




بٌمامادضبفى■الوظ أ اب الكتام 
الجوذي■الشهأزراين علتر، نى ءبمالث-حمن التانظ الإمام المؤلف: اسم 
امحيي■صبري حض جوو د• أ• المحمق: اسم 

.24X1^71 ع: المضي
تجليات.حس ءاJدالجالاJات: 
2330ءاوداكمأءات: 

،م5/ص564،م4/ص444،م2/صوو4،م3/ص474ما/ص844
م.2018ا،و-تنالدع:و34

978-  99901- 86-  02- 4 اكاشرالدولي: رقم 
2018أ/د.ع/ 41رثمالإداعيإدارةاسماتاس: 

2018أ/  588/  30/ أ \س.■ الدي حموي رقم 

ص'مئ

٧٠٢٢٢ص.ب: 

www.almajles.gov.bhالإلممروي: الولع 

مكانيكية،ر إلكترونيت أكانت سواء راسلأ، أر شكل أي في أونقله الكتاب هدا إصدار بإعادة لانسمح 
منحض 1ذن لئن أدالأّمجاع، اكخزين أد النجل، أر ٠ممكو^ي' بالمخ التميير ذللئ، م بما 
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والئنةافزآن هدى من نز 

^آك؛]الأنياء;ب«ا[

اقتَكانمثمإ إش حثثق  ٥٠٣^آش تبمؤلغ ؤا ^٢ كدكآن 
[٢١غ]الأحزاب; 

قائل;،>،^ ٥١وقال 

ا٤ القلم: ]سورة عظيم؛٠ ه ثق إيك نو 

الأم.؛رسول ومال 

ؤوودْ،والدث، ثن إليه أحب أكون حص أحدكم )لأيزمن 
أجنثيل،والثاس 

وثنلم[التحاري ]نواة 



ؤاف بزثول المصنف حب 

الصحابةمن لنشلف وحبه اممه. لرئول حبؤ بص بمارن وص قال 

محمد..يئنا سره منبه قط محلوق الوجودسرْ نجب وأنت ما 
لعيره. ٠٤٠١٩٥^هر فى محقنه أئمئ، وما 

 ■_■
والأقل.تمحاكنمتالإمان ولكن 

دت،محلنءئق.

[٥٢٠ص الجوزي لأتن الحاطر ]صني 



عتلاشينحانمألحييفهُااؤيأشن 

وأسغتقيمح، مصراطتا وهدانا قويمتا، لينح لنا شؤع العالمين، رب فه الحمد 
وأشهدله، ثريك لا وحده اش، إلأ إله لا أن وأشهد وباطة، ظاهره تعمه ءاJنا 

وأدئالرسالة، بلغ المنير، راج والالنذير، البشير وله، ورممحمدأعبدافه أل 
منترك فما اليقين، أتاه حص اده جهحق اش ق وجاهد الأمة، ونمح الأمانة، 

فركعنه، إلأونرانا النار من يقربنا شر من وما به، إلأوأمرنا الجنة من خيريقربنا 
ربيفصلوات، إلأهاللئ،، عنها يزيغ لا كنهارها، ليلها البيضاء، المحجة علئ الأمة 

تعهمومن والتابعين، أصحابه وعلئ الطاهرين، الطنين وعلنآله عليه، ونلامه 
الدين•يوم بإحازإلن 

وبعدت

جوانبجمع ل الكامل للإنسان الأعلئ المثل هي اطه.ؤ رمول، يرة مفإف 
إلنيره حمق لم الإليه يحتاج ما أعفلم من وهي والأخيرة، ا الدنيق اة الحي

سيلأحكامالإسلأماكيجاءث،فيالآات،
حهالتت،وقد المختلفة، اة الحيمجالأيث، ق الشريفة النبوية والأحاديث الكريمة، 
والصعوباتالتحديات لواجهة وسيلة خير هى عمدية وأحدايث، إيمانية، بمواقف 

اطهول رمحدرب على اترين المسعزائم من ؤيقوي حياته، ق لم الميجدها التي 
١٢ ذارخ الكتاب ْلع أثناء ل ربه جوار إلى حليفة حاليآل بن عبداف ّموالشخ انتقل )١( 

وبلدْ،أمته خدمة ق الصالح والعمل والخير يالعمناء حائلة يرة حمبعد ه، ١  ٤٣٩رمضان 
حنانه.فح يكنه وأل رحمته، بواسع يتغمدْ أل الله نسأل 

وءتم7َءآ



قلوبم.ق الطمأنية وتبعث وأهله، الدين عن لليفلع ونشتهم س، 

اهتمامموصع كانت فقد الكريمة النبوية يرة للسالجليلة الأهمثة هذ0 ولأجل 
محايتهم،من عظيما جابا فاولوها بعدهم، ومن الكرام الصحابة لدن من السلف 

بناش عبد الأمة حتئ الجليل الصحابي فهدا مبا، والاقتداء متابعتها علن وحرصوا 
المغازيل١،.لدكر فيه يجالس يومنا يخصص كان محهما الله رصي عاس 

معانييعلمنا أبي )كال وماص; أبي بن عد مبن محمد بن إسماعيل وقال 
تضيعوافلا ماثرآباتكم، هدْ بى يا ؤيقول! وسراياه، علينا ؤيعدها ج^، اض رمول 

ذكرم.

نغازينقلم )كنا طاف: أبي بن علق بن الحسين بن علؤ العابدين نين وقال 
القرآن(رم.من الثورة اض.كما ننول 

هابمسبن ملم بن محمد وراؤيته الإسلام محدث الجليل التابعي وقال 
والدنيا("/الآحرة مي:)فيءالمالخغازيطا

جماعةبذلك قام نقد مكر، رمن ي لها يدؤينهم ق تباأيصا عنايتهم وتتمثل 
عثمانين وأيان (، ٩٤سنة)المتور العوام بن الربير بن عروة منهم• التابعين، من 
الزهريمهاب بن لم مبن ومحمد أوبحدها، ١( ٠ منة)١ المتور عفان ابن 

. x٦٨/ الكبرئ الهلبقات ق سعد اين )١(رواه 
X) الساهع وآداب الراوي لأحلاق الجاهع ل البغدادي الخطيب (رواه /X١  ٩٥.

jعساكر وابن ، ١  X٩٥/ الساهع وآداب الراوي لأخلاق الجامع ل البغدادي الخطيب )"آ(رواْ 
.X ١ ه/ والنهاية البداية ل كثير اين وذكره ،  x١٨٦/ مختصره ل كما دمشق تارخ 
كثيرابن وذكره ، ١ ٩ ٥ X/ ا.ع الوآداب الراوي لأخلاق الجامع j البغدادي الخطيب )إ(رواه 

.٢١ه/والهاية لبداية اق 



حلمثآل حالي ين ء1داف سموالشح *قلمة 

وغيرهم.(، ١٤١)سنة المتوني؛ عقبة ؛ن ٌى وٌوٌّ(، ١٢٤)منة التوني 

تأمثال أوسع، بنطاق ير والمسالمعاني دونت، أخرئ طبقة مولأء تلت ثم 
منةالتوني، الواقدي عمر بن، ومحمد (، ١٥١)منة المتونير إسحاق بن، محمد 

وغيرهم.( ٢٢"٠ ) ضة التوني، معد بن، ومحمد (، ٢٠٧)

وجامعكالصحيحين،، الستة، كب بطون ل المرة مرؤيات وودت لث، وكدل
وغيرها.منصور ؛ن، معيد وثنن، شبة، أبي وابن، الرزاق، عد وممنمي، الترمذي، 

ومحتصر،مولمج، من، فز يحصئ فلا التالية، المنون ق التأليم، تتابع تم 
مماالس )وهذا كير! ا؛ر، الممحاففل يقول هذ.ا وق وئاظم، تد.رك، ومنّارح، ومس

)فأماالخاوي! الإمام ويقول له(أا؛، والئهيؤ والاعتمار؛أمرْ، به، الاعتناء يبغي 
لهلرشتهيرمد مما أيامه، مسائر ع لجمعها، انتدب فقد والغازي البوية يرة المس
خرة(؛؟؛.وراق كرة، فاق من، 

الإماممحه الأ.ي الجالي)، الماع الكتاب هذا وأعناها الصادر ومز،أهأ 
البغداديالحبلؤ، الجوزي با؛ز، الشهير علي، الرحمن؛>، عد أبوالفرج الحافظ 

بملاسني،(ه،لسىا؛ه
عني،اعتمد فقد البوية، يرة المسكب ق التأليف، تهلور نماذج من، أنموذحسا هدا 

وروئآنفا— يعضهم ذكرنا ممن، — عليه ابقون الثسالعلماء كنٍها التي الصنفان 
الناحيةمن، -بما يتعلق، ما وكل الكريمة، النيرة مصامين، وأورد إليهم، امانيده 
والخنامس،،المائر، ناحية وكدا والمعارك، والهجرة، والثعئة، كالنشأة، التاريخية 

.٢١)،/والمهاة الداية ق كير ابن، (ذمْ )١ 
.١ ٤ صرإاُ التاريخ ذم لمن، بالتوبخ الإعلان ل الخاوي )'ا(ذكرْ 



&mmw} „
^^ُهأُأًًُُُأُُُُُأصأ

وغيروعبادة وآداب، رمد، من والأخلاقية الخلقثة، ات والصفوالمعجزات، 
متصلةجعلها دقيق، محكم نظام ق ا وأدحلهواحد، إطار ق لجمعها فقام ذلك، 

منها،أصغت إلئ م كبيرة، أيوانم، إلئ الكتاب، مم،ثلم ، الأطراف، الحلقاج،،»ئنامقه 
أبوابهأربث، وقد مصامينها، يوافق الذي اب البإلئ يدمث، رواية كل أف بحسث، 

السيرةلمثا■همثإ منهجيه أما وصع قد ؤ الثصتيفوهوتيذا باب، خممائة علئ 
سبقه.من عند والإيراد العزص ق والقسيم الصورة تكن.يده لم 

هذامقل إلى عصره ق ملحة الحاجة بأل مقدمته ق الله رحمه وقدأثار 
قضيلته،بحقيقة علما يحيهلول لا أمتنا من حلقا رأيت، لما )ؤإر فقالت التصنيف،، 

نهايته،إلئ بدايته من حالة وأف—نح مرتبته، الئ فيه أسير كتابنا أجمع أف فاحببت، 
فإذاريبته، ق الأنبياء جميع على وتقدمه رسالته، صحة علؤي الأدله ذللئ، ق وأدرج 
أمته،أعناو وعزض عليه، الصلاة همل ذكرث، تنبته ق نندف إلئ الأمر انتهئ 
•ومنزلته( القيامة، يوم الخالق من بقربه وأخبرت فماعته، وموخ بعثته، وكيمة 

مواقفناوكاف المحمدية، والشمائل النبوية، يرة السمق مزئوعه الكتاب هجاء 
اممهرسول وهصائل بأحوال أوض حيث، لعنوانه 

الهلبعةهده جاءت أن إلئ أهمثته تناسمب، محمقة طبعة الكتاب هدا يملح م ول
الثؤيمي،،صري حن عامر الدكتور تاذ الأمعليها قام التي، الكاملة المحمقة 

المحروقة،التحقيق وصوابط أصول، متبعا زصيتأا، علمثا ثحفيما الكتاب، فحمق 
علئقابلها ثم العلماء، وثعليقات قراءات، عليها ثقية حطية سخة علئ فاعتمد 
همامالنص، أئزاة؛خل.مة ثم حطثة، نثخ عثر عالئ تزيد للكتاب أحري سح 

ثؤثيقعش تملت، اثئافحة، بحواش عليه والتعليق وثنقيمه، وثئكيله، بصتهله، 
عشوصنما صحه عليها والحكم تخريجها، ثم النصادر، من والأثار الأحاديث، 



حليفةحاليأل ين عبدافه سموالئنخ 'قلمة 

وعرفأخوالهم،المهمين، الرواة ووصح والتعديل، الجرح عأماء قواعد وفق 
مالحاصر، الومت، ق مواصعها ودث1ُا الكتاب،، ق حاءين، التي الأماكن وحدد 

فهارسعمله تئج يم ومؤلفه، الكتاب، تنامكط مانعة علمية ة بدرامالكتاب، قدم 
مئرقة،صورة ق الكتاب، قحؤج ومئزداته، الكتاب، مصامين عن تكثف، علمك 

مكانهولياحد المارين، م مشيبة حلة ق وطباعه بدح، التحقيق من وثوُت، 
لهوأجزل الدكتورعامر، حيرا اطة فجرئ المشرفة، يرة الكشب، بين مي الأم

وأنائرأعماله، ٌق عودنا كما القيس الكتاب هدا إحراج والأجرعلى المثوبة 
ويعلمه.يه يفع 

قالإسلامية للشؤون الأعش المجلس اله رمحلثحمق الكتاب هدا يثر ويأق 
افهعند وأعظمها منزله، وأحلها الأعمال، منأسزف، تعد التي أمتنا، ترارث، حدْة 
أجرأ.

بإحسانوأتباعهم وصحبه، أله، وعلن محمد، محسدنا علئ وملم  ٠٥١وصلى 
الدين.يوم إلن 

حليفةحاليآل بن افه عبد 
الإسلاميةللشؤون الأعلئ المجلس رئيس 



محءMخبىم،
صالأالآضآ،،شىم

لأعدما،مدتا اتاطى الفئاهئ مرْبى، وراءه ولا منتهئ، دوثة 
عئا.تعنا أوتائه عش وأننغ رعلنا، رحنه شيء كل ويع 

محتداوأزكاه—م وعجمارى، عزنا أمنهم أنمهم رنولأمن يهم وبم—ن 
وعزما،مينا وأمواهم وئهثا، علما وأوهنهم وحلما، عملا وأرجحهم ومننئل'ا؛، 
وآماهووصئار؛،، ما وحاثاه وجننا، روحا زكاه ورحنا، زأهه رأثد٠^٢ 

وعزرهبه فامن صما، وآداما غنما، وقلوبا عنتا، أعينا به وفخ وحكتا، حكمه 
منآياته عن وصدئ، به وكدن، ثنتا، الثغادْ ى لة الله جعل من وثصزه 

صرالآحزةأضي، منى هذْأسئ في ومنركاو حتئا، الشماء عانه اطة كثت، 
سليتا(لأ،.وتلم وصحبه، آله وعش وتنسلْ،، منمو صلاة عثه افه 

حماية.حميته من تفضيل أفعل وهر الممرن، أي )الأحس( ت نوله ( ١ ) 
ّنلا النشر أومن العرب من النفس من مشتقة السين" وكر الفاء، "بضم رأشهم( نوله- ( ٢ ) 

الملأتكة.

النفيس.من مشتقة وأعفلمهم، أشرفهم أي والسين" الفاء، ~مح رأشسهم، وقولهت 
ونوله؛الأصل، أي وقوله؛)مأحتل.ا( ومعتن، حسا وأنماهم أخلهرهم أي )أزكاهم( قوله: )٣( 

النمو.عن ر مصل. )منس( 

١^٠^واحد، شيء والوصم الصب، ووصما( وقوله-)عيا وبرأه، افه نزهه أي قوله-)حاشاه( ر٤( 
العيب.من أحص الوصم 

اللهيريدها أي الميم" وذخ التاء، بضم تتمن( قوله ول دائما، عددا تزيد أي ت)تنمو( قوله )٥( 
فيهاأويزاد ها نفل تزيد والمعنى أبدا، ثوابا تعالى 

مقدمةق ٥( ٤ سنة)٤ المتوق يتي الاليحصي مومئ بن عياض القاصي الإمام حهلية هدم )٦( 
المصطفن(.حقوق بتعريف، برالثفا الموصوم المتهناب كتابه 

ٌ



يعممد

١٣^^2ههع1ء2ءءأأألأ»ءهص) 

أثا;ناو:

\رتلموهخرئف ويراس لأيقد، وكنز ئووساتئ، الله. رئ_ول سترة قإل 
إلئالحلق لهداية الكافي والدواء الشاق، التلتم هئ ينضب، لا الدي معييها من 

ؤثعارت كمائاو وأ-ماهم، دئثاهم، ق ومعادهم، معاشهم، 
[.١ ٠ ٧ ]الأنياء! يحمذهمنشك؛ 

ولآأعظمولآأند-دا، مداو عش يعرف لا لزحل دواته إنها 
١^١عة.موم أف ؤإلؤي آدم، افه حلى اف مند منه.، وسننا وهديتا، حلفتا، 
جلاونجي — أوصاهة وكث؛ f^*^، يعاش افه كئل ""الدي الآكريم الرسول هذا 
الجيل،دلك جلاكمثل البم—ريه ئعرف وآدابه،لم وسريعته، مدآبعقيدته، قرآنيء 

يحالآلغينن من ؤ فيهم؛ يقول إي تعالؤي افه وصدق الصموة، كتلل، صفوة ولا 
٠٤ُدلرأ ؤما يمفلر ش محمنيم محسمحر قمى من فنهم عينه ألله عنهدؤأ مجا صدمإ 

]الأحزابإ:آآ[.

اممهمن تحى تمرفيعة وصورة دقية، وصفحة حي، مئال إلا هى ما السيرة هدْ 
4■ءئئ،عظيج قك يإيك ؤ العزيزت الكتاب ل، ا. صاجهض بمول أف قالي 

.]١^٤[

ثصديقةمتقي لمن محمد. سيرة )قإف حزم! ابن الإمام ئال 
عيرسرته.معجره له هلولمَدكن حما، اطه. رسول ويشهد٧٩ صزورة، 

لكش(لم
وء افه.رسول محمد سره )إف ملخصة؛ ما المقريزي الدين تقي العلامة وقال 

لأينحزمأ/مب.•(\سمفي\دشو\سم 



^سسسسسسسه^^
اممه.ومول أقه وسهد صرورة، يصديمه متضى يدبرها لثى 

ظك1د4ُهظملأ/م،لآ
عمهبع صبي وص إحدائنا مرش؛ إلا البلاد تك ص حرج ولأ يكتب، مرأولا 

ئازىولا النمام، بها تطل ولم الشام، أول إلئ أيما والأحزئ الشام، أول إلئ 
به.مالت، ولأ منه، تتعثر ظإ العزنم،، رماب، نحالى افة أوطأْ ثم يومه، 

نيءإلئ يتثبب. لم ش-عيرأاآ، مى أؤنولع ق مزهونه ودزعة س ومات 
ممابممكهاولآلمححامح،لوهمأغداوْ~ اليود- منأدئ 

وصهبمئاجإنىمحواج'موئ^١^٢٢، مائه عئدئسه مى اهاري ودا 
بنبوجؤ الدنيا وانل الأوض، ملوك من ملك مى به لأسمح أس وهذا به، 

النيوْ...(>م.

—منحل وجيلأبمد طمة، بمد ^^٠ ٨١تدرك أل كله ديذ يحد زو نلأ 
القنآنخ يكايئ، البوية، النيرة أهميه يحد٥^٢— ومن الكزاآ الصحابة عصر 
دللئ،ولأجل واعتمادا، وعنلأ، قولا، أمرها ورأس وملاكها، الأمة نوام الكري، 
صنمه.وجهودا قائمه، عنائه أولوها 

منعودأنةبن نقه بن عداف بن ^ ٥١عثد التابعي يكزعن ما دللث، علئ يدل 
٢٤١معازى..•(ال ق كلها العشثه نحدينا عثاس، ابى حفز )كنا قال! 

