايات على 

منعدمة.فشبه نهي الصحابة نفير 

محنىعليها يتوقف التي والأصولية البلاغية، ائل المدراسة ء ٢ 
دراستهاأو التفسير، كتب من محدد كتاب حلال من وذللث، الأية، 
عموما.

صولا صيل وتا الجمع، حم، من النبوي، ر يالتقالعناية — ٣ 
حلاله.من التفسير وقواعد 





ودراسّتهاالماهية انج بالحومللقران لف الر تمحمع  ٠١٥
تحليلية.دراصة 

د!لمعنونة ا للحيانى، ا فيمل لدكتور ا الة رصتكملة — ١ ٦ 
وبقيةالأول الثلاثة الراميين للخلماء ندة الالموقوفة ررالمرويات 

محله،٠.صورة وحتى القرآن أول من التفسير في العثرة 
بنالله عبد الجليل للمحايي التمسير أقوال جمع إعادة ء  ١٧

•خهتع عمر 
أبيبنت عائشة المؤمنين لأم ير التغأقوال جمع إعادة _  ١٨

ها•بكر 
بنجابر الجليل للمحابي ير التفأقوال جمع إعادة - ١ ٩ 

ه.الله همد 
•خهنه هريرة ألي الجليل للمحابي ير التغأقوال جمع إعادة — ٢ ٠ 
بنأنس الجليل للمحابي التفير أقوال جمع إعادة ء ٢ ١ 
فهند•مالك 
يرنف I١١ مثلا ذلك ومن ثها، ٠^١١ خارج الأئمة صير تفا جمع ء ٢  ١٢

التاريخ؛ا•كتابه من جرير ابن نمير و" والتهاية®، الداية من كشر اين 
نهثبة المحا ير نففي أثرت التي التاريخية الأحداث دراصة —  ١٢١٠'

تحليلية.دراسة 

تحليلية،ة درامؤهك المححابة نفير محاصن دراّة —  ٤١٢
وممارنة.وتاريخية، 

تحليليةدراسة التفسير تعليم في نهي الصحابة محلرق درامة ء  ١٢٥
تاريخية.





حسم
/rX

الفهارس

ا-ذمسالآيات
الأحاديثفهرس - ٢ 

م.فهرسالآئر

الصحابةص لالمفسرين أبجدي فهرس - ٤ 
والمرامعالمصائر ثبت — ٥ 
الموضوعاتفهرس - ٦ 

بخص





-ءهرسالآيات

الفاتحةمورة - ١ 

٤٥٤ ٢  Jكنjربف ؤأ ١

المرةّورة . ٢ 

١٤٧ ٢ ٢

١٩٨  ١^^ Jنحقإثا ٥^١ ألآ>بجا ي مسدوأ ث" م »؛
نن4كثه

٣

٤١ ٢٣ بنبمدرم  ٤

٨٥٧، ٣٩٧ ٢٦ ؤهلبم،ثم؟يم ٥

٨٢٣ ٢٦ إلانملبوء  ٦

٨١٩، ٣٩٩،

٨٥٧

٢٧ ثينخوببمد ئ قؤ عهد تئقّوث  ٧

٧٢٢، ٧٢١ ٢٩ كنمعاهثاؤ، َلاكم •ثآوك أقى  ٨

٥١٧ ٣٠ ؤزأئةادنممبممحإذ ٩

٥٩٩ ٣٥ آنت١^ ؤ ١٠

٢١٠ ٤٥ ؤالفّلوإه>(لثار ؤذ\أنةيو\  ١١

٨٢٥ ٥٧ ألتمام^ءثه=قلم ؤوةل1ذو\  ١٢



وصبوماّة حث الث1حاة عن النفنررن 
ج

٥٠٢ ٧٩ ..ؤويت;مححئ؛محمحلإمحزثه. ١٣

٨١٥ ٨٩ ١٤

٣٩٥ ١٠٦ نيهاهآز ننتآ عثز ثأت( ثنسها آز »اثن عن ثنثح ؤء  ١٥

٨٥٨، ٤٩٧ ١١٤ هأنثت متا يدلإ آن أف تثنحد مع محنى لثلم ؤوس  ١٦

٨٧٩ ١٣٦ .. إثثاه. أزل اف ع'اثكا  ١٧

٥٦٩، ٥٦٢ ١٤٢ أقاير<يممى ألثمهاث  ١٨

٨٣٢ ١٤٣ أفاّيىيمعز ئندأئ ثثظرمأ وع\ محة -بمنلثةلم ؤوةد'لك(  ١٩

٥٦٩، ٥٦١ ١٤٣ ؤثثاكنألأِبمخمجا ٢٠

٥٢٤، ٩٩،

٥٦١

١٤؛ ر>ثنّهاهتلا ظؤءكنلى بقرئئثيت،ؤحهلث،ؤ(آلتّثا؛  ٢١

٩١١، ٥٦٧ ١٤٤ هألماي أنسجد ثئز و-؛ههلك> بمأة  ٢٢

٧٥٦، ٣١٦ ١٤٦ ^^^نث,تايمنأهم>ألذ  ٢٣

١٩٥ ١٤٦ أثهنم4ممحذ ى ¥،و>وظ  ٢٤

١٠٤ ١٤٧ >ألثقبننسلأءئِسأّه ٢٥

٥٩ ١٥٢ ٢٦

١٧٢ ١٥٣ رالي_أإإهالقز ؤؤأساسنوأ  ٢٧

٢٢٤، ١٨١،

٤٨٢، ٤٦٧،

٦٥٤، ٦٠٩،

٨٤٤

١٥٦ رحنودهإقء ورة بمث  ٢٨

٨٠٩، ٨٠٨ ١٥٨ هأف ثعآر ين آلثثاوآلعنيْ ؤ\0  ٢٩

٥٥٩ ١٥٩ ؤثَبمبم؛أس4 ٣٠

٣٤٤ ١٧٧ >محأمحه ٣١

٤٤٠ ١٧٨ >نأك4اتإه ٣٢



>؟
الأياتضس 

٧٢٨ ١٨٣ ألمنام^يطإ محث  ١٣١؛أؤن/؛  ٣٣

wy.oM ١٨٤ يتأ؛كنيمطعام ذذية تيمئؤ أريمك  ٣٤

•،ا،آأه ١٨٧ ثاتلإ4ه أنك أ0ي تئن سر >فيل  ٣٥

٥٦٢ ١٨٧ آشقلم؟<أثث  ٣٦

١٠٤ ١٨٧ ؤحأناهتافُمه ٣٧

،٧٤٨،٦٧٠

٧٩٣

١٨٧ أ-لئغلثى ألآ.بص آنتئ دؤ يثمن -ثق وأتززأ 
..ألآيِصلإه.

٣٨

٥٦٣ ١٨٩ J^r^ ، سآلي نوئ محدمأ ثن أمحيدث ثأندأ بمآن ألثد
أقئ4

٣٩

٥٩٠ ١٩١ فت4ثئ.ٌؤلإ' أثن!م- آمي بمد ثيلُم دلا  ٤٠

٨٥٠ ١٩٣ ؤنئنومح(ثئلأم0ئيم ٤١

٣٨٤، ٢٣٥،

٦٨٦، ٥٧٠

١٩٥ ضآسنيمموأسإنأيلآ4 ٤٢

٥٠٣ ١٩٥ >ةثمحأأظشأجم ٤٣

٧٥٧، ٣٣٠ ١٩٦ هبم؟ دأمحأ أثج  ٤٤

١٩٦ حJشءؤننيتمةصئمميه ٤٥

٣٧٥، ٣٧٣ ١٩٦ همدبه رأيوء تن آذى دأ أو تم،>؛ثا ظ ك0  ٤٦

٥٩١ ١٩٦ يئآنثر يا لإ إل إمحزم تئإ همي أينم ؤ؛دآ  ٤٧

٦٥٠، ٥٨٤،

٧٥٧

٤٨

٥٩١ ١٩٧

قثوى
٤٩

٥٨٥ ١٩٧ أقئوئ4أود و ئإى وكثزودوأ ءؤ  ٥٠

٥٨٤، ٥٨ ١٩٨ دنهءفم4ين محِه آن جثثخ ءكًفم ؤليس  ٥١



ثسودريتدرصميةسخ^

٥٢٤، ٥١٢ ١٩٨ «^T^l  عندأثن دأدءئ،ا تزئت نث آئنثر ٥٢

٥٨٥، ٥٧٧ ١٩٩ ^آقاسروأسمعثزأأس أدتاص حيث، أفصوأمن ؤئ>  ٥٣

٣٩٧، ١٨٠ ٢٠١ .ثَقهأص: ؤئئكآتاتثاِد  ٥٤

٥٨٥ ٢٠٣ ممدرث'تهآكام في- وأدحئثواآثآ ؤ ٥٥

٥٨٩ ٢٠٣ عثتبإن٠ا ^ ئأر ومن عيه إئم ئلأ يرنس ذ سجن  ٥٦

٧٥٧، ٣٥٨،

٨١١

٢٠٧ ١٠٢أقه مرأئسا>س ء اأتينهثه دثسركا من آلنا؛ثي، ٢ووبJنت  ٥٧

٨٢٥، ٥١٠ ٢١٠ ق،أثم بأيهم أن إلا تمحق ^٥^٠  ٥٨

٥٤٢ ٢١٧ ألثل4ثن آحكت ^وافقتا  ٥٩

٥٤٢ ٢١٨ أثوّّيإ، دجتهذدأف، تامحأ دأقءبس ءاموأ ألخمى قآ 
هأم ثننق رر-مو أرشاى  •ا

٤٦٠، ٣٠٨ ٢٢٨ روء4ثئثه بآئهى عبممنث  ٦١

٢٣١ ئزءأ4آم ت١ثت شددا  ٦٢

٣٩٧ ٢٣٧ ؤبجضؤأأكل:س ٦٣

،٣٠٣،٢٩٦

،٣٠٨،٣٠٧

٤١٦، ٣٨٥،

٥٢٥، ٤٨٣،

٦٤١، ٥٤٨

٢٣٨ ألبمد4دألقثلدء ألمظ>ب عز ُاؤحفْلمحأ  ٦٤

٢٩٦ ٢٣٨ ئببج'يمبمن ُاؤدممأ  ٦٥

٧٩٠، ٧٧٥ ٢٤٥ أ>نثاةأذإ مقنعمار ■صثا ئنكا أقه مش بريااقى 
ءقث^رأيم

٦٦

٦

٢٤٨ نيمألئايوئ قؤنمقأ آن مأاءكيء ءايثأ ^إة 
ي,ء

٦٧



ج
->هسثأ<الأتانفهرص 

٣٣٢ ٢٥١ جالوض4د داوُ ومثث أفِ يندب مثزثوي ؤ ٦٨

١٢٦ ٢٥٥ أكثم4آلي ألأم لأَِإلت واثن  ٦٩

٣٢٦ ٢٥٥ ولمخ ٧٠

٣١٧ ٢٥٩ >ممهمأثةملإثثأ4 ٧١

٣٦٣ ٢٦٢ آنثقؤأ٠^١ يتبعون لا نم أم س>؛ل ؤ، آمزلهم ينفقون  ٧٢

٧٧٨، ٦٦٢ ٢٦٤ نألآدئ4يآو لايزأ  ١٣١أق:!ن؛وبمآئ  ٧٣

٩١٠ ٢٦٥ محالمح4وبزثث إلْلتعوت بكمن وئمن  ٧٤

٩١٠، ١٠٢ ٢٦٥ هيأ أنفصام ث" أؤى آلنمبمز آنثسك ممسي و ٧٥

٥٦٣ ٢٦٧ ءقثنتأرهثلثت ين أنمقوأ ءاموأ وكآيها  ٧٦

،٥٦٣،٢٦٦

٥٦٧

٢٦٧ آنإلا دقأحذغ ولستم تنفقون منه الخيث مؤولاثنمؤإ 
سئوأس4

٧٧

١٤٧ ٢٦٩ وش4يثآأ ش ألخضه ويرؤ،  ٧٨

٧٣٢ ٢٧٠ أثمئإى قدر ثن ثدرثم آذ دتثة بن آتفص ووثآ 
وبمده 

٧٩

٧٨٤، ٦٠٥ ٢٧١ وهي ئغ-نا الثدثت ث-دوأ وإن  ٨٠

٧٣٢ ٢٧٣ 4ضيزأم محنصزواؤح أدمى وقمعتن  ٨١

٦١٣ ٢٧٣ إلحثاآ4للوأخك تئمحى وثُ  ٨٢

٦٣٦، ١٤٨ ٢٧٤ وآلِتثاييمأنيثهعَ ينذيرى وأق^ُك■  ٨٣

٣١٦ ٢٧٥ ٨٤

١٦١ ٢٨٦ صاأ4أو ميمآ ^١^٥،آن وثثتاي  ٨٥

عمرانأد سورة - ٣
٥٩٢ ٧ وأتآثأكنت4 ٨٦



وصفةودراصة حمنا الضحاة من المفنررن 
ج

٣١٧ ٧ ٨٧

٣١٧ ٨ سساهمحاتدإذ ئ ي ٨٨

٨٣٧

١

ؤأكثناتكاء يمحى ألقإو؛ت ممئا؛ىمت، 
تالاقطره

٨٩

١٩٣ ٢٧ آلي4ثة ألت ومحج آإ*ستي بى أذص دئنيج ؤ ٩٠

١٤٨ ٣١ ٩٠٢آش نأبؤقه؛يهم أهتم تحترز كنتم مموإن  ٩١

٧٨٠ ٣٦ ثآعددا ص ٩٢

٤٠١ ٣٩ يجقآنمَفأئاقمحث
ءبمبما4

٩٣

٥١٨،٥١٧ ٣٩ وحمرئاهوكندا ؤ ٩٤

٧٧٨، ٥٠٤ ٥٥ إوهوراضك مثرمعف إق ينمتئ أش ل ١٠^إذ  ٩٥

١٠٢ ٧٥ إلقهيوذهء بنثار ئمحه إن س آلؤش_، أنل ومي ؤ ٩٦

٢٨٠، ٢٧٩،

٤٠٥، ٢٨١،

٦٦٥

٧٧ ئثثاوآيتم نهدأق يثرون أدي ^إل  ٩٧

٧٤٩، ٣٣٤،

٧٨٨

٩٢ محتوزهسوأمثآ تازأألإثئ >ؤل  ٩٨

٣١٧ ٩٣ صندقث>يمَثمئم إن ٤^^١ إلؤدنَ  ٩٩

٥٩٢ ٩٦ وسىباغ ظ؛ لئتك، إلثاير، ومخ ين ولأأدو 
لاتشزه

١..

٤٩٧ ٩٧ إلءش؛لآهأستنخ تن أتت جج أثاث»، عد حخ  ١٠١

٨٥٨، ٦٤٥ ١٠٥ دمرمأ4ق ظ>ثا و ١٠٢

٦٤١ ١٠٦ بمد١^^! دحوههلم ٢^٠£، اك;زن ^٠١^١  ١٠٣



ه
الأناتفهرس 

٥

٧

٨

٩

إلثاثد>4همجت ثن أ^ 
٣

٨١٣، ٣٤٥

٣١٢

١٧٦,)نقتامقنعي ألؤمن\ن توئ أهللش من عدوت إذ 

١٧٦منأن ظايعتاثنإذنثن 

٦٦٥

٣٣٦٥أعيقوالآرءس ألتأ!ؤئ أوجثوءنأث-ها 

٣٩٨ألثاؤلها؛_ ١Jئأ'لأثام أوتمحى 

٣١٧٦وؤبرأيتموه لمد ينفتوه أن ثر من آثموث يمنون كنم أؤإقد 

،٣٥١، ١٧٦أوثائ١لأمحتممحمحبج١ه

٨٣٣

٣

٤

٥

٧

٥٢٥شتثاهأرئم بمز ثلن عفّيخ عل ينقلب ؛ومن 

٨٣٢ألثنبمكتين؛أش وسيمك، ؛

٥٢٥٩!ياذنهء؛قحنوثهم إي وعده- اثة إ_لمد 

٩١٢، ١٧٩؛٥٢يائيه،قثتوئهم 

ربدمن دينطم ألدقا يربد ؤينا=ظ(ش 
ا'محآ4

١٧٧؛٥٢

٥٧٠، ١٧٦؛٨٥٢

١٧٧؛٥٣يمز؛ثة ؤإ(0نٍام' 

١٨٦، ١٧٧ولإمدةلإة؛ئثدلإأتش

١٧٧؛٥٥

١٦٧٥٦٣أدفعوأ؛ر أس سلي ق قنوأ وأ ٢٢

ك؛ل وة أف شز آ|بم فثأث و  ١٢٣
ؤإنبمزئهثم4 ١٢٤

١٦٩

١٧٤

٨٢٦

٦٦٥



رصضةودراسة حمتا الصحابة هن الثمرون 
ج

i'W ١٧٨ مؤ!;بي؛إئام
لمؤتدادوألفثا4

١٢٥

٦٢٢ ١٩٢ جإهشلهاتانسأمق4 ١٢٦

٤٧٩ ١٩٥ ١٢٧

١٥٠ ١٩٨ للآ؛ارهحم أممو بمد ؤو،  ١٢٨

الناءصورة 

٣٢٧ ٥ ١٢٩

٩١١، ٣٠٦ ١١ ألثنسهإحوآ،تأني إي مخإِ ؤؤ0  ١٣٠

،٤٠٧،٣.٨

٥٩٢

٢٣ ددببمًظميملآالآًظلم  ١٣١

٢٢٣ ٢٣ ؤنآلسأصصلبتامنس ١٣٢

٥١٦ ٣١ ًقآترهقثبموأ ^إن  ١٣٣

٧١٤، ٧١٣ ٣٣ عمنن،ؤوأؤ؛0  ١٣٤

٥٣ ٣٦ ؤثآلكاحبا'نيه ١٣٥

٨١٤ ٤٠ يضنعفهاه-صنث ظئ، ؤإن درز يثداد ؛٧٠؛ ث* أزئة  ١٣٦

٣٦٨، ٣٤٦،

٦٦١، ٥٩٦

٤١ سممحمبجدثبمشي
سإستايمهتؤو؛؛ 

١٣٧

٦٣٤ ٤٢ أثآثئتو5  ١٣٨

٦٨٤ ٤٣ ثمح4نآثز أفطون سأ لا أدي؛١٣ >كأبما  ١٣٩

٢٦٢ ٤٣ مءأزءمآؤممئ:يممح ١٤٠

٦٥٠ ٤٣ ؤأوئرأذئآء4 ١٤١

٣٨٤ ٤٨ ^٠ئثآء نثن فإثئ دوئ c نسر دء يشنق آن تنفث لا أثن ٠^^  ١٤٢



الآ؛اتمس >؟

٦٥١ ٤٩ ؤأ؛ء؛ن؛د!ك:بجقأئمخ؟< ١٤١٠

٥٥٠ ٥١ يؤينذ0ألخكتف ين شث آوم؛ أدض إل ثر ؤآم 
والْكغوتيمالجتت 

١٤٤

٨٨٨ ٥٦ ١٤٥

٥٧٠ ٥٨ ^أتلها إثة أمحثت ةرد؛وأ آن تأسةأ أس  ١٤٦

٨٢٧ ٥٩ ؤه4أمحمه ١٤٧

٤٨٠ ٦٥ شبمريث يثهمق حئ محنوث ب وره ٠^٠^  ١٤٨

٧٨٨ ٦٦ ١٤٩

٤٩٧، ١٦٢،

٨٥٠

٦٩ د؛لء-يينتل4آلبجذ بى ئلنجم آثم؛ثث أئن ؤء  ١٥٠

٨١٤ ٧٥ آنلهأهألظاِاي ألسف نذي آمنتائ  ١٥١

١٧١٠ ٧٧ محتم4^^^١ ٧١>أزرإن  ١٥٢

٧٨ ٨٥ هبماهسم(ئ َلإ( عك اثت■ ءؤوةان  ١٥١٠

١٠٠٤، ١٧٨،

٨٢١

٨٨ ث'قتزآهأزقثيم وأقبم■ فثتن ؛ثتنتس ف، نؤ  ١٥٤

٦٩١ ٩٢ همئاإلاحْئهيثئل أن ,لثؤ.بتي َ؛ُى ^؛؛٠^  ١٥٥

١٠٠٦ ٩٢ هجهنم متمنيا مؤيث-ا سئل ؤذ*0  ١٥٦

٢٠١ ٩٤ ١٥٧

؛.مأ،خ؛ه،

٦٧٠، ٥٦٤،

٧٠٦

٩٥ خ؛ووهأرؤ، عر أمحص ثى أٌوو0 .مثبى ولا  ١٥٨

٢٢٢ ١.. ممدأوئ دجث ئأ أس؛؛^٥، إل ثيا؛را تتم، ئ ِنج ؤوتن 
جمثا4عمك أممئ ^،j أم عد رأ -أوئغ 

١٥٩



وصفيةويرامحة حمتا الض«حاة من النمنرون 
ج

٣٢٢ ١٠٢ ألئثلو،يملهم ثأفت يم كث ؤوإد١  ١٦٠

١٧٣ ١٠٢ ؤؤإن'كانذتئ؛يم ١٦١

١١٣ ١٠٥ بمآألثا؛يى بهو؛ ^٢ ١٠^؛بالحق ألككنا الق أزنا ءؤإدا 
أثث4أرطث 

١٦٢

٢٤٠ ١٠٨ وهوتنهمهآثي يى تشققون وث* أتايى يى تقثيوف ؤ ١٦٣

٤٥٨ ١١٠ ؛٥^ينعفر ئم ني بمليم أو سوء؛ بمثل ^?٩^٠  ١٦٤

٨٥٠ ١١٥ ألهتئيملث بة ما بمد مذ آؤنوو يثابج،  ١٦٥

٨١٠ ١١٩ ١٦٦

٤٣٩ ١٢٣ الخ=4تف4أنل أمايى ولا أماسمح؛  ١٦٧

٧٩٠ ١٢٣ ثدءابجربج،4سي، ق ١٦٨

٧٣٨ ١٢٥ مح-فيميهد A وجهم ئصذدكايمذأنام ءؤدس  ١٦٩

٦٣ ١٢٥ خليلاهءومن أثث  ١٧٠

٨٣٥، ٤١١ ١٣٧ طمحمحأمحلإوأمحمحأمحلإوأ4 ١٧١

٦٣٩ ١٤٢ وئثأثن ؛^٤^٤^؛  ١٧٢

٨٢٣، ٢٤٠ ١٤٦ محأنئرأبمِثممولةفأ ١٧٣

٧٦٩، ٧٥٨ ١٥٩ ُوبج'هئل يب، قويس إلا أأكثrtا م تذ  ١٧٤

٦٠ ١٧٦ ألككلاهؤ نئيأ=ظلم أثث ش متئتوثف ؤ ١٧٥

المائدةمحورة . ٥

٦٤٠ ٣ أتظ4قوقآ ؤ،رنش  ١٧٦

٥٥٨، ٦١،

٦٥١، ٥٦٤،

٧٨٨، ٧٥١

٣ يقم4تلإ آَتمئت وؤ؛  ١٧٧

٤٥٣ ٣ عمدأثث  ijiلإئم،مجا,ين_، و هئتمثة آفثلزؤ، ؤذإكأ 
أ» <

رجم-؟آ

١٧٨



>؟
الأتانفهرس 

٥٨٤ ٤ ١٧٩

٥٣٠ ٤ ١٨٠

٣٣٥ ٦ >ئتثئوابه4 ١٨١

٢٠١ ٢٤ ئهنتلآ؟ااورك أنت، اؤةاذمن،  ١٨٢

^o\A,T\A

٥١٩

٢٧ ينم همتا، هما إل ألم، ٣ أبى تأ مز 
٢لاموهيى سمن وتثر آحديعا 

١٨٣

٤١٢، ١٤٨ ٢٧ هألثمن يى يثملأثث ؤإثا  ١٨٤

٨٥٧، ٣٩٢ ٣٣ أ'لآبجاؤ، وممل ورندلم أثت أؤ:ث جروأ ^[٥ 
ماداه

١٨٥

٣٣٥ ٣٤ أنكنعثإ مدروأ أن مي، ين ازوأ ؤإلأ  ١٨٦

٢٣٩ ٣٥ ألوسوهإقو أثن أثقوأ 4كتؤ\ أدبي ؤبتآغت1ا  ١٨٧

٦٢٢ ٣٧ أبمهثثي-ج؟ى هم دئ أثار ِس ثم؛حمأ آن يزدوث ؤ ١٨٨

٥٢٣ ٣٩ ئأبمح4ؤءى  ١٨٩

٥٦٥ ٤١ هقئدوْ ئدا أوبثنِ إن ؤ ١٩٠

٣٠٩ ٤٢ ؤآًقلوثلأسه ١٩١

٥٦٥، ٢٤٠،

٨١٨ ى

ئت؛أثث أنزل يثآ بمئؤم لتّ  ١٩٢

٤٠٦ ٤٥ ؤوألمءلغسثاص4 ١٩٣

٦٥٢، ٥٢٥ ٤٥ أ>بثًِثئانْلآيمأه ^٠^^ُصدءََا ١٩٤

٥٦٥، ٢٤٠،

٨١٨

٤٥ آككئوو٥4^٢ أثث أنزل ثآ تحفم ؤ ُؤوش  ١٩٥

٥٦٥، ٢٤٠،

٨١٨

٤٧ أكسمثههتز نأوكك أثث أنزو بثآ تحفم ئ هوس  ١٩٦



|ك^1يزجم^؛ردراطريأزج^^؛م؛

٠٩٢ ٤٨ تى iiAثتنث> لما ثمدثإ أنتق أدكثب إنك  ١٩٧

٣٣٢، ٢٠٨ ٥١ \هؤهن\ص■ أثلا شدوأ أئن،َاتيألأ تأه ؤ ١٩٨

٢٤١ ٥١ ؤنش:خمإمنم4 ١٩٩

٣٢٤ ٥٤ ميىمحهض.لإبموئوته ٢٠٠

١٥٧ ٦٧ آذءيذ بمهنث  ٢٠١

٨١٢، ٥٨٦ ٨٣ ينسس آء؛--ه،د رئ ألدسول اذ لزل •آ سعدا ُؤوإدا  ٢٠٢

٣٠٨ ٨٩ تكنهنثنت ؤلط»ثام  ٢٠٣

٤٠٧ ٨٩ ٢٠٤

٥١٩، ٣٩٤،

٧٧٩،٥٩٣

٩٠ ننبمن وم تأمحثا>ث اونأؤيز [U أزن 
محةثوثص{س

٢٠٥

٥٦٦، ٨٧ ٩٣ لإت\هث يكح نئمزأ أدمث؛١^١ قل ح ٢٠٦

٨٤٣، ٢١٣ ٩٣ أأسزةهتحت تاثث رثصف أم و»اتزأم آقثوأ م ٢٠٧

١٦٢ ٩٥ هينه أثه ممقم ء١د ومذ ظم ئ أممت ^_،  ٢٠٨

٣٨٥، ٣٠٩ ٩٦ ممًمنِلأكىبج ٢٠٩

٦٤٤، ٦٣٦،

٧٩٤

قد٣إن أسآ» ص يظرأ لا ءانوأ أؤمك> 

٨٥٠، ٢٤١ ١٠٥ ٢١١

٢١٤ ١٠٥ >لأئثومشظإئاآص ٢١٢

٢٨٤، ٢٨٣ ١٠٦ يم'إذاءأظ;أمئيم ٢١٣

٣٣٦ ١٠٦ ■^٤٢^ i)t*امان ^ ٢١٤

٢٨٥ ١٠٨ هغأهبمد أأس رد ثاوأآن ٠ ٢١٥

٨٠٢، ١٩٥ ١١٣ مثدقثا4وثئزآذئد ودنلمائ يم، أْفل أن رن ٠^،^  ٢١٦



>؟
مسالآيات

٢١٧

٢١٨

ألتحق؛عن ؛ Jjiuءي أزن رثا ألأهءِ تير أى سى 
١١٧

٢٦١

شمآؤكز عق وأنت عثيم ألرقيمب أنت كنعت ؛ومتى ^^١ 
ثبمده

٦٦١

الأنعاممحورة - ٦
١٩٦ ١٢ أؤنأتههئنيه عق  ٢١٩

٣٢٧ ٢٣ ٢٢٠

٢٥٢ ٥١ ربهن4ّءق تنثث' ةا-اإؤذآن أئن يب  ٢٢١

٣٩٢، ٢٥٤ ٥٢  jsئدوئوألق الغديآ دبهم دءدن وممني؛
ونهلم4

٢٢٢

٢٥٤ ٥٣ أثعس ؤثولوأ بمسن بمممم ئ ؤدْفنمح 
ءثههمثيىسآه

٢٢٣

٢٥٤ ٥٤ ■ةقكأ4ثلم ممل ثايبث أويتون أدلخن ث •؛آت ه ٢٢٤

٢٣١، ١٩٤،

٧٩٠، ٧٥٥،

٨٧٣، ٨٧٢

٨٢ ظليهابمثه،ر يننوأ وثن »امنُأ ُؤآل!ذ  ٢٢٥

٥٦٨ ٩٩ >محانَُاةثه ٢٢٦

٤٧٦ ٩٩ دبجإءهأثم إدآ دم؛آ إل  ٢٢٧

١٩٨ ١٠٨ •ثدؤآأثن أئي دُون ين ؛وعوذ آؤبجك< ثث،ِأ  ٢٢٨

١٤٩ ١١٠ مءآوي يوء ثوينوأ ز كم، وآبمتنبجر أفدم 
ِ<<ُم'ء
ولدرهم^

٢٢٩

٦٢ ١١١ >يأثاأنإياآيث4 ٢٣٠

٩٣١ ١٢١ أزا؛آيجهمح"مذأك ألئثطثق ؤوأ0  ٢٣١

wr ١٤٢ ؤحنولثديقا4 ٢٣٢



وصفيةودراسة حمنا الصحابة من الثمترون 
ج

٨٦٢ ١٤٨ ؤطولٌأظأه ٢٣٣

٨٠٩ ١٥١ هبمثرََ وما ينهث1 ثلثن تآ  ٢٣٤

٥١٣ ١٥٨ مدهين c_، ظن لبمماز ثثا يقع ه ٢٣٥

٦٣ ١٥٨ ءؤهلتمحإلأ4 ٢٣٦

٦٤٢، ٤٨٣ ١٥٩ ّىءهف، يمم قازاء؛ثعالتت هممأديمم أئن قأ  ٢٣٧

٨١٣، ١٥٧،

٨١٤

آتثا,لهأهعثز قم أئثت ثآ؛ ش ٢٣٨

٤٣٩ ١٦٤ رئه-أيعد ولإوآ محي و ٢٣٩

الأعرافسورة - ٧
٧٧٢ ٣١ >ئنوأزثةلإء1متجه ٢٤٠

٧٧٢ ٣٢ إياقثء4لج أي أد زكة س ٢٤١

٣٢٨ ٤٠ أكي،4ثزييج ح ؤوالآُدثلوفألبمد  ٢٤٢

١٠٣ ٤٢ إلاثتا لأ^jv ألكن4نم نًاو\ تان؛زأ 
ومعآآه

٢٤٣

٨٥١، ٦٤٢ ٤٣ ٢٤٤

٢٣١ ٤٦ >يت.مثانمس ٢٤٥

٧٨٩ ٥٠ وه.مئه1ا وت  ٢٤٦

٥٤٧ ٥٤ بجتووأينج0ؤ، أكءا-ثتل أس وؤم ؤلُك> 
ي

٢٤٧

٨٦٠ ٥٤ >آلألثأ.ةئنمحه ٢٤٨

٣٩٦ ٥٥ ٢٤٩

٩١٥ ٨٩ ألم(يممينا نثن سا أفنخ ؤاو>ج  ٢٥٠

٦٧٠، ٣١٨ ١٤٣ لحفاهحميم هعبيب وبم جثك ^٥^١  ٢٥١

٧٥٧٠٦١٨ ١٥٥ ؤنأ.تانزشؤءمحص ٢٥٢



ه
الأداتنهرس 

١٩٤ ١٥٦ سمو0هسآُفلإآا.4ؤتي سء َةل وسمت ور->نفي ؤ ٢٥١"

٨٨٠ ١٦٧ ننآمحيننت بجءّ إقا هؤ يتأن ربقر ئآدذنت ؤنإ1  ٢٥٤

٥١٨ ١٧٢ همحدأم بن ءادم بي بى ره لني ¥والأ  ٢٥٥

٥٢٦، ٢٠٩ ١٧٥ بجا4هآمتاج ءاشثا أوئ تأ ءثهتأ  ٢٥٦

٥٨٦ ١٩٩ لأتنآتثن  ٢٥٧

٤٥٧ ٢٠٤ وأضبمو(يملإ آنشتإ ألمن؛ال هرى؛" ^؛^٥١  ٢٥٨

الأنفالسورة ٨. 
٣٨٥، ٢٠٩،

٣٩٤ ١

وأؤ،ثولهف أ'لأذمال الأيهذش م نظزقث ؤ ٢٥٩

١٥٠ ٢ متم؟ا،ثجلغ أثن يكن إدا  ٧١وه  ٢٦٠

١٧٨ ٥ المح؛نف يرما ص ٢٦١

١٦٩، ١٦٧،

٣٨٦

٧ أمناأظآشن إ-ثثكا أثن يعدثم جأد'  ٢٦٢

١٣٥ ١٢ ٢٦٣

٩١٤ ١٢ بماتي4حقل يتم  ٢٦٤

٨٦٠ ٢٤ امءوءنهء4تنك آثت أنى ؤوآء-ثثوأ  ٢٦٥

٨٥١، ٢٢٣ ٢٥ خآصأهمآم طلزأ ألا سسني لا فثني ؤوأئئ>أ  ٢٦٦

٨٤٥، ٣٥٨ ٢٧ ثألزنول4آثت بجورأ لأ آك؛١^١ ؤبمأ؛ا  ٢٦٧

٤٦٧ ٣٢ يزههوأئص ئدا َكادى إن آلنهئ ئالو١ هأد'  ٢٦٨

٣٢٨ ٣٣ م؛إهوآث أث، ء=قاى  ٢٦٩

٧١١ ٣٥ ثٍقآءهإلا أثتي، عند ثثلامم كاف ٠ؤوما  ٢٧٠

٥٥٠، ٢٢٢،

٥٨٦

٤١ ألقبجنأّكلثلم إثا أإساتي ألتي نوم يذغ' ^١ رإد١٧ 
هغيث عمور أثث إن عمإ أثن عما وإثد ما'هثز بعض 

٢٧١



1ك^1؛زجم^يدرييييزلأ^ع؛

٨٢٧، ١٩٨ ٥٨ ؤإنأشَلأفقآبي4 ٢٧٢

٤٨٨٠ ٦٠ يؤوهين أسملعشد ما ثهم ُؤرأء_ثرأ  ٢٧٣

٥٠٣ ٦٢ ثالمؤمنهن^سنررء أدك أك؛، جؤ  ٢٧٤

٥٩٣ ٦٤ أتؤبجأُك4ين اقعق ومن أثئ ؤئسق  ٢٧٥

١٦٨ ٦٧ آمحثص0يمؤ، بنيث حكن أنرئ لمِ ذؤف آي، ,لبى َ؛كت• ^٠٠١  ٢٧٦

٣٩٢ ٦٨ عَمبآملإممظأيم ٢٧٧

٣٣١ ٦٨ فيِمحيمئص|ن.مألأفي
ثن،=ظم4لغد ي-ثآ ■^وآ -نثرا؛٠^٤٢ ئوب؛ة( 

٢٧٨

١٦٨ ٧٠ >ئؤيمثتا:ث'سج4 ٢٧٩

٧٤٧ ٧٣ محئ-ثٌيمظن دئملوْ ١^٠ يعمن أولثآء بمميم 'قشأ  ٢٨٠

٢٢٢ ٧٥ تنمنهأوق بمئبم ألاه ^^١  ٢٨١

التوبةصورة - ٩

٥٩٤، ٣٥٨،

٦١٧

٣ آثثأة ألاحقم ته ءِ أتائي إق ورّ-ولخة آس يى ؤوأذَن 
ورئزلإ^آلثتين نى ؛٢؛،، 

٢٨٢

٦٦٦ ٣ >ؤأأجا'ا؛ئمه ٢٨٣

٨٥٨، ٢٣١ ١٢

يث؛وثه
٢٨٤

٢٤١ ١٢ ألءئد4منه ؤثنلوا  ٢٨٥

٢٦٣، ٢٤٠ ١٢ ءاؤلآأتضثمح4 ٢٨٦

٥٠٤ ١٩ باش؟هءامن َةن أقراي ألتحد ؤبماوه للتخ سمائي  ٢٨٧

٢٤٢ ٢٩ أش4ؤيوى لا  ١٠٥^ ٢٨٨

٣٥٩، ١٩٩ ٢٩ صعثومح4وهم بي ءن ألجربه بمقوأ ؤء  ٢٨٩

٣١٨ ٣٠ أدهأئ عخر أليهود ؤوه١لم  ٢٩٠



ج
>بخس)؛<الآ؛اتنهرس 

٧٤٨، ٢٣٢،

٧٩٣

٣١ أش4د/ب وبثاباين ورمثهتر أجثامحر أعكثدوأ ؤ ٢٩١

٧٩١ ٣٣ أدي4ض دظ أرثي م ٢٩٢

٤٦٤، ١٥٨،

٨١٨، ٧٧٤

٣٤ بفموثهاقولا والفصثه هت ألو يكهزوكن ؤوآلتحثتث 
تث؛بلأشه

٢٩٣

٧٥٣ ٣٥ بما:بماههم4جثنث ض ف، شبما محس ؤ,مم  ٢٩٤

٦٣٣ ٣٦ ؤنإتآآرستهمم4 ٢٩٥

٧٧٥ ٣٨ ٢٩٦

٨١ ٤٠ أونأئثة إة ه ص؛ نثن غثإوأ ي او
ٍقمحوأه

٢٩٧

٧١١، ٩٢ ٤٠ ٢٩٨

٢٠٢، ١٨٧،

٣٨٥، ٢٠٣

٤١ وةئ\بهخماة ءؤأنق_ثي_أ  ٢٩٩

٨٥٢، ٣٩٨ ٤٩ لثؤيظهجهثم ذالك سثعْلأ أكئنن ؤ( ^آلأ  ٣٠٠

٨٦٠ ٥١ ٣٠١

٣٣٦، ٢٤٢ ٦٠ 4عي وألثملارأ وألتككن لنثمرو ألثدقت ؤإقأ  ٣٠٢

٣٥٢ ٦٥ رننثب4ءكص إئثاحفنا لدوني ُؤوثان  ٣٠٣

٣٥٢ ٦٦ كيذفءى قم، إن ند.ييج ؤزلأثثذرإمد'كرم 
يممقنت،ئوي

٣٠٤

٣٥٣ ٧٤ ويتقئأومحر حمنه زلثذ،أوأ ^! ١١٥تآ أش ُؤىئررث<  ٣٠٥

٦٣٧، ٥٢٤ ٧٥ لصدم؛اذصيي« ين ءاتننا لين أثث عنهد تن ومنهم ؤ ٣٠٦



٧٨٧ ٨٠ م،سع؛ث ثم ثثثغز إن ثم ئنثعفز لا أو ثم آنثعفز و
هلن0ئفزأقلإه

٣٠٧

٧٨٧ ٨٤ مئ4عؤ أياولام ناث ينثم أم وقزهيآ  ٣٠٨

٤٥٥، ٣٠٠ ٩١ هةئأصآ، ٣٠٩

٢٩٣ ٩٢ ءثه4آ أحد ولا  ٣١٠

٣٥٣ ٩٥ ^أمكثن إدا لاًظم أس ؤتتذؤ0  ٣١١

٣٣٦ ١٠٠ وآ'لأصافيهألث4بمِِن آ'لآوؤئأى ؤرآلشهول  ٣١٢

٨٥١، ٣٤٤ ١٠٢ ظأعظان:لإتئاه ٣١٣

٦٨٩، ٦٣٦ ١٠٣ ٣١٤

٨٥٩ ١٠٥ وألثؤهنول4ورموق؛ عؤ أس سترى أعثاوأ جؤ  ٣١٥

٧٠٩ ١٠٧ ^١^٠سجدا آءثدوأ ءؤوأكرك<  ٣١٦

٧٨٧، ٧٨٦ ١٠٨ ألثنلهمٍنىيمنحت ثل4ثوأنآس آن نحتحى وثان ٌ ٣١٧

٤٨٨ ١١٣ كئث4منمحوأ محللئيمح:اءاأن ؤ،  ٣١٨

٤٤٦، ٣٨٥ ١١٤ ٣١٩

٣٥٣ ١١٧ رألأ؛شافيهحث؛>وإلآ وأفي آثع دا>ثثث ظ؛د  ٣٢٠

٣٥٠، ٢٩٣،

٣٥٤

١١٨ اأيوي0يثاثان،ئيم ألإينث>-ثنمأثئ^١ آتثثت  ٣٢١

٢٣٥ ١٢٦ أومره تاً ًُظؤ، ف، بمثنوث آدهنَ تؤن  ٠٤١؛^
ثرمنح4

٣٢٢

٣٩٢ ١٢٨ تاظلتي يءيز أنهقم تن رنوح ■آء>==ظم 
مسن4

٣٢٣

يرضمورة - ١ ٠

٧٥٨ ٢٦ >عآإئآصأمحثثبجاثأص ٣٢٤

٢٣٣ ٢٦ وزثادآهنصوالكئ  ٣٢٥



٨٣٧ ٥٨ هثمن-ءوأيمنثلك ومتوء أف ثتل ظ ٣٢٦

٢١'

٥٩ -مإثاينه ئجعتثر زني \ ير_و يلإ أس أنرو مآ آرءبمر  ٣٢٧

٦٣٧ ٦٢ بم-زمحهم ولا هه ه لأ أم أذلثآت اث ولأ  ٣٢٨

٨٦٣ ٦٤ 4أم فيًقس تديل و ٣٢٩

٨٦٠ ٩٦ قاهثمف أدمكن ^إة  ٣٣٠

هودمورة - ١

٧٧٤، ٤٦٦،

٨١٨

١٥ إيمف رزبي آدتا ألنوء ينيد َكان ءؤس 
.. ماه. 

