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شهيد"•يفز ماله ذد6 فنز ت ربه - ٢ ١ 
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باك،.»الأغماو آروبم:

١٦'١٤٣و  ٦٦إ'Toو  ٢٤٤٠, ٤٦,)ه/'مآ دمشق -اربخ انظر 
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.وا 1؛ئً 

خادمهم،.القوم ررنئد وبه؛ -  ٢٣
(.٣١٣١٣٣)دمثق تارخ انظر 

ثأ؛إؤ ؤ. 

]أومهلها[،.الأمور رحتر ت ربه - ٢ ٤ 

•'٣( ٨١٥ ٤١دمشق انظر 

اعلم.اف درجث، سورا أيضا وتال ننعمر النابي عر النالم ®ومحل 
نقال!( ٤٩-  ٤٨)ص الجهاد على الحث فى الأربعين نى المؤلف رواه 

بنإبراهيم القاسم أبو أنا بأصبهان، الأديب عبداف بن الحسين ■عبداف أم أخبرنا 
علي،بن أحمد يعلى أم أنا المقريء، إبراهيم بن محمد بكر أ;و أنا مممرر، 

عن، حمين، عن علاثة، ابن عن حمين، بن عمرو ننا ([ ٢٩٠)معجمه نفى 
أربعينأمض عر حفظ »من س: اش وّود قال قال: ه;ِيرة، أبى عن مجاهد، 

عرالنالم وفصل النلناء، من القتانب نوم ثبن، ض أنر من اصب قينا خديثا 
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المصائرمن لدى نيما أر ولم درج-ين" كل نيى بنا اعلم افن درجه نبميى النابي 
الخلي.حصض بن عمرو سب موضوع والحدث سن، رواة 

حفظررمى ؛ . اش رسول نال ت نال ه عباس ابن إلى مرذوءا وباسناده 
عالماْ.فقيها القتانة توم افن ننثه حديثا أزنعيى أمنى غلى 

الأربع~-نمقدمة في يرصف بن عبداطه الأخ وألفاظه تخريجه اسوء_، وفل 
مجهول•عو ومن متروك ص من وفه ( ٢٢- ٢ • )ص الجهاد على الحث في 

نالت قال ها، اس عبابن إلى مرفوعا آهءدفج ادم وبامن
شفيعاله كتن، النثة من حديثا أزيعيى امض غلى حفظ ااس ه: اطه رسول 

آأ.القنانة يوم 
)صالمدر ننس وانغلر ( ٤١)ص البلدانيامحت، الأربعين في المرلف، رواه 

(.٤٤-  ٤٣)ص عدم آخران لفظان وله ( ٢١
قالال: قه، ماللت، بن أنس إلى مرفوعا آةئِفب وباناده 

افنرجة بذللئ، نربي حديثا أزنب، أمتي، غلى حفظ اام>، ه: اث رسول 
لننله لقيل القيامة نوم به جيء الثاُس، بمننه 

(.٢٨)الذكور المحير وانظر أنى، حديث، من اللفنل ؛هوا أرْ لم 
•. افه رسول قال ت قال ماللثح؛ بن أنى عن مرفوعا ثءزفج وبإسادْ 

عالماه.فقيها افه كثيه إليه يختاحون، مما حديثا آزنعيى أمتي، غلى حفظ 
الصدر.نفى انظر 

.النه رسول ّمعتح قال؛ أيضا، أنس عمن فقفب الولم، وبإسناد 
غالمأ،ا.فقيها افن ننثه حديثا أزنعص أمم، مؤ، حنل، ر'مر، يقول؛ 
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الننال; ها، عمر بن عبداض عن مرفوعا ئه وبإنادْ 

خديثاأنسين ائض من نكي ب س إر عني مز »نن س: اض رسول 
الشهاو.اء،.جملة ني وخبز النلماء زنزة ي ني 

المذكور.المصدر اظر 
نالقال: ه، جبل بن معاذ إلى مرفوعا رقئِذبج وياناده 

افنيمنة دينها أمر من حديثأ أزبمين أنتي على خفظ »نن ه: اش رسول 
الممهاءرمزة ني القثانة توم 

المصدر،نفس رانفلر ( ٤١-  ٤٠)ص اليلدانيات الأريعين في المؤلف رواه 
سنلنال: ]ه[ الدرداء أبي إلى مرفوعا هءدفج وبانادْ 

فقالفنيها؟ كان الرجل بلغه إذا الذي يعني العلم حد ما و. اف رسول 
القتعثه دبمها أمر ني خدينا أزنمص أمتي ض خفظ ؛"مى ه: اش رسول 

وسه؛ا.أاا.سميعا لة وكتش فقيها 
المدر.نقس وانظر ( ٤٠-  ٣٩)ص اولا.اذات الأربعين في المؤلف رواه 

سمعتقال: فهم، الخاوري سعيد أبى عن مرفوعا رجءزفال وباسناده 
آذغنتةنشي من خديثا أزبمين أنتي عني خفظ اش رّول 

القنانة،.يوم ني 
المصدر.نفس انظر 

ااس•' .y اض رسول نال قال؛ أمامة، أبى إلى مرفوعا آهءدفي وباستادْ 
القخثر؛ دينهم أنر ؛_ دنسهم بنونهم نيما خدينا أزنعص أنتي ض خفظ 

■فقياهاأا القتانة يوم 
المصدر.نفس انظر 

شيوخومعجم ( ١٢واه/؛  ٤٥دمشق/تاريخ الأحاديث تلك حول وانظر 
)(,ryyJ٧)٦\٣وo]الؤلف 

نلعة١امر٠ ه■' اممه رسول نال قال: ه عثداض بن جابر عن وبإمناد0 
ؤإذذلك الق آعطاْ ثوابه ورجاء به إبنانا به فأغد ئضينه نيه سيء الني عن 
كدلاك«.كن نم 
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رقال:( ٤٥١)والمرصرعة المعيقة السلسلة في شمخنا أورده موضع 
مها•تخريجه وانظر موضع، 

 □□□□□□



الأولالخديث 
يوصأمارات من ظهر فيما 
تربموحام مولوه عند ووجد 

طالبأبى بن جعفر بن عبداف عن مرفوعا آهءدفج المؤلف وبإسناد 
أمالمعدية ذويب أبي بتت حليمة كانت نال! عنه، حينه عمن أو ه، 

وابنزوجها معها بلدها من خرجنا أنها تحديثا أرصعته التي . اش رسول 
•قالتا ، الرصعاء تلتمسن بكر بن سعد بتي من وة نفي نرصعه صغير لها 
تبقىما واف لتا شارف معنا قمراء لي أتان على فخرجث ، منهاء ستة في 

ثدييفي ما الجؤع، من بكانه من معنا الدي صبينا *ع ليلنا ننام وما بقطرة، 
فخرجتوالفرج، الغث نرجو ولكنا يغذيه، ما شارفنا في وما يغنبه، ما 

قدمناحتى وعجما، صعقا عليهم ثق حتى أتاني على أذمتا فلقد أتاني على 
فيلإذا فتأباه ، اشرسول عليها عرض إلأ امرأة منا فما نلتمس، مكة 

تنقول فكثا الحبي، أبي من المعروف نرجو كنا إنما أنا وذللن، يتيم، إنه لها 
امرأةبقيت فما لذلك، نكرهه فكنا وحدها، أمه تمنع أن عمى ما يتيم 

تلماحبى قلت الانطلاق أجمعتا فلما غيرى، رصيعا أخذت، إلا معنا قدمن، 
لأذهبنواف رصيعا، آخذ ولم صواحبتي بتن من أرجع أن أكرم إني واش 
يايجعل أن اف عس تفعلي، آن عليلثح لا قال: <، ^->^j-Uاليتيم ذللثح إلى 
لمأني إلأ أحذْ على جعلثي وما فأخذته، إليه فذهبت قالت! بركة، فيه 

حجرى،فى وصعته فلما رحالي، إلى به رجعت أخذته فلما غيره، أحد 
أخوهمعه وشرب روى، حتى فشربا إ لن من اء ثبما ثدياي عليه أقبل 



تلكشارفنا إلى زوجي وقام ذلك، قبل معه ننام كنا وما ناما نم روى، حتى 
فبتناريا، انتهينا حتى وثرت نرب ما منها فحلب، حافل هي فإذا إليها فنظر 
لقدحليمة يا واف تعالمض أصبحنا! حين احبى ص يقول ت قالتا ليلة، بخير 

نمقالته! ، ذللئs لأرجو إني واف • قلت، • ت، قالمباركة، مة ن أحدت 
يقدرما بالركبح لقعلعتح فواف معي، عليها وحملته تللث، أتاني وركبت، حرجنا 
أبيبنت، يا ويحلثج لي: ليقلن صواحبي إن حتى حمرهم، من شيء عليها 
لهن:فاقول، علتها؟ حرجت، كنت، التي أتانلن، هده أليس علينا، ارفقي ذزيب 

منمازك قدمنا ثم قالت،: لشأنا، لها إن واث فيقلن: لهي، إنها واث بالى 
فكانت،منها، أجدب اش أرض من أرصا أعلم وما معد، بني بلاد من بلادنا 
يحلثإوما ونثرب، ب، فنحلشباعا، معنا به قدمنا حين على تروح غنمي 

يمولونقومنا من الخاص كان حتى ضع في يجدها ولا لبن قطرة ان إن
فتروحذؤِب، أبي بنتإ غنم راعي رح يحيث أسرحوا ويلكم لرعجانهم؛ 

نتعرفنزل فلم لبنأ، شبائ غنمي وتروح شطره، تبض ما جياعا أغنامهم 
يشبهلا شبابا شب وكان وفصلته سنتاه ومضت والخير، الزيادة الله من 

أمهعلى له فقدمنا قالت! جمرا، غلاما كان حتى سنتيه بلخر فلما العلمان، 
تلها وقلنا أمه فكلمنا بركته، من نرى لما فينا مكثه على شيء احرصن ونحن 

تقالت ا مكة وباء عليه أحشى فإني يعلفل حتى عندي بني تركت لو ظئر يا 
بهمقدمنا بمد إنه فوافه به، فرجعنا ت قالت معنا، ردته حتى بها تزل فلم 

لىفقال يشتد، أحوه أتانا إذ بيوتنا حلف لنا بهم لفي أخيه مع بأشهر 
فاصجعاهبيفى، ثياب عليهما رجلان أحده قد المرسى أحي داك ولأبيه! 

قاتمافوجدناه نحوه وأبوه أنا فخرج-نا I قالت يسوطانه، فهما بهلنه فشقا 
جاءنيت قال لك؟ ما ت له فقلت أبوه، والتزمه فالتزمته ت قالت وجهه، منتقعا 

ماأدري لا شيثا فيه فالتمسا بطتي فشقا فأصجعانى بيض ثياب عليهما رجلان 
لقدحليمة يا أبوه! لي فقال ت قالت خبائنا، إلى بص فرجعنا I قالت هو، 

دلك،به يظهر أن قبل بأهله فالحقيه أصيب قد الغلام هذا يكون أن حشيت 
كنت،وند ظنر يا أندملث، ما فقالت،! أمه، على به فقدمنا فاحتملناه هالت،! 

_Lpالتي ويمنت بابني القّ بلغ قد ٠ قالت عندك؟ مكثه على حريصة 
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شانكهذا ما ت نالت تحبين، كما إليك فاديته الأ-حداث عليه وتخوفت 
فتخوننالت! الخبر، أخبرتها حتى تدعنى فلم قالت! حبرك، فاصدقيني 

سل،عليه للشيطان محا راقه فلا قالت! نعم، قلت! قالت! الشيطان؟ عاليه 
بهحملت حين رأيك قالت! بلى قلت! حبره؟ أحبرك أفلا لثانا، لني ؛إن 
يه،حملت، نم الشام، أرض من بمري نمرر له أضاء نور منى حرج أنه 

ولدتهحين وقع نم ، منه أيسر ولا أحف كان ق2ل حمل من رأيت ما فواممه 
راشدة.وانطلقي دعيه ، ماء الإلى رامه ؛الأرضي يديه لواضع ؤإنه 

المدنيار يبن إسحاق بن محمد بكر أبي عن باكر رواه هكذا 
يالثلث،.جهم عن المغازى صاحب 

بننرح عصمة وأبو الكوفي، زانية أبي بن زكريا أبي بن يحنى ورواء 
أنجهم، عن إسحاق ابن ء.ن جميعا بالجامع المعروف المروري مريم أبي 

منيعد والحديث، الحارمثؤ، بنتح حليمة عن شك غير من جعفر بن عيداليه 
إسحاق.ابن أفراد 

يحيىأبو ليمان بن بكر ورواء ( ٩٤)م دمشق تاريخ في المسرلف، نال 
عنهحينه عمن أر جعفر ابن عن فقال! إمحاق ابن عن البصري الأسواري 

عنأحبرت نال! أنه إلأ روايته، من الطوال الأربعين ني ذكرته وقد بالشك، 
أعلم.رالنه حليمة، 

جرحافيه يذ.كر ولم المجير التاريخ في البخاري ذكره هذا مليمان بن وبكر 
رلأ

صروى ونال،: ( ٣٨٧٢)والتعديل الجرح في حاتم أبي ابن وذكرء 
أبىسمعت معمر، بن وسهاب خياط بن خليفة عنه روى إسحاق، ين محمد 

عنهآخر راو وذكر الميزان فى الذهبي وذكره مجهول، هو ويقول• ذلك، يقول 
به.باس لا قال; ثم 

حدننيإ نقال ( ٥٠-  ٤٨)ص السيرة في إسحاق ابن رواه والحديث 
حاطيإ،بن الحارث عند كانت، تميم بني من لامرأة مولى جهم أبي بن جهم 
بنجعفر بن عبداإده سمع من حدنتي ت قال حاطب، ين الحارث مولى يقال فكان 

يالت،تأنها أرصعته التي ه اف رسول أم الحارث ابنة حليمة عن طالب، ابي 
فيكره.الرصعاء بها نلتمس يكر ن ّعلم بني من نسرة فى مكة ندمت 
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أبيبن جهم وحدني إحاق ابن ص ^ ١٤١١)الرةفي منام ابن ونال 
أوطالب أبي بن جعفر بن همداف عن الجمحي، حاطب بن الحارث مولى جهم 
افرسول أم عيية الدزسسا آبي بنت حليمة كانت ت نال عنه، حدثه عمن 
مننمرة في ترصعه صغير لها وان زوجها مع حرجت أنها تحدث أرصعته، اض 

فيكره.الرضعاء نلتمس سعد ين بكر بني 
المرزبانبن مسروق حدثنا فقال; ( ٧١٦٣)نيه مفي يعلى أبو وروى 

بنبمص حدننا مروق، حديث من ونسخته حماد، بن والحس الكوفي، 
عنجهم، أبي بن جهم عن إسحاق، بن محمد حدثنا زانية، أبي بن زكريا 

التيعيية ال- افه رسول أم - الحارث بتت حليمة عن حعفر، بن عبداف 
فيكره.الرضعاء نلتمس يكر بن سعد بتى من نوة فى حرجت ت قالت أرضعته، 

المعرنةني نعيم وأبر ( ٦٣٣)؛؛صحيحهفى ماز ابن رواه يعلى أبى وعن 
يه•زانية أبي بن يحص عن مرزبان، بن روق معن ( ٧٥٦٤)

كما( ٩١.  aa/t)دمشق تاريخ في عساكر ابن رواه يعلى أبي طريق ومن 
جعفروابن جهم بض بذكر ولم زانية، أش ابن نال كدا نال: ثم مدم، في 

بنيونس ورواه إسحاق، ابن عن مريم أبي بن نوح عصمت أبو رواه وكدا احدأ، 
منرواه ثم جعفر، بن عبداض سمع من حدنتي فقال: إسحاق، ابن عن بكير، 
عبدالجباربن أحمد أنبأنا جالينوس، بن أحمد بن وصوان أنبأنا المخلص، طريق 

أبيبن جهم حيلتي نال؛ إسحاق، ابن عن بكير، بن يونس أنبأنا العطاردى، 
مولىمال، وكان حاطب، بن الحارث عند كانت تميم بمي محن لامرأة مولى جهم 

■يقول طالب، أبي بن جعفر بن عثداف سمع من حدثني فال: حاطب بن الحارث 
قدمتقالت،: أنها أرضعته التي، هت افه رسول أم الحارث بتت حليمة عن 'حديت، 

فيكرم.الرضعاء لها تلتمس بكر بن سعد بمي من وة نفي مكة 
النيرةدلائل ني المهقي رواه الحطاردي عبدالجبار بن أحمل طريق ومن 

(١٣٦-  ١٣٦١١.)

بنجرير بن وب أحبرنا ( ١١٤٦)٦'نيم مني راهريه بن إسحاق ورواه 
أبيبن جهم حدثني يقول: إسحاق، بن محمد سممت، فال: أبي، تا حازم، 
ولدلما فال: جعفر، بن -اف ءتاعن حدثه عمءن أو جعفر، بن عبداف عن جهم، 
يلتمسنبكر بن سعد بني من وة نفي الحارث ينتج حليمة ندمت، س اف رسول 

فيكره.بمكة الرضعاء 

إسحاق،بن محمد نا إدييى، ابن أنا آدم، بن يحيى أخبرنا فقال: رواه ثم 



جعفربن عبداش عن حدثه عمن أو جعفر، بن عبداغ عن جهم، أبي بن جهم نما 
i نفرفي فدمت، ت عيية اله اش رسول أم الحارث بنت حليمة قاك ال; ق

فيكرمبماكة الرضعاء نلتمس بكر بن سعد بني من 
بنعبداغ سمع من حدتني وعنده )ه/ما'آأ( الغابة أسد في الأنير ابن وروا0 

فيكره.الحارث بننح حليمة عن حدستا ت يقول طالتا، أبى بن جعفر 
عن( ٤٠٧)الدلائل وفي ( ٣٨٢٣)الصحابة معرفة في نعيم أبو ورواه 

الهاشمي،سليمان بن ومحمد الحسن بن أحمل بن ومحمد الحسن بن حبيب 
بنزياد عن القرير عمر أبى عن الكني، ملم أبي عن أحمد، بن وسليمان 

العامري.عثداض 

ابنعن ■ب-العربر' بن علي عن )ةآ/هأْ( الكبير في الطبراني ورواء 
رواهوعنه به إسحاق ابن عن المحاربي، محمد بن عبدالرحمن عن الأصبهاني، 

(.٧٥٦٤)الصحابة معرفة وفي ( ٤٠٧)الدلائل في نمم أبو 
ثناالحضرمي، عبداغ بن محمد عن ( ٥٤٠٨٤)الكبير في الءلبراني ورواه 

بنمحمل عن زانية، أبي بن زكريا بن بحيى ثنا الكندي، المرزبان بن روق م
بنعمداف عن حاطبا، بن الحارث مولى جهم أبي بن جهم عن إسحاق، 

هكذافلءكره، حدية الذويّبط أبي بنتط حليمة حدثتني قال! طالت،، أبي بن جعفر 
يالتحلين،.جعفر بن عبداغ صرح 

أبابان حبان ابن صحثح على تعليقه في الأرناروط سعسب، الأستاذ قول وأما 
عنبروء لم نعيم أبا لأن منه، سهو فهو بالعنعنة الطبراني، طريهم، من رواء نمم 

به.مروق عن الحفرم، عثداش بن محمد عن الهلبراني 
به.مروق عن شيبة أبي بن عثمان بن محمد طريق من نعيم أبو رواه بل 

بينبالتحديثا صرحا حبان وابن يعلى أبا أن الإصابة نى الحاففل قول وأما 
بالعنحنة.إلأ فيهما ليي إذ هو، فوحليمة عثال.اش 

أبيبن الجهم وكون مكانين في لأنق.طاءه جادآ ، صعيفالحدين، أن وظهر 
علىمقتراة الكلمة هده أقول أن وأستهليع إسناده، في واصهلرار٢ا مجهولا جهم 
M■امح، أم آث 

كتامحتحفى الملحدين يعص جدأ الضعيف، الحلبين، فى ورد بما استدل وفد 
آمنةبأن منه، عليها ، أخفحملا تر لم بأنها آمنة قول من فيه ورد بما استدل له، 

وبنات•أبناء الأول زوجها من أنجبت، وربما الرسول. والد قبل تزوجت، كانمتح 
وفياسمه وفي الِمحا. ب في( طعن حبنا الملحاّ هدا قال ما وبثي 
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مسلمالنفوس في لكن إن وهو دلك، كتايه في أورده مما دلك غير إلى والده اّم 
هداكايه ني يه مر0 ما على محاكمته الأمر ولاة وعلى الإسلام عن مرتد أنه إلا 

به.الشرعي العقاب ؤإنرال 

مء ٠٠٢ ٠٠٠

ءادلغدنا تعالى نوله من حدب عام تعني سنة في ونولها 
سجن■ملئهم •رداجنلها ه•' المي ونول [ ١٣•]١٧^١^ ه السنن فنعزن 
.١١نف لو كستى 

أيومليوم ليلاء ليلة ت كقولهم بالجدب السنة وصف في مبالغة وسهاء 
الوصف.ني للمبالغة 

بياض•لونها ني التي والقمراء 

نة.المالناقة والشارف 

عينالحدث في نوله ومنه اللبن، بملة تصمها ل؛م3لرة[ تبض وما 
النعل.ثراك بدقة سيلالها قلة شبه ااثزاكاا بمئل ئثص رروجي • نوك 

قليلةكانت إذا ذمة بثر قولهم من سيرها قلة ■صن عبارة بالركب رأذمت 
الماء.

الهزيل•الأعجف والعير الهزال والعجف 

الخيوهي المحملة ومنه أحلافها، في اللبن كثرت الخي هي والحافل 
اللبن.كثيرة أنها يشتريها من لينظر ^ة حلبها يترك 

بالمكان.ربع قولهم: من وتمكثي ارفقي أي أربعي وقولها؛ 
المنزل.أهل والماخر 

اللبن.الكثيرات واللبن 

[.١٤لك٠ان: شهأه ئكتوة ؤفمتشلم ؤر-تلم هك نوله من فطمته رفمحلته 
•القوى رالجفر 
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التيالناقة الظئر وأصل لولدها، تسترصع التي والأم المرصع والظئر 
ولدها.غير على تعطف 

الوحم.والوباء 
الشاة؛صغار واليهم 

•سّعى وستد 

النهر.محمياطة من يتقيآنه أي ويو٠ل١نه 
فيالميم من تبدل والنون اللون التغير وهو الممتقع بمعنى والمنتقع 

الكلام.بعض 

لم.أصابه بمعنى وأصيب 
تجددمن ويخثى المماب من يتوقع وما البلاء حوادث والأحداث 

النوائب.

□□□□□□
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امحاني
وحضاحواثه ومعرفه حلمه وصف 

سألتقال: ه علي بن الحسن إلى مرفوعا ُةقَذبج المؤلف ناد وبإّ
أنأشهى وأنا ه الني حلية عن وصافا وكان هالة أبي بن هند خالي 

مفخما،فخمآ اف. رسول كان ت فقال يه، أتعلق سيئا منها لى يضف 
المشيب،من وأقصر المربؤع، من أتلول البدر، ليلة القمر تلألؤ يتلألأ 
نمرهيجاوز فلا ؤإلأ فرق، عقيمت، تفرقت إن النعر، رجل الهامة، عفليم 

الحواجب،أزج الجسن، واسع اللون، أزهر ويره، هو إذا أذنيه ثحمة 
نورله العرانين، أفنى الغضإ، يدره عرق بينهما قرن، غير في موابغ 

الفمضليع الخدين، مهل اللحية، كثا أثم، بتأمله لم من به يح]بعلوم[، 
القفة،صفاء في دمية حيد عنقه كأن المسربة، دقيق الأسان، مفلج أثنتا، 
بعيدالمدر، عريقس والمدر، البطن سواء متماملن،، باين الحلق، معتدل 

اللبةبين ما موصول المتجرد، أنور الكرادبن، صخم المنكبين، بين ما 
أسعرذللثح، سوى مما ]والبطن[ الثديين عاري كالختل، يجري بشعر والسرة 

ثننالراحة، وب الزندين، طويل المدر، وأعالي والمنكبين الذراعين 
مسيحالأحممين، حمصان الأطراف،، سائل أو ]ثانل والقدمين، الكفين 

هونا،ويمني تكفئا، يخطو تقلعا، زال زال إذا الماء، عنهما ينبو القدمين[، 
]جميعا[التفتح التفتؤ ؤإذا بح، صبمن ينحمل كأنما مشى إذا المشية ذريع 

نظرهجل ماء، الإلى نننره من أطول الأرض إلى نظره الطرفح، خافض 
باللام.لقي من ويبدأ أصحابه، يوق الملاحفلة، 
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منطقه.لى صف I قلت ت قال 

لهلت المكره، دائم الأحزان متواصل .ؤ اض رمحول كان I نال 
ارانهوأشّالكلام يمتتح حاجة، غبر في يتنملم لا ، كن، الطويل راحة، 

دمثتقصير، ولا قفول لا نمل الكلم، بجوامع ويتكلم باثداقها ]ويختمه 
لمأنه غير ثيتأ ^م لا يفت،، ؤإن النعمة يعظم بالمهين، ولا بالجافي ليس 
لمالحق تعوطي فإذا لها، كان وما ١^^١ نغضه لا يمدحه، ولا ذواقا يكن 

ولالنفسه يغضب ولا له، ينتصر حتى شيء لغضبه يقم ولم ، أحد يحرفه 
اتصلتحدث ؤإذا قلبها، تعجب، ؤإذا كلها، بكفه أثار أثار إذا لها، ينتصر 

وأشاح،أعرض غضب ؤإذا اليرى، إبهامه باطن اليمنى براحته فضرب بها، 
الغمام.حب، مثل عن يفتر البم، ضحكه حل طرفه، غض فرح ؤإذا 

محبقنيقد ته فوحد حدثته، يم زمانا الحين فكنمتها •' ان الح-قال 
ومخرجهمدخله عن لأ؛اْ[ سأل قد ووحدته عنه، سألت، عما فاله إليه، 

شيثا.منه ييع فلم وشكله 
تفقال و. اف رسول دخول عن ه أبي فاك ؛ ظلؤهيالحسين قال 
يحولهحزأ منزله إلى أوى إذا فكان فيه، له مأذونا ه لفيحوله كان 

وبينبينه جزأه حزأ نم لنفسه، وحزءآ لأهله، وحزءآ ض، حزءأ ؛ أجزاء لأثة 
منفكان شينا، عنهم يدحر ولا العامة، على بالخاصة ذللث، فيرد الماس، 

فيشلهم قدر على مه ونبإذنه، الفضل أهل إيثار الأمة جزء في سيرته 
الحوائج،ذو ومنهم الحاجتين، ذو ومنهم الحاجة، ذو فمنهم الدين، 

محاخيارهمعنهم ألمه ممن والأمة أصلحهم، فيما ويشغلهم بهم، فينشاغل 
منحاجة وأنلئوتي ، العانلم، الئاهن. ليلي ®اللهم ويقول؛ لهم، يبغي بالذي 

ئث،إنلاعها ننفطيغ لأ نن خاخه نلقانا أنلغ نن فإنه إنلاعها، ننثطح لأ 
عيزة،ك ض فبل زلأ ذم، إلأ عند؛ لأ:ذم الشانة، يزم فدنيه اق 

الخر•ض بمب، أدلة• ييخزجوذ ذئاب،، ض إلأ محمذ دلأ روادأ نذحلوذ 
قالIفيه؟ يمغ كان كيف، مخرجه عن وسألته قال؛ 
ينفرهم،ولا ويؤلمهم يعنيه، مما إلأ لسانه يخزن ه اف رسول كان 
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أنغتر من منهم ويحترس الناس ويحذر عليهم، ويوله نوم كل كريم ويكرم 
فىعما الناس ويسأل أصحايه، ؤيتمقد حلمه، ولا يشره أحد عن يطوى 

غيرالأمر معتدل ريوهيه، المنح ويقبح ؤيفوبه، المحن ويحن الناس، 
العتاد، عنده حال لكل يملوا، أو يغفلوا أن مخافة يغفل لا ،، مختلف
عندهأفضلهم خيارهم، الناس من يلونه الذين يجاوزْ، ولا الحؤ، عن يقم 
وموازرة.مواساة أحنهم ءندْ وأعظمهم نصيحة، أعمهم 

فيه؟يصنع كان كشط ه مجالعن فسألته ت نال 
ولاذكر، على إلأ يجلس ولا يقوم لا . اش رمول كان فقال! 

