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أوليرسلا الملاثكة جاعل والأرض، السموات فاطر ثل، الحمد 
والصراطالعميم الخير إر الناس يبمرشد ورباع، وثلاث ض ا->ث>ة 

أنزلكتاب خير عله أنزل الذي محمد. رموله ٠لرض عن المستلم 
•ءر،بيسأبم 

البُوثمحمد ميدنا على الألمالهن الأتهض واللام والصلاة 
والراحممنرو وسراجا بإذنه اه إلى وداعا وندبرأ بشيرأ للعالمين رحمة 

الدين،يوم ءن،م والمنافح لهم، والحب بهم، والرووف للمرسمن، 
بيديهمواكدى تعهم س وعلى الهلا٠رين الطسن وأصحابه آله وعلى 

الدين•يوم إل طريقهم ومللت، مننهم لتع 
الصفرةالرسالة عذْ بخدمة وجل، عز اه، أكرمنا فلقد ت د وبع

مخالفةحديثا أربعين صمت الش محتواما، ش العفليمة جمها حم 
علىحملتا ولقد محمد.، وندونا وحسنا سيدنا أحاديث س المراتب 
عليها،والتعليق غرمها، وشرح احادئها وتخرج تحقيقها على الإقدام 
فاتكنوعناية بدية منتقاة احاديث، صمت< فقد فدرعا، جلالة ص مارايناء 

سالكثير على والمتقدم زمنه، ر المتاحر العالم مولنها ثكير جعلتئا 
رمشاركاته وتعدد معارفه، وغزارة اطلاعه، بسعة ءصرْ ز العلماء 

عملتللبه ما وكل والاحتياط، والصبي، الدقة ح مختلفة، علوم 











ؤيجريالمحاغرجي، مأمون الامتأذ الفاصل صديقنا متقنا نافعا 
تريبايصدر وسوف الكؤيت، ني العروة دار مكنة في الأن طبعه 

.ا ه والترهيب الترغيب صحيح من المنتهى ٠ منوان 
•مطوع( - الشيعة ولءناع الصحابة فمحل ش البديعة )الأساليب -  ٢
اللينيةالمواهب به اختمر مهلبوع، - المحمدية )الأنوار ء ٣ 

للقعللأني(.
عنطعه أعيد ثم حياته، في مرة أول مطوع - الموس )تهذيب -  ٤

وهووبيروت، دمشق ني مرات عدة والتنضيد التمجّؤير طريق 
بتحقيقهتام وتد للنووى، الصالحين(( ءرياض لكتاب مختصر 
هم،العروبة دار مكسة هم، الأن طبعه ليجرى الأرناووط، محمود 

الصايمن®(•ريام، س الروس بعنوان بمدر وموف الكؤيت، 
•كراماتالآولاء-طوعهم،مجلدين( م ٠
علىللكلام حصصه وقد معلبوع، - العالمين على اه )حجة -  ٦

.النيؤية، المعجزات 
معيوع(•- الإسلام دين ترجيح هم، الكلام )حلاصة - ٧ 
طبعتوقد العالمين، انصح أمئال س الأربعين الأحاديث )رسالة - ٨ 

وحل،عز الذ، ممنا ام وهى المؤلف، حياة هم، مرة أول 
هدْا.طبعتها همر مرة لأول بتحقيقها 

بعضهجاء ني طؤيلة قصيدة عن عبارة وهم، - الصغرى )الرانية -  ٩
ءصرْ(,تى العالخاء 

مجهلبوع(.- والمنة الكتاب أذكار ني الجنة )رياصح، - ١ ٠ 
معلبوع(.- العباد سيد مدح ني الجياد )المابقات - ١ ١ 

.هلبرع(.- محمد. لأل المزبد )الشرف .  ١٢
اعتمدالذي وهو الصغير الجاح إلى الزيادة صم »ى الكبير )المع -  ١٣

فيالألباني، الدين ناصر محمد الشيح الحديث، الأستاذ عليه 



الجامحو|صمف وزيادته( المغير الجا*ع اصحح إخراج 
.وزيادته(( الصغير 

مهلبوع،.- المحمدية رالفضاتل - ١ ٤ 
•كب( حمرة س دم حنانه، ر طوع المحبمبن- )متتخب -  ١٠
جوع(•- المهتدين )نجوم -  ١٦
له(.نت وهو مطبوع، - الأسانيد طرق إلى المريد )هادى -  ١٧
•الرسول-طوع( شماثل إلى الوصول )وسائل -  ١٨

كثيرة.أخرى مصنفات وله 

وش'تحار؛ افه رحمه الزركلمح، الدين ثمر الأستاذ العلامة غال 
خد،كلها وكرارص أوراق إنحبارة ص ( ٣١٠٢رقم)الرباط خزانة 

فيرسائل وخس وغيرها. الحدث ن، الأربعينات بعض بها اختمر 
بعضهاولعل نيله، عاليها تأليفه من كتاني، ( ١١٦١)"رنم الج٠وعة 

حديثا.( ٤٠)عر تشتمل منها رسالة كل، بخله، 
ءنه|.اه رصي عثمان |فمانل ر الأور 
ا(.وغيره- عتهما الد رصي وعمر- بكر ام، افضائل( مح، الثانية 
عنه(.اه رصي، بكر ابي، »فضائإ، ن، الثالثة 

عنه(.الد رضي عمر افضائل ن، الرابعة 
عنه(.ايد رضي ^؛، ن، الخامة 

برحمتهالمؤلف يرحم أن عزدجل،، الأه، سال الختام، ون، 
صيدلواء نحتا الفردوم، حنة هم، القيامة يوم به يجمعنا وان الواسعة، 

وانالأعمال، صالح من ماقدم عر الجزاء خير يجزيه وأن المرسلين، 
مه،لالصواب مجانيا كان بأنه ولمث، به تقول أو فيه اختلآ ما له يغفر 

١العالين ربإ ه والحمد 
٠٠٠





بيلمش؛رحصا
البمثفءننٍة 

آلهوعلى محمد، ميلنا على اهد وصالي العالمين، رب، ه الحمد 
أجمعًن.لصب 

_•الشهاتي: لس-اءءل بن .رد النمر ننول بمد: أءا 
وعلمهاصغير حجمها صحاح، أكترمحا الشؤة الأمثال من حديتا أربمون 

صميتها!كير، 

العالمين!آمحح آمثال من الاريعين 1الآحاديث« 





MM

V.اللت دم لا راتت بمب، ؛لأت دم ؛تت أذز 
نثوالمراني.>ا<.