٣٣١

٧٦٩، ٣٣٣،

٧٧٧

١٧ مهث،ب<ألثار آلاحزف يذ مهء بكر ؤو*0  ٣٣٢

٦١٨ ٤٠ ألئرثّيمو،ر  ٧١ئآ» إدا ؤ-مآ  ٣٣٣

٣٣٦ ٤٦ ألجهإأبم4يى قرن أن آبملك ٠^^  ٣٣٤

٨٥٢، ٣٩٨ ٦٢ >>ياتلمحم ٣٣٥

٢٤٢ ٧٨ 24؟ محن ئق ناي، 4قئ؛ر؛؛  ٣٣٦

٨٩٢، ٤٥٢ ٨٠ قديدهري ^؛١^ ^؛!، ١٠•أو مء دم ي، أى  ٣٣٧

٨٧٤، ٢٣٥ ٨١ ينفلج أنهش ئم إققا بمموأ ل ره رند  ٣٣٨

٩١١ ٨٧ أكدهثئأشن ^١^  ٣٣٩

٨٤٢ ٨٩ مجهمم أصاب ثآ ت-ث محثظآ أن يعايآ -بزنثم رلأ  ٣٤٠

٥٩٦ ١٠٣ ثئثودهمحثؤغلنأقاشودص،بجم ئوأ هذ;لك  ٣٤١

٦٣٨، ٤٨٩ ١١'

أ-ثسكتإة ٢^، نن وره آم خذ آلشلو» هوأنءِ 
آلستثاته»دهزز( 

٣٤٢

٣٣٦ ١٢٠ ئذثهف، ل ؟، ■وه  ٣٤٣



وصفيةودراسة حمتا الصحابة من الثمرون 
>؛<

يوسفمحورة — ١ ٢ 

٣٩٥ r.\ قدمقتقا ي ازقث ١؟ الين أنكف تلك:ائث ^١^ 
أنىعلك يقس قن مقفيى 

٣٤٤

١٠٣ ١ ؤالكفي4 ٣٤٥

٣٠٦ ٢٥ هأثاب سغJهاأيا ءؤرأوأ  ٣٤٦

٥٣٠ ١٠٠ ؤوئإإألإئJاه ٣٤٧

٥٨٣، ٢٤٢ ١٠٦ ننجذهإلاننم يآف أيكرهم بوبن اؤنتا  ٣٤٨

٧٥٥، ٤٦٤ ١١٠ ءفيثأ4ث آلرندوحلواأنم أنتيس إدا ؤ"ٌى  ٣٤٩

الرعد.سورة  ١٣

٥٦٨ ٤ ؤبموإن4 ٣٥٠

٥٩٤، ٥١٤ ١٣ عئنيْء4أؤد ؤوم_ج  ٣٥١

٨١٩، ٣٣٧ ٢٥ مثقهءهتعد من أش عهد يتقصؤن ؤ ٣٥٢

٦٣٥ ٢٩ بتثاب ؤصن لهن لود ألثيمت ُء-؛لوأ ءامؤإ ُؤآلينث■  ٣٥٣

١٤٢ ٢٩ ؤلدن؟ب ٣٥٤

٧٦٢ ٣٩ ٣٥٥

٣١٥، ٣١٢ ٤٣ ءلمرتذعثْ رببمظم نهيداسي أش ==قمح ءؤءل 
الكش_،ه

٣٥٦

إبراهيم-سورة ١٤
٩٠٩ ٤ ^م لسمنث ضمي، د-لثاتي إلا رموو ين كلتا ^3؟  ٣٥٧

٥٦٠ ٢٧ ٢^٥^<أ.كزة ذ ألقرن يالثول، ءانوأ أومنت أس وممث  ٣٥٨

الححرسورة  ٠١٥

٨٠٠ ٢ شلمين4َ؛وأ ًقموأؤ أئن >رتانؤذ  ٣٥٩

٦١٨،٤٦٦ ٢١ بمدرإلا درلأ- رما إلأبمدياحزآسه, ى نن  ٣٦٠



الأداتمرص >؟

٧٧٨ ٢٢ ٣٦١

٢٦٦ ٢٤ ۵۶ولثد يم أكنثده عث ^J؟_  ٣٦٢

٥٨٧ .٤٩

٥٠

ألاثدابئن نذآق أنييروآن ألأتدرئ ١، ؤب ووبمادتآ  ٣٦٣

٨٢١ ٩٤ آلمنئ4ءن نبه ومر بما ؤ»آصتغ  ٣٦٤

النحلصورة — ١

٣٤٤ ٢٣ كةةأؤن4غب لأ ^إيم  ٣٦٥

٨٦٠ ٣٧ 4تحل ش بجدي لا أف ئدئيم؛ف عك مس ^إن  ٣٦٦

٧٤٤ ؤنأ>لآإقش ٣٦٧

٤٨٩ ٩١ سإلإضسوضهاه ٣٦٨

٦٤٣ ١٠٥ أشثاك ييمنوث لا  ٧١أثكذب ينمق، ؤإئعا 
رأويث،ك؛

٣٦٩

٢٠٨ ١٠٦ ثتل1إقوقلثي ئمحفره ؤِإلأمذ  ٣٧٠

٨٨٧ ١١١ ةنمابٌم، قثي■ئ شن قطأ ئأي، تنم ؤ ٣٧١

٨٤٥، ٢٩٦ ١١٢ بمما;'ا؛ا،َة؛Lؤ،ئَ.د  ٣٧٢

١٥٢ ١٢٨ ألأ؟ابمع أق إن ؤ ٣٧٣

الإسراط-سورة ١٧

١٩٦ ٣ ؤئثافؤك4 ٣٧٤

٥١٧ ١٢ ءايه bJuarأينر؛ءايه ؛،١^؛، ءايثمن واكوو أيل ؤو-؛ظط 
همّصرة ألثنار 

٣٧٥

١٤٧ ١٦ ؤأ؛زناثمبما4 ٣٧٦

٨٧٨، ٧٥٧ ٢٣ وسف'ث إلا ألا َرثك س ٣٧٧

٦٤٨ ٢٣ ؤاهلأ4 ٣٧٨



طي؛جم^يدريةيسي؛لأ^

٦٣٨، ٤٢ ٢٩ آلب1طهثثنلهتامز ^٠ عتمك ثنلولأإق يدق ^ولأعثل  ٣٧٩

٦٤٣ إلاتن ثإف فبمأ وش وأمح، آلثح ال-،ثئ لع 
.تءبجي،ه

٣٨٠

٥٣٩ ٤٤ بجْءهلج إلا _؛ نن ؤ}،،  ٣٨١

٥٧٨ ٤٥ ألأ->-رةقؤف لا ١^ ويس ثش ■بمذه الفي<اث ئمآت 
جثاثاتى4

٣٨٢

٤٧٥ ٦٠ النايزهناي رتمئ إن هط؛،-؛-،  ٣٨٣

٧٠٢، ٦٧١ ٦٠ ةئا؛ىهإلاينه آرثش ألق أؤ، -ثثت، ^^-١  ٣٨٤

،٥٠٧،٢٤٣

٧٦٩

٧٨ ٣٨٥

٦٤٣ ٧٩ ٥،^هة بهء ئتهجسد أكل ؤوض  ٣٨٦

١٥٨ ٩٧ هنثث زثة؛ ئث وجوبهم عك أدنمب توم د-ذيوثمب' ؤ ٣٨٧

الك^فصورة —  ١٨

٨٩٢، ٨٨٤ ٩ ؤ;صه ٣٨٨

٢٥٤، ١٩٧ ٢٨ وماهإثدزء ربهم بنمث ألتن خ ثسك  ٣٨٩

٥١٤ ٥٢ ؤدبمتا.بممةا4 ٣٩٠

٧٦٢، ٤٦٤،

٨٨٥

٨٤ تثاهلإ ؛>،  ٣٩١

٨٨٣ ٨٦ مئب4عتميح ف، ثمن ُبمثا ألثنص ممب ج إدا ؤ-ءئ  ٣٩٢

٤٥١ ٩٠ ؤقحءلمح4 ٣٩٣

٣٩٩، ٣٩٨،

٨١٩، ٨١٨،

٨٥٩، ٨٥٧

١٠٣ محثلمبممحنسم4 ٣٩٤



^^|ئئإتئ

٨٤٥

صق4محوذ أهز بميذ مم ألدتأ الثوز j ثر"مم ادن ؤ ٣٩٥

٣٩٩، ٣٧٤،

٨٥٧، ٨١٩

١٠٥ ثلأمحلتم -ثئلم، ذه، ربهم بماثت َكمحأ أدي ^١؛^، 
وثميا4آمحئنمن ي يثرثم 

٣٩٦

مريم-صورة ١٩
٨٨٤ ١٣ وركمآ^د-ؤ ين ؤءبمادأ  ٣٩٧

٥٧٠ ٢٤ ؤتادُتهامحمحآه ٣٩٨

٥٦٩ ٢٤ ّمغيمبجنك، غث، جمل ؤءل  ٣٩٩

٨٩٠ ٢٨ ٤٠٠

٤٥٢ ٥٤ قناهأؤدؤاو صادق ءؤَكا0  ٤٠١

٤٥٢ ٥٥ مصثاهرندء عند ؤاث محألجؤؤ يألماوة آنئم يأمر  ٤٠٢

٥٦٠، ٥١٤ ٥٩ ؤمود،وننما4 ٤٠٣

٧٨ ٧١ ^١٤٥^-ثث1 ره عق َ؛اى واردها إلا ,نؤ' ؤوإن  ٤٠٤

٢٥٦ ٧٧ ووذ}هماث٠ لأويهئ رثال بئاثينا تكمن أدى ت أمت ؤ ٤٠٥

٥٦٦، ١٧٩،

٨١٤

٩٦ أونلإ تثجعز ألشن،حت، وءثيليأ ' ١٣١^أدمى ^إة  ٤٠٦

طهمحورة — ٢

٤٨٣انتوئ؛١^، عن لرش اؤ 

٦٤٢ازدمحي

٧٤٩ه•ي رأصءلإ_ ألنش اؤأمرأنأك 

الأنبياءصورة - ٢ ١
٩١٤ويغو(هإن س بن ^٠^^ ثغ هد ق ردآ أو 

سث4ةيمثيمآ ►ؤًكاط 
فتنه؛وأم أفز 

٩٢٥، ٥٣٦

٨٦



وصفيةودراسة حمنا الضحاية من الننتررن 
ج

٣٢٠ ٣٧ ٤١٣

٥٤ ٤٣ شحيذهينا ٢٠٥ؤ ٤١٤

٧٦١، ٧٥٥

٨٧ رمدرهفييأي، ن>نهءسائظى يثب )j الؤن ؤردا 
او،ت/قمثاأ:ئ أ'.َ:.ت,أنلا ٤١١ذ

امحن4
٨٤٣ ١. ١٣^أنكش آنصئ لهم؛^١ ثثث، آفك ؤإ0 

تمد

٧٧٣

١٠٥ نبهاامحر أذى آلدؤ يعي ئ ادور ؤ، ء=قثكثا ءؤوكد 
آلكنا،مليمبمثادى 

٤١٧

٨٥٢، ٣٤٥ ١١١ جثزهإك نبمع ء يثنه ئم أدنى ^^١،  ٤١٨

الحجمدرة . ٢٢

٧٤٧

١

ثز»١^١^ ززإلأ إذك رةآ==قم أئنإ الئاس تألها ؤ
ءي-ثه

٤١٩

٧٤٧ ٢ ذلإحهآثم عياب ؤوإ>لإ  ٤٢٠

٦

١٨ آ'لآزنيؤ، وش ٢^؛^، ؤ، ش ثم مجد أثذ أئ ر
وأمحوم4يألمن ثآلقص  ٤٢١

٨٢٧، ١٥٨ ١٩ ولج؟ؤ، لْمعإ كن-ماتي ؤ،ثدفي  ٤٢٢

٦٢٢، ١٩٩ ٢٢ رثاهأمدإ يمايذحمي محمأ آرادتأآن ؤًكثا  ٤٢٣

٥٩٠ ٢٣ ■كمحر4نجها ؤولثاث4م  ٤٢٤

٥٢٦ ٢٥ ألمِ؟بمعداد_، يى يدعع ثلأوِ يإلخثاد مه بحد قنا  ٤٢٥

٥٨٢ ٢٩ يالثيت، ٤٢٦

١٥٧ ٣٢ ئمىين آدم؛^١ نتنه هؤز رش ؤأةلت  ٤٢٧

٨٤٣ ٣٩ تميم•،ق ه ؤإل منأ يآمهنر قننى لث؛ن  ٤٢٨



ج
^سل؛<الأداتمرس 

٨٢٦ ٥٥ بق  ٤٢٩

٤١٢ ٥٨ ئتاوأآزآثوئر سثد؛-إ، ؤ( ئابجهأ  ٤٣٠

٦٢ ٧٧ ^٤٠١ثاغدإ ؤآسجمدؤأ ارً=قع؛رإ  ١٣٠١٠بنائهاآلخيكت ؤ ٤٣١

ا)٠٠^٠٠^^٠محورة ء  ٢٣

٣٢٠ ١٤ ٢^٥٨؛هلمثن أس ؤئت(وق  ٤٣٢

٣٢٠ ٥٠ دبمبمن>هرنرزدابء إك ؤوءاوثثح  ٤٣٣

٨٣٨ ٥٥ هؤين؛ن ناي ين بدء نمدهمِ أنما بؤن أممئؤ ٤٣٤

٨٢٥ ٦٤ ألإممحميأ لا ئثيبمث نم ^١ إتوام، ند،'؛رقم إدآ ؤ-ثمح، 
إق؛وننالأس,ئبمه

٤٣٥

٥٨٣ ٨٨ هبجي بجثار ولا -تحر _ ٤٣٦

٦٤٣ ١٠٠ >;جهنجص ٤٣٧

١٤٤ ١٠٧ ظتإ1وىهؤ، عوئأ إذ متا متا رّآ ؤ ٤٣٨

١٤٤ ١٠٨ دثة1ونهن؟ ذتا ءؤأ-موأ  ٤٣٩

النورمحورة - ٢٤

٥٠٨ ٢ آلموين\بمهنن ء1ايثة عذانما  ٤٤٠

٣٣٩، ٥٨ نشئئ؛ةء»امحي أنبمتة تأمإ  '}م الثنمثت ر؛زئ ؤواقذ  ١،؛

٢٣٦ ٦ ٤٤٢

٤٣٧ ١١ هلؤم ثنإ هنسثوث ث؛" عنأتة •بمآ»و أكن ؤا0  ٤٤٣

٣٢٢ ١٢ ودارأ■ى ياثمم رألفينئ ألتيرذ إى سمسؤْ إل ؤؤلأِ 

٤٩٧ ٣١ ؤللأماءل4رءنةه ٤٤٥

٥٩٤ ٣٢ وإ،يظم4بمادؤ و1دثهبمثن بثؤ ألابج،  ٤٤٦



وصفيةويرامحة حث اكنحاية من النمرون 
0

٤٩٠ ٣٢ »اسكإهأف؛دى ماؤ، من  ٢٠١^١٧^ ٤٤٧

١٤٨ ٣٧ لأج;نىآفهاذمحه ٤٤٨

٦٣٩ بنمج محي، ثن مج بمثة لى بمتر ف، كْلكت ظ
عو'ّءب4

٤٤٩

٥٢٣ ٤٣ أآتثأمنرهيهب نثا؛تمح، ؤثك١د  ٤٥٠

٦٤٦ ٥٤ حميثتدهما نئمحفم -محو قونآثإسا مؤأ ؤؤُت  ٤٥١

٢٤٣،١٠٦،

٨٢٣، ٥٦٦

٥٥ أاثناس،همتو^؛٠^؟ ؟ ٢٠١٠ه آه ونهت  ٤٥٢

الفرقان.سورة  ٢٥

٥١٤ ١٣ ُئرلأهضٍيا مكانا منيا أم؟ ؤن)د؛  ٤٥٣

٩١٤ ١٨ ؤمة؛ئه ٤٥٤

٥٨ ٢٥ محجئق>ئ؛امتينيمةه ٤٥٥

٣٧ ٣٣ ٤٥٦

٨١٠ ٤٣ ؤل»ثسأئوإمهمنمه ٤٥٧

٦١٩ ٥٠ ُؤدكذهتم4 ٤٥٨

٤

٦٣ ^؟١٥أكؤزق خاطبمهم مباوإدا أه عل بمثوة وهى 
4نأيا 

٤٥٩

١٠٥ ٦٧ تيىنميإزي=قان ممفؤأوام م أمم؟ إدآ ؤواؤ/ك 
آإمحمإثا4 "■

٥١٥، ٣٠٦،

٧٧٩

٦٨ أفتشبمتانن وثُ إلهاءا-ثر أش مع بنمحنث> ؤوال؛لالا 
تليدش بمتل ومن زمبمئ ^؛؛٠ يآذؤ ^ ه حثم أؤ 

آئاثtه
٢٠٣ ٧٤ نرهودرقس، أنينا تن تا تب رثا بقهمقك ؛ؤدأك؛ن 

لأهأغمن_
٤٦٢





المنكيو'تّورة —  ٢٩

وصفيةودراسة جمنا الضحاية س الئثنرون 
ج

،٣٢٠ ٢٩ >زثامحفيمج؟س ٤٧٩

٣٦٣ ٣٢ ٤٨٠

٧٨١، ١٩٩،

٧٨٢

٤٥ أًًيرهأف قزلإ  ٤٨١

٨٩٣ ٤٩ ألاهأرمأ ألخبمث> ندمي ثنت؛، تاس ئو ول  ٤٨٢

٨٩١ ٥١ هم؛ بمك اّتج، كش أزلتا آنآ أين وذق  ٤٨٣

الرومسورة . ٣٠
٨٩٨، ٥٢٠ ٤ ٤٨٤

٤٩٠ ٣٠ ؤدهئث>أديآ'يه ٤٨٥

٧٧٨ ٤٦ ئلإ6ؤ4ألنج ؤ.ثيو  ٤٨٦

٨٥٩ ال ijهننيه؛^؛ولا حل أف ؤئو رن  ٤٨٧

نلقما محورة - ٣ ١

٧٩٠، ٧٥٦،

٨٧٣

١٣ 1ٌوإىامكظائيتيم ٤٨٨

٣٩٤، ٣٩٣ ١٤ ألإذثة ٤٨٩

٣٩٣ ١٥ همع/يبما ألديا ق هتينهح ؤ ٤٩٠

٧٧٦، ١٦٠ ١٨ ٤٩١

٥٨٣ ٢٥ أستئمئ أألأىس الثتونه ٠^٠ - ثن سأكهم وين ؤ ٤٩٢

الحدةمحورة  ٠١٢

٨٦٠ ١٣ سنهاهلآتتأوشى ث1تا  ٤٩٣



ا'آياتنهرس >؟

i\r 0د \ ١٦ آدصا>ع4عن جنوبهم ُؤقجاقا  ٤٩٤

٨٩٣ ١٧ أعسهرة نن ئم أنتجا نآ قض تلإ ٠^٥١٦  ٤٩٥

٥٢١ ٢٠ ٤٩٦

٥٧١، ٣٤٥،

٨٢٦

٢١ ألأمهانمذاب د/ة ١'^ المJاب تى ؤنشن؛م  ٤٩٧

٨٢٥ ٢٨ سيتينيميظم آن أكتح ^١  ٤٩٨

الأحزاب_ّورة  ٣٣

٣٧٩ ٥ أس4بمد أمل ئر \)أةس أذمهم ؤ ٤٩٩

٥٨٧ ٦ أوق.بمني4بمثيم ١^■،■!- ^^١'  ٥٠٠

٢٣٨ ٩ ءثهًقمهآئي نمت هأؤوأ ءامتوأ أةنرثتث> ُؤثتأه  ٥٠١

٢٣٧ ١٣ نذد14مح، رما مة محبما إة ؤيموو0  ٥٠٢

٧٧٢، ٧٦٩،

٧٧٩

٢١ ٥٠٣

٤٨٠، ٣٤٣،

٦٥٥

٣٣ أؤيأنث، ألنبمى ^؛=^٠١ ِثنْن أس يبد  ٥٠٤

١٠٤ ٣٥ َةثارإهه ؤن\لوّو  ٥٠٥

٧٥٤

٣٧ ثت4يمأثئ أنعم !^-٥ دمو<  ٥٠٦

٨٥٢، ٢٤٩،

٨٦٠

٣٨ ثوغأف آنز ؤوؤ0  ٥٠٧

٦٤٤، ٦٣٠ .٤١

٤٢

زثنمافذوَ|ي آذؤيأ \ pcأك؛ن 
ؤفيلاه

٥٠٨

٥٧١ ٤٤ جمث؛َهنمم ٥٠٩



ئلضحاي؛ح^يدريدوسمي؛لأ^

٧٠ ٧٠١، ٠ ٥٠ ثثنمح،وتات ثولاث ثبمات عقنك وثان ■همق، 
.انيهام0ممز.

٥١٠

٤٨٢ ٥١ ^ثآأ من إتش ؤبمؤئ ينين دشا» من ؤر؛ى  ٥١١

٩٠٣ ٥٦ !١^؛١٣ثنوفعقُالثيىكأي وتفقر أه 
سومايمنسنمؤآ ءيه منئإ 

٥١٢

٨٥٩ ٥٧ رألآ-خرةهألدبأ ؤ، أس ثذيإ ؤتج؛ثمحثم أثت ثردمك أص ^إن  ٥١٣

٤٨٤، ١٣٥ ٥٩ ينمقألثؤيني ؛ Ljjوثاق، اوويق ئل آتى 
••محثنهمهن4•

٠١٤

٣٤L-سورة.
٤٦٧ ١٩ أثماديا4يثن ثن نثا  ٥١٥

٦٤٦ ٣٩ ؤومآآسثهمننسؤمومحثيمه ٥١٦

٨٤٤، ٢٢٤ ٥٤ ^ثل ثن إأد،ع؛م محن، ئ يثحمف ى نق  ٢٣؟ضذ  ٥١٧

فاطرهم-ّورة 

٧٦٨ ١٠ ألشئ'زقثه,يم^*٢،  ٥١٨

٥٧٠، ١٤٢،

٨٧٣

٣٢ ئزرنتهن ياي، ثن، آصطمط آقذن ألكننث، اويت١ ؤ-م  ٥١٩

٨٧٣ ٣٤ قيمرنزج إى ألمن ^؛1 أدهث، أئئ ف تثد ^؛ ١٧^
س

٥٢٠

٨٧٣، ٦٦٦ ٣٥ مميائَوزمماحامحه ٥٢١

٨٩٠، ٢٤٤ ٤١ قرهأُا رآمحفيس ألثم؛ره ثسلف أس ^٤  ٥٢٢

صسورة -  ٣٦

٣٥٩ ١٢ ؤبمث-:اثمأسه ٥٢٣

٤٨٨ ١٣ ؤآمنليُميم ٥٢٤

٨٤٥، ٢٤٩ ٥٠ أهلهماه ة* تحين ميمث ^٥١٦  ٥٢٥



ج
الآ؛اتنهرس 

٥٧٢ ٥٨ ٥٢٦

٣٢٩ ٦٥ أنيلهمؤيثيد مح:آم محيمختأ محض ءك محي ^١^٣ 
0تفينونيم^١'؛امإ 

٥٢٧

الصافاتّورة -  ٣٧

٥٠٢ ٢٢ >تنمحأأمحمأس ٥٢٨

١٠٥ ٩٩ هسيدي رق إك ذاد_، إفي ؛، ١١٥^؛ ٥٢٩

١٠٤ ١٠٢ آكبمار؛نهين آثع ثاء إن منجده ءؤ  ٥٣٠

٣١٧، ١٦٧،

٨٩٢

١٠٧ ؤوندي؛نثيجهمه ٥٣١

صمحورة -  ٣٨

٣٣٢ ٢٠ 1يطابهرصز أنيكند اؤوتابثث  ٥٣٢

٤٥٣ ٤٤ tAj؛ألمد  ٥٣٣

الزمر_ّورة  ٣٩

٤٢ ٨ ٥٣٤

٣٩٥ ٢٣ كتشاثلدسثب لحن شل "'م؟لنم  ٥٣٥

١٤٩ ٣٠ بخثهيوم بة  ٥٣٦

٨٥٣، ٧٩٢ ٣١ قخسوينهؤيكم عند ألفثعه مم إعم ير ؤ ٥٣٧

٦٥٩ ٦٥ وتث]نآقعت نين ئللنث> ين ائ؛ت ؤإق إقلئ آؤتى ؤولس 
آئنيفن4يى ءتك 

٥٣٨

غافرمحورة — ٤٠

٦٣٥ ٧ ر؛ءميميجني يتبموث حنلث وتي، أمحس بجلوف ؤأؤ؛ث  ٥٣٩

٥١٨ ٢١ مأ4ينبم آني هم ؤع>ث\  ٥٤٠

٦٤٩ ٤٦ ١لمدابهأقد فتثؤينق ءاد جلوا ^١؛  ٥٤١



وصفيتودراسة حمنا العنحاية عن النننرون 
ج

٧٧١، ٦٨٦ ٦٠ إلإهأنثجن، ^•٤^؛، رتحظم  ٥٤٢

فصلتسورة - ٤ ١

٧٧٨ ١٦ يث؛^ ٠٤^٠^^١  ٥٤٣

٦٤٥ ٣٣ ؤقاثرصنيح! همبميل دءآ؛١^،أثو منن وُ تنس ؤم؛ن  ٠٤،

٦٠٩ ٥٢ آثوهعند ثن ينقائ إن آزءئز هل  ٥٤٥

الشورىمحورة -  ٤٢

٢٣٦ مذوت1قيم ٥٤٦

٥٢٠ ٧ اشترهرثؤىق أئثن ^٧،ؤ،  ٥٤٧

١٠٣ ٢٦ تنوندم ألميحتت، ويإ ءام؛وأ أكي رإسثضب ؤ ٥٤٨

٦٦١، ٢٥٦ ٢٧ ^٢٣٠؛؛لمتادْء النزق أئ لمثل دو  ٥٤٩

٦١٩،٤٠٧ ٣٠ ١^؛^^مثا'كنت •صنو ين أْث؛اظم  ٥٥٠

الزحرف-محورة ٤٣

٣٤٥ ١٣ ممح،هلم حفنا تاندانبما سئر  ٥٥١

٦٥١ ٥٥ ثنهرهآثسا ءاسئوئا  ٥٥٢

٦٣٥ ٥٨ ^صثثوهمناضزثق،يثنلآه ٥٥٣

الدخانمحورة . ٤٤

٨٢٦ ١٦ ؤأ'ثثهمئه ٥٥٤

٨٨٤، ١٤٩ -٤٣ أ'ق>هتلعام ألرمم ثج-رث واث  ٥٥٥

الأحقافمورم -

٣١٥، ٣١٢، ١٠ إسىيل،هنج؛ ي، ساهد ^^؛٣٨  ٥٥٦

٣٩٣



الأتانمس ج

٨٤٤

' ٠

نبميا'ورعنانثنناماؤإ تمنج' أكن 
ّبم:آمه

٥٥٧

٢٢٣ ٢٩ إقكمحاثىآلبمذتنثبعرفآلنر؟اثهممثنا  ٥٥٨

محمدسورة —  ٤٧

٧٧١، ٢٣٩ ١٩ إلأينأثننفز الأأثن وَلآإك  ٥٥٩

٧٧٨ ٢٢ نمطوامسنإف، آن ميم إن عثنثم يهل ؤ
س

٥٦٠

٦٩٤، ١٥٩ ٢٣ أبمثثهلم4وآنمت ثأثثئن أثع أكن ^١؛^؛،  ٥٦١

١٩٠ ٢٣ ٥٦٢

٧٨٩ ٢٤ ءو_،عق أز \ةروت\ت ثدموذ ^١^  ٥٦٣

٤٦٨ ٣٠ آءظثزؤ4بمار ثأفت آ'لمول تني ي وكترقثر ؤ ٥٦٤

٨٢٦، ٥٦٦ ١ ؤإ،سلأثضاممه ٥٦٥

٩١٣ ١٢ ٥٦٦

٨٢٨، ٦١٢ ١٨ محثياسوثلثث إي ١^؛؛؛؛^ عن (ثن زمَك 
'الص^

٥٦٧

٤٥٨، ٨٧،

٦١٣، ٤٩٦

٢٤ هككن ّثلن عم نأ؛دكمحإ سم أ,يت4لم َةئ، أهوك، ط ٥٦٨

٤٩٨ ٢٦ أقوةاهيتقلته ؤوآزمهنِ  ٥٦٩

٨٠ ٨٤٦، ٠ ٢٩ يتيإ4تحآئ أوئآر عز آنداث •ثث7 ناقذ أس ثثول ؤإت؛و  ٥٧٠

الححرامتصورة —  ٤٩

٥٨٧ ١ تينة4أثب دي بن مدموأ لا ءانوأ أله ؤقآ,أأا  ٥٧١

٧٩٤ ٢ افى4صوت مث يوم ئذنوأ لا ^١ ٣١٠ؤ.ئلإآاأكث  ٥٧٢

٧٨٩، ٦٥١ ٣ أثوهيبول بمت أصوثهم بمئؤن أدبة ؤا0  ٥٧٣



وصفيةردراصة جث الضحاية من الثمنرون 
ج

،٥٦٧،٠٤٨

٩٠٥

الألجرن تآء .؛ن أدرنتق)؛  ٥٧٤

٦٩٤، ٤٨١ ٦ هثثوا ثابحأ إن،؛ك ^١ ^١٣أفين وتأتي  ٥٧٥

٦٩٤ ٨ -ثك!ثيمعيئِ رأثئ ونثة أثم تن  ٥٧٦

٤٦٨، ٢٨١،

٨٥٤، ٨٥١٠

٩ ئمحإهبثابآثتوأ المؤمن\را مى »لاتاد،  ٥٧٧

٦٨٦ ١١ >ةآثمحأاص ٥٧٨

١٢ إئرأفن سش إى أشي من آ-؛سوا،١ ؛ ٣١٠ال;ذا 
;لأءشثرأه

٥٧٩

٦٦٦ ١٧ آنتل وثرن  ٥٨٠

الأوارياتمورة - ٥ ١

٥٢٦ ٧ ؤ,ألةتذكمح4 ٥٨١

٥٩٥ ٢١ ؤدذآمحقالأسم4 ٥٨٢

٧٧٨ ٤١ أنيخعقإ  ٥٨٣

الطورصورة . ٥٢

٥٢٠ ٦ أكمريم^؛١؟؛،^  ٥٨٤

٥٧٢ ٤٧ د'إكيمدئ بحك}،  ٥٨٥

١٠٤٦ ٤٩ ؤثإ;ننمحه ٥٨٦

النجمصورة —  ٥٣
٧٤٣ iX Aijyثى.إلا ند إن آلية ءي ثطى ^^١  ٥٨٧

١٦٢ ١٣

1

S

٥٨٨

٣١٠، ٣٠٩،

٧٧١، ٥٢٦

٣٢ برأثم إلا دأأثدجم_، آلإدءِ 1َءد بمهلة ٠^^؛-؛  ٥٨٩

٥٩٥ ٣٢ ولأأفمَ< ٥٩٠



لأياتا مرس 

٩١٣ ٦١ ٥٩١

القمرصورة . ٠٤

٢٤٤ ١ الئم_يمتآقى آلثاعد  ٥٩٢

٤٨٧ ٧ ؤَلأمحأءدئثره ٥٩٣

٨٦٠ ٤٩ وائاَؤومح،ظغ/مه ٥٩٤

الرحمنصورة -  ٥٠

١٥١ ٩ محسثيأوؤ" التتط ألويك  ٥٩٥

١٤٣ ٢٩ ثأد،يمق ئو بجي  ٥٩٦

٣٣٠، ١٠١ ٤٦ جسئابياهروء مثام حاف موؤلمن  ٥٩٧

٥٩٠، ٣٨٥،

٦٦٦ ٦٤ ء٠ٌ
٥٩٨

٦٦٧ ٦٦ ؤصاحثافي،ه ٥٩٩

٣٢٩ ٧٢ ٦٠ ٠

الواسنسورة -  ٠٦

٣٧٨ .٣٩ ألأ-محءبة وينه ألاومحق بث  ٦٠١

٧٨٠ .٦٣

٦٤

U أؤرءو0همحن أم تضمنث7 ،'أتنن عززث ٦٠٢

١٩٩ .٧٨

٧٩

آيثهثوزه^١^ بمثئئ لا تكون كنف ه ٦٠٣

٧٠٤ ،١١٦ ٧٩ ألث1هثوقه^١^ سقث7 ه ٦٠٤

الحديدسورة —  ٥٧

٦٣٩، ٥٢٠ ١٣ آنثتيثأ؛ ؛١١٠٣^٥ ر؛لثثفءئ ألأقسن مز ؤ؛زلم 
.. . منمزه 

٦٠٥



وصفيةودراسة حمتا الصحابة عن النمنرون 
ج

٢٠٧ ١٣ سثهمله محن وثكهثة فه؛ؤته ناطنه ؤ؛ات  ٦٠٦

٦٣٩، ٥٣٥ ١٤

همحأشنظ؛هِآتلأره
٦٠٧

٥٨٣، ٣٣٧ ١٦ يىرد وما ه لديفم ةز:يم محثع آن ؛' لف;ث؛١٣؟ن 
مدهألكنب محأ َةئن يعؤ>وأ ولا ألي 

٦٠٨

٦٤٤ ٢٧ بأف رصون، آثثا» الأ عثهنِ َمحثها اق-ءوهانا  ٤١٠٠٥ ؤ ٦٠٩

المجادلةمحورة -  ٠٨

٦٩٦ ١ أثدهإل ويثايحآ روحها ؤ، محيلك أق زد أثث ثخ ^٠^  ٦١٠

٦٩٦ ٤ >نيمئنحك1اغآبمه ٦١١

٣٩٤ ١٢ أزتووممأقن:تك،يرء
ح

٦١٢

٣٩٤ ١٣ ءؤتأسرأنسمأ4 ٦١٣

١٥٢ ٢٢ أتتإم0هئت آثه جين ألاإل آثه حرب ؤاول~ائ،  ٦١٤

الحشرمحورة . ٥٩

٤٠٠ ٨ وآنرل؛نَيمدمهم ثن هممحأ آون آلثهب؟ين ؤِسمآء  ٦١٥

٤٠٠ ٩ ئلاهين نآلإتن اذار بوءو ؤوأؤ:ن  ٦١٦

١٨٤، ١٦٣ ٩ ؤرمحفعي(ه ٦١٧

،.. ،٣١.