بهينتهمح، حين، جلس قوم إلمح، انتهى ^١ إيطانها، عن لينهى الأماكن يوطن 
أنه حلييح_، لا ينميبه، جلساته كل يعطى ، اذلائ، ويأمر المجلس، 

هويكون حتى صابرْ لحاجة ناومه أو جالسه محن محنه، عليه أكرم أحدأ 
ومعند الفول، س بميسور أو بها إلأ يرده لم حاجة سأله ومن ،، المنصرف

،مواء الحق في عنده وصاروا أبآ، لهم فصار وحلفه بسطه منه الناس 
ولاالأصوات< فيه ترنع لا وأمانة، وصبر وحياء ]حكم[ حلم مجلس ه مجل
متواضعينبالتقوى، فيه يتفاضلون متعادلين فلتاته، نسى ولا الحرم، فيه تؤبن 

فيهؤيحفغلون الحاجة، ذا ؤيرفدون الصغير، ؤيرحمون الكبير، يوفرون 
الغريب،.

تفقال جلسائه، فى سيرته عن فسألته ت قال 

بمقلليس الجانبط، لين الخلق سهل البشر دائم .ؤ افه رسول كان 
العما يتغافل مال،اح، ولا عياب، ولا فحاش ولا مخاب، ولا غليفل ولا 

،المراء ! ^'L، س ه نفترك ند فيه، يخيبا ولا منه، يوص فلا يشتهى، 
ولاأحدأ، يذم لا كان ت نلأيثؤ من الناس وترك يعنيه، لا وما والإكثار، 

أطرقتكلم ؤإذا ثوابه، رجي فيما إلأ يتكلم ولا عررته، يهلل؟، ولا يعيره، 
عندهيتنارعون ولا تكلمرا، سكت، ؤإذا الهلير، رؤؤسهم على كأنما جلساؤه، 

حديح.،عنده حديثهم يهمغ، حتى له أنمتوا ءناوْ تكالم من ، ن، يالحل 
ؤيصبرمنه، يتعجبون مما ؤيتعجبإ منه، يما.حآكون مما يفحلثإ أوليتهم، 
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ليستجلبوهم،أصحاُه كان إن حتى ا ومسألته منطقه محي الجفوة على للغريب 
منإلأ الثناء يطلب ولا ، زأرفدو0 يهللبها حاجة صاحب رأيتم إذا ت ؤيقولون 
نام-أو بنهي، يجوز حتمح، حديثه أحد علهم، يقطع ولا مكافى؛، 

هؤ؟افه رسول سكوت كان كش قالته ت نال 

والحذرالحلم على ت أربع على ه النه رمحرل سكوت كان ت فنال 
وأماالناس، بين والأ،تماع النظر سوية ففي تقديره فأما والتفكر، والتقدير 

سيءبغضه لا وكان والعبر، الحلم له وجمع ويفنى، يبقى ففيما تفكره 
به،ليقتدى بالحز أخذه أربع! في، الحذر له وجمع أحد، تفزْ يولا 

جمعفيما والقيام أمته يصلح فيما الرأي واجتهاده عنه، لينتهئ القبيح وتركه 
والاحرة.الدنيا له 

بكرأبو أخبرظْ فقال: ( ٣٤٧-  riTfr)دمشق تاريخ في الزلف رواه 
عبداشبن علي بن محمد الفتح وأبو بها، ابررى الميطاهر بن وجيه 

الحسيني،حبيبا بن أحمد أبي بن منصور القاسم وأبو لالمفرى[، الممرى 
عمناءأبو أحبرنا : نالواالحارث، بن محمد بن افه عبيد عبدان وأبو 

أنبأنابها، الهروى الجوهري الأزلي عثدالرحمن بن محمل بن عبدالرحمن 
بقراءةالماليتى حان بن محمود بن جعفر بن محمد بن محمد النه عتيد أبو 
ذيني، بمالمن أصله من علمه الهروي المالمنكب أحمد بن، همدالرحمن ذر أ؛ي، 

بنمحمد بن أحمد على أبو أنبأنا مائة، وثلاث عين وتتا حممحسنة القعدة 
بنعمر بن جمح أمأنا وكح، بن ضان أسانا الماساني،، رزين بن ءاي، 

بنيمن رجل أنبأنا كتابه، من علينا إملأءأ المجلي جعفر أبو عثدالرحمن 
هالة،لأبي ابن عن عثدالنه، أبا يكنى خديجة زوج هالة أبي ولد من تميم 

فذكره.علي بن الحز عن 

أبوأنجأن معدؤيه، بن مهل أبر وأخبرنا، فقال: ( ٣٥٢-  nvfr)ورواه 
هارونبن محمد أنبأنا يعقوب، بن عبداف بن جعفر أنبأنا الرازي، القفل 

رجلعن الخجلي،، عمر ين ض بن جميع أسأنا لكح، بن شان أبأنا الرديانمحا، 
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صأب، ص بن يزبد عمروبن عن سماْ، هالة ولدأبي ٌن تميم بض ُن 
المحفوظهو نقالته جهالة على الإمناد وهذا ت نال لم نذكرْ ■علي بن الحن 

بنصفيان عن الشمائل كتاب ني مقطعت مراضع منه الترمذي أخرج الحدث، لهذا 
رجلحدثني ت فقال جميع، عن إّماعيل، بن مالك غسان أبو رواه وند وكح، 
هالة.أبي ابن عن بمكة، 

عنهرواه الكوفي، عمر بن جميع حديث من محفوظ حدث هذا 
المهديإسماعيل بن مالك غسان وأبي العننزي محمد بن كعمرو الكبار 

عالثالي وويع عنه، الرواسي الجراح بن وكح بن سفيان رواء كما وغيرهما 
مميانءحديث من 

(٤١٤/٢٢)الكسر ني اتجراني محي إسامحل ين مالك غسان أبو ورواية 
الطبرانيعن ( ٢١٧٣)المرةدلائل في نسم رابي ( ٢٩)الطوال الأحادت وفي 

رواته.بعفر جهالة بسب صعيف والحديث وغيره، 

معفلما.عظيما أي ممخما فخما كان وقوله! 

رعقيصةالهلويل، وبين الربعة بين أنه يريد البانن، الطويل المنيب 
ئبلالصبي ثعر والعقيقة عفيقته، الرواية هذه غير وفى ا يعفصى لأنه شعره 

حينمايعه يوم المولود عن تذبح التي العقيقة اسم اشنق ومنه يحلق، أن 
استعارة.عميقة الحلق يعد الشعر يسمى وريما عقيقته، تحلق 

ع!داق■الأيض رالأزم 
المشرق.غبر الأبيض والأبهق 

مؤخرإلى وسيوغهما ودقتهما الحاجين طول وهو الرجج من والأرج 
العتنن•

الطوال.والواخ 

طرفاهما،يلتقي حتى الحاجبان يطول أن والقرن 

المعر.مجن نقيا بينهما مجا ويكون الحاجبان ^^3^ أن والبلج 
العرنينة.طول والقني 
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المعطس.وهو اضرؤن من الوط وحدب الأرنبة ودقة 
ؤإشراف١^٥١ واستواء وحسنها القصبة ارتماع وهو الشمم من والأثمم 

قلباي.الأرنة 

الفم.عن بتحمد والعرب عغئيمه الفم وصلح 
فيها.وعاووية يرد ويقال؛ الأمتان أطراف تحدد والثنب 

المرة.إلى اللبة بين المنيق الثعر والربة 
العنق.والجيد 

خاصة،المنز يرد ولم لبياصه، بالفضة عنقه نته المحورة واكمية 
أبيض.البدن سائر كان ببمحاء كانت إذا المالفة ولكن 

ولاترخ م غير بدانته مع لمحّمه الذي والمتماسلف الضخم والبادن 
منفضح.

استوياقد بل البطن مستبس غير أنه يعني والمدر العلن وسواء 
بللته.استفاضة وعدم صدره لعرض 

الأعضاء.عفليم الكرايئس وضخم 
الور•من والأنور 
الثوب.عنه يجرد ما والتجرد 

وتمدحه.ذلاكا تحمد العرب وكالم، الراحة، وامحع يريد الصدر رحب 
سنان.أيضا ويقال القصر إلى الغايذل والمثن 

متثنجة.متغمحنة ولا محتعقدة عتر الأصاح طويل الأطراف وسائل 
القدمباطن مجن ارتفع ما والأخممان الأخمص، المرتفع والخممحان 

الأرض•عن 
عنهماينبو فاكاء فيهما، لملأينة القدمين ظاهر المسموح والمسبح 

لدللف؛

تقلعمشى إذا و.•' وصفه في ُه علي كقول، نلعا، زال زال ؤإذا 
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الخطو.قوي وهو طتن في يمشي كالذي أي 
غيررفق ني ومشى حطى إذا أنه بربي هرنا ؤيمشي تكمأ ويخطو 

غطفآ.يضرب ولا مختال 

الرفق.والهون 

الأرضكأن حمى ّريعه المشي في رفقه مع أنه أي ريع الوالد;بع 
له؟طوي 

أصاب.وجمعه الانحدار والئب 

للملأثكة.فلهرْ ويحني يديه بين يقدمهم أي أصحابه وسوق 

اللين.المهل والدمث 

يجفو•الذي والجاش 

لحقارتهعليهم يهون الذي وهو المهتز ويروى يهتنهم، الذي والمهض 
صغيرأ.كان ؤإن أؤتيه شيئا يستصغر لا التي العمة ومعفلم وصعقه 

اممعام.يعيب لا أي ذواقا يدم ولا 

بالوجه.الإعراض ويمض الأمور ني الجد بمعش والإشاحة 
يبتسم.وينتر 

هذاأثكل هدا ومحنه ، نحرم ؤيشكلمهم به نغرم شبه البرد الغمام وحب، 
وشبهه.نحوه أي 

أيالعامة على بالخاصة ذللئ، فيرد الماس وبين بينه جزءه جزأ وقوله 
ذللئ،من حفلها إليها يوصل فكان منزله في إليه تحل لا كانت العامة أن 

العامة.إلى فتوصله إليه تمل التي فالخاصة الجزء، 

صربهم؛ل الكلأ، لهم ليطلب القوم يبعثه الذي وهو رائد جمع والرواد 
ودنياهم.دينهم في والنفع العلم من عنده يجدونه لما 
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منعنده ينالونه لما مثل ولكن ههنا، يردم ولم الطعم أصله رالدراق 
الخير.

منه.سمعوا ما على الناس يدلون أدلة ويخرجون 

بالشر.فيه تقذف لا أي الحرم منه يؤبن لا وقوله 
منه مجلفي كاث أي زلة أو بهفوة يتحدث لا أي ذلتاته تثنى ولا 

أذعته.إذا الحديث تتوب س القوم، بعض 
قتلة.والالزلة وهي فلتة جمع والفلتان 

يقعلا الهلير لأن محكوتهم به يعني الطر رؤؤسهم على كأنما ونوله 
إلأءرّاكن.

فيه،إلأ يجلس لا مكانا له يجعل لا أنه يعني لزومها الأماكن ؤإيطان 
المجلس.به ينتهي حيث يجلس بل 

الجاهلية.أيام يمني أوليتهم وحديث 
كر0بمدح ابتديء إذا كان أنه يريد مكافيء عن إلأ الثناء يقبل لا وقوله 

ثناءه,قبل عليه فأثنى محروقا أحد إلى اصهلع ؤإذا ذلك، 

□□□□□□
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اممالثسيث 

١^ابتداء ممة في 
عليهاهرآن من أنزل ما أول ومعرفه 

هاعاسة أن ه الزبير بن عروة إلى مرفوعا فقرفج المؤلف وبإستاد 
منالمالحة الرؤيا الوحي من اف رسول به بديء ما أول كان قالت؛ 
الخلاء،إليه حبب ثم الصبح، فلق مثل حاءُت، إلا رويا يرى لا فكان الرم، 
أننبل العدد أولامحت، الاJالي التعبد وهو - فيه يتحنث، حراء بغار يخلو فكان 
إلىيرجع ثم لذلك ويتزود أهله إلى يرجع ثم لذلك ويتزود أهله، إلى -رجع 

الللث،،فجاءْ ، حراء غار فى وهو الحق فاجاه حتى بمثلها فيتزود حديجة، 
ضبلغ خش يغض فال - بقاريء ك »ما فقال: اقرأ، فقال: 

فاحدني_: نال - يماريء آنا نا يملت،: امزآ، يمال: آرنلني نم الجهد 
بماريء،آنا ما يمالثؤ: ائزأ، يقال: الجهذ، مني تلغ حش الثانية يفشي 
زنكبانم ايزآ فمال: إ؛ن-النى، الجمذ، مش نبغ الثالثه قفشي فآخذني 

غثمبالقلم غلم الذي الأكرم نزبم، اقرآ عنق من الإلمان خلق خنق الذي 
بوادرهترحفخ . افه رسول بها فرجع ٥[ - ١ ]القلم: ينلم® لم ما الإنناذ 

نمالريع، عنه ذهب حتى فزملؤه اارمنوتيا' فقال: حديجة، على لحل حتى 
عرحشبتؤ ارلمذ فقال: الخبر، وأخبرها شء ما حليجه ءأي لخديجة: نال 

إنلث،وافه أبدأ، افه يخزيلث، لا وافه أبثر كلأ ه.' حديجة له فقالت، مسيا؛ 
الضيم،وتنقري المعدوم ونكت، الكل وتحمل الحديث، وتصدق الرحم لتصل 
بننوفل نن ورثة به أمتا حتى خديجة فانمللقت الحق، نوائب على ونمن 
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فيتنصر امرأ وكان أسها، أحي - حديجة عم وهو - عبدالعزى بن أد 
مابالعرسة الإنجيل من ويكب العربي، الكتاب يكتب وكان الجاهلية، 

عمأي خديجة له فماك عمي، قد كييرآ شيحا وكان يكتب، أن الثه ثاء 
فاخبرترى؟ ماذا أخي ابن يا نوفل: بن ورئة فقال أخيك، ابن من اسمع 
علىأنزل الذي الناموس هدا ورقة! له فقال رأى، ما حبر . اش رمول 

فنالنومك، يخرجك حين أكون ليتنى يا جدعا، فيها ليتنى يا موصى، 
حنتبما رحل يأت لم نعم ورقة! قال خم؟" مخرجي ررأو ه؛ اف رمول 

بنورقة يشب لم ثم موررأ، مرآ أضرك يومك يدركني ؤإن أوذي، إلأ به 
فغدابلغنا، فيما اف رسول حزن حتى فترة الوحي وفتر توفي، أن نوفل 

علىأوفى فلما الحرم، جال شواهق رووص من يتردى لكي مرارآ أهله من 
إنكمحمد يا فقال: هءدهؤ، جبريل له نبيا ه، نفيلقى لكي جل ذروة 

عليهطال فإذا ويرجع، ه نفوتقوى جأشه لذلك فيساكن حقا، افه رسول 
جبريلله تبدى حبل ذروة على أوفى فإذا ذلك، لمثل غدا الوحي فترة 

ذللا،.مثل له فنال 

أنعوف بن بدالرحمن بن ملمة أبو أجرني نهاب؛ ابن قال 
قال:يحديث،، كان - . النه رسول أصحاب، من وكان - عبدافه بن جابر 

أنارريبيثا حديثه: فى قال الوحي فترة عن يحديثا وهو ق^، افه رسول قال 
بحزاءجاءني الذي الملك، فإدا رأبى النماء مى صوتا سمنت، أمشي 
منهيجثشت، _: . اف، رسول قال - والأرض النماء نص 'كزبى على جالسا 
أندرؤتأيا افه يأنرل ددمونيى رظوبي، رنلؤيى لمك؛ همرجنغ، لرنا، 
أنقبل .ه أهي دالير ه ظإر لؤأ دئم دربك لؤأ ه ؤ . 

الأوثان.وهي الصلاة تفرض 
فقالالصلاة، تفرض أن قبل ن، توفيخديجة وكانست، قال: 

رخونمسن، ولأ فيه صشن، لأ يصم، من بثتا لحع.يجه ®١^-؛، ه: افه رسول 
اللذلؤء.ص، 

كيف،عنوان بعد )ا/'آها( دمثق تاريخ مختمر في أوردْ منظور ابن أن مع 
عنفقال الاختصار فى طريقته هو كما إسناد بدون وبعثته نبوته بدء كان 
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دمشقتاريخ في الدقيق البحث يعد أره لم ؛إني هنا، هر كما ذدكر0 ^٦١ عاننة 

عنوترس عفيل طريقي من مطولا ر"لهآأ( )٣ البخاري رواه والحدث 
المصنف.قال كما يونس عز وهب ابن عن ( ٢٥٢)ملم ورواه به، الزهري 

بنالهناهر أبي عن لم مرواه يونس، حدينا من صمه على منفق 
معا.؛اسادّيه وهب ابن عن رح ال

•الإثم وهو الحنن، إلقاء من مشنق فيه يتحنن، وقوله 

ويقصر.يمد حبل وحراء 

٠دثرته بمعنى ونملته 

الشلسمبي■دالكل 
•المعدوم يعطي أي العل.وم با ويك

•الشر سر صاحبا والجاسوس الخير مر صاحبا رالاموس 

وضربتمره، لتقوم شابا يكون أل تمنى الل.وادآا، من الفتى والجيع 
بالغ•مؤزر 

•حمتا بمعنى وحثبتا حوفج وحنثت 

□□□□□□
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نبن،وفذ ت فاذ نحمد، ت ئاو ننك؟ ونى نل• جبريل' • فال هدا؟ نى 
يآتثفاو: حاخ، ذلمنم نزخا فال: لنا شح نم، فال: ألنب؟ 
مالصالح، والأخ الصالح بالنبي نرخبا ؛ فهال،ء1لئه، مشث، ثونف على 

نأنيته- وكلامهم جبريل كلام من نحوأ فكان - الراينة النماء إلى انطلقنا 
نمالصالح، والئبى الصالح بالأخ نزُما فمال؛ ط-؛، مثمت، وذؤيز على 

نزحايقال،: خليي ننلض هاروذ، عر فأئث النحامنة، النماء إلى انتهينا 
علىيآتبمت، الئادنة، النماء إر انطلقنا ،م الفالح، ذالض الفالح بالأخ 

جاوزلم،فلما الطالح، والبي الفالح .'اخ نزجأفقال؛ عليب فسلنث، نوني 
بثلبقها أل ه: اف بى نحدث - الننتهى مذز0 زنت م - ، ؛1J- نكى 
أنبنهرأى أنة - ه اف ني وحدث - الفينة آذان بثل وورقها تجز نلأو 
ماج؛ريل،• يا فمك؛ باطنان، دنهزان ظاهزان نهزان أصلها بن تخزج أنهار 
فاشلالقاهزان زأنا الخنة، ني ننهزان الباطنان النهران أنا ئقاو: فالا؟ 

خذائاو: محيا؟ ما جريل: نا قك: اكون ^  ١٧زنغ ثب وم-\ض 
تعودوالم بنة حزجوا إذا ننلئا ألم، نننول نوم كل نذحلن المغموز الين 

عرفترصا لن، والأفتز حمز أخدخما ثإئاءبن أنبش م عليهم، نا آحز نيه 
عليئقرصنر الفطزة، على أمتالئ، بالث، افن أصالج أصنغ ففاو: اللن فاخزت 

بمافمال: مونى، على أثيثج حتى بهي فألتنث، صلاة حننوذ نوم كل 
إئىدللث،، ئهليذ لأ أمتلئ، فإل فال: نوم، كل صلاة بحمين قنت،: أبنرن،؟ 

إرئاذجغ الننالخة، أشد إنزايل بى وغالجت قبم، إنرآيل نتى نلوث، ئد 
فماحما، عني فخمم، زر إلى فزجنتج لأمتك،، التحضم، تانالة زنك 
رجنتحس ذلرض لمول، ض يغط نوني وبتن زني نين أحتلم، زلف 

أمرتقملته امزت؟ بنا : فقادامونى، عر تأتجت، نوم كل صلوايته بحمى 
الثاربلون، تمد دللثج ئطيى لأ أمتلئ، إذ ،: JlJنوم، كل صلواجج بحنس 

الئغفيم،فانألة زبلث، إر إان-ئ المعالجة أند إنزاييل بتي ومحالجت، يللث، 
وآنلمب،أزصى لكني انثخئيغ، حتى زبي إلى احتلهن، فال: لأمتلث،، 
بدل،دجنلث، همادي عن دحممت، فريختى أوانصيث، أجرط، فد آذ فنوديثج 

أنقالها((.غنز خننة 







جبريلمأناني يه، ثومها الأئيغاء كانت ام ئالخلمة داببي فآومش النفيس، 
الخم،الين ينرينح نن، ذالآ> خنن أخدهما فى بإناء يث 
ناجمرل: ففاو أين، افن محن افن سنت: الفطزة، أب، جريل: ساو 
نحمدذا دلع: ٥^١^؛ إذ أمين أنا بينما سنتط؛ ئال: هدا؟ وجهك ئي رأث 

نو1^؛، ايهود؟أما نا'ءي ذلك فان: محب أقب ولب فلب؛% أنألك أنظزني 
غندلع دعاني إي آمين أنا ونيننا أمتالئط، لتهوذئتؤ نحننب وفمتؤ أو أخبمن 

ذلكئاو: ش، ١^١ ^ إليه ألشئ، فلب أنأنلخ، ألظزني سد نا بماري: 
إداأمين آنا ميننا أئتك،، هو'>1 ]أخض[ ذغوته لو إنلئ، أما النصارى ذاءض 
نامول: افن، حلمها زينة كل مى غليها ذراعيها غن خابزة بامزأ؛ ]أنا[ 

لوإنلئ، ف الدنيا تك فال: خها، أثب وم أجبجا فلب أنأك \تم:و تخذ 
آثادحألت، نم تال: الآ■خزة، خر الديا أمتلئ، لاحتارن، محها أقنت، أو أجبثها 

ثمركنض، منا داجي كل فضلى الشم، بيت عليهما اف صلى دج؛ربل 
أحسايحلاه م فلم آد؛ ض أزرآخ به ئننج المح، .الجنرإج أتيت 

نشىفإينا النماء؟ إلى طامحا بضن0 بمس حيى النيتخ رأنتب ما اiمعزاج، مى 
أنافإذا وجنريل أنا فصندُت، قال: بالمنزاج، غجنه النماء إز ءلامحا بضنْ 

ألم،ننعوذ ندنه وبين الدنيا محاحن،'النماء وهو إنماعيل له نقال بملك 
نزئثنأي ؤنت\ هق افث ممال قال: ملل؛،، ألم، مانه جنود مللت، كل نع ملك، 

هدا؟نص قيل: إنماعيل، يارنا جبريل قاننمثح [ ٣١]المدنر؛ هوه إلا رغئ، 
فال:إليه؟ تبن، أزقي نيل: سد، فال: منف،؟ زنن ئيل: جريل، فال: 
دنيتيأنوأخ شب ثنزمحى صورته خلى افن حلفه نوم كهيأ؛ باد؛ أنا فإدا ننم، 

ئنرصلم محين، ئي اجعلوها طينه وشى طينه روخ ت فيقول النوبيثى، 
فياجعلوها حجثه لنفى لجيفه روح قيمون،؛ المجار، درنته وولغ محه 

يوكلالحم، المائدة بالحوان ينبئ بأحونة أنا فإدا هثيه نضث، ثم بجيل، 
لجهاأحزى يأحدنب أنا وإدا أخد، بمزبها وليس مشنح لخب غليها خها، 

A^؛S•؛؟نن جنريل نا ثنته: بنها، نآكلون ناس عندها دنين أزؤخ ئد لخب 
نصيتحثر — قال: - الحزام ؤنأكلوذ الحلال تثنكورا أمتلئ، ْص هؤلاء فال: 
نمول:حن أخدهم نهص كلما النيوُتج كأمثال بطونهب بأقوام أنا فإدا هئيه 

٤١٢



'يتال . تنغزن 1ل نابالإ غالى زهو تال الناغة. ثق لا الاو4لم 
جرينيا ممن: هق، اف إر يضجون وسس تال - يطم النابله 

كاص ^لأ الزيا :اتملون الذين ائتك من هزلأء ئال: هزلأء؟ من 
آنا^٥١ ننبئ مضغ لم [ ٢٧٥]اوقرْ: أ)1يأه من ؛فظن هؤلأر أدر بنوم 

لمالحجز ذلك ويلمئون آئزاههم خلى يئنهح الإبل كمشانر مشاتزغم بآثوام 
نثجبريل يا ٧؛،؛ فك، افن إلى يضجرف يض أنابلهم، بث هدا 

ئاوثاثثا خللمتا أثثثى ود :أظزن ائتك من خإلأي ُال; خزلأء؟ 
نإداخنئث مخيف لم —ت قال — •١[ ،! ]iJuسعماه رسناوى ر\را ب0لونهم ؤ( 
جبريليا ت للت، قك، افب إلى بضجث ينجنتهث !ثذيهث، بملفث سا■؛ أنا 

بأيوامآنا فإدا هنئه مصنث ئم _! تال . آمتك من الرناة فال! هزلأء؟ من 
لخمبذ ثأكل كئغ ما كل ت لن يغمال ييلمنون ،^ ٧١جنؤبهم بث بفطغ 

أنتكمذ الفنانون هزلأء : juهزلأء؟ مذ جربز :ا تك: آخذ، 
تذافن حلق ما أحسث برجل أنا يإدا الئانقة، النماء إلى صنننا لم اللماروذ، 

يائت: امحواض،، ناتر غلى الدر ليلة كالقم باشن ال؛اس غلى فضل 
غليهيشث، قومه، مذ مز ومنه يوسف، أحوك هذا قال؛ هذا؟ مذ جريز 
نفززممهما نمس يخض أنا قإذا الثالثة النماء إر ضنذث  ٠٧ض، نطر 