صاعّجمع رأصولع( (توله• )١ 
)ودا(أىأعطن!_؟)٢(قوله: 

عليبن أحمد الّين لتقي والمتاع والحفدة والأموال الأحوال من للني يما الأسماع إمتاع )٣( 
.٣٨٨المقريزي؛/

محمد)تحقيق ١ ٦ ١ / ١ الخامة للطقة المتمم الجزء ل الكبرئ الطبقات ل معد ابن رواه )٤( 
السلمي(.صامل ابن 



ثنهيت

أبيبن عيي بن المحن بن علي ؛^ ۴١نين الجيل الإمام عن ثن وما 
وسرايا0اللمي مثاني )كنا ت قال أيه وجده أبيه وعى عنه افه وصي طالبا 

انيةينامآن(رمظا
بممحيغالإابازوافام

واادثا(؛آ،.الاحرْ علم المعازى عل، )في بمووت مء
أبي)كاف يمول: الزهري، وقاص أبي بن نعد بن محثد بن إنثاعتز وهذا 
مآثئهذه بني يا ؤيقول• وتراثا٥ علينا، ؤثعدها الله.ؤ رمول معاني يعلئثا 

جقآلآئواذنجئا(م

والمقصود، ١ ٩ ٥ Y/ امع المسوآداب الراوي لأخلاق الجامع ق البغدادي الخطيب (رواه )١ 
كذلكويشمل العدو، ْع القتال إلئ الخير وم راياه، ومالثه ول رمغزوات؛ بالمعاني 

والمدق.المكي العهد ق واللام الصلاة عليه حياته 
منالمدق، العلوي الهاشمي العابدين نين الإمام طالما أبي بن على بن الحض بن دعي، 

(،٩٤سة)توف، فارس، ملوك آحر يزدجرد ينت؛ ملأفة أمه وورعا، علما الخابعين ّ—ادات 
.٣٨٦البلاء؛/أعلام ّّير يطلر: 
١٠  ٩٥/ Y الماْع وآداب الراوي لأخلاق الجامع ق البغدادي الخءليس؛ )"؟(رواْ 

بنالحارث، بن اض عبد بن شهاب بن القه عبد بن الله مد بن لم مبن محمد هوت والزهري 
قبالمنة أعلم كان؛ زمانه، حاففل الحلم الإمام الشام، نزيل الد.ني، مرة بن كلاب بن زهرة 

بابنرعاليكم عنه: يقول العزيز عبد بن عمر المزمنتن أمتر كان الحفاحل، أكابر وأحد زمانه، 
سيريطلر: (، ١٢٥صنة)توق منه(، الماضية بالة أعلم أحدا تلقون لا فإنكم هدا شهاب 

؟٣٢٦ه/البلاء أعلام 
هناوالدكر ، ١٩٠ت/ ؛ٌع الّّوآداب المرائي لإّنملأثا الجامع ق البغدادي الخط—.؛ )آ(رواْ 

أيا تقاو؛ى ؛، ٠١ؤجز ء=ؤتئاغيه أرك١إلمحإ تحالى• الله قال، كما ،، الشرفيعك،• 
ورفعتكم.وعزتكم شرفكم فيه 
فقهاءس كان المدق، أبومحمدالزهري وقاص أبمح، عدبن ممحمدبن بمن ماءيل ئّ

أبيبن سعات بن محمد وأبوه: ، y١٢٨/ البلاء أعلام تر م(، ١٣٤منة)توف، المدينة، 
الأشعث،،ابن مع الحجاج عاى قام ممن كان اكقة، ام الإمالمدق، الزهري لث، مالوقاص 

.٣٤٨؛/ البلاء أعلام مير يطلر: (، سنة)٢٨الحجاج فقتله الجماجم، دير يوم فأمر 



وئدارمهابتعلمها التواصي —يغد الئوية بالشنرة الث1ف عنائه ويمثلت 
منجماعه بدلك هام ممد مكر، ومن ق ثدؤينها الئ يوجهوا أف ~ ودراستها 

التابمحى،م4أت
الأتدي،نم بن أتيبنحزنلدبن ين ١^١، الزثيربن بن ؛ ٠٧ 

أ؛وهمداشاضق)تمه(اا/

.٢٢١(١ ٠ ١ بعد )ت ^، JJuJlالأموي عما0 بن عثناو بن أبارا و٠ 
•، (١١٣  YVtoالأنصاو)المدنأمولن الخلمؤ أبوتند تند، بن سزحبيل و٠ 
الحارثبن عبداش بن شهاُب بن عبداش ين اض عبيد بن منلم بن ملحئد و٠ 

المدققالحافظ أبوبكر الرمري، المرثي مرة بن كلألإب بن رهرة ابن 
)ت؛مأا(ر؛،.

•٢ ٨ / ١ للممدي بالومات الوال ل كما المغازي، ق صنف من وهواول، )١( 
ممر،أبوالأموي ت)نزل، الأموي أبي ترحمة ق ١ ٥ *  ١٦البلاء أعلام صر ق الدمى قال 

الأعفلمىمصطفئ محمد الدكتور ونام عنه(، الزبتر بن لعروة المغازي بكتاب بما وحدث 
لمولكنه عروة، سم الأسري أبي برواية المبرة ق عروة مرؤيات بجمع اف— حمه ر— 
لجمعهاالزبتر،' بن لعروة اف. رمول يعنوازت)مغاني مجلد ق وهومهلؤع توع—ا، ي

الإسلاميةالجامعة ل الدكتوراه درحة ليل اله رمل الغفور عبد عائل نحوأيفل علن 
المنورة.يالماويتة 

الحارثبن الرحمن عيد بن المغيرة ترجمة ل ٢ ١ • م/ الكبرئ اسات ل ذ ابن يال )٢( 
أبانمن أحدها افه رسرل، مغاني إلأ الحدث، نليل ثقة )وكان الغيرةت بن مشام ابن 
بتعاليمها(.ؤيامرنا عليه، تقرأ ما كثيرا فكان عثمان، ابن 

أعلامير حمينفلر: منه(، بالغازي م أعلأحي. كن ولم شي، )كان ءيينةت بن نيان حمقال )٣( 
.٤٣٠م الملأء 

سماه؛كتاب ق الرزاق عبل• مصنفا من الزهري ات مرؤييجمع زكار هيل ماك.كتور نام )٤( 
أيضابجمعها المواحي محمد بن محمد الدكتور وئام مجلد، ل وطعه الموية(، )الغازي 

مجلدين،ثا لهومْلوع الغازي(، ل الزهري الإمام بحنوان•)مرؤيات للدكتوراه صاله رل 
زكار.ال،كرر عمل من أفضل وعمله 
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سوتحثفيكامخاممأولأَمحأفمحرأينصبم 
الطبريجرير ابن ويايخ ٢(، ٤ ٠ )ت حثاط بن حليفة مؤغ ت مثل الئنندة، 

(.٣١)ت• 

الئ1زةأحداث من وافرة جمله روت ممد الثرمن، الحنش ئاريخ وكدا 
وأحبار(، ٢٥٠حدود ق )ت للاررقي مكه كئاييخ وبمدها، القوة مبل السريفة 

(،٢٦٢)ت سه بن لعمر المدينة وئارخ (، ٢٧٢حدود ق )ت للماكهؤ، مكه 
٣(.٠  Ao)الجندي نعيد لأبي المدينة وصائل 

طتثاُت،ت مثل الؤا-جثإ، كت_، ق جاءت بالئيرة تتعلى كثيرة مرؤثايتج أف كما 
(،٢٥)ت1 للبماري والآننط الكبير والتاريخ (، ٢٣٠)تنل. بن ئخئد 

بنجأنؤيى والتاريخ والمعرئة رت؟يآ(، حشه أبي لابن المحر والئاريخ 
ئؤاو)ت،لأ¥آ(وعيثا.

المممدمة،المماس_ير كتب بمضي ق كدللث، المث-ثبم الئ1رة أحداث وجاءتا 
حاتمابى ابن ر موتقالطثرى، ونمير (، ٢١١رت، عبدالرراق نفير ٠ مل 
ذي.( ^٧٢٣

لنث_افرتيالأم كتايت، ت مثل المنثدة، الفمه كتمتا يحض ي أبما ورؤين، 
الشتاقالخنن بن بمشي الندينة أفل ش الغية وكتاب ٢(، ٠ )ت؛ 

٢(،٥ ١ )ت ولابن ٢(، ٢ )ت؛ محي لأي الأفزاو وكتاب (، ١ )تا<خ 
حمادة،فاروق للدكتور وتقويمها( السوية السيرة و)مصادر الرهرانر، يحي بن افه صيف 

أنورمحمد للدمحور للهجرة( والقاف الأول المرض ق والتدؤين الرواية بين المغازي علم ول 
عبدمحمد الشاق عبد للدكتور النيوية( السيرة ق ورأوائل التكري، علي، محمد ابن 

تصنيفق العلماء وؤحهود هوروفتس، ليوسف ومولفاما( الأولى وؤالمغازى اللطيف، 
فقيهي.علي بن الحميد عبد للدكتور الهجريين( والتامع الثامن المرض ل اكوية السيرة 



يؤهد

ومرها.١(  AVcj)يوسف لأيي الحراج وكتانم، 
قجاء ما الثاس_خ وعمودها المش_ثلإ الئسنزة أحداث ق الرض يطب ولكن 

ولاعئها لابمثش أحيائها، حمسع ق الآسا'سه ١^^٥ يهئ الحدث، كسب، 
مسندأهمها ومن والمناسد، ^، ٠١١الكتب وأي،هات وعش يجرها، تنقناض 

بذكرحملت يمد وؤإأذ\.1 الثلاثه الطتراق معاجم وأسها وعش والمعاجم أحمد، 
أحرئوأمور واذابه، ومناقبه، وحصائمه، ومعانيه، ه^، ومول ُحتاة يتعلق ما 

تغضمنتقئة يثآل؛م، عنوا الحديث علماء أة ك.ثا والثلآم، الصلأْ علته به تتعلق 
نبوته،دلائل وق س، افه رسول شمائل ق -؛، ٠^^١١كإقراد الئترة، موضوعات 

وعيردلك.وحصائصه وجهاد؛، رس؛، وق 

الحديث،لمثول صارمة قواعد بوضع يرة الئسكتّتا عن الحديث كتب وتتمثز 
قالإسناد على المحاثظة مثل والتعد.يل، الجنح لموانين حفعش يمن. 

الرواياتعن والابتعاد الممبولس، عن العالم^ ل والرواية أكثرالمرويان، 
والمنحولة.الموضوعة 

امي:)ولآسأقئذةاتزةفيي
المعانيكتب ات روايعش وثمد.يمها علنها، الاعتماد يجب مومه، الحد.يث 
جهودثمرة لأيها الصحيحة، الحديث كتب أوردئها إذا وحاصهه العامة، والتواريح 

الثناقيقوهدا ومئنتا، محتدا ووما.ه الحل.يث تمحيمن عند محاوثون ال قدمها جبارة، 
التمطنيئبغي ولكن الئاريخيه، اتكتنا به ثحظ الحد.ي.ئا؛م به حظي الإي والةد 

المعانيلأتوردثماصيل — ثحصصها عدم بحكم — الحديمث، كتت، أ0 إلى 
المولم_،منط يحتر يتقوي مما دللأ،، بغضن متصرعر بل الث--يرة، وأحداث 
إكمال،ويثغي حديث،، لما كاملة صورة يغطى لأ مإثها ثم ومن روايته، له أوومحغث، 



mwBmi ٨
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كبٍر(لاأ.نس إلئ دلك و}ئو( ؤإلأممد محتصة، ال الئيرة كثب، مذ الصووة 
العمدوامطه تكرف الئضثى( يمصائل )الوها الشش الكتاب ئذا وجاء 

■كمره،وحافظ ومانؤ، إمام صنفه مدم، ما ويمنة ،، الئوثة١٢السرة لمصنفات 
ميراثحرك الذي الجوزي، ابن أبوالمرج المممس العلأمه الإمام يخرم، وواعظ 

ضاسذشىبجمحمذ
حننالمعالومات، عرير الي، كثير المائدة، مهوعظيم والمحاسن، الخصائص 

حروْويقيمه، يألمه طريمه 3، مثله إلى يسبى لم الويسر، الأنواضح التتومسر، 
والأحتارالصحيحه، الأحاديث، وانتش جويد، أحتس وجوده يحرير، أدى مؤلمة 

؛؛JIp•لأيحلومنة وما التشث، فيه يحطئ إلأما التزم، مما بشيء بخل ولم الثابته، 
زمرثا،ع محب من ١^ اسادرالأتاّخ أثات من تماثا انسسق، 

زززاثابالإتناداضلإyا.

هذاثحقيق إلئ وثمني الذي ~ والمصل الإئعام —وهوصاحي، فه والحمد 
ومترقد أكوف لأرجوأف ؤإش به، اللأ؛قؤ  ijjJai؛{وإظهارْ المنتطات، الكتانم، 

وئزشأزذلم، لنا ئازبتs أو 

٥٠ ٠ / ١ اف حفظه العمري أكرم لأساذنا الصحيحة النبوية الميرة ( ١ ) 
هدهمقدمة ق يأق فهو تعالى، افه كتاب النيوية النوة لمصادر الموجز العرصن بعد ننس ولا 

الإجماليةالمراحل عش الاطلاع ول .، المي لحياة العامة الملامح معرفة ل المصائر 
يأقمالأ، اش كتاب من . اف رسول سيرة الياحثين بعص استخرج وند الشريفة، لميرته 

الرسولسيرة ) بعنوازت مجلدش ل كتابا صنف فقد دروزة، عزة محمد الأستاذ قدمتهم مل 
سسماءتكتابا مرزوق الصبور عبد الدكتور وألف (، الكريم القرآن من ة مقتبصورة 

ق)الرسول بعتوان؛ كتابا الراوي محمد الدكتور وألف الكريم(، القرآن ق البوية )السيرة 
الكريم(.القرآن 

وهوالعقد وسهل ل وكاليامحوتة حرز، من سلك ل ترئ الك، الدرة هي العقد( )واسعلة معنى )٢( 
أجودها،







الدزاّة

فصول!أربعة وفيه 

القفل

الجزري،ابن الحافظ رجمه افاني; المطل 
وئثوحهفساالكثان،.

نوارئالخاظشصضالإ>زيالثالث: القفل 
وكثابه.

٦٠  ََ

ُ بمضائل)الوئا بكثام، ١^: الفضل 
الئضطهئ(ه.
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القفل

اوثيْالقوئ4عجمحاة
عليهسيريه لكُت دلك ولأجل الأرض، ش يمشي  Ulyالله. زئول لكن 
وقومراحله، أطواؤه كل ق الإسان حثاة تنظم حياة، منهاج والثلأم الصلاة 

بكلوعلامحاته وحنبه، وسلمه، ومعاملأته، ■ءتاداته، من ومكثاته، حزكاته كل 
العامةالككاليم، ثاف تتولى كما الصغيرة، اليومك الآدا'--ا تياف وتتولى حوله، من 

وغفرانه،ثعالئ اممه رصوان إلئ دللئ، بمد لثصل -جميما، بينها ق وتنالكبيرة، 
والأحزة،الدثإ ق المرد سعادة مصدر ومنهئيثه. يعاش اممه كثاب، كاف ولدللئ، 

إ0كبممو.ءزثإث،آقودآلرسول ردوْ سء ؤ، سرعم يال• إي لعاش الله وصدق، 
^صمهيم]الماء:؟ه[،يامئفيالأثا،

والآحزة.الاJسا ئآلأق أحثي كيلك، وهما الأحرة، ق وحير 

تياق فيما وأبرزها أهمها أجمل عدة، يماط ي الثب. رمول بيرة مرايا وئرز 
الأقلالتأريق وهج وشريخته، الإنلأم لأخكام عنلؤ سينده.طبييى ف أ٠ 

الأفرادلإصلاح ولأسبيل وحلمك، وثريعه، •ءقيدْ، كله، الدين لمهم والأكمل 
سئه،والامتثان هديه ثعالئ؛١^٤ اممه أمزئا وليلك، إلأيها، والمجتمعات 

\هزتيتين
^٥١زضئ عاس_ه الئومين أم ث_ئلتا ولما [، ٢١تالأحزاب،ت معدأللآؤ؛ال، 

المزآل(لا؛.^،٥ )كال داJتإ: والثلأم الصلأْ عثه حلقه عن عiها 
الأحزوي،وثوابه ثعائئ اطه رضوان لثل الوحيد الصمان هج يسزثه. ف أ٠ 

*صحح ؤإمناده ،  ٤١٨٣/ ٢ المني ق أحمد (رواه 



لأنتثامةحممه صماثه ولأ الدئيوى، يوض والوحيد الأكيد المنان أنها كنا 
بمتئه،والأمتن1ن والث_لآم ال2ثلأه عثه هديه إلأبلزوم الأفزادوالجماعات 

يهيج٠^^ يعاش: ئولة ومنها كثيؤة، مواصع ق الكريم المزآف دررْ ما وهذا 
آفنثنتن ■؛؛؛؛*I ألاه أسم ١^؛؛!< مع ؤألرسود آسع 

أقوء آقأ يث ألمفسد دللك ، رفقاأوأمش نبمكثن ؤآلمطجؤن 
ذالخد)نإذاكانن الم،: ابن ١لإناf قال ٧[، ٠ - ٦ ٩ يم]س: نجنا 

شكلسضشةوأتج
الجاهزعن به بمحرج ما وثأنه وس-تريؤ هديه من بمرن أف وتناديها جاثها 

مس—ثقلبين هدا في والناس وحزبه، وشيعته عدادأثاعه في به ؤيدحل به، 
اكظي،(را؛.والأدوالممل يثاة من يداقو والمصل وئنتمحرومخزوم، 

الأمح<،نيدسوردابمص^^،فيألها
الزينة>ؤيتي إلئ ؤيهديها والجماعية، المرئية ■حياتها ل البشرية هذه بةطاو_، 

وقالالنطاق، نهاية ق الأحزئ الحياة إلن مم يطين، بمدرما الأزضن ثاة حق 
.٢٢١محمد...(هدئ الهدئ وحير اقو، كتاب( الحد.يث( حير )إل اقوهؤ.' رسول 

وإنحَئةبمين،صاكالاويل ^^ياثوزنهاإبماد،
ئهومحالمالهديه وماكاف قهرالتصول، والث_لأم الصلأ0 نجه لهديه مواغما 

مى(رم.ثيل نتح، عن رغب )ممن امموه رثول وئال التردود، 

ماعلتؤ يجرى وأيه والث-لأم، الصلآ0 عثه بشريته عش سيريه. أف 

.٦ ٩ / ١ الجونية قيم لأبن العباد حير عدى، ق المعاد زاد ( ١ ) 
(.٨٦٧سالم))أ(رواْ 
(.١٤٠وسالم)١ ٥(، ٠  ٦٣الخارتم،))م(رواْ 



الدزاّه

بالبوة،عليهم يئثاز وذكتث التشرك، الممتصيات البث—ر؟ل ناثر عش يجري 
ص:ؤشإثآئ/ضُمح

النصرُأل كله هدا عش وثثريب [، ١١٠لالكهف،ت يند،■ إثث أثآإلتهآئأ إل؛ 
الآبماهمه،واشاملص _

بينلاثعارصى وأقة وطاقاتهم، ^ ٤٠١١عزمات س>ش1ها ١^٠ الجاره ١^—نن مع 
سرتةسأسا'عيكون وبهيا الأنياب، يثارووجود افه اشربمشيئة ثنيق 
طريقها.بتاء ق للأمة 

عشوأيهاثكودآ يثار، اش إلئ الد.مة ق الصحخ الننهج يرتم بسرية. ن أ٠ 
بالىوالجدال الحننه، والموعظة وبالحكمة، وقملؤ؛، ث_نعتي وبرهان علم، 
أدأب،هيرء عق أقي آدعولأئ هنزؤءسحيلإ ض ؤ دثارت < ٥١قال، وقد أحس، هق 

والئربيؤالدعوة ي به يمدئ يهج هناك ولتس ا، ١ ٠ ]يوس-مإتم أقعي،■ 
والإنا؛ائاق)بم:ئونئم

أساعهونجيل قثبيلة بضيزة... عر اش دعاإر من إلا الحميمة عر الؤئ_ول 
يغإراشِيشبم

مزإنؤ ،; _lJاممئدثار ثزرْ ما وهدا لمحته، سميز فيها بسرية. 0 أ٠ 
محمحسرإشُصثبم<تآل

أحث،حرأكوف أحدكم يؤمن )لا والثلأم؛ الصلآء ع1ه وثال( ٣[، ١ ءم_رانت 
محبهوقبلها وتول. ومحبه ا، أج٠عيى(١٢والناس ووالدة ولية مذ إليه 

الصلاةالنحثهلئعثه وهده الطاعات، واجل الهمباتا هتىأهصل ثتائئ اش 
لهداتكو0 وأف الشريفة، حياته ومعرفة سنته، إلأمراءة لاتتحصل والسلام 

يتصرف.٢ ١ ص إحوانه أحد إلئ القيم ابن رمالة ( ١ ) 
عنه.اش رصي مالك بن أنس حديث من ( ٤٤)وملم (، ١٥)البخاري رواه )٢( 



ل11؛1اةصد

مجفيمح1ةاس.