ومسلمرم،رواه 

للموسلم دجل، م اث ذكر ضل ؛اب، الدعوات: ر ( ٦٤•)٧ رنم الخاوي رواء )١( 
شؤجوازعا سه ؛ي الناغلة صلاة اسماب باب ت المسافرين صلاة همر ( ٧٧٩)

ولد• الخاوي البنبي المعرة بن ابرامم بن إمماعتل بن سمد اه: عوأبوعد )٢( 
*للبر ومثن،ورحل وسين اربع سنت شوال محن حلت ليلة عشرة لثلاث الجمعة يوم 

والحجاز،والماق، والجبال، بخرامان، وكتبا الأعمار، نحدز عن كشر إر الملم 
الحفاظ.المشايخ من  v^JbJlواحذ وممر، والشام، 

بوصمتا و،ا حدسثا، ألفا سماتة نما، عن محاب خرجت، قال: 
احادبمث،في الأصول انثلر،احامع م. ( ٢٠٦)سنة مات ريين. صلمتج إلا حديظ 

الشيخالعحدمحثح الأستاذ شيخنا تحتيق ، ١٨٦را/ْعا_ الأير لاين الرسول.٠ 
(،٤٧١للذمي البلأ،أ وأّءراملأم ، ٠٥١حقد الأرازوط يبدالخائر 
كمحر•ابن دار ُلح (، ٢٠٠-  ٦٠٦)T/الماد لأبن الدمجI وأشدرات 

الأئمةاحد اليابوري، الخشيري مسلم بن الحجاج بن لم مالصين: ابو عر )٣( 

الحدين،واحد وعمر، والشام والحجأز المراثا، إل ورجل وعاتتن، ستا سة ولد 
عمرء.ش وعلماثه الحدسثا ائمة من 



م'م،رر عن 

حديثالق ثلاثاثة س لم- سبمحح السد- صفت ال; ث ٠
٠مضوعة 

حذو•.وحذا •لريته، وصالك الخاري، لازم 
ُبماهض•يسمحن إحدى ط لجب عن بمتن ت لص 

(،١٨٨-  ١٨٧إ\ ألرالأم لابن ®و٠ الرسول احادبث، نر الأصول أجا«ع انفلرت 
-٢٧٠)م/الذب وأشذرات (، ٥٨٠)أا/بهه- للذمي الملأ،، وأسراءلأم 

امحركم.دار بع (، ٢٧٢
بنمحم، بن الد مد د*ر الأشعري، ُوم، فهوأبو انمحابة، نر ابوعومر ا»للق إذا ( )١ 

العقيهالتبي، اه، رسول صاحبه الكبير، الإعام حرب، بنر حمار بنر ناليم 
المغرى،.

طلقتل الكوية، نر وأربعتن اثتمحن ط وعان المنة، إلؤر وعاحر بمكة، اصلم 
-•ص،٧١البلاء• املأم اسر انفلر: الماصر. مر كير منه وحدث واربمنر، اربع 

(TA'/X .٤٠٢ ،) كمحر.ابن، دار بع )\إ0م، الذب, ررشدرات



الكثمالنيث كنثل ، والبنم الهدى من بب الله بمي ما |مثل 
والنثبالكلأ قاس \و\ق, ملت مثأا< نها محاذ زصأ أس 
الناص،بها الله تمع الماء أننكت ، أخائب١٢مها وكانت الكير، 
،Jناذر ما إئما اخرى، منها ءلاتمه وأصاب ورعوا، ونموا فشربوا 

بالياءرواية م ان رجب ابن شرح ش ثرات ثم أالنتحأ: م الحافظ ثال التاء. من ر١( 
بنيةفلأن ت يقال كما الية، القطعة بهات والمراد. ثال: أدةأ الون دل ، الموحد؛ 
[١١٦]مود:اولوشة( ملكم س القرون من )فلولاكان تعارا: ]فول و0 اكاص، 

ءوةأ)ع(.مخا افكانت مسلم: وفي اثول: 
وتل:ّريعا، نثربه فلا الماء نمك الش الأرض ملأب الأجادب: الاير: ابن فال )٢( 

اجلب،جمع كأنه القحْل، و،او الجدب، من احوذ ، ١٠نبات؛لا الش لأرض ار 
فهواجادب اما الخ>لايى: فال واكاو_،. واكلب، كلب، عثل جدمحت،، يع واجلب، 

اللغةامل ذكر. وكذللث، والدال، بالراء أجاري، اللغغلة ان يريد وكأنه ومعف، غالل 
المهملة,بالحاء أحادب، روى وقد فال: والغرسيا، 

فيحاء وكذللث،، بالجيم أحادب، الرواية في جاء والدي الآنٍر(ت ابن رالتانل تلت 
والأتراالحديث، غريبح في أالهاية انفلر: لم. ومالبخاري، محبحي 

الأرضيمي قاع، جمع بان: )اإم0: ايادي، •فتح ن، حم ا؛ن الحافظ قال )٣( 
٠نشت لا اش المسمية 

١٧



دنسرا،ه ^ ز ض نن نفز فدلك كة، تجئ ولا U؛ شك لأ 
محليلم يأسا يربغ.ذلك لم من ومثل وعلم، شم به، اش بمثي ما 

ببأرآ،.٠ن،Lلت^ الذي اللب ندى 
موص-أمح، عن لم، ومالخاوي، رواه 

الخالي•صحتح بشرح الماوي •فح من وانممح حطأ وم وأ;شأ الأصل: را(فى 
لأينحجر)ا/7ْا(.

لنملم، لمل• راسل رءلم، غلم من باب: انملم: في )٩٧( ;ثم المغاري )آ(روا، 
•واللم ال٠دمح، من قأ الني مثؤ ما مثل بجان باب الغضاثل: نر ( ٢٢٨٢)

١٨







اسعد١١بن ّءل عن 

اظر• •محهق• - يدفن؛ ط، داربع دخعض ثان ئ الادر جمالي شهر م مم 
(.١٧•\- U/\A)للذمي الشلأءا اعلأم اسر 

ملة،ين خالد ين مالك ين صعد ين نهوصهل انمحابة، م صعد بن صهل  ٠٣٠٢ذا إ( 
ينهحدث امدي. ايالأنصاري الخزرحي ائوالماس الععثر، الفاضل، الإمام، 

ّنتونل وتعن، إحدى سة المحاية، س بالمدية مات من آحر يبمو الكمحرون 
(،٤٢٤-  trr/r)النلأ،أ اعلأم اسر انفلر: المة. ابنا، س وكان دلمانض، ثان 

ممر.اين دار ملع )ا/اأم(، الدب! وأشدرات 



جعلحولها، ما اصاءت ئلما ُارأ، استويد رجل كمثل !أنش 
يخجزئىوجنل فيها، مس النار ي مس الك، الدواب وهده السام، 
عند«حجزىالا، آحد اذا ومثلمحم، نثلي ندلك فيها، نتمتجس ؤننجنن 

فيها(رلأآأ.نشحموف نتعنتوني النار، عن هلم النار، عن نلم النار، 
هم-مقم•أنحا عن لم، وماليخارى، رداه 

زايبعديا الجتم ونح  iLfJيضم؛اابحجزكمأ جو: توله حم اين الحافظ تال: )١( 
سمااش وم المحن- ض ص دس الإزار، ننقد ور ٣؛ مع 

(.٣١٨/١١١يديأ انح انغر؛ الجمع، ر الجيم ليجوزصم الدكب- الناص 
رقموملم المعاصي، ص الاسهاء باب: الرناق ني ( ٦٤٨٣)رنم البخاري روا• )٢( 

تحديرعمفي ومالك ك عر جو شنض باب: النضاثل، في ( ١٨و ١٧)( ٢٢٨٤)• 
يضرمم.معا 

وارححهااسه، في اختلف وند الأسان، الحفاظ سد المعاني اليومي مّيرْ بو )٣( 
صخربن اللحس ب- 

كيرخلق محه حدث ممرنه. في يلحق لم فته ماركا يا كبرا علما البي، ءن حمل( 
لمانمائان.اصحابه عدد فنل؛1^ والتابعض نمحابة اص 

ثينل: مبن، ارع اه. رّول لصب حمر( رعام مجرة ء ت اطم 
٢٢



وءسالمالبخاري اتفق حديثا، ربون واربعة وثلاثماتة آلاف جمة عنه وروى ثلاث، 
حديثا،وتمن بثلاثة الخاري وانفرد مها، حديثا وعشرون وصتة ثلاثعاثة على 