١■

ربماأفغردكايموأوث بمديم يى آء/ 
سئؤثاولإ"تيثاأؤ!رنث■ 

٦١٨

٨٢٣ ١٦ أظنه٠ؤمأشمإدةدلإض  ٦١٩

٥٣ ٢٠ >محاذائه ٦٢٠

المتحنةمحورة . ٦٠

٥٧٧، ٥٧٥،

٥٨٨

٨ آمح'هي يمظ' لم أهبجغ م، أله -نهتو رلأ  ٦٢١



الأياتمس ج

٦٢٢

٦٢٣

٦٢٤

ألمخازهسم تنيكإ 
أكقشق>كواألتيإذاةق 

٤٩٥، ٢٤٩

٥٠٢

٧٩١تعم،رفهق يشنك ولا ؤ

الصفّورة — ٦ ١

٣١٥ ٢٠١ للكرآمر ؤبمو آ'نيا ي، ^^١ أيثموت ؤ( م، ش ؤءتبح 
معلزلهثُ م( ئمشى ؛امنوأج ١^؛؛ £خث\ 

٦٢٥

٧٧٥، ١٦٠ ٤ ثيدءصماهؤ، أل;اى،يرث بجب آثت  ١٠ ٦٢٦

٦٤٥ ه ^١ه٧٥أثث لؤغ ذظ؟  ٦٢٧

الجمعةمحورة . ٦٢

٦٢٨

٦٢٩

١٨٩مز؛بمقإ أق نبم( 

١٦٣هأش ذَؤ إق أنعوأ آلجثعن تجئ للقلووعن يردث وإدا 

٣٧٥هجوظك إي أشثوأ أوثوا بمر؟ ثأوأ ^٧^١ 

المنافقونمحورة -  ٦٣

٥٤٩ ١ ؤإذاغآ؛قاكئوقه ٦٣١

oi\ 0أ0إ ٧ حقبمدرسوذأش س لاتنفقواعق يقولؤف الخيا  ٢٠٥^
ينفصؤأه

٦٣٢

٥٤٥، ٤١٧،

٥٤٩

٨ ثتياألأئ؛ بمْ-لإجة ألمدثو إق يبمتا في،  ٠٧٨^
ألأآوه

٦٣٣

التغامحنمحررة -  ٦٤

٩١١ ٧ اليلإ3أأنبيبموأ4ؤزمإ ٦٣٤

الطلاقمحورة ء  ٦٥

٤٤ ١ ألبملاه،قئن ^١ ألأئ وي  ٦٣٥

٢٩١ ١ محههى4ثى يرس ولا  ٦٣٦



التحريممحورة -  ٦٦

وصفيةودرامة حث الصحابة عن الئمرون 
ج

٤٨١ ١ مأثن نو تآ م لن أتي؛ وثلما  ٦٣٧

٤٩١ ٤ ٦٣٨

٤٩١ ٥

1

1

٦٣٩

٤٦٧ ١٢ ؤنآلوصثصا4 ٦٤٠

المالكسورة -  ٦٧

٥٢٧ ٣ ْتاة4ص ؤألى-غأذّلإ  ٦٤١

١٤٧ ١٥ ٦٤٢

اكلممحورة ء  ٦٨
٦٤١ ١٣ ٦٤٣

٥٣ ٤٨ ٦٤٤

الحاقةمحورة —  ٦٩
٣٣٣

-١٩

٢٤

دآدم4بمد بجيي، ة أؤتث س ٦٤٥

المعارجمحورة -  ٧٠

٣١٠ ١ محإفيرهبمادالإ ماغل  ٦٤٦

٥٣ ١٢ ٦٤٧

iiw Li'W ٢٣ صلايمعك م ^٢!؛،  ٦٤٨

نوممحورة ء ٧ ١

٥٢٧ ١٦ ثنبمبٌ، أل—٠٢وجثل محا يكى ألثم ؤو-جعإا  ٦٤٩

الحنمحورة -  ٧٢

٢٢٣ ١٩ ^؛١^قه  ٦٥٠

المزملمحررة -  ٧٣

٧٧٠ ٥ ملاهلإك قش نظ ٠^٩  ٦٥١



جمسث؛<الأبأتفهرس 
٦٥٢

٦٥٣

آقزداتنه إل 

١^^٠وج إن نملا أفتن أول ;أ'هنبن 
و"مح

٥٩٥، ٣٤٦

٧٥٤، ٥٨٤

المديرصورة —  ٧٤

٥٦٧ ٣٠ ءثن4تنه ٠^^١  ٦٥٤

٢٣٣ .٣٥

٣٧

آومثدم آن ينتؤ ثن بنن قبنر آلتقز؛j؛؛ لإنJى ؤإغ؛1  ٦٥٥

٦٢٢، ٦٢ -٤٠

٤٣

٦٥٦

٣٣٧ ٥١ صم4*ثن 4مرف  ٦٥٧

القيامةصورة  ٠٧٥

٣٥٩>لآأفءبمس٦٥٨

٧٦٥ءكناإل اثم 

٣٠٧صأدي 

الإنسانصورة —  ٧٦

٦٦٢

١٦٣ثي،؛ألظثازعق ؤوةلمثون 

٥٧٢ثيلأ;ئوم1 ]وهن 

المرسلأيت،محورة —  ٧٧

٦٦٣

٦٦٤

٦٤٦ؤأؤمحلمحي؛ج

،٥٢١، ٢٠٧صثآيكنكنءكثبم/ن4

٨٩٤

النيامورة .  ٧٨

٥١٥ ٢٥ رماك4■منا ١^■ 4 ٦٦٥

٥١٥ ٤٠ >هه'مح-ث'ا4 ٦٦٦



النازعاتصورة —  ٧٩

وصفيةريرامة حث الضحاية من التمنرون 
ج

٧٨٠، ٦٧١ ١٤ ؤؤذَاثمإصه ٦٦٧

٥٢٢ ٢٥ ثالأدف4ألأئ ظ أشُ ؤ؛أس  ٦٦٨

٦٥٢ ٤٢ ثت.ثنعيموى آلتام ءي  ٦٦٩

همنمحورة  ٠٨٠

٦٣٨ ١ ؤتر،دمقيم ٦٧٠

الانفطارمحورة - ٨٢

٧٧١، ٢٣٩ ٥ وأ-مب،يمئا ئص  ٦٧١

المطفضمحورة -  ٨٣

٥٦١، ٥١٦ ٧ بجينهألمجارلنج، كتب  ٦٧٢

٨٥١، ٣٤٤ ١٤ 3كسيقهَكاوأ ئ؛ يزمم ثزراذعق  ٦٧٣

٩١٤، ١٤٣ ٢٦ ٦٧٤

الانشقاقمحورة —  ٨٤

٥٢٢ ٣ ألأثضثئشيمؤنإذا ٦٧٥

٧٩٠ ٨ همم؛ حثاب١ بمانث،  ٦٧٦

٥٩٦ ١٦ ٦٧٧

البروجمحورة -  ٨٥
٥٩٦، ٣٤٦ ٣ ؤد'ثابمحوٌئءدميم ٦٧٨

٩٠٤ 0_i أرمدهدك ألتأر أمحدرد أمحن  ٦٧٩

٩٠٤ ٨ آمرأشدهقتوأُأف إلإاف شوأيمم  ٦٨٠

الأعلىمحورة -  ٨٧
٤٠٠ ١ ؤ:غمحنهألآءيم ٦٨١

٤٠٠ ٦ ءؤتنزكلئلأيه ٦٨٢



<١٠^
٦٥٨، ٣٧٩

-

ألحتدْمحروق بل صك يثب، أنن ددكو أثعسمقا  '٠
iQ%

٦٨٣

الغاثةمحورة ء  ٨٨

٨٢٠ tr ٦٨٤

١١٥ ٧ ؤيمحندلأ.همتيضه ٦٨٥

الفحرصورة ٠  ٨٩

٥٩٦ ١ ؤن؛لثمه ٦٨٦

٥٩٦ ٢ >نولهمه ٦٨٧

٥٨٩، ٤٠٨،

٥٩٦

٣ ُؤوألثنيدأ'محه ٦٨٨

٥٩٧ ٤ ؤوصلآوم4 ٦٨٩

٨٢٧، ٤٩١ ٢٧ ؤكوامحأمحن4 ٦٩٠

الللمحورة . ٩٢

٧٨٠، ٦٤١ -١٥ ووك4َكنب آمحك، ١'^، إلا ئثثآ ولأ  ٦٩١

٨٢ ١٧ >ثنيثيايشه ٦٩٢

٥٨٨ -١٩

٢٠

آ'لآتهله ثني آنثآ، إلا غزك، سز ثن عث• مححد ؤونا  ٦٩٣

الضحىمحورة —  ٩٣

٥٥٠، ٠٤٣ Y.s ومامرهرهك ودعك ت^ تئ ^١ ن\ه ؤوأطنأ  ٦٩٤

١٦٩ ٤ ٦٩٥

٥٢٤ ٦_٧ ذالايهيئهووثدق قاوئ _1 بمدك  ٦٩٦

٣٤٧ ١١ هث نورنك ينعمة وؤأمأ  ٦٩٧



التينمورة —  ٩٥

وصفيةويراصة جمعا الصحابة من الثمنررن 
ا<

٦٩٨
(َ,> :.> ?••؛؛'؛آُ. 
'٧أممون م اجر :ص 

العالقمحورة —  ٩٦

٩٢٢، ٦٠ ١ أني^١٥  ٦٩٩

القدرمحورة . ٩٧

٤٦٩، ٣١٠،

٥٥٠ ١

ؤإنآأهفيئنع4 ٧٠٠

الزلزلةمحورة . ٩٩

١٨١، ١٥٠،

٧٧١، ٤٠٠

٧ برم4ثثأ درة بمال بمثل،  ٧٠١

العادياتسورة  .١٠٠

٦٤٦ ٦

1

ة

٧٠٢

التلكرسورة  .١٠٢

٥٤٥ ٨ أدهءن ,وتؤذ ٧؛ ٠^^  ٧٠٣

الفيلمحورة  .١٠٠

٤٠٦ ٣ ؤطماممل4 ٧٠٤

الماعونمحورة  ٠١٠٧

٤٠١ ٥ ثامف4صلاغم ءن ثم  ٧٠٥

٥٥٣، ٥٧ ٧ آ'ثءزويمؤوبسئون  ٧٠٦

الكوثرمحورة  .١٠٨

٢٣٤ ١ أظثشأسؤإنا ٧٠٧

الصرصورة  -١١٠

٨٣٠، ٥٣٥ ١ نيذاكثا;تثأشِثأم ٧٠٨

٥٣٥ ٣ ٍقانأاتاهتأ:ثمحأإئم ؤث؛غتنبم  ٧٠٩



ج
الأناتمرص 

المسدسورة - ١ ١ ١ 

٥٧٧،٥٤٩ ١ هوتب م، }و بدآ  ٧١٠

الإخلاص_مورة  ١١٢

٣١٥ T.\ محأتتمثلوثللمبم4 ٧١١

٤٩٠ ٢ >ؤالضثتد4 ٧١٢





الأحاديثفهرس - ٢

٢٥٨. ..............................الجنة(( موعدكم يامحر؛ آل أبشروا 

٨٤٩، ٣٤١. .المسلمين(( من فثتين بين يه ؛صلح أن اش ولعل سيد، هذا ابمي 
١^١١الجة(( ني بكر أبو 

١٩٤انمل(( وخزن القول، خلهر إذا 

٠١٦١ ١ . ...٠ . فعرج(( النفوس مالك أناء ليلة أربعين الرحم في المني مكث، إذا 
٢١٣بكر(( أبو بآمي أمش أرحم 
٤٣٦مرتين(( المنام في ض

٠......يدا(( أْلولكن يي لحائا أّرعكن   ١٠٨. .......... ............٠
٣٨٩اسكنحراءساسإلأنى(( 

١.ؤ ..ه.ا...ااألا.......حير(( من للث، مالم، ما على أين،  ١  ٤١٩. ....٠

٩٥. ....١ . .....١ ١ . ١ . ٠ ٠ . ٠ . ..١ . حل(( بن معاذ وادمام بالحلال أعلمهم 

٢٩٨ثابت،(( بن زيد أمض أفرض 

١٢٦كب(( بن أبي أض أزأ 
٤٤٦الرص(( القوة إن ألا 



٧٤٣معه(( وطه القرآن أوتيت إني ))ألا 

٤٧٤، ٣٤١. .................الجنة(( أهل شباب سل.ا والحسين ))الحسن 
٢٣٣الرحمن(( وجه إلى الفلر ))الزادة؛ 

٣٠٧الظهر(( صلاة الومعلى ))الصلاة 

٧٧سر(( اماصر را.،اغفر ))اللهم 

٣٢٤ذنبه(( مس بن اف لعبد اغفر ))اللهم 

٤١٤احبهما(( أحمهما إز ))اللهم 
٤١٩يده(( صفقة قي بارك ))اللهم 

٠.٤٢٦ ................الزمنن(( عبادك إلى وأمه هذا عتيدك حمب ))اللهم 
٦٦٣))الله|حءرآوشأُفى« 

٥٠٩تفطر(( ولا نموم أنك أحبر ))ألم 
لهميحلون كانوا ولكنهم صدفت نال لهم؛ يملون يكونوا لم إلهم ))أما 

٧٩٣، ٧٤٨ماحرماش(( 

٢٧٢. . ؟ . . . ١ . ٠ . . ١ ٠ ٠ ٠ . ٠ . . ؟ ١ . ١ . . ٠ هارون(( بمنزلة مني تكون أن ترصي ))أما 
٤٨٩.. ..؛..ؤ..ؤ.ؤّا......؛......أنميك(( ولا أدنيك أن أمرني اف ))إن 
١٢٦اكرآن(( أقرنك أن أمرني اض ))إن 
٧٧٣،  ٤٦٥. .....العباد(( إلى بزل الايامة؛ يوم لكن إذا وتعالى تبارك اف ))أن 
١٥٩. راكبين،( لكمحين طاعمتن أفواج ثلاثة على الايامة يوم يحشرون الناص ))إن 
٧٧٩، ٥٢٥. ...................ألخا(( عشر اش الدية جعل ه المي ))أن 

٠٧٧ ٠ . . ٠ . . ١ . . . . حرانها(( وصعت ناقته على وهو إليه أوحى إذا لكن الض ))أن 

٧٧٨. . ّّ .. . . ٠ . . ١ ١ . ؤيقول(( ركبته على يجثو الريح عصمته إذا النييكان ))أن 



٧٧٢جنا(( ام-م تغفر ))إن 

٨٦٠. ..........الأحر(( واليوم ورسله، وكتبه، وملائكته، ))أنتؤمنُاله، 

٦٩٩قريش(( اء نالإبل ركبن اء نحير ))إن 

٠١٨٤ . . ١ ١ . . ّ.. . ٠ ٠ . . ... . . فقلن(( نسائه إلى فبعث ه، الّكا أتى دجلا أرأن 

٤٧٥. .....اف؟!(( رسول يا ماللث، فقيل مهموم، لهو أصح النه)0^ رسول ))أن 
لكعرض إن تصنع كيف، ت فقال اليمن إلى بعثه حين افه رسول ))أن 

٧٨٥قفاء؟(( 

٧٩٢. ؛.ؤ..ؤ.ؤ..ؤ....؛....حيقوا(( حتى وانا در قتلى ترك اه رمول ))أن 

الذيواد العن ه الله ول رمال مس—لأم.٥ بن الله ل. عب))أن 

٥١٧القص؟(( في 
٨٧١؛ ؛ّ......ّ؛ّ.. .............أحو(( على ككدب، ليي عالإ كن.:ا ))إن 
٤٧٧أحي.(( نزلها محا صعبة متى لعائشة ))إن 

١٥٤أحببن،(( من ذر«ع أبا يا ))أنت، 
٥١٠أصحابي(( ))أنتم 
٦٢١٠الأرض(( أهل حير ))أنتم 

٢٦١ب .أل............ ...........ولحما(( حبنا ماء المن المائدة ))أنزلت، 

٦٠٨لهم(( عيل. يوم بالمدينة اليهود كنبة لحلنا حتى معه، وأنا النبي ))انعللق 

٦٦٠٨كمي(( ظهر على ما ))أنفقى 

٦٠٦٧معلم(( غنم ))إنلخ، 
٨٠٨الأخلاق(( صالح لأتمم يحثت، ))إنما 
٧٩٠أثد(( اف كتاب، في آية أي لأعلم ))إني 



٢١٩بئ(( إلا عكك فما هدأ 
٤٣٦. ...........................عاممة(( : JUإلك؟ أحب الاس ي

٦٤٠والقمة(( المال في والرف ياكم 

٣٧٦ض(( فهو إلينا؛ نزل حن يما 

٧٤٩. ..ّ.. .....٠ ....... ........شثا(( باض تشركوا لا أن على ُايمتي 
٧٨٨، ٧٥١.. ...............يبكياك؟(( ما هت: المي له ممال، عمر، كى 

١...حرج(( ولا إ'سائل بمي عن وحدثوا ولوآية، عني لغوا  ٨٩٧، ٨٧٩. ..٠
٥١٨... .............^ا(( مثل ذكره كان ءقال،أ الأرض من شيئا تناول، م

٣٨٤. ....الحرام(( ص ينتهي لا أخ ابن لي إن فقال،: ه المي إر رجل جاء 
٣٦٧، ٩٥أرمة(( من القرآن احن.وا 

٩١٩، ٨٠٤. ......................يلونهم(( ١^؛^؛ ثم قرني، الناس حي 
١٣٣الجار(( بو الأنصار دور حٍر 

٧٤٩أهلي(( هؤلاء اللهم ءقال< وحسا؛ وحثا وفاطمة علقا ه اف رسول، دعا 
٧٠٠. تستره(( ابنته وفاطمة يغتسل فوجدته القح، ^عام افه رسول، إلى ذمت، 

٨٢٤. ..ا..ّ.....ّ.ّ..ا.....بأل.الصلاة(( وعموده الإمحلأم، الأمر رأس 
٠١١٧ ؤ . ......................علي(( يعرضون واكاص المنام في أيتتي 
٥٤٤الله(( رسول، فعادتي عيناي، رمدت 

٧٤٨. ............لها(( لمتقر تجرى والشص ت قوله عن ه النبمب الت 
٣٨٨ّعدبنمالكفيالبمة(( 

٧٧٩أكر؟(( الذم، أي افه؛ رسول، سئل 

٢٥٩ساشه(( إر إمحمال مليء عمار 



٧٩٣، ٧٤٨ائتي(( ومتحت، فجعلتهما أبيض عقال وإلى أسود، عقال إلى ))عمدتا 
عنوهو القرض إلى بحتاج سبحانه اش، رسول يا وأمي أبى ))فداك 
٧٩١محي؟!(( القرض 

٢٢١وأمي(( أبي ))غداك 
٤٣٦. ............الطعام(( ّائر عر الثريد كففل الماء عر ))قفل 

٥٤٩. ......................هجال؛.(( قد محمدا إن لهب، أبي لامرأة ))نقيل 
٧٧٤، ١٥٨... ؤ.ا.ؤ. ......... ..صدقها(( البقر رفي صرنها، الإبل ))ني 

٥٦٦...... ......عهدا(( محدك لي اجعل اللهم قل ■' لعلى ه اض رسول ))نال 
٣٦٨علإ(( اقرأ ه: المي لي ))قال 

٥٦٩اليهود(( ))نال: 

٦٣٦ممال(( الأءراما من رحل فقام الحج، عليكم كتب ت ممال الماس في ق اش رسول ))نام 
٨١٢. .........عليه(( فصلوا يتلزا الحش، من صالح رجل اليوم توفى ))قد 

٧٥٧...... أهللتغ؟(( بم فقال بالبهلحا•،، منخ وهو س اف رّول ءل5ا ))قدمت 
٥٩٦الهار(( باحر لكم أنم اض من ))قم 
٧٨٨، ٧٥٠. ..........نخل(( من مالأ بالمدينة الأمار أكثر ٠للحة أبو ))كاي، 

٥٦٢. ٠اتلهم(( ومبالأعرابه ينفعتا اغ إن يقولون ه اف رمول أصحاب، ))كان 
٧٤٩. ...............بالصلاة(( أمرهم الضيق؛ نزل؛أهل إذا النيm ))كان 

٤٤٩؛ .لأ...ا.هؤ..ا...ؤ........لرمولافهّكتانفيصلاته(( ))كانت،

٧٤٦جر(( الفي أصحابه ين قفاوت، مفر، في ه المي مع ))كا 
٧٤٦بابا(( تكن ولا تخ، ))لا 

٠........خلاهرين(( أمي من طائفة تزال ))لا  ٧٧٨، ٥ ٠ ٤ . .........٠٠١. .١



٠.، ٠٠.تموت(( حتى بالإملأم مستمسكا تزال ))لا  ٠٠.ء ....... ٠٠٠ ٣١١* *٠٠٠
٠أصحابي(( نبوا لا أصحابي، بوا ن))لا  ٠  ٠٠  ٠٠٠ .....i.... ..■■٠٠٠  ٠٨٤٦

٠٨٧٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ تكدبوهم(( ولا الكاب أهل تصدقوا ))لا 

٧٨٠• •••••••• •••••••••••••••••••حرثت(( قل ولكن زرعت، تقولن ))لا 

٨٣٠.. ........ثلاثين(( من قريب كذابون دجالون يبعث حتى الساعة تقوم ))لا 

٧٤٧مالت؛ن(( أهل بوارث ))لا 

٨١٦دنان(( ١^^ بجزيرة يجتمعن )لا 

١٧٢. .....................؛ ٠٠...))لأجمسنبمىإلأاكايرون(( 

٧٧٨جمر(( طس الجنة ))لا 

٠٧٩٠ ..... .. ..... .....والعرى(( اللات تعبد حتى والنهار الليل يذهب ))لا 

٧٧٧، ٧٦٨، ٣٣٣. ..................مراني(( ولا يهودى لي نمع ))لا 

١٨٣.. ............. .........فئة(( من حير الجيش ني طلحة أبي ))لصزت 

٦٩٧••• ■•■٠ ٠ ٠ .. ........٠ .. ١ . ..١ . رفاعة؟(( إلى ترجعي أن ين تره. ))لعللتؤ 

٠..ءبيل.ة(( أبو الأمة هذه وأمين أمين؛ أمة ))لكل   ٩٠.... ...٠

٤٦ .٤ ٠ .. ١ ... .٠ . ......ّ ... ...٠ اش.(( رمول، قام الوداع حجة في كان ))لما 
٨١١.. ......أحاّ(( عنده يفللم لا ملكا بها فان الحبشة؛ أرض إلى حرجتم ))لو 
١٢٣٦ .. ......... ........به؟(( فاعلا كنتر ما رجلا رومان أم مع رأين، ))لو 
١٨٩. .......هزلأء(( من - رجل أو رجال. لماله يا؛ اك عتر الإيمان كان ))لو 

٠١.... ٠عثمان(( زوجتها ثالثة؛ عندي كان ))لو  ٠.... .٠ ٢١٢. ............ ١

١١٨الخaلاب،(( بن عمر لكان نني؛ يعيى من كان ))لو 

١٤٥^١^١(( منها ))ليخرجن 



١٥٤. ..ذر(( أبي من أصل-ق لهجة ذي من الغبراء أمحلت ولا الخضراء أظلت ))ما 

١٠٦٥... .أح\-(( من القيامة يوم الميزان في أثقل اش عطو لرجل إ تضحكون؟ ))ما 
٢ ١٣النوم(( بمد عمل ما عثمان صر ))ما 

٤٨٢مصيبة(( نميثه لم ممن ))ما 

٧٨٠الشيطان(( ه مإلا يولل. مولود من ))ما 

٧٨٧. . . . . ٠ . . . . . ّ . . ٠ . . ٠ . . لأية(( ا هاو0 محي به حمصتم الزى الطهور هذا ))ما 

٦١٥مني(( أنتم بكم، ))مرحتا 
٧٤٨العرش(( تحت ))مستقرها 

٤٢٩القيامة؟(( يوم بشفاعتك الاس أّعد ))_ 
٤٣٧))من.محوب؛غدب(( 

٤١٩آمن(( فهو حزام بن حكم دار لحل ))من 
٣٦٧.. .عتو(( أم ابن قراءة على فليقرأ أنزل؛ كا غضا القرآن يقرأ أن ))_ 

١٥٧. ..... ....... ....الدهر(( صوم ذن.لك شهر كل من أيام ثلاثة صام ررمن 
٣٢١؛ ؤ... ............له(( ثريك لا وحالْ اغ إلا إله لا أصح إذا محال ))من 

٢٦٥مهل(( فإنه مهلا؛ ))نتلوا 

٦٠٩))نزلأْعرّولاشهمنزلآ(( 
٩٤• •••*••••••••••••••••••••••••••••••••جل(( بن ساذ الرجل )رنعم 
١٦٥نبذكم(( َ العباس ))هذا 

٣٨٨حاله!(( امرؤ فليرش حالي، ))هذا 

٦٤٥، ٦٤٢الخوارج(( ))هم 

٤٣٢ موصى(( أبا يا قوملث، ))هم 



وصمةودراسة حمنا الصحابة من النمنرون 
)؛<

٣٨٥حضراوان(( حنتان هما 

٤٧٤، ٣٤١الدنيا(( س ريحانماى هم1 

٧٩٢. ............................ينحن(( لا أن عليهن أحذ النوح؛ هو 

٧٩٤. ...................الصوين،(( رفيع الشماس بن قيس بن ثان ولكن 
٢٥٩الفئة(( تقتله عمار! ؤيح 

١٢٦. ؛ .ؤ.. ٠ .ؤ.. . ٠ . .أعفلم؟(( هث اش مماب في معك أية أي ١^؛ أبا ا
٤١٤أنم(( ا
٦٧٣بمن(( يا 

٦٧٣الأذنين(( ذا ا

٠.^،(( ^lJشي أقل أن أٌرضا لو واض افّ رسول يا   ١...٠  ٠١...١ ٧٨٨... .١
٩٠. ....... ..............التعليم(( حن رحل إلى ادفعتي اش؛ رمحول يا 
٦٣٨اش(( حد ئ أقم اف؛ رمحول يا 
٧٩٣. .الأية(( هن.0 مكان ويمنعنى أمر، عن أمأللث، أن أريد إني اش؛ رمحول يا 

٧٤٧. .......عليك؟(( الصلاة فكيف _.،، اللام علما قد اض؛ رمول يا 

١٠١. ..............يعرفها(( لا امرأة لقي رحل في تقول ما اض؛ رّول، يا 
١٢٥الحمى؟(( حزاء ما القّ؛ رمحول يا 

٦٦٥؛ .........٠ ..............فيها؟(( الجة أهل راحة U اش؛ ر-ولا يا 

٣٨٨وأمي(( أبي فداك ارم سحي؛ يا 
١٨٤ ؛ . .؛ . .. .ؤ. ..٠ ٠ . .٠ ؤ. . ٠ ..٠ . يونا(( الأص هذا اض ولاك إن محنمان؛ يا 

١٩٠منلئ،(( أعلم سلمان عويمر؛ يا 
٦٥٣.. ١ ١ . .١ . ٠ ... .٠. ...يليك(( مما وكل ، وكل اف، سم غلام؛ يا 







'ا.فهرسالآىر

١٧٤. ...............................دينار(( ألف ين بخمرجل رأتاني 
٠٨٥ . ......وأتت(( صنعوا الناس إن ت فنالا الزبير، ابن نتنة في رجلان )أتاه 

٤٢٤..... .....مجنه(( أطب تمرا الين في إن • فقلت ، تمرا تباع امرأة )أنتني 
٥٧٧.... ..................قرض(( عهد في مشركة وهي راغبة أمي >أتتنى 
١٢٩اش^نا(( محاب )اتخن. 

٢٦٦أنزلت(( فيم )أتدرون 
٥٤١بالقرآن(( وعليكم اض، )اتقوا 

٢٨٣العالم(( زلة )اتقوا 
٢٢٨عبيدة(( أبي مثل رجالا مملوءة أنها لو )أتمنى 

٠........... ٠١...جندل(( أبي يوم رأبتي رأيكم؛ )اتهموا  ٢٦٥....... . ٠٠
١٤٠. ............ ......مهواة(( رأس على جحلت، وند بالقفاءإ )اتهنثوني 

٠٥٣ ..... ..............الكلاب(( صيد عن يسأله ه اف رمحول رجل )أتى 

١......... ............حاجة(( في غهتع الأملمي برزة أبا )أتبت،  ٥٠٨. ..٠
٧٦٩، ٥٠٧. ه؟(( اش رمحول صلاة مواف، عن والأي أله فبرزة، أبا )أتبت، 



١٢٧. ............ه(( اف رسول مسجد فدحلت العالم اثناء المدينة ))أتيت 
٦٨٧. ....اف(( إلا إله لا أن شهادة علئ فافرط. نال لأيامه. الني. ))أين 
٢٧٠. ..............اعتمر؟(( أين من أك: فه الخطاب بن عمر ))أتت 

٦٧٦. ........... ... الرقاشي(( ؤيزيد و'ات، ، U1ه U^، بن أنس ))أتجا 
١٩٩. ..................له(( كنيف من علستا فخرج الفارمحى، ملمان ))أتينا 

بينهماوكان الأحسار وكعب نجهته العاص بن عمرو ين اض عبد ))اجتمع 
٥٢٦العتب(( بعض 

٣٢٤. .........ب.............ث.د.ودا(( اجتهادا موته قبل الأشعري ))اجتهد 
٨٩٥. .وكرها(( الحمامة تحب كما افه ذكر تحب الأمة هاذّْ أن الكتب ش ))أجد 

٠....... ٠٠؛.(( l^Uحث نومك ))أجهل  ٤٦٧.. ...................٠٠ ٠٠

٥٤١عي(( نث لما النا مكت إن عيك ))أحرج 
٣٧تفصلا(( ))أحن 

٩٨. .. ٠٠. ...؛..أحوال(( ثلاثة الصيام وأحيل أحوال، ثلاثة الملأة ))أ-حيلت 
٥٢٥عقثيه(( عالي بالرتد ))أحبركم 

عم*,فها يحدث سمعته ما سنه، د مسعا وا*ِ اض عد , إلء رراحتلفت 

٢٥٨. ا..؛.ا..؛....ا..ؤا...؛...؛.....يامر(( بن عمار المشركون ))أحذ 

٥١٨. ...................الرأس(( من بالمثهل يوخذ كما رأمحه من ))أحدوا 

٩٠الأئلأثة(( هالبْمن ))أحلاني 
٨٣٩.. .....................الحالم((راهقت ند يومئذ عثمانواتا ))أدركت 

٢٦٠. .............ّمة(( بابن علكم قال: -امنا؟ بمن الماس اختلف ))إذا 



٥٤٣فاتلوْ(( الأحر أخذتم ))إذا 

٣٤٧إخوانك(( فحدث خيرا؛ أصت ))إذا 

٢٤١دنهثتم،، أمرتم ررإذا 
٦٥٧. .....................فصكم(( معناْ؛ على بالحديث حدساكم ))إذا 

١٧٦٧ ١ ٠ . ١ . .....ّ . اش(( كتاب من ذلك بممديق أنناكم ُحل.يث حدساكم ))إذا 

٥٩٧سار(( ))إذا 

٥١٥. ...ؤ.ؤ . ..٠ . الأديم((ث اكائ، يوم كان ))إذا 

٨٩٤، ٥٢١، ٢٠٧. ......واحد(( صعيد في الناس جمع القيامة؛ يوم كان ))إذا 
٩٢٥، ١٦١ . ...٠. .٠ ؤ ٠ ...٠ ٠ .ؤ. ٠ .فلمأله(( الأكوع بن ملمة إلى بنا ))اذهب، 

٨٢٦بدراآ يوم في نرك آيات ررأربع 
٢٠٤بثمن(( يكن لا إن فانه ))ار-ءع؛ 

٥٢٧. ....حاتم(( ءا.ور منه تمر يحاتم بن عدي إلى ءتس بن الأثعث، ررأرل 
٧٨١، ٦٧١.. ...................اكى(( من طراءكانية سقاء ))أرض 

١٨٧وشباننا(( شيوخنا، ؛ تنفرنا يربى ))أرى 

٣٠٣الماعز؛(( نوح على ))اسمعت 

٦٧٤ّتإلتيالمىه>ا(( 

٥٤٢. ......ا..ؤامرأة(( فأتته ، - للتتن أو - ليلة يقم فلم ه، الّك، ّتكمح، 
٠١. ٠٠١.. ا...اا.ب....ا....ؤ.القصر(( من عثمان عليهم -رفح  ٨٤٣.. .١

٣٥٧.. ..................يكرك(( س على وأنحم طيك، ألمم لن مكر 

٠.حمينا(( الجنة يدخلهم أنه اض على مهد  ١.... ........... ٠٠. ٠٠ ٥٧١. ٠
٥٤٥. ........ .........يوم؟(( في اجتمعا هءيد.ين افه رمحول مع سهويتح 



يمي
٨٦٣. ..........حجرى(( في رأمه عمر ابن فوصع الخطبة، الحجاج طال 

٩١٤. .....................كله(( الجسد هديل وبلغة الأصابع، طراف 
٤٤٥براءة(( محورة علي عوض 

٨٤٢.. ...ّؤ. .٠ ..٠ ..٠ .٠ ...يقاتل(( ألا طاعة عاليه لي كانت من على عزم 
٠^١٢علي(( بالفراتض المل.ينة أهل علم 

٤١١. ........ ....... ......أيدا(( مثله يعده تحمل لا فإنك بني؛ يا بي 
١١٤٨ ٠ .. ٠ .. ؤ١ . ..١ .٠ ١ . محدء(( اسه بلال فإذا فأفاق؛ الدرداء أيي على غمي 

٨٥٠، ٤٩١^.... ...... ..... ٠٠......خهتع(( مخرمة بن المور على غمي 
٤٦٣الميان(( العالم فت 

٧٠٩• نهار(( من ماعة المدينة وبين يينه أوان بذي نزل حتى ه اش رسول قل 
٠.٥٧٧ ؤ.... ّ.... ّؤ. . ّ... ّ. ٠ .....ّولولا(( ولها جميل أم العوراء نلت 

٦٠٠.............................درهم(( ألأي غهلء عمر ابن قرصت 
٦٥١. .........٠٠.......المرار(( كأخي إلا ه الهي أكلم لا أن نسمت 

١٥١باشعل(( الميزان لسان نيموا 

٢٧١. .١ .. ١ . ٠ ٠ . ١ . ٠ ٠ . .٠ ٠ . علي(( من أعلم أحل. محمد. أصحاب في كان 
٢٣٢لا(( قال ميولهم؟! كانوا 

٤٢٨ه(( نفعلى هريرة أبو كثر 
١٤٧كثرظ(( 

١٤٦؛ إلى،اليككم(( وأحبها أعمالكم، بخير أخركم لا 
u٥٩٥فة؟(( الأيل أي تحيني؛ لا 
٩١لدينه(( مدنس لثيايه، مييفس رب لا 



١٠٣. .......................طامحها(( كلفها ولو عسرئ، لا سرئ، ))إلا 

٥١٥جهنم(( ني واد ))الأثام 
٥٦١))الأرضالفر(( 

١٤٧اسب(( وراء مزلة ))الأسف 

٠٧٠. .............الجابات(( س الغل في والأمانة الصلاة، ني ))الأمانت 
٣٨٠. ...٠٠.................مها(( اسغفر خطاياه؛ ذكر إذا الذي ))الأئاْ 

٤٤٦ف(( الوكر الكير ))الأئاْ 

٦٣_(( مظوماتفى ))الأياتخذزات 

٩١٣.. .٠٠٠؛ ...٠٠..؛................الفاّد(( عمان أزد لخن ني ))البور 
٣٢٩. .......٠.... ٠٠.....اض(( يدي بين انمد ونف إذا الشامة يوم ))التديل 

٥٦٠. ......القبر(( في الرجل إلى الملكان جاء إذا الدنيا، الحياة في ))التيت 

٨٣٢؛ وأمحابه(( بكر أيا دبمهم؛ عل ))الثاسن 
٢٩٣ ٠٠اونّينحالفواذاباشض(( ان

٠...... ٠٠.اكيهئان(( وال3لاءوت ))الأءثتالاحر،  ٠٥٠.. .٠

٦١٧الحر(( يوم الأكثر ))الحج 
٩١٢، ١٧٩القتل(( ))الحس 

٤٩٠الشم(( ))الحساب 

٤٧٣، ٣٤٠. ..الرأس(( إلى المدر ين U ه اض برّول، انس أب ))المن 

٠.ه(( النكا حياة ما بممري ٌتٌكا الذي فٌ ))الحمد  ١٣٤. ......؛.......٠

٨٣٧. . جعثمم(( بن ماللث، بن مراقة يد في هرمز ين كرى سواري فه، ))الحمد 

٩١٣الإبل(( الكئارمن ))الحمولة 



٤٣٥(( ))١^١٠

١٦٧_3،(( ))النبح 

٣١٧))الزدحصإساهمل(( 

٤٩٠له(( جوف لا ))الذي 

٤٠٧صلاته(( في يلتفت لا ))الذي 

٢٩٣اوي.ءقال(( اسالوا ))الذين 

٥٩٢. .............اJرأة(( يدخل لم إذا بهما بأس لا سواء؛ والأم ))الربيبة 
١٤٧))الربميالوك،سالكفر(( 

((jUi _ بغير الجنة يدخل ))١٤٣حاب

٤٦٦حق؟(( اه محاب إن ييون )رألمهتم 
٤١٥ؤ ٠ ٠ ...ؤ.... .٠ ....٠ ....٠ .٠ .٠ ٠ اف(( ورحمة الأمر أيها عليك ))اللام 

٥٢٦ابعة(( ايماء ))ال

٣٠٦))الدالزوج(( 

١٥٧))الثمائرالماّكومشاهدك(( 

١٥٥. ..لأ.أل......اّ.اب.ا..........(( o_^lعن حير الصالح ))الصاحب 

١٦٢ا ......ا.................... ....... ......المومنض(( ))المال.وقين 

٥٢٥العمر(( صلاة الومعلى ))الصلاة 

٥٧٢. . . . ٠ . . ١ . . ٠ ٠ ١ . ٠ . . . . . ١ ١ . . النفاحتن(( من حير تجريان اللتان ))العينان 

١٧٧))امالأولببالهزيمة(( 
٩١٣. ٠ . . . ١ . ٠ ١ . ١ .. ّ . .  ٠٠٠ ٠ لنا(( ئعر لنا امحمي.ى بانية؛ وهي قال ))الخاء، 
٥٧٠القوم(( وهزيمة ))الخائم 



٥٦٠جهنم،ا ني واد )رالغث 
٦٥٨المملى(( في الصلاة قبل الفطر يوم القمح ))إلقاء 

٢٣٩))القربة(( 

٢٣٣ئكازائلاس(( ))القلب 

٤٩٧والكحل(( والخاتم، ))القلين، 

١٠٢أوب(( وuتا ألف ))القطار 

١٧٧أحد(( يوم الموم علما ))ألقي 
٣٢٧اكوص(( موضع ))الكرسي 

٢٤٨.. ..........................يذهب(( والدهن العمة تظهر ))الكوة 

٠... ......رفد©(( يمغ الذي ))الكنود  ١.. ....٠ ٠ ٠.. ٠ ٠  ٦٤٦. . ...........٠

٤٨٣معقول(( غير ))الكيف، 

 u٥٢٦الشرك(( دون ))الالمم

٤٧٧. .٠ . ...١ . ...١ . ...٠ . ١ ١ ّ . مني(( ^١ رجلا بعدى سلمة أم ارزق ))اللهم 
٣١٠. .......٠ ...............ثئت،(( ما أحييته عبدك، وابن عبدك ))اللهم 

٦٣٠محكم(( ؛دعونا ^١ ٣٠٧١))

٩١٤حفرمويت،(( بلغة الولد ت ))اللهو 

٣٠٢. .......... .....اش(( رسول مسجد القوى على أس الذي ))الجن. 