يطائيثى مله، ثنا وحنن وصماته، قائلي، طبيتة ص ثكثسث ميريه. أف 
والكرم،والأدُت،، والنطاء، عامرةبالحتر، عطرة، ستجدحتاة الشرينة التستزة 

^لخاس،والآذفاعاقالئاخ
س.يغثه ويمد يبعث،، أذ مل وأناسه يصدقه أعداؤه بها فهد واش بمدنه، 

جاءتوأنها ومعجزاته، نبوته بدلائل تتعلق حمائى إلئ تثير ميرثه أف 
هدامدق مسا الملس، إيمان ممالإيل به، جاء ما وثإسمع لرنالته، مديما 

واساءه.وحبه، والثلأم، الصلاة علته الكرم الثي 
دلألاتهننرفة ل ونهم ثنالئ، اممه كثاي، مهم ش تعين ه متنته أف 

مالأَحواث، ثطها ثئ القنآنإوامئسؤذثاصدْ،لإنممرأينآتات 
منها.وموئفة افه. برتول مريئ، 

يريدإعادْمن كل عش اشئروالعروالتمكتن طرين ئنتثرف ستزثه. أذ 
يتحمقويدللثؤ ودورها، ببعاتها جديد من لتته—ص ؤإحتاءها، الأمة هده يناء 
نعدؤ وجل: عز ئزله ق لع؛ادْ ^ ٥١وغد 

سلئ،محمنصرصيثلإ
ثتثأؤ، يئيخدنك لا ^_^، -مفهم بمد ئ روثدلجم لم أنثى أركب 

[.٥٥صلىمأشتوق،.]انير! 
وثنيها،ايبئ؛ ئتو الشريمة حثاته مراحل لجمح بومحوجها بسريه.تتميز أف 

.ظهن١^١ تى حق كأنه يجعلة ومحاته.، إلئ آمنه بأمه عتداطه أبيه زواج مند 
الصحابةجهود ئصادرت قمد مزتر، ش ؤايثخ بيرة سترثئ.أصح ال 



الدزاسئ

لأيوجدلأيمحرلميجعييمد، 
دوشيء لها ليس يبيرة أموو إلأي وممبولة مومه بأسانيد ووووها ا، الدئي

ؤأنامحرتاأمحواةك
اه]الحجر:ه[.ثنحقلؤك 

افهبزئوو أحاطوا العظام الئجاJ أوكث معيق أظهرت ميزثة. ف أ٠ 
الدينراية لحمل اطة حاقة جيل أصلح وكانوا ودصزوه، وعرووْ يه اموا ق. 

اممهوعدهم أذ ثريزتهم، وصدق ونضرهم، طا'ةتهلم، جزاء وكاو ومليمه، 
العزيز،كتابه مى كثيرة موامحبمع ق ، llJ^حاء العظيم،كما والأجر يالمعمزة، 

ؤبممأنأءامؤأ وعد ؤ اامت_حت أواخرثورة ي عروجل محوله ومها 
ه.

**

هداق إيزادها أحثت، الدم_، بماء أذمحثث، حرنه منددة لكمة المصل ه_ذا وثحتم 
الئومومالعجاي، مسيرْ ق عاقور ين الهلاهر محمد الشح *^^الكبير ١١ئالها المقام 

نتهؤز الأياء: ثوؤة مذ ثنالئ محوله عند يالتحريروالتنوير 
ضهشزض،صِبمة

كزئهاوذلك ودوامها، عمومها تنامسب، مزية سائرالشرائع عاى ومزبجا محمد.، 
مدحعش ألماظها بوجازة الأنة هاته ائتمانت، إذ ثطم بأدي وصيثغ • • • لبمالميذ وخمه 

مظهررحمةبأذكانت، رسالته ومدح يعاش، مرسله وْدح والسلام، الصلاة عليه الرمول، 
ب.تيسشلعرأزشوعنرين

٤^؛،والمرسل ومرسله، ، الثس_وو فيه ذكر به، عطثت< الإى العطم، حنق، بدون حرمحا 
المزسلإلن^إ،وانتعزاق الاحزاو، عموم ْغإمالة الأريعة، هؤلاء وأوصاف والزناله، 

التميس.إلئرآحركلامه للتعظيم...( ومكيز)رحمه( الحصر، وحموصك 



اشالقفل ٦^ 
هداكتابه ق وئئوحة الجوزي، ابن الحافظ رجمه 

مطيازتوفيه 

نطور.ي الخززي ابن الحافظ الأي: الطني 
الكتايت،.هدا ق الجوزي ان شيوخ الثال!  ١٦Jالمطا

٠٠٠

؛:الجنزىفيثطور١١ابن الخاط اطلإ،الآئو:

الأومحي نن علي نن محمد بن علق بن عبداوحثس المرج أبو الدين جماو و؛ ه٠ 
ننالخام نن عداض نن جنثر نن ثخئد نن أخني نن خئادي بن عداض ابن 

الخامالخقه عدالئخضلنن الخضه عداشإنن نن ثخثد نن الخام نن النصر 
البكريالثمي الخرشي الصديق بكر أيي افه رنوو حليثه محمدإبن ابن 

النصانيف.صاحب الواعظ، الإمام الحثلؤ، التندادي، 

لكفعبداف جعمرن الأعلن جده لأف الجوزي بابن عي د٠ 
جورةسبإر بل ومحل؛ العربي، بعداد محال إخدئ الجوز، مشرعة يئخ1وب 

اشنا.^١ أنناوْ ^^١^٠!، عنزها، جوزه فيها يكن لم بوايط، داره في كانت، 
•الأهوال أصح على مائة وحمى عثر إخدئ تسه بتعداد لد ؤ٠ 

١-بأس لا طرفا ذكرت؛ فقد الجليل، الإمام هدا ترحمة ل أتوئع لم !١(  أميرمنان، مقدمة ق ٦ 
ترحمته.مصائر الرحمة حاشية ل وذكرت محه، اف رصي الخطابا بن عمر المؤمنين 



اش'اّت

يالقزاءة،مئغوى أظماره نعومة مد ولكف العلم، ئتحيل ل عايه همه زق، ر٠ 
وذلكءواعية، حافظة من مالئ اممه وهة بتا دباك -ش ناعيه صابرأعثها، 

متوقد.

مووحع،واعظا، همها، مفئرأ، محدما، هكاف العلوم، من كثير ق وموى نغ ت٠ 
أديتا.

عاثها،الوافدين ومن مداد انل من وأكثرهم عصره، علتاء أنهر عش لتي ث٠ 
المنون.ثق ل ^؛ ^١١٥۵بالعلتاء مج اتداك ساواد وكادش 

متيحوهالكبيرعلتاءأجلأء، وجهده الجوزي ابن المرج أيي يشنيتؤ عجب أ ٠
والممدير.لة وا■ءتتءوا عليه، وأثنوا 

الوعظ،ق عصره أهل )إمام الةمدحت قدامه ابن الدين موهي الحنابلة إمام قال 
القمةيدوس وكاف نول، صاجب وكال حنثه، مانيم، العن، فنون ي وصتم، 

.٢١١فيه(وصممس، للحديث، حافظا وكاذ فيه، ؤيصنم، 

كلأمثا،الثامن أحنن من )كاف الدتيث_تيت أبوعيدافه الحافظ تلميده ومال 
الكثين،نزوئ ومغ، عثرة ي وبووك • • تانتا• وأجودهم لتادآ، وأعدهم 

منهتمعت، مرارأ، يمصنماته وحدث تنه، أرمين من أكثر منه الماس وتيع 
.٢٢١^يظة،زمالئخكال...(

الوعظ،مل، )وانتثل النجار! ابن الدين محب الحافظ الأحئ تلميده ومال، 
ث!*كثيرة مصنفات وصنف، الكلام، رصيع ق رمانه صارأوحدأنل حس 

.Y٣٨/١ ١ الخلاء أعلام سير ق اص ^له 
.٤ ٤ / ٤ اللام عدية تارخ ذيل ( ٢ ) 



^^ءطإءء»ص^ءزن««
مائرالمئون(لاا.ق تخصى 

صاحبالئهم؛، ^ ١٠٢١)\ذذلإطخ'ج\ الدين شص الحافظ الإمام وصمه و٠ 
والفقه،والحديث، المممسر، مى العلم أمولع ل التهيزة الكشزة التصايم، 

صعره،من وعظ وعيردلك،... والطب والئأؤخ، والأحبار، والوعي، والرفب، 
منورأئ يوصما، لأ ما وكتنابمطه الملخ، الشم وئفلم الأمال، فيه وئاف، 

والأختزامنالأَش1بيص.الموو 

سم،يزحب4صئم
الىوالأمواو الأطار والموائد، بالإيامح، محه ؤيأنح، عيرْ، 

الثؤس^ءوعظة يحضئ وكاف المحروالصغير، عش بمري الملويت، ق مويع لها 
لومهالق نح، لأيناف بالءم، بمتغ وكان الئامن، من عميئ وجم ؤالح1ماء، 

لأس1اكالاينالخنزيلأتم، 
النفوسملكة من الدنيابمش ق مثكلم1ا أف ئحثسب كنا )ما الناس يعظ 

منيشاء من بالكماو يحص من مسحاف الرجل، هذا اعيي ما بجا والئلامح، 
يادْلأإلةيص.

وئدالماو.ما، حثلؤ أثه نغ كلامه، بمفن ل الئامحنل إلى يه؛ل ابوالئرج ال ؛٠ 
وبممى١لآيادت،، بمص يه أورد التنبيه(، نته )دع نمام منمملأ كتابما صش 

والمممن،واليد، كالوجه، وصماته، افه ذايت، عى الكلام يها ورد الأحايين،، 
بمَي،ئذم،محاظ1،

.١ ١  ٧٠٠٣الدمياطي ابن تصنيف الجار، لابن بغداد تاريخ ذيل من المستفاد ( ر١ 
)\(انمرفيمحرسصصم/خاا.

.٢٠•ص الأنيلي جيير أحمدبن بن محمد )مآ(رحلت 



اش'اا

ولأينيل•ولأي، ثأويل، بدون وردت كما إمرارها مذ 
ولكوأءإمار0، يعومة مند تدأبه ومد التألق، على حريصأ الجوزي ابن اف ك٠ 

ُالمثامهة،التعلم ثهع التصايفأمحرمن ي أف المويم الرأي من أرأيت • يقول 
ماتحصى لأ حلما بممنمي وأثافه المتعلمين، مى عددا عمري ق أساقه لأر 

ائتثاعهمأمحرمن المتقدمين بتصانيم، الناس ائتماغ هداأف ودليل بعد، خلقوا 
ومقإذ التصايف عش يتومر أف للعابم ؤبغي شايخهم، مذ يس—نجدويئ بما 

جمعالممصود وليس صئمح، صنث مذ لنزكل فاو_ه المفي_د، للتمحنيمه 
عليهامذثاءمذعثادْ،عزرجل افه أنراريطلمع ؤإثماهي كاف، كبم، ني؛ 

هوهدا أهمل، ما أويشرح ستث،، ما يرب أو قرق، ما مجئغ لكشفها، ويوفمه 
اكيفس(لم

وجودةعلمه، عزارة طل تدل الي الكثير٥ الئصانيمؤ المرج أبو ئف، ص٠ 
)ناجيقالسةأ؛وتيافِامح: اؤكن١ل، نئدنازلم،َبذكرفا قله، 

والفقه،وح، والمنالناسخ وعلم التمسير، من العلم فنون في التنائي—م، 
ائتهت،ؤإليه العلوم، أنولع من دلك وعتر والساريخ، والوعظ، والحدث، 

المقتماتوله وفقهه، ومقنمه ضحيحه ونعرمه وعلومه، الحديث، مغرقه 
ألوما الممه، أبوانمج ق به يحثح ما ومعرقه والأبواد-،، اث السسمن المم_ده 

مذإليه يخثاج ما وعتردلك والموصوعات الواهية الأحاديث مذ به بمثج 
١^•^ق أيقنا وله والألمام،، والكئئ والأسماء، والؤواة الرجال 

المائمة،والإثارة الؤائم_ة، بالمثارة المفيدة والكتس، الحسنة، المؤلمات، 

ب\ذخ\خمص\^^٦^^



^^ءثأءيءن؛ءءاا
الئشش...(را،.والأنفنازة الدش والمعاني 

الثجل(لى.هذا صف ما صغ1، الثلناء علمثأحدأمن الدهبؤ:)ما ماو و٠ 

صقهااش يي الجوزي ابن محكان أقفل بأف جمه ابن الإنلأم يكرقيح و٠ 
الأولين،أحبار من يجمعة ما يصانيفه; أحثن )مى مماو! والتناجم، لتأييخ اق 

ختنالناس، محكان ش الاطلاع كشث مة، خإنة ضكقا، م الماَذ_، مثل 
المصشىاحش من وكاف والكنانة، الجمع عش قادر والتبوبمتا، الؤيس-ا 

منفيه لايمرالصدق فه المصكن من فإذكرا تمزا، الأبواٌب دم هق 
محجبمينامحنامحفيمحْ(ص•

وقصدهوالداني، العاصي يه وتئ الأرض، بميغ ّهرته وعمغ تهروياي، ئا ٠
ممنعليه وتتلمد منه ونبع عنه، وياحدو0 منه، يئهلوذ صوب، كل بن الطنيه 

والأيمة•الأفياخ كبار وبن قش، ي رأسا منهم عدا 

الجمعةليلة افئJمار رحمه تور وكثاثيه وئئرة الثلثأ لني، ف ٌيبمة جياة ن مب٠ 
منوله والعشاء، النغريج تين ٥(  ٩٧سه)بن رمقاذ نهر بن عشن ثاني 

له.وعفر افة رحمه سه، وثمانوذ نسع العمر 

.٤ ٤ -  ٤٣الديثي؛/ لأبن اللام س ■ارخ (ذيل )١ 
.٩٣ض؛/ الحقافل )لإ(تدكرة 

. Y٤٨٩/ انمابالة طقات ذيل ز رحب ابن نقله )٣( 



الكتاكاتهداق الجوزي اين شٍوخ الثاني) المطنب 
اهتمامهويذكئ عصره، أعلأم حنزة مى طائثة عش اتجوزي ابن المرج أبو ثلمي 

الصعرق ناخ الأفإلئ ئاصر ابن ثنحنا )حملني نمول) مثايخه حيار اق 
يلمامنهم، إجاراُتج لي وأحد بحطه، كلها نماعانجر رأثأث العوالي، وأنتعني 

أههم4لم،اقل أزبانم، مى وأنيئ أعلمه—م، الث-يوخ من ألازم كنتا الطنن، يهمن، 
لأَوكثيزاص(را؛.النيئ تجو:أ هم مكات 

لننواوهولأء سنحا، رثمانى ينعه فيه يكز حاصا، كتابا نئيغه يي ألث ومد 
روئأل بدليل ميم، آحئو0إنقاد سوح هناك نو العلم، أحدعنهم مس كل 

ماكاخشأللم:رذهلمبجفي
اأمتيثة.

أيكنولم الئنجم، حروف، عر مزئتن الكتانم، هدا في ذكرشيوحه يلي وفتنا 
النث1خة:ق وردوا جلهم لأف رجنظم 

التعدادي.أبوعال-، البناث، بن أحمد بن الحض بن أحمد - ١ 
الإنكاف،الممرئ أبوالثقل الخم، بن افه هبه بن الحثن بن أحمد — ٢ 

زبمنف:اينصشواط.

م-أظئمحننسينس،أئوص

أبوتعدثئتماف، بن أحند بن علق بن الحنن أن محمد بى أحني - ٤ 
البغدادي.

شذ\أن إلا الجوزي ابن يخة مثممقدمة من نقلا ٤  T٦٣/ رجب لأبن الحنابلة ات طفيل ذ( 
المخطوطة,ق نقمى بب يالمشيحة من المطوعة النسخة من سقط النمى 



^^ٍسسسسسسئ^^
المكي.الماسؤ، أبوجنمر عدالعزيز، ين محمد بن أحمد — ٥ 
الطوسؤ.أنومر •ء1داكامر، بن محئد تن أحني - ٦ 
أبوسعيماحرْ، بن إبراهيم محمودبن بن علي محئدبن أحنيبس - ٧ 

>مح•
اقنابوري.المرين أبوتند ع1دالملك، بن أحمد بن إسماعيل ٨— 

الثمرقندي.الأئعث بن عتر بن أحمد بن إسماعيل — ٩ 
أبو■ء1ي_،التناء، بن أحمد بن الحنن بن أحمد = التناء ابن ثو 

أبوالماس،القاء، بن الحنن بن أحثي بن عيد ن= 
أبو^•١^الثا؛، بن أحمد بن الحض بن خص ي= 

الختري.الئائ أبوزيد جامع، بن بن حنثت - ١ ٠ 
يمينأظ،أثوتياشاكاط - ١١
الدباس•البائ عبدافب أبر النحوي، عندالنهانم، بن محئد بن - ١٢
•السحاتيأآ، افنابوري أبوالماس، محمد، بن محمد طاهربن زاهريى " ١٣

البرار•أبوالركاج حمدى، بن محمد بن علي بن اف تند - ١ ٤ 
الأصاري.أبوالحثن محمد، بن الحتر تند — ١٥
العدائي.أبوالمام، الثاء، بن الحنن بن أحمد بن تعيد — ١٦
الهمدائ•تند أبو الغثاس، بن علق بن ظثث - ١٧

.٩ آ/ ٠ الشلأء أملام محير ق ترحمة وله الجوزي، ابن مشيخة ق ترجمته ترد لم 



الاونا4ّ

الأصنهائ•اكنناتادي أنوالأم عدافه، نن طاهر نن محمد تن عثاد - ١ ٨ 
امحرويالومت أنو ثنيينأئزابماينإنخاو، نن حمثئ نن -مدالأوو - ١ ٩ 

\ذمحخئ\لأظ.
أنواومحشينثوس،، عدالخادر نن نزأحند  ٧٣١^نن عندالخق - ٠٢ 

اليونيي•
متصووالمران■أبو عثدالواحد، بن محمد بن عبدالرجمِن — ٢ ١ 

الئمرئ.أبومحئد قيؤ.( بن عنداض - ٢٢
الآصثهائ^.الخام أنو عداممي، نن محمد نن عنداطه - ٢٣
الخحأبو أحمد، نن عداض محمدنن محمدنن محمدنن نن عنداش — ٢٤

ض.\صاوئ 
الكروحي•نهل أبى نن الخام ر ن عدالنلك - ٢٥
صئك،راتتكاتالأسمالخاظ- ٢٦
\محلإوو.- ٢٧
\ذثث\فأنو تياضِ، نن نن قلق - ٢٨
الدينوري•أبوالصن عبدالواحد، نن على - ٢٩

الراعويي•أبوالهمس الثري، نن مر اقونن عثيي• بن على - ٠٣ 
البرار•الدباس أبوالصن عمر، أبى بن محمد بن على - ١٣ 

المعزوفالنزاز، أبوالحتمن نول، حنسبن الحثسنن بن محمد بن علي — ٣٢
\د\ج2جص.بابن 

١٢٥•ص المعال ابن معجم ل ترجمة وله الجوزي، ابن مثيخة ل تردترجمته لم 



الئمرئ.الوط واضن نن المزو ئ م - ٣٣
اأن1وياكري أئوالمابم حنزة، ئن أمرحه بن عوض نن بمش ن علق - ٣٤

١^؛،•
الئثرئ.أبوحمص أحمد، نن ظمر نن عتئ - ٣٥
\بىبى.أبوسج1ع الحض، أبي بن عتئ - ٣٦
التزاو.الرازي مفلويه بن الحنين بن محمد بئت، ثاطمة — ٣٧
الأنصاريأبوالمعمر اإمعم_ر، بن ء1دالعزيز بن احمد بن المث_ارك — ٣٨

الخزرجث•

الصيني.طالس، أبو علي، بن المبارك - ٣٩
عبدالباقيبن محمد = اليندادي الماس، أبي بن حمد م٠ 

طاهرعممئدينتياتافي*ثخثدبنءأيي 

صرما•ابن أبوالحض الدماى، إبزاملم بن محمد بن أحثي بن محثد — ٤ ٠ 

ماصمح،امحاري، التزار طاهر بزأيي أبوبكر عبدالباقي، بى محئد - ٤٢
اليعدادي*المارسان 

•العامري أبوتكر حبتب، نن عداش نن محمد — ٤٣
أبومصورحيرون، بن إبرامم بن الحز بن الملك عبد بمن محني - ٤ ٤ 

المرئ.