حديثا,وتمن ضانين ومالم 
بريةعرة يضع كان أنه مريرة، باثي تكب وس؛ب ٠ هجرية وجمسين سح سّة مات 

اولبأوأشدرات للدهي، ( ٦٣٢-  ٠٧٨/٢)الملأءء أعلام •صير انفلر: مه. كم 
ممر.اين ءلحدار (،٢٦٠-٢٦١/١)

٢٣



محثالنادس

وأجملهاوأكننها فاحننها دارآ نص رجل كمثل ش اض 
التنيان،مب Ojijietjالناس فجنل بمنها، لم لبن؛ نرصع فيها وئرك 

نرصعالنبثص، *ي يانا اللبنة، نذ0 مونحع لوثم • يئقولوف بنه ؤبمبموذ 
ي(.شث، 

*ريرة•أمح، عن ومسلم، الخاوي، رواه 

(٢٢٨٦)رثم وملم السن، حاتم باب؛ المناب ش ( ٣٠٣٠)رنم البخاري رواء )١( 
عه.اه رصي مريرة ايي حديث من الميز حاتم . كون* ذكر باب: لفضائل: اش 

وملمالمين، حاتم باب؛ المناب ؛ي ( ٣٠٣٤)رنم ايضا البخاري وروا، 
رصياث صد بن جابر حدين، من البين حاتم كونه. بامحبح: النضانل »ي ( ٢٢٨٧)

صه.اه 

باب:مإكلادم،ةاأم،المناب مح، ( ٣٦١٣)لنم ١^^، ابما ودوا، 
محه.الد رصي يب بن أبي حديث، 



رجلي,ط دبمكامحل رابي بمد ■جترل لكذ النام ر وأين »إبي 
ادئك،بت اسح إ؛ال! نقلا، له اصرب I لماحبه احدنما يقول 

نفزلم دارأ اتحد نبك كمثل اتتك ونثز ظك إلما فثك، عمن دا'ءقل 
محلنامه،إلى الناس يدعو وسولا بمش لم ماتده فيها جنل ئم يا فيها 

والدانالنبك، نز فالله نزكه، نن ومهم الننول، أجاب نن بهم 
يحلاجانك نى رسول، محني يا والت، الجنه، واليت، الإصلأم، 
أكلالجنه، لحل ونى الجنه، لحل الإنلأم، ذحل ونى الإنلأم، 

نافيهاورا(.

لماد«,اه مثل م جاء ما ؛ا>ء، الامثأل؛ ؛ي ( ٢٨٦٠)رمم الترمذي اللفظ بهذا روا• ( ١ر 
بمنالاتدا، باب الاعتمام: ؛ي اسل عذا بغر ( ٧٢٨١)رقم الخاري وروا• 
ى.اه رقم جابر حدبنأ من الد.، رمول 

حدبمرمحعةس الترمذي، رواية بنحر )ا/ي< اّننه• ر الدائم و*وءند اتول؛ 
بناه مد حديث من ، ٣٩٩/١)أالمدأ م احد وعند منه، اث رضي ايبمرشي 

)ع(.ى. اث رمحي معري 

٢٠



جادعن والترمذي، المخاري، رواه 

الرصران،يعة اعل س الشتر، الاماري حرام بن، عمرر بنر اث عد بنر جابر ر ع( 
ءم،وص الني.، ص ممترأ ءس ردمح، الإّلأم• ر دائخ، ايراخ، دا*زا 

مدى: وحدث وطاممة. والزير، جل، ;نر وسماذ مٍدة، وانج، كر، ور وملي، 
المري،والمنر الجعل، امر بمن وصالم رباح، ا؛ي بن وم 'ام؛ب، ابن 

- ١٨٩/٣ؤاوملأء| أعلام أصير انظر* ه• )٨٧( مات التابعين• كبار ُن وغيرهم 
محدثق.كير ابن دار حلع ، ( ٩٣١ / ١ ) الذ>ب| •شدرات و (، ١٩٤

٢٦



قوماانتاجر رجل كنثل والمنارى، وال٠ود المسلمين ام؛ل 
حاجهلا I ثمالوا النهاو، نمحق إلى فنملوا ، الليل إلى عملا له يننلوذ 

 Uلأشأوا،وطي1\هق\ذض: ش\شرطت الذي ١^ لى إ
آحرينفانتاجن وركوا، أجنكمكاملأ،ما وحدوا عملكم منه ١^^١ 

الأجر،من لهم •ذر>ون الذي ولكم يومكم نمه اعملوا نماو: بمدئم، 
الأجروك عملنا، ما للث، يالوا; العصر، صلاة حين كال إذا حص شلوا 

النهارمن م نائما عملكم مذ أكبلوا ت فمال فيه، لنا جنك الذي 
عابتحص يوبهم نقيه له ننملوا أن نوما فاساجر نابوا، يبير نيء 

-لمين المأي - مثلهم ندلك كلتهما، المربمنن أجز وانتكملوا الشمى 
النورأ>ا؛.ندا من قبلوا ما ونقل 

موس.أيي عن الخارى، رداه 

مناللل، 1ر المر من الإجار؛ ياب الإجار؛ت ر ( ٢٢٧١)رنم الخاري )١(رئاء 
ينه-اث رصي الأشعري ا؛يمرص حديث 

YU



إلىالننر صلاة بجن كنا الأمم بن حلا نما أجلكم >اإدنا 
وجلكنثل والنمارى، اليهود ومثل ظكم وائما ، الشنى  ٢١

علىاضاد ينب إر عدية بن بمنل من ئفال: أجزاء انظجن 
صلاةإلى النهاب ينف من ينمل من ت *ال ثم اليهود فنملب قيراط؟ 
بنينمل من ت فال ثم النصارى، فعملت، قيراط؟ محراط عر الننر 
لنضبت،هم، فانتم قيراًلين؟ قيراًلثن عر الئمس نبيب أن إر الننر 
غلفال: غطائ؟ وأفل غنلأ، أكر  UUوقالوا: واشارز، اليلأ 

نقأؤته ضى فدبك فاز: لا، : ذ\ف\شظ؟  'مبن ههر 
اثاكأ)م<.

الكرات•اكح دمب (، ٠٠٢١ر  ٣٤٠٩)رغم الخارك،! أصحح د الأصل م >ا(كذا 
ايمأرواية رش ( ٢٢٦٩)رقم البخاري س الحديث للغنل موائمة ومي مغارب( |إر 
(.٠٠٧)رقم محي. ومي الثمي( |>وب إر 

رطواني دانق نمق ومو مروق، الوزن: من والمراط التراط منفلور؛ ابن تال )٢( 
ديناركماقي ماذكر عش ياء نضعمب حرقي احد من قابيل قراريهن جمعه لأن بالتثديد 

مريرةراض صر ابن حديث ر الذي اشراط داما دبامحح، دجمعرء دياج ش نالوا؛ 
)قرمد(.العرب• ألسان احد. حل عثل انه فه تمر. جا، فند الجنازة نتع نر 

سل-راثلص ذكر ئ باب؛ الامحا،، احادث ش ( ٣٤٠٩)لنم المغالي >م<ددا• 
قي.( ٠٧)ورقم الكلام صاتر عر ال؛نران ضل باب المران: مائل في ْ( ٠٢١و)