الحامنةالنماء إلى صنذلم، لم غلي، وسلما غليهما قنئمتؤ قومهما، مذ 
مذمرنه تصمت، لخيته نكاد سوداء، ؤيضئها نيصاء لخنته ونقم، هارون قادا 

نذهارون ئوبب ني المحسن، هذا ت قال هذا؟ مذ جريل يا قالت،: محلولفا، 
النماءإلى صنيلم، م خلى، وسلم خليه ننلمث، ثوبي، بذ نمر ومنة عمزان 

قممانخليه كان لو الئنر كير آدم رجل عمزان بن بمونى أنا قإذا الئادنة 
بثاطب ش أفرم أني، ارّام، برعم يمول؛ هز نإدا الممبمن، لئن نم، لمز 
قال:هزا؟ مذ جربل يا قلتؤ: قال؛ منى، اذ غلى أكزم هذا نز هذا، 

نمعلي، دنلمم عليه قنلنلمؤ قزمه بذ نفز يمنن عمزان نذ موسى أحوك 
البيتإلى ظهر، ساند الرحمن حليل بآبمتئا أنا يإدا النابغة النماء إلى صغدلم، 
خليلأنوك هذا قال،: هذا؟ نن جرين نا قلق: النخال، كآخنن اكور 
سطزينبأمنح، تأنا-ا فإدا علي يسلم خلبي قنلمث، قزمه، بث نمر ومغن الرحمن 



تال- رنن ثياب خليهم د'ذفر القراطيس، كأئها بيص ثياب غليهم سهلن 
وحجباييص، الثياب عليهم الذيس نس لدخل المنمون البث يدحك 
نينعي زنن أنا نملث حنر، عنى وخز زند ثؤان، ظبؤز الذين الآحرد6 

يصليالمغمور زالسث، ناو - نص ونى أنا حرجش ثم المننور، البيت 
مناو - القيانة يوم إلى مه بنوذوذ لأ نللث، أف نبعوذ  ٢٢كل.تيه 

ؤإداالأمن، هذه مطي أذ نكاد منها ورئة كل فإدا المنتهى الندرة إلى ربنغ 
لهيقال والأحر الكوثر أحلفنا نهران بنها فينسى نلنييل ننمى عنى تيها 
دننغإني ثم تآحز، دنا ذنبي بى مدم نا لي فقمر نه فاعفنلث الرحمة نهر 
حارقه،نن لريي نقانت،ت أنت؟ لني • نمك، جاؤيه، فامممبلننى الجثة إلى 
منزأنهار طننه بمغئز لب لبن من زأنهار آسن عير ناء من أنهار أنا نإدا 

غظما،الدلأء كآئه رمانها وإذا نضئى، عنل مى وأنهار للساربيى لد؛ حنر 
إنالأنبياء جمح وعن غ عدها ثقال، - هذه تحنيكم كأ؛ها بملير أنا ؤإذا 
غلىغطر زلأ نمت أذن زلأ رأن، غين لأ ما الصالحين لبماد؛ أخد مد الق 

زمنتهزرجزه افر عصن، فيها فإذا النار غلي عرصن، ثم -I نال، - شر ملب، 
إلىنننت، إني م دوني، م''أعلمث، لأكلتها، زالنديد الججازة تيها طرخ لو 

تال-؛- أدنى أو مونيى قاب دنينه تيمح، دكاذ مح، مننئى المننهى الندرة 
سنت،إذا خنت بكل زللتؤ فاذ: الملاقة ص س ززمة كل على ينزل 

ؤإذاغنرأ، للئ، كتنث، خملتها زإذا حنثه،  lilJكتبن، نعمنها نلم بالحننة 
غلئلن،كتبنج خملتها فإو سيء غلف، يكنن، لم نننلها فلم بالنئثة هممت، 

بخنججن:  wLiiرئف،؟ به أنرك نا ت فمال نوني، إلى زننثه زاحدْ،نم نتقه 
بطمونلأ أئنلئ، فإن لأنف، التخفيف، نانألة ربم، إلى ازجغ فال: ضلأة، 

امصخن حص زبؤ يا فمنته: ربى إلى فزجنته تكنز، ئطيمه لأ زنتى ذللئج 
نتنأحتلم، زلخ، فنا أرنعيى، فجعنها غنرآ غئي فوصغ الأنم أصنفؤ فإنها 

بنافماو: إليه رحنئؤ حتى نقالته بثل لى يال، خليه أثينؤ كلما نربي موسى 
التغفيمهفاسأله ربك، إلي ازُ؛خ • مال صلوات، ينثر أنربي : ، ؛٥٧أنرك؟ 
الأنمآصنمؤ فإنها أمتي غن حش زني أي نمنت،: زبي إلى نزجنثج لأمتك، 
فريضتيثمتؤ عندها: فناداني«_، ا، حنزحنلها أ حمغني فزصع 



نوسإر وجنت م أنثابجا، عشن خنثي بم دأغطبجم بمالي عث يحس 
ندريك إر ازجخ ئاذ: ضلزات، بخني يلت: آنزك بما نقاو: 

حشزنى إلى رجنت، قفلت: لأمتك، التخمم، فا-اله نود؛ لا فإنه التخفذ 
القدسنث الثارخه أفتش إئى بالنجانج، يحترفم ينكه أصخ م انتخث، 

ألأمنام: نن انوجهل تقاو كادا، زرأث كذا زرأث الئما؛ أر بي زبمج 
فناأصح م المهدس بث النارحه أئى أنه نرعم محمد؟ يفوو بما ثنجبوذ 
نىنهزنن ءسزه فهدا نهرأ، ومنملنه نهرأ نفعية مطيته نفرب وأحدنا 

نيرايتها مضنيي ني كاف لما لمرنس بنير دأحنرهم -؛ نال، - داجي؛ ليلة 
بكلفاحبرهم العب®.  jlLpرأيتها رجت نلما مزت وأئها وكذا كذا مكان 
بأثياء،تخبرنا جهل: أبو فقال وكذا، كذا ومنامه وكذا كذا وبعير0 رجل 
،وكيفبناؤ0 ، وكيفمص المقد يبست التا—ن أعلم أنا المشركين. من رجل فقال 
كاذبايكن ؤإن فنأخبركم صادقا محمد يكن فإن الجبل من فربه وكيف هياته 

ببستؤالناس أعالم أنا محمد يا فقال: المشرك ذللن، فجاء أخبركم، ف
قال- الجبل؟ من قربه وكيف هيأته؟ وكيف—، بناوْ؟ كيف فاخبرني المقدس، 

إلىأحدنا كنغلر إليه فنظر مقعده من المقدس ببت ه افه لرمحول فرُع ■ - 
الأخرفقال زكذا، كذا الجل س وقربه زكذا كذا وهيأته وكذا كذا بماؤْ سه 

^امن نحوأ أو محمد قال فيما صدق فقال: أصحابه إلى فرجع صدئت، 
الكادم.

العبدىجرين بن عمارة بن هارون عن البصري الجماني راشد به تقرئ 
الخيري.الأنصاري سنان ين مالك بن سعد سعد أبي عن البصري، 

محيإسناده ذكرنا ومحي ( ٥١٦- )"؟/؟•ه دمشق تاؤيخ محي المصنف رواْ هكذا 
أخطأ.ربما صدوق ت الحافظ محال الحمانى وراشد ][، معفرين ين الحدث أول 

 □□□□□□





البهاءوأم المالحاني، الحسن بن طلحة بن الحسين منصوو أبو وأخبرنا 
منصرربن إبراهيم القاصم أبر أنا • يال ، البغدادي أحمد بن محمد بنت فاطمة 

عليبن أحمد يعلى أبو أنا القرى•،، بن علي بن ابرامم بن محمد أنا اللمي، 
زاد- ممد عن بثر، أبي عن عوانة، أبو نا ثسان، ثنا نالا؛ الموصلي، 

(،٢٣٦٩)يعلى أبي عند والحدث فيكرم، •ماس، ابن عن - مجر بن الجاض 
عوانة.أبي عن عفازا عن ( ٢٢٧١)أحمد ورواه 

سالمةأبى عن البخاري رواه صحنه على متفق صحيح حديث هدا 
مسرهدبن دد مالحسن وأبى ( ٤٩٢١)التبوذكى إسماعيل بن موسى 

عنكلهم ( ١٠٣٤)الأير روخ بن شسان عن لم مورواْ ( ٧٧٣)الأسدي 
عوانة•أي 

 □□□□□□
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إنواعمل مقالتي واسمع محارب بن سواد يا فم ت ومحال برج-له محمربني أتاني 
ؤإلىقك اف إلى يدعو غالب بن لوي من رسول بث ند إنه نعقل كنت 

Iيقول أنثأ يم عيادته 

ابأكوارهيس عالا دهوشا ارهوتخبلجن لعجت 
ارْككفجن الزمن ما مهدى التجئ مكة إلى تهوي 

اارهوأحجا هيرواببض م هاثمن المفوه إلى محارحل 

أتانيالثالثأت اللبلأن كانت فلما _، أب فاني أنام يعص ك: 
كنتإن واعمل مقالي فاسمع قارب بن سواد يا نم ونال! برحله فضربني 

عبادتهؤإلى جق اف إلى يدعو غالب بن لوي من رسول بث محي إنه تعقل 
تيقول أنشا ثم 

بأحلاسهاالمس وشدها ونجساسها لجن لعجت 
هاكأنجامالجن خير ا مالهدى تبغي مكة إلى تهوي 

اهرأمإلى نك يعبوام م هانمن المفوه إلى فارحل 

فإذاالمدJنان أتت نم نامحتي فرحلت قلي افه امتحن قد I وقلت فقمت 
تتال اض رسول يا مقالتي اسمع ت فدنوت حوله وأصحابه الله رسول 

تأنول فأنشأن 

وورقدة هد؛ بعد نجيي اني أت
ةليلكل ه قولال يلنلاث 

ووسطتالإزار ذيلي عن فشمرت 
غير0شيء لا النه أن وأشهد 

وسلةالمرسلين أدنى وأنك 
مشىمن حير يا يأتيك بما فمرنا 
شفاعةدو لا يوم شفيعا لي وكن 

بكاذببلوت قد فيما يك لم 
بغالبن لوي من رسول أتاك 

الباّسمببتن الوجناء الدعلب بى 
—انبغ كل على مأمون وأنك 

الأطايبالأكرمين ابن L افه إلى 
الدوابثيب حاء فيما كان ؤإن 

قارببن سواد عن بمغن سواك 



روىحتى ثدييأ فرحا بمقالتي وأصحابه ه اش رمول ففرح قال! 
توقال فالتزهه خيم الخطاب بن عمر إليه فوثب نال؛ وجوههم، في الفرح 

قال؛اليوم؟ رليك يأتيك فهل منك الحدث هذا أسمع أن أشتهي كنت قد 
يقول!عمر أنشأ نم جلث، افه كتاب العوض ونعم فلا، القران قرأت مند أما 

لهمعجاد ذبحوا وقد ذريح آل لهم يقال قرص من حي في يوما كا 
آليا شينا؛ نرى ولا العجل جوف من صونا سمعنا إذ يعالجها والجزار 

الله.إلأ إله لا أن يشهد نمح، ؛السان يصيح صاتح نجح، أمر ذرح، 
العمانبن حجر بن يحيى عن ( ٣٣٩)معجمه في الموصلي يعلى أبو رواه 

عنالوقاصي، عبدالرحمن بن محمد عن الأنباري، منصور بمن علي نا المامي، 
يذكره.القرش، كعب بن محمد 

،قراءة إبراهيم بن علي القاسم أبر أخبرتا ؛ فمال طريقه همن الممش ررواْ 
بكرأبو القاصي أنا ، التميمي عثمان بن عثدالرحمن بن محمد الحسين أبر أنا 

يعلى.أبو أنا ، الميانجي القامم بن يرمق 
مرسىبن عمران مرسى أبر نا )٣( الجان هواتف فى الخرانفلى ورواه 

أبيعن أبيه، عن ، الوصافي اش عبيد بن سعيد نا عمران، بن محمد نا ، المودبح 
بنهممر على يومي القارب بن سراد لحل يال؛ علي، بن محمد جعفر 

فيكره.شيثا؟ كهانتك من اليوم تحن هل سواد يا باض نشدتك ت فقال الخطاب، 
أحبرتافقال: ( ٣٢١)آ/ا،ام. دمشق "اريخ في الممف رواه طريقه ومن 

محمدوأبر اكوحي، علي بن غت الفرج وأبو الفقه، الملم علي بن الحسن 
أبوأنا : نالواأحمد بن إسماعيل القاسم وأبر ا السلمي حمزة بن عبدالكريم 

بكرأبو نا بكر، أبو حدي أنا الحديد، أبي بن عبدالواحد بن أحمد الحسن 
الخراتطي.

الحاففلالجواليقي عبدان موسى بن أحمد بن عبداض محمد أبو تابعه 
فقالحجر، بن يحيى عن غيرهما وروا0 حجر، بن يحيى عن كرى الع

والوناصيالصواب، وهو ماصمد بدل الوقاصى عبدالرحمن بن عثمان 
صممإ.

□□□□□□



امم\منالحديث 

اممهانيعص نيوتد عن أخبر فما 
مولدهله ض كمري لخوان ارتجاس ْن ْومم عند وظهر 

عنالمخزومي، ء هاني بن مخزوم إلى مفوعا تةءنف4 المرك وامناد 
افرسول ولد ليلة كان لما ثال"• نة، ومائة ون خمعليه وأتت أبيه 

فارسنار وأحميت مرنه، عثرة أريع منه ومحشتلت رى كإيوان ارتجى 
أنالمؤبدان ورأى ساوة، بحيرة وفاقت عام، بألف ذلك قبل تخمد ولم 
فالمابلائها، في وانتشرت دجالة قطعت ند عرابا خيلا' تقود صعابا إبلا' 

الإنه الفقيه! وثال، أف، نم تشجعا، عليه فصبر ذللث، أفزعه رى كأصبح 
نمسريره على وحلس تاجه ولبس فجمعهم مرازبته، عن ذللث، ذخر يدخر 
لأولاI نالوا إليكم؟ يعننؤ فيما تدرون قال! عنده اجتمعوا فلما إليهم، بعث 

النيران،بخمود كتاب عليهم ورد إذ كيتك هم فينما ، المللئ، يخثرنا أن 
وأناالمؤبدان؛ فقال هال، وما رأى ما أحبرهم ثم غمه، إلى غما فازداد 
فيروياه عليه قص ثم رويا الليلة هذه في رأبت قد المللث، افه أصلح 
فييكون حدث قال! مربذان؟ يا هذا في يكون ثيء أى فمال! الإبل، 

ماللث،كرى من ذللث،! عند فكتب، هم، أنففي أعلهم وكان الرب، ناحية 
أنأليد بما عالم برجل إلي فوجه بحد أما المنير؛ بن النعمان إلى الملوك 

فلماالغساني، نفيلة بن حيان بن عمرو بن بعثدالمح إليه فوجه عنه، أساله 
أوالملك ليخبرني قال: عنه؟ أسألك أريد بما علم ألك له! قال فيه ورد 

فاخبرهيعلمه، بمن أحبرته ؤإلأ علم منه عندي كان فإن أحب، عما ليالني 
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يقالالثام مشارف يكن لي حال عند دلك علم ت ئال يه، إليه وجه باليي 
فخرجبتفسيره، ائتني يم عنه سألتك عما فاساله فاتته ت قال سعليح، له 

عليهفسلم الضريح على أنني وفد ممبح إلى انتهى حتى عبدالمسبح 
تعبدالمسح يعني يقول! فأشأ صهلح عليه يرد فلم ا وكلمه 

اليمنغهلريف يسمح أم أصم 
ومنمن أعيت الخطة فاصل يا 

حجنبن ذب آل من ه وأم
للوسنري بالعجم قيل رسول 

الزمنرب ولا الرعد لا؛رهب 
والعطنبجاجى ء-ارأ أتى حنى 

العفنشاو ه ياولم فاز فأم 
ننآل من الحي بخ ثاك أت

الأذنصرار اب نالهم منازرق 
شجنعينات الأرض في يجوب 

وجنبى هوى يووجنا بى برفع 
الدمنبوعاء الرمح في تلفه 

نكنحضنى من حصحص كانما 

حملعلى عبدالمسبح يقول رامحه رغ شعره سطيح محمع فلما ت قال 
لارتجاسسامّان بني ملك يعنك الضريح، على أوفى وقد سهليح إلى 

قدعرايا خيلا تقود صعابا إبلا' رأى المؤذيان ورويا النيران وحمود الأبوان 
ونلهرالتلاوة كثرت إدا عبدالمسيح يا بادئها، في وانتشرت لحله قطعت 

ناروحمدت محاوة بحيرة وعاضتح ماوة الوادي وفاصن الهراوة صاحب 
عددعلى وملكات ملوك منّهم يمّللئا ناما، ليليح الشام فليسى فارس 

إلىعيدالمسح فنهفس مكانه مطتح قضى يم آت، آت هو ما وكل الشرفات 
*يقول وهو راحلته 

سميرالهم ماضي فانك سمر 
أفرطهمساسان بني ملك يمس إن 

ةبمنزلأصحوا ربما فربما 
وأحنهبهرام المرح أحو منهم 

علموافمن علات أولأت والناس 
نثبارأوا إن إما الأم نوا بوهم 

وتغييرتفربق بغزعنك لا 
راريدهأطوار دهر الذا إن ف

المهاصيرالأسد صولتهم نهاب 
وروشابمور وابهرمزان وال
ومهجورنمحقور أنل ند أن 

ومنصورمحفوظ يالغيب فذلك 
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محذوروالشر مبع الغم فثرن في مقرونان والثر والغر 

فقالسطيح! له قال بما وأخبره كسرى على عبدالميح فدم فلما 
منهمسلك وأمور، أمور كانت ملكأ عثر أربعة منا يملك أن إلى كسرى! 

^؛^٠عثمان حلافة إلى الباقون وملك منين، أرع في عثرة 
عنالمكي المفريء .زيد بن عبداف ن عبدارص محمد أبو تابعه 

منإلأ تعرفه لا غريب وهو الموصلي، الطاثى محمد بن حرب بن علي 
البجر.أيوب أبو به تقرئ أبيه، عن ء هاني بن مخزوم حدث 

اعض،بن جعفر عن اللراني، •ء>ن ( ٣٤٤)الموة دلاثل في نعيم أبو ورواْ 
به.حرب بن على عن كلاهما جعفر، بن محمد بن عبداف وعن 

هواتففى والخرامملى ( ١٦٨. تا;يخبم فى الطري جرير ابن ورواه 
قال:ثم ( ٢٢١- دمنز -ارخ في المف ْلريقه وس ( ١٦)الجان 

إلأنعرفه لا غريما وهو حرب، بن على عن زيد بن همد بن همدالرحمن نابعه 
البجر.أيوب أبو به مرد أيه، عن هانيء، بن مخزوم حدبث، من 

٢٠)ب، والغرانالصحاح الفوائد في الحناتي القاسم أبو ورواه  بتحقيقنا،( ٠
منالبسي فراس بن أحمد ن إبرامم بن أحمد الحز أبر كتب؛لي فقال؛ 
ثنانال! حينهم، المقريء عثداض بن عبدالرحهن محمد أبا أن يذكر مكة، 
آلمجن أنه ذكر - الثجلي عمران بن يعلى أيوب أبو ثنا نال: حرب، بن علي 

نذكره،أبيه عن المخزومي، ء هاني بن مخزوم حدنني ؛ ،ذال- همداف بن جرير 
هلالبن مخزوم حدث من إلا نعرفه لا غرب حن نا حديهذا ونال: 

محنإلا كتناْ محا الثجلي، عمران ن يعر أيوب أبو به تفرد أيه، عن المخزومي، 
ه■محبا بوة دلأنل ر يدخل لهو الوجه، هذا 

فيوالصف ( ١٩٤.  ١٩٣)الوبة دلائل في اكيمي القاسم أبو >يقه ومحن 
عك.الأكفاني سمد أبي عن ( ٣٦٣-  ٣٦١/١)٧"دمشق -اريخ 

الحز،بن همدالرحمن طر.زا من ، ٣٤٤)الهوة دلأنل في نعيم أبو ودوام 
به-حرب بن علي عن 

بنعثدالرحمن >يق محن ( ١٢٩-  ١٢٦/١)البوة دلائل في الههقي ورواه 
اللغةتهذبب، في الأزهري ورواه حرب ز علي عن إدريس، بن محمد 

واننلر)\\ايمي والإصابة ( ٥٨٤/٦)اuري فتح غي كما كن الوابن ( ٢٧٨.



لأبيوالغراب الصحاح الفرائد على وتعليقنا نعيم لأبي الجوة دلائل على تعليقنا 
الخاتي.القاسم 

تزلزل.ارتجى 

المجوس.عالم والموان.ان 

المهدمون.الرؤساء وهم مرزبان حمع والمرازبة 
سميتالرب، وجزيرة الشام يلاد بين التي القرى الشام ومشارف 

المواد.بلاد عر لإشراقها بذلك 

أشرف.وأثنى 

القبر.والضريح 

يد.الوالغهلريف 

مات.رقاد وفاز 

قبض•فازلم 

وسما•لتاء 

بمعترض.أي بمعتن الذي الموت والعتن 

•الإبل لون في ة رمل■ والورقة أورذا أراء أزرثم، وقوله 
يقّالممن.اْ في وهو بالواو مهو ويقال الماب حل.يد أي الماب ومهم 

حديد،أى مهو سف 

عنبالرداء ؤيكنى اللحم كثير أي فضفاض وبدن الواسع والفضفاسما 
الصدر.محعة به والمراد لابه 

حمر.بلغة الملك والقيل 

المام.لأجل أي الوم والوسن 
يقطع.ويجوب 

القوي.البعير والميدان 
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الجفاء.من المعنى النزن ويقال والشجن 

الملة.الغلغلة الأرض والوحن 

المدر•عظ-ام وهو جرجو جمع والجآجيء 
الورك؛ن•محن التي اللحمة وهو بالقاف القطن ويروى مثله والعطن 

التراب.دقاق والوعاء 

وهىاللwمنة اسم اشتق ومنه وأبعارها الإبل أبوال من بدمن ما والدمن 
انمزل.

تحش.واير للالعير هيا وححا 

معروف.جبل وهو ناحيتاْ ناتكن وحض 

المجد.الممتع والمح 

العصا.والهراوة 

ذهب.أي الماء وغاضى 
الأمر.فى الممر وانمير 

وفاتهم.جاوزهم أي وأفرطهم 
المتغايرة.الحالات والأطوار 

وبومي•نمس أٌرين ين يتقلب أنه يعني الدهر جمع والدهارير 
المفترس.الأمد وهو مهمار حمع والهاصير 

شتى.وأمهات واحل. أب من يكونون الن.ين العلأة وأولاد 
المال.والمثصب 
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التاسع

الأخبارمن الأصنام بمص عن روي ما 
السلامأفضل عله بمبوتد 

الغضوبةمازن عن _(^ Jlعبداف عن مرفوعا ئةقِفبم المؤلف رباناي 
وهية عتم عنده يوم ذات نمرنا نعمان فرية بثناو صنما أمدن كنت قال; 

خيرظهر، ر تاسمع مازن يا يقول! الصنم من صوتا معا قالذييحة، 
حجر،من نحيتا فيع الكبر، اف بدين مضر، من نبي بعث شر، وبطن 

يمنال! لعجبا، هدا إن فقلت! لدلك ففزعت قال! مفر، حر من لم ت
أقبل،إلي أقبل • يقول الصنم مى صوتا معت قعنيرة، أيام بعد عنرت 
تعدل،كي به فامن منزل، بحق حاء مرمل، نبي هدا تجهل، لا ما تسمع 

برادلخير ؤإنه لخجبا هذا إن قفلت،! بالجندل، وقودها تنعل، نار حر عن 
الخبرمحا له! قلنا الحجاز، أهل من رجل قدم إذ كيلك نحن فبينما بي، 

اقو*داعي رأجيبوا أتام! لمن يقول أحمد له قال رجل ظهر قال! وراءك؟ 
راحلتيوركبن، حداذآ فكرته الصنم إلى فثرت ّمعته، ما نبا هدا فقالت! 

!وقلت، فأسلمت، الإسلام لي قشرح هؤ النه رسول على مت، فقل 

تضلألبه بنطبق أ ربنا لوكان جذاذآ باجرأ كممرت 
البعلى مني دينه يكن ولم ضلالتنا من ا هدانالهانسمي ب

نالربي اجر بال قلمن ني إنوإخوته عمرآ لغن براكبا يا 
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يافقلت! ت مازن قال الخطامة، بتي وأخوتها الحك بتي بعمرو بمي 
،النساء من وبالهلوك الخمر وثرب بالطرب مولع امرؤ إني اف رسول 

ولدلي وليس والعيال الذراري وهزلن بالأموال قدهن نون العلينا وألحت 
فنالولدأ، لي ؤيهب بالحياء ؤياتيني أحد ما عني بذهب أن الله قالع 
ألنتأ والحمر الحلال ويالحزام الني تراءه بالطرب أثدله رراللهم ه•' المي 

ولدآء.لة ومي، بالحياء والته المرج عمه وبالنفر يه، إفم 
القرأننهلر وتعلمت، أجد كنت، ما عني الله ب، فاذهمازن؛ قال 
وأنشدتمازن بن حيان لى الله ووهبح عمان تا وأحميحججا وحججت، 

تأنول 

مطينىت، حثافه ول رمحيلث، ال

الحصادضء من حير يا لي لتشفع 
دينهمالله في حالمتط معشر إلى 

مولعاوالحمر بالرغتإ امرأ وكنتا 
وحشيةخوفا الخمر بنجدلني 

ونسىالجهاد فى، همي فأبت 

العرجإلى عمان من الفيافي تجوب 
بالملحوأرجع ربي، لي ليغمر 

شرجشرجهم ولا رابي، رابهم فلا 
يالهجم الجأذن حنى شابي 

فرحيلي فحمن إحصانا وبالمهمِ 
حجيا مولله صومي ما له فال

شاعرهموأمروا وثتموني أسوني نرمي على قدت فلما ت قال 
ساحلإلى وامحزلتهم نفي، أهجو فإنما علمهم رددتا إن ففك: فهجاني، 

I١توقالالبحر 

لثنقومنا يا عندكم وبغضنا محداقنه مر ا عندنغمكم ب
فطنعيبنا ينشي حين وكلكم معايبكم ئنت، إن الدهر نمطن لا 

نلسمناني مثلغ حربنافي اعركم وشعنكم معجم اعزناث
والإحناء بغفالصدوركم رفي وغر فاعلموا عليكم القلوب في ما 

أمرأعليك عبنا عم ابن يا • فقالوا عفليمة حماعة منهم فاتتتي قال: 
فرحعّتابامرنا، فقم معنا وارجع ودينلئ، نلئؤ فشأ أبيتح فان لكن وكرهناه 
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جمعا.الإسلام إلى النه هداهم حتى بأمرهم القيم وكنت معهم 
نمموأبو ( ٦٣)الطوال الأحاديث وني ( ٧٩٩)•٢ اي ئي ررواْ 

فيوالخطابي ( ٣٧- )آ/أآ المرةدلائل في والمهقي ( ٢٩٤)المرةدلائل في 
•متروكان وأبوه الكلى المائب بن محمد ين وهناء الحديث غريب 

راويمازن بن حيان بن محمد بن حرب بن عالي جد هو هدا مازن 
المانببن محمد به تقرئ غريب حديث وهو الكلي، بن هشام عرن الحديث 

ى.العماني عبداف عن 

الصنم.بأمر القيم والمادن 
المنحوت.والتحيت 

صنمه.امم وباجر 

وربماالمشي، في استرحاء وهو مشيتها في تتهالك التي رالهلوك 
هلوكا.الفاجرة سمثت 

المطر.مقصور والحيا 

الزنا.والعهر 

مسرها.فى أسرعت وحيت 

تقطع.وتجوز 

الراري•والمافي 
بالحجاز.معروف موضع والعرج 

الشيء•على الظهور والفلوج 
علىرأبهم احتلهل قد أي ثرجين أصبحوا وند الاختلاط والشرج 

وجهتن-

١٠^٠١٤ والرعب 

حجي.رف صومي فلله والمعنى وماحلة، البلى والنهج 
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الذكر.سيء رموني وأسوني 
حلو.وكن 

أضأ.نذكر ونش ذكرت ونثت 
لسانذا وليي عيا أو حصرأ القول على يقدر لا الذي والمفحم 

نمح.