اؤاضئ،•امح،أبومن محب " ٤٥



الوناّث

الثقية.الأرموي يوئف بن عمر بن محمد " ٤٦
القناثووي،المناوئ اءدي الصِأبوعداه أحمد، بن المصل بى محمد - ٤ ٧ 

اقامحر١،•
١^؛،.ممينتيام،5وتيام 

منصوو.أبي بن محمد وص الثلأمؤ، أبوالثقل ئاصر، بن محقي - ٤ ٩ 
امحس•لأبن وينرذ أبوالمقل بدال، بن يحص بى سد - ٥ ٠ 

صاهمفيجيالآص
المعدل.

الجوامح،•أبومنصور الحضر، بن محئد بن أحند بن موهوب - ٢٥ 
١^,^.هتافينمم،أثوالخام - ٥٣

أبوالحصين، بن العباس بن أحند ن عبدالواحد ن سد بى اه مة - ٥ ٤ 
البجدادي.اكأتي الخام 

النمرئ•الدينوري أبوالخام iبنامم، بن بمدار بن ئابت، بن يخص - ٥ ٥ 
الثئدادي.أبوعداه التناء، بن عداه بن أحني بن الحنن بن يحص — ٥ ٦ 

المدير•أبوسد الواح، بن ثخثي• بن علق بن يخص - ٥٧

٠٦١٥/ ١ ٩ النبلاء أعلام سير ق ترجمة وله الجوزي، ابن مشيخة ق ترجمته ترد (لم 



rالثاك الفضل 

الجوزيابن المرج أبي الحافظ ثواري 
طريقمن والأحبار الأحاديث رواية عش الخامس المرن بمد المحديوف درج 
بطرقمشايخهم عذ يتحملوثها فكانوا العلماء، من الممما،مول صنفها التح( الكتسر 

محي١^١؛^ عهد أو ؤيروف والإجازْ، الث-ماغ رأيّها وعش المنثرة، التحم_ل 
والخافظالكث_اأاأ، هده طريق إلأعى الخديب لرواية نبل يعدهناك ولم ائتهئ، 

عركتابئ بمي ~ الس—ائس المرن ل الخدث وهوأحدأع-لأم ~ اتجوزي ابن 
المتصلةالعالة باسايدهن؛ شيوخه عن رواها التي المرويان من الهائلة حصيلته 

واستحمارْمرئيانؤ، ونعة اطلاعي، كثزة عر يدل، بما المقدمين، كثت، إلئ 
الفحمةالمجموعات، بهدم الهائمة وعنايتؤ الكتس،، أمات، من والروايات، للمتون 

المصادر.من 

١^١^،،هذا ق منه_ا واعؤءأ، ززاها ١^ الكثمسا إظهار عالي حزصت، وقو 
Jلماهاالخام، وأو اوئش_ثفة، الئأة كتب، ثنيق ل كبيزة أهمية من ذلك، ق لث_ا 
هومنالذي المتمل، والثني المودولإ، والرواية الأين، بالئل لف الث—عن 

الأم•شائر عى ببما يميزت التي، المحمدك الأمة 
كتبثم والمعاني، السمير كتم، وقدمت، الفنون، عر الكتم، هذه وربت، 

الفنون.بقيه ثم الخديم،، 

منهنا بماءكثا؛ه ق منها وان_قاد الئصغ1ؤ زواها الش ١^!، عقت، وئن. 

جماعة,بن الدين عز مشيخة مقدمة ق الموصؤع هدا عن تحينت 



الئنا.ث

عنة،المنموو والمضدو الكتانم، هدا ق المنوي الص بيس المقارنة حلأو 
الكتس،،هده مص وع1رها والمشجات المعاج، محب إلى بالرجؤع يم 

وقدالأسانيد، هده أصحايب المصنمن هؤلاء تراجم بكتب لش كدلواستعنت، 
يتوقالعالمح— ق — كاف المرج أبا لأل طويلأ، جهدأوونح العمل همذا اس-سئرى 

•أوكتابه نووية شنن يوف مصقيها إلئ فيوحه عى المرويان 

عشبناة إليها الثم1م، بئج-وع جزمغ التي الكف بوئ أيكن م ول
لتعفىمؤلمات، أظص فيما وفيها ~ يك—ثران، اسانيد وهناك الشائقة، المعطيات، 

^لماجدأخدأ>خنهمثاَ،
لمولها" التي ~عتر الدني-ا أبي لأبن كبأحرئ مادإلن المحقث، رجع ثن 

بأكومنمحامح.١^^٧ الإنأاد زقي:شرك نممئها، لأش أذكزثا، 
بىعلي، أجريا ئال• العلأف، محمدبن ين عله إلن أيما؛إنثاده وزوئ 

مذخدين،أنة زثطن ٠^١^، الإنتادأنبع هداوثد به، الحئامؤ عنز أختيبن 
منالمطثوعة القطعة ق ئرذ لم الأريعه النصوص هده أف بما ولكذ الحماص، 

مواود؛.ق أدكزه إليه—٣ احد ضبها ولم الحمامي، ث حل• 
هدهومظنة الحنلئ، عقيل ابن الإمام عن كثيرة نصوصا كدلكؤ ومل 
ولممنه، وصالنا الدي المتم 3، أجدها لم أني وبتا كثابه)المنون(، 3، النصوص 

وهكذا.ألكنها، ٣ أحدإليه ضتها 

كتانا.( ١٠٥إليها)الجزري ابن برجؤع جرمت التي، الكتب وبمعت 

مرئهؤكر٠ا ؤإلياك إليها، رخع التي، أكثرالكب عثرؤاناهي، ائلأيه وفيه
 ،Jاسم:شمحئو



mmM\ح
^^ءل»أءصهء$2؛ءصءأصلأس

الئيخ•لأبي }. الئي أحلأن 
التعدادي.ثئداد ثاوخ 

ض\ص.

ّسالأايمح■
إشماى.ابن ميزه 

امحثيي•بمتى لأمح، الشمائل 
البحاري.صحيح 
■صسيم اُْم َ

تند.لأبن \كصالم\ٌ 
الغلأن!اث.

ئنثدأظ.

الئخد1اث.

^^^محشاكنشعات،شامام:

مطايب.وفته الحديث، كب من مواودْ الئاف• المبحث 









&mm^i _
^^؟ممءلءء«أءل«ء:لءء

يئال: الأثاءدي، الفصل بن ثخئد أث1نا ثاو: ١^، لطريق ا٠ 

^ل:طكاأظينتيمحئو:
^؛ينةكني،ضاينإسحايىبم.

أحبرثاثاو: الحافظ، ثاصر بن محمد ا-نيدا ثاو: الخامس، لطريق ا٠ 
بنعمحي، مخئدبن أنحردا مال؛ مبموف، بن علق مخئدبى أبوالعنائم 
نيم،ينمماص،فالآ:أتينامدوختن 

:طناهاشِينث1ان،داو،:خئنما
JjjIa ) أومءءر، الث_إذرص ئن Jالمخاوبق،يغتى عدالؤحمن، : قا

ضئخئدينإنخايىبم.

وكربابن ماوس بن أختي الحنين ش وثنائها(، الم. رئول )أنماء ٣" 
واجدأ•يئا ابن مئة مل ه'ُآ(أا،، ٥ )ت الرازي المزؤيني 

الممحكبالجوزي لأبن والثير(، التايخ عيون ق الأض أهل ئهوم )ثلقح ~ ٤ 
الصلاةعلته رنخاته علئ الحديث، ل واحدة مث؛ مئة ثمل ، ٢٢١()ت¥هه 

يدحلولم الئناث، من جناعأ اممه. رتوو )وتزوج ال: فوالئلأم، 
التلقيح(.كتائب، ل دكنته وئد حلافح، دكنJا وفينا بهن•.. 

والوثائقوالتراث الخطومحنات مركز عن وصدر الدمى، ماحي الأساذ بتحقيق طح )١( 
م ١٤٠٩ستة بالكويت 

على٤ ٥ T/ المحار ومولد المر ل الأنار جامع 3، الدمشقي الدين ناصر ابن الإمام أنص )٢، 
مصنفاته،أحل وهومن الأثر، أمل فهوم تلقح محايه ل الجوزي ابن )وغال ممال: ^ااعاب، 

بالقاهرةالأدابج طعة ومنها مرارا، طبع وقل ناصر...(، بن الفضل أبي سيخه حياة ق صنفه 
الجليل.الكتاب بأذا تلتق علمية هلعة إلئ بحاجة الكتناب ومازال م، ١  ٥٩٧ سنة 



Lijjji

قطالي;زيه الحديث، محب من مرارية ١^١^: الميحث 
الخزئ^؛:اسويالآثو:

منالئحتصئ المنتد الصحيح )اتجاح النتلجي: الصحخ(، )الجاح - ١ 
بنإنماعل بن محمد عبداش لأيي وأيامه(، ونش اف. أموروئول 

عبدالأوو،أحبريا فق-الت ااجنزي، ابن رواْ ٢(، البحاري)تاُه إبرابمم 
هاو!الثنحسؤ، أعص ارن أحترJا ماز،ث الداوودي، ال٠ظمر ١^ أحبريا دالت 

<.٢١٠٧البماري خدنا ثان،: ١^؛، ئخئد حوتنا 
ضحائضثينم

بنمحمد أحبرئا همان،؛ الجوزي، ابن رواه (، ٢٦١القناثوري)ُت، القثيري 
أحبريامادت الناشئ، الحسن أحبريائمحرن ^ ١١٥^١■^،، الثوبن محي 

حدثنيت قال عمرويه، بن عبمى محمدن حدسا ثال! محمد، ع1دالعافربن 
يه.الحجاج بن منلم حدثتا ئال،! نمياف، بن محمد بن إبراهيم 

عبدالنافربنعذ ١^١^؛( الثقل بن محمد طريق مذ موضعين نج، ورواه 
.4jمحمد 

به•محمد ين عبدالنافر عذ الحئر ثني طرنح، مذ شل واحد نوضع ف درواْ 
ص:)اصاسنثينمحصنثولّا-)الجائ(لفيمذي، 

والأداب،والأحكام، العةامم، من الحديث أبواب جمح مؤلفه فيه يجمع كتاب الجاح!كل ( )١ 
القيامة.يوم وأحبار والفتن والرقاق، والمناقب، والستر، 

عد.الأو،محمدبن عى الشحح، ق البحارى )رواه واحدفقال،ت موضع ق المصنف، به صرح ، ر٢ 
ئكدا(.حاتم، عن 



محمدعبمى لأيي العمل(، علتؤ وما والمعلوو، الصحج ومنرمحث افثه، 
أحبرئامماو: الجزري، ابن زواه (، ٢٧٩اومدي،)^،نوره بن عنس ابن 

وأبوأحبرئاأبوعامرالأولي، ه-الات الكروحي، الخام أبي بن عبدالمللث، 
حدساقاوت النحتوبؤ، حدسا ئاوت الماحؤ، أحترئا مالأت العوزجؤ بكر 

اومديبه.
اكنداثح؛حس حريمه(، ابن )صحيح ٤— 

مُني بمذم مئولأ!د. التدو ص الندو يم لبي. اض 
لآبيمضبمدثلأضضهمالآمحاياشئوى( 

مثال!الجوزي، ابن زؤام ، ١٢١٢٣ ١ )يت، القنابووي حزيمه بن إمحاى ابن 
تنؤق علتؤ قزاءة القثابوري، عندالتللث، بن أحند بى تاعيل إن_أح؛تئا 
بنأبوبكرأحمد أح؛زوا دال! وأناأنسئع، وحمسمالإ وعثرين إحدئ 

بنمحمد ين الثقل بن محمد أحرثاأبوطاهر يال،؛ النعربى، منمور 
به.إنحاى بن محمد حدي حدسا ث هان، حزيمه، بن إنحاى 

ض ٤٣١اشج ج(لا،،اشش:)اتجاح 
بنبكرأحند لأبي اليحاري(، إنتاعيل بن محمد الحافظ صمح 

الكتابربع يمثل صغر م ممنه وجد ؤإلما كاملا، ا إلنمل لم -محريمة ابن صحيح )١( 
قالإسلامي المكتب عن وصدر اف رحمه الاعظمي مصطهملر عحمد الدكتور قديما حققها 

هذاعلئ سوئ كاملا الكتاب عاى حجر ابن الحاففل يقف ولم آحر، بتحقيق طح ثم بيروت، 
المهرة)إتحاف المس-ماةت موسوعته ق الجمح وأدخل الأخرئ، الزيادات وبعفن م الم

العشرة(.أطراف من المبتكرة يالفوايد 
المزلفينمن لغيره اب كتأحادي٠ثs مؤلفه فيه خئج كتاب كل الخحدُين• عند المستخرج )٢( 

فوقه،من أو سيخه ق معه اجتمع وربما الأول، المزلف طريق غير من لنفسه، انيد بام
أوأحدهما.الصحيحين علئ المستخرجات كتب وغالب 



النناِئ

بميوالإصاس)تاص،نناةائسمذ
تمال أحبرناأبي، ت قال بئدار، بن ثابمت، بن يحص أحبرنا • ممال راحده، مرة 

ي4را؛.الانناعيلؤ 2\يا بن أخني ي قال: أبوم أ-تينا 
اصانثص;اكان:الثطلي 

بمجالبنئاثئينالخائوداشس
ثنتهعى أبوداود )ورواه واحد: موضع ق المصنى ئال (، ٢٠)ت؛ 

قثاو:أثهزمح(،وسامحصم
رنالمروري محلي بن إبراهيم بن إمحاى واهويه لأبن ، )الئظ( ~٢ 

الاصبهافتحم أي طرح مذ واحي موُيع ل الجوزي ابذ رواْ ،، ٣٢٢٣٨
محئدبن عبداه عذ الغطريفي اشتن بن أحمد بن محمد أحمد أبي عذ 
به.زاهونه ابن عن شنزؤيه ابن 

ّا-)الةنث(،

ابنعن المحصنن، ابن شنخه طريق مذ الجوزي ابذ رواْ ٢(، ٤ ١ )ت، 
أييه؛؛؛.عن أحني، بن عداممه عذ المتيئ، عن المذما، 

فحق حجر ابن الحافظ منه استفاد وقد نعلم، فيما إلينا يصل لم الإسماعيلي مستخرج ( ١ ) 
الديبالاسم وسماه الإمحماعيالي، إلئ بإستاده ٤ ١ ص المفهرس العجم ق ورواه الباري، 
٤٠ ٠ صزا المشيحة ق ااقزويني الدين سراج الحافغل ذكرناه 

غيرمن حده علمي صحابي كل مرئيات فيه جمع كتاب كل وهوت مسند، جمع الم—انيد )٢( 
الحديث.فيه يتعلق الذي الموصؤع الغلرإلى 

حمةق وطع يعفه، وصلنا وفد راهويه، ابن عن سيرؤيه ابن طريق من روي ني المهذا )٣( 
المنورة،بالمدينة الإيمان دار عن وصدر البلوسى، الغفور عبد الدكتور بتحقيق مجلدات، 

بالقاهرة.التأصيل دار عن صدر محققة أحرئ طبعة طبع كما 
أبيه.ند مق عبداه زادها التي الأحاديث بعص أيضا الإستاد هذا وق ( ٤ ) 



ismwrni „
^^ءععسسههل21&اس1اااإل»س

الكتؤ; aJويثاو الك1تي، ثصر بن حنني ين عند محمد لأبى (، ثو )الئنس- ٤ 
تزاةا؛نامحزي،قاو:أنيط)تبمةمآ(،ؤضاكخيرا،، 

أبوأحبرثا ثال; الداودي، محمد بن عنداوحمن احترنا محال! همنص، ابن 
بنإبزاملم أحتزتا محال! الثز-صؤ،، حمويه بن أحمد بن ء1دالأوه محمد 
يه.عبد حدينا محال! حزيثر، 

ص؛نركَضادي)ت؟خ\(رم
مال!محمد، الحٍربن نعد أسانا محثالث ٠^١^^، الجوزي ا؛ن وواه 

دال!أحمد، حدساأبوينيم محال! \ذو0وو.( محمد بن أحرثاأبوسندمحمد 
.٢٣١الخارئينرأناطيهطش^حوتناأبرتكر:نخلأد، 

امينشانينضاكافصلأيىالثثاس اُ-)الننند(، 
الشرط ئومحش،دثال:أنيثا ي الئززي ابن ززاة ،  ٩٢ ٠٣)^،
الحافظ،أبويعم حدسا محال! المطئؤ، أبوسند أحترثا محال؛ محمد، ابن 

به.سمال بن الحس حدسا محال! حندال، أحمدبن بن محمد حدسا محال! 
لحم ابن  ٠٠١١٠كما حريم' بن لإبراهيم سمؤع الم هوالقدر المخمر ؤيقال! المنتخب هذا ( )١ 

تحريم بن إبراهيم ترجمة j ، ٤٣٨ / ١ التقيد j نقطة ابن ومال ،  ١٣ص؛ المفهرس العجم 
هوالمختمر أن عالئ يدل وهدا الخد(، مخمر بكتاب الكثى حميد بن عبد عن )حدث 

مرارا.ٍلع ومد لغيره، وليس لعبد 
لزوائده الهيثمي الحاظ أقرئ ولكن ومدطع، صغير، حزء سوئ إلناكاملا يمل م ل( ٢ ) 

وأدحلهمجلدين، j( وهومُلوع الحاريث،(، ند مزوائد عن الباحث، )بغية الوسوم؛ كتابه 
وكدللثجالعثرة(، اّنيد الهرة؛زوائل. الخيرة رإتحاف موموعته ل اليوصيري الحاخغل 

الثمانية(.المانيد بزوائد العالية )الطالي، الفخمةت معلمته ق الحافظ أدحاله 
الحافظرب ومد ت غلت، مرتب(، )وهوغير ت ١ ٣ ٤ ص الفهرس العجم ل حجر ابن فال )٣( 

الحارث(.مسند زوائد عن ااباحنا )بغية سماه! كتاب، ق زوائده وحري اله؛ثمي، 
اّنيدبزوالي العالية الطالب، ل حجر ابن الحافغل ألحل وماا٠ المسند، هاوا إلينا يمل لم ( ٤ ) 

منه.يعص علن ونفا  ١٠الثماب 



الدنا.أ

ابنبم)ائ(،شمسينمحل 
الرؤيايي•عن قاكي، ان عن اللألكائ، الخام أبي طريق مذ ^٠ ٣١

اكصامقجنمر بن تلامه بن ئحثد مداش لأبي الئهام(، )منني ٨- 
محمداثأنا ث هماو ق \د>نوؤأ ابن زواه (رى،  ٤٥٤المصري)ت 

به.العصامؤ أبوعداض أح؛رثا ت ثاو اهاري، عدالتاقي ابذ 
اثنص:اكاث:

الدارمتيالخفل بن pدالئختن بن عيداض ثئئد لأبي ١^١^(، )ئس - ١ 
\؛زتن\قال: الخززي، ابن ززاة يم 00)ت الثثزئئدي اشيمئ 