٢٨



•عمررا، ابن عن الخاري، رواه 
٠ ٠ ٠

ر( ٢٢٦٩و الخروب نل الصر من رممن أدرك من باب الصلاة: .رامت .
المثيثةر باب التوحيد؛ ر ( ٧٤٦٧و)النيار نمق إلى الإجارة باب الإجارة: 
ايى.؛؛لتول فاتلوما( بالتورا؛ )فأتوا تعالى؛ اث تول باب: ( ٧٠٣٣و)والإرادة• 
بهفعملوا الإنجتل الإتجل اعل وامض بها، فعملوا التوراة التوراة اعل •اعر 

اُدلصي الخناب ين عمر بن اه ب- حديث من . .I ..سلم؛٠ اممرأن واعيتم 

منهما،الد رمحي الخناب بن عمر بن اث فهويد  ٠٠٢٠•*أا؛ن الصحابة في ا»لاإق إذا ;١( 
المدني.ثم المكي، الخدّوى القرشي الرحمن عد ابو الإسلام، شخ القدوة، الإمام 
تحتباع ممن وعر الخندثا، غزواتي اول ابنه، .ع ماجر ثم صغر، وعو امحلم 

وملي،ومثمان، بكر، وأبي ابجه، وعن اكي.، من نافعا ممترأ *iL روى الشجرة. 
■كشرون اناس منه وروى وغترعم؛ 

وفارسغازيا.والبصرة، والخراق، الشام، تدم 
ارعسنة ّني،وتتل؛ انتن وئمعا عمرء وكان ومعض تلاث سنة بمكة تونر 

منتوفي س احر وعو وسعتن، ثلاث صنة آحر في توفي انه والظاعر وسمن، 
(،٢٣٩- y'T/T)اوبلأ،أ ايلأم أّءر انفلر: بمكة. محهم اث رضي الصحابة 

كشر•ابن دار *لح (، ٣١)ا/•الدب واشذرات 





رصعتواذ طتأ، أكنئر أكلن !ذ النغلت نثلر النومن أ،ثل 
ضالموثن ينقل تكبنْ، لم نخر عود عر وفنن وإذ ش'، وصنئ 

.٢٢١ننعص((لم ورن وإذ \-ئنور، علتها شخن إن الدهب، ن؛ٍكةرا، 
عمردم■ابن عن اليهقي، رواه 

*٠

الكر•.الفتح 1 من واضمح خط وم أسكةأ الأمل: )ل(في 
الهتيإر لمزا• ( ١٣١)"ا/الكير• أالنتح ني المياتي يوصف الشخ المرلف )أ(ذم، 
•١(  ٩٩/ )٢ ند• •الاحمد؛ي عند وم عمرر، ابن حدث من الإبمازإ شب أر 

نياحمد رواء وقال: ( ٢٩٠/١٠)الزوائد* امجمع في الهتمي بنحو، وذكر، 
•حان ابن وثقه يند مرة، ابي غتر الصحح رحال ورحاله طؤيل جيما 

النحلةعثل الموس، ••ثل ئال; قو الد رسول ان الضلي، رنين ابي ومن وتال: 
بنالحياج وب االأوّطأ في الطراني روا، لما، إلا تضع ولا يا، إلا لأتأكل 

ثقات.رحاله وبقية صعقه، عر وتق رند نمير 
•نهار اُد ّاُ وسواعد،!ن لطرته انمن درحة إر يرنهم، الخل-يث، ولكن اقول: 

واننلر:^UJ،، الكير، ^ ٥١١٠من والصحيح وهوختلء، عمر، رابن المطوع: ر )٣( 
الزوائد،وامجمع عمروا، بن الد عبد أمد في ذكره فانه )آ/آبما( احمد، ند ام

)•ا/ْ؟أآ(.
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هّقاإةائز

سكالشيء مهامن أحدت مآ المنلة، نثو ال٠ؤبن انثو 
اتجرا'ي،ءناينعمر•رداه 

٠ ٠ ٠

الطرانيإلى وءزاْ \( Ty/Tالكرا)رالنتح ش المياتي يود الشيخ المرلف )ا(ذم• 
الزواتدارمجمع الييثمرنروذم، منهما،  ٥١١رض ابنرمم حديث من، ؛ي 
انمحيحر م وقال; ننعكأ، منها أتاك ما النحلت ممر المومنر •٣، ت يلغظ /٣٨( )١ 

ضعيفحمن بن رمان موممون، ورجاله الزار روا، ننعك( منها اتاك )ما حلا؛وله؛ 
حنر.فالحديث أنول; • الزهري مر هذا يرو ولم الزهري، عن روا. فيما 

٣٢







م«لآ،.رطنمها رخ لها يز او>نهلل؛راا، 
أمحاعن لم، ومالخاوي، رواه 

٠ ٠ ٠

المرارة.شدد ب مها ولونها، اJرمال حجم ش ثمرته مفترش، نت )ا(الحفلل: 

الكلاماثر عر القرآن صل ت باب، القرأن، فضاتل فى ( ٠٠٢)"'رنم رواء"البخاري )٢( 
في( ٠٤ ٢٧و)به، فجر او ١< تاكل او القرآن بقراءة راى س إثم ت باب و)بمْ'ه( 

والمنافقالغاجر قراءة باب؛ التوحد، في ( ٧٠٦و)'اسام، ذكر باب؛ الآءنم٠ة، 
صلاةفي ( ٧٩٧)رنم وملم حناجرهم، تجاوز لا وتلأوتهم وأمواتهم 

عنه.ا}ذ رصي الأشعري موص أبي حديث، من القرآن، حافظ فضيلة باب 







JUB ،ئدالنيان كنثل عد، مير الثإبل لقي إذا ؛>، ٢١
ننضتسا(لا،.

هدس-م ص اسبرم، روا، 
٠ ٠ ٠

ئال:الأزري امحرم ينال؛ ( ٣٧١)ا"/بمداد• اتادخ م الفدائي اسب )ا(ذم• 
ش*رمربن أي؛ردة بن ّعءد ص غريب الدادهيي؛ ايرالسن لنا تال 

انمي.صد بن داود ءٍر محي يرو، ولم ئ4 السالي ابوحمز؛ به تغرد الاثعري، 
أئول:اسادها. لسما لعزا• ( ٧٢٨)لقم انمال• اممز صاحب ابما لذم• 

صعق.الثعالي حمزة وأم 
ماحبايوبكر، الجدادي\ ميدي بن احد بن، تابت ؛ن، *ؤؤ ؛ن، احمد *ر )٢( 

رنهراعال محن بقرية وثلاثاثة وسعين اثنتين محنة ولد انماط، وحاتمة الممانيف 
دجلة,نهر مالي بغداد تحت، واقعة بقرية)يرنيجان(، حيا ابو، وكان الملل؛،( 

والشام،ونمابور، انمرة، المر النحل، القرأن. وقراء؛ الث، ا؛بم ص سع 
اعلوماراحغغت واومحح ومدل وحرح وصحح، وصنف وجمع ومرعا. وعكة، 
وهو. بغداد! |ت1رخ اشهرها محن عديدة محولغامتؤ له الشافعية، كبار محن وكان ، عصر. 
أمحيراعلأماننلرت كبر، ومرعا الخيثا1 اصحاب، وأشرفا المولنا- محه نقل، الذي 

(.YA'\.YU-/>A)الملأء! 