٦٥٠الجماع(( دون ما ة ))الملام

٥٩٢الكب(( من نله ما على القاضي ))المهيمن 

٦٣٢أربعة(( بض الدنيا في لمزمن 
١٩٩نرّوداءلأيضىءلهها(( 





أ،سء<ب
٥٩٣. ...عليها(( لم ليه إي أبي بت أسماء على لحل فهبه الزبير ابن رزإن 
٨٨٤آدم(( مها أكل الش الشجرة عن بماله الجلد أبي إلى كتب عباس ابن ))أن 
٠٦٠١ ٠ . .. . ١ . .. .١ . ٠ . . .٠ . أدرى(( لا فقال؛ شيء عن سل فينع عمر ابن ر)أن 

٥١٨))إنابميآدماسينمامبم(( 

٥١٩. ..٠ .٠ ٠ .....٠ ....٠ .٠ أخا،(( نل الذي آدم لأنن رجلا الناس أثض ))إن 
٢٢٩.. ..؟....٠ألما(( ولا واوا منه يترك لا يقروه منافق للقرآن الناس أقرأ ))إن 

٥^١٣.. فقال(( ه الني أتى وتولى، عس فته؛ قك الثه أنزل الذي الأعمى ))إن 
١٥١الأرض(( أزاد كانوا الأنبياء ))إن 

٣٤٤. ................الماكس(( إر كامض ه علذ بن الخن ))أن 
٠٣٤٣ . ّ. ١ . . ... ١ . ٠ . . ٠ . ٠ ه(( علي قل حنن استخلف علي بن الحسن ))إن 
٣٨٢ا..؟ ا......ابه(( أحئلن وفد افه يأتي حتى المحقرات ليعمل الرجل ))إن 
٦٠٠. ....١...........شيء(( منه معه وما ير"أع ثم بدينه، ليغدو الرجل ))إن 

٦٦٢... ..................بغل(( ولا يزني ولا بمرق لا يغزو، الرجل رزإل 

٠٤٨٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ...ّ... ....١ ... ٠ ...٠ ٠ . ه(( الني إلى رجلا خاصم الزبير ))أن 
٢٤٤. ....................\زأ->\.(ا نمب مثل نمب على تدور ماء ال))إن 

٥٢١.. .....الأرض(( نل وأنفيتهما ماء القبل وجوههما والقمر الشص ))إن 

٣٥١.. ........ئتل(( قد محمدا إن أحد؛ يوم صوته بأعلى صاح الشيaلان ))أن 
١..يخرقه(( ثم الدنب، من افه ليتره العبل. ))إن  ١ ٢٠٦ا.. ..اا.....ؤ......٠

٣٣١ألما(( بثمانين البحرين من . اممه رسول إلى بعث الحضرمي بن العلاء ))أن 
٣٩٥المب(( على بمزل لم القرآن ))إن 

٥٥٩.. ....ثحاس(( من قدران عينيها كأن دابة أتنه نره في دصع إذا الكافر ))إل 



فجعلالدرهم ندر صوءا حجاب ألف سعين وراء من اظهر غ؛قأ اف ))أن 
٦٧٠الجلدلك(( 

٨٧٥، ٥٤٧... .........أيام(( محتة في والأرض الموات حلن( هث اش ))إن 
١ ٩٣. . . . ؤ. . ٠ . . ١ . . ١ ١ . ٠ . ١ . . . . . ّ . . ليلة(( أربعين آدم طينة حمر هك اللة ))إن 
٥٢٠. .. ........ا. ا...ا....المزود(( نفض نفقه آدم حلق لما هق اش ))إن 
٥٢١. ............... .. .......اكمامة(( م، كان إذا وتعار نارك اض ))أن 
١٩٤. .....والأرض(( ماء البين ما طباق رحمة كل رحمة؛ ماتة حلق اف ))إن 

٨٩٨. ٠١..حلقك(( فأحسنت ■حلةتل؛ا فد ت حلقه حين ^^، ١١للبحر قال النه ))إن 

٦٤٤. ..........قيامه(( عليكم يكتب ولم رمضان، صيام عليكم كتب افه ))إن 

٨٠٥.. ....العباد(( قلوب حير محمل قلب فوجد الماد، قلوب ر نظر اف ))إن 

٦٣٥. ...٠٠١..اادرية(( بالفارمية يتكلمون العرش يحملون الذين الملأتكة ))إن 

٥٧٤. ...٠٠٠..بكرة(( أمحماء إر فأرر انحواق من قدم الزبير ن المنذر ))أن 

٤٧٤. ..... ٠٠........حلق(( له وليس حلاق، له من فمنهم أربعة؛ الناس ))إن 
٣١٧. ...........زنيا(( قد وامرأة منهم ,.وجذ الني إر جاءوا اليهود ))أن 
٣٨١. ..........قالوا(( الإفلئ،ما أهل قال حين له قالت أيوب أبي امرأة ))أن 
الث،قاتالكما ؛، Ijjنقاولم أينا اف؛ رمول يا ت قالوا العرب من أناسا ))أن 

٦٦٦فلأن(( بنو 

٣٩٧........ ............أسباعا(( وقاص أبي بن معل. مع طاف إنسانا ))إن 
٥٧٢. .......ومضهلجعين(( وقعودا قياما الجنة ثمار من يأكلون الجنة أهل ))إن 

٩٠٣ ٠١.... .........ربك؟(( بملي هل مومكط يا ت قالوا إّرائل، بي، ررأف 
٥١٥الكفار(( على لتضيق جهنم ))إن 



٧٠٤. .............عليه(( أنت الذي دينك وتركا صبوا فد وأحتك محنك إن 

٦٦٠. ...........................الرق(( في وهو محلعة أنام رجلا أن 
٠.........نيء(( عن أله فثابت، بن زيد إلى حاء رجلا أن  ٤٢٩. ....٠٠١
٢٢٣...... ....المين(( ملك من الأمحتن عن عفان بن عثمان ال رحلا أن 

٤٠٦رجل(( يد عص رجلا رأن 

١١٠٥ . ١ . . ١ ياليف(( •ملي وهو يسلم أن نبل صر لقي زهرة بني من رجلا أن 
٢٦٢. .....ها(( زوجته عانثة ومعه الجيش بأولأت عرس )ه اض رسول أن 
٥٦٧جهنم؟(( خزنة عن ه المي أصحاب من رجلا صالوا اليهود من رهعتا أن 
١٤١٦ . ........ ...............ثابت(( بن زيد بهم م زص من رهتنا أن 
٤٠١، ١٨١. ٠٠٠عنب(( طبق يديه وبين عوف، بن الرجمن صد أل ٌائلأ ّأن 
٢٤٢واحد(( صنف ني جعلته ثمنت إن 

٢٤٧. ..................ه(( عفان بن عثمان من له أرصا باع طالحة أن 
٤٣٧الدهر(( ضوم كانت عائشة أن 

١..........ربنا(( اتعت ت ه للنك، مال غيني صلام بن اف عبد أن  ١ ١٣١٥ ..٠
٥٩٩. ٠ ١ . . ١ . . . . ١ ماله(( من بشيء عجبه اشتل إذا كان خجتع صر بن الله صد أن 
٣٧٠... .أرعد(( ثم ، اض رصول سمعت، فقال حديثا يوما حدث النه عبله أن 
٣١٧... ٠٠....... .....بعثه(( ثم عام مائة الله أماته الذي العبل. هو عزيرا أن 
١٤٧عتمة(( قانت مناكبها علمت إن 

هوبيته فى الخمر يشرب الثقفي محجن أبا أن حدث ؤهتد عمر أن 

٣٠٩، ١٨٠صحابله(( 

٥٣٤المملة(( الأنفية جاءته إذا كان فهتي عمر أن 



٠٦٥ ٠ ٠ . ٠ ٠ . ٠ . أصحابه(، وعنده فألوْ نجران، أهل من نفر ثلاثة أتا0 عمر ))أن 

نيأعطى وما أحذ ما إليه برفع أن الأثعري موسى أبا أمر عمر ))أن 
٣٣١واحد(( أديم 
١١٧. .......................عقه(( على قربة حمل الخطاب بن عمر ))أن 

٧٥٥مراه(( الممحف تشر بيته يحل إذا كان الخطاب بن عمر ))إن 

٢٢٨زام(( خيب عم ))إن 

٨٨٧عدن؟(( ما _، قال عمر ))أن 

٠... ..٠١....٠٠٠حاأ0(( فى ابتلى حصن بن عمران ))أن  ٤٠٧....... .... ١

_^((i^Jl  يقال همزا ))٥٢٢له

١٦٢شركاء(( ثلاثة الخال في ))إن 

١٧٧.. ...........فأطموا(( الخيبة اف. رّول أتوا العرب من فونا ))أن 

٥٤٧.. ................. ٠٠_(( الخي عهد عر الصلاة فى لتكلم تما ))إن 

٥٣٣. ......ر.(( الخى أصحاب س ثلاثين الواحد الأم عن ^ل كن ))إن 

٨٣٥. ٠٠.ؤ..١ ......................٠ ثلاثا(( الرند ىتفب< ))إن 

٥٠١وفخوحا(( مناصنا للشيطان ))إن 

١٧٤متى(( حيرا كان عمير بن مصعب ))إن 

٥١٦. ...............ا.....ابممر(( نجهته عمرو بن فه ا عبد لقوا نانا ))أن 

٨٦٢بقدر!(( الثر ليس يقولون ا ناٌ))إن 

٤١٣يعص(( من يعطها الأقدام هده ))إن 
٦٣١... ........ ........ .....إياكم(( هث افه يلاغ من المجالس هنلأْ ))إن 
٤١٤أبيه(( إمارة في طعنوا فقل. إمارته في يطعنوا ))إن 



٥٤٦وتجا(( كرئ في ))ونا

 IU(( أعرانا وكا اض، فهداظ ضلالا ى ))٩١٩.... ................فهاجرط

١٩٦عطثفتن(( التوراة في تجد ))إنا 
٢٢٢.. . ٠١. .............والأمار(( قريس معتر حامحة فينا هق اض ))أنرل 

٤٩٥والمدينة(( مكة بين القح محورة ))أنزك 
٥٦٥اليهود(( فى ))أنزلت 

٤٨٩. . ٠ الإسلام(( على بايع أسلم من كان ه، الني بيعة في الأية هد0 ))أنزلت 
٢٢٩بعهدهم(( لهم نفي ))انصرفا، 

٤٨٨))أنملاكٍة(( 

٢١٤المدينة(( إلى )جهته عثمان حياة فى ))انهللقت 

٨٩٦. . ١ . ٠ . . . . ٠ ؟ . . . . . ّ . ١ مكة(( إلى البصرة أهل نئاك من رهط فى ))انهللقت 
٩٧.... ... .......................نمبح(( لم فقيل: أصما؟ ! ))انظروا

٩١١رصيد(( ولا بحليم لت ))إنك 

١٤٢٨ .........ه(( اش يمول عن الخل.ث يكثر هريرة أبا أن تزعمون ))إنكم 
٨٥٨روومهم(( محونة قوما ستجدون ))إنكم 

٦٧٤. ١ ّ.. ..٠ . ..٠ ١ . .١ الشعر(( من أعينكم في أدق هي أعمالا كعملون ))إنكم 
٦٦١. ............٠١. ........الصفة(( أصحاب في الأية هالْ أنزلت ))إنما 
٨٠٧..... ...........٠١........عروة(( عروة الإسلام عرى تنففى ))إنما 

٥٨٢انميق(( اف سمي ))إنما 

١ ٩٦. .....٠١...اف(( حمد ثوبا لبس إذا كان أنه سكورا ءبا.ا نوح محمي ))إنما 
٥٩٢حجاجا(( يأتونها لأنهم بكة؛ محميت ))إنما 



ط--؛دصم؛؛ج
٥١٢... .......................لإبرامم(( مل لأنه عرفات؛ مميت نما 
٦٤٣. ........٠٠..............ه(( اف لرمول خاصة ازغالة لكت نما 

١...صعق(( سعمائة للمهاجرين ومضعفه للأعراب، هي نما  ٨١٣. ......١

٢٢٧لأثة(( أحد الماس بمي نما 

٨٠. ................نمر(( من صاعين على خلهره على المحرض بمم بات نه 

١٧٩لأ. ...ا...أل...ا...ا.....المدينة(( ال>»لاب بن عمر مع ليلة حرص نه 

٠٣٩٧ فتزوجها(( له، ابنة عليه فعرض ه، وناص أيي بن ّعد علمح، دخل نه 
٣٦٢. ..........٠ .ؤؤ. .ؤ.......ؤفأنكره(( كرهه، نيئا حبنثة من رأى نه 

١٣٩٦ . ...٠ . ١ ونعيمها(( الجنة أسألكر إني اللهم ت ويقول يدعو له ابتا مْع نه 
١٧٧٦ ٠  ٠٠١ . ٠. ١ . ١ ١ , .٠ . ...... الورود(( عن يسأل عبداض، بن جابر ممع نه 

١٩٩نه.ّئلأىانملأكل؟(( 

٠١٤التحاب(( مياق اف وكله ملك فقال: الرعد عن نتل نه 

٣٠٩....... ....................الرشوة(( فقال: الخ،؛ عن مثل ته 

٤٣٠ه(( هريرة أبو فته مجلس في قعد نه 
٧٧٢، ١٤٥هق( اض يقل أولم ت يقول عنده؛ هريرة أبي ، ^■jIيكر إذا كان نه 
٥٩٤. ..........ؤ,,ب...........المحدينر(( ترك الرعد؛ مْع إذا كان ته 

٢٩٩ثابم،(( بن زيد عند حالنا كان نه 

٣٢٨نهكانذلأ.انان(( 

٣٠٦بالأحوين(( الأم يحجب، كان نه 
٦٣١...... .....محمع(( ما يودي عليه الذي كالرجل الحل.ث يحديث، كان نه 

١٢٥□ل(( نماني في القرآن بممحم كان نه 





٨١٩، ٣٩٩))أهلالصوامع(( 
٨٥٧، ٣٩٨))أهمالحروريأن؟ذقاللأ(( 

٣٥٧.... ..أمير(( يأتيكم حتى وتطيعوا تسمعوا وأن ، هق اش بتقوى ))أوصيكم 
٥٩٦النعم(( يوم إلى الحجة ذي ))أول 
٦٠ه(( محمد على أنزلتر صورة ))أول، 

١ ٩٧رأسه(( آدم من اض حلق ما ))أولط 
٢٠٥علين(( فالء تفا تولى من ))أول، 

٣٣٣بعد(( أما قال: من ))أول 

١٦١أفضل؟(( الأعمال ))أي 

٧٨٧. ..........أن(( وتنْ فيه فكئى الني ثياب، من ثو:ا لي اطالب، بي؛ ))أي 
٤٥٤. ...........................الإملأم(( في والخدُثح إياك نؤ؛ ))أي 
١٧٦. .....ا..ا؟...ّ..ا..ااا..أحد(( يوم قمتكم عن أ-تحرني حال؛ ))أي 
١٧٥. .........................بدر(( يوم قصتكم عن ني أخر حال؛ ))أي 

٥٩١الرفث،(( من الإغرابح فان والماء؛ ))إياكم 

١٣٩. ....٠ ٠ ...............ؤ؛...اكرآن(( والهداذينالJينلأون ))إياكم 
٢٧٠فإنهنمذكإمي(( ))إنت،ءلثا؛

٤٠١. .٠ ؤ . ..ؤؤ ٠ ٠ .٠ ...٠ ...٠ ........ه؟((نفيحديت، لا أبا بمهو؟ لا ))أبا 

٦٠١عي(( إليكم الأس ))أيها 
١١٩.. .................ؤ.ّؤ.......بالكلام(( أكلمكم إني الأس؛ ))أيها 

٥٢٠العرش(( ))يحرتحنن،

٢٨٤بداء(( بن ءا-ى وغير غيري الناس منها رربرئ 



بم=ظس#ح<
٢٣٢))بئرك(( 

٣٥٩. ...........تدعو؟(( إلام رمتم له ممال رمتم، إلى فهع المغيرة ))بث 
١٨١..؟ّا؟ ....با.......؟.ّ...ّفأتته(( - ظهرا تال أظنه - عمر إلى ))بعث 

١م\اُ ...... تدعى(( للأنمار حليئا جهينة من له عث أيما ه الله رمول ))يعث 

٥٤٢...١... ..الحارث(( بن عبيدة عليهم واستعمل رهقا الله رسول ))بعث 
٢٠١. .................الأموي(( بن المقداد فيها مرية ه افه رمول ))بعث 

٣٨٤. ١ ّ . . . ٠ . ٠ . . ٠ . . ّ . ٠ عاليها(( وفتح الله فنصرها سرية، يجأ الله رسول ))بعث 
٥٥٥إصم(( إلى ه اممه رمول ))بعثنا 

٨٥٢، ٣٩٨. ......... ......مصر(( من قدم حين عمارفهنم إلى أبي ))بعثني 
٣٣٠. ..... ٠٠......بالبهلحاء(( وهو فجشن، بالمن، نوم إر ه الني ررباسي 

٢٧١اليمن(( إلى ه الله رسول ))بعثتي 

٦٤٠....٠ ٠ ؤ . ...٠ ..١ . ...٠ اممه(( إلى أدعوهم نومي إلى ه الله رمول لل؛عثتي 
٤٣٢. ...............يبكيك(( مجا ت له فقيل مرضه، في فهد هريرة أبو زربكى 

٤٩١جزهم(( ))بلسان 

٠...سة(( وثمانين محتا ههتد عمر بن الله عبد بلغ  ١١ ١ ١ ٩٢٥، ٦٠٠. ......... ٠
٤١٥.... ......ؤ.......لأ.درهم(( ألف ©هتع عثمان عهلء على النخلة ل)باّغّتا 

٤٢٧. لأ...ّّ.لصحبتها(( أمه مجات حتى بمحج يكن لم فيغ هريرق أبا أن ل);اغنا 
٣٢٩الخة(( خيام س الخيمة ن

٣٣٦ؤ ...ؤ...ؤ.............عئ(( تدعو الفجر صلاة فى نقنت، أك ل)بلغنى 

٧٧٥، ١٦٠. ......فالقيته(( ألقاه، أن أحب فكنت ، حديث، ذر أبى عن أ)ولخى 

٢٦٠دعيد.ا(( وأمالت، ثل.يدا، ر)دنين، 



٣٧))ياتا(( 

١٠٣سقطت(( اش الحروف ))ين 

٠..محتة(( أربعون كلمتيه ))ين  ٥٢٢>> >٠

١........ .....له(( ليؤذن عثمان باب عني. در أبو ))ينا   ١.٠١  ١ ٦٣ ٠٠١... ...٠

١١٨ين(( بقال.ح أست نام أنا ^تا 
٦٤٦.. ................أغزو(( كنت ما بعض في حمص سوق في أنا ))يتما 
٢٥٣... .......٠ ٠ .. ..ؤ٠ الأرت(( بن خباب جاء إذ المجد؛ في نحن ))يتما 
٦١٢. .......الناس(( أيها اف رسول منادي نائي إذ قائلون؛ تحن ))ينما 

٣٢٧. ١ ١ ٠ ١ . .٠ ٠ ١ ١ . .٠ .١ .٠ المسك(( من ريحا أطيب وهي المؤمن نفس ))تخرج 
٤١٠وندوا(( وأبشروا، ))تدارسوا، 

٨٠٢، ٠.٥٢١ ..................الأيكة؟(( أصحاب أمر كان كيف ))تدرون 

٦^١• ••••••••٠ ١ . .....١ ١ . .........رواحة(( بن افه عبد امرأة رحو ))تزوج 
٤٢٧سعا(( هميرْ أثا ))تضيقن 

٥٦٦مكة(( فح الفتح أنتم تعدون 
٨٨٥، ٧٦٢، ٤٦٤. .........بالخايا؟!(( خيله يربط كان القرنين ذا أن تقول 

٤٣٩. .............الجنازة(( فحضر١ت، عثمان بن أبان وبنت عمر أم توقت 
٥٢٤ثلأرث،سكنفيهكانمتاصا(( 

٣٢٧لهم(( بمجاب فلا اض يدعون ئلائة 

٦٣٦ؤ . .١ ..٠ ٠ ّ ١ قات(( المن. يأحنّ أن _ وأمي بأيي — رموله أمر قق افه إن ثم 
٠١هيؤ(( الله فانزل مؤمنات وة نجاءه ثم  ٠...١ ٠ ١......٠١........٠  ١٤٩٥

٨٠١.. .الروم(( كانت، قد كنامة إلى مملا، س - الخطاب بن حممر أي - قام ثم 





خصفت؛_ؤ

٦١٦الحكماء(( وخالطوا الكبراء، ))حالوا 

٨٨٥، ٧٥٦... ..الهدهد(( عن فأله ّلأم، بن اض مد إلى عباس ابن ))حلى 
٣٣٧القرآن(( جمع س إلا عيكم يدخلن لا فقال: القراء ه موس أبو ))جمع 

٣٣٠ابقين(( ألذم، من ))جنتان 

٩١٥.. ............اّ.أءاتحالئ،(( تعالى تقول؛ يزن ذي بنت سحت ))حتى 
٥٩٧ ٠٠...................................بعصا(( يعفه وال.ما ))حتى 

٤٩٠الاسعلىذلالث،(( ))حث،

٠٨٩٨ ١ ٠ أمر(( ليصبه أو ليرفعن فوالله الحجر، هنأا وامتالموا البيت، هدا ))حجوا 

٠بدرا(( شهد ممن محمل أصحامج ))حل،سي  ٠ ٠١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٦١• ٠
٠٨٩٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ^>_^،(( فى وحييت، وما ودعنى الله رمحول من محمعتط ما ثنى ))حاو 

٠....٠٠يهلن(( وما منها ظهر ما الفواحش ، iijipالله ))حرم  ٠ ٠٠ ٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠١  ٠٣٠٩

١٩١فطامها(( ومرارة رفاعتيا، ))حلاوة 

٨٥٣، ٠٢٨١ ؤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ؤ ٠ ٠ ٠ ٠ ؤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ؤ ٠ اياء(( وبين العراق أهل بين ))غلنا 

٦٧٣))خدثالمي،.ذرسن(( 
٢٨٤لدينلث،(( الث، نفمن ))خد 

١٨٥البحر(( في غازنا طلحة أبو ))خرج 
٠٢٠٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ء(( الله فهزمهم العدو فلقي بدر إر ه الله رسول ))حرج 

٠٣٥١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ سوك(( إلى بالغزو وأمر ثديي، حر في ه الله رسول ررحرج 
١الكينة(( من الغربان روومهن على كأن الأمار اء ن))حرج   ٠٠ ١... ٠٠  ٠٤٨٤

١بقايا(( الرهبان في فوافقت، الدين، أبتغي ))حرجت  ٠١ ٠٠.......؟.٠.٠٠   ٠١٩٥
٠الجمعة(( يوم المجد إلى ))خرحتط  ١٦٢؛ه .اا...ا.....ا.........به.٠٠



٤٢٢العلم(( نطلب وأبي أنا )خرجت 
٨٤٧. ...عثمان(( مقتل بعد مكة من المدينة نحو عنها اض عاس.ّةرصي )حرجت 

٠٦٣٣ . . ٠ ٠ ٠ ٠ . أشتري(( سوئها إلى دخلت بحممس مررت فلما غازنا؛ )حرحت 

٦٠٠. ....عليه(( سلم إلا كبيرا ولا صغيرا لقي فما .٥، عمر ابن مع ر"؛مجت 
٦٤٢. ......لحدها(( قي وصعت فلما جنازة، ني خهى أمامة أبي مع )حرجت 
٦٣٨. ...........الباهلي(( أمامة أبو معنا دمشق باب في جنازة على )حرجنا 
٥٦١. .................الأمار(( مجن رجل جنازة في ه الني مع )حرجنا 
١٧٨. ١ . . ١ . . . ؟ ١ . اف(( قال التي الحال على بدر إلى اف رسول مع )حرجنا 

٠٧٦ ..٠ .......١ . .....٠ حن(( ش رمضان شهر في اش رمول مع )حرجنا 
٦٦٦)حفراوان(( 

٩٢٤، ٥٣٧ؤ. ٠ .....٠؛ ....٠ ؤ... ٠ .اوو،م(( على وهو هماس، ابن )خطبا 

٠٣٥٨ . .٠ ٠ . .....٠ . ... بعير(( علي الأضحى يوم رةهثا؛ا شعبة بن المغيرة )حهلبنا 
١٠٣. ٠....................ؤ... اسممون(( أتم فقال: ه ساذ )محلنا 

٠.٧٠١ ....................فعيرني(( إليه فاعتدرت ه اف رمول )حْلبني 
٠................والاثنين(( الأحد يوم الأرض ه اف )خلق   ٣٢٠. .. ٠٠١

٢٧٠)حيبر(( 

٣٧٥.. ..... ٠٠...قاعدا(( يخْلب الحكم أم ابن الرحمن وبد المجد )لحل 
٢٤٢رص(( عر ه حديقة )دخل 

٩٢٢، ٢٧٢.... ........٠  ٠٠٠...ؤ.والشرف(( الالم س استة )دخلت 
١٣٦ .. ...الرأس(( أبيفر شخ إلى ت، فجلبالبصرة، الجائع المجد )دخلت 
٦٠٥.ب ............ماللث،(( بن عوف، فوحدت الجمعة؛ يوم المجل. )دخلت، 



٠٧٤. ...........عمياء(( كبيرة عجوز وُي .ء أبي بت أمماء على ))لحك 
٤٣٧مني(( فاحتجت عايثة على ))دخلت 

٩٦. ٠الني(( أصحاب مجن كهلا ثلانن من نحو فيه فإذا حمص؛ مسجد ))دخلت 
٢٠٦حلقة(( فى فقعدت لمنق؛ مسجد ))دخلت 

٦١٩. ....حديثا(( ه اغ رمول عن أحدثكم ألا فقال ه، علإ على ))دخلنا 
٥٦٤. .......... ..........فكتبها(( بكتف فجاء نيدا، ه اف رمول ))دعا 

٨٥٠. ..................ّ ..ّ....أحيك(( لابن باع معاوJةفقالت ))دعاني 

٨٢٧، ١  ٩٨يدعوهم(( ه اف رسول رأيت كما أدعوهم ))دءوني 
٣٥٦مفيان(( أبى ين معاوية أربعق؛ العرب ))دهاة 

٦٤٣.. ...............\(( 'مساللهم فقال: ه  oUأبي محي اممزب ))يكر 
١٢٣٧ . . ١ . ١ . . . اؤ0(( حالفقال ه، اض رسول ُع مشاهدهم خهثد حديقة ))ذكر 
الأنيأتيكم المؤمنين أمير هدا ت علي بن الحن فقال عثمان ))ذكر 

٨٤٣فخركم(( 

٢٤٢. ...ؤ. .....ّ.. ....٠ .٠  ٠٠...الأقصى(( المجل ه حديقة محي ))ذكر 

٢٠٥الطاعون(( من الفرار معاوية ))ذكر 

٥٨٠عباس(( ابن محي الزبير ابن ))ذكرت 

٦٧٧العلم!(( نمق اليوم ))ذهب 

٠٨٨٩ .٠ ٠ ١ . .٠ .٠ ر-ءع(( ثم عليه فقدم الأحبار، كعب إلى الجلي جندب ))ذهب 
٢٩٤صوامة(( فإنها حفصة؛ ))راجع 

١٦٢))رآْفلهميالميه(( 
٤٩٠. ............الصلاة(( في بعض يدي بين يعضهم يمرون نانا أبي ))رأى 









خ؛يصبج
٥٨٤. .........................بالموسم(( لقيتُ الزبير ابن حطبة شهدت 

٩٢٤، ٢٧١.... .... .... ......سلوني(( يقول وص يخطب، عليا شهدت 

٢٠١. ١ّ .. ........٠ ...٠ ١ . .......مشهدا(( الأسود بن المقد.اد من شهدت 

٢٠٢٤_(( الطم في صغ 

؟"اه. ....٠ .٠ ....٠ .. ....؛.ؤإراس(( م من ه هماص ابن صمت 

٨٤٠، ٢٩٦. المدينة(( إلى مكة من حارحة وهي ه الّك، ردج ُحفمة صحست، 

٢٤٧. ..............٠٠...والحضر(( فر الفي اض عبيد بن طالعحة صحبت 

٠.. .ألألا......ألحلمِا(( منه أثقل رجلا رأبن، فما معاوية صحبت،  ١ ١ ٠ ٤٦١.  ٠١

١٠٨٥العصر(( صلاة 

٥٦٩المقلءس(( بيت، نحو محلاتكم 

٦٤٥. .......ّ.............ا.ؤّ....والإقامة(( الأذان بين ركمين صر 

٢٧٩الأثعث،(( بمجد الفجر طيتج 

٥١٠٢الأل(( آخر من المي. خلف محلت 
١٠٠٩اصطدت(( مجا صيده 

٨٢٦٠. .....ه(( الثي عهد عر كانوا الدين والمافقين الكفار *ثل اغ صرب 

٥٦٠٢'صدره((  JIMأشي ضش 
١٨٠. ١ ...١ ٠ .٠ .٠ ..٠ .مخ(( حتى أحد يكلمه فلم عوفح بن الرحمن عبد طاف، 
٥٩٢الثرلئؤ(( طلب، 

٢٤٩ربيعة(( بنت أروى اٌرأتمح، طلقت 

٠٦٦٠٥ .٠ ....٠ ....منها(( غصن فيها إلا دار فيها ليس الجنة؛ في شجرة طوبى 

٤٠٦؛أرحالها(( تحملهاكبيرة بحجارة جاءت كثيرة طيرا 



٣٤٢رعاشالصّبعاوأربعينسة(( 
١٧٢• •*•*••*■••***••■■*■■I•••المسلمين(( سادامحتا من محيي الرحمن )عيد 

٩٥. ..............................معاذ(( مثل يلدن أن الشاء )عجزت 

٥٧٢، ٥٧١القثر(( )عزاب 

٢٤٢تزويجاآ( عليهم بناه حموض 
٧٦٢,. ,,,,,,,,..,.,,.ء••......عاملون((خالقه وما خالق هو ما النه )علم 

١ ٤٨والتواضع(( والتقوى البر )على 

٥٩٢القوة(( قدر )على 

٦٧٦........ ...............ونمنا((حفغل. قإنه فاصألوه؛ بالحس )عليكم 

٦٠• •••••••••••••••••••••••لهوكم(( حير من أو حتر فإنه بالرس؛ رعلكم 
٦٤٥الأمحلم(( واد بال)عليكم 

٩٢٧، ٤٥٠... ....ؤا.ألا...ّ....ّ.خهتُ((جندب بن محمرة الة برس)عليكم 
١٦٢الجاهلين(( في كان )عما 

٤٨٣العتمة(( صلاة )عن 

٠.١٨٦ ١ ٠ ؟ ٠ ١ ....٠ ٠. ؟ ...٠ ١ ١ ....بدر((يوم ممافنا فى ونحن النعاس )غشينا 

٨٣٥ّ. . .٠ ١ ..ّ. ١ ..ؤ. ..٠ ...٠ العدو(( إلى م ند الملمين من برجل )فأتى 

٣٦٧محورة(( سبعين يه من )فأخدت، 

٢٩٠. ..٠ .٠ ......٠ ..٠ ...٠ ١ ١ ّ بتهلليقة(( قيس بنت فاتلمة امرأته إلى )فأرمحل 

٣٩٧)فاقامّعدكوثيىأانا(( 
١ ٤٣. .٠.................شّرابهم(( به يختمون الفضة مثل أييفى رخالثراب 

٣٧٩. ..............الدين(( في إخوانكم من وأنا أبوه، يعرف لا ممن )فأنا 











٩٢٣، ٢٩٩. ...............'L_(( بن  JbJمع ب حيّنا مجلس آخر ))لكن 
٢٩٩؛ ...ب..ّ..ؤ..............ومع؟(( هل قال: شيء؛ عن طل إذا ))لكن 

٤١٥. ... ١٠.؛ؤ. بؤ.ؤ...ّ..ب.ّالقرى(( بوادي له مال إلى يركب أّامة ))لكن 

٤٥٢الوعد(( صادق ّماه الذي اض ني لام( الإبرامم)عليه ين إسماعيل ))كان 

٢١٤عفان(( ابن بالماّك أعلمهم ))كان 
٢٧٩يمين(( على حلف، الأشعثر ))كان 

٥٢٢ط(( بألفي الأرض لل اليتؤ ))كان 
٠٠١....سة(( بألفي آدم يخلق أن نل الأرض ثي الجان بنو الجن ))لكن  ٥١٧. ١
٣٤٦ّ. ... .٠ .١ .١ . ..٠ .والعشاء(( المغرب بين ما مصلبا يزال لا الحسن ))كان 

٢٠٨... ...............امرأته(( يهللق ه اض رمحرل عهد عر الرجل ))لكن 

٠٩٩•• •••M(( المي قفها روا؛ رأى إذا ^٠ المي حاة في ارحل ))لكن 
٥١٨. ....ّ.. ١ . ٠٠....٠ ..٠ ٠ ؤ ّ ميل(( مكبيه بين نالكم كان ممن الرجل ))كان 

١...لي(( افه يغفر لا ت فيقول يذب الرجل ))لكن  ٥٠٣. ..................١
١٤٤. .....ؤ..لأ...ّ..لأ...لامحا(( كت قال: مئل نإذا يطئق، الرجل ))كان 
٨١٠ ٠٠.............. ٠١. .......زمانا(( الأبيض الحجر يمّد ارحل ))كان 
٨٩٣.. ..العلم(( لأهل والإنجيل الخوراة سد.في ئن في أنزل اف ))كان 
١٠٠...المجد(( قي يوصع الذ.ي الماء من يثرب لا المور ))كان  ١ ١ . ٤٩٢ ٠٠٠

٥٨٥. ١ ٠ ٠ ....١ّ ...٠ ...٠ ٠ .٠ الزاد(( في يعص على بعضهم يتكل الناس ))كان 

١ ٥٧ؤ. . .١ ..٠ .٠ ٠ ..الغوائل(( مخافة س حوله ونحن إلا ينام هألأ الني ))كان 

٦٥٢. .............ؤؤ......ئنانءة((س يذكر يزال لا ه الني ))كان 
٧٧٠.. ......... ٠٠......خلفه(( س رأى انملأة إر م هإ،ئا الني ))كان 



>ئبمسس<
١٥٥بمفم((  GUأجمع المهاد ))كان 
٢٩٩عم(( بعد _u الأس إمام ))كان 

٢٦٦ثمارهم(( ثراي يتيممون أناس ))كان 
٦٧٣. .............فر(( والالحفر في صلاة اكس أحن ه أض ))كان 
١٦٧٤ . .١ . .......٠ .القيام(( بملل مما فدماه تفّْلر حتى ملى خهغ أنس ))كان 
١١١. ..........................أبيرق(( بنو لهم يقال منا بيت أهل ))كان 
٠.....المابر(( اف ن-ى اللام( أمرص)ءليه بن أيوب ))كان   ١.. ......٠  ١٤٥٣
٥٣٠. ...........بعصا(( يعفهم يحني بها جود القبلكم كان من نحته ))كان 
٢٤٣.. ....الأية((  bSaفى تقولون ما ت فقال حلقة في حالنا )قهتد حذيفة ))كان 
٢٥٣الأرتلىحانا(( بن خاب ))كان 

١يوما(( الأس وبتن يومان الهائم بتن يقضي داود ))كان  ١ ١٤٥. .١..........٠

٤٨٠. ....المجد(( ني ركتتن صالي الأولى مل خرج إذا ه اض يمول ))كان 
٥٣٢. ....ب.......وصوءأ(( له فوصعت ميمونة؛ بيت فى ه اف رسول ))كان 

٣٠٣. ......ؤ . ........بّأل....بالهاجرة(( الظهر بمالي M اف رمول ))كان 

٥٦١. ١ماء(( الإلى المظر ؤيكثر المقل.س، بتت نحو بملي ه اف اّّول ))كان 

٢٩٨. ....... .........أق(( ْع خلا إذا الأس أفكه من 'ابن بن زيد ))كان 
٣٩٢. ..........فضوه(( طا فدموا نفر في فهد وناص أبي بن عد - ))كان 
٠........أقف(( هل اف بوجه خل إذا الأكوع بن ملمة ))كان  ٦١٤. .....٠٠
٣٤٩رواحة(( ين اش وعبد ثابت بن حان الملمين؛ شعراء ))كان 

١.....فريش(( حكماء من يعي. اش عبيد بن طيحة ))كان  ٠ ٠ ١...... ١ ١ ٢٤٨. ..١

٣٦٦اسأنى(( الدار؛ يحل إذا ه عداض ))كان 





بّس؛؛<
٩٦بالمدينة(( يفتي جبل بن معاذ ))لكن 

٦١٣رضدي(( مطر أن أراد من ))كان 

٣١٤. ..................قوم(( > قدموا مكة أمل من قريش س نفر ))كان 
٥٠٠. ..............يتكلم(( الل.نيا أهل من ممعت من أحطب من واش ))كان 
٠٣٢ بعض(( على بعضهم يبزق ))كان 

٤٥١. ...... ...... .....وحصورا(( سدا اللام( زكريا)ءليه بن يحنى ))كان 

١٨٥. ....٠ ..٠ ٠ .. ...............أحد(( يوم ه الني يدي ين رركان؛رمي 
٤٩٢الدهر(( يصوم ))كان 

٥٠٥فيتوصأ(( اّء إلى الليل جوف من يقوم ل)لكن 
٤٥١الناء(( تحمل لا أرصا ))كان 

٦٨٥. ّ....ا...؟......ا.اف(( شاء ما ويهلعمون يتصال.قون، الأمار ))كانت 

٩٢٥، ٥٣٦.. ............ااا......ا..تمعلر(( لا رتقاء الموات ))كانت، 

٥٩٤. . ٠٠. ..١ . ..١. . ..١ . بها(( يزوج اش فهته الزبير بن افّ همد حهلبة ))كانت 

١٢٥شراسة(( كعب بن أبي في ))كانت 
^١^١٥. ...ربيعة(( بن شيبة إلا بعرفة الناس ؤيقف ؛المزدلفة، يقفون قريش ))كانت 

٠....نموة(( ثريد من حفنة برزء لأبي ))كانت  ٥٠٦. .......... ...........٠
٣٤٣. . . رمضان(( شهر من عشرة بع الجمعان،لالتقى يوم الفرقان؛ ليلة ))كانت 

٥٦٣. ................فلهرء(( من الييت، أتوا الجاهلة في أحرموا إذا ))كانوا 
٠...............ر(( الفي بانا بالزنا يرون لا الجاهلة في ))كانوا  ٨١٠. ٠٠

١يصفرون(( وهم المرام بالبت يطوفون ))كانوا  ^١١١لأ ....ا...............٠ 

٤١٠عمرتم(( اف وبيت ءزرنم، اض ))كتاب 



^^؛دصمت؛ري

٨٨٣. .............الرق(( عن بماله الخلد أبي إل ًه ءاس ابن )كب 
٨٨٣. .............الرمح.(( عن X اث أبي إلى ه ماص ابن )كب 
٣٠١. .......................كعب(( بن أبي إلى ه ثابت بن زيد كتب 

جاريةله يبتاع أن الأثعرى مومحى أبي إلى الخْلاب بن عمر كتب 
٣٣٤سسىجالولأء(( 

٤٦٦عالياك(( سلام معاؤية إلى نمر كتب 

٢٦٠يوالونواعظ(( 

٥٨محر(( وادي إلا موقف مزدلفة كل 

٣٧٨الأمة(( هازْ من كفاهما 

٩٠عبيدة(( أبا يا غيرك الدنيا >-b، كالما 

٢٧٠. ؤ؛ ...٠ .٠ ..ؤ.٠ ّ . ٠ ؤ . ...٠ ٠ . ؛ه(( تحيل م ح عن الخن إذا ى

٢٦٦غهغ(( حنيف بن ّهل فقام بمغين؛ كنا 

٣٨٣.. ............الروم(( من عقلينا صما إلينا فاحرجوا الروم؛ بمدينة كنا 

٦٢٢ا .أل.........الخوارج(( رأى نرى وكنا جيب، بن طلق دسي بمكة كا 
٢٥٣حباب(( فجاء عود، مابن مع جالوس١ كنا 

٧٠٦. ....بصره(( دام عليه؛ أنزل إذا وكان عليه، فانزل ه اف رسول عند كنا 
٣٦٥. ......عليه(( القوم وأش اض، عبد قول بعض فدكرظ ه عالإ محي كنا 

٩٢٢. ..........خهم(( الأثعري موسى أبو ومقرننا الجامع المجد ني كنا 
٧٥٧، ٣٥٨. .................فتل(( حش فقاتل رجل فقدم ماة، في كنا 

٢٦٠. ........ .......الأوجاع(( فدكروا )٤■^[. يامحر بن عمار محي نعودا كنا 
٦٦٥ؤ ب.اا....ا....ناحاصرهم(( أن اش ثاء ما والمصير قريفلة محاصري كنا 



بمًءمحس<
٣٩٢. ......................المشركون(( فقال م، ث ه الني مع ))يا 

غيغه اض نال التي الشجرة أصل في بالحديبية ه اف رّول مع ))كنا 
٤٥٧القرآن(( 

٣٧٥المشركون(( حمرنا وقو محرمون، ونحن بالحديبية ه اض رسول مع ))كنا 

٣٢٢فان(( يعج اض رمحول *ع ))كنا 

١ ٩٨.. ...٠ . .٠ .... ٠ ١ مريم(( سورة رجل فقرأ حنش، في فهد سلمان مع ))كنا 
٠٢٣٥عiيكلءامىJبة(( ن))ىا

٤٩٣. ١ ٠ .. .٠ ١ . . ٠.٠٠ .٠ . .٠ الويع(( منه نتعلم فهته بن عمر نلزم ))كنا 
٦٨٣. .......بارئة(( ليلة في جنابة فأصابتني ه، اش ومحول ناقة أرحل ))كنت 
١٣٦٤ ... ........................ممهل(( أبي بن لعقة غنما أرعى ))كنت 
١يقول(( رجلا فرأيت بالست؛ أؤلوف ))كنت،  ١ ١ ٠ ١٧٣. ...................٠

٨٥٧، ٨١٩، ٣٩٩. .... ....٠ الأية(( هده ؛لغت، إذاحتى أبي، على أقرأ ))كنت، 
٧١٣.. ...بكر(( أبي حجر في يتيمة وكانت الريح، ابنة معد أم ^، أقرأ ))كنت 
٣٠٥ه(( اف لرسول أكتبؤ ))كنت، 

٤٢٩ه(( اف لرّول ألزمنا ))كنته 

٧٥٣. ................زيد(( بن أمية بني في الأمار من لي وجار أنا ))كنت، 
٠.الشام(( وآتي المن إلى أحرج نا>ا ))كنك  ٠ ٠... ......٠  ٩٢٤، ٤٢٠.. ..٠
١١٣٩ . ٠ ١ ١ ٠ ٠ .١ ١ . ٠ ...١ ٠ ...٠ ١ . ..٠ ١ ١ ه(( محمد يبعئ، أن قبل تاجرا ))كنت، 

١٣٦٨ . .١ ١ . .٠ فليل(( نحيف رجل جاء إذ فهر عمر عند القوم في جالنا ))كنت، 

٧٧١، ٢٣٩الو.ان(( ذربإرجلا ))كنت، 

٠.......اكجأْ(( مومت، عنده فذكر فهد، عبا.اض عند ))كنت،  ١ ٠ ٠ ٠٠ ٠٠ ٦٥١. ..٠



أنهيزعم المختار إن ت له فقيل الزبير، بن افه عبد عند ))كنت* 

٥٩٥إب(( .بوحي 

٥١٣. ....................قهرمال(( عليه موم عمرو بن الله عبد محي ))كنت 

٨٨٧. ......... .٠١...كعب(( يا خوفنا ت فقال الخطاب، بن عمر محي ))كنت 

٥٢٣. ...ثغينه(( العاصي ين عمرو بن الله محل. ومحيه مخلد بن ملمة ملب ))كنت 

٥٠٣؛ ....٠١.. ...٠٠١... ٠١....رحل(( فقال ، اف رسول منير محن. ))كنت 

١ ٥٣خانا(( الإسادم في ))كن 

٦٩٠. ١. ١. ١ . . ... . .؟والمشركين(( نحن فاقتتلنا النبي بعثها مرية في ))كنت 

٢٥٦فيالجاuية(( ))كنتمت١
٠......... .......عفان(( على ، وقفإذ ه الني ْع ))كت   ٤٨٨.. .....٠

١...ا. .ؤ...ا.......ا....ابجنان(( لأسلمي ا بريدة ْع ))كن  ١ ٠ ٤٨٦ ٠١
٥٤٩. ............يقول(( سلرل بن أبي بن اف عبد قمعت عمي، ْع ))كن 
٠.حرام؟(( وهو هو اممه لرسول أهدى لحم عن أخبرتني ))كيف  ٥٤٥. ........٠

١٨٥أذمهما(( ولا اثنين، على أ-اثر ))لا 

٨٤١اض(( ))لأأخاعم؛الأّر؛النيه
٤٩٨له(( ))لأإلهإلأاشوحرْلأشرياك،

٩١٠، ١٠٢))لأانقطاعلها(( 

٣٣٩فنيتفناء(( إنما تيكواطئ؛ ))لا 

٨٨٠. ..٠ .٠ .....ؤ٠ ٠ ؤ . ؤ٠ ٠ ؤ . .١ّ ...٠ ؤ ٠ ثيء(( عن المحاب أهل -سألوا ))لا 
٠؟.. ......كثيرة(( وجوها للقرآن ترى حتى الفقه كل تفقه ))لا   ١٣٩. ١ .. ....٠