الحقد.حرارة والوعر 

أعلم.واش والحقد العداوة وهي إحنة جمع ؤإحن 
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-مقارنة نسخة وفي - مفارقة اليوم إخراجه ؤإن اف رمول أنه نعلم ونحن إلأ 
علىتصرون نوم أنتم قاما السوق، تعضكم وأن خياركم وقتل كافة العرب، 

ذلك،فبينوا جبينة كم أنفمن تخافون قوم أنتم ؤإما اض، إلى وأمركم ذللن، 
البيعةهذه نيع لا فوالثه أمعد، يا عنا أمط ! قالوا، ١^١٠ عند لكم عذر فهو 
علىويعطينا وثرط علينا فأخذ فبايعناه إليه فقمنا ت قال أبدأ، نله ولا أبدأ 

الجنة.ذللنج 

حبانوابن ( ١٧٥٦)جزار وال\( l-\0Tj ١٤٤٥٧و ١٤٤٥٦)أحمد ورواء 
٦٨١/٢)المدرك في والحاكم ( MWj ٨٤٦)الدلائل في نعيم وأبو ( ٦٢٧٤)

عن>ق من ( ٤٤١*.  ٤٤٢)؟/الدلاص وني )ا،/ا،( والبيهقي ( ٤٢٥١رنم 
أحمدءن ١^^ الرداسن ءي باكحدث الزبير أبو صرح وند خثيم، بن عبراث 

الحديث.نمح المن، في اليهقي رواية وني 
عنالمكي حثيم بن عثمان بن عبدانله حديث، من حسن حديث، ^ا 

عروةأبي، حديث من ت ونال المكي، تدرس بن لم مبن محمد الزبير أبي 
عنه،راني بن معمر 

٥٥٥٥٥٥
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عشرالحائي ارس)ث 

هءبمرمحم دلائله من ظهر فيما 
ونصرتمإعزازه من اسل م أدى وما 

أبوحاء ت نال عازب، بن الراء عن مرقوعأ ةةَفج المؤلف ناد وباّ
منزلي،إلى يحمله من معي اس ننال: رحلا أبي من فانترى ه بكر 

يافقال: عازب، فاتبعنا بكر أبي عع فانهللقت فحملته وأحماله، أبي• فقال 
ؤيومناليلتنا أسرينا قال: والني.، أنت سريت ليلة عن أحبرنى بكر أبا 

ظللها صخرة لنا رفعن، أحد يمر ولم الهلرق انقملع الظهيرة ناثم نام حتى 
محالك أنفض حتى نم ه: للنبي فقين، نال: الشمس، عاليه ن1اتإ لم 

يأتيهاوكان أردنا، الذي مثل الصخرة من يريد أقبل قد ؛وخ أنا فإذا حوك، 
قال:المدينة، أهل من لرحل قال: أنت،؟ لمن راعي يا قلتح: ذللثح، قبل 
فجعكبشاة فجاءني قال: نعم، قال: لبن؟ من شاتالثح في هل ته: قمل

لبنمن كثبة محي أد*اوْ ني فحلبتا قال: صرعها، عن هكذا الغبار أمح 
الماءمن اللبن على نميت قال: ، إد-اوْ في للنبي ماء محي وكان 

منقام حتى فراقيته قال: ه، البي أوقنل أن أكرم وكنت، قال: لأبردها، 
ماوافه كلمة إمحاق أبو قال - افه رسول يا اسرمحب، ت،: فقلقال: نومه، 

حفنكوقد قال: رصبتح، حتى نثربح قال: . غيرْ قط أحد من سمحتها 
لالنحيل؟«آن »أنا افه رسول فقال قال: كر، أبى عن كله _^، 

صلةبأرض كنا إذا حتى فارتحلنا قال: افه، رسول يا بلى تح: قلقال: 
بكرأبو فبكى قال: جحئم، بن ماللئ، بن سراقة حاء نال: مجممة، كأنها 
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تنالت معبد، أم يا لي صفيه قال! وكذا، كذا حاله من مبارك رجل بنا 
صمحلهبه تزر ولم نجاله تعبه لم الخلق حسن أبلج الوصاءة ظاهر رجل 
عنفهوفي صحل صرته وفي وطف أنفاره رفي لعج عنه في فم رمم 
سماتكلم ؤإن الوقار فعلاه صت إن أقرن أزج كثافة لحيته وفي سطع 
حلرقريب من وآحاده نه وأحبعيد من وأبهاه الناس أحمل البهاء وعلاه 

الربحة ينحدرن نقلم حرزات منهلقه كأن هذر، ولا نزر لا فمل المنطق 
أنضرفهو غضين، بين غصن قمر من عين يقحمه ولا طول من باين 

أمرؤإن أنصتوا قال إن به يحفون رفقاء له قدرأ، وأحسنهم مجنظرأ الثلاثة 
فهداممد! أبو قال مفند، ولا عابر لا محشود محمود أمره إلى تبادروا 

أنهممت ولقد بمكة، ذكر ما أمره من لنا ذكر الدى قريش صاحب وافه 
عالصرت بمكة وأصبح سيلا'، ذلك إلى وحدت إن ولأفعالن أصحبه 

•يقول وهر صاحبه من يعرفون ولا الصوت محون ي

حزانهحير الناس رب افه حزى 
بهفاهندت بالهدى نزلاها هما 

عنكماطه زوي ما لقصي فيا 
قناتهممكان كعب ني بفهن 
ؤإنانهاشاتها عن أحتكم سلوا 

ت،ثفتحلحسانل اة يدعاها 
بالحليلديها رهنا فغادرها 

بدمعأم حيمة الا قرفيقين 
معحمدرفيق ي أمجمن فاز فقد 

ومولدتجارى لا ال فعمن به 
بمرصدللمسومتين ومقعدها 

تشهدالشاة نالوا إن فإنكم 
مزبدالشاه صرة صريحا عاليه 

موردثم مصدر في ا يردده

;فقال الهاتف يجاوب سبب غهث الأنصاري حان بدلك سمع فلما 

نبيهمعنهم زال قوم حاب لقد 
عقولهمفضلت قوم عن ترحل 

ربهمالضلالة بعد به هداهم 
تسفهواقوم صائل نوى يوهل 
يشربأهل على منه نزك، وقد 

ويعتديه إلري يمن وندس 

مجددنور بنوم على وحل 
برشدالحق ينبع من وأرشدهم 

مهتدكل ه يهاد م ايتهعم
بأسعدعليهم حلت، هدى ركاب 
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جدمكل في اش كتاب وبتالو حوله ناس البرى لا ما برى نبي 
الغدضحى في أو اليوم في فتصدشها غاب ة المقيوم في ال فؤإن 

عدياض عد يمن يمحبته جده ادة عحمبكر ا أبيهن ل

يعلىأبي >_ من ( ٣٣٠- دمشق تاريخ في المؤلف رواْ 
فيالمؤلف ؤلريقه ومن ١(  ١٣٨)الغيادنيات في الشافعي بكر أبي طريق ومن 

(٢٧٨)\امأ. اكلأنل في المهقي ورواه ( ٣٢٧.  ٣٢٣/٣)دمشق -اريخ 
)ا/اه؛(الخابة أمد في الأثير وابن رة/ههأ( الاستيعاب في بدالبر وابن 

بنمحمد هشام أبي طريق من كلهم ( ٥٦)انملأئل في المنة وقوام 
بنأيوب عمي حدثني الربعي، الكمي اي يبن ثان بن أيوب ين سلمان 
به•حرام أيوب، بن الحكم 

ونى( ٣٦٠٥)الكبير نى والفرانى ( ١٠٢٠)المريعة فى الأحرى ورواه 
الأنوارنى والنوى ( ٢٧٨-  ٢٧٧/١)الدلال فى واليهقى ( )٠٣الطوال الأحاديث 

٣٦٠-  roA/y)يتق تاريخ ني والمزلف ( ٣٧٠٤)الة رح ث وفي ( ٤٥٦)
حزامن ئام عن سرز أبيه ص محرز بن مكرم عن >ق من ( ٣٣٠-  ٣٢٧/۴و

به•مش عن 

دلائلعالي تعليقه في تخريجه الراشد اعد مالدكتور استوعب وقد 
المنة.قوام 

أبقاعنه رواه هشام، بن حزام رواية محن مححنوظ الحديث هدا 
العزارى.مقربة بن ومروان الكمي المهدي بن محرز 

زادهم.شد ند أى مرملين ونوله 
الشتاء.في لحلوا أى مشين وروى المة، ني لحلوا قد أى سنتين م

جانبها.الخيمة وكر 

رجليها.بين ما فتحت أي وتفاجت 

فيربضوا.يثئلوا حن يرؤيهم أي الرهط ويربض 

رغوته.وبيض وهو اللن بهاء والهاء الميلان. والتح 
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فقلتفأخرجنا، بنا وأمر اللغط، وكثر عنده الأصوات ارتفعت الكتاب 
الأصفر،بني ملك، لخافه إنه كبشة أبي ابن أمر لفد حرجا! حين لأصحابي 

علئاممه أدخل حتى مينلهر أنه . اش رسول بأمر موقنا زلت فما قال؛ 
الامادم.

ياI فقال له دار في فاجمعهم الروم عفلماء هرقل فدعا الزهري! وقال 
ملككم؟لكم شت وأن الأبد آخر والرشاد الفائح في م هل الروم معشر 

فقال!غلقت،، قد فوجدوها الأبواب إلى الوحش حمر خيمة فخاصوا I قال 
الذيرأين، فقد دينكم على شدتكم اختبرت إنما إني فقال! بهم، علي 

لم]كلمة . ....وجيه.حدبثا من وشل - عنه ورصوا له فجدوا أحببتا، 
وحرم•المفلفر أبي حدبي في هو نراءتها[ أسضر 

مءحهّدبن عبدافه عن البخاري فرواه طرقا، من صحته على متفق 
المندي.البخاري 

و"آههأ(. ٤٢٧٦)البخاري رواه 

بنبجي بن( ومحمد راهويه، بن إبرامم بن إسحاق عن لم مورواء 
كلهمالكشي، حميد بن وعبد المابوري، رافع بن ومحمد عمر، ابي 

(.٩٧٢٤)عبدالرزاق عن ( ٤٧٠٧)

الدهلمح،يجى بن محمد عن منه مرصعين جتاني الداود أبو ورواء 
وم"ااه(ه ٥١٣٦)البابوري 

الممتليءالدلو وهو جل المن وأصله ومرة، مرة أي سجال وقوله 
لهل،ا.وتارة لهدا تارة يكون الثر من المتمين بين 

الروماءويقال الفلاحون، وهم الأكره اليرميون ويقّال يون والأري
أصح.والأول المقدمون، 
وعظم.زاد إذا الشيء وأمر 
منجد وهو العبور الشعري يعبد كان العرب من رجل كبشة وأبو 

أنتزعم فريش فتئانن، دينهم في العرب خالم، . النبي أمهات اجداد 
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ليسإنه ت وقيل الدين، في إياهم لمخاص إليه النجه في مع النجي. 
لمزكلمات . ...و. لدينهم، الخلاف في للمشابهة إليه ثوْ ذؤإنما ا يحطة 
تراءتها[استير 
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الرأسني ضديغ ض ظهر ص الناس نأل اف ني فقال أعطي، 
.تاف رسول له فقال الصدفة، ص فاعطتى السائل: فقال البطن® فى وداء 
مها؛ Jj-حض الصدقات نى نمر؛ زلا نبئ بمحكم نزمحس لم قك الق ارإئ 

أثثاكآز أغطيئك. الأعزاء بن كنت محاذ أخزاء ثمايه فزأفا 
خمك

وأناالعينات من ألته مسأني نفي في ذلك فدخل العدائي؛ فال 
وكانقويا، وكنتح ملزمته الليل أول س اعتنى ه اف رسول إن ثم غي، 

كانفلما غيرى، أحد معه يبق لم حتى تاحرون وبعنه ينقطعون أصحابه 
فجعلاض؟ رسول يا أقيم إ أنول فجعلك ا فأذنك أمرتي المسح أذان أوان 

قامالمجر طع إذا حتى #لأ® فيقول! ينظر الشرق ناحية ينظر ه اف رسول 
ماءبن ؛، ٣٠فقال؛ أصحابه تلاحق وقد إلي انصرف ئم فتبرز ه اض رسول 

ش»_ فقال يكفيك، لا قليل شيء إلأ لا فقلت: ضياء؟(( أخا نا 
منأصمن كل محن يأت الماء، في بدم فوضع فمعك به٠١ انمي م إنا•؛ 

رنيبث أنثخيى أنى ارلزلأ ه؛ الق رسول لى فقال تفور، عينا أصابعه 
فيهم،فناديك الناء(( في حاجة له من أصحابي؛ ني ناد وأنمينا، لنفينا 
لهفقال يقيم أن بلال فأراد افه رسول قام يم ، منهم أراد من فاخذ 

بج؛ماا•لهو آذذ دس ألذ هو صدا•؛ أغا "إذ ه•' الني( 
أتيتهالصلاة افه رسول قضى فلما الصلاة، فأقمت ت الصدائى فمال 

نداءما هؤ'' النه نبي فقال هذين، من أعفني اف رسول يا ت فقلت يالكتايين 
مو؛ناابرجل الإنارة ض حير ٌلأ ت تقول اض نبي يا سمعتك ت فقلت لك؟اا 

ظهرعس الناس نال ُرمى • للسائل تقول وسمعتك ورسوله، باق أرمن وأنا 
فقالغني ا وأنوالتك انمفن® في دذاة النأس ني صدخ فإنه غنى 

فقالأدع، فقلت،: ددغ(ا منث، قام سقت، قإل داك، ،^ ١٠ه؛ الق محي 
منرجل، عر فدللته علبجم* أدمر؛ رجل، عن، رفدلتي ه•' اممه رسول لي 

كانإذا بثرآ لما إن اف نبي يا : قلناثم عليهم، فامر0 عليه قدموا الدين الوفد 
علىفتفرقنا ماؤه قل الصيف كان ؤإذا عليها، واحتمعنا مازها وسعنا الشتاء 

أنبئرنا في لتا اض فايع زلنا[ عدو حولنا من وكل أسلمنا وقد حولنا مياه 
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يدهني فعركهن حصان بح فدعا نتفرق، ولا عليها ذ-جت،ع ماؤها يعنا 
واجدةإالموا البئر آنيثم فإدا الخصبان بهذه "اذموا هال: ثم فيهن ردعا 

امتطعافما لما، قال ما ففعلنا المداتي: قال هدء اف 1--؛ واذموا واجده 
-الجر بمي - فمهما ني نطر أن تعق 

بنأبونمر أخبرنا فقال؛ ( ٣٤٦)أ"ا/هإ"ا_ دمثق تاؤيح في المؤلف رواه 
محمدأبو أنا • نالوا البنا، غالب وأبو الحمين، بن القاسم وأبو رضوان، 

عبدالرحمنأبو أنا موسى، بن بئر علي أبو أنا جعفر، بن أحمد أنا الجوهري، 
نعيمبن زبال حدنني زبال، بن •مدالرحمن عن بزبد، بن مداف المقري 

اشرسول احب صالمداثي المحارث بن زياد س-معت ت نال الحمرمي، 
نال:تم فيكرم، نال: يحدث، 

عاليا.لي وح حن حديث هدا 
;>،مكا عن الأزلي، صالح بن ب-الرحمن عن معجمه ني الغوي روا، 

نحوه.ناده باّالإفريقي عبدالرحمن ■من يونس، 
بنعيي أنا القور، بن الحن أبر أنا المرفدي، بن القاسم أبو أخرنا 

الأزلي.صالح بن عبدالرحمن نا محمد، بن ءبلّاف نا علي، 
قحةمنه الأثحث.، بن سلمان داود أبو روى عال حسن حديث هذا 

لمةمبن عبداش عن الصدقة من أعطني قوله ونمّة يقيم، فهو أذل من 
بنزياد بن همدالرحمن عن الإفريقي غانم بن عمر بن همداف عن الفعسي 

(١٦٣٢٠و ٥١٤)أنعم 
بنعيية عن ري البن هناد عن الأذان قصة منه الترمذي وروى 

(.١٩٩)عبيد بن ويعلى سلمان 

أمح،بن بكر أم، عن  ٢٧١٧١سه قمح، ماجه بن، يزيد ن محمد ورواها 
شيوخنافكان زياد، بن همدالرحمن عن جميعا همبد بن يعلى عن شية 

عاليا.رزقته ماجه، وابن والترمذي داود أبي عن ؛٠ حدثوا

 □□□□□□
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عشرالخامس الحديث 

الشعيرفرمى من الكثيرة الجمع إشاعه 

كثيرهائم أيو ثنا معيد، بن قتيبة إلى مرفوعأ المؤلف وئامناد 
دخلنال! قرة، بن معاوية يحدث مالكا بن أنس معنا منال،؛ الأبلي، 

أميوتزوجتح توفى أبى وكان سنين، لمان ابن وأنا المدينة و. اف رسول 
الليلةبتنا وربما نيء، له يكن لم ذاك إذ طلحة أبو وكان طلحة، بأبي 

منهين، وخبز ، وعجنت، ذأءجنته تعير من كفا فوحدنا ، عناء بغير والليلتين 
الفرص،على فصبت أنصارية، لها حارة من اللبن من لمتا وطلت قرصين 
أريدلما فرحا أشتد فخرحن، حميعا، تأكلان طلحة أبا قالع اذم، لم،■ وقالت 

؛فقالت، ه النبي من ندنويت، وأصحابه قاعدا . اننه برسول أنا فإذا آكل، أن 
إلىانهي حض فجاء »منوا« لأصحابه: وقال ه المي فقام تدعوك، أمي إن 

أبوقال إليه؟اا دءؤث٠وئا نيثا صتنتم أهل طلحة؛ لأبي وقال منزلنا، من نرب 
قال:، شيء أمي غداة متد فمي دخل ما نبيا بالحق بعثلاح والدي طلحة: 

سليمأم يا فقال: طلحة أبو فدخل دا،ظزاا اذحل نليم؟ أم دعتنا 'ني،؛ ُدلأَتم، 
منقرصا اتخنرت، أني غير فعلت، ما قالت،: ه؟ اض رسول دعرمن، شيء لأي 

لأبنيرقلت، القرص على ت، فمببلبنا الأنصارية حارتي من وطلبت، شعير 
و.للنبي، فقال طلحة أبر نخرج حميعا، تأكلان طلحة أبا فانع اذهب، أنى؛ 
المبي.فدخل أش® يا بنا ®اذحل، هؤ•' المثي فقال مليم، أم قالت، الذي 
بينفوضع به فأته بهنصالئ،اا اسى ناليم أم  Ij®فقال: معهم وأنا طلحة وأبو 

آنا؛انا وقال: أصابعه بين وفرؤ، القرص على بكفه النبي. فبسقل يديه، 
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ونموااراسوا لهم: فقال بعنرء فدعا ءنزة(ا أصحابنا من يانع ايمل طلذ 
حتىأصابعه بتن من فأكلوا اف بم وثالر؛ فقعدرا إصبنيء بنن من وكلوا افن 

أحرى،بعثرة انع طلحة لأبي ونال ارامريوا® ت فقال نمعنا ! فقالواشبعوا، 
نمرجلا، وسبعون ثلاثة منه أكل حتى عثرة وتجيء عثرة تذهب زال فما 

حتىمعهم وأنا طلحة وأبو ه الحم، فأكل نعالوا؛' أش ونا طلحه أنا رابا نال؛ 
فلماشئت،® مى وأنممي كلي نليم أم ؛رنا • فقال القرص، رغ إنه ثم شبعنا، 

■الرعدة أحدتها دلك مليم أم أبصرت 
أبرأنا طاهر، بن وحيه أحبرنا ؛ هكذاعساكر ابن الحاففل ند أن أظن 

ناالمخلدي، أحمد بن الحسن محمد أبو أنا الأزهري، الحسن بن أحمل حام،- 
الخ.معيد بن فتيبة ثنا الراج، إسحاق ن محمد العباس أبو 

أحبرنا•' التاسع الحديث، العشاؤية العثرة في حجر ابن الحاففل ورواْ 
بنأحمل■ الكمال بتت ثه نيتأحبرتنا بدمشق، البالي زاهد بن محمد بن عمر 

عنكتابه، ني النشتبري أنجمت، بن عمدالخالق أنا عالمها، مسماعا عثدالرحيم 
فذكره.طاهر ن وحيه 

منكرأحمد؛ وفال الحديث،، منكر البخاري؛ فال هذا عبدافه بن وكثير 
منكرحاتم؛ أبو ونال الحدين،، معيمؤ معين؛ ان ونال بثيء، ليس الحديثح 
ليسالحديث، رام، • زرعة أبر وقال المتروك، نبه حدأ الحديث، صّعيم، الحديث، 

متروك.النائي؛ وقال بقري، 
٤٢٢)البخاري رواه فقل طالحة، أبي بن عثدالله بن إِّعحاق حديث، وأما 

ToUAj .)واا/مآه

الشاميعبدافه بن كثير به تفرد ا السباعيات في يعد عال، حديث، هذا 
عنصحيحة انيئ باسروي ند ألفاظه وأكثر ألفاظه، ببعض الأيلي الأسناني 

أنس.

أتهالزهري حدين، في والمحفوظ محفوظ، غير أنس سن في وقوله 
وضو. الك، رتوفمح، المدينة، .ث اف رسول، ندم حض شن عثر ابن كان 
سنة.عشرين ابن 

 □□□□□□
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عشرادطدس الحديث 

دخلحض ا|مزادتين في بركته من ظهر فيما 
بالشهادسنوأقروا الإسلام في العرب من جماعه 

فيكنا قال؛ حصن، بن عمران إلى مرفوعا فقإثج المرك وبإسناد 
ولاالوقعة تلك وقعنا الليل آخر في كنا إذا حتى ه اف رمول مع مغر 
أولوكان النمس، حر إلا أيقفلنا لما قال! منها، المسافر عند أحلى وقعة 

بنعمر ثم عوف، ونسيهم رجاء أبو ميهم يكان فادن بن فادن اسيقفل من 
هويكون حتى نوقفله لم نام إذا ه اض رسول وكان الرابع، الخط-اب 

امتيقفلفلما نومه، فى له وحدُث، ما أو يحديث، ما ندرى لا لأنا تيمفل، ي
ورفعفكبر قال؛ جليدأ، أجوف رجلا وكان الناس، أصاب ما ورأى عمر 

لصوتهامحمتيقفل حتى بالتكسر صوته ويرفع يكبر زال فما بالتكبير، صوته 
أصابهم،الزى اف رسول شكوا ه اف رسول استيقظ فلما ه، اف رسول 
فدعانزل نم بعيد، غير فصار فارتحل ازئجلواْ نفين لأ آو صين ارلأ فقال؛ 

فإذاصالته، من اننتل فلما بالناس، فملي بالصلاة، ونودي فتوضأ بالوضوء 
نعمز آذ ثلاذ يا نننلث، ارما فقال؛ القوم، مع يصل لم معتزل برجل هو 

.؛اض رسول قال ، ماء ولا جنابة أصابتني اف رسول يا فقال؛ انفزم؟* 
العهلش،الناس فاشتكى ه افه رسول سار نم نكفيلن،اا فإئه يالصعيد ارعلنق، 

ءادماوقال؛ عليا ودعا عوف ونسيه رجاء أبو ميه يكان فلأنا فدعا فنزل 
علىماء من سهليحتين أو مزادتين بين امرأة فلقيا فانهللقا الناء،، لتا فايغيا 

الماعتهذه أمس بالماء عهدي ؛ فقالت، الماء؟ أين لها؛ فقالا لها، بعير 
ا\/



إلىقالا: أين؟ إلى قاك: إذأ، __ JLiلها: فقالا خلوف، ونفرنا 
تعنينالذي هو قالا: المابيء، له: يقال الذي هذا ثاك: ه، النه رسول 

عنفاستنزلوها الحديث فحدثاْ ه، اف رسول إلى بها فجاءا إذا، فاطلقي 
طيحتنالأو المزادتين أقوام من فيه فأفرغ ، ياناء ه النه رسول ودعا بمرها 
قيفواسشوا، اسقو أن الناس: في ونودي العزالي وأطلق أفواههما رأركأ 

إناءالخابة أصايمه الذي أعملي أن ذلك آخر كان ثاء، من واستقى ثاء من 
بماتها،يفعل ما ننفلر قائمة وهي قال: عليلن،؛' فأيرعن ®ادهن، فقال: ماء من 

حينمنها ملأة أشد أنها إلينا ليخيل ؤإنه عنها أقلع لقد اف وأبم • نال، 
بينلها فجمع لها فجمعوا لهاء ®اجمعوا ه: الله رسول فقال فيها، ابتديء 
ثوبفى وجعلوه كنيرآ محلحاما لها جمعوا حنى وسويفة ودقيقة عجوة 

•الله رسول فقال يديها، بين الثوب ووصحوا بعيرها على وحملوها 
فأتتقال: نفاثا؛؛ هو افه ونكس نيئا، مانلئ، مى رزأناك ما دافن ررينلمجى 

العجب،قالت: فادنة؟ يا حبك ما : فقالواعنهم، احتت وقد أهلها 
كذايماني ففعل الصابيء له: يقال الذي هذا إلى بي فذهبا رجالن لقيني 
بابصحيهافقالت - وهذه هذه بين من لأسحر إنه فوافه كان، الذي وكذا 

إنهأو - والأرض ماء التمني - ماء الإلى فرفعتهما يابة والالومطي 
المشركينمن حولها ما على يغيرون الملمون وكان قال: حقا، افه لرسول 