٣٨



محثاقاينمح

إذاالجند، نثل وئناهكهم' وثراحمهم ئرادمم ش المرين ®ذل 
،.١١والحمى((بالنهر الجند ناثر لت ثداعى عضو، مته اشتض 

بشير.بن العمان عن لم، ومأحمدر'أا، الإمام رواه 

رانملأ:الم م ( ٢٥٨٦)رغم لم وم(، TU'/i)م!المنيا أجمد الإمام >ا(روا» 
المنياI م احد الإمام يند يعو ومامدعم. ومايهم المومشن راحم اب ب
(TUOJ Tvn/t ) :مامك تداص رامه الكي إذا راحل كرجل أاوؤمرن بمد

رالمهرا.الجسد؛الص 
ولغنله.والهائم اكاس وجمة ؛اب الأدب: م '٦( ١ )١ ولم اليخاوكه ابمأ وروا، 

تدارمضوا اشش إذا الجد كمثل وتعايهم وتوادمم راحمهم م اسم'-ين ررى 
والصى•.(الهر جد• مار له 

الفدائي،ثم المروري، اه مد ار الشبماثي، اصد نح، *لأل (ن حتل رن احد مر )٢( 
الكوية،ودخل العلم، طلب ش اللأي »ااف محها• ومات ؛ها، ونشأسداي، ش ولد 

والجزيرة.والشام، والمن، والمدينة، ومكة، والمرء، 
وسلم،الخاري، أمثال المحلين من كير عته وروى كشر، خلق من روى 
•دارودادد 







هنقانمتي5

بابعلى ء-نبلا، جاو نهر كنثل الخنس العنفوان »نفل 
منذلك يقي سا مرات حص برم كل يبمب يخبل احدكم 

الاوض>م)م.

جابر.عن وملم، أحمد، الإمام روا• 
٠ ٠ ٠

الأمول!أجامع م الاثم ابن قال ءنرأ. جار نهر أىثل مالمأ: أسءح )>(في 
الممر.اكر:  ٠٧١)بم/ص; 

■ OTW/y)أاوهاةأ امملر: ائخ، اكوب: •دض وثل. الوّخ، الدس: )٢( 
اكرذاأ.من ذلك سني وارما ملمأ اسمح قي جاء رقاو 

باب:الماجد، »ي ( ٦٦٨)رقم وسلم أافد، قي احمد )٣(روا، 
•الدرجات به وترقع الخنايا نمص؛٠ انملأ؛ ار الم 
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بنحدد بن بته محا رجلتن كنثل رالمدق الجل »نثل 
حشجلده على نبئت إلا يتفق فلا المنفى فأما ترافيهما، إر ئدمحبما 
ملنت إلا شنأ ينفق أن يريد فلا الجل وأنا أثنْ، ينمي بمائه لتم 
ثتسعءرا،.فلا مكائها ح1مت 

يريرة-أبي عن لم، لمالجاري، رداه 

م( ٢٩١٧و)راسل الميق باب: الزكاة، م ( ١٤٤٣)رئم المخاري )ا(ددا، 
انمللاق،م ( ٠٢٩٩و)الحربي، والعمص اكي. يرع م مل -ا باب الم؛مادت 

منالتبس جمب باب: الياص، »ي ( ٠٧٩٧و)دالآ•رر، الملآق، الإشارة؛ي باب؛ 
مقلباب: الزكاة، م ( UUJوا"ب )٥٧ ( ١٠٢١)رقم وملم وهمر،. المدر ءد 

الخاويلنقلي بض يبمع بمرق الحديث المؤلف نتل وتد واليخل، المنفق 
لم.وم



اوّثاقانىلأفينيفي

الندفه.نال؛ بن يحرج الرجل نثل : ٢١١المملوعصوم نثل *إنما 
■منهاءآم.ناء وإذ انصاعا، ناء فان 

انرآم,النرواه 

أاوتطوعأ.اكاثيأ: أض )\(في 
ضوالأخلاق اسم م الب باب: الميام، م ( ١٩٤و)ا/يا اكاثي )أ(ددا، 

للوا،حن، ئساد» د، راللغد ب، حة حر م طلحة بن يحص بن طلحة 
اللل،س انموم زض م جاء •ا باب: انموم، م ( ١٧■)١ رغم س ابن بمعنا• 

محها.اه رضي u_ حديث محن انموم، م والخال 
المن،صاحب ١ني، ١كالخراساني، بحر بن ماز بن علي بن شنئب بن *راحمد )٣( 

الحديث.ناثد الإسلام، شخ اب، الحائل ابوء؛داارسن، 
بنس!•حافر وسع مغر•، م الملم وطلما ومن، يغرة حص سة ولد.سا 

رالاممان،المهم •ع الملم، بحور من الوجه- ملح مهء؛ا- كان كمحل• وحلتا رّاءوبم 
والحجاز،حراصان، اللم، طالمح ن، جال، التألق. وحن الوجالء، ونمل" والمر، 
حلقصه حدمحث، ممر. اّتوءلن ثم والثغور، والشام، والجزيرة، واامّاذا، ومممّ، 
ءاليأني وأمالمجرى• •المنن منم، متحربا، ورهما، شانما، وكان كشر، 

الثهاي؛وايرك بها، واتص لمنق إل عمر• آحر »ي ممر من حرج و»اكمءرأ 
ثلاثصة وذلك وشموأ المغا بض ويلن بها وتور نمل مكة، ار احملوم، ت سال، 

(.١٣٠\. yo/\i)للاذ.محي الملأ،• املأم •مر انفلر: ونلأنماتة. 



٢٢عائثهلعن ماحهءا،، وابن 

الممر.الحجت، الكسر الحاسد، التزؤيي، ماح* بن اه ابوهمد يزيدا بن محمد م ( ر١ 
رالثام،ومكن، البراثن، إلى والنحل تزلين مدية ني ومثين تع سة يلد 
حشه* رحدمث، عصره، علماء أكثر من ومع 4 الحديث، لكي، 4 والري ومصر، 

وهمرذلالث4.وأاشسرأ وأاكارخ، ماح*ا ابن امن منها: عديدة ذ\ت ل كير، 
اسراننلر: سة. ومتن اربعا وعاش ومتين، وسعض ئلامحث، مة رمضان ني مات 

(.٣٠٩)م/ا/.م_ الدب وأشذرامح، (، ٢٨١.ys/v/ST)لأدمي الملأء! أعلام 
الخي،اكم؛*4 الترشي*4 همهما، اه رضي الندض بكر أبي بنتا عاتنة )أ(ءي 

عرالأمة اء نانت* ه. الم وزوجة المرمنن، أم الضة، 
الهجرةمل وذلاث، حويالد4 بنتا حديجة النديمة و»اة بعد ه اش رسول تزوجها 

علضز؛* اثض. سة شوال ني بها ولحل بمامض. ونل: شهرأ، عشر بمعة 
سن.نح ابنة وم، بدر، غزوة س واللام الصلاة 

وفاملمة،وعمر، أبجها، وعن ب، ماركا ُيا كبرا علما جق، الما م اّدت 
وعب.بنت، وجدامة ١ الأصلي عمرو ين وحمزة وصعد، 

أحرجاحاديث،. وعثرة ومتين الغض نيعا مبلغ الصحابة، من الكير همها حدهمثا 
وحمض،اربمة الخاري وامرئ حديثا، وصمن وأربعة مثة منها لم ومالخاري 
اخار.الخاء ر ولها زمانها اعل أكرم من كانت، وصين. سعة وملم 