نعيس آحرنا قال: أعيذ، ان اح؛ردا ئال• الداودي، أح؛رزا قال؛ عبدالأول، 

ثلاثق وطح ناتصسا، المسند هذا إلما وصل )١( 
المصنفوصعه ساب كتالكتاب وأصل المعروف، المسانيد بمنهج علاقة لا المسند هذا ( ٢ ) 

هذهوجعل والأمثال، والخواشفل الوصايا ق الأحاديث يعفى قيه جمع )الشهاب( ت باسم 
يعجوالكتاب الأحاديث،، هذه فأسند المسند كتاب صنم، ثم إمناد، بدون الأحاديث، 
الملامةنال الملتقط(، )الدر كتا؛هت ق الصغاق تعقبه وند والوصرعة، الضعيفة ؛الأحايين، 

^كرالخلتقهلفيمحالخلطوض
الصغاقالحسن ثمن محمد بن الحسن الفضل أيي الدين رصي الملامة الشخ إملاء اللعط، 

الخوصؤعمن )النجم( و )الشهاب(، كتابي ل ما جمح على وهويحتوي اللغوي، السري 
طبعةومنها مرارا، طع الصغاي وكتاب ت قلت، الموصومة(، الأحايين، من ذلالثا وعير 

حالم،،الرحمن عبد ئجم الدكتور الحقق أخينا بتحقيق 
المشرفةالمنة كتّتج مشهور لمان المستهلرنة الرسالة ق الكتاق جعفر بن محمد الملامة قال )٣( 

الفقهيةالأبواب عالي المرتبة ااكتسإ الخحدتين اصطلاح ق هي )المستن ت ملخصه مجا  ٣٢١٠٠٣
لأنالموقوف مجن سيء فيها وليس آخرها، إلى والزكاة والصلاة والطهارة الإيمان مجن 

■■( • *ئءيا٠ ؤيسمى منة اصه0لآح^^م ق يسمؤي لا المومفا 
علىمجرتب هر بل بمسند ليس الدرارمي ني )ومت ١  ٨٩/ ١ الراوي ل السيوطي تال )٤( 

لكونبالمسند كتابه البخاري سمئ كما بالمسند تسميته اشتهر المرافئ؛ وقال . ٠ الأبواب. 
■■( ■ ■ مستده أح^ددثه 



ل1عصس
^دءه»و»إسءءءوسإسءءوصا

به.الدارمؤ ء1دالإحمن بن ء1الاش أبومحمد أحبرنا ت محال الئمنسي، عمر 
^^صاباق)تهبآ(^قلثُ

روئ)ومحي (! ١١١٦)رنم الحدث يند محمال واحدا، ئئا الجوزي ابن 
لمت4يصفر كال اقو رمول أف عمر ابن عن ياي حديث من أبوداود 
.منته ق الحديث وهذا أ.ن. والزعفران( بالورس 

ع١١(٣٨٥صنيينضنيني)ت
أحبريات محال عبدالحالق، بن عدالحى أحبرئا محثال؛ الجوزي، ابن رواه 

بممال:أختذصينهضين
به.الدازمحيإ صن بن ثي حلكا مال: بئزاف، 

،:ثالثمح١ت١٢الثتاجم الئاخ:الطلي 
مطيربن انوب ن أحمد بن نثماف الماس_، لأيي ^^( ١١)المعجم - ١ 

ساو:زاحد، ئنضح ي الخززي ابن نؤاة (، ٠٣٦ اليراف)ت اللخمئ 
أحبرثاأبوءاJدالئال: بالمدينة، الثوصة عدالواحدق معمرين حدسا 
وماطمةالثقل، بن أحمد بن وعندالصمد المظمر، بن أحمد بن محثد 

دال:رنيه، بن أبوبكر أح؛زدا دالوا: محمد، بنت وحمنة ع1_داه، يست، 
الطبرانأيه.أحبرئا 

بعفسبأا تدل امالتي الأحكام أحاديث بجمع مدا كتابه غالب ق الدارتطني الإمام (يهتم )١ 
الدارهطيالحسن أبو الإمام كتاب يفر وألفاظها، ْلرتها ، واحتلافوبيان الفقهاء، 

٢.ص٧٥ الرحيالي اطه صف، عبداف للدكتور العلمية وآثاره 
ثيوحه،أمماء على *رتبح الحديث مؤلفه فيه جمع كتاب كل > المحدثين عند المعجم ر٢( 

١I ٩ ٥ ص المفهرس المعجم ق حجر ابن قال غالبتا، الهجاء حروف، علن الرتيب، ويكون 
حروفعلن ا فيهالمثاخ يرتبا المعاجم أن إلا المعاجم، معتى ل وهي )المشيخايتإ 

المشيحاتXبخلاف أممائهم ق المعجم 



الدناّث

ابنالصيرل، علق محئدبن ن بنأحند ثحثد الغش لأبي )الشئ(، ٢- 
أ-؛صدايمصقال: الجزري ا؛ن زوا٥ ، ٢١١(٤  ٥٧ال؛عدادي)ت الآتنزس_تي 

■به ١لآبنوب"ي أحثي بن محمد أبوالحنين حدسا محال! الئاء، بن الحض ابن 
الرازيالثمان الحسين بن علي بن مندإسماعيل لأيي الئيؤخ(، )منجم ٣- 

منتربنحدسا I ثاو واحد، موصع ق الجزري ابن رواه ، ٢٢٠(٤ ٤ )تء 
تمحاو احمد، بن ئكز احبرثا محاوت والمقر، الثبر بص عدالزاحد؛الئزصة 

،.به١٣كتابه قي اJثاط الزاني نوتند أي 
الحامش:محيالأمسمر،،:الkالإج 

نؤاةا؛ن(رْ،، ٣٨٥لأنىاسنمح؛نمحامحش)ت
محالاتظثر، بس وعئز الأرموي، عمن بى محقي أح؛تدا _lji الج-ؤزي، 

^و:خئنمام،ينمحامحمحبه.
بابنالثنروف البغدادي، عثناذ بن أحمد بن عمز حمص لأبي )الأمحزاد(، ٢- 

بنأحمد أبوتند أحبرئا محثال؛ الجزري، ابن رواْ هح'آ(رآا، ثاهص)ين، 
بالرياض،صعود الملك جامعة عن وصدر حمادة، حن الدكورحاليل هيشا بتحقيق ٍلع )١( 

(^-٠١٤٢١.)

الإخوة.أحل. بدلك أمحري كما خاصة مكتبة ق محفوظة المعجم هدا من نسخة إلما وصلت )٢( 
ساصثستم،رداْاينسمنى٦م٣٩٦/٣س)٣( 

شيوحه.معجم ق صحي أبي إلئ عزاه 
لهايعرف، لا التي الأحاديث، تجمع الش الكتب، وهي الغراس-،، أيضا مئ وسمالأفراد، كتب، )٤( 

أومعلذ.صعيفة الأحايين، هده وغالب، واحد، إلأإصناد 
المقدسيطاهر بن معحمد الحاففل ورمه جزأين، ل طح الكتاب،، هذا من جزء ا وصلن)٥( 

خمسمجلداته.طعل (،ومد ٥٠٥المتوقصنة)
البد.ر.بدر الثمح يقنا صل. بتحقيق ًلح الخامس، الجزء وهو منه جزء وصلنا )٦( 



 __(Mimii

أخرناأبوI محال وناح، بن محمد اُتحرناأبوعلي نال• الرويؤ، محمد 
حصينثامحبم•

اكنبممالثادز:الطلي 

ياطئز()تْ-م>"،نثئاينالخزني
أنضئاأيومحمدبنغتدالتاهىالأار،ماواحدا،ثئال■أنحرئامحمد 

به.ال٠طثز ثامم حدسا مالت الزيامحتا، أبوحمص أحتردا مال! الجوهري، 
س(،شضمحانينسينك

قال:١^^، ابن  iryjص)ت0أح الشري اشزتدي 
دالتمحمدالت_مناي، أحمدبن أحننiL المديئ، علي بن أحبرنابمص 

محمدبن عثمان حدثنا  Iijiiالأباري، علي بن حدساأبوطاهرمحمد 
الثمن3نديبه.

الزانالئاص إبراهم بن عبدافه بن محئد يكر لأبي )العثلاشات(، - ٣ 

يلقيهما التلميد فيها يجل المصنف، ص نقل ما غراب تجمع التي الكتب هي الفوائد كتب ( ١ ) 
أوالغراب،أوانمان، أوالصحاح، العوالي، من إعا الثسخ حدث من ليختار الشخ، 

ممالش الموضوعات من وغيرها ممن، بلد ق أوئيوخ أوالأفراد، تخرجات، أوالم
عنهاولكنهاتفرق، الغراتب، الأحاديث، اختيار ق الأفراد كتب، •ع تشرك وهي الخحدئين، 

معينا.شيخا تخصن بأنيا 
—ه ١ ٤ ٢ ١ تة مؤبالرياض، الوحلن دار عن وصدر المنح، محمد بن ناصر بتحقيق يع ا ٢ ١ 

تيميةابن مكتبة عن وصدر الحويتي، إمححاق، أبي المحي>ث> صديقنا بتحقيق وهومطبؤع )٣( 
٣;صّاا٠ الفهرس العجم ل حجر ابن الحاففل وسماه ، ٢١٩ه"مابم  ١٤١٨ستة بالقاهرة 

المرفتدى(.بن عثمان حديث، من )حزء 



الدزاسئ

١^٠يآدو، ابن شيدة أخزاءٌامماثا ض ،، ١٢٣٥)ت؛ ١^١^، 
أبوحدسا ئاو! ■ء1دالواحد، بن محمد بن اممه مه أح؛ردا ساوت الج—نزي، 

ع1داشبن محمد حدساأبووكر ت ثاو ، ع1لأو بن محمد بن محمد طالب 
الئاؤبئ؛ه.

ينإبزامت؛ إمحاى أبي حديث، من العوالي(، ائب الم المنتحبه )الموائد ~ ٤ 
)الئزكثاث،(اأ،،١^ ض (، ٣٦٢)^،اشساثنري الئزم ئخم 

ز-محبى الجوزي ابن رواْ الدارمح،، ويحرج امحماء 
بنأبوطالب أحتتئا هال! الشتاى، الحصين بن الله هبه أحبرئا نال! و٠ 

به.المزكؤ محمد بن إبناهيلم أحبريا دالت عيلأف، 
العثاري،أحبرناأبوطال—، • مال الحريري، أحبرناأبوالثام أيضاI قال و٠ 

^^مح،قال:طشاصينممءكؤي4.قال:أ-تيئ 
م،الم أبي الخامحظ الئخ انتثاة اوائي(، الجنان الئاثماة )الفزائ ٥- 

مغروبأحمد؛>، اللوين عبيد تنروف لأبن ئوّ)تء٨٣( عمر ابن 

ابندار عن وصدر الهادى، مل أسعد كامل حلمي الدكتور تحقيق ا ومنهمرارا، ملمع )١( 
.٣١٩ ٩٧— ه ١ ٤ ١ ٧ ستة بالرياض، الجوزي 

١٤٢٥ستة الإسلامية، اليشار دار عن وصدر السلوم، فارس ين أحمد الدكتور بتحقيق طبع ( ر٢ 

 )Y"( الجامعةق صورة وعنها الظاهرية، المكتبة ق نسخة منه وتوحد مجخءلو٠لا، الكتاب زال ما
الخامس،الجزء صوئ منه وليس الشاملة، المكتبة ل نشر وقد المنورة، بالمدينة الإسلامية 

ينمحني بن يحين محئد أبي يخه شعن معروف ابن  Jijمن'الكتاب أحاديث وجميع 
سالتا،عشر نمانية منها صحيفة كل ق اللوحة، ونصف لوحايتج، حس ل ؤيفع صاعد، 

يخطتقريا 





الدتاّأ
^^وءصءءوص{ص1ءه^^ة

الهاشميبه.١^١^بنهمدالك -تدكا محال: الئلت، ابن 
الماضيالنخاملؤ إننايل بن الخز مداش لأبي )الأص ٢- 

)ت.سمرواْاينصين>ني

بنء1اوالنهاد_، ا أ-نينفقال: ، ٢١عنة؛ مهدي ابن رواية الأرل، لطري-راا٠ 
الصابؤمح،،محمد بن وعيي الصن، ئ عاصم أحثرنا مال؛ المارك، 

أح؛زنامالوا؛ العطار، الحض بتت وماطمة محاذ، ابي بن وأبوالعثائ، 
إنناعلبن الحنين أبوعنداش ا حدثنقاذ•' مهدي، ين أبوعمر 
لأ•المحاملؤ 

عالسأأبومحمدأح؛زداه مماو،ت ، ٢١٢١٧التح ابن رواية الئاف، لطربن( ا٠ 
التطر،بمن احند بن ئصز أحبتدا مال،؛ المقرئ، عيي بن عبداش 

بنالص_ين حدكا مال؛ الئؤدُث،، ^ ٥١محي بن عتداش أح؛تدا مال؛ 
يلبه.إننا 

الثماكبابن المموف، الدهاق، أحني بن عمرومحاذ لأبي )الأمالي( ٣" 
■ءبدالوهاد_،احترنا ممال؛ روايات، ازبع الجوزي ابن مته روئ ؛ّآ(لاآا، )٤ 

بىأحترناأبوعمن مال؛ الحثن، بن عاصم ا أحبرنمال؛ المارك، ابن 
به.الدماق أحمد بن عثتان حدقا مال؛ مهدي، 

محةالزائر، دار عن وصدر اف، رحمه لْي الالمجيد عبد حمدى الشيخ بتحقتق بع  ٢١١

١هد.٤ ١ ٢ سة الأردن، ل الإسلامية المكبة عن وصدر المسي، تحمثؤ،!^١٠٣ طع  ٢١٢١
وتدل أحزاء وهي مخطوطة، رالتؤ ما أيضا)الفوائد( من وتالماك، أمالي )٣( 

الفتن،كتابه وأحرجته،ع إسحاق، بن حبل لحديث، وهوروايته التاسع الجزء آحرجتا 
توفيقه.علن ا؛ه والحمد م، ١  ٩٩٨.—٠١٤١٩سة بيرودت٠ ق الإصلأمبة الثائر دار وصدرعن 



^^ءءهلحثعثءءٍنءنءئ
التعداديعيس بن إنناعيل أحمدبن محمدبن الحنين لأبي )الأهالي(، - ٤ 

أحمدبى ١^ هة ا أح؛زنهماوت الجنزي، ابن رواه )تم\حآ(أا،، الواعظ 
أحمدن محمد ا أح؛زنI قاو العشاري علي بن محمد أحبرنا الحريري، 

به.معول س ان 

الفدائيالعثاس بن ع؛دالثحمن بن محمد طاهر لأبي )المحكيات،(، ٥- 
بمفسائتمن ومحي طاهر، لأبي أمالي وهي v(؛^،  ٩٣المحلص،)'-;!،

طث3،تأربع من الجوزي ابن زؤام محوائدها، بمص النخدنن 

أبوأحبرثا ثاوت البناء، بن أحمد بن تعيد أحبرثا مال،ت الأوو، نمري—ق ا٠ 
به.المحلص أبوطاهر أحبريا ثال؛ البمري، بن أحمد ن علي الخام 

'ءاإيآاءّّماط(ينأ"تحئللطربمح،الئاف،ئالفمونجعواجب•أجترياا٠ 
وأبوالقور، بن وأبوالخش ١^^؛، أبوصر أحبريا ت محاو السمرمحندي، 

المحلص.طاهر أبو أحبرئا قالوات البسري، ن الماس٠إ 
ماو!أحمد، ن موهوب أحترنا واحدت موصع ق يال، اكالث،، لطريق ا ٠

ع1دالؤخثنين ئثئد أ-محترئا ؛ قاو البم-ري، بن أحمد بن علي أحبرئا 
الئخلصبم.

الحريري،أحمد ن اه هنة أحتزنا واحدت موضع ق قال ١^١^، لطويق ا٠ 
ع1دالثحمنن محمد أحتزنا هال؛ العثاري، علي ن محمد أحبرنا دال،ت 

المحكتبي؛ه.

.٢٠٢٠٠٢ه— ١٤٢٣منة يرون ق الثائرالإسلامية دار عن وصدر بتحقيقي، طح ، )١ 
الإسلاميةوالشؤون الأوقاف وزارة عن وصدر جرار، الدين معل نبيل الأستاذ بتحقيق طح )٢، 

.آم.لدولةقطر،سةا'آةاه-ا/>



Jikjl،الآخزائ؛
،٢٢١(١ ٥ )تااُ المبم_ري أبي بن نعيد الضر لأبي )اوث1اسك،(، — ١ 

أحبرثاأحمداوت ئأحمد، بن إنسماحمل أ-نيدا ; _lji\ليمووتي، ابن رواة 
القاصي،لكمل بن بنتاأحمد المح أم أ-حبرسآ  I،jl^القور، بن محمد ا؛ن 

يحصبن محمد أحبرثا دالت اتصلأتؤ، إنماعل بن محمد أ-نيدأ مالن! 
به.تعيد حدسا مال،؛ ء1دالأعفي، حدسا ماو(ت المطعؤ 

الأصاريالمثكتء بن عبدافه بن محمد عنداض لأبى الآئصابىى(، )حرء ٢- 
ءثاو:أهاخدذازاحدآ، \ض ابمرى)ت،هآآ^،،تنئثُاين 

ماJ،:اتزنكؤ، عنز بن أ-نينا مال: عداتاهي، بن ثحئد أبوبكر 
خدك؛: Jliاص،حوئأتوسيننامج،هاو:خدثناأثوىإ

به.الأدصاري عداش بن محمد 
المرمي،عمر بن حممي بن محمد بن اش وهوعثد عاش_4(، ابن )ئنسحه ٣- 

عداشالماصم لأبي ٢(،  ٢٨١٠)^وبالعبمي عائشه، بابن المعروف الكمي، 

بنعدالصثد أخيرثا ت قال المزار، أبوتتصور اخبرثا ت لمال واحد، نوصع 
الصحابةمن واحد رجل عن المرؤية الأحاديث اامحدينتجمع اصطلاح ل الحيض الجزء )١( 

فيه،يصنفون حزئأ مطالن الجامع صفة ل الثمانية المهلالب من يختارون وتد بعدهم، أومحن 
٠٨٦ص الكتان للعلامة المشرفة السنة كتب مشهور ليان المستطرفة الرسالة يتغلرت 

الجزءوصلنا وند أحزاء، ثلاثة ق ويقع الحديثة، المصنفات أوائل من المامك كتاب )٢( 
عنوصدر ونشرته، حلمته أن وتوفيقه الله فضل ومن الظاهرية، المكتبة ل مجحفوحل الأول، 

٢٢٠—٠٥١٤٢١سة بيروت، ق الإسلامية البشاتر دار  ٠ ٠.
بالرياض-الملف أصواء مكتبة عن وصدر المعدل، محمد الحميد عبد مسعد بتحقيق طح )٣( 
ويقعسعود، بن محمد الإمام جامعة مكتبة ق نسخة منه مخطوطا، زال ما هدا العيشي جزء )٤( 

ورقة.عشرة ح سق 



^ّسسسسسسسسج^^^^
اطوعسي حدسا مال؛ ال؛عؤي، حدسا محال! حنانه، انن أ-صريا ءالت المأمون، 

النتيهُإنناد؛إلئوأحلأق خثاف بن الشح مذزيؤ،أبي ونواةأيضآ 
الإمحلأ•البمويم(

)تلإ'*الإ(راا،ننئتاين
عئة.١^^( طريق مذ الجوزي 

لأبيجعمرمحمدبنتلبماوبنحيبالأندىالمص1صتي،ْ~رجرءلوين(، 
Iئماو نزاصع، يلاثة ق اتجوزي ابن زواه ، ٤٢٢٢٢ ٥ )ت بلوين \ذتتتوي 