هؤلاءإن أدري محا لقومها: يرما قفاك فيه، هي الذي الصرم يصيبون ولا 
الإسلام.في فيحلوا فأطاعوها الإسلام؟ في لكم فهل عمدأ، يدعونكم القوم 

صحته.على متفق حديث هل-ا 

سميدبن يحيى عن رهد، مبن دد معن ( ٣٤٤)البخاري رواه 
القهلان١

بنالضر عن الحنظلي، إبراهيم ن إسحاق عن ( ١٥٩٦)لم مورواه 
الأعرابيجميلة أبي ن عوقا سهل أبي عن حميعا، النحوي المازني ثمل 

عنالعمناردي، تيم ابن ؤيقال ملحان، بن عمران رجاء أبي عن البصري، 
ه.الخزاعي الحصن ن عمران تجد أبي 
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عشرالسابع الحديث 
التمرتينانشاد من م ظهر فيما 

الاكسنمن أمره امتثال ْن ووج■ 

بنعبادة بن الولبد بن عبادة عن مرفوعا رةقِفج المؤلف ناد ربإّ
قبلالأنصار من الحي هزا في العلم نطلب وأبي أنا حرجت ت قال الصامت، 

افرسول صاحب، السلمي ر البأبو لقينا من أول فكان يهلكوا، أن 
صمامةومعه ومعافري بردة غالامه وعلى فرى ومما بردة وعليه له غلام ومعه 

فقال!غمب،؟ من محفة وحهلاح فى أرى كأني أبى! له فقال ، ، صحن
أنمقفلت،! أهله فأتين، مال، الحزامي فادن بن فلأن على لي كان أجل، 
سمعنال! أبوك؟ أين له! فقلته حفر، له ابن على فمج لا، ! نالوافالآن؟ 

فخرج، ن، أنأين علمتح فقد الئ اخرج ! فقانتؤأمي، أريكة فدخل كالآملئا 
فلاأحدنلث، واف أنا نال! عني؟ اختات، أن على حمللئح ما فقلتح! إلئ 

صاحب،وكنتؤ ، فأ-خالفائ، أعدك أو فاكدبلئج أحدثلئ، أن واف خشيت أكن؛لنج، 
آلله؟فقالت،! آلله، فقال! آلله؟ فقلته! رأ، معواف وكنحح ه اش رسول 
وحدتإن وقال! الحق، فيها الصحيفة فنثر ها قال رارأ، ثلايث، آلله فقال! 
إصبعيهووضع هاتان عيناي لثمر فأسهل حل، في أنتج ؤإلأ ناقضن قضاء 
وأنارنلبي ورعاْ أذنيه، على إصبعيه ووضع أذناي وسممت، عينيه، على 

فتا أظئه له وضع أو منسرآ أئظز ؛رمى يقول! ه اش رمول قلبه نياط إلى 
غلاملث،بردة أخدن أنالث، لو عم يا أنا يا له! قلت، قال! ظاله« ني هق 

وعلميهحلة فكان ؛ردتالئج وأعطيته معافريه أخدن أو محافريلث، وأعطيته 
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فأعطيهايعطها لم أنه له فنهدنا ]ننعشه[ معه فانطلمنا يوما منا رجل لأخطاها 
فأخذها.فقام 

مياهمن ماء من فينونا عشثشة كان إذا حتى .ؤ اض رسول مع سرنا 
هذاففك؛ رسمينا؟® فيشزب نثمدم رجل س• النه رسول قال العرب 
صخر،بن جبار فقام جابر؟؛' نع رجل ®نى ه■' اف رسول فنال رجل، 

ثمفمدرناه الحوض في مجلين أو مجلا فنزعنا البئر أتينا حتى فانطلقنا 
تفنال ه افه رسول علينا طلع من أول فكان أفقهناه، حتى فيه نزعنا 

ثملها منق ثم فشربت ناقته فاشؤع اغ، رسول يا نعم نلنا! ®أنأدنان؟® 
منه.فتوصا الحوض أتى ثم فاناحها بها ءل.ل ثم فبالت، نشجت 

وذهبمنه، فتوصأت اش رسول متوصأ إلى فقمت جابر! قال 
بردةص وكاث يصلي، ه النه رسول وقام حاجته، فنفى صخر بن جار 

ثمتها فنكذباذب لها وكانت لي، ثالغ فلم طرفيها بين أحالف فذهبت 
يسارعلى أقوم حتى وجثت علها، توائهت ثم طرفيها، بين حالفت 

عنفقام صخر بن جار وحاء يمينه، عن فجعلني فأخيني ه، اف رسول 
ؤيثيريرمقني . اف رسول وجعل حلفه، من جعلنا حتى فدفعنا يساره، 

كالإذا جابر ®يا • قال ميغ فلما أوصفه، له بها ايثزر يقول أمعر لا وأنا إلئ 
حفوك®.على واذاو.ذه صتقا كاو فإذا »،^_، نئن فخاض واسعا 

هالنه رسول فذهب، أفيح، واديا نزلنا حتى ه اض رسول مع سرنا 
إلىفانطّلق شجرتان الوادي ماطيء في فإذا فنظر واتبعته، حاجته يقضي 

معهفانقادت اف® بإدن إلى ررامادى I فقال أغصانها من غمنا فاخذ إحداهما 
منغمنا فأخذ الأحرى اتي حتى ثانيه، يماع الذي المحشوش كالبعير 

بالمنصفكان إذا حتى معه فانقادت اقو® لأدن إلن راامادى فقال: أغصانها 
فالتأمتا.افه® بإدن علي ^^، ١٠فقال! بينهما لأم بينهما مما 

بقربىافه رسول يحر أن مخافة أحضر فخرجت جابر! نال 
مقبلس افه رسول فإذا لغتة منى فحانت نفي، ث أحل. فجلست فيبعد، 

فرأيتساق، على منهمّا واحدة كل فقامت اقترنتا فد الشجرتان فإذا 
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الركبني رجل أعظم إلى وعمدنا ناه ذموّأضلاعها من صلعا وأخذنا 
يظأطيءما تحته فدخل الركب في جمل وأعظم اركب في كفل وأعفلم 
رامه.

حجاجفي نفر ة حمعد حتى وقائل وقائل أنا فدخلت جابرت قال 
خرجنا.حتى أحد يرانا ما عينها 

عنصحيحه في فرواه الحدث هذا بإخراج ( ٧٧*)٤ لم مانفرد 
.- العض - إسماعتل بن حاتم عن معروف بن وهارون هذا ماد بن محمد 

من( ٤٦)الحديث على الراشد ماعد الدكتور تعليق ني تخريجه وانظر 
الة.لقوام الموة دلائل 

قريةوهى معاقر إلى تشي< المعايرين لها يقال ثياب واحد والمعافرى 
قتيلة*باسم مميت باليمن 

بعض,إلى يهضها صم أي صحف وصمامه 
إذاالشيء سفت نولهم من الوجه ني تغير هي الغضبة علامة والمنعة 

أعلمته،

أشهرأربعة عليه تأتي هما وهو الغنم أولاد في وأصله القوي والجمر 
ارعي•عر ويقرى أمه عن وينمل 

•الت وهي الحجلة ني السرير والأريكة 
الحدق.وهى الكناسة عود والعرجون 

طب.اكر من نوع طاب وابن 

القلب.يه يعلق ما القلب ونياط 

وتدللنا.محكتنا وحشعنا 

ه؟نقالزعفران هو وفتل بالزعفران يجمع الهليب من أحلاط والعبير 
قي.الجمل والناصح 
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ركوبه.يتداول ؤيعتقبه 

تلكأ.وظدن 

عشية.تصغير رعشيشة 

الليء.الدلو والسجل 
الماء.منه رب يتكاد بالمدر طسناْ ومدرناْ 

جدبنا.ونزعنا 

مادناه.وأفهقناْ 

الماء.منرعت مميت ومنها سقاها أي واثميع 
بزمامها.كفها أي لها وشنق 

تدبدب.لأنها الثوب أصاقل والذباذب 
العتتق.القصير والأوقص بمعتقى، أمكنها وتواقصت 

إلى•ينظر ويرض 
العود.وهو الخشاش أتفه في الن-ي الخثوش والبعير 

أعدو.وأحضر 

ءالقرب وهي شجب حمع والأئجاب 
لمرد.القرب عليها وتعلق رؤؤسها تشد عيدان ثلاث والحمارة 

الخبهل.لناظ الشجر ورق نفرب ونختط 

ساحله.البحر وصيف 

البعيرراكب يحويه الن.ي الكساء الفاء ؤإصكان الكاف بكر والكفل 
سقط.لا همر نامه على 

□□□□□□
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ففعلنللحجارة وقلت به، أمرتهن الذي ففعلن به أمرش الذي لهن وقلت 
كانت.كما رحمأ عادت حتى دلك 

معقوفينبين أوله ني ذكرناه الذي بالأناد ( rvT)؛/دمشق تاريخ في وهو 
السندفي بمش وأبو ( ٢٥-  ٢٤)،■■/المرة دلأنل غي المهقي ورواه اللفظ، وبهذا 

إتادهذا العالية: ، JliaJlفى الحانفل وقال العالية( المينالب  ٣٨١٦)الكبير 
طريقمن شاهد لحديثه ولكن صعيف، المدني يحص بن ومعاوية حن، 

وغيره.( ١٧٥٩٨)أحمد أحرجه مرة بن يعلى 
تالعب،والعزيز بن عثدالرحمن إصناده في لم ، لبعضه ثاهل- الحديث، • قلت 

يختلي■،.صدوق ؛ الحافتل 

اللّهمرى،عن اري، نزل الدمشقي، الصدفي يحنى بن معاوية به تفرد 
الحديث.صعيف وص 

الاضطراب.والخفق 

ومحت.ولدن 

المشوه.والصلة 

أنكره•بمش ويريض 
•أعييته وحمسرته 

صدي.الواحد الوادي أو الثعب ناحيتا والمدان 
اجتمعن•وتلقفن 

□□□□□□
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اتعشرونالحديث 

الدعاءإجاعة من ظهر فيما 
الأسة،،ثعقومه اجتمع حين 

Jالةاعإني نال! عرفطة بن حلهمة إلى مرفوعا قطبمج المؤلف وياساد 
رمىند غلام إذا الكعبة حاذت فلما نجد، أعلى من عير أنبلت إذ نمرة من 
البنيةرب أيا نائي ثم الكعبة، بأستار تعلق حتى فجاء بعيره عجز من ه بنف

أسجافمن يده فانتنع حاء ند قمدود غنمة جندعي ثيخ ؤإذا أجرنى، 
فقال، الحكماء ووقار المالك بهاء عليه يم فوسيم سيخ إليه فقام الكعبة، 

ماتأبى إن قال: يه؟ استجار من وأجير اف آل من فانا غلام يا ثانك ما 
فلماالفللم، من يمنع اف أل أسمع كنت وقد استعثدنى، هذا ؤإل صغير وأنا 

افوحبس قال! غلام، يا أجرتك قل المرسى؛ له فقال به، استجرت رأيته 
عنقه.إلى الجندعى 

وكالخارجة بن عمرو الحديث بهيا فحدثت عرفملة؛ بن جلهمة قال 
فهويت،قال؛ - طالبح أبا يعنى - لثنا الشيخ لهدا إن فقال؛ الحي، تغدي في 

إلىانتهينا حتى الكيان بها وأعلو الحدود بها أكع تهامة نحو رحلي 
فقائلقون، تيخوصاء لهم ارتفعت قد عزين قريحر ؤإدا ألحرام المسجد 

الثالثةالمناة اعمدوا يقول؛ منهم وقائل والمزي، اللات اعمدوا يقول؛ منهم 
تؤفكونأئى الرأي؛ جيد الوجه حن فم وبم شيخ فقال الأحرى، 

عنتتكانلث، ل؛ قالوا اللام، عليهمأ إسماعيل وسلالة إبراهيم باقية وفيكم 



بائه،عليه فدشا معهم وفت بأجمعهم فقاموا ايها، فقال! طالب، أبا 
إليهفناروا يه، اتشح فد إزار عليه مصغر الوجه حن رجل إلينا فخرج 
فقال!ق، فامتفهلم الحياد وأجدب الوادي أيحتل طالب أبا يا ; فقالوا
أبرحرج كادت أو الثمى زاغت فلما الريح، وهبوب النمي زوال دونكم 
أغيلمة،وحوله تثما، سحابة عنه نجلتؤ لجن ثمى كأنه غائم ومعه طالب، 

وبمبهتالغلام بإصبعه ولاذ بالكعبة ظهره وألمق طالب، أبو فاخذه 
وأغدقوههنا ههنا من حاب الفاقبل فزعة، ماء الفى وما حوله الأغيلمة 

طالب،أبو يقول ذوا؛، فغي الوادي، له وانفجر واغدودق 

للأراملعممة اليتامى ربيع بوجهه الغمام بض وأبتغي 
وفمانلنعمة في عنده نهم م هائأل من هلاك البه يطيق 
انلعمر ه وزنصدق ورواق نمرة بخيس لا عدل وبزان 

أفرادمن وهو الوجه، هدا من إلأ أكتبه لم ب، غريحديث، هدا 
أعلم.فيما أبيه عن الشافعي إبراهيم بن محمد 

انيد،الأ،، حذففي عادته على دمشق تاريح مختمر في منغلور ابن ذكره 
دمنق•تارخ من الطوع ني أرْ ولم إله، الخصاتص في الرطي وسه 

النللم.وهو الغنم من فعلة والغثمة 

العلويل.وهو القمد من والممدود 

أيضا.جوف، الوهي الأمتار والأمجاف 
الوجه.الحن م القوالرميم 

النه.بيت لجوارهم ؛دلك، ميهم نالحرب كاط، قريش، هم اش وآل 
الخامل،الرجل في أيضا ويتحمل الأعلى، الجد إلى القرب والقعال.ود 

أراد.أيهما أعلم نافه 
•ونمدى همي جعلت، أي الهمة من وهويت، 
الحجاز.اسم وتهامة 
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عربي، jQjالضب نأجابه صب؛، ؛انا •' هؤ اش رسول فقال ، افرسول 
قال!القيامة، وافى من زين يا وسعديك لبيك • جميعا القوم يسمعه مبين 
وفيسلطانه الأرض وفي عرشه ماء الفي الذي نال: صب؟اا يا نغنن ®نى 

أتتنال؛ أنا؟١٠ افني قال؛ عقابه، النار وفي رحمته الجنة وفي سبيله البحر 
منحاب رقد قلتا صد من أفالح وقد النبيين وحاتم العالمين رب رسول 

ظهرعلى وما حنتك لقد عين، بعد أثرآ أتبع لا الأعرا؛ك،■ نال كذبك، 
صومن والدي من إلي أحب اليوم منك، إلي أبض أحد الأرض 

إلأإله لا أن وأنهي وعلايني، رى وبوخارجي بداخلي لأحبك ؤإني ومني 
إوبى هداك الذي ف االحنن ه؛ النه رمحول فقال النه، رسول وأنك انثه 

إلاالئلاث شل زلأ يخلا؛ إلأ شل ذلأ ف بض زلأ ننلو الدين خدا 
فمازدني قال؛ .ه آمحتد آممه هو ؤءل فعلمه فعلمني نال؛ بقرآن® 
هداإو اغرابى ®يا قال؛ هذا، من أحن الرجز في ولا بهل البفي سمعت 

لككاو »رء )ؤره آحثثد آثه هو يزان إل إيلن، بثنر ليس افه لكلام 
محىنسمحسلزأهمنزك زإن القزآن، ئك قرأ نن كأم 

،JU ((Uiالقرآن فزأ من م لك كان نزات نلاث فزأتها ؤ؛ذآ اكزآن، 
ه؛افه رسول قال الجزيل، وبعملي السير يقبل إلهنا الإله نعم الأعرابي؛ 

فقالمني، أفقر هو رجل قاطبة نالهم بني في ما قال؛ مال؟« ®آللث، 
فقام، أبطروْ حنى فأعهلوْ قال؛ ®آء-طوهاا لأصحابه؛ ه اطه رسول 

دونعشراء ناقة عندي له افه رمحول يا فقال؛ ه عوفح بن عثدارحمن 
نصمغافد ه؛ افه رسول فقال نلحق، ولا تلحق الأعرابي ودون اليخي 
الكقال؛ نعم نال؛ القيامة؟® يزم ئٌالي افب بمد ماللث، نك نأصمف ناهتلث،، 

عليهااصمز رنزجد بن زعنمها أحفز رنزجد بث دقزاتنها جزياء درة مئ نافه 
كالهزقالنزاط ض بلن، زتنئ زالإتجزذ النلمدس الهذذج دض محزدج 

القيانة١٠.يزم رآك من كل بها نغيظك، العاطفي، 

مجنأعرابي ألما فلقيه الأعرابي فحرج رصي—،، قد عبدالرحمن؛ نال 
؛فقالواتريدون؟ أين لهم؛ فقال رمح، وألف، ح محيفألفج معهم سليم بتي 

إلهلا أن أشهد أنا تفعلوا لا قال؛ فنقتله، آلهتنا محنه الذي هدا إلى نذم، 



إلهلا I جمعهم بأ غقالوا الحدث، فحدثهم اض، رسول محمدآ وأن اممه إلأ 
رداء،بلا فتلقام . اش لرسول فقيل دخلوا نم اش، رسول محمد اض الأ 

محمداف إلا إله لا يقولون! وهم منه ولوا حنث يقبلون ركبهم عن فنزلوا 
حاليراية حث، راكوثوا قال; بامرك مرنا افه رسول يا ت قالوا نم افه، رسول 

غرهم.أف غرهم من ولا العرب من .ومن فلم الولدا؛ نن 
فيذكرته الذي بالإساد ( ٣٨٤- دمشق في المصنف رواه 

،*٤٠~ '٢ ٨/٦رالدلائل في البثهقي عند وهو معقوض، ين الحديث أول 
وماه، هريرة وأبي عائشة حدث في ذلك، وروى البيهفي: قال 

السلمي،على والحمل ا صعبنأيضا وهو فيه، الأحاديث، أمثل هو ذكرنا 
الولد•بن علي بن محمد يعني 
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ورسولهاف ! قالواجمنت؛كم؟اا لم ثدرول هل - نال ثم - نصلا، إسان كل 
ئميماأق ولكض لزعبة، ولا لرخبة جمنتمحم ما واف ررإني قال؛ اعلم 

الذيوافى حديثا وحدسي وآنلم، باخ فجاء مرانتا، رجلا' كاذ الداري 
رجلافلابص سع بغر نميته ركب أئه حدقتي الدجال، مسح ءس حدئتكم 

أيجزيرة إر أزفووا م انخر ني نهرأ النزغ بهم يلبب دجدام، لغم بى 
الجزيزة،فيحلوا النفينة يارب نى فجلنوا الشمل، نئرب حتى الحر 

الفغر،كئزة مى دير؛ من بله ندروذ لأ الفغر كغيرْ أهلب دابه فالقتهم 
إلىفإلا الدير، هذ؛ ني الإبل هدا إلى انطلقوا  'ضأنها قانت; 

فانطلقناشيطانه، خون آن بنها فزفنا زيلا لنا نث لنا فال: بالأنواق 
رثاناوأندم حنقا رأيناه ما الناس، ١^^ فيها فإذا الدنز يحلنا حر مزاعا 

ؤننكتلنا؛ فال؛ بالحديد، كمنه إلى ركبتيه بيى ما عنقه إلى يداه مجموط 
همزمنغث يلنا؛ أثم؟ مث فآخبروبي حبرى، عنى فدزئم فد ت فال ألغ؟ نث 
نأنهآي عن فلنا: فال: شاذ، نغل همن أحجزونى فال: النز'بإ، بن 

ألآذ يوقن، إئه ألأ فال؛ نغم، يلنا؛ شر؟ فل فغبفا عث فال؛ ننثغبز؟ 
نأنهاأي همن فلنا ءل؛رئه؟، بخيزه فغك ما أحبزونى فال؛ ندهل، شز 

يدهبأذ يونلتح قال؛ الناء، كيره هي ننم ؛ قالواناء؟ يها فال؛ ننتخبز؟ 
•فال ثننغبر؟ فأنها أي عث ؛ قالوارعر، عين عث أحبرؤنى فال؛ نارها، 

المغاهكثيزه جن ننم فملنا؛ الغين؟ بناء أهلها يزرغ وهل ناء الغين ني هل 
ئد: فالوا الأءي، ءن أحبزونى ؛ال: ، I^jUبن همنيها نرزءٌذ وأهلها 

ضخكيف، قال: نم، : قالواالنزبؤ؟ أقاتله قال: :رب، زلإل يمكه خزج 
كاذوفد نفز: فال نأطاغوه، الغزت بن نليه من على فهز أنه أحنزاه بهتر؟ 

أناأجركم يإئي يطيغو؛، أذ لهم حير دللث، إذ أما فال؛ ننم، فلنا: دللث،؟ 
فلاالأزض ني فأسن تأحزج الغزوج، ني لي يوذذ أذ يوفك ؤإنه انح، 

كلماعلن، مخرمتان هنا يطيق نكه عيز ليلة أزبجص قي فبمنها إلأ ئزيه أذغ 
ؤإذيصدني، صلتا السيف، ييده نلك انتملتي بثهما واحدة أيحل أث أزيت 
طيبه'؛*غده ه: اف رسول وقال قالت؛ تء>زسوئهااا نلأتكه بنها ثمب لكل 
ررإئهنعم الناس؛ قال دللئإ؟اا همث حدثتكم كلش ارهل ألمدينة، يعنى ثلاثا 



النديثةدخن عنن حذئئكم حديثا وائذ إيه الداري، نمتم حدث أءججى 
غزU الثِق نم بن ي لأ انبض، الئام؛ن'بمم بمم م إئن ألأ 

منهذا حفظت وقاك! المشرق، قبل سدْ وأومأ ^١؛ نا المشرق من نل لأ 
ه.اطه رمول 

الجستازداود وأبو ( ٧٥٧٣)الصحح في لم مأحرجه حديث هزا 
بالعلو.موافقة لي فوسر هذا الشاعر، ين حجاج عن ( ٤٣٢٨)المنن في 

ترملت٠أي تايمت قولها 

الر•إل سبتهم وألجاوا قربوا أي ارفورا وقوله 
الكبارمع تكون صغار محقن وهيا القوارب' أحد فينة الوقارب 

حوائجهم.عليها يقضون 

الثعر.كشر هلح أو 

حفنا.وفرقنا 

قريبا.يكون ويومحلثح 

الجرح.رالصلاح 

شب،.واحدها الطرق والأنقاب 
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وانمشرونالرابع الحديث 
لدوالهاتف قس شهادة في 

وأرسالهلسومم اختاره اش أن 

فدمI قال ها، عباس بن عبدافه إلى مرفوعا فقبمي المؤلف وباساد 
مطاععشيرته، في عفلما مطاعا قومه، في مبدأ وكان عبداغ بن الجارود 

بديعالحسب، امخ شالأدب، خناهر الخطر، عفليم القدر، رفيع الأمر، 
الأ-حفنارذوى من القيس، عبد وفد في ومال سعة ذا الفعال، حن الجمال، 
كالمحالةمنهم واحد كل والبرهان، والفصاحة والإحسان، والفضل والأقدار، 
مجدينللجلاد، وأعدوا الجبال، جنبوا قد الفتيق، كالفحل ناقة على المحرق، 

حتىفميلأ'، ميلا ؤيمهلعون ذميلأ، يسيرون أمرهم، في حازمين مسيرهم، في 
عمه،بتي من والمشايخ قومه على الجارود فاقبل ه، الض، ٌجد عند أناخوا 
فإذاعبدالمهللب، يني ولد وخير المرب، سيد الأعز، محمد هذا قوم يا فقال؛ 

ياجمعهم؛فقالوا الكلام، وأئلوا السائم فأحسنوا يديه، بين ووقفتم عليه دخلتم 
إذانجاوز ولن حضرت؛، إذا نتكلم لن الضرغام، والأسد الهمام، المللئ، أيها 

وقال- تابعون، فانا ت، ثنما واعمل سامعون، فانا شنت ما فقل ، أمريت، 
العمائم،دوموا قد صنديد كمي كل في الجارود فنقلو متابعون، I الصابوني 

الأشعار،يتناشدون أذيالهم، ويحبون أسيافهم، يجزون بالصوارم، وتردوا 
أمرهمإن عيا، يسكتون ولا طويلا، يتكلمون لا الأخيار، ب، مناقويتاواكرون 
غيل،أسد كأنهم انزجروا، الصابوني: وقال - زجروا زجرهم ؤإن يأتمرون، 

المجلالقوم دخل فلما ه، النما يائي ، IrHمثلوا حتى مهول، لبدة ذو يقدمها 



وأحنإثامه، وحسر .، النبي أمام الجارود دلف المنهي، أهل وأمرهم 
تيقول أنشأ يم سلامه، 

الاوالأندأ دففعت، هلئرحال نك أتهدى البي نا ي
كلألاالكلأل فماك تخال لا طرأ الصحمح نحوك وطوت 

الأإرنقلاتما ا هتالأرنمحها الطرف بقمر دهماء كل 
لألأتتكانجم كماة ب فيها تحمحم الجبال وتلونها 

الاهم ئذكره ب لقالأوحل وس بعوم بع دفبغل، 
همجالورفع ، وأدناْ وقربه شديدآ فرحا فرح ه اش رمحول سمع فلما 

بمإوطال الموعذ وئفوماكأ يلن، نآحر لمذ جاردد ررنا • وقال وأكرمه، وحياه 
رثيه،وعدم فمده أحهلأك من أحطأ لقد افه رسول يا واض ت فقال الأمد،؛ 

 ]،iيغشولا أهله يكدبح لا والرائد حوبة، أعظم خيبة أكثر اف وأيم توتلا
واختارك، نبيا بالحق ؛عثك! والذي ، بالصدق ونهلنتح بالحق جتت لقد ، ه نف

البتول،ابن ؛الثح بشر ولقد الإنجيل، في وصنلث، وجدت لقد ولتا، للموتن 
شكرولا عين، بعد أثر لا وأرطك، أكرمك لن والئكر لك،، اكحبة فا>ل 

محمدلن، وأناف، إلأ إله لا أن أنهد أفول! فأنا يدك مد يقين، بعد 
هالمبي ر فمحيي، كل قومه من وآمن الجارود فامن نال: الق، ومحول 
لنابمرق نث فيس همد دفئ مح، هل جاردد "يا وقال؛ حبورأ، وابتهج ّرورأ 

أنرهأقفر كنت، قومي بين من وأنا اف، رسول يا نعرفه كلنا I قال أ؟،ا ن
فصيحاتح، المصحيح العربح، أمحثاط من سبيلآ قس كان حبره، با وأطل

يقرهولا دار، تكنه لا سنة، مائة ّبع عمر نة، حشيبة ذا تح، حهلإدا 
والهوام،ت؛الوحوسا بالوحش ويأنس العام، يض تقفرْ مح، يتحكا قرار، 
مقرالرهبانية، من يفتر لا المنح، منهاج على المباح ويتع الموج، بمس 

وتتبعهالأهوال، به ونكثن، الأمثال، بحكمته تضرب، الوحدانية، ؛ض 
وأعبدالعرب،، من تأله من أول نهو سمعان، الحواريين رأس أدرلأ الأبدال، 

المنقلحسوء ]من[ وحذر ايؤ، والحبالبعنا وأيقن الحقب،، في تعبد من 
الألفاظ،الحسن القوت، قبل بانممل وأمر الموت، بدكر ووعظ والمابح، 
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وأجاجورطب، ويابس وغرب، بشرق العالم عكاظ، وق بالخاطب 
له،هو الذي بالرب م يقيديه، بتن والعرب إليه، انظر كأني وعذب، 

يقول!أنثا ثم عمله، عامل كل وليوفتن أجله، الكتاب لبلغن 

ارهنحلالهن وكال ر ادكا جوا0 من قلب الني هاج 
دارتوم يكل في ونص يل اللثمر ا هيحنونجوم 

مطارالخافقمن في ثديي ؤإرعاد يون عالر مهليا ووهص
بناربوم تراب الفيا م هلكورضع هل موأتوغلام 
ارقنهن نت، حلوأحرى الخير حومنؤ يية عونمور 
يحارلا ذي الاظر نالمة جر عنه يقمر ا ممّوكثير 
واعشارهدى ا هلفوا نه الذ على دل ذكرت ند والذي 

وقباسا0 يلست، حارود، نا رنللث، ررغالى ؛ اض رسول فقال 
فيكمفهل أحفظه، آئي أظن ما يكلأم يتكلم وهو أورق لة جمل عر عكاظ 

مى- الصابوني وقال - منه لنا يخفظ مى والأئضار المها-مين مغشز يا 
وكنتأحفظه إني اف رسول يا فقال؛ قائما بكر أبو فون_، يخمظه؟، 

وحذرورهبا، ورغب فاطنب حطب، حين عكاظ وق باليوم ذلك حاصرأ 
إنهفانتمعوا، أوعيتم ؤإذا وعرا اممعوا الناس أيها حطمته! ني ونال وأنذر، 

،ونبالت، مطر ، آلت، آلت، هو ما وكل ، فائت، مات ومن مات، عانى من 
وآياتوأشتات، جميع وأموات، وأحياء وأمهات، وآباء وأقوات، وأرزاق 

وسماءداج، ليل لعبرأ، الأرض في ؤإن لخبرأ، ماء الفي إن آيات، بعد 
الناصأرى ر ما أمواج، ذات وبعحار رتاج، ذات وأرض أبراج، ذات 

فناموا،هناللث، تركوا أم فأقاموا، بالمقام رضوا أم يرجعون، فلا يذهبون 
منإليه أحب هو دينا ف إن آثما، ولا نبه حانثا لا حقا، ما نقز م أق

أوانه،وأظلكم أوانه، وأظلكم حبمه، حان فد ونبيا عله، أنتم الذي دينكم 
لأرباببا قال؛ نم وعصاه، حالفه لمن وويل فهداه، به آمن لمن فطوبى 
الأباءأبن أباد، معشر يا الماصية، والقرون الخالية، الأمم من الغفلة 

وشئد،نني من أين الشداد، الفراعنة أين والعواد، المريض أين والأجداد، 
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افحمأ له سمعت ولا ثخعأ، له رأيت فما طرفي فأدرت ت قال 
أقول!فأنشأن قال! 