٤٦٢معاوية(( إمارة تكرهوا ))لا 



٥٩٠الحرير(( نساءكم نلسوا )لا 

٢٦٣، ٢٤٠)لاعهودلهم(( 

٤٨٦الخل(( الخل >اد إلا عش )لا 

٤١٨بدر(( يوم نجاني والذي )لا 

٥٢٦. ..........................فيه(( الإسد من واف؛ وبلى واش، )لا 

٧٨٠، ٦٤١. ........... .....الجنة(( يحل إلا الأمة هذه من أحد يبقى )لا 

٦٧٤ا .با.ا.الأ...رأل.اا..ا.. .....نه(( لسما من يخرن حتى عبد ض ا بض لا )

٥٣٤ُ . ١ . ..١ . ..١ ١ . .١ . ..١ . ٠ ٠ ١ . ...١ عباس(( ابن حب، على أحد يلومني )لا 
٠١............اممه.(( برمول، صنعن، كما ;لئ، )لأصنعن  ٠.. .٠ ٣٨١. ؟..٠١

١ ٠٤٨ ٠ . ....١ . ١ ؤ .. .٠ ١ . ..٠ ١ . ٠ واحدة(( صالة مني نقبل اش أن أستيقن )لأن 
٤٥٠. ..ّ...........لأ....ّ....نعم(( أقول، أن س إلي أحب، لا أقول )لأن 
٠١حردل(( ص حبة مثقال، مر تقبل افه أن أعلم أكون )لأن  ٠ ٤١٢. ..........٠
٥٩اش(( يذكرون قوم في أكون )لأن 

٢٦٩. .؟.........ّ..ّ.... ........غيره(( لأحد ليت حمال( أرع )لعلإ، 
٢١٣عثو'\(( ريي عند اختبأتط )لقد 
٩٦. . ١ . ّ . . . . . ّ ١ . . ١ ١ . ؟ . ١ . . ٠ . الفقه(( في وأهلها Jالمادينة حروحه أحل )لقد 
٥٣٥ولمنا(( فهتا عباس ابن أعطي )لقد 
٧٥٣ّ مي...ا......ا......كالإحاذ(( فوحدتهم محمد أصحايب، حالم، )لقد 
١٣٨النار(( بفخ الدرداء أبا رأبن، )لقد 

١. ٠١....أهله(( س عود مان إلا أرى وما النك، رأيت )لقد  ١ ٣٦٥. ....٠

٥٥٧بدر(( أهل س ثلاثمائة رأين، )لقد 



٤٣٨. .......أنزلت(( بآية أعلم لكن قهل أحدا رأيت فما عانثة؛ صحت )رلفد 
١٣٦٨ . . . . . ٠ . . ٠ ٠ ٠ . ٠ . ١ . . ه(( اف رسول أصحاب من المحفوظون علم ))لقن. 
٢٩٨. ...... ....ّ...ا..ا.امحمد.(( أصحاب من المحموظون علم ))لقد 
٨٥١، ٢٢٣. ..................أما(( من أنا نرى وما زلكنا قرأنائ ))لقد 

٤٤٩. .............٠١.........غلاما(( اف. رّول ي على كن ))لقد 

٦٣١الملائكة(( نمة عن غيا كث ))لقد 

٤٩٣رحا'لأ(( الفور وارت ))لقد 

٨٥١، ٣٤٤حبيب(( يا فقال ملة، بن حبيب يوما غهئه علي بن الهمز لرلفى 
٠ك!(( طوي فقلت: عازب، بن الراء ))لقيت  ٥٥٦ ٠٠..؟... ٠٠١.........٠ 

٣٤١^. ّ. ... .ؤ. ..١ ..١ ...٠ ..٠ .. ..٠ فماقمحه(( ه عائ بن الحسن ))لقيت 

٠.؟الأرقم(( دار باب على سان بن صهي—، ))لقيت،  ١....؟... ........٠   ٢٥١^١

٤^١١٦ .؟................لكلك(( بن أنى من بكلامه أنحى لكن أحدا أر ))لم 
٩١١دس(( الإلى الأم يردان الأخوان صار ))لم 

١٥٤• ••••نمي،، ولا ذر أبي غير لائم لومة الله في بمالي لا أحد الثوم يق ررلم 
١٩٨الآيةسد(( ))لميجئأضهازْ

^١^١٣.... عمران(( من أفضل س افه رسول أصحاب من أحد المرة يكن ))لم 

١......حاجا(( فلي فقدم مني هريرة لأمح، ة مجالأكثر أحد يكن رألم  ٤^١^١.. ١
٧٥٤، ٥٨٤. ...........٠ .......٠ بدر(( وسة كانت حض يسير إلا يكن ))لم 

٥٨٣.. ..................الأية(( هذه نزلت أن وبين إمحلامهم بين يكن ))لم 
٠.٣٠ .٠ .٠ ١ . ؟ .. ١ .. عنه(( حفظوا أصحاب له أحد ه الصحابة من يكن ))لم  ٠
٤٨٢. ..٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ّ . ٠ .. ١ .٠ يتزوج(( أن له افه أحل حتى و. افه رسول يمث ))لم 



أتاهالشام؛ من مرنة أرض إلى الخروج ه رواحة ابن أراد لما 
٧٨يودعونه(( لمون م

٣١٧.. ...........يئتْرنه(( اليهود جعل ؛ فتينُ سلام بن اف عبد أسلم لما 
٢١١فهد(( عفان بن عثمان أسلم لما 

٥٨٤الكلاب(( بقتل هو الض أُّر لما 

٨٣٤. . ّ . . . . . . ١ ّ . ١ . . ٠ ٠ . . بعده(( بكر أبو واستخلف هت اف رسول نوش لما 

١.فقال;(( الخطاب بن عمر مام هت؛ افه رمول توفي لما  ٨٣٢..... ....٠٠

٠٤٦٧ • علي(( بثني ضهد، معاويئ جيء لما 
٠٣٧٧ .٠ ٠ .٠ .٠ .....٠ وصيي(( أكشوا قال; الوماة؛ ه بكرة أبا حضرت لما 

٢١٠. ...........مي(( أحرجت إذا ت قال الوفاة؛ تجهد عبادة حضرت لما 
١أصحابه(( من ناس رجع أحد إلى هن الني حرج لما  .  ٣٠٤.. .٠...١٠٠ ...٠
٩٠٣..  ٠٠....٠ .٠ .١ّ .....٠ ..٠ ّغزواتهم(( بعض من الهاجرون رجع لما 

٨٥٢، ٢٤٩.. ....٠٠............الجمل(( يوم اف عبيد بن طلحة رمي لما 

٨٠٢، ١٩٥. ..........جدا(( ذللث، كره المائدة؛ عيص الحواريون أل ٌلما 

٨٥٢، ٣٤٥.. ..... ..،٠٠.معاؤية(( إلى الأمر هق علي بن العن لم لما 
٥٣٣، ٩٢.. .............الأنصار(( من لرجل قلت ه اف رسول قبض لما 

٦٣فقرأ(( الصبح بهم صلى اليمن ندم لما 
٨٣٧. ١ ....٠ .٠ ١ ١ ..١ له(( ومور عمر حرج عمر؛ إلى المراق حراج قدم لما 
٣١٦........ ..صلأمت(( بن الله لخبد عمر قال المدينة هت اممه رمحول قدم نما 

٣٩٢...ب .....ار...له(( فقالوا جهينة جاءته المدينة؛ هأ اف رسول قدم نما 

٤٢٠. .........الحصباء(( من كما فاحد ه، اض رسول أمر بدر يوم كان نما 



 U(( ابن إلى أرد لو له: قالوا طالب؛ أبو مرض ))٧٨٩. ..........أخيك

١٠٥. ....................فيه(( قبض الذي مرصه حبل بن معاذ مرض ))لما 

((LJ  قال ه؛ افه رسول قال وما المافقين ذكر فيه القرآن نزل )):٣٥٣الجلأس

٥٦٢. ...٠ ٠ ٠ ١ كله(( رمضان النساء يقربون لا كانوا رمضان نهر صوم نزل ))لما 

٣٠٦. ٠. ؤ .. ؛ . .. ٠ .؛ . ؤؤ . . .ؤؤ .. ؤ. ... الفرقان(( في ام الأبة هدم نزلت ))ن 

٩٠. .......................فاستخلفته(( الجراح بن عبيدة أبا أدركت ))لو 
١٣٨....... ..علي(( يمحها أحدا أحد فلم هق، اممه مماب من آية أعيش ))لو 
Ulيوم إلى ادم ء اف، حلق يوم مند حمعت آدم بني أحلام أن ))لو  Ji ))٦٤٢ ٠١
١سليها(( دنانير حجر0 ش رحلا أن ))لو  ٥٠٧ ٠١....... ......... ....... .٠

٤٠٧أميركم(( عر قدموا وفدا أن ))لو 

٦٧١. ..ّ.ّ....ب..ّ......الملمين(( ثغور من بثغر فلحقت داري بعت ))لو 

٣٦٧. .....ّ.............أل.ّ.رحادن(( عنى وطئ ما ذنوبي؛ تعلمون ))لو 

٨٥٠. ....... .... ........ .٠١تنه(( ولم تامر فلم الأيام هان.ه في ت جل))لو 
٦٠.. .٠ ...٠ ٠ ؤ ٠ ١ . ١ ١ . ٠ ء . ....١ ٠ ٠ وقفة(( ذهب من واديان آدم لأبن كان ))لو 

١٣٥.. .........باشب(( لأخبرنكم بحري وسي لأن ا بدر معكم كنت ))لو 
١اينه(( رسول قال ت يقول أحدا تمعوا لم ؛ ممن، ))لو  ٦٦٩.. ... ..... ...... .١
٠كفة(( في العرب أحياء علم وصع ))لو   ٠.. ....٠ ١١٨.. ........ ........ .٠
١١٨كفة(( في العرب أحياء علم وصع ))لو 

٤٠٤رمادا(( كت أنى ))لوددت 

٥١٠السارية(( هاوه أني ))لوددت 
٢٤٢. ........منهم(( أخذت ما الجوس س أطوا أصحابي رأيت أني ))لولا 



١٤٩. ..................اس(( في أبقى لا أن لأحبت خلال ثلاث ))لولا 

٢٤١يهوديا(( يكون أن أحدكم )رليتق 
٤٨٣. ّ . . ؟ . . . ٠ ٠ . . . . ٠ ّ . ١ ١ . . شيء(( في اف رمحول من يكون لا أن امرؤ ))ليتق 

٠.................ماشن(( كانوا قوم   ٨٢٣، ٢٤٠. .....٠

٥١١^. ...٠٠؟.......زكريا(( بن يحيى غير يذنب يلقاْ إلا اغ يلقى أحو ))ليس 

٨٩٠موساآ أض بهارون ))يس 

٦١٨. ............ّ..اا...ب...ّيصرفه(( ولكنه عام، من بأمْلر عام ))ليس 

٧٥٨• بعيي(( يؤمن حتى أبدا يهودي ))ليس 
٤٦٩محعوعشرين(( ليلة القدر ))ليلة 

٥١٤. .......ومجاJهم(( وأموافهم ؤلريهم في والناس الصور، في ))لتشحن 
١ ١٦٨ ١ .١ ١ ..٠ .١ ..١ .٠ ..الدنيا(( لي وأن فينا، تنزل لم الأية هذه أن أحب ))ما 
٠.٥٠٧ .؟..الحياة(( من له حير والمؤن، إلا أحد ))ما 

٦٤٩. ّ....ا..........ّاغ(( أثابه إلا كافر ولا لم ممن محن أحن ))ما 
٠.برزة(( وأبا أنى إلا المغرب، قبل الركعتين يملي أحدا أدركت، ))ما   ٥٠٦. ..٠٠
٠٤٣٨ .٠ ّ . ..٠ ّ ١ ..١ ٠ ......فهل(( حديث، محمد أصحابح علينا أشكل ))ما 

٤١٩حاجة(( صاحب، ببابي وليس أصبصته ))ما 

١٨٨ؤ . ................الإملأم(( فى أنالي أعرف ))ما 
٠٥٨٦ ...ّؤ٠ . ..ؤ٠ ّ ؛. ..ؤ٠.. .؛ الناس(( أخلاق في إلا الأية هدم اض أنزل ))ما 
٨٨٤. ...٠ ؤ . ...ؤ. ٠ ؤ . ...٠ ؤ . ؤؤ . ٠ أعلمه(( وأنا إلا ام^ن من شيء أنزل ))ما 
٠٠ ٠ .١.١...غيري(( القبكينكلتيهما صلى أحد بقي ر)محا  . ٦٧٧. ؛ ؤ. ..١٠ ..١..١
٢٣١ثلاثة(( الأيةإلا منأًحاب،هذْبقى ر)ُا 



٢٨٢الداري(( تميم عن بلخي ما العبادة من هأ الني أصحاب من أحد عن ;لغني ررما 
٥٩٥. .....................الاحرق(( وعداب الدب، حد الحدين؛ ين ))ما 

٣١٨يبل(( اف طمة من جى 

٨٥٨، ٤٩٧. .................التهام(( أهل في الرحمن عبد أبا يا ترى ))ما 
٥٢٧. ......ؤ......... ...بالأشواق(( إليها وأنا إلا الصلاة؛ وفت حاء ))ما 

١٣٨ا. .......؟....ؤ....ؤ.ؤ.....حفراء(( ;، JlIsIولا ورقاء، حمك ))ما 

٣٦٩اف(( عبد من صاحتا أفقه ولا علنا أنفع الصحابة من أحن. الكوفة يحل ))ما 
٦٠الدنيا(( به مالت قد إلا أحدا أدركت. U أو - رأت ))ما  ٠

٥٣٥فهنا(( أحضر أحدا رأيت ))ما 

٦٧٣. .١ .. ..٠ ١ . .مليم(( أم ابن من و. اش برسول صلاة أشبه أحدا رأيت ))ما 
٦٠.. ....عمر(( ابن من ه افه رسول عن للحديث اتئاء أشد أحدا رأت ))ما  ٠

٥٣٢... ......................اممه(( لحرمات تعفليتا أشد أحدا رأيت ))ما 

٢٧٠علا(( من أقرأ أحدا رأت ))ما 

١٥٧٤ . ....٠ ١ . ...١ . ٠ ١ ١ . ..١ .١ وأسماء(( عاسة من أحول قْل امرأة رأيت ))ما 

٦٠صر(، ان من أورع رأيت ))مجا  ٠
٨٥٣الأية(( هده فى عنه رغبت ما مثل رأيت ))ما 

٥٣٦ّ ؤ . ١ . .١ . ّ.. ١ .. عباس(( ابن مجلي مجن حير لكل أجمع مجلنا رأيت ))ما 
٨٣١. ......فيه(( علينا يحل يوم من أصوأ ولا أحن، كان قط يوما رأيت ))ما 
٧٥. .........رواحة(( بن الله عبد من شرا أمؤع ولا أجرأ أحدا سمعت ))ما 
أهلمن إنه الأرض على يمشي لأحد يقول ه النبي سمعت ))ما 
٣٩٣، ٣١١إلا(( الجمة 



٦٣٥. ........................الجدل(( أعملوا إلا نمها بعد أئن صلت ))ما 
٧٨١، ١٠١.. .٠٠١..اف(( ذكر من اض عداب من له أنجى عملا آدمي عمل ))ما 
٤حممن((م• بن عمران على مقل يئن الخم، أصحاب من أحد البصرة من ندم ))ما 
 U(( سالآية أهل قوتل ))٢٤١بعد

٥١٠مني(( M اش رّول بحدث أعلم أحد كان، ))ما 
٥٩٩ amالمي آ'ار ينح أحد كان ))ما 
٣٣٢. .........ؤ..... ............٠١.........ض((الكفل ذو كان ))ما 

٢٤٧. ......ّ..... .............إ،.لأنا(( ))ءالكنءمر؛نالخلاب؛أولا

٦١٠. لأ..لأ......ا.........الإ.......هزل(( ولا جد في قط أبي ب كن. ))ما 
١١٧... عمر(( ان نعلى تتعلق الكينة أن — محمد أصحاب — نبعد كنا ))ما 

٠........يغصعلي(( ))Uكانمرقالمافقتنإلا  ٢٦٩ ٠٠

٠الونيا(( الله؛mيرين. رسول أصحاب من أحدا أن أرى كنت، ))ما   ١٧٦ ٠.١....١

٣٨٥. ...٠١....................با(( كان ٠لحامهوإن فهو المر لخظ. ))مجا 

٦٠٧توبته(( أعرف وأنا إلا ذنب من ))ما 

١٢٣٣ .....٠ .١ ١ ......١ ١ ...٠ ..٠ ١ ينادى(( ومناد إلا اء مولا صباح من ))ما 

٦١٨عام(( من بأمهلر عام من ))ما 
١٦٤٣ ّ ..٠ .٠ ١ ...شيء(( من اممه حلق ما سح إلا تسبيحه اممه بح ييد محن ))ما 

١٥٠له(( حير والموت إلا مؤمن من ))ما 

١ ٤٨. فأصيب(( وأبع فاشترى المجد باب من الدرج على أقوم أن يرني ))ما 
٥٦٥. ...........٠١الخمر(( يثربون وهم m الجي أصحاب من ناص ))مات 
٤٨٦بالحصين(( وقبره بمرو، والدي ))مات 



٥٨. .......__،(( اوهيريدون عنه القوم كثفنا حتى العسكر، إلى الرماة ))مالت، 

٣٨٩نمرته(( في عريي خبائه، في ))متواضع 

٣٠٨سكتن(( لكل ))_؛ 

٦١• ••••••سكي،( وهو الحجر في ماجد وهو عمرو بن اض عد على رجل ))م 
٥٨٦. ؟ . . ّ . . ٠ . . . ّ. ١ . ٠ . . . . ٠ ؤ . ٠ ٠ ّ . ١ . أصحابه(( من ينفر ه افه رمول ))مز 

٣٩٨الخوارج،، من برحل سعد ))مر 
٥٦٤• •••••••••••••••........مجلودا(، محثنا بيهودي ه المي على ))م 
٨٢٠. ..... ٠٠........الراهب(( فنودي فوقف، براب؛ \]خط\ب بن عمر ))مر 

٨١٨، ٤٦٤، ١٥٧.. ..............با؛يذره(( أنافإذا)).ررتبالرباوة،
٤٣٠. .........٠١المجل.(( في جالس ).i هريرة أبو فإذا ؛المل.ينة، ))مررات، 
٣٧٩. ....٠ . ٠ ٠ ... ..... ٠٠. ١لجهبه(( سمرة إلى رجل فجاء بالمجد، ))مرريتإ 

الما المضاجع عن جنوبهم تتجافى للذين اف على التوراة في ))مكتوب، 

٨٩٣رأت،، عن 

١٤٨٧ ٠  ٠١..... ........ ..٠٠..... ..المقدس(( بيت، صخرة على ئائم ))مللت، 
٥٧٠))مدلاخ(( 

٨٩٢إسحاق(( ))ْنابمه 

٢٦٩أحبتي(( فقي، علئا؛ أح—، ))من 
١٢٦. ........ ........كع_،(( بن أبي فليأيت، القرآن؛ عن أل يأن أراد ))من 
٢١٩ب ....ا.ؤ...ّ......األ...ؤاؤ..حِّاء(( له يكون أن منكم استطاع ))من 

٢٧٠مومuثوراء؟(( ))سأفتاكم 
٤١٠الأم؟(( ))٠نترىلهذا 



٨١٠الخماء(( اف حلق تغيير )رمن 

٥٤٦نجا(( وثبت؛ سنة بالنمك ))من 

٤٠٥مصورة(( يمن على حلف ))_ 

٢٨٠. ..........................مالأ(( بها تحق ييمين على حلف أرمن 

٣٦٢عنده(( ض ما ءلينذلر ايثه؛ عند له ما يعلم أن مره )رمن 

٢٤٠مثلها(( يملى لا الناس عند صلاة صلى ررمن 

١٩٠. ...............................اسم؟إ(( لقمان بحل لكم ))من 

٥٣٦...... ........................وعاش(( مات من أتفه وافه ))مولاك 

١٧٨بامْواص.ة(( الإسلام ))نزل 

٦٠ب ...............ا....ب.له(( مير ثى ه الّثي عر الكلالة آية ))نزلت 
٠.٦٢ ............٠...ملك(( أك سعون معها جميعا الأنعام صورة ))نزلت 
٤٢٧ه(( هريرة أبي على ))نزلت 
١....شرها(( ما ندري وما لأية ا هده علينا ))نزلت  ٠ ٠...........٠ .٨٥٣ ٠١

٥٨٨بكر(( أبى قي ))زلت 
٥٨٨. ...لها(( يقال الجاهلية ثى أم لها وكانت بكر، أبى بنت أمماء في ))نزلت 
٥٠٣الأمار(( في ))نزلت 

٨٥٧، ٣٩٢))نزكفيالحرورية(( 

٢٣٥الفقة(( في ))نزلت 

٣٥٩عدرة(( بني في ))نزلت 
٣٩٤... ........ؤ ٠٠............ؤ..افه(( محاب من وات فئ'لأث ))نزلت 

٨٢٧، ١٥٨وصاحبيه(( حمزة في ))نزلت 



٨١١. ........................أصحابه(( من نفر وفي صهيب، في )نزلت، 
٠.... ...... ......فاسلخوا(( الايايتؤ افه آتاهم قريش؛ في )نزلت،  ٢٠٩. ..٠

١٢١٥إمرابل(( بتي من ناهد وشهد •' في )نزك 

٠٥٦١٠ . ........... ........نخل(( أصحاب، كنا الأمار، معشر فينا )نزلت، 

٦٥٥. ........ ٠١سلمة(( أم بت في وهو افه رسول، على الأية هذه )نزلتؤ 
٦١٠٠. .................. .........الختل(( أصحاب في الأية هازْ )نذك 
٨١٤الأعراب(( في الأية هذْ )نزلت، 
٥٨١^. ..ا.....بأل.الرحل(( يعافو الرجل كان العمبايت،؛ في الأية هل.ه )نزلت، 
٤٨٠سي(( في الأية هذه )نزلت، 
٠ؤ  ٠٠. ........ .....وأصحابه(( حمزة في الأية هده )نزلته  ٨٢٦. ...... ٠٠
٨٤٤، ٣٥٩. ...........٠١. ...ؤ...خهع(( عثمان قل في الأية هذه )نزلت، 
٠٠....١ .٠. .٠٠....٠٠ ..١.فرسخ(( عر مها فكا الداتن؛ )نزكا  .٠٢٤٤ . ٠١

٦٦٧بالخير(( ختان )نفا 

٥٦٨ينضج(( حين )نضجه 

٨١٨، ٢٤٠. ..........لإة(( كل ض كانت، إن بوإصائيل م الإخوة م

٥٣٥عباس(( ابن القرآن ترحمان )تعم 
٥٦٩بالمريانية(( صغير )نهر 

٢٣٤)نهرفيالجةأحوف(( 

١١ ....١ .....٠الحبشة((أرض إلى حزام بن خالد )هاجر  .  ٢٢٢. .....١ .ّ.. ٠
٢٠٧الرحمة(( باب )هدا 

٠١١.ق^(( الله رسول، من س.م.عتها أحاديث، )هده  ١٦٧٦ ... ...... ........ ٠١٠



٨٨٣.. .....................شيئا؟(( السحاب ني يقول كعبا ممعت ))هل 
٤٣٨الفراتض؟(( تحن عائثة كاث ))هل 

٩١٤. ..............؟ .ا..ا.....؟.اليمن(( من وهم عمان، بلغة ))هلكى 

٨٥٨، ٦٤٥بالثام(( الحرور؛ة ))هم 

٦٤٢الحرورية(( ))هم 

٤٤٧؛.. ؛ّ...لأ....أل..ءؤ.........حلفهم(( يلقوا لم طوا إذا الل.؛ن ))هم 

٣٣٦حبا(( اشالتن صلوا الدين ))هم 

٨١٣.. ......... ........المدينة(( إلى مكة عن الني مع هاجروا الذين ))هم 
٣٣٧))همارئ؛رحالالقص(( 

٨٢٣))همالخانقون(( 

٨٨٠ ٠٠............ الخراج(( منهم يجبوا العرب عليهم الله يعثا اليهود ))هم 

٨٢٥بدر(( أهل ))هم 

١٧٧... ............وانانمنالأمار(( منالمهاجرين، واحد ))همثلاثة؛ 
٨١٨. ...................حق(( عر أوائلهم كان الكاب، أهل كفرة ))هم 

٥٣٥))هوأعالمسبقيبالخ1ط،(( 

٥٩٦. ...... .........الشص(( غروب ج الأفق في نقى التي، الحمرة ))هو 
٠٧٠. .......................يقل؟(( حض فقاتل العدو يلخى الرحل ))هو 

٦٤١اللئيم(( الفاحش ))هو 

٥١٥المشرق(( أهل لأنتننح الغرب؛ في تهراق منه فطرة أن لو الغليظ.، الفيح ))هو 
٥٢٦الصك(( أبي بن أمة ))هو 
٣٣٤ناقة(( بفواق موته فبل يتوب أن ))هو 



٦١٨المسح(( تنوير ))هو 

٨٢٥وأطيب(( هذا من أبرد غمام ))هو 
٣١٠الجاهالية(( فى صلف ما ))هو 

٥٢٣. ......................................))هو>سقسامد(( 

٠٠....البيت(( يخربون الال،ين ))هؤلاء  ٠. ٠ ٠..٠ . ..٠ ٠ ٠ ٠٠٠ ٤١٢** *■٠

٠الكفار(( أرواح فيها فر الالأرض ))هي  ٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠٠٠٠ ٠ ٠ ٠٠ ٠٠٠ ٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠٠ ٠  ٠٥١٦
٣٠٨الأطهار(( )ض 
٤٠٨والوتر(( الشفع فيها المكتوية الصلاة ))_ 

٠ ٠٠ ٠٠بئر(( أهل يومها قي اض. رّول م التي الليلة ))هي   ٠٠ ٠ ٠ ٥٨٦• ••••٠
٨٩٥، ٥١٩ ٠٠اللب(( له ويبطل به ليدهب الحق أنزل اش إن الخوراة: في ))هي 
٨١٨والمارى(( اليهود في ))هي 

١٦١))صلالبيهحاٍت(( 

٣١٠وعشرين(( أرع ليلة ))هي 
٤٠٧مهمة(( ))هي 

٠اكايوت(( ش يوط. )رواحتالفوا  ٠٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠٠٠ ٠ ٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠ ٠ ٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠  ٠٦١

٠٠الضلالة(( وأهل الهدى أهل ين القيامة يوم به فرق عميق ))واد  ٠ ٠٠ ٠ ٠٠ ٥١٤ ٠٠

٥١٤جهنم(( في ))واديا 
٠جان(( ه الأموي ن اساد ))وافيت  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠٠  ٢٠٣، ٠٢٠٢

٠رار(( الكأخي إلا أكلمك لا اض رّول ا الكتاب عليك أنزل ))والذي  ٠  ٠٧٨٩
٠كان(( من تة.ني لا اف كتاب لفي إنه بالحق محمدا بعن، ))والدي  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠  ٠٨٧٧
٠نزلت(( أين أعلم وأه إلا ّورة اش محاب في U هو إلا إله لا ))والدي  ٠ ٩٠٢ ٠٠



٢٢١سانى(( العاص إن ))واش 

٨٣٢. .........له(( حاجة إل عامد وص خلافته ل عم مع لأمني إل ))واف 
٤١٧ا .ا......ا.ا....ّ...لأ..العزيز(( محمدا إن تقول حتى تدخل لا ))واف 

٢٧٠. ..............العلم(( أعشار -سعة طالب أبي بن عر أعش لقد ))راق 
٢ ٠٣. ١ . ٠ ١ . . . . الأنّياء(( من ني عليه بعث حال أشد عر نبيكم بعث لقد ))واف 
٠٨٠٨ . ١ . ّ ١ ٠ ّ . ٠ الفر(( نجم حتى اش رسول أصحاب أعمال احتقرت ما ))واف 
٨٩٦، ٥١٩العياب(( صحيحة مة قايار أهل يقاسم القاتل آدم ابن لجد ))ؤإنا 

٥٣٣. ............٠ . ١ . .٠ الأمار(( عند ه اممه رسول حدث عامة ))وحدت 

٧٧٢. ..........وعلي(( وأصحابه الكواء ابن إل طالب أبي بن عر ))وجهل 

١٠٥• •••••••••••••••••يذكرهم(( فجعل الناس، عر جبل بن معاذ ))وحرج 
٦٠٧لأ ب....ب.ب..ا...ا....ا..لأ؟.فل.؛حوني(( لأهلي كبشا كنت أز ))وددت 

٥٦٧))وسطه(( 

٤٩١.. ...ّ........األ.....؟...يزوجه(( أن لأية ا هذه ل ه نيه اف ))وعد 

٤٠، ٢٤٩، ٢٢٤.. .الحجة(( ذي من عشرة كمان الجمعة يوم عثمان ))وقتل  ٠،
٨٤٥، ٨٤٤

١٠٤حمر(( عهد ل بالشام طاعون ))وقع 

٤٦٨. ......قملة(( بن المر دخل وقت معاؤية عر البصرة لأهل وافدا ))وكان 

٧٦١، ٤٥٢ّ الون(( ذا ه اف منام الدى اللام( ش)ءليه بن يوش ))وكان 
٥٦٨. .ب............اا.ا........ .....تنفقون(( منه للخييثح تعمدوا ))ولا 

٨٩٢، ٠٣١٨ . ......... ...٠..لوذا(( لها يقال جارية قابيل مع حواء ))ولدت 

٨٤٤... ....يوما(( ل فقال البصرة أهل عر علي ظهر حيث دارى ر ))ونزل 



١٩٩محمودين(( غير ))وهم 

١٠٨منهن،ا امبي تلكك اش رردهمب 
٦٤٤. دحلت(( كلما عليك تصلي الملائكة أن منامي في رأيت إني أمامة؛ أبا ))يا 
٣٣٤. ............الماء(( يجد فلم أجنب رجلا أرأيت الرحمن؛ تمد أبا ))يا 
١.... ...بكر(( كل صني بلغت مد الله كتاب من آية اف؛ عبد أبا ))يا  ١٩٤. ...١
٤٢٩منكم؟(( ه اش رمحول ث بحن. أعلم أهو اليماني• هذا أرأيت محمد؛ أبا ))يا 
٥٨٠اش(( رسول عن نني حد آبت؛ ))يا 

٦٢٣المرة(( فقهاء من إنك نيد؛ ابن ))يا 

٠٧١ .. ا.........لأ....؟أل..منهم(( صت فا السلطان ط؛ غنت لو أبه؛ ))يا 
٧٧٢، ٧٦٩. .....؛. .٠٠أتبتل((أن أريد إني اوؤْنين؛ أم ))يا 
٧٦٣. .؛..الأنبياء(( ى في قرأت شيء اغرب أحبرك ألا اوؤْشن؛ أمير ))يا 

٦٥١. .؟..١.......... .......مرالمؤسن؛آةفيىا؛كممرؤونها(( 
٨٣٧. ....وقفة(( ذهب وآنية جلولأء حلية من حلية عندنا المؤمنين؛ أمر ))يا 

٠.٥٩٣ النردشير(( لها يقال لخبة يلعبون قريش من رجالا أن بلغني مكة؛ أهل ))يا 
٩٢٤. ٠ ؤ ؤ. . ...٠ .٠ .٠ .ّّ ؤ . ٠  ٠٠.فتباكوا(( تكوا لم فإن ابكوا، الاس؛ ))ياويها 
٥٩١... ......تمنعون(( كما الحج إلى بالمرة التمغ ما واض الناس؛ ))ياأيها 

٣٤٢. ...٠١.آحرين(( كبار تكونوا أن توشكون صغار إنكم أحي؛ وبتي بني رريا 
٥٧٦. . ١ ١ . ١ . ٠ . . ١ . ٠ ؤ . ٠ . ٠ . . . . . ٠ . ٠ . . رى(( الكاح هذا إن بتي، وبتي بتي ))؛١ 

١............. .....بها(( فاحتففلوا ثلاث عن أنهاكم إني بتي؛ ))يا  ٤٤٥.. ١
٦٧٧بالكتاب(( اللم مدوا بي؛ ))ا 

١٧٦. ٠  ٠٠٠ .٠ . ٠ ٠ .. ..١ ١ . ..١ ١ ١. ١ . ...١ .  ٠١أحد(( يوم عن أخبرني حال؛ ))يا 



٤٢٠. .........................أحثاك(( اليوم فانا أحبك كنت رب؛ يا 
١٩.. ...١..........حمنهم(( على المنجنيق تنهب أن أرى اض؛ رّول يا 
٩^١٤. ٠ ١ . ٠ .٠ ..٠ ١ . ٠ ١ ١ . الهجرة!(( ني النماء ذكر اش أمْع لا اش؛ رسول يا 
٦٢فيّتر(( نلككم ما فلأن يا 

٧٠٢. ......ا.اّ..المقدس(( بيت من لنا أغنى هو عما نسأله دعنا مْلعم؛ يا 

٥٨٩. والشديد(( المعيق على والعند القريب من حتتم إنكم الحاج؛ معشر يا 

٢٢٩. ..................بعيدا(( سما سمتم فقد استقيموا القراء؛ معنر يا 

٩٧. ه..ا.,..................رقابكم(( تقهلمر بدنيا كيف القراء؛ معنر يا 

٨٨٠.. ...........ا.ا...الكتاب(( أهل تالون كيف لمين، الممعتر يا 

٣٧٤. . ٠٠....٠ ....٠. حنتلة(( حبة يزن فلا فتوزن؛ القيامة، يوم بالرحل يجاء 

الشماءمن الدنيا في صدورهم في ما على الجنه الجنة أهل حل يل 
٦٤٢لضغائن(( 

٣٢٩القيامة(( يوم للحاب المؤمن بيض 
٨٩٢، ٧٦١القرية(( أنها كم، يزعم 
٥٧٢المويت،(( عند عليهم يسلم 

٣٣٣عرضان(( الاسئلأدت، يعرض 

٨٥٧، ٣٩٧الخوارّجاا بمي 
٨٢٧، ٤٩١حمزة(( نفى يعني 

١٤٣كربا(( ذنا،ويكشف يغفر 

١٣٥٩ . ٠ ّ . ّ.... ...٠ ...١ مجونه(( أحدهم قيامة ؤإنما القيامة! القيامة! يقولون 

٧٨عمله(( بقدر ان إنكل يقت 



تيصبِم
٤٥٣.. .........صوح(( أو غبوق، - الضرورة من أو - الاضطرار من )يكفي 
٥٨. ..ا..ا...؟..ب.احجانا(( سعون حك وبين وينه يهبط، حض الل ربهبط 

٥١٢ا ......ا.حجاب(( ألف ألف سعون حلقه وبين وبينه مط، ■حثن ريبمط 

١يزه(( س المجروح بمي  ٥٢٦. ................١

٠٠٠١....ّ.ألا.....القيام(( في والفاجر للبر القيامة يوم )يؤذن  ٣١٦. .٠. .٠. ٠

٥٩٤. ...؟٠١.. ..........أحد(( يصمه فلا الأكبر؛ الج يوم هذا عرفة )يوم 
٥٧١. ....عليه(( سلم إلا روحه يقبض مؤمن من ليس الموت، مللث، يلقون )يوم 

٤٠٠يني(( أن مخافة القرآن رتزكر 

١٤٣الجوع(( النار أهل على بمب أو )يرسل 



٤ I - الصحابةمن للممرين أبجدي فهرس

٢

٣

٧

٨

٩

١

٢

٣

٤

١٣٣)ت: ته اعدى ايأسد أبو 

١٣٧... .........................Y_ )ت: ه ^١٠ 

٤٢٢...... ...............^ ٥٥)ت! خهنم صرو بن اليسر أبو 
٦٢٩......... ٠٠٠...........( ٥٨١ت )ت ته أبوأمامة 

٣٩٠. .................. -( ٥٥٢)ت؛ تهتم الأنصاري أيوب أبو 
٥٠٥.......... ... ٠٠.......ه1ه( )ت: ه ,yS'،' أبو 

٨١...؟.... .......با.......ه( ١٣)ت! تجهته الصديق بكر أبو 

٣٧٦ ٠٠............................اوه( )ت: ه أبوكرة 

٦٨٥. .؟ب....ا.......اؤ........ )ت)؟( الضحاك بن جبيرة ابو 

٦١٥............. ......( ٤j،U I )ت خهنم وائي الححيفة أبو -
٠٠..............ه( ١ ٨ •' )ت خينه جندل أبو - ٨٦.......... ٠٠

١٥٣ؤ.. ... ................ص( )ت: ه الغفاري ذر أبو -

.٠٠٠٠ّ....١....... .)ت:؟( ه الغفاري رهم أبو . ٧٠٨.. ٠.٠٠
Y١٨٣_ )ت:الأنصاري طلحة -أبو 



٨٩( I٠٥١٨ رن غيني الجراح بن عبيدة بو 
٠٠٠٠^ I١٢ )ت خهض الأنصاري عميل بو  ٠٠٠ ٧٩ ٠٠..-..٠٠٠٠٠
٣٢١؛ه( ٠ بعد I )ت ه الزرقى عاش بو 

٣٢٣.................. .؛ه( ٤ I )ت غيثي الأشعري موسى بو 
١٠١.............٠٠........^ ٥٧)ت!  ٥١٠٤١هريرة بو  ٤٢٦. ٠

١٢٤ّ ّ.١ . ..٠ ٠ ......٠ ..٠ ...٠ ص.٠ ٠ )ت: فهند كعب بن تئ 

١......ه( ٥ ٤ ت! ) خهنع زيد بن مامة  ٤١٣... ............١٠

٦٨٣... ٠٠........................)ت:؟( شرك ن لأي 
٥٧٣..؛.............. ٠٠_( )ت: ه• بكر أبي بت ّطء 
٤٥٩..... و٤٦ه( ، بين٠٦)ت؛ ها الأشهلية يزيد بنت سماء 

٢٧٨ ٠٠٠٠.................؛ه( ٠ )ت ئيد قيس بن لأشعث 
٧١٢..... ١٠٠......)ت!؟( ها الأنصارية الربح بنت سعد م
٤٧٦............. ..٠٠٠...........^ ٦١ت )ت ها سلمة م
٥٥١♦_ )ت: ه الأنمارية عطثة م

٦٩٩)ت:؟( مطنئها
٦٧٢ ٠.٠١٠٠.....؛٠؛......؛..ه(٩٣)ت: ه بن ض

٥٥٦..............ا....ؤ..ؤ ^( ٧١رجهد)ت! عازب بن لراء 

٤٨٥........ا..ّا.... ..ؤ^ I٦٢ )ت خهع الحصيب بن ة بريد —  ٣٢

٦٨٧ؤ....... ...ب ؛..ؤ......)ت;؟( ه الخصاصة بن شر . ٣٣

٦٩٠الجهنىه)ت:؟( حارثة ؛م_بكربن 

١٧ .

١٨ .

١٩-

٢٠-

٢١.