بذأحبزئاأبوالمايّم دال،ت اا1عدادي، محمد بن أبوثنيأحمد أح؛تدا 
بذوأبومحس البراثي، الئمصل المقل وأبو ١^١^،، وأبوبكر منيم، 
الأبهري،المرويان نذ أبوجغمر أحبرثا قالوات ماجة، بذ وأبوبكر نياد، 

يه.لويذ حدسا ماوت الحروري، إبرامم بن محمد أحبريا قال• 
النودبالندادي العليي علئ لأبي عزفه(، بن الحنن )جزء ٦- 

أحبرئاأبوت قال، واحدأ، موضعنا الجوزي ابن منة روئ ، ٢٣٢٢ ٥٧)^،
عمنأبو أحتزئا دال،ت ثايت، بن أبوبكر الحافظ أحبرثا هال! المزار، متصور 

الحنذحدثنا دال،ت الصمار، محمد بن إنماعيل أحبرئا عادت مهدتم(، ابن 
انذمفةَ؛ه•

الدكورتحقيق ٢(، ٠ • )٢ سة عثر الحائي العدد ل بدبي الأحمدية مجلة ق يع ( ١ ر 
الكييسي.شاكر عدالعزيز 

سنةيايرياصن اللف أصواء مكتبة عن وصدر السعدق، الحميد عبد بن مسعد بتحقيق طبع ( ٢ ر 

الأنمسدار عن وصدر الفريوالي، الجبار عبئ بن الرحمن عبل الدكتور صديقنا بتحقثق طبع )٣( 
م.١  ٩٨٥~ ه ١ ٤ ٠ ٦ سنة بالكويت، 





^^سسسسسسء^^
سالنزمعناثثاجيم

بنهمداض الثابم لأيي (، YY'Y_)'الثتزق خاس بن هدبه )خدبمث - ١ ١ 
ث١^^ ابن ثُ مل مأ(اا،، )تَا١ البموي بن ئخثد 
المديئ،علي ن نيمحى العاصي، محمد ن عنداض أحبرئا صال؛ واحدآ، 

حوكائاو: ج، ابن أي ثاو: ١^^، بن أبوالخن-ين أي ئالأ: 
يه.هدية -حدسا قال: الثعوي، 

١لذ١بالفذيآ امحي المابم بي حلف، بن الهثم ن بذر )حدنث، - ١ ٢ 
تنم أتأنا ممال: خدشازاحدأ، الخززي ابن مه ص ج ١ ٧ )ت 

علي،بن محس قال:أحيردا ١^٠^، بن نن أبوالصّأحترثا قال: عداش، 
يه.الهق، ن بور حدسا ئال: 

بعدالتمار()ت، بكرالةأنإواؤلإأ أنجب ، jl^pبن ري الث_بن محمد )جرء - ١ ٣ 
نسعيد أحتزثا ممال: حديثين، الجوزي ان منه روئ (؛^، ٠Y'Y سة 

عمنن أحبريامحمد قال: أحبرئاأبوثصر\لوأوبئ، قال: القاء، أحمدبن 
به.الثري ن محمد أحبرثا قال: الوراق، 

جزاين،j يقع وذكرأنه ، ٣٧٦الإنادص -,ذاوروا0 المفهرس، المعجم حجرj ابن )١(ذمْ 
الظاهرية.المكية ق محفوظ الأول، الجزء وصلنا وند 

محسةبالرياصن العسكان مكتبة عن وصدر تكالة، عمر زياد محمد الشيخ بتحقيق طبع ا ٢ ) 
(٢٠ ٠١.)

الإسلامتارح ق الذمي ويرحمه ، ٢  ٦٣م بغداد تاريخ ق البغدادي الخطيب ذكره )٣( 
 /Uأعلامير حمق الذهبي ذكره وحنوه يورحه(، ولم الخليب، ذكره )كذا فقال: ، ٣٩٦

الصارمj ادى الهعبد ابن ونال ، ١  Y٣٥/ التقييد ذيل ق والقاسي ، ١٧٦آآ/النبلاء 
بروايةوهومعروف الجزء، صاحب، التمار ري البن محمد )أبوبكر : ٧٢ص المتكئ 
والوصوعامن،(.المناكير 



\ص

بناليختري بن عنرو بن ئخثد جنمر م البمئري(، ابن )حديث 
١^؛،،آبن ززاة \ذئذ/)تا،صلا؛، الي1ادي ئالبماف بن ثدرك 
أحمدطاهرمحمدبن أبي عى ياصر، بن محمد أتاناأبوالمصل ت قال 

بنحدساأبوجعمرمحمد هالت بشزال، بن الحتسن أبي عن محبماس، ا؛ن 
عمروبه.

مْم, بنالخام بن المحن أحثيبن بن أحثيمم لأبي الغهلرف(، رجرء " ١ ٥ 
قال;الجوزي ابن وواه الجنجان_تي)ت¥يّآ(رى، الغطرف بن الثري 
طاهربنأحترثا ئالأ! عندالتاقي، بن ومحمد محمد، بن اش مه أح؛ردا 
به.الغطريفث أبوأحمد أ-تصردا ت مال الط؛ري، عيداش 

الدماق،ع4داش بن محمد الحنين لأبي بيمي(، آم ابن رحي"بث " ١٦
مذالجوزي ابذ منها ووظ ، ٩٣٩٠رن يى بابنأبج، المعروف 

طئ3،تثلاثة 

أبوجعقرأح؛رثا ماوت المديئ، علق بن يحي أحبرئا ت محال الأول، لطريق، ا٠ 
ابناكروفج الدياؤ،، عنداض بن محمد حدسا دال،ت المنيمة، ابن 

أنم،ممح،بم•

جعفرأيي مصنفات فيه ت)مجمؤع م ياموطبعت البحري، ابن مؤلفات يعص وصيتا وقد )١( 
قالأملامية الثار دار عن وصدرت جرار، الدين سعد نبيل السيخ بتحقيق البحتري(، ابن 

٣٢٠-—٥١٤٢٢ستة بيروت  ٠١.
الإسلاميةالبشائر دار عن وصدر مختلفة، حتلية نسخ حمس على بتحقيقه الجزء هدا حدمت ، ٢ ر 

وقيمه.مي ف والصد ، ١٩٩١^ ١٤١١^سنة يروت، بل 
الدقاق(ميمي أحي ابن ت)فوائد م ياموطبعتا متمي، أحي ابن لقالتا مؤ يعص وصلتا وقد )٣( 

—ه ١ ٤ ٢ ٦ بالرياض، المالفط أصواء دار عن وصدر جرار، الدين سعد نبيل الشيخ بتحقيق 
٢٠٢٠ ٠٥.



ا11هإص

أبوحيى قال: الغء، بن التنن بس جى أ-نينا ثال: الثاني، لطربمى ا ٠
بنعداممب محمدبى أح؛تدا ئاوت أحمدالآسوس_ؤ، محمدبن الحثنن 

ضض(به•

ثال:ئل:محنامثصينساص، لطر.سهث ا٠ 
بنأبوالحنين أحبريا ت قال الحنإن، بن محمد أبوينش القاصي حدسا 

أ:؛ًيضبم•
قنييعمرالثمن أحمدبن بن إسماعيل الماسم أبي حديث من سنده )ماقرب " ١٧

عنه.الجزء روئ ،، الجززي١١ابن وهوشيح (، ٥٣٦)ت١^١٥^( 
،:٢١٥يةِسكذلأئل اسث 

الدئنريقيه بن منيم بن ع4داش محثد لأبي السوة(، )أملام - ١ 
قال:بنتي؛نبمار، أثاس:دني سال: الجوزي ائ نزاث 

فش،بن المحنن بن محمد بى على أبوالحتن أي قال؛ أبي، أ■محنا 
JlJ :، حدسيقال: الآح_ئي، هارول بن أحمد بن عمر أبوحفص حدون_ا

حدثناأبوقال: بكيرالتميمي، محمدبن احمدبن بن افه عبيد أبوالماص—، 
^مدساشينمنب،ينيب4.

السنةمكتة عن وصدر الندى، مطح أبي فيض بن الغفار عبد بن اض عطاء بننحمق يع )١( 
,٣١٩٩٤■—٥١٤١٤محسة بالقاهرة، 

عليهالكريم رمح—وله تعالئ اف أكرم ما ص المرة ودلائل العلامجة، وهي دلالة، جمع ١لملأنل ، ٢١
نبيهتعالئ الله أكرم فإن التحدى، ثرط غير من نبوته صدق عالي يدل مما واللام الصلاة 

أعم،والدليل وحموص، عموم مينهما المعجزة، فهي التحدي سيل معجزعلن بأمر 
النوة.دلأتل ل ا ألفمن يلحنله فلم بينهما الفرق هذا ومع أحص، والعجزة 

للغاية.سيء وحمله الظاهرية، المكنة ل محفوظ الأول، الجزء منه )"؟(وصل 









ء

أحمدبن محمد مداض احبرثاأبو ، محال ، أحبرياأبوتكرالحطتب •' محال 
د1ل!يجاى، محمد بن عتداف أبومحمد أحثريا ت محال الأصتهانأ، 

به•إياس أبى ئ حدكاآدم ت مال العملي، بى!أرامم عبمى أ-ئجريا 
ينسينذلامحاضادي

ابنعن المحن، ابن ئيخه زيق مذ الجوزي ابذ رواة ،، ٤١٢٢ ١ زن 
أبيه.عن بنأحمد، عداش عذ المطيعي، عن الميم،، 

المؤدد-،عبيد بن محمد بن عداش الدنيا أبي ين تكر لأبي اا'ؤت،(، )الثغاث٣" 
أتيناقال: ابن مئة ص )ت\\ح البمدادي المزثئ 

مالأتعثماف، ابى اننا ومحمد احمد، أحبرثا د-الت أحمد، بن إسماعيل 
أبوبكرحدسآ هالأ صفوال، ا؛ن حدسا مالأ بئ«زال، بن أبوالحث1ن حدسا 

به•المربى 

المؤدبعبيد بن محمد بن عبداش الدنيا أبي بن تكر لأي الأمل(، )محر ~ ٤ 
أ-تيناقال: ١^^'، ابن مئة ذذئ ، ٩٢٨١)ت الغوادي المنشئ 

عئدالنهارت،بن اش رزى أأصنا محال: الث_ننهئدي، أحثي بن إنناعيل 
بزيه،بن أبوجعمر أحبرنا محال• اداف، ث—بن أبوعلي أحبرنا محال؛ اشيبي، 

•به القرشي أبوبكر أحبرنا محال• 

أنأمال واف مخطوطاته، من إليه وصيت، ما بتحقيق وقدحدعته هرارا، منه المنتقى طبع ( ١ ) 
عليها.ومحقت التي المخهلوطاتا ق النقص تكمل كاملة خطية سخة علئ ليحصول يوفقني 

سنةبثروت، ق الثقافية الكتب، ة مجومحعن وصدر علما، أحمد القادر عبد بتحقيق طبع ( ٢ ر 

ه١ ٤ ١ ٧ ستة بيرويتج، ق حرم ابن دار عن وصدر يوسفظ، رمضان خير محمد بتحقيق طح )٣( 
-٢١٩٩٧.



اكنا.ئ

تياشِينسينشالئؤشلأبيم!نأبياف ه-)الفكث(، 
1نينانوئثُابن٣؛،،قاو:الهمش-تياش1ادي

بنالحنتن بى علي أحبرئا محال؛ الماوزدي، المصن محمدبى أبوعالت، 
تالمال،بن أحمد •حاوسا ت قال أحمد، بن الحس أحترJا هال! التواو، ايوب، 
يه.محمد بن عنداف حدسا قال! 

الئودُب،عبئي بن محمد بن عبداش الدنيا أبي بن بكر لأبي )المنور(، ٦" 
أثأناأبواكا.م(^^،تزاة١؛,؛١^؛،،ممال: YA١)ت\لئنجقالبجدادي 

دونت،،بن أبوع1دال؛ه أحزئا قال: الحثاط، ابوبكر أحرثا قال: الحريري، 
به.القزشؤ أبوبكر أحبرثا قال: صفواف، بن ابوعلي أنمريا مال• 

١^^مد ن مممد 
أحتثاممال: واحدأ، حدسا الجوزي ابن مئه روئ ، ٢٣١(٢٨١)ين،البئدادي 

أبوالصسنحدثنا ض•' ، ^١٥١أح؛ردا مالأت وعليبىأبيعمر، ابنثاصر، 
به.١^٢٠ أبوتكر ^^١ قال: ، ٧١٣ا؛ن حJدا قال: ا؛نبئنال، 

المودد-،امي• بن محمد بن مداش الدنيا أبي بن بكر لأبي )الصئست،(، ٨" 

محمنةالكويت، ق الإسلامي المكتب عن وصدر البدر، بدر الشيح صديقنا بتحقيق طبع ( ١ ) 

ه١ ٤ ٢ ٠ محنة الأثرية، الغرباء مكتبة عن وصدر العمود، سكلؤع محمد طارق بتحقتق طبع )٢( 

أبيابن طريق من الجوري ابن رواه الذي والحديث نعلم، فيما الكتاب هذا إلينا يصل )ّم(لم 
حديثوهوآحر عليه، صلى لمن افّ رسول شفاعة ل ثابت بن روض حديث هو الدنيا 

الإملاءعجالة كتاب ق القييباي الحفي الدين برهان الدنيا أبي لابن عراه ومحي لكتاب، ال 
.٦ ٠ ١ ٤/ للمندري والترهيب الترغيب كتاب علئ 



^سسسسسسسه^^
أبوأي قال: اليززي، ابن ززاة ارآ(را،، ١ )ت اتيدادي \ض 
علقبن أحمد أبومحمد أح؛زوا محال: حننوف، بن محمد بن على الحس—ن 
بنالحث__ن بن الحن_ن أبواأماس_م صي 5^1 ١ أحبرJا قال: عثما0، ا؛نأبي 
بنخدشاأئوثكرمدان قال: ءثتيا0، بن الشن أنحتنا قال: القدر، 

به.القزشث محمد 

محيبن محمد بن الدنثا أبي بكربن لأر الدغؤ؛(، )تجابى كتاب - ٩ 
اختناقال: ص،، ا؛ن ذذ\1 )ت الهادي \ض الئودب 
ينطراد أحبرثا محالأ: الحافظ، ئاصر ين ومحمد الممرئ، على بن عتدافه 
بنال>سإن هال: بن؛L>^^^، محمد ين على أح؛زدا 1\وأ.' محمد، 
به.المزشؤ محمد بن عندافه حدسا قال: صنواف، 

ذذص.ا-)الدناغ(، 
أحمد،ين عثمان حدسا قال: مّمعول، ابن إلن بإسناده واحد موصع 

^؛،به.١١١^١^٢ بن Jناإنخايى ح: 
القاصيابزاء بن أحمد بن محقي الحض لآ؛ى الزهد(، ق )الؤوص_ه - ١ ١ 

أنيناقال: نحرآزاحدأ، الخززي تنئَلأابن Y(>؛،، ٩ ١ )ت اضJادي 
قالعربي الكتاب دار عن وصدر لحويني، ١ إمحاق أبي المحدمحث، صديقنا بتحقيق طع )١( 

.١٤١٠محنة بيروت، 

قالثقافية الكتب مومحسمة عن وصدر حمدان، زياد الشيح بتحقيق حليعة ومنها مرارا، )آ(طع 
سنةمأاأاه-موبمام.بيروت، 

بنأحمد ابن ان عثمعمرو أبي ؤلربق «_ YAXالمفهرس»_المعجم ل حجر ابن )ّآ(رواه 
الديباج.ق الخلي رواه الجوزي ابن ؤلريفه من رواه الذي والحدث به، الخلي عن السماك 

إلئبه نالجوزي ابن رواه الدى والنص ، ٢٤٠ص المشيحة ل حير ابن رواه الكتاب هذا ( ٤ ) 
.٨٧ص التوابين كتاب ق المقدسي قدامة ابن اس^ الراء ابن 





^^أءءأءهل21ءصأصأصعءهس

ؤإجماعوالثق اتجاب صن والجثاعة الثق أقل اعتقاد أضوو م-)شزخ 
بنالحس بن اض هته القام لأبي بمدهم(، ومي والتابعص الصحابة 

ابنززاة ،، (٤١١ ١ )ذ اللألكانئ، الئافؤ اوازي ١^؛، ئثئور 
تقال التزاو، على بن اممه سعد أبوالتركات أحتريا ممال! الجوزي، 

س،قال:آنحرنابُاشئص
الئريالأهاتي؛ه.

الأصثهافأخمد بن عنداض بن أحني نعت، لأبي الجثة(، )بثه - ٤ 
أبوأحمدحدسا سال! واحدأ، حدسا الجزري ابن منة روئ ، ٢٢١( ٠٤٣ رن 

أحبرياقال؛ أحمد، بن الحس أبوعلي أحبريا قال؛ عبدالزاحد، بن معمر 
به.نعم أبو 
القرآن؛^^غثثزارئةينم،هموظوم الئحئ 

الكسي،يصر بن حميد بن عبد وهوأبومحمد حقني(، بن عند )مسيث - ١ 
^ijjL بمائالخززيفيئزبج،قال؛؛^

ثاو؛المقل، بس علؤ أحتثنا قال؛ العامري، حبيب أبوبكربى أحآرئا 
قال؛حمويه، بن أحمد بن عندافه أحتزثا قال؛ عندالصمد، ابن أحتزئا 

به.عبد حدسا قال؛ حزم، بن إبراهيم حدسا 
منهالرياض، ل ية دار ص وصدر الغامدى، حمدان بن سعد بن أحمد بتحقيق طبع )١( 

.٢٢٠ما'ا؛اه-مآ• 
ه. ١٤٠٦نة بدمشق، لازاثا المأمون دار عن وصدر اش، عيد رصا علي بتحقيق طيع )٢( 
-"٥١٤٢٥نة بيروت، ق حزم ابن دار عن ير ومسالعرف، بنيه مخلف بتحقيق طبع )٣( 

منالثاق المجلد ق حاتم أبي ابن تفسير ية حاثعلى صغيرة قطعة المهلبؤع وهدا ، ٠٢٢ ٠ ٤ 
نعلم.فيما مفقود وأصله والماء، عمران آل مورق ير نف
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الزجاجنهل بن الثري بن لآبيسيىإيرابا ؤاغزابة(، المزآن )منان ٢- 
واحدأ.ثمحا الجوزي ابن منه مل 'آ(لا،، ١ )ت١ 

عليبن محمد بن أحمد بن علئ الحض لأبي المنآن(، روو )أساب ٣- 
نئا؛ ٣١ابن مئهُ ززئ ، ٢٢١(٤ الئافعئ)صاُ اليثاثوري ١^١^"؛( 
الحسنبن محمد أحبرثا ت قال حبيب، بن أبوتكر أح؛توا هنال(.' واحدآ، 

به.التحا؛وري أحمد ؛ jjعلي أحبريا ت قال الطوبي، 
١^١■؟،;ؤثب من تواودة الئامزت الثمئ، 

كاتبالتئدادي، منع بن تند ين محثد عنداف لأبي الخزئ(، )الثمات — ١ 
أنزايمن تشن الخادي ١□^، ي الخززي ابن قال (^ ٠yr الزاهدي)ت 

الئماتكتانم، تندق بن يكزمحمد اممه.ت)وقد زترل عش الوفود ذكر 
لة(.تندعىأنساخ محمدبن موصعآحرت)زواه ق وقال وهدأ(، تتعين 
طربمتن•بن الجوزي ابن وواْ الطقات وكتاب 

أحثرثات قال عيالنائى، بن محمد أبوبكر اح؛زئا قال! الأول، لطريق ا٠ 
—ه ١ ٤ ٠ ٨ ضة يرون، ل الكتب عالم عن وصدر عبدءشلي، الجليل عبد بمحقيق ٍلع )١( 

٣١٩٨٨.
طعتهوصدر اش، صقررحمه أحمد السيد العلامة أستاذنا طعة وأحولها مرارا، بع )٢( 

. ١٣٨٩سنة بالقاهرة ااجال.يان دار عن الأولئ 
والفتوحوالسير عالمابالمعاني كان العلامة، الأحبارى واني بن عمر بن محمد هوت الواندى )٣( 

التبلأءأعلام صم ق نقال منهجه الJهي . انممالوند حديثه، لايقبل الحديث، ق صعيفح لكنه 
لدللث،،فاطرحوه بالدرالثمين، والخرز مين، بالالغث، وحانمل فأوعئ، )حمع ! ٤٠٤و/ 

الواقديأن تقرر وقد .■ • وأخارهم• الصحابة وأيام المغازي ل عنه يتغى فلا هدا وْع 
فلاالفراممى ق أما احتنجاج، عير من أثاره ونورد والتارخ، الغزوايت، ق إليه يحتاج صعيف، 

يدكر"*،*أن ينبغي 
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حيويه،بن أبومحمد أح؛ردا قال; الجوهري، علي بن الحس أبومحمد 
محمدحدسا قال; العه، ابن حدثنا ت هال مموف_،، بن أحمد أحثرئا هال; 

ا؛نسندبم.