ألمفف من بك ومهلا أهاد النللم داجي في الهاتف أيها يا 
بنتنميه إلتدعو الذي هذا الكلم لحن في اض هداك من 

افوبث الزور، وبطل النور، ظهر يقول• وقائل بنحنحت فإذا ت قال 
والوجهوالمنقر، والتاج الأحمر، الجب محاب ؛الحبور، هؤ محمدا 
إلهلا أن نهاية قول صاحب، الأحور، والطرف الأقمر، والحاجب الأزهر، 

ثموالوبر، المدر أهل والأييض الأموي إلى العوُث، محمد فذللث، اض، إلأ 
يقول!أنشأ 

عبناالخلق يخلق لم الذي ف الحمد 
واكترُن،عيي بعد من مدى اف يخلنا لم 

ابعقد لبي حير أحمد ا إلينأرمل 
وحث،ركبا له حج ما اش عليه لى ص

واتسعالصباح، ولاح المرور، واكتفي البعير، عن فذهلت قال: 
إلىيشفشق بالعتيق، أنا ؤإذا الجبل وأخذت المورد، وترك الإفصاح، 

حتىصاعق، وهززته طاعة، نمزح سنامه، وعلوت حطامه، فملكت الوق، 
فإذاالمزادة، وبردت ادة، الوسوحميتا ، ب، صعما منه وذل لغكا، إذا 

حضرة،روضة في فترك، له وأذنت، فبرك، بركته المزاد، له هش فد الزاد، 
ونعنعإسماعيل زاد - وعيتران وعبقران وقربان، حوذان وذات عطرة، نضرة 

باتقد كأنما وبهار، وثقانق وبرار، وحثحايثا وأقاح، وحلى وقالا: رثيح 
نهر،وقرارها مجر، فخلالها بكورا، المرن باكرها أو مهلترآ، الجو منها 

وعللتإ ونهل ونهك وأكل، أكلت، حتى ضجا، وأصيد أبا، برتع فجعل 
ومرالحملة، فاغتنم مجاله، وأوسعت، جلاله، وعلوت عقاله، حللت، وعل، 

وشجروا؛•، علك، نح، مر حتك، الفسيح، عرض ويقطع الربح، بمجق كالنلة، 
فلفل،حبا بربرها كأنما أغصانها، تهدل قد مؤنقة، مورقة عاد، مجر من 



ينكتأراك من نقيب بيده ثجرة ظل فى ساعية بن بقى أنا فإذا فدنوت 
ويقولصالح وأبو انهقي زاد - بشم يترنم وهو الأرض به 
جدثوى والملحود الموت باعي يا 

بهميصاح بوما لهم فإل دعهم 
همحالغير بحال يعودوا حتى 

همبابفى ومنهم عراة منهم 

حرفجرهم بقايا من عليهم 
مرقنومهم من انتبهوا إذا فهم 

- _J» حلققبله من كما بدأ حد
الخازالمنهج ومنها الجديد منها 

حرارة،بعب■, ؤإذا لام، العلي مرد علبه وصلت منه فدنوت قال؛ 
ثميتمحانبه يلوذان عظبمين، وأسدين برين، ين ومجد حوارة، بأرض 

يده،في الدي بالقضببح فضربه الماء يطلب الأحر سق أحدهما ؤإذا باثوابه، 
الذيورد ئم فرحع قبللث،، ورد الدي يثرب حتى أملن، ارجع ت فقال 

كا؛الى لأخوين قبران هدان فقال: القبران؟ هدان ما له: فقلت بعده، 
فأدركهماشيئا، هق باش يشركان لا المكان، هذا في معي ه افه يعبدان 
البهي'نغلو نم يهما، ألحق حتى قبرهما بين أنا وها فقبرتهما، الموت 

يقول:وجعل عليهما فانكبا بالدمؤع عيناه فنغرغرت 

رقدتماقد محا طال هبا حليلي 
مفردان معبأني ا تريم أل

بارحات، لقبريكما على مقيم 
الذيوما الحياة طول أبكيكما 
ي،غانأقريب، والموت كأنكما 

داعياان نجيبلا نوم طول أمن 
وقايةلنفر نفى جعلت فلو 

كراكماان يتقضلا أجدكما 

سواكماحليل من فيها ر وما 
هراكمات، تجيمالليالي طوال 

بكاكماإن لوعة ذي على يرد 
أتاكماقد ا قبريكمفي بردي 

سقاكماالعقار قي يالذي كان 
افداكمّتكون أن ي بنفلجدت 

أنهافن سنشن آذ لأرجو إني ثا ر>رجلماة ه: افه رمول فقال 
نحده((,

عبدافأبو أحبرنا ت فقال ( ٤٣٦- دمثق تاريخ ني المؤلف رواه 



بنإسماعيل عنمان أبو الأستاذ أنبأنا الفف، المراري القفل بن محمد 
مالتههم، ض بن المن بن أحمد بكر وأبو المابوز، أحمد بن همدالرحمن 

أنبأنا، الحافنل صالح ابي بن إسماعيل سعد أبو أحبرنا ( ١١١- ١ ' ٤ أ/ ) الدلائل 
أبرأنثآا ؛ قالواالمرذن، ابرر النيعلي بن انا L٠ءبدالبن أحمد صالح أبو والدي 

بنالوليد العباس أبو أبأنا سلمي، الالمحن بن البن بن محمد ب-الرحمن 
وأبوالميهقي زاد - بمكة ْأاطي[ ]الفالطامي بى بن حاتم بن حالي بن مبد 

سانالحجة ذي في سنت عين وتحما له أن وزعم : قالواحفظه، من صالح 
أنبأناقال؛ لام، والالصلاة عليه إبراهيم باب على مانة وثلأُث، ستين وت 

معيدبن محمد بن عيي أبي، أد؛-أذا الإماري، محمد بن عيي بن محمد 
بنعثداش عن عبداف، بن علي عن علي، بن سليمان بن علي أسأنا القرني، 

(١٥•.  ١٤٦٨)الأر عيون ني الأس سيد ان وثواْ 
ال-فذواسىحديث عن إلأ هكذا بطوله أكتبه لم غريب حديث هذا 

هذا.اسناده 

اليلويلة.السحوق وقوله 

الإبل•س الفحل رالفتيق 

العنق•من أعر رم المر من صرب والدمل 
الأسد.أسماء من والضرغام 

نستدير.التي الدوامة من وص العمامة تدوير من ولوموا 

وتقلدوها.الأردية بمنزلة السيوف جعلوا أي بالصوارم وتردوا 
الملتفح.الثجر والنيل 

منكبيه.على وبره تكاثف الذي لبدة وذو 

الهووؤمن ومنهول 

اتتصبوا.ومثلوا 

الخطى.تقارب هع برعة مشى ودلف 



■كش لحو 

الحما.ذات المرضة النلمغلة الأرض والقدفد 

راب.الرالأل 

الوامحع.القفاء وهو صحصح جمع والمحاصح 
تظن.ل ونحا 

اكب.والكادل 

سوداء.برية ودهماء 

الر•من صرب وهو الإرقال من ءّأرقلتءا 
الفتة.المافة وهي ئلوص جمع ونادصنا 
الخيل.والجياد 

الفرس.جمح من وتجمح 

الحرب.آلة عليه الذي الفارس وهو كمي جمع والكماة 
الإثم.وهو الحوب واحدْ والحربة 

والماء؟العسج مواضع لهم ليكشف، القوم يرمله الذك، والراثد 
الأزواج.عمل قطعته التي والبتول 

١وأطلي، أتح وأقفو 
الولد.ولد الموضع هدا غير وفي الأمن ههنا بط وال

الإنس.من الخالية الأرض والقفار تقفرأ ويتقفر 
يغيمله.ويكنه 

فيالعام بيض في الماء يدفنون كانوا العام وبيض يجو، وينحى 
ويحيالعام بيض استحرم الماء إلى احتم فإذا مها ماء لا التي الأرض 

 Uيه.ف
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تعبد.وناله 

السنة.وهى حقبة جمع والحقب 
مرصه.طول وجواه 

الجو.هواء قطرا والخافقان 

وعاد.اسطار قو اي ومطار 

الثعر.ثايب وأثمقل 

طلبه.في باسقصاء الشيء طلت أي طلت من ة وجو 
يرجع•وبحار 

رمدة.لونه في الن.ى البعير والأورق 
المعجب.والموس 

المفرقون.والأشتات 

الأمحود.والداجي 

باب•ورتاج 
وقته.ؤإبانه 

صدره.وكلكاله 

ثاق•وغابر 

لطوله.مشرف رمنيف 

الثدقين.واصع رأثدق 
هرت.ومرد 

بها.الهواء لكثرة بذلك ميت عالنقاش وكن.لك البراري والفتافي 

الرمل.من انعطف ما وهو حقق جمع وحقائق 



ثديدأ.تحريكأ حركته إذا الشجر الريح دغدغت من وذغايخ 
ثدايد.وزعانع 

إليهءيلجأ الذي المكان والموئل 

مخوف,ومهول 

جل•وطود 

الظالمة.والغيهب 

الليل.إة.دار وقيل ظلمته، اشتدت عى وع

الأموي.والأحم 
واليهم.الدياحي وكذلك الظلة وهي دجنة جمع ولجتن 
واهتمام.عناية ينا له كان أي واكترث 
المتوي.المهل الهلريق والورد 

به؛-ر•محننفثى 

تعب.ولغب 

أعجب.أي وهش 
النبت.من أنولع بعده وما وحوذان 

المرعى.والأب 

أوله.يعد ثانية شربة شربت وعللت ونهلك 

واسترخى.تدلى وتهلل 

الأراك.لمر والثربر 

اللحد.في الذي والملحود 

القبر.والجين 



خافوا.وفرقوا 

1والي.والمنهج 
رخوة.وخواره 

الدمع.محيها تردد وتغرغرت 

انتهى•وها 

•الهزل صد وهو جدكما من أي وأجدكما 
نومكما.وكراكما 

يكونولا غيره أو جبل من المتكلم كلام عنه مع يما وصداكما 
الموت.أو المصوت للحي إلأ المدا 

الكاء•وهو العويل من وعول 
الوجد.ألم ولوعة 

الخمر.والعقار 

الشيء.به يوقى ما والوقاية 

الشعر.لفرورة قمر0 لكنه ممدود وفدا 

•للخير الواجد والأمة للخير المعلم والأمة الجماعة والأمة 

 □□□□□□



واسرونالخامس الحديث 

تعاالآس أممر كونه في 
مشمعاشافعا القياْه يوم يكون وأنه 

عندتحدثنا قال! عود مابن عن مرفوعا فقبمج المؤلف وباضاد 
فالماأهليتا، إلى رجعنا نم الحدث، أطرينا حتى ليلة ذات ه اف رسول 
بنوأياعها يأنمها الأساء عنى عرصش ررإئها نال؛ ه اف نبي على غدونا 
مىالعصاثه منه تمئ دالثى أيه، بن الثلاثه منه نمر . المحي يجفل أمجها' 

أئته،بث الواجد الرجل معه يمر دالمحي الخر، الئمر معة يمر دالمحي أئ؛ي، 
طأول ؤ فقال لوط عن افن أنيأتمم فذ أخذ، فزبه بث منه ما نمر دالمحي 

بضبث كبجة نى مونى على أثى حش - قال - [ ٧٨رمحي4 رجل 
مونىأحوك هدا فال• هذا؟ مث ت يلغ ١غجبوني، رأنئفم ثلما إسرائيل، 

عنائظز فال: أمض؟ تآنن رب فلغ: - تال - انزانيل تض بث سنه دمث 
ربفلغ: - ئال — النجال بوجوو ند قد مكه ظزاب الظزاب نايا نمينك، 

ربفك . قال . نضبت؟ لى فقال - قال - أنثك هزلأء قال: هزلأل؟ نن 
فك؛١^^١^١، بوجوه ند ئد الأئز فإدا ننارك، إلى اثظز فال؛ رصيغ، 

ققجز. قال . أئنك وقالا: ٠>^ انمالحاني زاد نال. ؟ ٨٢نث رن 
ندحلووألفا ننعذ هولأء خ إإ0 • تال رصيف رب • قفلن أرصجغ؟ لي: 

بنأسد بني أحو محصن بن ءكاثة فأنشأ - قال - عليهم٠ حناب لأ الجنة 
اخنلهاراللهم فقال: منهم، يجعلني أن اف انع افه رسول يا فقال: حزيمة، 

فقالمنهم، يجعلني أن اف انع افه نبي يا فقال: آخر رحل فأنشأ منهم؛؛ 
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سنتيمى يكرذ آذ ررآرجو ت يومثد قال ثم عكانه؛؛ بها ارنبمك .ت اف ض
الثلئا<انكوذ آذ ررأزجو نال؛ نم قال؛ ذكث-وو\ ■' قال الجنة٠ رخ أمض بث 
و؛أثالأوليى بى ®نله ت نال نم الفطرا يكوذ آذ ®أزجر ت قال كبرنا نم ت قال 
ما: فقالوابينهم تراجعوا المؤمنين من رجالا أن لنا فيكر قال؛ الآجريث* بث 

حنىعاليهم اب حلا الجنة يدخلون الدين المعين هؤلاء عمل ترون 
عليه،ماتوا حتى يزايلوا لم ثم الإسلام في ولدوا ناسا وراءهم من صيرهم 

الذينكيلك ارليس قال؛ . اف نبي بلغ حتى حييتهم فنص • قال 
و.المبى قال ننوئوذا؛ دنهم لعلى بنطيردذ دلا بمتريوث دلا نكتووذ لا 

فإذ]فكوئوا[ الملمعين من نكوُوا آذ وأبي أبي لكم فداء انتطنتم ®إن يوٌئذ؛ 
منفكونوا وفضزم عجزتم فإذ الفراب، أهل بث فكونوا وثضزم غجزم 

محرأء•بجونوذ ناما رأث فإئي الأفق، أخل 
ثقات.إستاده ورجال حن حديث هذا 

حاتمأبي وابن ( ^٨٩٣وتماا/\<مآ  ٣٨)٦•واحمد ( ١٩٥١٩)عدالرزاق رواه 
(٥٣٣٩)يعلى وأبو وماآ'ما؟(  ٩٧٦٦)الكير في والطبراني ( ١٨٦٩٤)يره نففي 

عنحصين، بن عمران عن المصري، الحسن عن قتادة، طربق من وغجرهم 
تابعهلكن حمين، ن عمران ْبن مع يلم البصري والمحن عود، من عبدافه 
٤(٠ ٠ و'  ٣٩٨٩)أحمد رواه زياد ن العادء 

وعنه( ٩٧٧^ ٩٧٦0و ٩٦٥٠)الكتبر في والخلمراني ( ٦٤٣١)حبان وابن 
وهو( ٨٧٢١رقم  ٦٢١)؛/المدرك في والحاكم ( ٢٤٧٨)الحلية ني نعتم أبو 

كثيرة.نواهد ( ٣٨٠٦)أحمد ند معلى الخعالقون له أورد وقد ثقة، 
الموم.وهو الملرى حين إلى الحديث، بنا انتهى أي أطرينا وقوله 
الغنم.من القتلعة بالفتح والثلة الماس، من الجماعت والملة 

الأربعين.إلى العنره من والعصبة والعمابة 

بالضم.فتها ؤيقال الماس من الجماعة والكبكية 

هل.المبالجبل وهو طرب جمع والظراب 

يرحوا-يزايلوا ولم 
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بلخر.الحديث ونمى 

الكي•من وثكتوون 

الرقى•من ويترقون 

الرديء.الثيء الممازل وهي اللرة من ويطرون 

الصف•في أو الحرب في الاجتماع وهو الهوش من ويتهوثون 
اعلم.واض يختلطون، يتهاوثون ويروى 

فه.والحمد الأطوال من الثاني الجزء آخر 

□□□□□□
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الكلاب.وهو وكلوب 

حيحأ.ص ويعود يلتحم أي ويلتئم 
•حجر أي وقهر 

يرض•ينيخ 

-مج.قد وتدهده 

تخمد.لئلا ؤيحركها يوقدها أي ؤيحشها 

 □□□□□□
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العياب.ملائكة به يعي الشديد الغلظ وهو زينة جمع والزباية 
مقط.وهوى 

وأصلهقبله، ماتوا الذين أولاده من قدمه من وهو فرط جمع وأفراطه 
أعلم.واف الماء لهم لتحمل يتقدم الأي الغارط من 

□□□□□□
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النارمى فاحرجهم حدأ لي ييخذ بملنيه، بمخبد رني فأحنذ رأبي فأزبغ 
بنن إلأ النار ني قى فلا - الرامة أر الثائ في رقال - انظ دأذجلهب 
امآو«.

الخلودوحب أي قتادة؛ قال 
صحته.على متفق صحيح حدث هذا 
(.٦٥٦٥)مرهد بن دد معن البخاري رواْ 

كاملوأبي المقبري، ان حبءن عبد بن محمد عن لم مورواه 
الوضاحعوانة أبي ص كالهم ( ١٩٣٨٦٦)الجحدري المن بن الفضل 

عاليا،لي وقع دوّي، الدعامة بن قادة الخطاب أبي عن الواطئ، 
ف.والحمد شيخيه لأحد ومرافقة 

لممصحيح على تخرج المفي نعيم وأبو ( ٢٨٩٩)يعلى أبو ورواه 
(٢٥٦/١.)

□□□□□□
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والعشرونالتاسع الحديث 
اليدالأس آمال امتداد في 

عليهالشماعد طلب في الرسل واعتماد 

نال!هريرة، أيي عن زرعة، أيي عن مرفوعا المؤلف وبإساد 
وكانالدولع فتناول ولحم، فريد مى نمعة . اف رمحول يدي بين وصعت 

أحرىونهر القغانهء نوم الناس نتد ®انا وقال! ة نهفنهس إليه الشاة أحب 
ألأ ١٠نال! يسألونه لا أصحابه رأى فلما  ١١القيامة نوم الناس نني ®أنا ت فقال 

العالمينلرب الئاس 'ريموم ■' ثال كيف؟ الله رسول يا ؛ قالواكض؟،، مولوو 
عليهمينثني رددبهم بس الثمن ونذر انمر وننمدخم الداعي فننهم 

يب،هم بنا دالئجر الجرع بى بطلمر6 بنفم، درها همليهم دينذ خرها 
النلاثكهوأمر بيد؛ حلماك'اة الشر أبو أس أدم نا ! ديمولورأآدم ديآنورا 

آدم:فنقول الئن، بن فيه ئخن ما ثزى ألأ ريك إلى تانمغ لك، سجدوا 
مثاله،ننده تنضب ولى بنله بله ننقب لم عفيا اليزم عضب فد ربي إئ 

فنقيته،النجرة عن نهاتي الئيطاذ، وأطغث، لعضيته بامر أمربي كاف دأئه 
إلىفينطلقون نمي، نقبي عنرى إلى انطلقوا النار ني نْلرختي آذ فآحاف 

رىألأ زنك إلى لنا انمغ الذنل وأول افه نبي آث نوخ نا فيفولوذت رح 
نفصمن،نم غصا اليوم عضن، فذ ريي إ0 مخ• ليمول الئر، من بيه كخن ما 

قزميعلى يها قذعومتح دعوة لى لكم، ئد وأئه ظه، ننده نئضن، ولى مثله 
نمى،نمى عيري إر انمحوا النارء إش نطرخض أذ أحاف ه فأهلكوا 

فدالرحمن حبيل آنث إبراهيم يا محمولوذ؛ قص، إبراثجم إلى يبجبموذ 
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مارى ألا رك إلى ننا انمغ م وأخل الثماوات |غل بنيك سمع 
قطننم، لم لضا التزم ء>ضنج فذ ربى إئ • فيمول الئر، بن نيه نلحذ 

وقولهربى، خذا الكزاكس، نى فوله وذكر بتله، ننذْ نعصن، ولن بتله عصبا 
بطرح؛ىآذ أحاف ؤإئي نقيم، إني دفولب خذا، ياٌم لعلة ل ب •

يايتمولوذ؛ مرني إلى ليأتوذ نسى، شص عيري إلى انطلقوا النار، نى 
رىألأ رنك إز لنا انمغ ;كليما ذكلماك برناف اق اضطفاك أث نوص 

ذمعضا الجزم عم، لذ رخم، إذ مرني؛ بول الئر بن ب ننس ما 
أذفأحاف بها أومر لم ما فتلن، إني بئله تند، ننم، ولن قبلة ننقب 

عيسى،إلى قطلفوذ شص، شص عيري إلى انطلقوا النار، فى بْلرحص 
إلىلنا اثفغ بنن زيز إلى الفاخا وروحن يكلمنه اف نبن آنت، فنمولوذ 

عصباالنوم عضب، فذ زنى إذ فنموذ: الثز، بث نه نغث ما ترى ألأ ربك 
نى.النارنطزحتى أ5 أحان، ؤإني بتنة بند، ننمن، ولن مثلن قيلن نئم، لم 

فتأتونئشى، مسى عيري إلى انطلقوا — ذنبا ذكر اعلمه ولا ت عمارة ال ق— 
بنمدم ما للئ، ا!ق عمر الئبتيث وحاتم اف رسول أنته I فيقولوذ هؤ نحمدأ 

لرني،ساجدأ فأفغ النزش فض فانطلق ربم، عند لنا اثمغ تأخر زما ذنيلئ، 
تفتقول نني، أحدآ بمنن ولن ملي أحدآ منه لم مقاما النالميث ريث، فنقيمنى 

وهمالأننن البائس، بث أئتلثؤ بذ علنه لأٍحنان، مث الجنه أدجل نخمد يا 
بينما إذ بجل؛ نخمد نمز والدي كذا الأحرى الأبواب، ني الناس نركاء 

أووخخز مكه بين لكنا ايايب، عصادثي بنن ما الخئة مصايع بن المصراعين 
ئال«.ذللثؤ أي أذري لأ زمكه تجر 

طرق،من أحرحاه صحته على متفق صحح حديث هذا 

هذا.المسائي خشة ابي حرب بن زهير عن لم م: ^١

وبقالالمجلي، عداش بن حرير بن عمرو بن هرم زرعة أبي رام 
عمرو-بن عمرو 

سةأبي وابن ( ١٩٤/٣٢٨ر ٣٧٢م)ومل( ٤٧١٢البخاري)روا، 
(٢٤٣٤والرمذي)( ٩٦٢١وأحمد))\اص مدمفي المارك وابن ( ٣١٦٧٤)
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علىالمتخرج ئي نعم وأبو ( ٦٤٦٥)حبان وابن ( ١١٢٨٦)الكبرى ئي رالمائي 
(.٢٨A)١رلم مصحح 

بالشينوالنهش الأسان، بأطراف أحن«ْ وهو النهس من ننهي وقوله 
كله.يالقم المعجمة 

أبوالها.الجنة رممايع 
معروف.بلد وهجر 

 □□□□□□
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هوعما سالك وهر اللام يئرثك تعالى اض فقال؛ ءئإخؤن جبريل عله فهبط 
علىورد رأسك أطرقت لقر حبيبي يا يقول: تعالى اف منك،، به أعلم 

قدكنت، إن يقول; تعالى اف قال; جنريل؟اا يا ماذا "1^1، قال; الأعرابي؟ 
كالمتقد كنت ؤإن حبيا، قبل من اتخذتك فمد إبراهيم اتخذت 
الأرض،من أقفل والماء الماء فى معي كلمتك، فئد الأرض ش مرمى 

أنقبل مجءن اسمك، حلمت ففد القدس روح من عيي حلمت كنن، وإن 
قبلكأحد يطأه لم موطنا الماء في وطأت وقد سنة، بألفي الخلق احلق 

ولقدالأنبياء، حتمت، لمك آدم اصطفبت، كنك ؤإن بعدك، احد يطوْ ولا 
عليأكرم حلمنا حلمى ما نبي، ألم، وعثرون وأربعة نبي ألف مائة حلمنؤ 
والناقةوالنفا'ءة الحوض أعفك وقد منك؟ علي أكرم يكون ومن منك، 