منعثرة ابعة المالللة »ي وحمتن نمان صنة ومل: ومحسن، صح صنة نومتا 
•بالنيع ؤدفنت الوتر، بعد رمضان شهر 

I ١٠٣٠^وأشذرار، (، ٢٠١\. ro/r)لادجي البلأ،أ أعلام •مر انفر: 
(.٢٦١)ا/حْآ_ 







نحلمانس نجا، ننرمحها نغين؛رع، نثل محنج،، ض انثو 
ميى|را،.عنها 

^)٢(.ابي ص الحاكم، روا، 

وغال_، اث رضي ذر ر حدث من ( rtr/T)•السيرك• ر الحاكم )١(ردا، 
وذكر،ثل،ضعنر،. اكرمذي له حرج - صالح( بن المعضل -)وعد ،نضل الذمي: 
الزادلوا، وتال؛ ماس ابن حدث س ( ١٦٨/٩)الزواند• •مجمع ني الهثمب 

•د*ومتردك جم ا؛د، بن انمن رب رالملراتي، 
ابندب الزاد رئاء آحرعا: >، وفال الدير، بن اث همد ص 'خلى دواية وذم 

•لهعةو*ولن 
■الصغراش الطراني روا، و»الا: الخيري معيد ابي حدث من نالة روايت وساق 

روايةمن المغير• •الجامع »ي الثور وذكر، امرتهم• لم حمامة وب وءالأوّعد• 
جدثو*و ذر، ابي من الحاكم رواية ومن الريتر، وابن هماس، ابن م، الزار 

صعاس.

أصحابنجباء ص الأولين، ال—ابقين احد الغفاري، حنادة بن همو'جندب )٢( 
لأهعاحر قو، الني عام ولما الإملأم، في حمة حامى نتل؛ ج5، الد رسول 
بدر.مونمء وفاتته معه، وحامد ولازمه، همه، الد رصي ا;ر.ذر 

ءوالصدق، الزمد، في راما وكان ان، ومثوعمر، بكر، أ؛ي حلافة في يض وكان 

٤٨



المقدس،ييت فتع شهد لاثم، لرمة اهد في تأخذه لا بالحق، نوالا والعمل، والعلم، 
 ،j^ ؤئبمثوحدْ، ؤيموت وحلم، يمشي اباذر، الد ارحم هأ•' المرصلتن صيد ب
وحده

منلهجة اصدق رجل س الخضراء افلك ولا الغراء، اقلت |ما ايضات وتاو 
•ابيض« 
عشرائتي على له ومسالم البخاري اتفق حديثا، وشمانون واحد متنان الني عن روى 

عشر.بتسعة ومنم بحديثين، البخاري وانفرد منها، حديثا 
الأصول!احامع انفلرت الحجة. ذي في مات وثلاثين اثنتين ستة مات 

(،١٩٦/١)الدب! وأشذرات (، UA؛-n/Y)الملأ،! أعلام وأسير )؟/•ه(، 
•ممر ابن دار بع 



ة

إلاالطنام بملح لا ، الطنام ش الملح نثل اصغابي، ونفل 
،.١١٠بالملح 

#مدْ«لأ،،ز يعلى أبو رواه 

الأصل;حض الأستاذ محغته وثال ( ٢٧٦٢)رقم انمغرI أسْ ر يعلى ام رواه )١( 
ربأيضا، صعق وهو المكي لم مض وإرّماءل صعق وهو معيد بن ريد مب 

إّماملوب •؟( ص)•ازس ر المارك ابن وأخرجي المري. المسن عس 
المم•

أبويعلىرواه وتال،; إ، ١٨/١٠)الزوائدا أمجمع ش الهيثمي الحاتغل وذكره 
رنمالعالة! أالهلالب »ي وهو ءعٍم،، وهو لم مض اصماعيل وب بنحوه، والزار 

د*وانم،، ين المرصمح، ض امح، دواية من، اسرا ءالجاح ن، الءوءر، وذكر، 
(.٥١٦ره/الصغير! الجا،ع شرح القدير أفيض وانغلرت ضعيف، حديث 

محدثالنوبي اكسحم، *لأل بن ص بن بممم مح، الممر مح، علم، بن احمد هو )٢( 
سلكن الأمصار. إل حدانته ل وارتحل الكبار، ولقي ح وجن عشر سنة ولد • الوصل 

محنم ت حبان ابن فيه فال الأحد.يث. كثير ويو والحلم، والدين والأمانة، الصدق أمحل 
له, حنيفة أبي مذهب على ومحو الطاعة، وأباب الدين رعاية على الهواخليتن المتقنين 
الأصدحين الأ،سثاذ بتحقيقه يقوم الدى وهو الصغير! و|المتد الكبير!، !المنيه 



ساض'ا'■

أجزاء'كشرة الأن حض ت طبعت رثي يسق، المأمون دار من يتكليف 
,المتقن بالتحقيق متؤ ات

(.١٨٦الملأءء أعلام رمير انفلر: وثلأنمائث، مع ّة مات، 
غنمبن عامر بن جندب بن حرام بن ند بن صمم بن الضر بن *الك بن انس م ( 

الإملأم،راو؛ة الحدث، المقريء، المض، الإمام، الجار، بن ءدتم( ابن 
وآخرجج، اث رّول، حائم المدني، الجاري، الخزلجي، الأنمادي، ابدحم؛ 
باليصرة.موتا الصحابة 
وغيرمم،ومعاذ، وعثمان، وعمر، بكر، ابي وعن جما، علما قق، الني عن روى 

وولده.ماله فكثر والولد، المال، بكثرة قق، اثد رصول له دعا وتد عظيم، خلق وعنه 
.و،الد رصرل بصلاة أشبه صلاته، وكاك عروات، نمان اه رسول ح غرا 
الدعوة.مجاب 

ثعلى وسلم البخاري له اتنق احادمثؤ، ومتة ومثين الفتن ه الني عن روى 
حديثا.يتعين ومسالم بثمانين، البخاري وانفرد حديثا، وشمانين 
االذ،ويالبلأ،أا أعلام رسير انفلرت المنة. تجاوز وفد ونعين نلاث سنة ،اُت، 

(r\o/r .•٤٦ ،) ،كثير.ابن دار طع )\إ0مه الذب وأثانرا-ت



كحاملالسوء، ، ١١وجلس ، ؛لصالح الجليس مثل »إسا 
أنؤإما يحاليالنار'ا،، أن إما المناك يحامل الكيرر٢،؛ وئايخ ال٠نك، 

يحرقأن إما الكير، ونافخ ءل؛به، ريحا منه ئجد ا0 ؤإما منه، ساع 
حبيثة((رْ،.ريحا لمنه[لأ، تجد أن ؤإما ثيابك، 

مس•أبي عن لم، لمالخاري، رواْ 

ااجا»عالأثير؛ي ابن وعند لم، موعند الخاري س الروايتين إحدى )ا(فى 
ءالجلمى^ْ(، ٤٣/٦)

(.٢١٧)!/الأثير لأبن أاله1ةأ انظر: الحداد. كير )آ(أالكير«: 
السلية.والحذيا; الحذة، من يعهليك يحاويك: الأصول!) ش،جامع الأثير ابن تال، )٣( 

الأصول.واحامع ءاكححٍن« من واسدركتاما الأصل )أ(ثك-،ن 
ورقمالك، وبح الطار ني باب: اليوع، ني ( ٢١)١• لنم الخاري رواء )٥( 