أحبرثات هاو عدالياني، بن ثحمل- أبوبكر أحيرثسا ت هال اكانيت لطريق ا ٠
حثويه،بن محمد أبو أح؛زدا ت هاو الجوهري، علي بن الحس أبومحمد 

تهال أتانه، أبي ين الحاوث، أحثرثا هال; مموذ،، بن أح؛رئاأحمد ت هاو 
،.يه١١نعد بن محمد أنمريا 

الثحاويإبراهيم بن إنماعتل بن محمد عداض لأبي التكتيؤ(، )التاريح ٢- 
راو*عش الحك، 3، واحدأ لصا الجوزي ابن منة ثمل ٢(، ٥ )تآُ 

المنويالقارسؤ شاف بن ينقونم، يوسم، /دأبي وااتأرخ(، )المنره ٣— 
صذالجوزي اثى رواْ 

أتيناهاJ: اشزهئدي، إنناءيلبنأخثد هاَل:لطريق١^، ا٠ 
بنالحنين بن محئد أح؛تناأبوالثمنين هال،! الطتري، اض هنة بن محثد 

يعقوبحدسا هال(! دزنتويه، بن جعفر بن عداطه أحتزنا هال،! المصل، 
ا؛نئمثال؛ه.

الإيهقي،أحأرداأ؛وم هال،! المصل، ين محمد أسانا هال،! الثاني، لطريق ا٠ 
بنجنمر بى ع1داش أحردا هالا! العطار، الحننن بن محمد أح؛تدا هال،! 

يه.دزنتزيه 

شيوحه.عن الحارث رواية من زيادات وردت الإستاد وبمدا ( )١ 
j،الرسالة مؤسسة عن الثانية طعته وصدرق العمري، أكرم العلامة أساذنا بتحقيق طبع )٢( 

الأول،.المجلل. نقص وفيه مجلدات، ثلاث ل ومحاور م، ١  ١٩٨ ه-  ١٤٠١سنة بيروت، 
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رواة.عيق مق 

\و>ن-يمالإاعدي بن همداف أحني لأبي الإباوه صتماء ق )الكامل - ٥ 
طريقين-من الجوزي ابن وواْ )تها"؟(أى، 

أهاإن-ثاءيلبنك،ثال:أنحرناإنثاعيلبن: Jliلطر.زالأئو ا ٠
به.عدي حدساأبوأحندن ت ثال يومض، بن حنزة أحرثا I مال منعية، 

تمال حسرول، بن ع1دالتلالث، بن محمد أ-صريا داو(ت الثاني، لطريق ا ٠
حدسات هال، يوثق، ن حنزة أحرثا دالأ منتدة، ن إنناحمل أحرثا 

٠يه عدى ين أحمد أبو 

الأصهافأحني بن عداف بن أختي يتيم لأبي اثحاخ(، )متريه ٦- 
أبيمولاة بثويبة واحدأيتتلى ثئا الجوزي ابن مئة ثمل ، ٢٣١( ٠٤٣ )محت، 

انهالع^ةاء بمص حض الآصثه—ازأت أبووت1، مال، هن. )يل ممالت لهّ_،، 
امحبمو،إنلأَئا(.

وذكرمحييها، وأحبار الثلأم مديته رياؤح النتش؛ تذد.اد(، )ثاؤح ٧— 
بنعلي بن بكرأص لأبي وواوديها،، عيرآهلها العلئاءمن من هثانها 

الد،رحمه اوسافي المجيد عبد حمدى الشيح حققها الي هي له طعة وأخضل مرارا، طح )١( 
•محنة يالرياخى، دارالصبي وصدرعن 

م ١٤١٥سنة بيروت، ل الفكر دار طيعة ومنها مرارا، طع ، ٢ أ 
١٤١٩محنة بالرياض، للنشر الوطن دار عن وصدر العرازي، يوصفإ بن عادل بتحقيق طح رى 

علما.تحقيقح تحقيق إلئ بحاحة الكتاب ومازال ، ٢١٩ ٩٨— ه
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u^l،نناْابنالخززي،فقال: ٢١١فالخفت،البمدادي)ت^٤(
بنأبوبكرأحثي _ا أ-نيو(! jLsالمزار، محمد بن عإالالؤحمن أبومنصور 

علي

التاريخ:محب من موارده التابع: الثنحث 
لأسدي)ت١ الصش التؤيمئ عمن بن لنستف والمتؤح(، الردة )كثاي، ~١ 

هب:شثوحه، من طريقئآدثة من الجزري ابن نواة ، ٢٢١(١ ٨ ٠ تنه خوالي 
عنداض،بن وعلى المزري، وأبوبكر السنرمحئدي، أخمد بن إنناعتل 

أبوبكرأح؛تدا : هاJ المحلص، أح؛تو_ا مال: الشور، ١^، )أح؛زئا هالوا: 
ميئ:ش،قاَل:طكاص،ين_، بن أمحتد 

صن(.ن ج حوكا قال: إتزاهب، 
الولدبن محمد بن أخني بن عدافه بن ئخئد الوليد لأيي مآ-)أحثارتكه(، 

،٢٣١(٢ ٥ ٠ بالأزرقي)ت المعزوف المكئ، الخثاق الأزرق بن عمه ابن 
طرمح،تمن الجزري ابذ رواْ 

أبوطاو_اأحإتjا قال: الحريري، أبوالماس، أسانا قال: الأول، لطريق ا ٠
ثال:أ-تيفإنناهببناأبوماسم، ثاَل:أنين١^٤، 

به.الأررقي الوليد أبو كدسا قال: ع1د.الصمد، 

دارعن وصدر معروف، عواد يثار العلامة الدكتور تاذ الأمطعة وأجودهما طبعتين، طع )١( 
•٢م.ه-٢•١٤٢٢المبالإصjييروت،نة

(،١٤١ستة)٨ بالرياض وطح ناقصة، خة نعلى امراني ايقاسم الدكتور الأستاذ حققه )٢( 
به.المخلص طاهر أبي إلئ بإسناده صا/بم شيوخه فهرسة ق عطة ابن رواه الكتاب، وهذا 

دهيس•بن اض عبد بن الللث، عبد الشخ بتحقيق طبعة ومنها طبعة، من أكثر طح )٣( 
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أبوئال: اليازك، بن هدالزثاي \1ٍ\ قاو: الثاني، لطريق ا٠ 
الحضبن إنماعيل أحبرئا ت قاو اكصاري، محمد بن طاهرأحمد 

خدثثاقال: اساملؤ، إنايل بن الخسن أختنا قال: الئزضري، 
الأزرقى؛4.محمد بن أحمد حدسا قال: سبيب، بن عداه 

^^مواطوك(،لآبيبجمم
واحدأ،ئصا الجوزي ابن منة مل ٣(، ١ ٠ الطنري)ت الأملى جرير ابن 

اشالداد في الثلأم عليه ولد إله ومحل الطبري؛ جرير اثس ريال قال؛ 
الحجاج...(.أخي الكمي يوئفل بن محمد بدار تعرف 

الحيلياتجنزي بن عيي بن عبدالرحمن المرج أمح، للنصي )المنظم(، - ٤ 
فقنثيىبممج1هيناتندادي)ت،ي؟ه(،ملصامن 

\ؤ.\]ثففزئوو ئكاثه منفياُت، اا1ابع ١□^، ق الثثاف الأم 
واللثة:الأدب ؤتب مذ موارده العاشر- المبحث 

الهاديالهزوي عداه بن تلأم بن الماسم عثد لأتي الحديث(، )عريب - ١ 
ةفرأذضاضات،ص.

الجمحتيثلأم بن محمد عن_داف لأبي الئعراء(، فحول )طم—ات ٢" 
أختينن افإ هة أئوالمابم أثأنا فال: الخززي، ابن تؤ١ة )تلإمأآ(ص، 

تقال جعثر، بن عبدالواحد بن محمد الحثن أبو قال! الحريري، 

اض،رحمه شرف محمد حسين الدكتور الأستاذ حققها التي هي حلبعاته وأفضل مرارا، Cحلح )١ 
م.١  ٩٨٤~ ه ١ ٤ ٠ ٤ الأميرية المطاع عن وصدر هارون، الملام عيد العلامة ومراجعة 

١٤٠ستة ، بجدة المدن دار عن وصدر شاكر، محمد محمود العلامة بتحقيق حليع ( ٢ )  ه_٠ 
٢١٩٨٠.
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بنثاداف،قال:يؤ.تغمحنىلصِ 
يه.سلام بن محمد عى يحص، بن أحمد حديتا محال! بن محمد ابن 

)ين،المكق الأندى القز عداش بن بكاو بن ينزبير ةزئش(لاا، )___، ٣— 
^١;؛،١١بن أحمد بن الحثن ين يحص أسانا همال! الجوزي، ابن زواه (، ٢٥٦
هالت'أحبرناالمحلص، ا أح؛تندالث الئن_لمة، بى جعقر أبو أح؛تنا دالت 

يه.بكاو بن الزبير أح؛تنا داو،ت الطوسئ، ئال1مال بن أحمد 
ينةكارينتياضاصصياش

عداتاقى،ين محمد أبوتكر أحبزئا ت مماو الجوزي، ا؛ن زواه (، ٢٥٦رين، 
بنأحمد بن ^ ٥١عسي أحتزد-ا هال! لجوهري، ١ أح؛تداأبومحمد ال; ف

قاوتأنسثغ، وأنا الطوس_تي ئلبماJ بن أحمد عش قرئ ئال؛ م*—روق، 
الزثثبنتكار؛ه.حوتثا

يندالمالكئ)يت، الديثزوي مزواف بن بكرأحمد لأبي ، )الئجاكه( - ٥ 
محمدين أبوجنفرأحمد أسانا ت مماو الجوزي، ابن زواه ٠ شنه 

أعادثم الأول، المجلد محرئ يصدر ولم اكر، ثمحمد محمود العلامة بتحقيق قديما طع ( ١ ) 
الفهارس،ْع الكتاب من تنقى ما إليه وأصاف حديدة بحروف حليعه الحاسر حمد العلامة 
بالرياض.العرب مجلة مهلبوعات من وصدر 

الجوزى،ابن رواه الذي الإساد من حلرفا  ٢٠٦ص المشيحة ق حير ابن ذكر والكتاب 
عنده)كان ت  ٢٨٩ه/ الطوسي سليمان ين أحمد ترجمة ق بغداد تارخ ل الخطيب وذكر 

وعره(.المسب كنامحب ١^٠؟^ عن 
اكينناصر ابن للزبيرت وعراه الأزهرية، المكتبة ل محفوظة الكتاب هدا من نسخة وصلتنا )٢( 

.١  0٨٨إ الأثار جامع كتاب ل اكمحشقى 
آلحن بن مشهور عبيدة أبو الشيخ حققها التي هي له طيعة واكل مرة، مجن أكثر طبع )٣( 

بالبحرينالإسلامية التربية حمعية ونشرته بيروت، ل حزم ابن دار عن وصدرت سلمان، 
سة)بما؛ا(.



الونا.ه

أحبريات مال المصري، محمد ين عداه محمد أبو أ-ثصوا مال; المكؤر، 
بنأحمد حدسا ثاوت أبي، حدش قال• الص—راب، الحض بن •ء1دالاترير 
منوا0؛ه.

الهزويلأزهري ١ بن أحمد بن محقي منصور لأبي الثنة(، )ثهدس - ٦ 
واحدأ.ئصا الجوزي ابن منه مل لأم(لآ،، ٠ )ت 

إنماعيلبن نعد بن عدافه بن الحنن لأبيأحمد الأديت،(، )المصونىق — ٧ 
أبوطالت،أ-تينا ثاو: اليززي، ابن ززاة (^ ^٦٨٣التكري 
مزوو3،،ن محمد أبوالحنن أحيردا ت ماو ق، الصين عبق بى الم4ازك 

ندوالسون أحثرياأبوعباد قال• '>اليمال، ن أبويصرمحمد أح؛زوا مال! 
يه.الغنكري تعد بن عداممه بن الحثن أح؛زئا محال; محمد، 

ابنوواْ المنكري أحثي لأبى المحدمن(، )ئمححمات ٨- 
الغنزي،قال:أيئ

ذوحدسا ت مال التنتري، تلماJا ن محمد حدسا مال! الز■ءثزازأ، مرزوق 
يه.العنكري أبوأحمد حدسا مال! الصاخ، محتد ن النون 

^ضاكافي(،لأ؛يصاثناتى

سنةوالشر، والأناء للتاليف، العامة المصرية المزمة طعة ومنها مرة، من أكثر (يع )١ 
٣١٩٦٤٠١٣٨٤.

سةالكويت، حكومة محطبعة عن وصدر هارون، محمد اللام عبد العلامة يتحمق )آ(طح 
٢١٩٨٤.

الحديثةالحرية المطعة عن وصدر ميرة، أحمد محمود العلامة تاذنا أستحمق )م(ط؛ح 
ه. ١٤٠٢سنت القاهرة، 
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الجوزي،ابن رواْ ،، ١٢٣٩٠اءنوايى)ت الجريرة بمصي بن زكريا ابن 
بنين ابوالحثس\أ-وإتنمحاوت الئ1ازك، بن عدالوهانم، ا أحتزنثاو; 

بنالمعاقئ حدسا ئاو; الطتري، عداض بى طاهر أحبرنا ئاوت عدالجثار، 
زكريابه•

بننعتد بن نهل بن عبدام بن الحنن هلال لأبي (، ^١٥١١٧)جمهرة - ١ ٠ 
الجوزيابى منة مل ،، (٤١٢ ١ ١ سة بعد العنكري)ت مهزاو ن بمحص 

صيفي•بن أكثم إنلأم ق واحدأ يصا 
لأبيالعلأءالمعرى)الفصولوالذائار>ت،قثمحسدافؤوالمواعظ(، — ١ ١ 

سةة(>م\ضنثائّزيمح
يالزندؤه*يتهمه التصوصن 

مح(،لأضشالخنزيسمهه(،
وعبداضالعباس، منهم; جماعت، ومحيأسده محمال; واحد، موصع ق لكزه 
يوعاتثة، رم، بن وأس ١^^، وصزاربن وحثاف، رواحه، ا؛ن 

همئدذكزبجمفيكثاب)الأنما%،.

بئرين'الكتحال عالم دار عن لصدر هماس، ؤإحان الحولي' مرمي محمد بتحقيق طح )١( 
^٢١٩٩٣-٠٠١٤١٣.

العرينالمؤسسة عن وصدر نطامش، الجيد وعبد إبراهيم، أبوالفضل محمد بتحقيق طح )٢( 
م. ١٩٦٤ه- ١٣٨٤الحديثةبالقاهرة،سة 

م.١ ^١^١٩ بممر، للكتاب، العامة المصرية الهيئة وصدرمن زناق، حن محمود بتحقيق طع )٣( 
لحليفة حاحي وصفه ونل مجلدين، ل ويقع الأشعار( بأحكام الإثعار أحكام هوكتاب،ت) )٤( 

عنردى وما وكراهته، مدحه على يدل، فيما أبواب' عشرة على ن)رتب نقال( الفلنوذ كثف، 
وعنالخلفاء، عن روى وما الصحابة، به تمثل وما منه، ه الله رسول، سمعه وما الأنبياء، 
في=تآليفهت من ومخ حكمية، أبيات ون( المنام، 3، حفظه ومن والزهاد، والعشاق، العالخاء، 



اوونا-أ

هدامائة منها انممئ الجوزي ابى الإمام بأف ١نتذلهنت النير المصادر هي، هده 
محتلمةفنون ق المتعددة المصادر من الهائل الحند هذا أف ث—ك ولا الكتاُت،، 

واستيعاهاستمصائه ق الجيل الإمام هذا تدله الذي العظم الجهد على ليدو 
لإمامحؤض،مثالإ

د1اكسندكئ كما الع؛وإ أهل بين قهرته داعث دلك ولأجل الأئمة، من احد بميمه 
لاحما.

ؤينظرتالمفقود، حكم نهوؤ، ميتا، عنه نعلم لا والكتاب ت نلت، (، ٥٧٥سة الحجة، —ذي 
.٨٤ص العلوجؤر الحميد عبد للأستاذ الجوزي ابن مؤلقالت، كتاب 



اوايعالمصل 
Iالمصطمى( مصائل )الوهما بكتاب التنرف 

قطابب!شبمه وفيه 

اؤاب.انم تحقيق : ٥١الطأني 
الكثاب.ض وزنن لأبن ض: الخك 

شاس:يالأؤففيكثالأ.
^سابم،زسثهُس/اطلي 

زالئفا.اس4اخاص:ينارئا 

الخطثه.الكثاب نمخ الثادز: الطاث 
اممتابالئئيخة الطرقة ناف الثابع: الئطني 

الكثاب:انم تحقيق الآئُل: الثملين 
اختلفتولكن )الزما(، محاتة: اشُتنالئ زحثة اتجززي ابن أبوالهمج تش 

١٩نثه الخئة فأكو\ذخ ذلك، بمد لبخا ١^١-؟؛ وك ، ١^٠٧افتح 
منها:الئصادو، يحص ق حاء ما وهذا المصطش(راا، بمصائل )الوها الأنم: 

الأولى،المسخة رحسردتني( ونسخة رليدزآ، ونسخة السلطان(، رو١ل٥ خة• نق جاء (كدا 
الإسلامية(.)الجامعة ونسخة سعود(، بن محمد الإمام )حامعة ونسخة )برلين(، وسخة 



ص

الحماظوودكر0 الئلأء، أعلام ومحسئ الإسلام، وئاينخ ^١،، يبث ابن اوئ فت

وطئاتلالعلإمؤاْا، أحمد الإمام أصحامت، راج، ق الآحمال والمنهج 
وانيائc،ملأ أزئ فنا الئناسي ص الثنزائ وسا للداووديء^، النسرين 

بمج،امحاب،ومشلآمابي
ياقصووة ق )يكر ت الإسلامك الجامعة آخرسحة ل جاء ما ويؤيدْ الخلية، 
المصطشالوئايمصائل وضكتاد_إ مأ4، والدي الجزء هذا جمح نجع الأصل• 

الحديث،ئاقد الأيام مني، الإنلأم ئخ القدوة الإمام الشيح مصنفه ش ع. 
بنعمحي، بن محمي بن عبدالرحثن؛>،،؛؟، المرج أمح، الدين جمال الثء ثاصر 

عشمحوي دلل وهدا الجوزي، ابن الإمام حط صورْ بميم وهمش الجوزي•••(، 
تجشُ•الذي اختاراض،اض 

النحو١١١^■ش أحرئ أسامي وهثاك 
الجواب،منهاث مصائر، ق جاء كدا المصطمن( ئمائل في الوئا )٠ 

ثال!مرة حديث، وندذكر ١ ٥ ٠ Y/ المتاوئ مجمؤع ق كما سمية ابن الإمحلأم نخ قال ( ١ ) 
الشحطريق من بشران بن تن أبوالحس—دواه روني • • • • سا؟ كنت، متى اف، رل، ر'يا ت نلت 