والحجوالهراوة والتاج الأحمر والجمل الأقمر والوجه والميزان والقضيب 
ظليكون يعنى حتى كلها والشفاعة رمضان شهر وقفل والقرآن والعمرة 

ولقدمعقودا رأسلثج على الحمد وتاج ممدودا رأسك، على القيامة يوم عرني 
محي،تذكر حتى دكرت إلأ موضع في أذكر فلا اسمي مع اسمك، ت، قرن

ياولولاك عندي، ومنزلتك، علمأ كرامتلث، لأعرفهم واهلها الدنيا حلفت ولقد 
الدنيا,حلمت، ما محمد 

0 دمشقتاريخ في المؤلف رواه   w -فيذكرته الذي بالإسناد ( ٥١٨
معقوفين.بين الحديث، أول 

غيرإستاده وفي الوجه، هذا من إلأ أكتبه لم جدا غريب، حديث، هذا 
محته.أعلم رافّ والضعفاء، الجهولين من واحد 

 □□□□□□
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وامحلاثونالخالي الخديث 

بكرأبي الشقيق الرفيق فضل 
الصديقع؛؛يق عبداض 

بكرأبي بن محمد بن م القاصسعن مرقوعا دءكن،ذبج المؤلف وبإصسناد 
يريده المدين بكر أبو خرج قالت: ه، المي زوج عاث عن ه، 

القامأبا يا فقال: فالقيه، الجاهلية في صديقا له وكان هؤ اممه رمول 
نقالوأديانها، لابانها بالعيب واتهموك قومك ي مجالمن فقدت 
اممهرسول ؛٢^٤ ملما هث٠٠ النب إلى أذعو افر رسول ررإئي الاه رسول 
بامادمصرورا منه أكثر الأحثبتن بين وما هؤ الله رسول عند بكر أبو أسالم 

العوامبن والزبير الته تميد بن وطلحة بعثمان فراح بكر أبر ومضى يكر، أبي 
وأبيمقلعون بن بعثمان الغد من وجاء نأملموا، وقاص أبي بن وصعد 
عبدالأسدبن سلمة وأبي عوف بن وعبدالرحمن الجراح بن تنمية 

أصحاباجتمع أن فلما قالت: فالموا، ه، الأرقم أبي بن والأرقم 
.اف رسول على بكر أبو ألح رجال وثلاثين سعة وكانوا ه النه رسول 

.اف رسول على يلح يزل فلم قبيل® إئا نكر أنا رريا فقال: الظهور، في 
رجلوكل المجد نواحي ني لمون الموتفرق ه النه رسول ظهر حتى 
أولوكان حالي، ه افه ورسول خطي—ا الناس في بكر أبو وقام معه، 

وعلىبكر أبي على المشركون وثار رسوله، ؤإلى هك اممه إلى دعا حقب 
الماسقمنه ودنا سديدا، صربا المجد مواحي في يقربونهم الملمين 

علىوأر لوجهه، ويحرفهما مخمحوفين بنعلين يضربه فجعل ربيعة بن عتة 
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فأحلراسعادى تيم وجاءت وجهه، من أنفه يعرف ما حتى بكر أبي وجه 
ويشكونأدخلوه، حتى ثوب في بكر أبا وحملوا بكر، أبي عن المنركين 

بكرأبو مات لئن واف ؛ فقالواالمجد فدخلوا تيم بنو رجعوا موته في 
بكرأبا يكلمون تم وبنو قحافة أبو فجعل بكر، أبي إلى ورجعوا  'بلقتلن 
نتهمبألفنالوه ه؟ اف رسول فعل ما ت النهار آخر فتكلم أجابهم، حتى 

أومينا تطعميه أن انظري ت صخر بنت الخير لأم ونالوا ناموا لم وعدلوه 
ه؟اف رسول فعل ما ت يقول جعل وألحنه به خلت، فلما ، إيا، قيه ت

الخطابينتح جميل أم إلى فاذهثي ت نال ، ؛صاحبك، علم لي ما راق ! نالت،
ياللئجبكر أبا إن • فقالت، جميل، أم جاءت حتى فخرحتؤ ا عنه فامحاليها 

ؤإنعبداض، ين محمد ولا بكر أبا أعرف ما قالت،! عبداف، ين محمد عن 
حتىمعها قمغن، نعم، ! فالت،فعلتؤ، ابنلثح إلى معلن، أمضي أن تحبي 

إنوقالت،! بالمياح، وأعلنتح جميل أم فدنت، داما، صريعا بكر أبا وجدت 
فعلفا قال؛ للث، اف ينتقم أن أرجو ؤإني فق، لأهمل متلثح هذا نالوا قوما 

؛قالت، منها، عليلثا عين فلا قال! تسمع، أملئ، هد0 ثالتط؛ .؟ اف رسول 
هثف فان قال: الأرقم، دار في قالت،: هو؟ فابن فال: صالح، سالم 

إذاحتى فأمهلنا .، اف رسول آتي أو سرابا أو طعاما أذوق لا أن إلية علي 
علىدخل حتى علمهما يتكيء به حرجت الماس ومكن الرجل هدأت 
ورقالبطون، عليه وأك، وقبله علبه فانكبج قال؛ ه، النبي 
ماإلأ بي لمس وأمي أتت، بأ؛يا ■ بكر أبو فقال ثديية، رقة اش رسول 

افإلى فادعها مبارك وأتتخ بوانمJها بت؛ أمي هذه وجهي من الغامق نال 
لهافدعا المار، من ؛لن، تنقذها يأن ى علها جق اش وايع قلث، 

اشرسول مع فأناموا فاملمت، هق، اش إلى دعاها نم د.؛ اف رسول 
رةؤ؛بمعبدالْللمؤ بن حمزة وكان رجلا، ونلأنون تسعة وهم سهرأ المار في 

وأبيالخطان بن لعمر . اف رسول فدعا بكر، أبو صرت يوم أسلم 
يومعمر وأسلم الأربعاء يوم اكءوْ وكانت، عمر، فاصح هشام، بن جهل 

مكة،بأعلى سمعت، تكبيرة التبت، وأهل ه اف رسول فكبر الخميس، 
فانهالأرقم لبني اغفر اللهم يقول؛ وهو حافت، أعمى وهو الأرقم أبو وخرج 

١٣٤



الحقعلى ونحن ديننا نحفى ما على أش رصمول يا عمر! فمال - كذا — كفر 
عمر:فقال نقينا>( نا زك ك ئلل إنا صز را;ا فقال: عر رهم 

فيهجلستآ إلأ و\ئىور فيه تح جلمجلس يبقى لأ بالحق بعثك والذي 
أبوله فقال يكفرون، وهم بقريش مر ثم باليت، فطاف حرج نم بالإيمان، 

وأنافّ إلأ إله لا أن أنهد فقال; صبان،، أنالئ، فلأن زعم هشام! بن جهل 
عليهفبرك عنبة عار قوست، إليه المثركون قوست، ورسوله، عبده محمدأ 

عنه،الاس فتنحى يصبح عتبة فجعل عبيه، ر إصبعه وأدخل يقربه فجعل 
أجحمحتى منه دنا من نرشؤ أحد إلأ أحد منه يدنو لا فجعل عمر فقام 

إرانصرف نم الإيمان، فأفلهر فتها كان التي المجار وانع عنه، الماص 
مافواف وأمي، أنت ثأبى يجلك ما • فقال عليهم، ٠لاهر وهو ه المني 

ولاهائب غير الإيمان فيه أنلهرسح إلأ بالكفر فيه أجلى كنت، مجلي بقي 
حتىها عبدالمعللبإ بن وحمزة أمامه وعمر ه اف رسول فخرج حاتفط، 

ومنالأرقم دار إر ه المي انصرف ثم معلنا، الظهر وصر يالمت طاف 
معه.

يناف عبيد بن عتداف عن ولعله انن3لاع، وفيه ب، غريث، حديهدا 
جل0.عن أئيه عن عمران بن محمد 

الجائز.والأحشبان 

حزن.أو صني يصيبه الأي ٠ والمنن
كف،.وأجحم 
امحة•من لهاب 

انملأنية.من مظهر ومحلن 

٥٥٥٥٥٥
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•مقيل بابه عليه فقرعت قريس أشراف من رحل إلى فذمن\ فال! شيء هذا 
تنال صرت؟ أني أشعرت ت فنالت فخرج الخطاب ابن نلت! هذا؟ من 

البابوأجاف يحل ثم قال تفعل، لا ت قال نعم، ت قلت ت قال أفعلت؟ 
تعلمأن أتحب ت رجل لي فقال نال؛ ، شيء هذا ما قلت! نال دوني، 

ق\د:u^،، الحجر في الاس كان فإذا قال: نعم، قك: قال: إسلامك؟ 
أشعرت]فقلت:[ إليه وأصغيت جنبه إلى فجاك الرجل ذلك إلى فجئت 

صوتهبأعلى فرفع • نال نعم، قلت: قال: فعلت؟ أو قال: صبوت؟ أني 
فقالقال: وضرسهم، وصربوني علي الناس وثار صثأ قد الخطاب ابن نال: 

الحجرعلى فقام صبأ قد الخطاب ابن هذا : قالواالجماعت؟ هذه ما رجل: 
عني،الناس فانكشف قال: أختي، ابن أجرت إني ألا قال: بكمه أثار نم 

الفقلت: قال: أحد، يقربني ولا يضرب إنسانا أرى أزال لا فكت نال: 
فيالناس جلس إذا حتى فأمهلتا قال: لمين، الميصيب ما يصيبني حتى 

تقلت أسمع؟ مجا فقال: قال: اسمع فقلت: خالي إلى فجئنح قال: الحجر 
ردهو بل نلتط: قال: أختي ابن يا لا'تفعل قال: عليك، رد جوارك 
حتىويقربوني الناس أصرب زك فما نال: ثننؤ، ما فقال: عليك، 

الإسلام.بنا جك اض أعز 

بنزبد ابنه حدث من إلأ عمر مولى أسلم ثا حدبمن أكتبه لم 
غيرأعلم فيما عنه به يحدث ولم زيد، بن أسامة ابنه عنه به تفرد أسلم، 

الرواة•في قوي غم وهو الحبي، 
أولفي ذكرته الذي بالمد ( ٣٣.  ٣١٨٤)دمشق زرخ في الزلف رواْ 

صعيقا.الحبي إبراهيم بن إسحاق الحافظ- نال معقوفين، بين الحديث 
ءيرْ•إلى وملتا ديتي عن حرجتا صبوت وقوله 

خفت.وذعرت 

أغلق.وأجاف 

 □□□□□□
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وامملاثونامحايث الخديث 

المؤمنينأمير القرآن جمع من فضل 
هعفان بن عثمان عمرو أبى 

عليبن معحمد الحين أبو أحبرنا ت مرفوعا المؤلف وباضاد 
بنأحمد نا ، إملاء عثمان بن أحمد بن عمر حفص أبو نا الهانمي، 

الثقفي،يعلى بن محمد نا حرب، ين على نا الباغندي، يعان بن محمد 
عبدالكزيمعن ميمون، بن خالد عن - الصبح بن عمر بمي - نعم أبي عن 
أربعةس محمد آل مكث نالت، ه عانثة عن طاووس، عن أمية[، أبى 
®نات فقال هؤ المى عاى فيحل صبياننا، تفاعوا حتى شيئا طعموا ما أيام 

علىيه هة اف ياتنا لم أين؟ من فقلت،: ذنئا؟ء تندي أصبتم هل عايشه 
فأتىقالت: يدعو، مجرة وههنا مرة ههتا بملي منحيا فخرج فتوضأ ، يديلئ، 

رحلهو : قلت،يم أحجبه، أن فهممت، فاستأذن النهار آخر س تقٍث عثمان 
حيرآ،يديه على لما ليجري إلينا صانه إنما ه اف لعل لمين المكائر مس 

آلطعم ما بني يا فقلتح: ه؟ اف رمحول أين أمتاه أيا إ فقال له فأذنت، 
فأخبرتهالبملن ضامر متغيرأ اض رمول دخل شيئا، أيام أربعة من محمد 

مقتاوقال؛ ه عفان بن عثمان فبكى قالت،؛ علميه، رأيت، وبما لها قال بما 
هدايعني ؛لث، أش ينزل أن بحقيقة كنت، ما المؤمنين أم يا قال: م للدنيا، 

منننلرانا من قيس بن ولثابت عوف، بن ولعجدالرحمن لي تدكرينه لا ثم 
الحنهلةمن وأحمال الدقيق من بأحمال إلينا فبنا خرج ثم الناس، مكاثير 

يبطيءهدا قال: نم صرة في درهم مانة وتالآدث٠ لوخ وبمالتمر من وأحمال 
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واصنعواأنتم كلوا فنال! كثير، وثراء بخبز أتاني نم عليكم، 
إلاهذا مثل يكون لا أن علئ أثمم نم يجيء، حنى و. اف لرسول 
ننديأصتم هل عاتشه ارنا ت فقال . اش رسول ودخل قالت! أعلمته، 

افعلمه وند هق اض تدعو حرجت إنما أنك اف رسول يا قالت؛ نيثا؟® 
بعيرحمل وكذا كذا نلت! أصتم؟٠١ ررفنا نال! موالك، عن يرد لن سبحانه 

صرةفي درهم مائة وثلاث تمرأ بعير وكذا وكذا حتمله بعير وكذا وكذا دقيقا 
عمانبن عثمان من قالت! »ممن؟اا فقال! كثيرأ وشواء وخبزآ ومسلوخا 

إلأهذا مثل فينا يكون لا أن علي م وأقبمقت الدنيا وذكر وبكى نالت! 
يديهورفع المجد إر حب حتى  yMالنمٍا بجلب لم بض قالت؛ أعلخته، 

ءثنا0ض رصث، ئد اللهم عنه، قارص عثنائ ض رصيئ، فد اراللهم وقال: 
عنه٠١.ئازض غئناذ ض رصيئ، فذ  ٣١عنه، ئازص 

دمشقناؤيح في معنونين بين ذكرنه الذي الإّتاد بهذا المؤلف، رواه 
فينعيم وأبر ( ١٣٧.  ١٣٠)ص المة في ثامن ابن ورواء ( ٠٣-  oy/r)؟

يعلىبن محمد حديث من غريب حديث هدا ت ونال ( )٢٣الأربعة الخلفاء ففانل 
كذبهمتروك صبح بن وعمر لين، وفيه غيرء، رواء أعلم لا صبح، بن عمر عن 
ضعيف.المخارق أيي ابن هر أمية أبر وعبدالكريم راهويه، ابن 

ميمونبن حالي عن الصح بن عمر يه تفرد الإسناد، بهذا إلأ أكتبه لم 
باقوياء.ولموا أمية، أبي البصري المحارق أبي بن عبدالكريم عن 

تضورإدا وصغاء نحغوآ يفغو الدئب صغى قولهم من تضاغوا وهولها 
•الجوع من 

الضعف.من متجرا رمتسحبؤ 

الخال.من يعني مكثر جمع ومكاثير 
يلممق.أن كاد أو طهره بعله النص قد أي الملن ومحامر 
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وعليبكر أبو غجاء ، اف رسول يرمون المشركون وكان ت قال مكانه، 
فقالقال؛ افه، نبي يا فقال؛ ه اش نبي أنه بمؤب بكر وأبو قال؛ نائم، 

بكرأبو فانطلق قال؛ فأدركه، ميمون بئر نحو انطالق افه نبي إن على؛ له 
بهايرمى كان كما بالحجارة يرمى علي وجعل قال؛ الغار، معه فدخل 
أصبح،حتى يخرجه لا الثوب في رأسه لف قد يتضور، وهو هؤ النه رسول 

وأنت،يتضور فاد ترميه صاحبك كان للئيم إنلث، ؛ قالوا رأسه عن كشف ثم 
فقالقال؛ تبوك، غزوة في بالناس حرج قال؛ ، ذللثط استنكرنا وقد تتضور 

قال؛علي، فبكى رالأ® . اش نبي له فقال قال؛ ، محلث، أحرج علي؛ له 
لنث،أئلث، إلأ نوني مى هاردف بنئرلة متى نكون أذ نرصى ررأما له؛ فقال 

لهوقال قال؛ حلمتي® وأنن، إلأ أذم، أذ نسبى لأ !ية ينمى، 
دإذنزلا؛ نملخ نس بمدي، ثص نومن م نى ولمي ررأنت ه افه رسول 

الشجرةأصحاب عن عنهم رصي قد أنه ض افه وأخبرنا قال؛ مولأث® عليا 
النهض قال وقال؛ بحين؟ عليهم سخهل أنه حدثنا هل قلوبهم، في ما فعلم 
4ذويلقوما ناعلة؟ اروكنث، قال؛ عنقه فلأضرب لي ائذن قال؛ حين لحمر 

شئتم®•ما اعملوا يقال؛ يذر أهل على اطغ فد هق افن نعل 
بنعمرو عن لجم أبي بن بمصي بلج أبو به تمرد غريب حدث هذا 

الأندى•ءثل.اف أيي ميمون 
صلىمن أول وذكر الأبواب سد يكر منه الترمذي عيي أبو أحرج 

عنالرازي، مختار بن إبرامم عن ارازي، حميد بن محمد عبداطه أبي عن 
(.٣٧٣٢)بلج أبي عن شب، 

لرسولهالله بحب رجلا لأبعثن قوله ائي النعتدالرحمن أبو وأخرج 
حماد.بن يحنى عن الشى بن محمد عن 

بنفس( ٨٤٠٩)ورواه مختمرأ، هكذا ( ٨٦٠٢)الكبرى ض ائي المروا0 
ها.كما معلولأ الإساد 

أحطأ.ريما صدوق الحافظ؛ نال بلج أيو سليم ين ويحيى 
النادي.في جماعة أي نديا وا جلأي فانتدرا وقوله 



صجر.أر كرب من المنافق الإنسان من يوحد ما وأف 
الاحتقار.عند تقال كلمة الرمح، من الظفر تحت يجتمع ما وتف 

؛انتقاص.ذكروا ووقعوا 

منهبريق، نفح والفل يثق، بغتر نفخ النفث لأف تفل، من أثل ونفث 
الراق.نفث 

افهإياها يبذله سعها يعني ه نقيشرى من الناس ومءن نوله من ونرى 
هم.أنفالمومنض س اشترى لأنه هك، 

إذاتفورأ الال.ب تفور من وأصله يشتكي ويتضور 
العدل،وهو اللوم يستحق بما أتى إذا الرجل ألأم نولهم من واللئبم 

عليه.يلام بما حاء إذا يلام 

 □□□□□□
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وامملأتونالخامس الخديث 

عييداضبن طلخت منهم أقوام فضل 
هالعوام بن والزبير 

y_،س رجل عن نرمل، بن عبداف عن هءزفب المؤلف واسناد 
ءأينفقال: مجد0 . اف رمول على دخلت فال: أوفى، أبي بن زيد عن 

حتىإليهم وبجعنا ويتفقدهم أصحابه وجوه في يننلر فجعل هلأل؟اا اين ئلاذ 
ئحدفنممررإني قال، لم عليه وألني افه حمد عند0 توافوا فكلما ، عندء توافوا 
خلقهمن اص-طس فق افه إن نث يه وحديوا وعوه ياخمظوه حديثا 
[٧٥]١^: مح4 رث تثلأ اديقة ض .ص ؤآفُ تلا ثم حلقا« 

أخيكما بجثكم ومواخ أصْلف مى بلمكم أنطفي الجلمه، يدح؛اهلم حلقا 
افنندأ علميي لك يذي بيث فاجن؛ تكر آنا يا فمم نلايكيه، نص قل ه فا 

يمثرلةمنى ^Jr؛، غليلا، لائحادئك غليلا متخذأ كلمث يلو ، بها يجزيلث، 
يممنه فدنا نكرء  ٧١نا ءادن قال: يم يكر أبو ينجى يم حنديء بى قميصي 

افهفدعوت حذءس أنا ناريي كثث لقد ١١فقال! منه ندنا عمز® نا 'ادن نال! 
وكنث،بلث، ذلث، افه ضل هشام، نن جهل بابي آن بك، الإنلأم بعز آذ 

تنجىنم الأمة" خذ؛ مى فلأفة فاث الجنة ني معي ئأئش اطه، إلى أحبهم 
أباادذ عمرو أنا "ادذ • فقال عثمان دعا نم بكر أبي وبين بينه وآحا عمر 

السماءإلى القه رسول فنظر بركبتيه ركبتيه الصز حتى يه يزل فلم عنروٌ 
أزرار0وكانت عثمان إلى نظر ثم مرات نلاث النظيماأ في ا رلننخال فقال*. 

نحركءإلى رداتك عطش ^ ٠٢١١١ت محال نم بيده هؤ اله رسول فزررها محلولة 



ثلاثالنقم'' افي اا،سحابي فقال؛ السماء" أخل ني فأنا نك رلإو| ' ُال ثم 
فنلنث ت دما، نشخب وأوداجك حوضي علي نرد ممس ®أئغ مرات 

تهتفهاتف إذا النلأم عليب جبريل كلام وذلك ويلاق، ثلاذ لتقول خذا بك 
دعانم عثمان، تنجى نم نحدوم" كل على أمير عئماذ إئ ألأ •' النماء مى 

وسمىاطو أميس أنغ الأمة خذ؛ أبيى يا ُراذو( فقال؛ عوف بن عبدالرحمن 
دعوةعندي ، iljإل أما واو|ص مانلث، على افن نننفلن، أمينا النماء ني 

عنديا حملتني ١٠نال: اف رمول يا لى حر نال: أ-مدها" وفذ وعذئكها 
افنأكثر ٩ أما الذخنن، مد نا قفانا س إن - قال نم أمانة. النخمس 

جعلمحمد بن حن لنا ورصف وهكذا، هكذا بيده يقول وجعل ماللئ،" 
طلحةدعا ثم عثمان، وبين بينه آحا ثم عبدالرحمن، تنجى ثم بيده، يحثو 

ح^ارييأسنا ١١لهما! فقال منه فدنوا مز" أرادئوا ! لهمانال يم والزبير 
ومعداياسر بن عمار دعا ثم بينهما، آحا ثم مريم؛؛ بن عيني كلجذابمل 

دعاثم معد، وبين بينه آحا ثم الباغية® الفقه يمئلف، عمار رايا وقال! 
أخلمئا ألت، سلنال ^١ ١١فقال! الفارسي وسلمان الدرداء أيا زيد بن عويمر 
الآجز«زالكثاب، الأنل زالكتاب الأم jالنم اص الهز افن أناف ويد اك 

ياوأٌي، أنت ؛أمح، اش نك، يا بلى نال• الدزداء؟" أيا يا أربيك ُرألأ ت نال ثم 
نهرين،ؤإذ يئركوك لأ نثركهم د1ذ ينقذوك لأ ئثقذفم ُر1ذ • نال افه رسول 

أخاثم أماملثح" إلجراء أو واعلم يفرك بتوم جرصك فآيرصفم نذركوك بنهم 
^عينا وموا أيبنوا ١١فقال؛ أصحابه وجوم في نظر ثم سلمان، وبين بينه 
بنعبداف إلى أومى ثم الغزنج'' أغلى نى زأنتب خوضي عز نرذ نن أول 

مىعلى الشلألة ؤنلبسى الفلألة مس نهدي ائن'ي فه ررالحمد فقال! عمر 
حينظهري وانقطع روحي - كذا - ذمح لقد ؛ ء؛قاؤث على فقال نجب® 

العتبىفاللث، سخعلة من هذا كان فان غيري فعلت ما بأصحا؛لث، فعلت، رأيتلئ، 
لثمي،إلأ ما بالحس بعثتي ءوالذي ه! اطه رمحول فقال والكرامة 

ددارمح،•أجي وأنت بمدى نثى لا أئه عير مؤنك، بى هاروذ يحئرلب بك، وأنت 
ومجاقال؛ ملى* مى الأمياء ورفت، ُما قال؛ اطه؟ نثى يا منلئ، أريث، رما نال؛ 

نيمعي وأنث، نبنهم، ونثة ربهم اركتاُن، فال؛ قبللثح؟ من الأنبياء ورنتط 



Mاف رسول تلا ثم يرمح،" أجي وأنت انض يابمه نغ الظ ني ضرى 
إربمش4لم طن هت اذ ني اكحائرن [ ٤٧]المم: نشيزه ثم ؤْئ 

بمص*•

ابنرام - أوش أض ؛>، همداف أءي أرش أدي مح، زد ءن ردى ي-لا 
إطدْني اختلف وند الواحد الحدث هدا غير - الأسلمي علقمة أوفى أيي 
عنيزيد، عبد بن عبدالمومن عن البصري والذرغ الحز فرواه ترى كما 

نفسه.زيد عن شر-مل بن عداف 

الأولي،بشر بن إبراهيم عن كرمان قاض إبرامم بن ان حورواه 
زبدعن نرمل بن سمد عن القرنكا، إبراهيم عن مضر، بن يحم، عن 

وحو0.نفه 

عنعلي، بن نمر عن الجوذجاني، علي بن محمد ورواء 
عننربس من رجل عن ثرحيل، بن ب-اف عن -زيد، عن عبدالمرمن، 

زيد•

بننمر عن بعضه حرب بن زمر حيثمة أبي بن بكر أبو وروى 
عنمعز، بن -زبد وعن بن عمار عن عباد ؛>، مدالمومن عن علكا، 

رجلاإسطد0 في زاد زيد، عن قريش، من رحل عن شرحبيل، بن عبداض 
بالصواب.أعلم تعالى واغ عمرو، بن عمار وهو 

عنده.واجتمعوا إليه جاووا توافوا وقوله 

حانيا.ركثتيك على اجلس أي واجث 

مشانقا.مخالفا كان إذا ومشاغب شغب رجل قولهم من والشغب 

منيخرج ما وهو والشخب النخب من وأصله تجري وتشخب 
احتلب،.إذا القمع 

كانواناصروه وهم مى حوالبي من وأصله الناصر والحواري 
ناصر.كل وألحق ، فسموالونها يعأي الثياب يحورون نمارين 





وامملأتونالسائس الخديث 

بنسعد البدرمحن المهاجرين فضل في 
النهرينعوف بن وسالر>من وقاص أبى 

ه،عمر بن عبداض عن سالم، عن مرفوعا رثةِاذبج المزلف وبإسناد 
ه،ابنته حمصة عليه دخلت، بالشورى وأمر هُ عمر طعى لما قال! 