واكلة،الر ؛ي ، ٢٦٢٨)رنم لم ومالمسك، باب: واكيل.، الدباح في ( ٥٠٣٤)
له.والاانغل الموء، ترناء ومجانبة المالحين مجالمة امتماب ت باب 

٠٢







.محذلفلآو0

رجلكنثل الحننات، ينمل ئم ثات 11الينمل ١^•^، نثل ^١ ١٠
عملثم حلمه فامكن حسنة عمل نم حفته قد صفة ؛■رع عليب كانت 
،.١١#الأو°ض إر يننج حز الأحرى فامكت أحرى 

•^٢٢بن محة عن الطرانى، رداْ 

راحمد ابما ودرا• (. ٢٨٠- ٢٨٤/١٧)اعيرإ ٠المعجم في اتجراني روا• )١( 
بنعب حديث محن ( ٣٣٩/ ١ )٤ الة| اشرح ش الغوي وذكر، ( ١٤٠)،/ند• لا٠ 

حن.حديث و*و ى، ا>د رصي ءاءر 
حدثهلو اه ل رمصاحب المريء الإمام أبوعامر، ؤيقال ابرعص، عامر، بن عوعب )٢( 

ومالثان، كسر ثاعرأ، قرصيا، نمها، فصيحا، مقرنا، عالما، وكان كشر، حلؤ، عنه 
انمغة.اصحاب من 

اصحثم لمعاؤة، بممر الجند وولي مصر، فتح وشهد ءعاو1ة، مع صغض شهد 
حديثا.وحمرن حمن له ؛قيرا ني امفي هال، مصر، امير 

بالمفطم.ودفن ين وحملمان سنة ماُت، 
الخ،بأوأشذرات (، ٤٦٩_ ٤٦٧/٢)للذمي الملأ،• اعلأم »-ير ان-غلر: 

ا؛نهم.دار طح (، ٢٦٦/١)
اكرماككتور وتحمق يراسة مسنده• ومقدمة القرطي مخلد بن ابقي كتاب، وراجع 

ص)٥٨(.انمري ضياء 

٠٠



١محفاصكمحل

ممٍكفل فيها، ا وااندا٠ن١١الله حدود على الماثم »نسل 
وأصابأعلاما، نعضهم ياصاب البغر قي سفينة على اسهنوارم 

علىمروا الما•؛ مى انتموا إذا أنملها ني الذين نكال انملها، سضهلم 
،،ثودوئاربمندوذ ئدعهم لا أعلاها: في الذين يمان من 

بمركرنمفإل مبما، س رذ ولم حرقا صيبنا ش حندا أنا لو : ئمالوا
.٢٠١جميعا((نجزا ، ^^٠٢١٤على أحدوا وإذ حميعا، هلكوا أرادوا زما 

)•ا/^ا(:الهاو يوش الثبخ للمزلف ص وأاكح الأمل ني ر\(كاوا 
ر|النئعن|.اكر.ذي| |سن ور الخارى محي الووايتن أحدى و؛ي و|النداعنا، 

الداهةإفلهارحلأفويل: اودا،وةوالإدىن: تالاين.نفلور: 
)دعن(.العوبء ولسان انظر: الغش. والإدعان، محايضمر، 

!!■جامعانظر: الإلتراع. به، والمراد وانمسب المهم طلب الاسهام: الأسر: اين قال )٢( 
>'ا/يهْ(.الأصول! 

كؤذوساأ.معدون دمكم ألأ الترمذي!: أسن ؛ي )٣( 
يريدمحا مس إذا قلأن، يد مر احذت يقال: ايديهم! مش أاحدوا الأسر؛ ابن قال )٤( 

)م/بهْ(بالأصول! |حا«ع انفلر؛ فعله، ان 
يه،والامهام الممن؟ بمرع»ي هل باب: الشركت، ر ( ٢٤٩٣)رقم البخاري رواه )٥( 





هفاق\فيمحج
ء؟

ك٠ثلئمه، ؤينى الممز الناس ينلم الذي العالم 
منث|لا،.ؤيغرق بماس يضيء ، الثراج 

والضياءرم،الطراتى، رواه 

حديثس و)آ/يا'ا( ( ١٦٦\- U/r)الكسر• •المجم ز اليرر )ا(روا، 
المتدمي،الدين ضياء للحانظ Iالمختارة( واما اJجااي، صفيان بن اث ء-د بن جندب 
بدمز.النل١٠رة المكنة ر سنويلة •خهلو»لت أمام ومها أيدينا بجن فليست 

رجالهآنمء: ؛ي ونال ( ١٨٠و)ا/أعا الزواثد، امجعع في ال٠ءث٠ي لذم• 
إحداعمار >دن س اممرر روا. آخر.; ر ونال ( ٢٣٢و yr\/\)j•وتنون 

رلولم الكلي ملمان بن يلي الآ-مى، وش مدلس، و*ر صلتم ا؛يى ين ليث 
•ممات رجالهما ؤبمية 

برزة،ا؛يى ص ايزار دواية س دالترمب• •امءءب ر الذرى وذم• ا٠ولت 
وجندبيرذة ايي عن •االكءر« ر اليراني دواية س المغتر• •الجامع ني والنور 

,وشوامحاو0 طرته صحح وهر 
صياءممررا بن إصماعيل بن الرحمن همد بن احمد بن الواحد همد بن محمد هو )٢( 

الإمام4 انمالص الدمشقي ثم ، الجناملي ، المتدصي السعل.ى الد عبد ابو الدين، 
الواصعة،والرحلة التمانيف صاحب السالف، بقية الحجة المجود، القدوة الحائل 

.اث سل ر مجامحدا الحلال، اكل ر مجحتامحنا عايدأ، زاهدا، تقيا، ورعا كان 
-الحنابلة بدير المعروف وهر - البارك بالدير وخسيائة ومتين نع ستة ولد 

.يقاسون 



-جممبل١،,عن 

أسائلو المختارة! !الأحاديث ماسنه من . ات4 ءنءالراحذ الشرق إر حل ر ً
حلقمحه روى كير، ابن دار ؛ي المطوع الدع• واجتناب المنن د»اتاع الأءعال« 

واربعون.وثلاث ساتة مة نوني كبر• 
)ا'/ههأ(،ُأالأءلأم! (، ١٣•\. y-\/yT)للذمي الملأء! املأم !مر انفلر: 

.البدع! واحتاب المنن راماع ومتدمة 
اث،عبد ابا يكن - ّج-اة من حي - الملهي الجلي -غثان بن الد - ب بن حندب *و ( ١ ت 

عدءوله والمرة الكوفة نزل جو ائس صاحب محنيان، بن حالي ين جندب ت ؤيغال 
ومحرمحم.الجوتي، وابوصران --يرين، وابن المري، المحن عنه دوى أحادث• 

*جرية-بمن صنة ض إر -ما بمي 
\Ut/T)الملأ،! أيلام وأّأر \(, 0A/r)لليراني الكءرأ !المعجم اطر: 
و7ْ\(.







تء

إذال٠<عملتر١،، الإبل صاجب كنثل المرأن، صاحب، نثل |إونا 
ذبجأرم.أطلقها وiذ علتها ءاساأ، 

عمر.ابن عن لم، ومالبخاري، رواْ 

حٍلوالقال: مرب، لتلا ;العتال شدت الش الإبل ر الث: الاثم: ابن تال )١( 
(.YiA/T)الأصول! احاع انفر: ملؤيا. فخذ• إر العتر مامد به يثد مض 

أجا«عانظر: ■ الهروي قاله والمعاول•. الراجعة والتعمد؛ التعامي الأم؛ ابن تال رأ( 
(.itA/Y)الأصول! 