٢٢-

٢٣ -

٢٤-

٢٥-

٢٦-

٢٧ -

٢٨ -

٢٩-

٣٠-

٣١-





وصفيةودراّة جمعا الصحابة من النمنرون 
م

٢٦٤. .....................حّآه( )ت! )قهنع حنيف بن مهل - ٥٥

٦٦٨.. ........١٠.؛..( ٥٩١)ت!  ٥١٠الساعدي معد بن سهل —  ٥٦
٦٤٨.. ...........ؤ.......ص( )ت: ه شهاب بن طارق -  ٥٧

٢٤٥ ٠٠٠.....٠٠..........^ ٣٦ت )ت تقهنع اف عبيد بن طلحة —  ٥٨

٠.٣٣٨  ١٠....... ١٠.........ه(  I٤٥ )ت خهنع عدي بن عاصم —  ٥٩
٤٣٥...... ....١ ..٠ .٠ .٠ ٠ ^ ٥٨ها)ت: كر أبي بتت عائثة -  ٦٠
٢٠٤ ٠٠٠٠٠...............( jXI؛ناكاته)ت: -ءبادة٦١
١٦٤.............. لإص )ت: ه الطلب عبد بن العباس -  ٦٢

٠٣٦ .....اّ ا....ب..ب.( ٠٥٥ ت )ت يهع سمرة بن الرحمن عبد —  ٦٣

٠٠١^ ٣٢)ت: ه عوف بن الرحض عد -  ٦٤ ١٧٠....... .....٠

-ءثد٦٥

عبد-  ٦٦

-عبد٦٧

عبد-  ٦٨

-ءثد٦٩

عبد- ٧ ٠ 

-ءبد٧١

-عبد٧٢

-عبد٧٣

_-Ul

٦٦٣....... ...........^ ٨٨ت )ت خهنع أوفى أبي بن ه
٥٥٤....... ٠٠.........( ٥٧١)ت! يقهنه حدرد أبي بن فه 
٥٧٩.............ؤ....... _( )ت: ه الزبير بن فه 

٧٥........ .. ٠٠...........٨^ I )جهتي)ت رواحة بن طه 

٣١١....... .........١٠...)ت: ه ملام بن فه 
٥٣١................ .....ه( ٦٨)ت! )قهنع عباس بن فه 

٥ ١٩٨ .. ٠ ... ٠ ؤ ٠ ...........٠ -( ٥٧٣)ت )جهته عمر بن طه 

٥٠٩........... ^ ٦٥ت )ت )ئهنه العاص بن عمرو بن طه 

٣٦٤. ..........٠٠٠.٠٠..ه(  ٣٢)ت: ه ممعود بن طه 

٤٥٤.. ............^ ٥٩)ت! خهنه الجهنى مغفل بن طه 



٢١١...... ................( jXo)ت: ه عفان ن عثمان . ٧٥

٥٢٨................... ....-( ٥٦١^)ت خهنع حاتم بن •مدي —  ٧٦
٤٤٤....؛..ب. .......بA؛،U )ت: ه عام بن عمة .  ٧٧

٢٦٨،^( ٤٠)ت: ه طالب أبى بن علئ -  ٧٨
٢٥٧ؤ...... .ؤ.....ب........ UrU)ت: ه ياسر بن همار .  ٧٩

٦٥٣.... ٠٠..............-( ٥٨٣ت رن }جهنع سلمة أبي بن عمر —  ٨٠
١.........;( ٥٢٣)ت! خهنه الخطاب بن عمر  ٠٨١ ١١٥.......... ٠

٤٠٣..... .........٠٠٠...ه(  ٥٢ت )ت )جهتي حمين بن عمران -  ٨٢

٦٥٩. .....................ه( ٨٥رن! )جهنع حريث بن عمرو -  ٨٣

١....( ٠٧٣)ت! فهنع الأثجعى مالك بن عوف -  ٨٤ ٦٠٥. .......١
٠٠)ت:؟( ه■ الخطاب بنت فاطمة .  ٨٥ ٧٠٣......... ......٠٠٠٠٠
٠٠٠٠....٦ه( ٠ ! ٤٠)ت! ها قس ست فاطمة ء  ٨٦ ٢٨٩... .....٠
٤٠٩..٠.... .٠ ..٠..١ .... ٠١..ه( ٥٣)ت: ه ءسال بن فضالة ِ  ٨٧

٧٠٦....با..... ..........ؤ.ؤ)ت:؟( ه عاصم بن القلتان . ٨٨
٠.١١٠ .... ١.٠....٠ ٠ ٠ .٠ ١ .ؤه( ٢٣)ت: ه العمان بن قادة .  ٨٩

.٠له( ١ )ت: ه محجرة بن كب -  ٩٠  ٠٠ .  ٣٧٣. ..........١...٠.٠

٣٤٩؛...ب..ب ..ا..ب........ب.هه( ؛نمالكه)ت:اه_كد_،

٢٩٢... .............ه( ٦ ٠ — ٤ ١ ت! ) نعهنع حارئة بن مجمع - ٩ ٢
٠....٦ه( ٤ )ت؛ يخهبم. مخرمة بن المسور .  ٩٣  ١...٠  ٤٩٢ ٠١... ....١

٩٤ه( ١٨)ت: ه جل بن معاذ . ٩٤





والمرامالمصادر ثت - ٥

بنإبراهيم بن للحسين والمثاهير، والصحاح والمناكير الأباطيل - ١ 
.(،٥٥٤٣)المتوقي: الجوزقاني الهمذاني اف عبد أيي جعفر بن الحين 

دارالماشر: الفريوائي، الجبار عجل بن الرحمن عبد د. وتعليق: تحقيق 
الدعوةدار مؤسسة حولية، الالرياض، والتوزيع، للنشر المميعي 

۴٢٠٠٢ه_ ١٤٢٢الرابعة، الطعة الهند، اضة، التعليمة 

بنمحمد بن محمد بن الله عبيد الله عبد لأبي بملة، لابن الكبرى الإبانة ~ ٢
-(،aTAU)المتوفى: العكبرى بقة بابن المعروف العكنري حمدان 
بنوالوليد الوابل، ليوسف الأثيوبي، وعثمان معطي، رصا تحقيق؛ 

والتورع،للنشر الراية دار الناثر: التويجري، وحمد النمر، محيفط 
الرياض•

شهابالعباس لأبى الحشرة، انيد المبزوائد المهرة الخيرة إتحاف — ٣ 
عثمانبن قائمان بن ليم مبن إسماعيل بن بكر أبي بن أحمد الدين 

أحمدالشيخ تقديم: -(، ٥٨٤٠)المتوفى: الئافعي الكناني البوصيري 
أبوبإشراف العلمي للبحث المشكاة دار تحقيق: الكريم، عبد معبد 
الهلعةالرياض، للنشر، الوطن دار النثر: دار إبراهيم، بن ياسر تميم 

هأإاه_ا،ا،ا،ام.الأولى، 
بنمحمد بن لأحمد عشر، الأربعة القراءايت، في البشر فضلاء إتحاف - ٤ 



I)المتوفى بالبناء النهير الدين شهاب الدمياطي الغني عبد بن أحمد 
لبنان،العلمية، الكب دار الناشر! مهرة، أنس تحقيق! (، ٠٥١١١٧

1»«آم_يآ؛اه.اساكالة،

الدينحلال بكر أبي بن الرحمن لعبد القرآن، علوم في الإتقان — ٥ 
إبراهيم،المضل أبو محمد تحميق! ، ( ١٠٥٩ ١ )المتوفى! السيوطي 

.٢١٩٧٤-  ٠١٣٩٤للكتاب، العامة المرية الهيئة الماشر! 

بنعمرو بن أحمد عاصم أبي بن يكر لأبي والمئاني، الأحاد - ٦ 
فيصلباسم د. تحقيق! .(، ٥٢٨٧)المتوفى! الثيباني مخلد بن الضحاك 

الأولى،الهلثعة الرياض، الراية، دار الماشر! الجوابرة، أحمد 
-٢١٩٩١.

لممه..ا المختارة الأحاديث من — تخرج المأو — المختارة الأحاديث، — ٧ 
اللهعبد أبي الل.ين صياء صححيهما، في لم ومالبخساري يحرجه 
عبدتحقيق! —(، ٥٦٤٣)المتوفى! المقدسي الواحد عبد بن محمد 

والنثرللهلباعة حضر دار الناشر! دهيش، بن اش عبد بن المللث، 
.٢٢٠اه_♦•  ٤٢٠اكاكة، الطبعة لبنان، ، ؛يروُت، والتونيع، 

بنأحمل. بن حبان بن لمحمد حبان، ابن صحيح تفريك، في الإحسان - ٨ 
)المتوفى!الثتي الدارمي حاتم أبي التميمي معبد، بن معاذ ين حبان 

)المتوفى!الفارسي بلبان بن على الدين علاء الأمير ترتيعب،! (، ٥٣٥٤
الرسالة،مؤسسة الناثر! الأونازوط، شعيب وتخريج! تحقيق ه(، ٧٣٩

٠٢١ ٩٨٨- ٥١ ٤٠٨الأولى، الهلبعة ، ؛يروُت، 

أبيبن علي الدين سيد الحز لأبي الأحكام، أصول في الإحكام - ٩
تحقيق!^(، ٦٣١)المتوفى! لآمد.ى ا الثعلبي سالم بن محمل. بن علي 
دمنصق،، ؛يرون، الإسلامي، المكتب، الناثر! عقيقي، الرزاق عبد 

لنان.



بنإسحاق ين محمد الله عبد لأيي وحديثه، الدهر قديم في مكة أحبار — ١ ٠
اسكعبد د. تحقيق: ، UYUY)الموفى: الفاكهي الكي العباس 

ه.١ ٤ ١ ٤ الثانية، الطبعة بيروت، حفر، دار التاثر: دهيش، الله عبد 

بنالله عبد بن محمد الوليد لأبي الأثار، من فيها حاء وما مكة أحبار - ١ ١ 
المكياني الغالأزرق بن عفبة بن الوليد بن محمد بن أحمد 

المالحرشدي تحقيق: -(، ٥٢٥٠)المتوفى: لأزرقي با المعروف 
بيروت.للنشر، الأندلس دار الماشر: ملحس، 

بنمميان بن عبيد بن محمد بن افه عبد بكر لأبي والمنة، الإخلاص -  ١٢
)الموفى:الدنيا أبي بابن المعروف القرشي الأموي البغدادي قيس 

البشائر،دار الماشر: الهلباع، حالي إياد وتحليق: تحقيق -(، ٥٢٨١
اه. ٤١٣٠الأولى، الهلبعة 

البخاري،المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن لحمد المقرئ، لأدب ١ —  ١٣
الزهيري،أمين بن مير ٠ٌ تحقيق ، ه(  ٢٥٦المتوفى: ) اطه عيد أيو 

الأولى،الهلبعة الرياض، والموزيع، للنشر العارف مكتبة الماشر: 

عليبن محمد بن أحمد بن علي الحس لأبي القرآن، نزول أباب - ١ ٤ 
كمالتحقيق: ؛ه(،  ٦٨)المتوفى: الشافعي ابوري اليالواحدي 

الأولى،الطبعة بيروت، انملمية، الكتب، دار الماثر: زغلول، يونى ب

بناطه عبد بن يوسف عمر لأبي لأصحاب، ا معرفة في لاممتيعّاب ا ء ١ ٥ 
—(،٥٤٦٣)المتوفى. القرطبي الممّري عاصم بن البر عبد بن محمد 

الطبعةبيروت، المحيل، دار الماسّر: البجاوي، محمد علي تحقيق: 
.٢١٩٩٢ه_ ١٤١Yالأولى، 

الكرمأبي بن علي الحز لأبي، الصحابة، محرفة في الغابة أسد —  ١٦



الاليربابن المعروف الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد بن محمد 
عبدأحمد وعائل معوض، محمد علي تحقيق• -(، ٥٦٣٠)المتوفى! 
--٥١٤١٥الأولى، الفة العلمية، الكب دار ^: ٧١الموجود، 

٢٠١٩٩٤.

حينين. المحمد للدكتور! والحال.ث، ير التففى لإمرانيليات ا — ١ ما 
القاهرة.وهبة، مكتبة الناثر: الدهى)المتوفى: 

العبرية،والمعاير اللغة في دراسة الهلبرى ير تنفي الإسرائيليات -  ١٨
المجلسالناشر! ربيع، الرحمن عبد محمد بنتا آمال للدكتورة: 

١٢٠٢٠١٠ممر، الإّلأ*مة، لكوون الأعلى 
بنمحمد للد.كتور٠ التفسير، كتب في والموصوعات الإسرائيليات  ٠١٩

المنة.مكتبه ١ النامر صهبة، ايى محمد 

موسىبن علي بن الحين بن لأحمد والمنان، لأسماء ا - ٢ ٠ 
تحقيق(، ٥٤٥٨)المتوفى: البيهقي بكر أبو الخراساني الحنزوجردى 

هائيبن مقبل الشيخ له: قدم الحاثدي، محمد بن اض عبد وتخريج: 
الأولى،الهلبعة السعودية، حدة، وادي، المكتبة الناثر: الوادعي، 

بنمحمل. بن علي بن أحمد الفضل لأبي الصحابة، تمييز في الإصابة — ٢ ١ 
أحمدعائل تحقيق: ه(، ٨٥٢)المتوفى: قلأني الححجر بن أحمد 

العلمية،الكتسا دار النامحر: مجعوخى، محمد وعلى الموحود عبد 
.٥١٤١٥الأولى الهلبعة: بيروت، 

قيسبن سفيان بن عبيد بن محمد بن الله عبد بكر لأبي المال، إصلاح —  ٢٢
)المتوفى:الدنيا أبي بابن المعروف القرشي الأموي البغدادي 

ب،الكتمومحة الناشر: عهلا، القادر عبد محمل. تحقيق: (، ٥٢٨١
الأولى،اممثعة لبنان، بيروت، الثقافية، 



أمحيبن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد اض عبد لأبي السنة، أصول -  ٢٣
السعودية،الخرج، المنار، دار آه(، ٤١)المتوش: الشيباز 

١ه.٤ ١ ١ الأور، الطبعة 

محمدبن عيي بن اض عبد بن محمد اف عبد لأبي السنة، —أصول  ٢٤
)السوقي:المالكي وننين أبي بابن المعروف الإلبيري المري، 

بنالرحيم عد محمد بن النه عجي ت وتعليق وتخريج تحقيق ، .( ٥٣٩٩
الطبعةالسعودية، الأرية، الغرباء مآكتثة الناشر؛ البخاري، حين 

-.٠١٤١٥الأور، 

)المتوفى؛الحثيمين محمد بن صالح ين لمحمد ير، النففي أصول  ٠٢٠
الإسلامية،التحقيق؛المكتبة م فتحقيقه؛ على أشرف .(، ٥١٤٢١
«أم.آأ؛اه_ا«الأور،الطبعة؛ الإسلأب، اسة؛

وأصحاب،لف الب، مدهعلى الرشاد بيل حمإلى والهداية الاعتقاد ء  ٢٦
الننروجرديموس بن طي بن ين الحبن لأحمد ، الحدبن، 

عصامأحمد تحقيق؛ (، ٠٤٥٨)المتوفى؛ البيهقي بكر أبي الخراساز 
الأولى،الطبعة يرون، الجديدة، الأفاق دار الناشر؛ الكاسب،، 

أيوب؛>،بن بكر أبمح، بن لمحمد العالمين، رب، عن الموقعين إعلام . ^١٢ 
محمدت تحقيق م^ه(، ٥١)المتوفى؛ الجوزية فيم ابن الدين ثمى معد 
الطبعةبيرويتح، العلمية، ب، الكتدار الناشر؛ إبراهيم، لام العبد 

.٣١٩٩١. ٠١٤١١الأور، 
أبيالدين لتقي الجحيم، أصحاب، لمخالفة المستقيم الصراط اقتضاء ء  ٣٨

أبيبن اض عبا بن لام العبد بن الحليم عبد بن أحمل- العباس 
)المتوفى؛الد.مثفي الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد بن القاسم 
الكتب،،عالم دار الماثر؛ العقل، الكريم عبد ناصر تحقيق؛ (، ٠٧٢٨

.٣١٩٩٩—٠١٤١٩السابعة، الهلثعة لبنان، ييروُت،، 



الخرمحانياض عبد بن نتيبة بن مخلد ين حميد أحمد لأبي الأموال، -  ٢٩
ذئب،اكر نI تحقيق ، -( ٥٠٢ ١ ت )المتوفى زتجويه بابن المعروف—ا 

الإسلامية،والدراسات للبعؤوث فيصل الملك مركز الناشرت فياض، 
.٢٠١٩٨٦الأور، عودية،الءئبعةال

قيىبن سفيان بن عبيد بن محمد بن الله عبد بكر لأبي الأهوال، —  ٣٠
I)المتوفى الدنيا أبي بابن المعروف القرني الأموي البغال.ادي 

بامر،ال مكتبة I الناسر ين.، الفتحى مجدي I تحقيق آه(،  ٨١
ممر،

بنالقاصم عبيد لأبي ودرجاته، واستكماله وسننه ومعالمه الإيمان  ٠٣١
محمدتحقيق: ه(، ٢٢٤)المرقى; الغال.ادي الهروي الله عطي بن سلام 
الطبعةوالتورع، للنشر المعارف مكتبة الناشر; الألباني، الاJين نصر 

.٢٢٠٠٠الأولى، 
)الموفى:العدني عمر أبي ابن يحيى بن محمد الله عبد لأبي الإيمان، . ٣٢

اكارالناشر; الحربي، الجابري حمدي بن حمد تحقيق; آه(، ٤٣
الأولى،الطعة الكويت،، الكية، 

بنعمرو بن أحمد بكر لأبي ، الزار، ني بم)المعروف الزحار البحر ء  ٣٣
)الموفى:بالبزار المعروف المكي الله عبيد بن حلاد بن الخالق عبد 

وصبريّعد، بن وعائل الله، زين الرحمن محفوفل تحقيق; أوأه(، 
الما.ينةوالحكم، العلوم مكتبة الناشر; الشافعي، الخالق عبد 

٠٣٢٠٠٩وانتهت، ، ٣١٩٨٨بدأت الأولى، اله1ثعة الخوره، 
بنعلي بن يوسما بن محمد حيان لأبي ير، المففي المحيعل البحر .  ٣٤

تحقيق;، لأه( ٤ ٥ )المتوفى; ي الأندلالدين أثير حيان بن يوسم، 
ه١ّ ٤ ٢ ٠ بيروت، الفكر، دار الماشر; جميل، محمد صدفي 

(،٠٣٥٥نحو )الخوفي: المقدمي طاهر بن االمهلهر والتاريخ، البدء ء  ٣٥
سعيد.بور >ينية، ١١االثقافة مكتبة الناثر; 



القرشيكثير بن عمر بن اسماعجل الفداء لأبي والنهاية، الدابة -  ٣٦
عبدبن اض عبد ت تحقيق ■(، ٠٧٧٤•' )المتوفى الدمنقي ثم البصري 

والتونيعوالنثر ا|هلباءة لهجر دار ت التاشر التركي، المحسن 
م.١٩٩٧ه_١٤١٨الأولى، الطبعة والإعلان، 

بناف عبد بن محمد الدين بدر اض عبد لأبي القرآن، علوم في البرهان —  ٣٧
القفلأبو محمد ت تحقيق —(، I٥٧٩٤ )المتوفى الزركشي بهادر 

إحياءدار ،؛، ١٩٥٧ا*^اه_ الأولى، الطبعة إبراهيم، 
ركائه.وث الحلبي البابي عيي العربية الكتب، 

موسىبن علي بن ين الحبن لأحمد للثيهقي، والنشور البعث -  ٣٨
(،٠٤٥٨)المتوفى: البيهفي بكر أبي الخراساني، ال>ننوجردي 

والأبحاثالخدمالت، مركز الناثر: حيدر، احمّي عامر تحقيق: 
.٣١٩٨٦-٠١٤ ٠٦الأولى، الهلبعة بيرويتح، الثقافية، 

ينالحارث محمد لأبي الحارث، ند مزوائد عن الباحث، بغية —  ٣٩
أسامةأبى بابن المعروف الخميبإ البغدادي التميمي داهر بن محمد 

ه(.٢٨٢)الموفى: 

الرزاقعبد بن محني بن لمحمد القاموس، جواهر من العروس تاج - *٤ 
،ه( ١ ٢ ٠ ٥ رالمتوءىت الربيدي يمرتضى الملقب ، الفي2سماإ أبي الحسيني 

الهداية*دار الناشر! تحقيقين، من مجموعة تحقيق! 

بنمعين بن بمءي5، زكريا لأبي الدوري(، )رواية معين ابن تاريخ - ٤ ١ 
البغداديبالولاء المري الرحمن عبد بن ؛سدلام بن زياد بن عون 

الناثر:ميم،، نور محمد أحمد د. تحقيق: (، ٠٢٣٣)المتوفى: 
الهلعةالمكرمة، مكة الإسلامي، التراث ؤإحياء العالمي البحث، مركز 

.٣١٩٧٩. ٠١٣٩٩الأولى، 
بنإسحاق بن أحمد بن الله عبد بن أحمد نعيم لأ؛يا أصبهان، تاريخ —  ٤٢



كسروىسيد تحقيق: •ّآ؛ه(، )المتوفى: الأصبهاز مهران بن موسى 
الأور،الطبعة بيروت، العلمية، دارالكتِب، الناشر: حن، 

-٢٠١٩٩٠.

اممهعبد أبي الدين لثمس والأعلام، المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ -  ٤٣
-(،٠٧٤٨)المتوفى: الذهبي فالماز بن عثمان بن أحمد بن محمد 

الطبعةالإسلامي، الغرب، دار الناشر: معروف،، عواد بشار ئ. تحقيق: 
٣٢٠الأور،  ٠٣.

الغيرةبن ابراهيم بن امحماعيل ين لمحمد الأومهل، التاربخ — ٤ ٤ 
إبراهيممحمود تحقيق: ^، ٢٥٦)المتوفى: اف عيله أبو البخاري، 

الأولى،الطبعة ، ت، حالالترايث،، دار مكتبة الوعي، دار الناشر: زايد، 
٣١٩٧٧.

المجليصالح ين اش عبد بن أحمد الخن لأبمح، الثقال—،، تاريخ -  ٤٥
الأولىالمنة از، بدارال-(، ٠٢٦١)المتوفى: الكوفي 

.٣١٩٨٤ه.؛اهل_ 

غالببن كثير بن يزيد بن جرير بن لمحمد والملوك، الرسل تاريخ -  ٤٦
التراث،،دار الماشر: .اص، )المتوفى: الطبري جعفر أبي الأملي، 
ه.١٣٨٧اكانية، الطبعة بيروت، 

^،٢٧٩)المتوفى: حيثمة أبي بن أحمد بكر لأبي الكير، -التاريخ  ٤٧
للهلباعقالحديثة الفاروق الناشر: هلال،، فتحي بن صلاح تحقيق: 
م.٢٠٠٦ه_١٤٢٧الأولى، الطبعة القاهرة، والشر، 

البخاريالغيرة بن إبراهيم ين إسماعيل بن لحمد الكبير، التاريخ _  ٤٨
الثمانية،العارف، دائرة الناثر: ^، ٢٥٦)المتوفى: عبداممه أبي 

حان.العيد عبد محمد مراقبة: تحت، طبع الدكن، آباد، حيدر 
مهدىبن أحمد بن ثابت، بن علي بن أحمد بكر لأم، بغداد، تاريخ -  ٤٩



عوادبنار د• تحقيق• —(، ٥٤٦٣ت )المتوفى البغدادي الخطيب 
الأولى،الطبعة بيروت، الإسلامي، الغرب دار الماشرت معروف، 

الميبانيحليفة بن خياط بن حليفة عمرو لأيي خياط، بن خليفة -  ٥٠
نحياءأكرم د• تحقيق! ، —( ٤٥٢ ٠ ث )المتوفى البصري انممفري 

الهليعةبروت، لمحق، الرمحاله، ة موسالقلم، دار ٠ النامر العمري، 
.٥١٣٩٧الثانية، 

بابنالمعروف الله هبة بن الحز بن علي القاسم لأبي دمشق، تاييح - ٠ ١ 
المروي،غرامة بن عمرو I تحقيق -(، I٥٥٧١ )المتوفى اكر ع

.٢١٩٩٥-  ٥١٤١٠والتورع، والشر للطاعة الخكر دار اكاثر: 
بنأحمد بن ئابت، بن علي بن أحمد بكر لأبي المتشابه، تلخيص تالي -  ٥٢

بنمشهور I تحقيق -(، ٥٤٦٣)المتوفى! البغدادي الخهليب مهدي 
عي،الصمدار الناشر. رامحت، مالواحمد لمان، سال حن 

الأولى،الطعة: اراض، 
شمسمعد بن أيوب ين بكر أبي بن لمحمد ا١^٠^، ام أقفي التبيان -  ٥٣

حاملمحمد تحقيق: (، ٥٧٥١)المتوفى: الجوزية قيم ابن اكJن 
لبنان.بيروت، المعرفة، دار الناثر: الفقى، 

وابن، ( ٠٥٨ ٦ - ٧ Y )٥ للعراقي اكين، علوم إحياء أحاديث، تخريج -  ٥٤
:ابماج (، Y٥١ ٠ ٥ - ١ ١  ٤٥)والزبيدي (، ٥٧٧١-  ٧٢٧)\ذبوإ 

1ارازثر: -؟(، ٥١٣٧٤)المداد لمني بن نحنود الله عبد أبي 
م.١٩٨٧ه_١٤٠٨الأولى، الطعة الرياض، للشر، العاصمة 

للزمخثري،الكشاف ير نففي الواقحة والائار الأحاديث تخريج —  ٥٥
الربلعيمحمد بن يوسف بن الله عبد محمل. أبى الدين لجمال 

الماثر:العد، لرحمن 1 عيد بن الله عبد تحقيق: ، ( ٦٥٧ ٢ لتوقى: ا) 
.٥١٤١٤الأولى، الطعة الرياض، دارابزخزيمة، 

للزمخثري،الكشاف ير نففي الوافة والأثار الأحاديث، تخريج —  ٥٦



الزيلعىمحمال بن يوسف بن الله عبد محمد أبى الدين لجمال 
الناشرتالمجد، ارحمن عبد ن غ I تحقيق -(، ٥٧٦٢ت )المتوفى 

—٤٥١ ١ ٤ التفرةالأور، ض، ريا ا دارابزخزيمة، 

بكرأض بن الرحمن لبد الوادي، تقريب شرح مي الراوي تدريب -  ٥٧
نظرنتيبة أبي I تحقيق -(، ١٥٩١ ت )المتوفى يوطي الالدين جلال 
طيبة.دار ت الناشر الفاريايي، محمد 

بضأحمد بن محمل افه عبد أبي الدين لشس الحفاظ، تذكرة —  ٥٨
الكبدار ازثر: ، A؛UU)الموفى: الذمي قائمان ض عثمان 
.٣١٩٩٨اهل_  ٤١٩الأولى، الهلبعة لبنان، سروت،، العلمية 

القرشيعلي بن النخل بن محمد بن لإسماعيل والترهسب،، الترغيب -  ٥٩
المنةبقوام الملم، م القامأ؛ي، الأصبهاني، التسمي الهلليحي 
دارالناشر! شعثان، بن صالح بن أيمن تحقيق: ه'"اهه(، )المتوفى: 
.٢١٩٩٣.الأولىالطبعة القاهرة، ١^^،، 

ضمحمد ض أحمد ض محمد القاسم لأبي التنريل، لعلوم السهيل " ٦٠
د.تحقيق: (، ^٤١١٥)المتوفى: الغرناطي الكلبي حزي اض عثداض 

؛يرون،،الأرقم، أبي بن الأرقم دار شركة الناشر: الخالدي، اش عبا.
الأولىالطبعة 

ضأحمد المضل لأبي الأربعة، الأئمة رحال بزوائد المنعة تعجيل -  ٦١
-،،٠٨٠٢)المتوفى: قلاني العحجر ض أحمد ض محمد ض علي 

بيروت،،البشائر، دار الناثر: الحق، إمداد اض إكرام د• تحقيق: 
.٢١٩٩٦الأولى الطبعة 

الجرجانيالمريق الزين علي ض محمد ض لعلي العريقات، -  ٦٢



الناثر،بإشراف الباحثين من مجموعة ت تحقيق ■(، I٥٨١٦ )المتوفى 
-٥١٤٠٣الأولى، الطبعة لبنان، بيرويت،، العالمية، الكب دار الاثر1 

-٣١٩٨٣.

بنعلي بن أحمد الفضل لأبي البخاري، صحيح على التعليق تغليق -  ٦٣
تحقيق؛-(، ٥٨٥٢)المتوفى؛ قلاني العحجر بن أحمد بن محمد 
دارالإسلامي، المكب الناشر؛ المنقي، موسى الرحمن عبد سعيد 
٥—١ ٤ ٠ ٠ الأولى، الهلبعة الأردن، عمان، بيروت، عمار، 

التونعىالورغمى عرفة ابن محمد بن لمحمد عرفة، ابن ير نف—  ٦٤
الأسيوض،حلال تحقيق؛ .(، ٥٨٠٣)الموفى؛ عبداه أبى الالخى 
الأولى،الهلبعة؛ لبنان، بيروت، العلمية، الكب، دار الناشر؛ 
٢٠٢٠٠٨.

اليمانيالحميري نافع بن همام ين الرزاق عبد بكر أبي ير نف-  ٦٠
درامةالعلمية، الىو_، دار الماشر؛ (، ٥٢١١)الموفى؛ المنعاني 

..٥١٤١٩ستة لأولى، ا الهلبعة عبده، محمد محمود د. وتحقيق؛ 

ُيا الن، ايى يالخرا على بن يعيب بن حمد ا الرحمن عبد بى ا ر نه1  ٦٦
افعير،النسالرحمن عبد ين صبري تحقيق؛ (، ٥٣٠٣)المتوفى؛ 

الثقافةمكتبة موية الرشد، مكتبة ؛ النامر الجليمى، عباس بن وسيد 
.٢١٩٩٠. ٠١٤١٠الأولى، الطبعة الإسلامية، 

الةريالخفيري، اض عبد بن محمد ؛ للدكتور التابعين، ير نف— ٦ ٧ 
الأولى،الهلبعة حودية، الالرياض، الوطن، دار الناشر؛ دكتوراه، 

الثوريروق مبن سعيل. بن سفيان اش عبد لأبي الثوري، ير نف.  ٦٨
بيروت،العالمية، الكتب دار الناشر؛ (، ٥١٦١)الموفى؛ الكوفي 

الأولى،الطبعة لبنان، 



المعروفمحمد بن الحسين القاسم لأبي الأصمهاني، الراغب ير نف-  ٦٩
محمدد. ودراسة! تحقيق -(، ٠٥٠٢)المتوفى! الأصفهاني بالراغب 

بنتهند ودأ الندي، علي بن عادل ود• بميوني، العرير عبل• 
ودارطنط\إ بجامعة الأداب كلية الناشر! مردار، زاهد بن محمد 
القرى.أم بجامعة الدين وأصول الدعوة وكلية بالرياض، الوْلن 

بنعيي بن الله عبن• بن محمد الله عبد لأبي العزيز، القران ير نف— ٧ ٠ 
)الموفى!المالكي زننين أبي بابن المعروف الإليري الري، محمد 

مصطفىبن ومحمد عكاثة، بن حين الله عيد أبى تحقيق! ، ٣^ ٩ ٩ 
الأولى،الهلبحة الماهرة، ممر، الحديثة، الفاروق الناشر! الكنز، 

القرشيكثير بن عمر بن إسماعيل الفداء لأبي العفلتم، القرآن نمير -  ٧١
محمدبن امي حمتحقيق! ^، ٧٧٤)المتوفى! الدمشقي يم البصري 
-٥١٤٢٠الخانية الهلثعة والموزيع، للنشر محليبة دار الماشر! سلامة، 
٢١٩٩٩.

بنادرسن بن محمد بن الرحمن عبد لمحمد م، العفلالقران ر نه—  ٧٢
يأّاه(،)المتوفى! حاتم أبي ابن الرازي الحنفلاإي التميمي النل.ر 

الباز،مصعلفى نزار مكتبة الناشر! الهليب، محمل. أسِعد تحقيق! 
الثالثة،الطعة المودية، 

بنوهب بن اض عبد محمد لأبي وهب، لابن الجامع من القرآن ير نف- "١٧ 
ميكلوشتحقيق! (، ٥١٩٧)المتوفى! القرشي الممحري لم م

٠٢٢٠٠٣الأولى، الطبعة الإسلامي، الخرب دار الماثر! موراني، 
ابوريالنيالمنير بن إبراهيم بن محمل. بكر لأبي القرآن، ير نف—  ٧٤

ل4^٢ المعد، محمد بن سعد دب وتعليق! تحقيق ، ٣ه( ١ ٩ )المتوفى! 
الل.ينةالماير، دار الناشر! التركي، المحمن عبد بن الله عبد د• 

.٢٢٠ ٠٢الأولى، الطبعة الموية، 



ناصربن سلمان بن اعد مد المؤلف؛ الكريم للقرآن اللغوي التمر —  ٧٥
الأولى،اتجة الجوزي، ابن دار الناشر: اتجار 

يرالتغلأحاديث حديثيه دراسة مع تاصيلية مقدمة النبوي ير التغ-  ٧٦
دارالناشر؛ الباتلي، العزيز عبد بن خالد للدكتور؛ المريح، النبوي 
الأولى،الطبعة السعودية، الراض، ثيليا، إثكنوز 

١١•^•
القرشيالمكي التابعي جبر بن مجاهد الحجاج أبي مجاهد ير نف—  ٧٧

أبولأم العبد محمد د. تحقيق؛ ، ه(  ١٠٤المتوفى؛ ) المخزومي 
الأولى،اتجعة ممر، الحديثة، الإسلامي الفكر دار الماشر: البل، 

،ا؛اه_ا،ا/هام.

بنمنصور بن معيد عمان لأبى منصور، بن معيد نن ٌمن ير المغء  ٧٨
د.وتحقيق؛ دراسة ^، ٢٢٧)المتوفى؛ الجوزحاني الخراساني شعتة 
للنشردارالصميعى الماسر؛ حميد، ال العزيز عبد بن النه عبد بن سعد 

.٢١٩٩٧-٥١٤١٧الأولى، ابمة والموزع، 
)المتوفى؛الذهبي حين البد محمد للدكتور؛ رون، والمقالضير —  ٧٩

القاهرة.٠كبةوهة، الاشر؛ ^، ١٢٠٩٨

ربيعة،تيم من بالولاء، التئمي ثعلة، أبي بن مادم بن بحيى ير نف-  ٨٠
د.وتحقيق؛ تقديم ، رآه( ٠ ٠ )المتوفى؛ القيرواني الإنريقي ثم الثمري 

الطبعةلبنان، بيروت، العالمية، الكتب، دار آلناثّرت شالبى، هند 
0٠٢٢٠٠٤'ا؛اه_ الأولى، 

بنأحمد بن محمد بن على بن أحمد القفل لأبى المهديب، تفرس، -  ٨١
الماثر؛عوامة، محمد تحقيق؛ ^، ٨٥٢)المتوفى؛ قلاني العحجر 

.٢١٩٨٦-٥١٤٠٦الأولى، اتجعة سونيا، الرشيد، دار 
الفضللأبي الكبير، الرافعي أحادث تخريج في الحبير الملخيص -  ٨٢



)المتوفى:العسفلأنى حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد 
تالنامر قطب، بن عبامحي بن حن عاصم أبي تحقيق• —(، ٥٨٥٢

.1٣١٩٩٥ا؛اه_ الأولى، الهلبعة مصر، قرطبة، مؤسسة 
بنسفيان بن عبيد بن محمد بن افه عبد كر لأبى الليل، وقيام التهجد -  ٨١٠

ت)المتوفى الدنيا أبي بابن المعروف، القرشى الأموي البغدادي قيس 
مكتبة٠ النامر عيني، المحمد الحميل، عبد عد مت تحقيق -(، ٥٢٨١

القاهرة.القرآن، 

يوسمابن الرحمن عبد بن ليومفا الرحال، أسماء فى الكمال تهذبِا . ٨٤
الكلبيالفقاعي محمد أبي الزكي ابن الدين جمال الحجاج أبئر 

الناثرتمعروف، عواد يثار د. تحقيق! ، م\هو( ٤ ٢ I )المتوفى المزي 
بيروُتا.الرسالة، مؤسسة 

منصورأبي الهروي الأزهري بن أحمد بن لمحمد اللغة، تهدس_ا .  ٨٥
إحياءدار التاسرت مرعب، عوضي محمد تحقيق! ، ( ٥٣١^٠ I )المتوفى 

.٢٢ ٠٠١لأولى، ا الهلثعة بيرو١تا، العربي، ااترا'ئا 
متصورأبي الهروي الأزهري بن ١^- بن لمحمد اللغة، تهذس، -  ٨٦

إحياءدار ت الناثر ، مرعت، ءوصرإ محمد تحقيق؛ (، ٠٥٣١^)المتوفى؛ 
.٢٢٠٠١الأولى، الهلبعة بيروت،، العربي، الترات، 

ينسفيان بن عبيد بن محمد بن الله عبد يكر لأبي والخمول، التواصع —  ٨٧
)المتوفى؛الدنيا أبي بابن ، المعروفالقرشي الأموي البغدادي قيس 

الكتبطدار التاسر؛ عقنا، أحمد القادر عبد محمد تحقيق؛ (، ٠٥٢٨١
.٢١٩٨٩الأولى، الطبعة ؛يرويتن،، العلمية، 

قيسين سفيان بن عبيد بن محمد بن الله عبد بكر لأبي التوبة، -  ٨٨
)المتوفى؛الدنيا أبي باين المعروف القرشي الأموي البغدادي 

مكتبةالناشر؛ إبراهبم، يد المجدي وتعاليق؛ تحقيق —(، ٥٢٨١
مصر.القرآن، 



اللهعبد لأبى الاتفاق، على وصفاته هق الله أسماء ومعرنة التوحيد —  ٨٩
ت)المتوفى العبدى منيه بن يحيى بن محمد بن إسحاق بن محمد 
الفقيهي،ناصر محمد بن علي د•  '•وتخريج وتعليق تحقيق -(، ٠٣٩٥
*الحكم،م العال* دار المن*)ة، المدينة *الحكم، م العلب مكتة ! الناشر 

.٢٢٠٠٢- ٠١٤٢٣الأولى، العلبعة سورا، 
بعبدالمدعو محمد الدين لزين التعاريق،، مهمات على التوقيف -  ٩٠

ثمالحيادي العابدين زين بن علي بن العارفين تاج بن الرووف 
الكتب،،؛ JU\ص: (، ٠١٠٣١)الموفى: الناهري الناوي 
.٢١٩٩٠. ٠١٤١٠الأور، الست القاهرة، 

تحقيق:الكانيجي، سليمان بن لمحمد التسمر، علم قواعد في التيسير —  ٩١
وداردمق، القلم، دار : المّاسر المهلرودي، محمل. بن ناصر 

٠٢١٩٩٠. ٠١٤١٠الأولى، الملبعة الرياض، الرفاعي، 
التميميمعبد بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن لمحمد الثقات، —  ٩٢

وزارةبإعانة: طيع (، ٠٣٥٤)المتوفى: تي البالدارمي حاتم أبي 
المعيدعبلل محمد د. مراقبة: تحمتنا الهندية، العالية للحكومة المعارف 

العثمانيةالمعارف دائرة الناثر: العثمانية، المعارف دائرة مدير حان 
.٣.٢١٩^ ٠١٣٩٣الأولى، الطبعة اوهند، الوكن، بحيدرآباد، 

عاداتالأبمح، اللبن لمجد الرسول(، أحاديث، في الأصول، حامع —  ٩٣
الشيبانيالكريم ءبا> ابن محمد بن محمد بن محمد بن المسارك 
النادرعبد تحقيق: (، ٠٦٠٦)المتوفى: الأثير ابن الجزري 

الحلواني،مكتبة الناشر: عيون، بنير تحقيق: التتمة الأونازوحل، 
الأولى.الطبعة البيان، دار مكتبة الملاح، مهلثعة 

بن،تجر بن -زيد بن جرير ؛>، لمحمد القرآن، تأويل في المان جامع -  ٩٤
أحمال-تحقيق: (، ٠٠٣١ )المتوفى: الهلبري جعفر أبي الآملي؛، غالب 
.٠١٤٢٠الأولى، الهلثعة: الرسالة، مؤسسة الناشر: شاكر، محمد 

٢٢٠٠ ٠.