فقال;برصى، وا ليالمنة هؤلاء أن يزعمون الناس إن أبه يا فقالت، 
أبيبن علي فى يقولوا أن عى فما نال؛ أسند فلما أسندونى، أسندونى 

نوممعي فذحز ندي ني ندك علي ®نا ت يقول ه النبي ست ئه؟ طالب 
*يقول الّكا ّمت عثمان، في يقولوا أن عى ما أيحل® حشن، القغانة 

اشرسول يا ■ نلت، • قال الثناء® نلأتكه عليه ثصالي عمناو نمومت، ®يزم 
نييقولوا أن عى مجا حاصهء أعفنال ت قال عامة؟ الناس أم خاصة عثمان 
أنىفقال! رحله سقط وقد ليلة ه التي سمعت ه؟ اف عبيد بن طلحة 
لهفقال ركب، حض رحله وى قطلحة فبدر الجنة؟• ني وهز نحلي يسوي 

معلن،آنا ت وتمول النلأم يقرثلث، النلأم عليه جبريل هدا ^ ٠٠٧٠أنا ت ه الض 
العوامبن الزير في يقولوا أن عى وما منها• ألجئك حتى القيامة آهزال في 

اسبغلحتم، وجهه عن يدب الزير فجعل نام وند و. النبي رأيت، ه؟ 
®هدات فقال وأمي ته أن؛أ؛ي، أزل لم ت قال نرل؟؟ لم اقو عبد أنا أنا فقال؛ 

وجهلثؤعى أدب، حتى القيامة يزم منف، آنا ؤنمول؛ النلأم نفر؛لث، جنريل 
سمعته؟ وناص أبي بن سعد في يقولوا أن عى ما جهنم• نزر 
®ازمويقول; إليه فيدخلها مرة عثرة أربع نوّه أوتر وقد بدر يوم ه النم، 
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رأيته، عوف بن عبدالرحمن في يقولوا أن عسى ما وأني" أبي فذاك 
جوعايبكيان والحين والحسن اللام عليها فاطمت منزل في وهو هؤ النبي 

صابن«.لها فأنا آجزثك زأئا ئنياك م افُ ءكماك ه: الثي فقال ريضوران 
بنالولد الماص أبي عن الدمنمي القرشي صالح بن عبداف به تفرد 

الأزد•مولى راشد بن معمر عروة أبي عن القرشي، لم م
نيالمؤلف ورواه المحادر من لدينا فيما صالح بن عبداش رواية نر لم 

أناعبداف، بن أحمد بن اف هبة محمد أبو أخبرنا ( ٣٩٣-  ٣٩٢/١٨)دمشق تاريخ 
أنامحمل بن أحمد بن محمد أنا الحسن، بن علي بن محمد الغنانم أبو 

لممبن عبداث نا العنبري المثنى بن معاذ نا إبرامم، بن ■مداش بن محمد 
فيكرم.به معمر عن لم، مبن الوليد نا القرشي، 

بنالحسن أبي م، الخطيب ثان بن علي بن أحمل بكر أبو رداْ وقد 
بكرأبي عن بئران، بن عداف بن محمد بن المن وأبمح، رزفويه 
بنمحمد بكر أبى من بدلأ الفقيه اكمحاد الحسن بن امسوماوا بن أحمد 
العنبريمعاذ بن محاذ بن المتنى بن معاذ عن الشافعي، إبراهيم بن •مداش 

معا.منهما سمعه رزقويه بن المحن أبو يكون أن فيحتمل البحري، 
الخليبعن ؤلريقين من ( ٢٠٣.  ٢٠دمشقتاريخ ني المؤلم، ورواه 

نلغصفي الخطبب، رواه والحديد به، بئران وابن رزنويه ابن شيخيه عن 
يثران.ابن دون وحده رزنويه ابن عن ( ٣٨- )١!٧٣ المتشابه 

الم3لالب، ٣٩٩٢)مس.اود مسند نيادايت، في المثنى بن مع-اذ رواه والحديث، 
؛٠.لم مبن عبداف عن العالية( 

الخلفاءفقاتل في نعيم أبو وعنه ( ٣١٩٦)الأومئل في الطبراني ورواه 
الخراسانيمليمان بن عجداف بن محمد عن سهل، بن بكر عن ( ٢٣٨)الأربعة 

به،مالم عن الزعري عن معمر عن المارك بن عثداف عن نجب، بن مداش عن 
المبارك،ابن إلا معمر عن ولا معمر إلا الرهرتم، عن بريم لم • اتجراني( لقال 
نجي•بن عثداف به تفرد 

نجيبن عثداف عن اني الخراٌسليمان بن عثلااش بن مأحمد. الذهبي! نال 
موصؤع.؛حديث، الدمياؤلي صهل ن بكر عنه حدث المبارك ابن عن 

فانحيالأنماري مجحمل. بن عبدالباقي بن محمد بكر أبو القاضي ورواه 



القمار،عبداف بن محمد أحبرنا ( ٥٠٢)الثهات، الشيوخ أحاديث ني المارستان 
القاشالحسن بن محمد بكر أبر أحبرنا نال؛ ار، مالالقاصم أبو أحبرنا تال 

حدثنات نال ابرر، بنيالمروري محمد بن إبراهيم حدننا قال ، المقريء 
٧،معمر عن المري، عثداف بن راقد حدتنا ت قال الدمشقي، لم مبن عثداف 
فيكرم.

فالحديث،الحديث، يضع مسالم بن رعبداش الطبراني، على رد وقل.م وفيما 
موضوع.

يتشاورواأن الستة هؤلاء إلى عهد فه عمر لأن التشاور من والشورى 
للخلافة.أحدهم ويختاروا 

واحدكل م، ذموا لأنهم للخلافة، يوصى لا أي برض ليس ونوله 
معها.الخلافة يولى أن تنبغي لا حلة 

وغير0.كالوهناء راكبه إليه يحتكم مما البعير على يكون ما والرحل 

سبق.وبدر 

المال>بة.ممبتإ ومنه الدبايبا، وحهه عن ييسر ؤيدبا 

صحافا.وتجمع القصعة والمحفة 
يختلهل.حتى ويدللثؤ وأنط من بيخلتل تمر والخيس 

أعلم.وافه المال.ابج، الشحم والإهالة 

□□□□□□
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بنتحص عن المري، الزمن المثنى بن محمد موسى أبي عن ( ١٨١٩٣)
القطاو.فروخ بن سعيد 

ينمحمد بن أحمد عبداض أبي الإمام حديث من عاليا بدلأ لي فرغ 
(,١٦٢٩)يحنى عن حنل 

(١٣٣)مننه فى القزؤينى ماجه بن يريد بن محمد عبداش أبو ورواء 
بنعيي عن الدمشقي، اللي نمير بن عمار بن هشام الولد أبي عن 

النخعىالمثنى بن صدقة عن الكوفي، الميعى إسحاق أبى ن يوص 
الكوفي.

نيوالمساء ( ٤٦٥٠)داود رأبو ( ٣١٩٤٦)شيب أبى ابن أبقا ورراْ 
ا(.وها/'او؛،/•  ١٠٨٣)الحارة 

مغيرة.ترخيم مغتر وفول 

نعيه.ترخيم وشعب 

٠٥١ذكرتك أي وكذا كذا تفعل أن اض ناندتك قولهم من ويناندونه 
حلفته.إذا مناشدة فلأنا وناشدت 

□□□□□□
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واكلأتونامحامن الخديث 

عسيةلأبي اهضل من عرف فيما 
ُةهبماتجراح بن عييداف* بن عامر 

بكرأبو نال نالت: ه عاننة عن مرفوعا المرلف ناد وياّ
فكته، الض عن كلهم الناس انصرف أحد يوم كان لما ه•' الصديق 

فقلت:ويحميه، عه يقاتل رجلا يديه بين فرأيت ه الني إلى فاء من أول 
أدركنيأن أنب فلم وأمي، أبي فداك طلحة كن وأمي أبي فداك طلحة كن 
إلىفدفعتا لحقني، حتى طير كأنه يشتد هو فإذا الجراح بن عبيدة أبو 

ففدأحاكم ؛ادونكم ه: الم، فقال صرع، يديه بين طلحة فإذا ه النبي 
منحلقة غابت حتى وجنه في ورمي جبينه ني الني رمي وقد أنجب" 

عبيدة:أبو فقال الني.، عن لأنزعها ندت وجنته، فى المنفر حلق 
فجعلبب السهم عبيدة أبو فآخذ محال! تركتني، إلأ بكر أبا يا افه نثدتلث، 

أبيثنية وندرت بفيه الهم استل ثم النبي يؤذي أن كراهية ينضنضه 
•عدة 

ياافه نثدتك عبيدة: أبو فقال الأحر، لأخي ذهبت ثم بكر■ أبو نال 
ثنيةوندرت استله نم ينفنمه فجعل بفيه فاخذ قال: تركتني، إلأ بكر أبا 

نال:فقئ أحاكم ٠دونكم ه: اف رسول قال نم الأحر، عبيدة أبي 
منهاوطعنة، خربة عثر بقعة أصابته وقد نعالجه طلحة إلى فأقبلنا 

إصبعه.يبسنتا حتى ا نفمي ما ومنها جنبه في نزيفا 
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لممالمسجد باب عند لحقه حتى . الّكا حلف علي ار فبرجله نغمزه 
إلىناشل بب؟« نشتا ني؛ عندك فل الخذن أنا ®يا نقال: الملام فرد عله 

الحالعرف ند الني. من حياء جوابا يحتر لا ماعن علي فاؤرق الرحل 
أللك U الخض 1ا »نا قال: عر مكون إلى نظر فلما علمها، خرج اض 

أذهببلى وتكرما حبا له؛ فقال منلئ،؟اا فأجيء ننم مول؛ آذ عئلئ، نصرف 
بلى،ت علي فق-ال، عندهم، تعز أن ه لمه إلى أوحى ند اف وكان بنا، 

مملىفي الملام عليها فاطمت على يحلا حتى فانطلقا بندم ه الّكا فاحد 
فيء النم، كلام سمعت فلما لحانا تفور حفنة وحلفها صلت وقد لها 

الملامفرد عليه الناس أعز وكانت عليه لمك فالصلاة من حرجت رحلها 
القعمز عنيتا الق؟ رجمك أمنيت *كيم وقال؛ رامها على ؛يد0 ومسح 

وممفهم علي ذْلر فلما يديه، بين فوصعتها الجفنة فأخذت دغل؛ا وفد للئج 
أمحما له؛ فقالت شحيحا، رميا ببصره المادم عليها فاؤلمة رمى ريحه 
هدْأّتوجب ذنبا وبينلثح بيتي فيما أذنبت هل الق مسبحان ، وأمده نفلرك 

اليومبك عهدي أليس اليوم أصثتيه ذنب من أعفلم ذنب وأي قال؛ الخطة؟ 
الماءإلى فنظرت يومين، مند طعاما طعمت ما مجتهدة باق تحلفين وأث 

قال؛حقا، إلأ أمل لم أني أرصه في ويعلم سمائه في يعلم إلهي، فقالت؛ 
.النبي فوضع منه؟ أطبب، آكل ولم رائحته مثل أر لم الذي هدا للت، فأنير 

خزاةهدا لدينارك ثوان، هدا علن »نا وقال؛ هزئ نم كتفي بين الماركة كفه 
استعبرثم جانابااا بنير نشاء مس نررذ افن إئ افب بمد مس هدا بدينارك، 

مىيغرخكما آذ منا أيلاكما هو الذي طي ررالخمد فقال؛ باكيا هؤ المنى 
داطننٍيبالمناليا ويجرنك ركريا أجرى الذي اللمجرى ش يجريك خك، الدجا 
]آليدثاه ءثدا وجئ آفيمإب دئؤ ءثهثا دئلر نريم بجب جرث الذي 

[<،.٣٧عمران؛ 

فقائلفي، امن، ثابن دواه والحديث هارون، لأ'بي، المختلوطة نى كذا 
حدثناالباغندي، الحارث بن صيمان بن محمد بن أحمد حدننا ( ١٤)فاطمة 
بننيس حيننا الأثمرا حمن بن حسن حدثنا الحيادي، حالف بن محمد 
أبىعن عهلية، عن نيس، بن عمر رعن سعيد، أبى عن هارون، أبى عن الربيع، 



فيكرم.يوم ذات عر1 أصبح ■ قال " هارون لأبي والتاق - بنحوْ سعيد 
الربيعبن رفس الأشقر، حن بن حين ;الضعفاء ل لمحديث وهو 

العوني.وعطية نبس، بن وعمر العيي، جرين ;ن عمارة هارون وأبو الأمدي، 
الوجه.هل.ا من إلأ أكته لم جدآ غريب حديث ^ا 

لكم.أطلب أي أبغيكم وقوله 
لاحته.أيضا ؤيقال غيرته أي ولوحته 

أحرجك.وأزعجلثا 

الرحل.موصع لأته بينك ورحلك 
بالفموالجهد الجؤع، في كثيرا تعمل ويبالفتح اكاق الأمر والجهد 

الطالأ.

رأسه.أمر راكب أمره في تحير لمن يقال رأس وراتما 
غزيرة.دموعها جرت أي وهملت 

بسرعة.قام وثار 

انقلس،.وانفتل 

يرجع•محيجر 

فيه.الاستقصاء النظر وثحة 

للأ،.جاء كيف لك وأنى 

بش.أي واستمر 

دمعته.أي عبرته فجرينا 
طلت،.ما فيها آلت، التي المزل ليس الطلب والمال 
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فأمتأحد، فيه وليس منزلهم فجنت الجيش استمر ما يعد عقدي فوجدت 
فيأنا فبينما إلي، فيرجعون سيففدونى ألهم وظنت فيه كنت الذي منزلي 
الذكواني|م السلمي المعطل ين صفوان وكان فنمت، عيناي غثيتني منزلي 

وكانفأتاني، نانم ان إنسسواد فرأى منزلي عند فاصبح الجيش وراء من 
حين؛استرحاعه فاصتيقغلت . وقالا قالت المستملي زاد - الحجاب قبل يراني 
أنيناحتى الراحلة يي يقود فانمللق فركبتها يديها على فوطأ راحلته أناخ 

وكانهلك،، من فن فهلك الظهيرة، نحو في معرسين نزلوا ما يعد الجيش 
فاثتكين،المدينة فقدمنا سلول، ين أبي ين عبداف الإفك كبرة تولى الذي 

منيشيء أتسعر ولا الإفك أصحاب قول، فى يفيضون والناس تهرأ يها 
الذياللطف، . افه رسول من أعرف، لا أنى وجعى فى وبرسنك، ذلك، 

محكم؟"أكتم يقول؛ ثم على فتسلم يدخل إنما أمرض، حين منه أرى كنك 
فتبرزناالناصع قبل مسطح وأم أنا فخرحت يذلك، أصعر ولا يريبني فذلك 

ييوتنا،من قريبا الكنف، نتخذ أن قبل وذلكا الليل، إلى  SUإلأ نخرج لا 
ينتحمسهلم وأم أنا فآقثلتر ، التنزه في أو البرية في الأولى العرب أمر وأمرنا 

بشلها؛ فقلتإ علح، منعى ت فقالت، موطئها في فعثرت نمشي راهم أيي 
،فيلث، قالوا ما تسمعي ألم هناه يا ! فقالت،يدرأ؟ سهد رحلا بين أتنلب ما 

علىمرصا فازددت الإفلث،، أهل بقول فأخبرتني قالوا؟ وما ت فقلمتؤ ت قالتؤ 
عليدحزا - بثجي، إل5، المستملي وقال - منزلي إلى رجعت، فلما مرضي، 

حينئذوأنا أبواتم، إلى لي ائذن ت فقلت، تيكم؟ا اكيم، فقال! ه ال؛وه رسول 
فأتيت،س اممه رسول لي فأذن قالته! قبلهما، من الخبر أستيقن أن أريد 

لن،نفعلى هوني بنية يا ؛ ت، فقالالناس؟ يه يتحديث، ما ت لأٌى، فقلن، أبواتم، 
إلأصرانر ولها يعحبها رجل عند وصثثة قهل امأة كان ما لقل فواف الشأن، 
؛قالت، يهذا؟ الناس تحدث لقد اف سبحان ت فقلتح ! قالت،عليها، أكثرن 
أكتحلولا دمع لي يرقأ لا أصثحت، حتى نس، ليلتي فبت، قالت،: بلى، 
زيدبن وأسامة طالمإ أبي بن علي ه اف رسول ودعا أصبحتا نم بتوم، 

بنأمامة فأما قالته؛ أهله، فراق في تثيرهما يالوحي ثه استلثحين لها 
الردمن ه نففي يعلم وبالذي أهله براءة من يملح بالذي عليه فأثار زيد 
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وأماخيرأ، إلأ واف نعلم ولا اف رمحول يا أهلك أمحامة؛ فنال لهم، 
اءوالمعليك اش يفيق لم اش رسول يا • فقال ُه طالب أبي بن علي 

فقال!بريرة اش رسول فدعا ■ فاك تصدقك، الجارية وسل كثير سواها 
بالحقبعثك والذي لا بريرة؛ فقالت نرسلئ،؟٠٠ نيئا بنها رأيت، هل نريره ®نا 
عنتنام المن حديثة جارية أنها مءث أكثر علتها أغمصه أُرآ منها رأيت إن 

فاستعيريومه من ه اف رسول فقام نالمتط! فتأكله، اكاجن فتاتي العجين 
بنبمدنني س  ١٠ه■' اف رسول فقال ت ئالم، ملول، بن أبي بن عبداف من 

حيرأإلا أش ض عبنت ما فراق فراق فرام أش؟ نى أذا؛ ص رجل 
نعى*إلا أذاى على نذحل كاذ دما حنرأ إلا 'عليب عبنغ ما دجلا يذكروا 

صربناالأوس من كان إن منه أعيرك واف أنا I فقال ضه محاذ بن محعد فقام 
بنسعد فقام أمرك، فيه فقحلنا أمرتنا الخزرج من إخواننا من كان ؤإن عنقه 

احضلمهلكن صالحا رجلا' ذلك فبل وكان الخزرج محيي وهو ه عبادة 
بنأمحيي فقال ذلك، على تقدر ولا تقتله لا اش لعمرو كدت فقال! الحمية 

إنال المنافقين، عن نجادل منافق فانلث، لقتلنه اش لعمرو نج كدبحقير؛ 
همواحتى - والخزرج الأوس الحبان فتمادى المنلغر! أبو فال - فناروا 

قالت!وسكت،، سكتوا حتى فخفقهم فنزل المنبر على نائم ه اش ورسول 
بكيتاوقد أبواي عند فاصبح بنوم أكتحل ولا دمع ر يرقا لا يومكب وبكت 

جالسانهما فبينما I قالت، كبدي، فالق البكاء أن أظن حتى ويومي لتلتي، 
تبكيفجلت لها فأذنت ، الأنصار من امرأة فاستأذنت، أبكي وأنا عندي 

يجلسولم فجلس اش رسول لحل إذ كدللث، نحن فبينما • ثالمتح ، مم، 
في،إليه يوحمح، لا شهرأ مكث، وقد نجلها، قتل ما في مل بوم من( عندي 
عنلئانلعتى فد ئإئة عاتنه نا بمد ااآما نال؛ نم فتنهد ؛ قالت، ، محيء نأني 

يخملثألمنت، كنت، نإن ه، اة ضرنمؤ بريئة ك فإن زكيا، كدا 
افنئان، نالمج م بدثنه ف اعتزن، إدا العند ج؛ إليه، زئوبي افه فانتنمري 

قطرة،فيه أحس لا حتى دمعي قلمى مقالته هؤ اش رسول قضى فلما ءل4باا 
ماأدري ما واف قال: قال، فيما و. اف رسول عني أجت، ت لأبي، فقلت، 

قال،فيما ه اش رسول عنى أجيبي لأمي؛ فقلت، .، اش لرسول أقول 



حديثةجارية وأنا ياك؛ ، اشلرسول أنول ما أدرى ما واف قالت! 
سمعتمقو أنكم علمت كد واف إني قفلت: القرآن من كثيرا أزأ لا ن ال

وافبريئة إني لكم! نلت وكن به وصدقتم أنفكم ني ووقع به تحدث بما 
اعترفتوكن بدلك، تصدقوني لا - بريثة • تمني الموقال - لبريثة أتي يعلم 
إلأمثالآ ولكم لي أحد ما واف لصدقني، بريئة منه أني أعلم اش بأمر لكم 

[١٨: شانوو(هC عق آكتنان نأللم يل ؤفثِآر قال! إذ يوسف أبا 
ماولكن بماءتي، اف يرئني، أل أرجو وأنا فراس على تحولت ثم قالت؛ 
القرآنيتكلم أن من نفي في أصغر ولأنا وحي، ثاني في ينزل أن ظنت 

ُوارنبيرش، رويا النوم فى، رسوله اغ يري أن أرجو كنته ولكن، أمري، م، 
منفأخذه عاليه، اش أنزل حتى البيت، من أحد خرج ولا ه مجلرام ما 

فلماسان، يوم في العري، من الجمان مثل منه لينحير إنه حتى البرحاء 
اهبتكلم كلمة أول، كان بفحلث، وهو هؤ اش رسول عن محري 
أمي!لى قالت النه،ا برأك ممد اق احمدي عانثه ®يا قال! أن ه اش رسول 
هلث،اش إلأ أحمد ولا إليه أقوم لا ت،! فقله، اش رسول إلى نومي 
^١،الآات [ ١١]\ذسمو: نؤ4 ئ ألإنم، أ،/  ٧١ؤءان قك ١^ رأنزل، 

علىينفن( - وكان الصديق كر أبو قال براءتي في هدا هل افه أنزل فلما 
قالما بعد أبدأ نبئا مسطح على أنفق لا واف -! منه لقرابته أناثة بن مسطح 

ألمة،أول، محأ أن تآلثعق ذؤ الشل، ؟؛bb يأدل، ولا ؤ L اف فآنزل لعاسة، 
أستفر أن قتؤث ألا وتتثنؤأ ولعمؤأ آس _J، ة رإل«يجم؛ا و]ذأأثيمو؛ 

أنلأحب، إني واف بلى بكر! أبو فقال [ ٢٢لال-ور! نجم.4؛ عنيئ رأس 
•عليه يجريه كان الذي مسطح إلى فرّح لي، أش يغفر 

فقالتأمري عن جحش بنت نينب محال اف رسول وكان ت ثمالت 
كانتالتي وهي ت عانثة نالت حيرآ، إلأ رأيت ولا علمت ما I زينب 

يالورع٠سبحانه النه فعصمها تساميتي، 

عثمانأبو أنا محالا! القاسم، وأبو المنلفر أبو الشبحان وأخبرنا 
وفي- عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله أما أحمد، ين زاهر أنا ا البحيري 

عنفليح، ثنا الربح، أبو نّا ~ القاسم أبو وأُخبرنا • قال القاسم أبي حديث 
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مثله.الزبير بن وعبداش عائشة عن أيه، عن عروة، بن هشام 
أنامحمد، بن سعيد أنا مالأت القامحم وأبو المفلمر أبر وأحبرنا 

أحمد•بن زام 
أبىبن ربيعة عن فليح، ثنا الربيع، أبو ثنا القاسم، أبو وأخبرنا 

مثله.بكر ابي بن محمد بن القاسم عن سعد، بن ويحص عبدالرحمزا 

إنت يقولون العلم أهل من ناسا وسممنؤ ت فلثح قال عانته، عن يعني 
ذلك.نعلم ولا الحد حلدوا الإفك أصحاب 

صحته.على مجمع صحح حديث هاوا 

عنصحيحيهما في حبا ،( 5U/YUU)،لم وم( ٢٦٦١)البخاري رواْ 
عنمليح، عن البصري، الذكي الزهراني الأزلي داود بن سليمان الربح أبي 

فليح،عن أيضا، الربيع أبي عن بإخراجه ( ٢٦٦١)البخاري وانفرد 
يخرجهولم سعبد، بن ويحيى ربيعة، عن فليح، عن وعنه هشام، عن 

الطربمتن•ض من لم م
علىتعليمه ني الهلالي ليم الأخ الإفك حدبث تخريج اسرعت، رمد 

(١٦١.  ١٥٦)ص المقيّئ عبدالخي للحاظ الإفك حديث من )١( الحديث 
بنمحمل. بكر أبي حديث من صحيح حديث هدا نال; أنه المؤلف عن ونقل 

المسبببن عيل. ّعن - الملم وافر القدر كثير كان . الزهري شهاب بن لم م
ومحن- الميعة الفقهاء من وهر - عتبة بن عبداف بن اش وعبيد الزبير بن وعروة 
ه.المديقة المزمين أم عن كلهم وقاص بن علفمة حدث 

ازكدب.أي الإفك وقولها 
منه.وبعض الحدث من مطحة وطائفة 

أحفظ•داوعى 
للقمة.سباقة وامتصاصا 

الأستهام.وهو القرعة من وأمع 
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المر•عر تكون التي القبة والهودج 
القاغلة.سميت ومنه رجع وقفل 
أعلم.وأذن 

خرز•المم بفتح وجرع 
باليمن.قرية وهى ظفارى هو وإنما وهم وأظفار 

ببري-عر ورحل هودجي نل-وا ورحلوْ 

لحرمهن•تكثر لم أي بمبهن لم يغشهن ولم 
البلغة.من القليل الشيء والعلقة 

صغيرة.وحديثه 

السمر.على استقاموا الجسى واستمر 

نصين.وأممت 

أسودة.على ويجمع شحصه الإنسان وسواد 
راجعون.إليه وإنا لله إنا قوله واسترجاعه 

منموغرين رواية ور التعرص، من الضحى بعد نرلزا أي ومعرسض 
الحر.سدة وهى الوعرة 

أولها.ونحرها الفلهر، عند تكون اش الهاجرة أي والفلهيرة 
معفلمه.أي كبره وقريء إثمه أي الإفك وكبر 

السكوى.المرضى واسم ، مرصت واستكيبمت 

ؤيشيعرن.ويحوصون ون JJيتحاؤيفيضون 

اذكرته.إذا بالشيء ارتت من يني محير 
تلك.مثل وتيكم 

فيه.يتبرزون كانوا مرصع والمناصع 

١٦٣



الإقتار.مواضع من والتباعد والتنزه 

بها•تأتزر اش ملحقتها ومرطها 
هدم.يا أى هناْ ويا 

الض•من أنتقن وأمبن 
الوصاءة.من حم؛اوة ووصيئة 

مها.القول أكثرن أي وكثرن 

بقطع•ويرثا 
عنه.ليثه طال أي واستيثخ 
أعييه.وأغمضه 

منالمرعى، إلى ترمل لا المن، في مممة تكون الخي الشاة والداحن 
المن،•في يكون الذي الطر في وكذلك زمه، إذا بيته في لحن قولهم 

منه.يعيره من طلب واستعير 

صنيعه.سوء على مكافأته أي اعن.ري يقوي من يعدرنى ومن 
بها.أنم اف وحياة أي اف ولعمر 

والخزرج.الأوس نهض أي الحيان ونار 
الخاصة.في الأمر بهم امتد أي وتمادى 

عليها.وعزموا بالمحاربة هموا أي هموا وحتى 

والدعة.آكون الوهو الخفض من مكنهم أي فخنقهم وقوله 
٠حطيثه أصتط وألممت 

واحتبس.انقض أي دمعي وقلص 

برح•ما أي دام وما 













انممحتالموصرع 

المصطفىوابنة الطض أم التول فاطمة فضل في والثلاثون؛ التاسع الحديث 
١٠٥أجمعض عليهم اف صلى 
بكرأبى بنت عانثة المرين سد حبيبة فضل في الأربعون؛ الحدين 

١٥٨مؤذأ المؤمنين أم الصديق 
١٦٧الموضوعات فهرص 
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