وسالموتعهدء، اممرآن استذكار باب؛ القرآن، يماثل رةم)ل'ا'ْ(ز، الخاوي ردا• )٣( 
ايصاوروا• يه. رهايتعلم، القرآن نماثل باب؛ المارين، صلاة في ( ٧٨٩)رنم 
الملأ؛،في و)أ/أْا( والما، الازآن في جا، U باب: •٢( >١/Y ي!الوه فم 
حديثعن كلهم )أ/أاا( أالند! في واحد القرأن، في ماجاء جامع باب: 
ءّعا.ا>د رضي صر بن اث عد 

٦٢



.ه:شاممسَص0 رَََ 

إلاناجه ض ولا \بو1 بمغ)ا( بمئ \ؤي »نثو 
منشاة ئ>بتنيم راعي يا ساو: راعيا أتى رجلٍ كنثل سنع، ما بشر 

كلبادن فاحد يدنب شاْ، حتر*ا ادن ُخد ^، ٠٥١: ؛ilJعنمك. 
الخم«را<.

هريرة•أبي عن ماجه، وابن أحمل، الإمام رواه 

1بمع|،ماجه! ابن واستن (، ١٢٩/٣)للمؤلف الكءر1 و،النتح الأصل، ر كذا )١( 
.|فع1 احد! 1مد ور 

احمد•،امتد ور 1رلأيحداث،1، ،، للمولن اعتر• االفتح و الأمل، ر كذا )٢( 
يحدث•.لا أثم ماج،•; ابن وأدتن 

ب.كلامع ثنمة وانفلر ( ٢٦٧/١)!النهاية• ر الأسر، ابن ناله ٢^،• امح، اجزدمح، )٣( 
النمل،م ( ٤١٧٢)ينم !مننه• ر *اجه وابن ٣ْ(، ٣/٢)•المدا م احمد ردا، )٤( 

صعق.ؤاسناده الحكمة، ت باب 

٦٣



هثقاثئِلامحن.

ئمبميء الكلب كنثل صدفته، ز نرح ثم نتصدق ١^•^، رض 
ثثهز يئود 

•عباسأم ابن عن ملم، رئاء 

بمدوالهة المدتت ارجوع؛ي تحريم باب الهات، ش ( ١٦٢٢)رنم ملم )ا(روا» 
نفل.ؤإن رلد، وب ما إلا الخض 

بناه مد لض الاختلاف ذم باب: الهة، ر ( ٢٦٦/٦)ار النابما يريا• 
الكلب،كمثل فيها، يرجمر تم بالميتة، يتصدق الدى امثل عنده: ولففله ٠ ب ماص 

اصمحه!ني لم ملمغل فإن ، المرلف ذرْ وناد . فأكله! ءٍته في عاد ثم تاء 
محابا.في حاء عما الخلاف بعض فيه 

ه.اث رّولا عم ابن ابوالجاس، هماس، بن اث همد مو )٢( 
همهوحدُئ، الني، صحبح • ض بثلاث الهجرة مام نل •اشم بتي بنعب يلد 
عوف،بن الرحمن وهمد ووالدء، ومعاذ، وعلي، عمر، وعن صالحة، بجملة 

وطاممة.حير، بن ومد مجامد، علته، وفرا وزيد، ار، على وفرا دمرمم، 
والد0مع انتقل التمس، زش العقل، كامل مه؛بما، القامة مديد جميلا، وميما، كان 

هالم، مح ت يقول، وكان ذللن،، نل الم قد وكان الفتح منة الهجرة دار إر 





شُوه}0

؛ملأة|١^^ مثها نثن الملب انثل 
•، مص١١أيي عن ماجه، ابن رواء 

المغدعة.ش )٨٨( رنم عاجه ابن رواء )١( 
•٤(.٨/٤)|المند1 احد؛ي ابما وروا، 
المة|اشرح ؛ي والنوى )أ/1خآ(، الثهاب• |سد ر القمار وذكر• 

 iصحح.وإصاد» )\إ^٦\ا

٦٦





هيشمح0

آخنئ>ا،ا>آ(.أم خن اثن درى ^٠ ١^>: نثن 1م ونثز 
أنس.عن احمد، رواه 

اواهأ.ام حٍر آخره د;ي •لا الأصول!: اجاهع ؛ي )١( 
حدثس انس حدث ص  OlTj ١٣)•ا/•أاس ر احل وواه )٢( 

انس،حدث •ن )٦( رقم باب: الآُث1ل(، في ( ٢٨٦٣)رقم الترهدي آبمأ ورواه 
عمرو،بن اث وءٍاو يام، بن عمار عن الباب وش حن، حديثا *يا ونال: 

عمر.بن ومياد 
واحدانس، ص والترمدمحا احد دواية س الخمر• •الجامع ش اليور وذكره 

ومنهلمالبا، اش بن علي عن الموصلي، مر ا;ي دواية ومن يامر، بن عماد عن 
صرو•وابن صر، ابن عن •الكم• ر الطرانمح، دواية 

مححومرحديث، (؛ ٢٠١)ا/الأمول،• •حاهع ير __ ر شيخنا ونال، 
وشواعده.بملرنه 

٦٨







سالآءلأم>•(

عجلان.بن مدي ء أبوس 
ذيد-بن ميمر ً الدرداء إبل 
•جناد؛ بن جندب " ض أبو 

•ض اللبن مد ً بومس 
صخر-بن ارجمن مد ً آبدرم؛ 

•المس بن بن اس ً بملي أبو 
•تماس بن الد تمد ً تماس ابن 
حمم.بن اه عد ءمر= ابن 

•ماجهًمحمدبن-زيد ابن 
وْا ١١و)٠( الحسن: بن أحد 

ر«أ ١٩و( ١٨)محل: بن أحد 
دأموا"اد•؛.

(.٢٢)شعيب: ن بس 
البغدادي:ثابت بن علي بن احد 

(١٧.)

الآ-ءاديثسااسمسارقام اءس؛ام ي؛ )•( 
غرسنمحن الآرّئام س كان دعا انمنحات، لا 

ترجمةب جرت مرللدلألأ 
.j/lJiاسم 

٧١

)٦٢(.المس: بن >، بن أجمد 
د٩٣ Tij( ٢٦)مالك: بن اض 

اتملإمحمبن محمد = اتجاري 
•البخاري 

الحمحن.بن أجمد ً الهي 
ؤمص بن محي ً الترمذي 

٠٢.J(U)عداه: بن جابر 
٠٧اللام: عله جبريل 
.٢٠جناية: بن جدب 
البجلي:عغيان بن اه عد بن جدب 

٢٣()
١اه عد بن محمد = الحاكم 

ثابتبن ٠^ بن اصد الخدب= 
البغدادي.

)((.معد:بن مهل 
(١٠)احمد: بن ملمان 

.TTjTyjr'j

)٨٢(.عجلان: بن مدي 
الواحلو.عبد بن محمد الضياء: 

ابن

ytj ١٢













٦٧والثلاثون التامع الحديث 
٦٨الاربمون الحديث 

-٦٩٠٧الاحادث مرس 
-٧١٢٧الأعلام فهرس 

Ut-Urمرساسدرواوراجع 
٧٧- ٠ الموصوعات مرس 

٠٠٠

٧٧