الضحاك،بن موسى بن نورة بن عيسى بن لمحمد الكير، الجامع -  ٩٥
عواديثار د. ت تحقيق —(، I٥٢٧٩ )المتوفى ي عيأبي، الترميي 

.٣١٩٩٨ييرويتح، الإسلامي، الغرب، دار الناشرت ، معروف، 

بنإسماعيل الغداء لأبي نثن، لأقوم الهادى والثنن انيد المجامع -  ٩٦
.(،٠٧٧٤)المتوفى: الدمشقي ثم المري القرشي كثير بن عمر 

للطباعةخفر دار الناصر: الدهيش، اض عيل. بن المللئ، عيد د• تحقيق. 
؟ا؛اهر_ح؟هام.اكالم، الطبمةلبنان، يرون، والمتروالتوزيع، 

وسنه,هآ اف رسول أمحور من المختمر المحيح ني المالجامع —  ٩٧
تحقيق:الجعفي، البخاري عبدالله أبي إسماعيل بن لحمد وأيامه، 
الهلبعةالنجاة، طوق دار الماشر: الماصر، ناصر بن زهير محمد 

;.٥١٤٢٢الأولى، 

بنمحمد بن الله عبد بن يوسف عمر لأبي وفماله، العلم بيان جامع -  ٩٨
أبيتحقيق: ه(، ٤٦٣)المتوفى: القرطبي النمري عاصم بن البر عبد 

الهلمعةالودية، الجوزي، ابن دار الماشر: الزهيري، الأشبال 
.٢١٩٩٤الأولى، 

بنبكر أبي بن أحمي. بن محمد اممه عبد لأبي القرآن، لأحكام الجامع —  ٩٩
-(،٥٦٧١)المتوفى: القرطبي اكين شمس الخزرحي الأنصاري فرح 

الكننبجدار الماشر: أطميش، ؤإبراهيم البردوني، أحمد تحقيق: 
.٣١٩٦٤ه_ ١٣٨٤اكانية، الهلثعة القاهرة، المصرية، 

عروةأبي مولاهم الأزلي راشد عمرو أبي بن لعمر الجامع، - ١٠•
الرحمنحسج ت تحقيق -(، ٥١٥٣)المتوفى: اليمن نزيل المصري، 

الكتمجتوزيع تان، بباكالخلي المجالس الناشر: عفلمي، ألا 
،;.١٤٠٣الثاب، الطعة: بيروت، الإسلامي 

بنإدريس بن محمل. بن الرحمن عجي محمد لآيي والمعديل، الجرح - ١ * ١ 





غممي
د.ت تحقيق يوطى، للالمحابن، من ممر لحل فيمن السحابة در - ١  ٠٨

مصطفى،الحميد وعجل فرغالى، الحفيظ وعبد النثرتى، حمزة 
الماهرة.القيمة، المكتبة الناشر! 

يرطىالالدين حلال بكر أبى بن الرحمن لمد المنثور، الدر - ١ * ٩ 
التركيوطبعة بيرويتح، المكر، دار الطشر! -( ٠٩١١)المتوفى! 

كيلك.

دارالماشر! الثريفح، إبراهيم أحمد الإملامية الحضارة في دراساُتح — ١ ١ ٠ 
الثانية.الهلبعة القاهرة، العربي، الفكر 

بنالرحمن عبد بن فهد للدكتور. الكريم، القرآن علوم في اُت، درام- ١ ١ ١ 
.٢٢٠ ٠٣اه_  ٤٢٤عثرة الثانية الطيعة الرومي، فان 

بنالرحمن عبد بن فهد للدكتور! الكريم، القرآن علوم في ايت، درام— ١  ١٢
.٢٢٠ ٠٩.م؛اه_ عشر، المسادسة الهلعة الرومي، مليمان 

اللخميمعلير بن أيوب، بن أحمد بن لليمان للعلبراني، الدعاء — ١  ١٣
ممعلفىتحقيق! ^، ٣٦٠)المتوفى! العلبراني القاسم أبي الشامي، 

الطبعةبيروت، العالمية، الكتب دار التاشرت ، عهل1 القادر ع-بي• 
الأولى،

موسىبن علي بن الحسين بن لأحمد الكبير، الدعوات - ١ ١ ٤ 
.(،٠٤٠٨)المتوفى! البيهقي بكر أبي الخراساني، الحننوجردي 

والتوزيع،للنشر غراس الناشر! البدر، الله عبد بن بدر تحقيق! 
٠٢٢٠٠٩الأولى، الهلعة الكويت،، 

بنإسحاق ين أحمد بن اممه عبد بن أحمد نعيم لأبي النبوة دلائل - ١ ١ ٠
محمدد. تحقيق! -(، ٠٤٣٠)المتوفى! الأصبهاني مهران بن مرمى 
بيروت،النفائس، دار الناشر! عباس، البر وعبد حي، نلحه رواس 
ا*ه؛اه_ا*حهام.الثانية، الهلعة 



بنالحسين بن لأحمد الشريعة، صاحب أحوال ومعرفة النبوة دلائل _  ١١٦
)الموفى:اJيهقي كر أبي الخراساني الخ1ّنزجردى موسى بن علي 
الأولىالهلبعةت بيروت، العلمية، الكتب دار الماشر: ؛هر(، ٥٨

ه»؛اه.

الحوفيحزم بن ثابت، بن لفامم الحديث، غريب في الدلائل - ١  ١٧
بنمحمد د. I تحقيق ■(، ٥٣٠٢)المتوفى محمد أبو طى، رقال

الأولى،الهلعة الرياض، العبيكان، مكتبة الماثر: القناص، افه عبد 
'أ'آ1اه_ا.،'ام.

بنمحمد الفضل لأبي عدى(، لأبن الكامل )من الحفاظ ذخيرة - ١  ١٨
القيرانيبابن المعروف، البياني، المقدسي أحمد بن علي بن طاهر 

دارالنامرت الفريوائي، الرحمن عبد د• تحقيق! ي*هه(، )المتوفى! 
\م.٦٩٩٦\^\ه.الأولى، اتجة الراض، السلف، 

طهران،طبعة الهلهران، بزرك لأثا الشيعة، نصانيف، إلى الذريعة — ١  ١٩
١٣٥٥^

عليبن محمد بن الله عبد إمحماعيل لأبي وأهله، الكلام ذم ء ١ ٢ ٠ 
عبدالرحمن عبد تحقيق! ، ه(  ٤٨١)المتوفى! الهروى الأنصاري 

المنورة،المدينة والحكم، العلوم مكتبة الناثر! الشبل، العزيز 
خا؛اه_خبمبمام.الأولى، اطثعة 

سحبيبن حالد بن سعيد بن عشمان محيي لأبي الجهمية، على لرد  ١٠١٢١
اللهعبد بن بدر تحقيق! ^، ٢٨٠)المتوفى! جتاني الالدارمي 

اُا؛اه_الثانية، الهإثعة اإكويت،، الأثير، ابن دار النامر! البدر، 
٣١٩٩٠.

بنمحمد بن إسحاق بن محمد الله عبد لأبي الجهمية، على الرد -  ١٢٢
ناصرمحمد علي تحقيق! ، ّاه( ٩ ٥ )المتوفى! العبدى مند0 بن يحيى 

باكستان.الأرية، اإنكتثةالماثر! الفقيهي، 



بنسميان بن عبيد بن محمد بن اف عبد بكر لأبي والبكاء، الرنة —  ١٢٣
I)المتوفى الدنيا أبي بابن المعروف القرشي الأموي البغدادي قيس 

ابندار الناشر؛ يوسف، رمضان حير محمد تحقيق؛ -(، ٥٢٨١
الثالثة،الطعة لبنان، بيروت، حزم، 

الحنفيالإسانجولي ممطمى بن حفي لإسماعيل البيان، روح -  ٤١٢
دارالماشر؛ -(، ٥١١٢٧الفداء)المتوفى؛ أبو المولى الخلوتى، 

بيروت.الفكر، 

بنأيوب بن أحمد بن لماليمان المغير(، )العجم الداني الروض -  ١٢٥
-(،٥٣٦٠)المتوفى؛ العلبراني القاسم أبي الشامي، اللحمي مطير 

باالمكتالناشر؛ أمرير، الحاج محمود شكور محمد تحقيق؛ 
—. ٥١٤٠٥الأولى، الهلثعة عمان، بيروت، عمار، دار الإسلامي، 

٢١٩٨٥.

بنالرحمن عبد المرج أبو الدين لجمِال، التفسير، علم في المسير زاد — ١  ٢٦
الرزاقعبد تحقيق؛ (، ٥٥٩٧)المتوفى؛ الجوزي محمد بن علي 

الأولى،الطبعة بيروت، المربي، الكتاب دار الناشر؛ الها.ي، 
٠٥١٤٢٢

الحسروجرديموسى بن علي بن الحسين بن لأحمد الآكير، الزهد -  ١٢٧
عامرتحقيق؛ (، ٥٤٥٨)المتوفى؛ البيهقي بكر أبي اني، الخراٌ
الهلبع.ةبيروت، الثقافية، الكتب، مومحة الناشر؛ حيدر، أحمد 

.٢١٩٩٦الثالثة، 

بنفرم، عدي؛>، ملثح؛>، بن الجراح وكتع؛>، سفيان لأبي الزهد، -  ١٢٨
)الموفى؛الرواسي رؤاس بن عبيد ابن عمرو بن الحارث بن سفيان 
الفريوايي،الجبار عبد الرحمن عبد وتخريج؛ تحقيق (، ٥١٩٧

-٥١٤٠٤الأولى، الطجعة الخورة، المدبمة الدار، مكتبة الناشر؛ 
٠٢١٩٨٤



واصحبن المبارك بن اممه عبد الرحمن عبد لأبي والرنائق، الزهد . ١٢٩
رواءما ؤبلمهت -(، ٥١٨١)المتوفى: وذوأ °مشثم التركي الحنظلي 

ابنعن المروري رواه ما على زائدا نسخنه في حماد بن نعيم 
الأعظمي،الرحمن حبيب تحقيق: الزهد، كتاب ني المبارك 

بيروت.العالمية، الكتب، دار الناشر: 

عجيبن الويد بن بن!^١هيم موسى بن أسد سعيد لأبي الزهد، -  ١٣٠
•نة)المتوخى المد يا الملقب، القرمي الأموي مروان بن المالك 
التوعيةمكتبة الناشر: الأري، الحويني اسمحق أبي تحقيق ■(، ٥٢١٢

الطبعةالإسلامي، الوعي عتبة الإسلامي، التراط، لإحياء الإسلامية 
ما؛اه_ما،ا،ام.الأولى، 

بنبكر أبي بن مصعب بن الثري بن هناد الثري لأبمح، الزهد، -  ١٣١
التبك،زيد بن م، عد بن زرارة بن عمرو بن صعنوق بن سر 

عبدالرحمن عبد تحقيق: -(، ٥٢٤٣)المتوفى: الكوفي الدارمي 
الكويتخ،الإسلام، للكتاب الخلفاء دار الناشر: الفريوائي، الجبار 
١ه.٤ ٠ ٦ لأور، ا الطبعة 

فيسبن سميان بن عبيد بن محمد بن عبداف بكر لأبي الزهد، -  ١٣٢
)المتوفى:الدنيا أبي بابن المعروف، القرشي الأموي البغدادي 

.٥١٤٢٠الأور، الطبعة دمشق، كثير، ابن دار اكاشر: (، ٥٢٨١
٢١٩٩٩.

أمدبن هلال، بن حنبل بن محمد بن أحمد اممه عبد لأبي الزهد، -  ١٣٣
لامالعبد ممحمد حواشيه: وضع (، ٥٢٤١)المتوفى: الشيباني 
الطبعةلبنان، بيرويتح، العلمية، الكتب، دار الناشر: شاهين، 

المكيعقيلة بن أحمد بن لمحمد القران، علوم في والإحسان الزيادة .  ١٣٤



انلرمحفي الاحثسن من مجموعة تحقيق! ، ه(  ١١٥٠)المتوفى 
الثانية،الهلعة القرآنية، ات للدرامحتفسير مركز الناشر! ماجستير، 

٢٠٢٠١١;. ٥١٤٣٢.

أبيالتميمي العباس بن مومحى بن لأحمد الفراءا>تإ، في السبعة -  ١٣٥
صيم،،ثونى تحقيق! ;(، ٥٣٢٤)المتوفى! البغدادي مجاهاّ بن بكر 

ه.١ ٤ ٠ ٠ اكانية، الطبعة ممر، المعارفح، دار الناشر! 

عبدلأبى وفوائدها، فقهها من وشيء الصحيحة الأحادبمثح لة محل-  ١٣٦
آدمبن نجاتي بن نرح الحاج بن اللبن ناصر محمد الرحمن 

العارفشة اكاشر! ;(، ٥١٤٢٠)التوفي! الألباني الأشفودري 
الأولى.العلثعة الرياض، والتونع، للنشر 

الخلاليزيد بن هارون بن محمل. بن أحمد بكر لأبي السنة، —  ١٣٧
الزهراني،د.ععليةتحقيق!اامه(،)المتوفى! الحنبلي البغدادي 

٠٢٠١٩٨٩. ; ٥١٤١٠الأولى، الطبعة الرياض، الراية، دار الماشر! 
بنالضحاك بن عمرو بن أحمد وهو عاصم أبي بن بكر لأبي المنة، -  ١٣٨

اكينناصر محمد تحقيق! -(، ٠٢٨٧)المتوفى! الثيباني مخلد 
الأولى،العلمعة بيروّتح، الإّلأس، الخكت_،الماشر! الألماني، 

حنبلبن محمن. بن أحمد بن اطه عبد الرحمن عبد لأبي المنة، "  ١٣٩
بنمحمل. د. تحقيق! ، -( ٩٥٢ ٠ )المتوفى! البغدادي الثيباني 

الطبعةالأمام، القيم، ابن دار الناشر! القحطاني، محالم بن صعيد 
٠٢١٩٨٦ه_ ١٤٠٦الأولى، 

امحموماجة القزؤيتى، بزيد بن محمد اف عبد أبي ماجه، ابن سن - ١ ٤ *
الباقي،عبد فواد محمد تحقيق! ه(، ٢٧٣)المتوفى! يزيد أبيه 

الحلبي.البابي عيي فيمل المربية، الكشك، إحياء دار الناشر! 



بنإسحاق بن الأشعث بن لسليمان _، الجامع أو - داود أبي منن - ١ ٤ ١
(،j،YU0)المتوفى: الئج1تانى الأندى عمرو بن شداد بن بشير 

العصرية،المكتبة الناشر: الحميد، عبد الدين محيي محمد تحقيق: 
بّروُت*

عليبن شعيب بن أحمد الرحمن همد لأبمح، الكرى، السنن - ١  ٤٢
عبدحمن وتخريج: تحقيق ، "آه( ٠ ٣ )المتوفى: ائي النالخراساني 

مومةالناشر الأوناووؤل، ثعيي، عليه: أشرف شلبي، المنعم 
٢٢٠٠١اه_  ٤٢١الأولى، الطعة ؛ترون،، الرسالة، 

الحسروجردىموس بن علي( بن ين الهمبن لأحمد الكبرى، نن( ال- ١  ٤١٠
عبدمحمد تحقيق: .(، ٥٤٥٨)المتوفى: البيهقي بكر أبي الخراساني 

الهلبعةلبنان، بيرويت،، العلمية، الكتمت، دار الناشر: عميا، القادر 
.٢٦٠٠٣.الثالثة، 

بنلعثمان اطها، وأشر والساعة وغوائلها الفتن في الواردة السنن - ١ ٤ ٤ 
-(،٥٤٤٤)المتوفى: الداني عمرو أ؛ي، عمر بن عثمان بن سعيد 

دارالناشر: المباركفوري، إدؤيى محمد بن الله رخاء د. تحقيق: 
.٥١٤١٦الأولى، العلعة الرياض، العاصمة، 

شعبةبن متمور بن سعيد عثمان لأبى منصور، بن معيد سنن — ١  ٤٥
الرحمنحبي-، تحقيق: ■(، ٥٢٢١^)المتوفى: الجوزحانى الخراساني 
-٥١٤٠٢٠الأولى، الفة الهد، الملقية، اذار الماشر: الأعفلمي، 

؛.٠١٩٨٢

بنأحمل. بن محمد اف عبد أبي الع.ين لشمس النبلاء، أعلام سير — ١  ٤٦
مجموعةتحقيق: (، ^٤٨١٥)المتوفى: الذهبي يايماز بن عثمان 

الرسالة،مؤسسة الناشر: الأرناووط، شعبج، المخ بإشراف محققين 
.٢١٩٨٥- ٥١٤٠٥الثالثة، اسُة 



بالولاءالمطلبي بار بن إسحاق بن لمحمد والمعاني، سر ال- ١  ٤٧
دارالناثرت زكار، سهيل تحقيق! (، ٠٥١٥١)المتوفى؛ المدني 

.٢٠١٩٧٨ا/ا،"ااه_ الأولى، اس بتروت، الفكر، 
الحميريأيوب بن هشام بن المالك لعبد هشام، لابن النبوية السيرة - ١  ٤٨

تحقيق!(، ٥٢١٣)المتوفى! الدين حمال محمد، أبي المعافري 
٠الناسر لبي، الالحفيفل وعبد لأبياري، ا ؤإبراهيم السقا مصهلفى 

الطبعةبمصر، وأولاده الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة 
.٣١٩٥٥. ٥١٣٧٥الثانية، 

بنالله هبة القاسم لأبى والجماعة، السنة أهل اعتماد أصول ثرح . ١٤٩
؛ه(، ١٨)المتوفى! اللألكانى الرازي الملبري منصور بن الحسن 

Juk)ين أحمل، تحقيق!   A ان بنJطيبة،دار الناشر! الغامدي، حما
.٣٢٠ ٠٣مآة)ه_ الثامنة، الطبعة السعودية، 

بنعود مبن الحسين محمِد أبى المة لمحيى السنة، ثرح . ١٥٠
شعيبتحقيق! (، ٠٥١٦)المتوفى! الشافعي البغوي الفراء بن محمد 

الإسلامي،المكتب، الماشر! الشاؤيش، زهير ومحمد الأرنازوط، 
.٣١٩٨٣. ٠١٤٠٣الثانية، الطبعة بيروت، دمشق، 

بنرجب بن أحمد بن الرحمن همد الدين لزين الترمذي، علل شرح - ١ ٥ ١ 
ه(،٧٩٥)المتوفى! الحنبلي الدمشقي ثم البغدادي لامي الالحسن 
الزرقاء،المنار، مكتبة الناشر! سعيد، الرحيم عبد همام د. تحقيق! 
.٣١٩٨٧ه_ ١٤٠٧الأولى، الطبعة الأردن، 

همدبن سلامة بن محمد بن أحمد جعفر لأبي الأنار، مشكل رح ث -  ١٥٢
بالطحاويالمعروف المصري الحجري الأزلي سلمة بن الماللث< 

موسةالماشر! الأرناووط، ثعيس، تحقيق! (، ٠٥٣٢١)المتوفى! 
.٣١٤٩٤ها؛اهِ الأولى، اسُة الرّسالة، 



بناعد مI للدكتور تيمية، لابن ير التفأصول في مقدمة مرح —  ١٥٣
ه. ١٤٢٨الثانية، الطعة الجوزي، ابن دار •' الناشر الهليار، سليمان 

البغداديالاجري اف عبد بن الحين بن محمد بكر لأيي ربعة، —ال ١٥٤
مليمانبن عمر بن اض عبد الدكتور ت تحقيق ، -( ٦٥٣ ٠ ت لمتوفى ا) 

الثانية،الطبعة السعودية، الرياض، الوطن، دار الاشرت الدميجي، 

الخ1زنجردىموس بن علي بن الحسين بن لأحمد الإيمان، شعب - ١  ٥٥
وتخريج•تحفخ، -(، ٥٤٠٨)المتوفى: اليهقي بكر أبي الخراساني، 

Iأحاديثه وتخريج تحقيقه على أشرف حامد، الحميد عبد العلي عند 
الهد،اللمية؛بومباي، الدار صاحمب، المدوي، أحمد مختار 
الدارمع بالتعاون بالرياض والموزي للنشر الرشد مكتبة ت الماشر 
.٢٠٢٠ ٠٣الأولى، الطبعة بالهند، ببوماي الملقية 

الرازيالقرليني زكرياء بن فارس أحمد؛>، اللغة، فقه في الصاحي -  ١٥٦
صفر،أحمد يد الت تحميق —(، I٥٣٩٥ )المتوفى ين الحأبمح، 

القاهرة.الحلبي، البائي عيسى مهلثعة I النامر 

بنعميد بن محمد بن اغ عبد بكر لأبي عليه، والثواب الصبر  ٠١٥١^
الدنياأ؛ي، بابن المعروف القرشي الأموي البغدادي فيس بن سفيان 

المار؛ف، يومغرمضان حير محمل تحقيق؛ -(، ٥٢٨١زالمتوفى؛ 

.٣١٩٩٧الأولى، الطبعة لبنان، ، بيروُت، حزم، ابن دار 
حمادبن إسماعيل نمر لأ؛ي، المربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح ء  ١٥٨

الخمورعبد أحماأ تحقيق؛ (، ٥٣٩٣)المتوفى؛ الفارابي الجوهري 
الرابعة،العلبعة )ثروت، للملأيين، الملم دار المار؛ ءط_ار، 

٢١٩٨٧- ٥١٤٠٧.

بنحزيمة بن امسحاق بن محمد بكر لأس حريمة، ابن صحيح — ١ ٥ ٩ 



^،١٣١ ت )المتوفى ابوري التيالنمي بكر بن صالح بن المغيرة 
الإسلامي،المكتب، الناثر.' الأعغلمى، مصهلفى محمد د. ت تحقيق 

.يو3ت•

بنعلي بن الرحمن عبد الفرج أبي الدين لجمال الصفوة، صفة —  ١٦٠
علي،بن أحمل. تحقيق! —(، ٥٥٩١^)المتوفى! الجوزى محمل. 
.٣٢٠ا'ا؛اه_** ممر، القاهرة، ين،، الحي. دار الناشر؛ 

قيسبن سقيان بن عبيد بن محمد بن اممه عبد بكر لأ؛ي، ، الئارّ صفة - ١ ٦ ١ 
)المتوفى؛الدنيا أبي بابن المعروف، القرني الأموي البغدادي 

ابندار الناثر؛ يوسف،، رمضان حير محمد تحقيق؛ —(، ٥٢٨١
ص\ه.الأولى، الس بتروتف، لمان، حزم، 

بنعبيد بن محمال بن اض عبد بكر لأبى ان، اللموآداب لصمت،  ١٠١٦٢
الدنياأبي بابن المعروف، القرشي الأموي البغدادي قيس بن سفيان 

دارالناشر؛ الحويني، إمحاق أبي، تحقيق آه(،  ٨١)التوفي؛ 
١هر.٤ ١ ٠ الأولى، الطبعة بيرويتح، العربي، الكتاب، 

حمادبن موسى بن عمرو بن محمد جعفر لأبى الكبير، الضعفاء —  ١٦٣
أمينالمسلى عبد تحقيق؛ آ؟مه(، )المتوفى؛ المكي المملى 
الأولى،الهلبعة بيرويثذ، الملمية، الكتبة دار الناشر؛ قلعجي، 

؛٢١٩٨٤؛.؛اهد_ 

نقىعمرو أبو الرحمن عبد بن لثمان الشافعية، الفقهاء طبقارّت، —  ١٦٤
محييتحقيق؛ (، ٠٦٤٣)المتوفى؛ الملاح بابن العروق، الدين، 

الطبعة، ؛يرويت، الإسلامية، البثائر دار الناشر؛ نجبّتف، على الأين 
.٢١٩٩٢الأولى، 

الهاشميمجشح بن سعد بن محمل. عثداض لأبي الكبرى، الهلثقامحتح —  ١٦٥



ت)المتوفى مسعد بابن المعروف البغدادي البمري، بالولاء، 
الكتبدار الناثرت عطا، النادر عبد محمد تحقيق؛ —(، ٠٢٣٠

الأولى،الطبعة يرون، العالمية، 
يوطىالالدين حلال بكر أبى بن الرحمن لعبد المفسرين، طثقات،ء  ١٦٦

وهبة،مكتبة النانر! عمر، محمد علي • تحقيق ، ه(  ٩١١• رالمتوفى 
-•٠١٣٩٦الأولى، الفة القامة، 

الداووديالدين نمى أحمد بن علي بن لمحمد رين، المقطبقات _ ١  ٦٧
بيروت.العلمية، الكتب، دار الناشر؛ -(، ٥٩٤٥)المتوفى؛ المالكي 

حفر،الفتاح عبد للدكتور الكريم، القرآن نحوء فى عربية عايات ء  ١٦٨
الثالث.العدد الشاطبى، الإمام معهد مجلة الماثر؛ محكم، ؛حث 

شيبةأبي بن عثمان بن محمد جعفر لأبي ب، ووي وما العرش -  ١٦٩
علىبن حليفة بن محمد تحقيق؛ —(، ٥٢٩٧)المتوخى؛ الحبعي 

عةالهلعءدية، الالداص.، الآني، ة مكت؛ الناشآ التممء,، 

.٢١٩٩٨^١٤١٨الأولى، 
بنسفيان بن عبيد ين محمد بن الله عبد بكر لأبي، والانفراد، —العزلة  ١٧*

)المتوفى؛الدنيا أبى بابن المعروف القرشي الأموي البغدادي قيس 
مكتبةالناثر؛ عدني، المحمل. الحميد عبد مسعد تحقيق؛ آه(،  ٨١

القاهرة.الفرقان، 

الأنصاريحيان بن ححفر بن محمد ين الله عبل• محمل• لأبي —العغلمة،  ١٧١
رضاءتحقيق؛ ، رآه( ٦ ٩ )المتوفى؛ الأصبهاني الثيخ بابي المعروف 

العاصمة،دار ؛ الناشر الهباركفوري، الريس محمد بن له ال
١ه.٤  ٠٨الأولى، الطبعة الرياض، 

بنمفيان بن عبيد ين محمد بن اف عبد بكر لأبي، وقمله، العقل —  ١٧٢
)المتوفى؛الدنيا أبي بابن المعروف، القرمي الأموي البغدادي قيس 

ممر.القرآن، مكتبة الماشر؛ (، ٥٢٨١



قيسبن سفيان بن عبيد بن محمد بن الله عباد بكر لأبى العقوبات، -  ١٧٣
ت)المتوفى الدنيا أبي بابن المعروف القرني الأموي البغدادي 

ابندار الناشرت يوسف، رمضان حير محمد ت تحقيق -(، ٥٢٨١

.٢٠١٩٩٦الأولى، الطبعة لبنان، بيروت، حزم، 
الفحالبن موسى بن محورة بن ى مهبن لمحمد الكبر، العلل —  ١٧٤

مرائي،( الصبحي I تحميق ه(، I٢٧٩ )المتوقي عيي أبي الترمذي 
عالمت النامحمر المعيدي، حلميل ومحمود التوري، المعاهلي وأبو 

.٥١٤٠٩الأولى، الهلبعة بيروت، العربية، الهمة مكتبة الكنم،، 
عبئالفرج أبي الدين لجمال الواهية، الأحاديث، في انماهية العالل -  ١٧٥

تحقيقا؛-(، ٥٥٩٧)المتوفى: الجوزي محمد بن علي بن الرحمن 
أباد،فيمل الأثرية، العلو٠٢ إدارة الناثرت الأثري، الحق إرشاد 

.٢٠١٩٨١. ٥١٤٠١الثانية، الفة باكستان، 
بنعمر بن علي، الحسن لأبي، النبوية، الأحاديث، في الواردة العلل -  ١٧٦

الدارفعلنيالبغدادي دينار بن النعمان بن عود مبن مهل.ي بن أحمد 
 Iتحميق —(، ٠٣٨٥)المتوفى Iاللهزين الرحمن محفوظ وتخريج

.٥١٤٠٥الأولى الهلبعة الرياض، طيبة، دار الماشر: لفي، ال
٢٠١٩٨٥.

المنذرإدريس؛>، بن محمد بن الرحمن عبد محمد لأيي العم،، -  ١٧٧
تحقيق:^(، ٢٧)المتوفى: حاتم أبي ا؛ر، الرازي الحنظلي، التميمي، 

ود.الحميلء، الله عبد بن محمعد د. وعناية بإشراف الباحثين من فريقر 
الهلبحةالحميضي، معنايع الماشر: الجريسي، الرحمن عبد بن حالي 

٢٠ه_١٤٢٧الأولى،  ،اب٠٦
لمصومحقيمها، الأحبار صحيح إيضاح في الغفار العلو .  ١٧٨

الذهبي،فايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الله همثد أبي، الدين 
أضواءمكتبة المقصود، عبد بن، أثرق تحقيق: (، ٥٧٤٨)المتوفى: 

.٢٠١٩٩٥.٥١٤١٦الأولى، الطبعة الراض، الملف، 



وفاة JutJه، المحابة مواقف تحقيق في القواصم من العواصم -  ١٧٩
المعافرىالعربي بن بكر أبو اض محي بن محمد للفاصي ه، النبي 

محبت عليه وعلق له فدم -(، ٠٥٤٣ت )المتوفى المالكي الأشبيلي 
والدعوةوالأوقاف الإسلامية الشؤون وزارة التاشرت الخهليب، الدين 

الأولى،العلعة المودية، والإرشاد، 

فيسبن سفيان بن عبيد بن محمد بن الله عبد بكر لأبي اليالآ، -  ١٨•
I)المتوفى انمذيا أبي بابن المعروف القرشي الأموي البغدادي 

القيم،ابن دار الناشر! حلف،، الرحمن عبد نجم تحقيق؛ -(، ٥٢٨١
.٢٠١٩٩٠الأولى، الهلبعة اليمام، الودية، 

الهرويالثه عبد بن ملام بن القاسم عبيد لأبي ، الحديث، غريب، —  ١٨١
حان،العيد عبد محمد د. تحقيق! -(، ٠٢٢٤)المتوفى! البغدادي 

الهلبعةالدكن، حيد.رآ؛اد، الثمانية، العارف دائرة مهلبعة الناشر! 
٠٣١٩٦٤الأولى، 

أبيحجر ؛>، علي بن لأحمد البخاري، صحيح رح ث الباري فتح -  ١٨٢
يرون،المعرفة، دار الناشر! الشافعي، القلأتي الممل 
نامالباقي، عبد فواد محمد وأحاديثه! وأبوابه كتبه رقم -، ٥١٣٧٩
الخهلما.محي، طعه! على وأشرف وصعححه بإحراحه 

الخيرأبي الدين لشمس للعراقي، الحديث، الفئة بشرح المغيث، فتح -  ١٨٣
محمدبن عثمان بن بكر أبي بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد 

الناشر!عالي، حين علي تحقيق! -(، ٥٩٠٢)المتوفى! خاوي ال
.٠٣٢  ٠٣- الأولى، العلثعة ممر، المنة، مكبة 

الخزاعيالحارث، بن معاؤية بن حماد بن نعيم الله عبد لأبي الفتن، -  ١٨٤
الناشر!الزهيري، أمين سمير تحقيق! (، ٥٢٢٨)المتوفى! المروري 

الأولى،الملبعة القاهرة، التوحيد، مكتبة 



التادرعبد بن اف عبد بن لمحمد )جهنه، عفان بن عثمان مقتل فتنة —  ١٨٥
الإسلامية،بالجامعة العلمي الحث، عمادة الناثر المبحى، غبان 

.٢٠٢٠٠٣الثانية،الطبعة السعودية، اJالبمةاJنورة، 
بنشيرويه بن نهردار بن ثبردبه الخطاب، بمأثور الفردوس -  ١٨٦

،ه(  ٠٠٩)المتوفى الهمداني الديلمي ثجاع أبي فناخسرو، 
العالمية،الكتب، دار الناثرت زغلول، يونى ببن عيد التحقيق! 

.٢٠١٩٨٦هر_ ١٤٠٦الأولى، الهلثعة ، بيروُت، 
بنطاهر بن القاهر لحبي الناحية، الفرقة وبيان الفرق بين الفرق -  ١٨٧

منصورأبي الأمحفراييني، التميمي البغدادي اف عبد بن محمد 
الهلثعةبيرويتف، الجديدة، الأفاق دار الناشر! (، I٥٤٢٩ )المتوفى 

.٢١٩٧٧الثانية، 
منه،الإسلام ، موقفوبيان الإسلام إلى تئتب، معاصرة فرق -  ١٨٨

حدة،العصرية، المكتبة الناثر! عواجي، ^^، بن غالب • للدكتور 
.٣٢٠٠١آآ؛اه_ الرابعة، الطبعة 

بنسعثد بن، مهل ؛>، اغ عد ؛>، الحسن، هلال لأ؛ي، اللغوية، الفروق -  ١٨٩
محمدتحقيق! ير(، ٣٩٥نحو )المتوفى! الحكرى مهران بن يحيى 

القاهرة،والتونع، للشر والثقافة الملم دار الناشر! سليم، إبراهيم 
مصر.

بنهلال بن حنبل بن محمد بن أحمل. الله عبد لأ؛ي، الصحابة، فقائل —  ١٩٠
عباس،محمد افه وصى د. تحقيق! (، ٥٢٤١)المتوفى! الشيبانى أمحي 

م.؛اه_مخهام.ائثعةالأور، بيروت،، مؤسسةالرّالة، الماشر! 
افعبد بن ملام بن القاسم عبيد لأبى سلام بن للقاسم القرآن فضائل - ١ ٩ ١ 

العهلية،مروان تحقيق! —(، ٥٢٢٤)المتوفى! البغدادي الهروى 
دمشق،كثير، ابن دار الناشر! الدين، تفي ووفاء حرابة، ومحسن 
.٣١٩٩٥الأولى، الطبعة بترويتؤ، 



النتثفاضبن الحسن بن محمد بن جعفر بكر لأبي القرآن، فضائل -  ١٩٢
عثمانيوسف ت ودرامة وتخريج تحقيق ، -( ٠٥٣ ١ )المتوفى؛ الفنياJي 

الأولى،الطيعة الرياض، الرمد، مكتبة الناشر! جبريل، اغ قفل 

بنمد بن محمد بن اض مد بكر لأبي الدنيا، أ؛ي، لأبن المور - ١  ٩٣
الدنياأبي بابن ، المعروفالقرمي الأموي البغدادي قيس بن سفيان 

الناشر؛العمود، مكلؤع محمد طارق تحقيق! -(، ٥٢٨١)المتوفى! 
.٠٢٠٢ ٠ ٠ -  ٥١ ٠٤٢ الأولى، الطيعة الأرية، الغرباء مكبة 

بنوهب، بن اض عبد محمد لأبي، الأثار، من ذللثا في ورد وما القدر -  ١٩٤
عبدالعزيز عبد تحقيق! -(، ٠١^١٩ )المتوفى! القرمي المصري لم م

الهلبعة!المكرمة، مكة السالهلان، دار العئيم،الناشر! الرحمن 
^١٤٠٦الأولى، 

الغريابيالننثفاض بن الحسن بن محمد بن جعفر بكر لأ؛ي، القدر، -  ١٩٥
النامر!المنصور، حمد بن اغ عبد تحقيق! ، -( ٠٠٣ ١ لمتوفى! ا) 

الأولى،الطبعة السلف، أضواء 

نيسبن سفيان بن عبيد بن محمل بن اف عبد بكر لأيي الأمل، قصر -  ١٩٦
)المتوفى!الدنيا أبى بابن ، المعروفالقرشي الأموي البغدادي 

ابندار الناشر! يوسم،، رمقان حير محمد تحقيق! -(، ٥٢٨١
الثانية،الهلثعة بيرويتح، لبنان، حزم، 

عبدبن محمد بن منصور المفلفر لأبى الأصول(، فى الأدلة قواطع -  ١٩١^
الشافعيثم الحنفي التميمي معاني الالمروزى أحمد ابن الجبار 

إسماعيلحن محمد حن محمد تحقيق! -(، ٥٤٨٩)المتوفى! 
الهلبعةلبنان ، ؛يرومحن، العالمية، الكتب، دار الناثر! الشافعي، 

الأولى،



القاسم،دار الحربي، علي بن ين ح•' للدكتور الترجيح، نواعد —  ١٩٨
۴١٩٩٦لأا؛اه_ الأولى، الطبعة الرياض، 

بنأحمد الفضل لأبي الكشاف، أحاديث تخريج في الشافي الكافي -  ١٩٩
-(،٥٨٥٢)المتوفى! قلاني العحجر بن أحمد بن محمد بن علي، 

بيروت.المعرفة، عالم الناشر! الكشاف،، بديل مهلبؤع 
الجرحانيعدي بن أحمد لأبير الرحال،، صعقاء في الكامل -  ٠١٢ * 

وعليالموجود، عبد أحمد ءادلا تحقيق! ■(، ٥١٢٦٥)المتوفى! 
الطبعةلبنان، يرون، العالمية، الكتب، دار الناشر! معوض، محمد 

٢١٩٩٧.

الهروياممه عبد بن ملام بن القاصم عبيد لأبي، الأموال(، كتاب، — "١ ٠ ١ 
الناشر!هراس، محمد حليل تحقيق! ه(، ١٢٦٢٤)المتوفى! البغدادي 

بتروت•الفكر، دار 

بنمحمد بن اض عبد شيبة أبي، بن، بكر لأبي، الإيمان، كتاب، —  ٦٢٠٦٢
•تحقيق، -(، ٠٠١٢٣٥)المتوفى! العبي حواصتي بن عثمان بن إبراهيم 
الطبعةالإسلامي، المكتب، الناشر! الألباني، الدين ناصر محمد 
۴١٩٨٣الثانية، 

تميمبن، عمرد بن، أحمد بن الخلل( الرحمن همد لأ؛ي، المن، كتايإ -  ١٢ ٠٣
مهديئ. تحميق،! -(، ٠٥١١^)المتوفى! الثمري الفراهيدي 
الهلال،.ومكتبة دار الناشر! السامرائي، إبراهيم ود. المخزومي، 

بنسليمّان بن اش عبد داود، أبئر بن، بكر لأ؛ي، المصاحف—،، كتابه —  ٠٦٢ ٤ 
بنمحمي. ! تحقيق؛ ، م١ه( ١ ٦ )المتوفى! جتاني الالأزدتم، الأشعث، 

الأولى،،الطبعة القاهرة، مهر، الحديثة، الفاروق الماشر! ، ءبدْ 

>ناف عبد >ن محمد بكر لأبي، الخيلانياُتح(، الفوائد) كتاب، الكتاب،! —  ١٢٠٥



-(،٠٣٥٤)المتوض؛ البراز الشافعي البغدادي عبدزيه بن إبراهيم 
الجوزي،ابن دار الناشر الهادي، عبد أسعإ كامل حلمي ت تحقيق 

٣١٩٩٧'\ا1اه_ الأولى، الطمن الراض، عودة، ال
كاباض عبد بن لممهلفى والفنون، الكتب، أمحامي عن الظنون كثف، _ ٢  ٠٦

حليفةالحاج أو حليفة حاجي باسم المشهور هلنعليني الفحلبي 
٣١٩٤١بغداد، المشي، من الماثر: ^، ١٠٦٧)المتوفى: 

إبراهيمين محمد بن لأحمد القرآن، ير نفعن والبيان الكشف، ء ٢  ٠٧
بنمحمد أبي تحقيق: ^، ٤٢٧)المتوفى: إسحاق أبي الثعلبي، 
التراث،إحياء دار الناشر: عدي، ل النظير وتدقيق: مراحعة عاشور، 
،؛.٢٠٠٢-٨٤٦٦الأولى الطعة لبنان، بيروت، المربي، 

بنثابت بن علي، بن أحمد بكر لأبي الرواية، علم في الكفاية - ٢  ٠٨
أبيتحقيق: ؛ه(، "٢٦)المتوفى: البغدادي الخطيب، مها.ي بن أحمد 

المكتبةالناسر: الملأوي، حمدي ؤإبراهيم ورقي، العيدالله 
المنورة.المدينة الخالية، 

الدينحمال القمل أبي على، بن مكرم بن لمحمد الرب،، لمان ء ٢ ٠ ٩ 
-(،٠٧١١)المتوفى: الإفريقي الرؤيفعي الأنماري منغلور ابن 

ه.١ ٤ ١ ٤ الثالثة، الخلبعة بيروت، صادر، دار اكاثر: 

)المتوفى:القطان حليل بن لمناع القرآن، علوم في باحث، - ٢١٠
الثالثةالطيعة والموزيع، للنشر المعارف، زكتبة الماشر: ^، ١٤٢٠

قيسبن سفيان بن عبيد بن محمد بن الله عبد بكر لأبي التمتين، - ٢ ١ ١ 
)المتوفى:انمنيا أبي بابن المعروف، القرشي الأموي المغدادي 

ابندار الناشر: يوسم،، رمضان حير مهمحمد تحقيق: (، ٠٠٢٨١
م١٩٩٧٠ه_١٤١٨الأولى، الطبعة: لبنان، بيروت، جزم، 



بنمحمد بن الله لنصر والشاعر، الكاتب أدب في ال-ائر المثل — ٢  ١٢
الدين،صماء الفتح، أبو الجزري، الثساني، الكريم عبد بن محمل 

محمدت تحقيق -(، I٠٦٣٧ )المتوفى الكاتبح الأثير بابن المعروف 
والنشر،للطباعة العمرية المكتبة التاثرت الحميد، عبد الدين محي 

١ه.٤ ٢ ٠ ، بيروُت، 

ء-لي،بن شعيب بن أحمد الرحمن همد لأبي السنن، من المجض - ٢  ١٣
أبوالفاح عبد تحقيق: -(، ٥٣٠٣)التوفي: المائي الخراماني، 

الثانية،الهلبعة حلما، الإسلامية، المهلبوءا>>تا مكتبا الناشر: غدة، 

أبيبن علي انمين نور الحسن لأبي الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع - ٢ ١ ٤ 
اكينام حتحقيق: -(، ٥٨٠٧)المتوفى: الهيثمي سليمان بن بكر 

.٢١٩٩٤— ٥١٤١٤القاهرة، القدسي، مكتبة الناشر: القدسي، 
بنالحليم عبد بن أحمل. العباس أبو اكين لتقي الفتاوى، —مجمؤع ٢١٠

بنالرحمن عبد تحقيق: —(، ٥٧٢٨)المتوفى: الحراني تيمية 
الممحفالهلماعة فهد الماللثا مجمع الماسر: قامم، بن محمد 

٠٥ ١٩٩٥—  ٥١٤١٦المعودية، النثوية، المدينة المريفج، 

نرقبن يحثى الدين محثي، زكريا لأبي، المهذب، شرح المجموع -  ٢١٦
الفكر.دار الناشر: (، ٥٦٧٦)المتوفى: النووي 

فيسبن سفيان بن عبيد بن محمد بن اش عبد بكر لأبي المحتقرين، - ٢  ١٧
)المتوفى:الدنيا أبي بابن العروق، القرشي الأموي البغدادي 

ابندار الناشر: يوسم،، رمضان حير محمد تحقيق: (، ٥٢٨١
.٢١٩٩٧-٥١٤١٧الأولى، الطبعة لبنان، بيروت،، حزم، 

عبدبن الحسن محمل. لأ؛ي، والواعي،، الراوي بين الفاصل الحديث، — ٢  ١٨
•تحقيمح، -(، ٥٣٦٠)المتوفى؛ الفارسي الرامهرمزي حلاد بن الرحمن 

الطبعةبيرويته، الفكر، دار الماشر: الخملمجا، عجاج محمد د. 
٥١٤٠٤الثالثة، 



بنالحق عيد محمد لأبى العزيز، الكايب مير تمفى الوجيز المحرر ء ٢ ١ ٩
المحاربيالأندلسي ععلمة بن تمام بن الرحمن عبد بن غالب، 

محمد،الشافي عبد لام العبد تحقيق! -(، ٥٥٤٢)المتوفى! 
_الأولى الطعة بتروت، العلمية، الكتب، دار الاثر! 

للدكتور!التسعة، الكتب، حلال، من القران نزول أسباب في المحرر - ٢ ٢ ٠ 
المودية،الجوزي، ابن دار الماثر! المزيني، سليمان بن حالي 

;.٥١٤٢٩الثانية، الْلبعة 

اضعبد لأبي الوتر، وكتاب رمضان وقيام الليل قيام مختممر -  ١٢٢
!احتمرها، آه( ٩ ٤ )المتوفى! المروري الحجاج بن نصر بن محمد 

فيملأكادمي، حديث، المائر! القريزي، علي بن أحمد الملامة 
خ*؛اه_خخهام.الأور، الهلبعةياكتان، أياد، 

مومىبن علي بن المتن بن لأحمد الكرى، السنن إلى المدخل -  ٢٢٢
;(،٥٤٥٨)المتوفى! اكهقي بكر أبي الخراساني، الحنزوجردي 

الخلفاءدار الماثر! الأعفلمى، الرحمن ضياء محمد د. تحقيق! 
الكويت،.الأسادمي، لكتاب 

ينمحمد الحاكم اض عبد لأيي الإكالمل، كتاب إلى المدخل -  ٢٢٣
العلهمانيالضبي الحكم بن نعيم بن حمدليه بن محمد بن اف همد 
فوادد. تحقيق! ، ه( ٤ ٠ ٥ )المتوفى! البيع بابن الحروف ابوري الني
الإّكناو.رية٠الدعوة، دار الماسر! أحمل.، النعم عبد 

بنهمتي  uiمحمد بن اف همد بكر لأبي والكفارات، المرض -  ٢٢٤
الدنياأبي باين المعروف المرسي الأموي البغدادي قير بن سفيان 

اكارالماثر! المدوي، الوكيل عبد تحقيق! -(، ٠٢٨١)المتوفى! 
;.٥١٤١١الأولى، الهلبعة بومباي، الملقية، 

ينمحمد الحاكم عبداض لأبي المحيحين، على التدرك  ٢٢٥
العلهمانيالضي الحكم بن ثعيم بن حمدؤيه بن محمد بن اض عبد 



تتحقيق ، ه(  ٤٠٥)المتوفى! البيع بابن المعروف النسابوري 
بيروت،العالمية، التنم_، دار الماثر: عمنا، القادر عبد مصطفى 

.٢١٩٩٠)ا؛)ه_ الأور،الفة
،-( ٠٥٣ لأ I )المتوفى \ذورث؛\ني هارون بن محمد بكر أبي ند م~  ٢٢٦

الماهرة،قرطبة، مؤسسة الناثمرت يماني، أبو عالي أيمن تحقيق! 
1ا؛اه.الأولى، الطبعة 

البصريي الهلي.الالجاروي بن داود بن ان ساليمسداود أبي ند م—  ٢٢٧
التركي،المحس عبد بن محمد د. ت تحقيق —(، ٥٢٠٤ت )المتوفى 

.٢١٩٩٩- ه ١٤١٩الأولى، الهلبعة مصر، هجر، دار ت الناشر 
همدبن بجرام بن الفضل بن الرحمن عد بن اف همد محمد أبي ند م-  ٢٢٨

•تحقيق ، لإه( ٥ ٥ )المتوفى. مرقتدي الالتميمي الل.ارمى الصمد 
والتوزيع،للنشر المغني دار الناثر؛ الداراني، أسد مليم حين 

.٠٢٢ ٠ ٠ )ه_ ٤  ١٢الأولى، الطعة السعودية، 
بنإبرامم بن إسحاق يعفوب، أبي راهويه، بن إسحاق ند م-  ٢٢٩

د.تحقيق؛ (، ٥٢٣٨)المتوفى؛ المروري الحنفللي إبراهم بن مخلد 
المدينةالإيمان، مكتبة النامر؛ الثلوسي، الحق عبد بن الغفور عبد 

.٢١٩٩١الأور، الملمة المررة، 
)المتوفى؛الثيباني أمحي بن هلال بن حنبل بن أحمد الإمام ند م-  ٢٣٠

وآخرون،مرثي، وعائل الأدتازوط، شعيب تحقيق؛ ، لإه( ٤ ١ 
ةمومحالناسر؛ التركي، المحن عبد بن ادثه عبد د. ا؛ إشراف

٢٢٠. ٥١٤٢١الأولى، الطعة الرسالة،  ٠١.
اللهعبيد بن عيسى بن الزبير بن اغ عد بكر لأبي الحميدي، مد -  ٢٣١

تحقيقأه(، ١٩)المتوفى؛ المكي الحميدى الأسدي القرشي 
ق،دمالسقا، دار الناسر؛ الداراني، أمحي ليم حمحسن وتحريج؛ 

١٢١٩٩٦الأولى، الهلثعة محوئيا، 



اللحميمطير بن أبوب بن أحمد بن لمالمان الثامسن، مسند -  ٢٣٢
بنحمدى ت تحقيق •اُمه(، ت )المتوقي \لطبر\ني القاسم أبي الشامي 

الطبعةبيروت، الة، الرّسمومة ت النامر لمي، العبدالمجيد 
.٢٠١٩٨٤الأولى، 

هآ،اض رمحول، إلى العدل عن العدل بتفل المختصر الصحيح المسند _  ٢٣٣
•)المتوفى ابوري النييري المالحز أبي، الحجاج بن لم لم

الترايث،إحياء دار ت الناشر الباقي، عبد فواد محمد تحقيق؛ .(، ٥٢٦١
محروت•العربجا، 

بنأحمد نعيم لأبي لم، مالإمام صحثح على المخرج المسند ّ  ٢٣٤
الأصثهانيمهران بن موسى بن إّحاقا بن أحمد بن الله عبد 

عيلا إسسمسحن محمد حسن محمد تحقيق؛ ؟(، ٠٤٣*)المتوفى؛ 
الطبعةلبنان، بيروت، انملمية، الكتب، دار الناثر؛ الشافعي، 

تماا؛اه_آ-ههام.الأولى، 
)المتوفى؛البغدادي الجوهري عبيد بن الجند بن عالي ند م_  ٢٣٥

بيروت،نادر، ة موسالناثر؛ حيدر، أحمد عامر تحقيق؛ (، ١٥٢٣٠
.٢١٩٩٠«ا؛اه_ الأولى، الطبعة 

Criإبراهيم بن محمد بن الله عبئ شيبة أش بن بكر لأبي الخد، -  ٦٢٢'
بنعادل تحقيق؛ .(، ٠٢٣٥)الموفى؛ الخبي حوامتي بن عثمان 
الوطن،دار الناثر؛ الزدل.ي، فريد بن وأحمد الخزاري، يوسم، 

•٢١٩٩٧الفةالأولمح،، الرياض، 
الشاشيمعقل بن سريج بن كليب، بن الهيثم سعيد لأبي الخد، -  ٢١٠١^

الأة،نين الرحمن محفوظ تحقيق؛ .(، ٥٣٣٥)الموفى؛ المنكثي 
الأولى،الطبعة المنورة، المدينة والحكم، الملموم مكتبة الماشر؛ 



أمدبن هادل بن حنبل بن محمد بن أحمد اض عبد لأبي المند، — ٢ ٣ ٨
وعائلالأوناوومحل، شعيب I تحقيق -(، ٠٢٤١)المتوفى الشيثاني 

،التركي المحن عبد بن الله عبد د• إسراف واحرون، مرسد، 
.٢٠٢٠٠١الأولى، الئ الرسالة، ة ءؤّازثر: 

أسدبن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد اض عبد لأبي المني، -  ٢٣٩
الناثر!شاكر، محمد أحمد تحقيق! ■(، ٠٢٤١رالمتوفى! الثيبانى 

.٢١٩٩٥اُا؛اه- الأولى، الْلبعة القاهرة، الحديث،، دار 
;>،يى بن بمك، بن المئك، بن بن أحمد يعلى لأبي الممني، - ٢ ٤ ٠ 

سليمحين ت تحقيق ، -( ٠٠٣ ^١ )الموفى! الموصلي التميمي هلال 
الأولى،الطبعة دمشق، لتراث،، لالمأمون( دار الناشر! أسد، 

٠٢٠١٩٨٤
بنالعباسي بن ادرين بن محمد الله عبد أبي للشافعي ند، اله ٠٢٤١

الفرشيرالمهللي مناف عبد بن المعللبا عبد بن شام بن ءثم.اوا 
بيروت،العلمية، الكتب، دار الماثر! .(، ٥٢٠٤)المتوفى! المم؛ 

بنحبال، بن لمحمد الأءهلار، فقهاء وأعلام الأمصار علماء مشاهير -  ٢٤٢
اليتيالدارمي حاتم أبي التميمي ننبد، بن معاذ بن حثانا بن أحمد 

دارالناثر! إبراهيم، على مرزوق تحقيق! ، -( ٥٠٣ ٤ )المتوفى! 
-اه  ٤١١الأولى الطبعة المنصورة، والتورع، والشر للطثاعة الوفاء 

٢١٩٩١.

الدينشهاب، العباسى لأبي ماحه، ابن زوائل. في الزجاحة مصاح — ٢٤٣
عثمانبن، قائماز بن، سليم بن إسماعيل بن بكر أبي بن أحمد 

مهممدتحقيق! -(، ٠٨٤٠)المتوفى! الشافعي الكتاني البوصيري 
الناتئة،الهلبعة بيرويتح، العربية، دار الناشر! الكثناوي، المنتقى 



بناف عبد شيبة أبي بن بكر لأبي والاثار، الأحادث في المهنف - ٢  ٤٤
■،،٠٢٣٠ت )المتوفى العبي حوامحتي بن عثمان بن إبراهيم بن محمد 

الرياض،الرثد، مكتبة الناشر! الحوت، يوسف كمال تحقيق؛ 
^١٤٠٩الأولى، اتجة 

اليمانيالحميري ناغ بن همام بن الرزاق همد بكر لأبمح، —المصنف،  ٢٤٠
الأعنلمي،الرحمن حسيب تسق؛ ، -، ١٠٢ ١ )المتوفى؛ المنعاني 

.٥١٤٠٣الثانية، الفة الهد، العلمي، المجلس الناشر: 

بنأحمد المقل لأبي الثمانية، انيد المبزوائد المالية المطالب، .  ٢٤٦
^،٨٥٢)المتوفى؛ المقلأني حجر بن أحمد بن محمد بن علي 

سعود،بن محمد الإمام لجامعة مت، قد علمية رّسالة ( ١٧)تحقيق؛ 
دارالماشر؛ الثثري، المزين عبد بن ناصر بن معد د• تنسيق؛ 

١ه.٤  ١٩الأولى، الهلثعة المودية، الغسث،، دار الماصمة، 

بنمد بن محمد بن اض شد بكر لأبي والمر3،، والرعد المطر - ٢  ٤٧
الدنياأبي بابن المعروفج القرشي الأموي البغدادي قيس بن سفيان 

ٌكالوعمحمطو طارق وتخريج؛ تحقيق آه(، ٨١)المتوفى؛ 
الطبعةالودية، الأمام، الجوزي، ابن دار الماشر؛ المودي، 

م١٩٩٧٠ه_١٤١٨الأولى، 
)المتوفى؛الدينوري نتيبة بن لم مبن اف عبد محمد لأبي العارف، — ٢  ٤٨

المامةالمرية الهيئة الماشر؛ عكاشة، ثروت تحقيق؛ -(، ٠٢٧٦
.٣١٩٩٢الثانية، الطبعة القاهرة، للكابح، 

بنالحسين محمد أبي المنة، لحيي القرآن، ير نففي التنزيل معالم .. ٢٤٩
محمدوتخريج تحقيق تحقيق؛ ، ه(  ٥١٠المتوفى؛ ) البغوي عود م

الحرش،الم موسليمان صميرية، حمعة وعثمان المر، اض عبد 
ه_١٤١٧ارابعة، الفة والخوض، للنثر طيبة دار الماشر؛ 
٣١٩٩٧.



يمي
منظوربن اف عبد بن زياد بن بحيى زكريا لأبي القرآن، معاني -  ٢٥٠

المجاني،يوسف أحمد I تحقيق ، "آه( ٠ ٧ ت )المتوفى الفراء الديلمي 
دار٠ المامر الثليي، إمماعيل المتاح وعيد الجار، علي ومحمد 
•لأولى ا الهلبعة مصر، والمرحمه، للتأليف المصرية 

تللدكتور المصارى، مع . الرسول عقدها المي الصالح معاهاوات -  ٢٥١
(٢٤العدد)لالمات7 التربية كلية نجلة ز، صكيان حام 

سدلمدكتور: الكريم، القرآن لألفاظ المزمل الاشقاقي العجم -  ٢٠٢
الأولى،العلمعة القاهرْ، الأدابج، مكتبة الماثر؛ جبل، حسن حن 

٢٠٢٠١٠.

اللخميمطير بن أيوب بن أحمد بن ليمان لالأومهل، المعجم -  ٢٥١٠
تحقيق•-(، ٠٣٦٠)المتوفى؛ الهلبراني القاسم أبي النامي، 

الحسيني،إبراهيم بن المحن وعبد محمد، ن الله عوض ن رق '٥٧
القاهرة.الحرمين، دار المامر؛ 

بنالعزيز عبل• ن محمد بن الله عبد القاسم لأبي المُحابة، معجم — ٢٥٤
•حفيق ، ٣ه( ١ ٧ )المتوفى! البغوي شاهشاه ن مابور ن النز؛ان 
البيان،دار مكتبة المامر؛ الجكني، محمد بن الأمين محمد 

.٠٢٠٢٠ ٠ الأور، الطبعة الكويت، 
اللخميمجْلير بن أيوب بن احمي• بن ليهان لالكبير، المعجم —  ٢٥٥

بنحمدي تحقيق؛ (، ٥٣٦٠)المتوقي؛ الهلبراني القاسم أبي الشامي 
العلبعةالقاهرة، تيمية، ان مكتبة المشر؛ دار الملقى، الجيد عبد 

الثانية.

الرازيالقزليني زكرياء بن قارص بن لأحمد اللغة، مقاييس معجم -  ٢٥٦
هارون،محمل■ الملام عبد تحقيق؛ (، ٥٣٩٥)المتوفى؛ الحين أبي 

.٢١٩٧٩هبمماه_ الفكر، دار الماشر؛ 



موسىبن علي بن ين الحبن لأحمد والأنار، السنن معرفة -  ٢٥٧
-،،٠٤٥٨ت )المتوفى الميهقي بكر أبي الخراساني الحننزجردى 

الدراساتجامعة الناثرون; قالعجي، أمتن المعطي عبد تحميق; 
وداربيروت، دمشق، قتيبة، ودار باكستان، كراتشي، الإسلامية، 

الطبعةالقاهرة، المنصورة، الوفاء، ودار دمشق، حلب، الوعي، 
.٢٠١٩٩١،;- ١٤١٢الأولى، 

بنإمحاق بن محمل. اف عبد لأبى منيه، لأبن المحابة معرفة —  ٢٠٨
د.تحقيق; ^، ٣٩٥)المتوفى; العبدي منيه بن يحيى بن يحمد 
العربيةالإمارات جامعة مطبوعات الناثر; صبري، حن عامر 

م.٢٠٠٥هJ_١٤٢٦الأور، الهلعة المتحدة، 
بنمحمد بن إمحاق بن محمل• اض عبد لأب الصحابة، محرفة —  ٢٠٩

حنعامر تحقيق; -(، ٥١٣٩٥)المتوفى; العبدي منيه بن يحيى 
العلبعةالمتحدة، العربية الإمارات جامعة مطبوعات الماشر; صبري، 
الأولى،

بنإسحاق بن أحمل. بن اف بد بن أحمد نعتم لأبي الصحابة، —معرفة ٢٦*
بنعادل تحقيق; .(، ٥٤١٣٠)المتوفى; الأصبهانى مهران بن مومى 

العلبعة;الرياصى، للنشر، الوطن دار الماشر; العزازي، يومف، 
الأولى

أبيالدين لثمي والأعمار، العلبقات على الكبار القراء معرفة —  ٢٦١
)المتوفى;الذهبي نائمان بن عثمان بن أحمد بن محمد اض عبد 

UWIA ، ;١٤١٧الأولىالطبعةالعالمية، اصب، دار الماشر_ْ
٢٠١٩٩٧.

تفيعمرو أبي الرحمن عبئ ين لعثمان الحدين،، علوم أنواع معرفة -  ٢٦٢
نورتحقيق; (، ٥٦٤١٣)المتوفى; الملاح بابن المعروف، الدين، 

.٣١٩٨٦—٥١٤٠٦صوريا، الفكر، دار الناشر; عتر، الدين 



^^ةِوصبسج

القوي،الفارسي جوان بن سفيان بن ليعقوب والتاريخ، المعرفة —  ٢٦٣
العمري،صياء أكرم ت تحقيق _(، aYUU)المتوفى! يوسف، أبي 

 I٢١٩٨١الئانية الهلبعة ، ييروُت، الرمالة، مؤسسة الناشر.

بالولاءلمي الأمحهمي ال وافد بن عمر بن لمحمن. المغازي، —  ٢٦٤
مارسدنتحقيق! ، آه( ٠ م\ I )المتوفى الواقا.ي أبوعبدافه، المدني، 
ه*أاه_اكالثة، الaلبعةبيروت، الأءاإ٠ى، دار الماثر; جونس، 
٢١٩٨٩.

منالإحياء في ما تخريج في الأسفار، في الأسفار حمل عن المغني -  ٢٦٥
عيدين؛>، المئبن الرحيم عجل الدين ;.ين الفضل لأبي الأحجار، 
الماشر:ه(، ٨٠٦)المتوفى: العراقي إبراهيم بن بكر أبي بن الرحمن 

.٢٢٠ ٠٥الأولى، لنان، بيروت، حزم، ابن دار 
بنأحمد بن محمي. اض عبن، أبي الدين لشمس الضعفاء، في الغتي -  ٢٦٦

الديننور د. تحقيق: لأه(، ٤٨)المتوفى: الن.هي قايمِاز بن عثمان 
عتر.

للدكتورر، والفوالتدبر والأستنباتل والتأويل التمسمير مفهوم —  ٢٦٧
للنشرالجوزى ابن دار الناشر: الطيار، ناصر بن سليمان بن عد مسها 

)ه. ٤٢٧الثانية، الهلبعة السعودية، والتونع، 
سليمانبن اعد مللدكتور التمسير، وأصول القرآن علوم في مقالأيتؤ —  ٢٦٨

الماآن>-ة،اسايتح للدر تف مكة الحد>ث،، دار : الناشم ، الهلمار
هآة)ه.الأولى، الفة 

بناش همد بكر لأ؛ي، طالب، أبي بن علي المؤمنين أمير مقتل -  ٢٦٩
القرشيالأموي البغدادي قيى بن سفيان بن عبيد بن محمل 

إبراهيمتحقيق: آه(، ٨١)المتوفى: الدنيا أبي بابن المعروف 
-٥١٤٢٢الأولى، الملبعة دمشق، البشائر، دار الماشر: صالح، 
٢٢٠٠١.



اللخسمطير بن أيوب بن أحمد بن لسليمان الأخلاق، مكارم -  ٢٧٠
دارالناشر! -(، ٥٣٦٠)المتوفى؛ الفرانى القاسم أبي الشامي، 

الأور،اتجة لبنان، بيروت، الكبالس، 

أحمدبكر أبى بن الكريم عبد بن محمد الفتح لأبي والمحل، الملل -  ٢٧١
الحلبي.مؤسسة الناشر! ، ه( ٥٤٨)المتوفى! الثهرمتاني 

الزرنانيالعظيم عبد لمحمد القرآن، علوم في العرغان مناهل -  ٢٧٢
وشركاء،الحلي اuبي عيسى مطبعة الماشر! ه(، ١٣٦٧)الموفى: 

الثالثة.الطبعة 

بنالحميد عبد محمد لأبى 'حميل.، بن عبد مسند من المنتخأ>ب< ١  ٢٧٣
)الموفى!والإعجام بالفتح الكثي له! ؤيقال الكني نصر بن حميد 

خليلمحمل ومحمود السامراتى، البدري صبحي تحقيق: أه(، ٤٩
-٥١٤٠٨الأولى، الهلثحة القاهرة، السنة، مكنة الماشر: المعيدى، 

-٣١٩٨٨.

الجارودبن علي بن الله عبد محمد لأبي الخا-ة، المسنن من المتقى —  ٢٧٤
عمراض عبد تحقيق! ٣^(،  ٠٧بمكة)الخوفي: المجاور الميسابوري 
الهلبعةبيروت، الثقافية، الكتاب ة مؤّالماشر: البارويي، 

الأول

أبيبن بن-ليمان بكر أبي بن علي الدين نور المحن لأبي المنتقى، - ٥^١٢ 
صالحأحمد حين د. تحقيق: (، ٥٨٠٧)الموفى: الهيثمي بكر 

المدينةالمئوية، يرة والالمة خدمة مركز الماشر: الباكري، 
.٣١٩٩٢-٥١٤١٣الأولى، اظثعة الخورة، 

ابنالخير أبي الدين لممس الطالبين، ومرشد المرنين منجد - . ٢٧٦
دارالناشر! (، ٥٨٣٣)الموفى: يوسم، بن محمد بن معحمل. الجزري 

الأولىالطبعة اللمبة، الكت_، 



عبدبن فهد ت لاJاJكتور ير، التغفي الحديثة العقلية المدرسة منهج —  ٢٧٧
العلبعةالرمحالة، موصة ت الناثر الرومي، ان سليمسبن الرحمن 

م'1اه_مآخا،ام.الثانية، 
الجوزيمحمد بن علي بن الرحمن عبد الدين لجمال الموصوعايتح، -  ٢٧٨

الناشرتعثمان، محمد الرحمن عبد I تحقيق -(، ٠٥٩٧•' )المتوفى 
الأولى.الهلعة المحسن، عبد محمد 

المدنيالأصبحي عامر بن ماللث، بن أنس بن مالك الإمام مومحتأ -  ٢٧٩
•عبي فواد محمد وتعاليق وتخريج تحقيق -(، ٥١٧٩ت )المتوفى 

^١٤٠٦لبنان، بيروت، العربي، التراث إحياء دار الناشر: الباقي، 
-٢١٩٨٥.

رسالةير، التغفي الإسرائيالياث، رواية من ه المحابة موثق، -  ٢٨٠
قمباصمد، محمد بنتا نور للباحثة: معلبوعة، غير ماحستير 

القرى،أم حامعة الدين، وأصول الاّعوة كلية والسمنة، الكتاب 

بنمحمد بن أحمد النخاس جعفر لأبي وح، والمنالناسخ -  ٢٨١
د.تحقيق: ٨'٢٣ه(، )المتوفى: النحوي المرائي يونس بن إسماعيل 

الهلبعةالكويتا، الفلاح، مكتبة الناشر: محمد، لام العبد محمد 
الأولى،

بنأحمي. القفل لأبي الأذكار، أحايين، تخريج في الأفكار نتائج -  ٢٨٢
.(،٠٨٥٢)المتوفى: قلاني العحجر بن أحمد بن محمد بن علي 

العلبعةكثير، ابن دار الناشر: لفي، الالمجيد عبد حمدي تحقيق: 
م٢٠٠٨٠ه_١٤٢٩الثانية، 

لأبيالأثر، أهل ممهللح في الفكر نخبة توصيح في النفلر نزهة -  ٢٨١٢
قلانيالعحجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل 

مطبعةت شّر النا عتر، الدين نور ت تحقيق —(، ٠٨٥٢ت )المتوفى 
.٢٠٢٠٠٠اكال!ة، الفةدمشق، الصباح، 



خليل،أحمد يد للوالقرآن، المقدسة الكتب فى ير النفنشاه .  ٢٨٤
الأولى،الفة الاشدرية، ليشافة، الشرفية الوكالة الماثر: 

١٩٥٤.،

تخريجفي الألمعي بغية حاميته مع الهداية لأحاديث الراية نصب —  ٢٨٥
محمدين يوسم، بن الله عبد محمد أبو الدين حمال الزيلعى، 

التنوري،يومف محمد ! للكتاب، قدم .(، ٠٧٦٢ت )المتوفى الزيالعي 
كتاب،إلى المتجاز، الديوبتدى العزيز عبد الحاشية! ووضع صححه 
محمدتحقيق؛ الكاملفوري، يوسف، محمد أكمالها ثم الحج، 
القبلةدار لبنان، بيرورّتج، والنثر، للهلباعة الريان مومة عوامة، 

-ه ١ ٤ ١ ٨ الأولى، الهلبعة مودية، الحدة، الإسلامية، للثقافة 
٢١٩٩٧.

ناصرمحمد الرحمن عبد لأبى الغرانيق، قصة ف، لتالمجانيق نصط —  ٢٨٦
الألبانيالأثقودرى بن'آدم نجاتي بن نوح الحاج بن الدين 

الثالثة،الطعة الإّلأمي، اضاالماثر: ^، ١٤٢٠)المتوفى: 

العنيدالجهمي المرئي على معيد بن عثمان سعيد أبي الإمام نقض —  ٢٨٧
بنسعيا بن عثمان سعيلس لأبي التوحيل.، من النه على افترى فيما 

التاسر!-(، ٠٢٨٠)المتوفى؛ جتاني الارمي الد معيد بن حالي 
الألمعي،حن بن رشيد تحقيق؛ والتونيع، للنشر الرشد مكتبة 
الأولىالطعة 

حبم،بن محمل. بن محمد بن علي الحز لأبي، والعيون، النكت، —  ٢٨٨
ؤتحقيق -(، ٥٤٥٠المJوفى؛ ) ورئي بالما هير ال البغدادي، البصري 

العلمية،الكتب، دار الناسر؛ الرحيم، عبد بن المقصود عبد بن اليد 
لبنان.، بيروينن، 

عادايتن،الأبي الدين لمج-د والأثر، الحدين، غريب، في النهاية -  ٢٨٩



^^صب_ري
النسازالكريم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك 
أحمدطاهر تحقيق! —(، ٥٦٠٦رالمتوفى! الأيير ابن الجزري 
العالمية،المكتبة الناثر! الهلناحى، محمد ومحمود الراوي، 
٣١٩٧٩ا<ا<"ااه_ بيروٍت،،

للحكيمنية، المالنسخة الرسول، أحاديث، معرفة في الأصول نوادر -  ٢٩•
،ادر النه دان ! الناس تكلة، محمد مة. تء ! نحفت,^، ٢٨٥)التمذء؛ 

الأورام؛اه_،ا،آم.الطعة:
مكتبةالناثر! طاهر، لمحمد رين المفطبقامحت، في السانرين نيل - ٢ ٩ ١ 

اآ؛اه.بباكان، القرآن دار اليمان، 

محمدبن لإسماعيل المصنفين، وآثار المؤلفين أسماء العارفين هدية —  ٢٩٢
اJاثر!ه(، ١٣٩٩)الموفى! البغدادي الباباني ساليم مر بن أمين 
استانبولالبهية مطبعتها في الجاليالة المعارف، وكالة بعناية طع 

العربيالترامحث، إحياء دار بالأومت،! طبعه وأعادمحتج ، ٣١٩٥١
•لبنان ، يرورث، 

بنسفيان بن عبيد بن محمد بن اش عبد يكر لأبى الجنان، هواتف —  ٢٩١"
)المتوفى!الدنيا أبيي بابن المعروف، القرمي الأموي البغدادي قيس 
الإسلامي،المكتب، الناثر! الزغالي، محمد تحقيق! ^، ٢٨١

.٢٠١٩٩٥ه_ ١٤١٦الأولى، اممعة 
بنأحمد بن علي الحس لأيبب العزيز، الكتاب، ير نففي الوجيز -  ٢٩٤

؛ه(، ٦٨)المتوفى! الشافعي ابوري النيالواحل.ي علي بن محمد 
دمشق،القلم، دار الناثر! داوودي، عدنان صفوان تحقيق! 

ه.١ ٤ ١ ٥ الأولى، الهلبعة ، ؛يرومحت، 

بنأحمد بن علي الحس لأبي المجيد، القرآن تفسير ش الوميعل -  ٢٩٥
^،٤٦٨)المتوفى! الشافعي ايوري النيالواحل.ي علي بن محمد 



د•معوض، محمد وعلى الموجود، عبد أحمد عادل ت وتعليق تحقيق 
الرحمنعبد د. الجمل، الغني عبد أحمد د. صيرة، محمد أحمد 

اوكت_إدار الناثر: الفرماوي، الحي عبد د. وقرظه: قدمه عويس، 
.٣١٩٩٤ها؛اه_ الأولى، الهلثعة لمان، بيروت، العلمية، 

الحسنيأحمد بن النه عبد بن لعلي الممهلفى، دار بأحبار الوفاء وفاء -  ٢٩٦
-(،٠٩١١)المتوفى: المهودي الحمن أبو الدين نور الشافعي، 

^١٤١٩الأولى الطعة يرون، العلمة، الكب دار الماثر: 
قيسبن سفيان بن عبيد بن محمد بن اممه عبد بكر لأبي اليمين، -  ٢٩٧

)المتوفى:الدنيا أبي بابن المعروف القرشي الأموي البغدادي 
ائرالبدار ٠ الناسر ورمي، المحمل مسين ا يتحقق. ، ه(  ٢٨١

الإسلأمة.

التفسير.أهل ملتقى السكبوتية، الشباكة -  ٢٩٨
الشاطبي.معهد بمولمر الوصفية البيانات قاعدة _  ٢٩٩

الشبكةالإلكترونية، العرب وصال مكتبة المقدس، الكتاب —  ٠٢٠٠
العنكبوتية.





الموصوعاتفهرس - ٦

٧٣٣. .................عه الصحابة عصر في التفسير سيان الثاني! الفصل 

٧٣٥,ه المحاية عند التمر ممادر الأول؛ المحث، 

٧٣٧نمهد 

٧٣٩. .................الصحابة عنله التمر عمائر أنواع الأول! المطلب 

٠..........الخالصة القلية المادر الثاني: المعللب  ٠......؛ ٠  ٧٤٣. ...٠

٧٤٣الموي الشتر أولا: 

٠... .٠٠.......النوى الضير المقصود ت لأولى ا المالة  ٠  ٧٤٥.. ..٠

٧٤٦... .....ه قائله إلى بالفلر النوى التمر أنواع الثانية: المسألة 
٧٠١.... ......نهي المحابة تفسير في حكما المرفؤع الئالثة: المسألة 

٧٥٣. ..................التفسير في بعضهم عن ه الصحابة رواية : ثانثا

٧٥٤. التفسير في بعمهم عن نهي الصحابة رواية أنواع الأولى• المسألة 
٧٥٩التفسير في بعمهم عن ه، الصحابة رواه ما مقدار الثانية: المسألة 

٠٧٦ .٠ ٠ ٠ ١ . ٠ ١ .١ . .......٠ التفسير فى التابعين عن ؛ه الصحابةرواية : ثالثا



^^اسزدصفت؛ج

٧٦١التاُعين عن التفسير رواية في نهق الصحابة طريفة الأولى* المسالة 
٧٦٣. التفسير في التابعين عن ,فؤي الصحابة رواية مقدار ت الثانية المسألة 

٧٦٥. ....................الحالمة المادرالاسدلالية الثالث: الخطلب 

٧٦٥بالقرآن القرآن تفسير أولا: 

٧٦٧بالة القرآن نفير : 'اتا

٧٦٨المنة مصطلح تعرش على بناء بالمنة التفسير أمام الأولى• المسألة 
٧٧٠. .....بالة القرآن تمر في ه الصحابة >يقة الثانية: ال1لة 
٧٧٧^،الصحابة نفير في يالمة القرآن تمر لتحديد ضوابط الثالثة: الخمألة 
٧٨٢بالمنة القرأن نفير في نه الصحابة عن المروى مقدار الرابعة: الخألة 

٧٨٤. ............................والاجتهاد بالرأي القرآن نفير ث\ه• 

٧٨٤....... .....والاجتهاد بالرأي باشر المقصود الأولى: المألة 
حضورفي هنت الصحابة من الممسير في الجتهل.ون الثانية: المسالة 

٧٨٦المى^ 

القرآنير نففي ه الصحابة عن الروي مقدار الثالثة: المسألة 

٧٩٥والاجتها؛. بالرأي 
٧٩٩. .....ؤ. .....القلوالأتلأل ين استركة الصادر ساراع: 

٧٩٩القرآن؛التارخ تفسير أولا: 
٨٠٠المقصود؛اشير؛الارح الأولى: الخالة 
٨٠٤يه الصحابة عند التفسير في وأثرها التاؤيخية الأحداث الثانية: الخالة 
٨٠٤تمهيل.: 



٨٠٧. .........................الخامة ز عادات لأول: 

٨١١الهجرة قبل يمكة الملمين امحتفعاف الثانىت 

٨١١.... .......ؤ.ّ...ؤ......الخيمة ملك، المجاني إملأم الثالث: 

٨١٢....... ...................المدينة إلى مكة من الهجرة ت الراح 

٨١٤...... .....ؤ...........بّ..الكتاب بأهل الاختلأٍل الخاص: 

٨٢٠النفاق ظهور السائس؛ 

٨٢٤.... .... .... ٠٠١.. .٠١. .٠٠...الجهادفيسلافهق الساع;
٨٢٧.. ؤؤ......................ا-ه( الخدمحة)منة: صالح الئاس: 

٨١٢٠. ........................المرة مدعي الكاJابين ظهور التاّع: 

"١٢٨ . .......................به( ١ ١ نة: )ّو. التي وفاة ت العانر 
٠......ؤ......^ ١٣ِ ١ ١ نة: الردة)ّحروب عقر: الخادي  ٨٣٤ ٠٠

خهنه،الخطاب ين عمر عهد ثي الاقتصادي الرخاء عشر: الئاني 
٨٣٦_مآه(  ١٣بميم)وئ 

٨٣٨وقتله فهنع عفان بن عثمان الراشد الخليفة على الثورة عشر: الثالث، 

٨٤٦.. .....؛ه( ٠ - )٥٣ تؤم الصحابة بين الفتنة أحدايث، عشر: الراح 
٨٥٤. ............................الخوارج ظهور عشر: الخاص 

٨٦٠. .........................القا.رية }دعة ظهور عثؤر: ادس ال

٨٦٢الثقفي يوسف بن الخجاج ظلم • عقر الماع 
٨٦٣بالتاريخ التفسير في ه الصحابة عن المروى مقدار الثالثة: المسالة 

٨٦٥إمحرايل بني باحمار القرآن نفير : ثانيا



٨٦٥. .................... oULM^VLاسود الأولى: المالة 

٨٧٨. التفسير ني الإسراُيليات رواية من ه الصحابة موف الثانية! المسألة 
٨٨٢..... الكتاب؟ أهل ارن ه الصحابة كان هل الثالثة: الخالة 
٨٩١. .....الإا،ّرايليات رواية في نه؛ الصحابة طريقة I الرابعة المسألة 
٨٩٣والزاملثن خهبه العاص بن عمرو بن اش عبد حبر ت ة الخامالمألة 

بأحبارالتفسير من نهر الصحابة عن المروي مقدار السائمة المسألة 

٨٩٩إسرائيل بني 

٠....لال والامحتد النقل بين المترددة المعاير الراح; الطلب  ٠. ٠ ٠ ٠ ١ ٩٠١. .١

٠......النزول وأحوال بأسباب القرآن تفسير أولا؛  ٩٠١. ..............٠٠

٩٠٢....... الزول وأحوال بأمحثاب بالتفير اسود الأولى: المسالة 

القرآنير نففي نهق الصحابة عن المروى مقدار الثانية: المسألة 
٩٠٦النزول وأحوال بأسباب 

٩٠٩العربية باللغة القرآن نفير : ثانيا

٩١٠... .٠٠١........العربية بااالغة يالتفير المقمود لأولى: ا المسألة 

١٩١٢ العربية القرآن؛اللغة نفير في هئ الصحابة تلريقة الثانية: المسألة 
القرآننقبر في ه؛ الصحابة عن المروي مقل.ار الثالثة: المألة 

٩١٥العربية ياللغة 

٩١٧.. .....فيمن؛عل.هم نه الصحابة من المرين تأثير معالم الثاني• البحث 

٩١٩تمهيد 





١١٦٣. ....الضير ني ه الصحابة لأ/\د الإحصائية الجداول الرابع: الملحق 

٠...الضير ني ه الصحابة جميع أقوال لممث شامل إحصاء : أولا   ٠١١٦٣
٠.حكما المرمع في تجيتع الصحابة عن المروي هقدار ت ثانتا  ١١١١^. ........٠

١ ١٧٢. ١ . . ١ . . ؤ٠ ١ . .الممير في بعضهم عن ه الصحابة رواْ ما مقدار ت ثالثا 

١١٧٤••• ••••••••••الضير في التابعي عن ه الصحابة رواية مقدار ؛ رابئا
١ ٠١٧٥ .٠ ٠ ؟ . ١ ١ . بالتاؤخ التمر في نه الصحابة عن المروي مقدار ت خامسا 

١١٧٦إمرامحل بتي أحار من ه المحابة عن المروي مقدار ت ّادتا 
١ ١٧٧النزول وأحوال بأمثاب الضر في نهي الصحابة عن المروي مقدار سابعا 

١١٨١. .١ ٠ ..٠ ٠ . ٠ ١ . بالقرأن الضر في ه الصحابة عن المروي مقدار ت ثامنا 
١١٨٢. ....... ...بالة الضر في ه المحابة عن الروي مقدار ; تاّثا

١ ١٨٣. .....العربية التفسير؛اللغة في ثه الصحابة عن المروي مقدار •' عاشرا 

١ ١٨٥والاجتهاد بالرأي الضير في ه الصحابة عن المروي مقدار عشر: حائي 

١١٨٨لأ. .....ؤ.... .........ٍهز المحابة عنلّ الضير لمادر يناني رمم 

١١٨٩الخاتمة 

١١٩١البحث نتاج 

١١٩٧البحث توصيات 

١٢٠١الفهارس 

١٢٠٣ا.فهرسالآات 

١٢٤٧الأحاديث ٢-فهرس 



١٢٥٧م-سالآثار 

١٣١١..... ...............ه الصحابة من أامفسرين أبجدي مس - ٤
١٣١٧واورا-ءع المصائر _نت ٥

١٣٦٥الموضوعات فهرس - ٦