الممعم(.يفضانل )الونا j الجوزتم، ابن الفرج أبي 
وكلها ٩٣الحفاظ؛/ وتدكرة ، T٣٦٩/ ١ الشلأء أعلام ومر ، ١ ١ ٠ ٠ ا/ ٢ الإسلام تاريخ )٢( 

للدممح،•
لكفدىا/ا/أاا.بالوفانح الواو )٣( 

رجَ،آآ/ههأ.لأبن )أ(ذيلطقاتالخابمن 
.٢٦_؛/ JL<،Uأحمد الإمام أصحاب تراجم ل الأحمل■ المنهج ل٥( 

.١٢٧٧; )أ(طماتاوفريناالداوودى 
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،،يلد٠٠^١٢النايء أعلام وميئ الإسلام، وJاJخ ، ٢١سمئهللأبن الصحيح 
•حلمهل٤/لحاجي الفلنون وكنفن ل1كثوتيله، الكشس، وأئشاب، 

و،مهاتسنمحنيْ؛،ص ٠
•٢٨١^^١^الخلف وصة وأئثاب جماعةَا^، ١^، وضة 

ضلاسش(يم

الزثافيبيةاستى(ل-ا/) ٠

التطثزِثؤ.اشخة ق كدا النفش(، ال3ئا ) ٠

٦٠٣٦٣/ تيمية لأبن المسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب ( )١ 
بهسنيعن مل ،ممد ٣٧٣

الفرجأبي بن المحاسن أبي علي بن الرحمن عد بن يوسف الصف ولد ترحمة j قوله 
الأجزاء(.من وغرم لأبيه المطفئ، فقاتل ق الوفا كتاب عاليه الجوزى؛)قرأت ابن 

.٢٨٠ص للميومحلي الكتب أناب ق الكثس، )٣(أنشاب 
الحمده)لإل: ،قال: ٢٠١٨/٢لحاصحاليفةاعبواكول امموزعنأساس شف 
لايحيطونأمته من حلقا رأئ أنه ت فيه ذكر الخ، أريه... ن«ي كل علن قدم؛بينا الذي 
إلئبدايته من حاله، وشرح علومرتيته، إلى فيه أشار كتابا، فج٠عت فضيلته، بحقيمة علما 

علئأبوابه زادت وفو عليه، الصلاة فضل ذكر الشريف مدقه الأمرإلئ انتهئ فإذا مايته، 
باب(.حمماتة 

فرحبن أحمد بن مححمد اض عيد لأيي القرآن( لأحكام ي-)الجاْع المس القرطبي تمسير ( ٥ ) 
.a١٨١/القرطبي الأنصاري 

)1(سةمالدينبنجماعة)\خ؛(.
٠٢٧٥ص للسيوطي الكتب أنساب ل الكثب أنشاب )^١( 
المالكي١^^١^ مليمان بن محمد بن محمد ادوه عيد لأبى المسلف—، بموصول الحلف صلة )٨( 

صه؛إ.
باشا.داماد نسخة ق )؟(كما 

(١ الريaلابي٠المحق سخة فيآحر كما ( ٠



الاو>'اّئ

٠٠٠

لملأنماو1 عيره، على الرجل يه مايثئل وهي يضيلة، جمع والثصائل 
والقيمة،القص حلأف عيره، عش وفصل وسرق جميد0 حصله أي؛ نضيله، 

.٠١١\إئؤولةُ.( ؤيمادها اJثعادة، إلئ به يتوصل لما اسم أيضتا 

قال•الثصائل، مش ل ميس يحقتئ عمرالمزطبي أحمدبن العباس ولأبي 
وهوكين،تجيرة، وكبائرجمع رغية، جمع كرعائب فضيلة، جنع )الثصائل 

دلكم وثير، وعتومنزلة ثزف، للإئثان يحصل به1 اكي الحمئة وأصله_ا 
ئلأَتأقت، ٥١فأئا الخالق، عند وإثا _، عند إثا \ظذذ وذلك، الئنف، 

والمصلالمنتتؤ، الشنف، فادا الحالق، عند المعتر الشزنح إلئ يوصل لم إذ إليه 
الديءئداضفار(لأ،.

)مسال،: اتخصبؤ، موتى بى عتاص الماضي المنى هدا إن سمه ومد 
التوييمه،عش مداره إثما الماس، لايدركة مما العلماء عند والممضيل المصائل أف 

مئا^١ نزيه، منرلأ وأزمع الله، عند يوابا أكؤ أي ت ملأن مذ أفصل ملاق ومنني 
-؛،١^١١مديكوذ إذ الظاهرة، الطاعات، بكثزة عثه ولأينتدو إلأسقيما، 

قمناممٍراطاءر،وشمخجم،
هرةم؛هاتجاوهات١^١ الأغثاj كانت، وإذ والفكرواش، الدكر وممزة 
.٠٣١،'شى عق يمنهم ألرنل ؛، iiiVيعارت افه مال، بالتفضيل، الظنون 

.٤ ٥ / y الصغير الجاعع ثرح القدير فيص ق المناوئ مله ( )١ 
. ٢٣٧أ/القرطي انماص لأي 

.U٣٨٢/ عياض للقاصي ملم بقراني المعلم )٣(إكمال 





الدزاسئ

مجالس،ل ودلك الجوزي••• بن محئد بن علق بن عبدالرحمن 
؛،زجب١١الأصب ثعاش اممه شهر عشر حائي الخميس يوم آحرها 

صورةالتاسخ استا يم دواسطآ، وحمسماته ؤتسعن استي سنه من 
وكتبصحح، \ح%ذت\زاأ\)هدا رحمه -مصتمب الالإمام السيخ حط 

فووالخئد اJجنزي، بن علق بن ثحئد بن علق بن عبمالثحث-ن 
ذه.

أبيالدين نمز إجارته ومئها لطيه، يجتزْ كاف مصثه أل كما 
المم،بن م عيق.ي بن عبدالمح، بن عدالعزيز انمز 
ابنالإمام مصنفه عى إجارة بروايته ، ٢٢المعمر؛ ند المنّانق الحث 

المحزيء^ء.

هاسسالإظملهياشبمين
أنثاذدارالخيفةالبمدادي؛،؛، الخيلؤ الخززي بن تيالئخض 

لعدموذلك الأصم، رجب له؛ ليقال صبطا، نه يصب >؛^ ٠١١أن بمعى الأصب، رجب (يقال• ١ ) 
وسليمتا.له احراث فيه السلاح سعة <ماع 

علنأناف وند (،  ٦٨٦)محنة وتول (، ٥٩٤)محنة الحران النعم عبد بن العزيز هم—د ولد ( ٢ ) 
ازلوكدول لعرنة والمالوك ، ١  Y٢٨/ لالفاّي المميد ذيل يظر: بالقاهرة، عض الت

باشا.داماد نسخة ق جاء )مآ(كم1 

بواسعلالقرآن وقرأ وءلائفة. بوش، وابن كامل(، بن يذاكر أيه، من وسمع (، ٥٨٠سة)ولل- )٤( 
واشتغلالحشمة، وافر الملوم، ل الثاركة نوى ايحفوظ، ممر وكان ، J^LJIابن عالق 

منصغرْعلنووعفل منأبيه، نبه أشهر وكان لذللث،. ومع والأصول• والخلاف، بالفقه، 
عشرةمع وعمرْ والاJ٥ وتول الجليلة، الولايات؛ وولي شأنه، وعظم أمحرم، وعلا أبيه، قاعل•؛ 
تربتها،عند واكْ عادة علن للوعفل بالجلوس له وشدمت؛ الناصر، الإمام والدة فكفلته محنة، 

عليهاووقف، بالجونية، المعروفة وهي منق، يل• مدرصة وأنشأ الحاصرين، به  Jfيما فتكلم 
هولاكوإائ=دخول التتارشهيداعند صراسيف، نتل أن إلئ ترق، 3، يزل ولم أوقافاكثيرة، 
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جاءممد ثلامدته، عش مرأالكتاب كا0 باض المسشمبم، العباسئ 
سميغالإنلأْك سعود بن محمد الإمام جامعة سحة فيي4اية 
عثزالتاسع آخرالجرء وض • • • ت)آخرالكتاي—، هداصه متقول، 

سخهمى ثعاش اش يحمد وهمغ بحطه، مصنفه الشيخ أصل من 
بنعمر ين الحسن وعفوء يعاش افه رحمة إلئ الثمي—ر لئسه 

الحديث،بدار القارئ الوابطؤ، النمرئ داود بن الهمج بن داود 
ومصلينارعرآلائه، وهوحامدف الشريفة؛المنتنمرمحل١؛، 

وحطاه،زلله مى ومنتئفئ ورسوله، عبده محمد سدنا عر 
تمظنلينمتيادئالأزر

اطهحت.اها السلام بمدينة ويتمائة، وحمسين حمى تنة من 
وكرمه•بمنه وحرنها يعار 

مصنفهولد الدارالعزيزة الكبيرأنتاذ الصاحس، من بقراءته وتمنه 
ينار(.اممه رحمة والدة مصنفه من بنماعه يوئف،، ينقوب، ابى 

ظسض:تالإابإشالإئما؛ن
١^؛،.

عنهمدوئ الدين فيوخه عن الكتاب هدا ي روئ الجوزي ابن أف الديلالئايي؛ 
المشهورة.مشيحته ق حلهم يكر وئد مصنفاته، اثر نق 

المتعممٍاتجزء *قيمة ل له ترحمن، - ونل الثلاثة، أولاده معه وقتل (، ٦٥٦سة)بغداد 
جمعه.من 

لوكتِا دجلة، نم من الشرقي احل المق هذا يومنا إلى ئانما المدرمة هن-ْ بناء ازال( ما 
مجلدين.ق وصدر اش، رحمه محروق ناجي الدكتور العلامة وعلمالها 



ص

الشحأجمعت همد الكتاد_،، سخ عشر اتجوزي ١^٠  ٢٣١بون اكالث،ت اادل؛-ل 

سفيسااهابضهنيمنمح
اللوسوئوو )وئزوج الأووت المومحع ل مماو المشهورة، 

ومدحلأف، ويما • • • بهن يدحل ول؛ الئساء، من جماعه 
بمدذكرتنصراكاق المرصع ق وئاو التكح(لأا، كتائب ل دكرتة 

^خابمُفيكثاب)اما(لأ/
منة،وانقاد الكتانم، من بخضيم ومل الئصقين، يحفن يكرم الحامزت الدليل 

عانهوبثاء مصنفه، بخد مئتهرأمن، كاف الكتا١ث، ^ ١١عشر يدل مما 
ينايكننابمف4نا ومحي الج-وزي، ابن إلى بمته i، محلاحلاف 

توهناته*( حب عر مربتن ^؛_، أنماء ؤإليك نبئ،، 
(٧٤^وينساشالخليبافييري)تا̂ ٠

'اا.المصابيحل'مشكاة ق نصوصن ثلاثه 
الطنؤعنداممي بن الحت_ين الدين، مزق العلأمأ منه ل م٠ 

تالنتش النصائح، مشكاة عاش مزحه ق ( ٧٤٣١٠)^
حمتةدصوصأ؛ا.َالثأن( حماتق عن، )الكاسف 

وعددهن.أزواجه أبواب من، الثاق اياب ل قاله  ٢١)
مكانته.أبواب من، الساع الماب ل ناله )٢( 
.١ وy/١٦ اهةا،؛'اها،  fyللتيميزي المحايح مشكاة )٣( 
.٣٨٢٦،٣٦٨٣/١،وأ٣٦٤٤، ٣٦٣١،واا/ ١٤٣٣■تاتق،المنا/الكاشفم، )٤( 



ئسسسسسسسسحس
محمدبن يوسف بن عداممه أبومحمد الدين ال جم—منه ل م٠ 

ا.مواصع١ ثلاثة الكشاف أحاديث تخرج ق ٧( ٦ ٢ )ت الزيلعؤ؛ 

(٧٦٢)ت الحنفق ملج بن مئلطاي العلامة واحدأ ئئا منة ل م٠ 
الإعلامبئتهمالثلأم،النتش: قشنحثنن١١^ناجه، 

بنئخئد ص الزنا كثاب و اتجززي (بن درة )ومثأ4ُ ق1ل: 
كبنالإتاء(رى.

يصا،والنهاية البداية ق ( ٤٧٧ كير)ت ابن الحاففل منة ل ق٠ 
عىبثند0، الجوزي بن أبوالمزج الحافظ ووئ )وند صال: 

.٢٣١ئالأ...(أئهما جرام بن وحكي، صمر بن ثعلبه 
الثزمريمنعود محمدبن بن يوسف الدين جمال منه ل م٠ 

المنام-،مى له وما العالميى، سد حصامص ق ( ٧٧٦)^،

محظهماثلأمهم١٤/
w لإت حديده بن الدين جمال كره ي٠  AV ),^ المصباحكئايت، ق

،•مواصع؛ ثلاثة ق المضيء 

.٤٠٧/٣،و٤٥٨،و٢٦١ا/ الكثاف أحاديث تخريج )١( 
٩٠ ٥ صرياُ لمغلaUي ماجه ابن منن شؤح ( ٢ ) 

.٣٣٤ممر؛/ لاين والمهاية اس )٣( 
اللامعليهم الأنبياء حميع علئ العجاب المناقب من له وما العالمين سيد محمايص ( ٤ ) 

لأثئتثىصههأ،وهاه.
لأبنوعجمي عرى من الأرض ملوك إلن ورسله الأمي الني كتاب، j المضيء الصباح )٥( 

•١ وا٥ ، ١١ ٨Aj، ١ v/ حديدة أبى 



ص

الئافعيالئقن بن علق بى عمر حمص أبو الدين سراج مال ٠
١^محاب و \بنو$أ ابن )وأنندة الدرم: ي ٨( ٠ )ت؛ 

حدساتعد، محمدبن حدسا أسامة، أبي بن الحارث حديث، من 
^مريننحمد،ضألأب-الخ(را،•

الصحيح;الجابع لثرح القوصح ق أيضتا النلمن ابن ئال و٠ 
أئهر،بذانة ١^٥ مل كاف الزمحا: ق ١^؛، ابن )وئال 

وةنيمحينينمح(م
العراقيالمحن بن عدالرحتم الدين ريف أبوالمصل منه ل ث٠ 

حنثةق الأحبار مس الإحياء ق ما ثحريج ق ٨( ٠ )رت،اُ 
ئواصعءم•

١^٣٦ق (، ٨٣٣)^،الصربن اش^ ل م٠ 
لالقزاءَاج،

(٩٠٢)يت، الثحاوي عداوحمن بن محمد الدين ثنى كره ي٠ 
ول؛، ٠١حجر ابن الإسلام قيح رجمة لجواهروالدررل ال 

. v٤٧٨/ الملقن لابن الكبير الشرح ق الواقعت والاثار الأحايين، تخريج ل المنيِ الدر ١( 
.٦ ١ / ١ ٩ الملقن لأبن الصحيح الجامع لشرح التوضيح ٢( 
.٨١/٤،١٨٣/١٢٩/٣و، ٣٦٧، ٤ ٩ آ/ لأعراقي الإحياء أحادبن، تخرج ٣( 
.٤ ٦ وأ ٤،  Y /0٩ الجزري لابن انمشر القراءات ق الشر ٤( 
وهوفقال ، ١٢٥٣م/حجرلاخاوى ابن الإّلأم ثخ ترجمة ل والدرر الجواهر ٥( 

كماالتسمية، هدم ل وشوحح الجوزي، لأبن )والوفا مينمه: ما السيرة ممِج عن يتحدث 
المصهلفئ(.حقوق ، الشفا؛تعريفقوله ق عياض القاصي نوحح 



^سسسسسهء^

الإئلآ0اصمذمامخ>'<.

ألفقبئ-زح المنيب ثح ل أبماثقا الث—حاوي مئة ئ-و و٠ 
شزاتياأ<.الغدث 

مهدئ عثئ العلامه دبك أستا وند النلئاء، كمرمس نأْ د٠ 
ض:محمحأ:لضمحفي

ثار:خضالأتيمد

منجما،(و ٠ النبردالخثلق)^^٩ بن حض ن كرْيوثس د٠ 

الوماوظء (،!؛، ٩١١الثنهودي)ت عيداف ن ^ منه و ق٠ 
مواصعاْا.سعه المصطمئ باحتنارداو 

(،فيلإل٩٤٢بماثاسمامح)تني ٠
،.^٥١٦ئزاصع ي واوثاد، الهدئ 

(،٩٦٦ينممايارمي)تح ٠
.١٥٨ص للخاوى ذم لمن يالتويخ الإعلان )١( 
.١٨٦للحاوي،/الحديث ألفية بشرح الغيث فح )٢( 

الإحالاتجاءت كما قارما، عثر أحد عددهم فلكن الونا قرأكاب من أسماء فهد )٣(ذكرابن 
فيفهرسالكاب

)مجلدان(.وiالت ، _'YAالمبرئ لابن الكتب معجم ( ٤) 
^YYY'،o/؛، ٢٧٤.> ٣٥، ٣٤ا/مأ، مهودي للاردارالمصطفن وفاءالوفاءبأحب)٥( 

وا<ما، ١٣٤وآ/ وم؛آ، ، ١٦٨; حرانمادللمالحي سيرة ل والرشاد، الهدئ سل )٦( 
.٣٨١، ٣٣٧/١٢،و٣٣٠\ا،٣١٦/٣،و٢٣٢و



الوناّئ

هدكرهميس، امس أح_وال ق الحميس ياريخ كثابه' أل—ما يق 
الجوزي،لابن )والتلقيح هثال! إليها، وجع التي الكثس، صمى 

صارا/ت ومل لا(، لا. ضزة 
النماتحمزهاة ق (، ١ ٠ ١ )يتج؛ الثاوي ململأاص؛أىلآضإ 

ا.موصعا١٢عشن يته المصابيح مئكاة شرح 
الثماتلفرح ل الوناتل جمع ي أيما القاري ملأعلي بّه ثل 

؛٠اثناغشزذزضتا١٣

بنالم.دعوبمثند.الثؤوف، محمد الدين زين العلأمه منة قل 
)العجالةكثاُب،ت ل ( ١ ٠ ٣ ١ )ت المناوئ علمؤ بن العارفى ئاج 

•محاةتي(ل؛؛ الكولا الشزة محة ش الئغ 
مينصينكاس)د،؛يىا(،ل

المأمونرْ،.الأمين 3،سيرة العيون المسثاةإسان الجولإ، السترة 
الصاJيةؤالك_ري علأو بن محمد بن ؤح محمد منه قل 

ئسمضبمثفيي:اضاصا(،في 
صاثاحدآرا<.

.٢TTTj / ١ نمس أنفى أحوال ل الخميس -ارخ )١( 
.١ ٢ ٠ ٦ ومها؛/ الثامالة، الكية j وجاءت القاري، عالي لملأ المفاتح •رغاة )٢( 
امالة،الثسالمكبة ق الئول وجاءت القارى، عالي لملأ الثماتل نرح ق الوماتل جمع )٣( 

•ومنهاا/٤٨ 
.١٧٠ص للمناوي النوية السيرة ألفية على نية الالمجالة )٤( 
.٤٤٩٢، ٠ ٠ ، ٣١٠، ٢٣٤، ١٦٦، ١١٥٦، ٤ ٠ ، ٤٢ا/اويرةاسية )0( 
.0٢٦٨إ علان لأبن الصالخين رياض لطرق، الفالخين ليل ئ. )٦( 



^صوإوصءءءٍٍإصورسع

الزرمانأعدال؛اوي بن محمد أبوعيدالله العلأمأ منة ل م٠ 
بالمئحالأيكة ، ٠٠٥١٣١ش شزحه ي (، ١ ١ ٢ النالكؤ)^،٢ 

.٢١١النئ1...(ي )قال ممال: لاسلآنى، الئثج 

الثماريتؤسال، بن احمد بن محمد المقيه المحديث، ل م٠ 
الأَن>ارنت_ؤاتي انهج الأوار لزامع ي ١( ١  ٨٨الثؤ)ُت، 

الأ/ةفيصاضعممرة^
الأحكامعمدة ثرح القام كثف 3، أيما الثثارظ( مئة مل و٠ 

<.نئازاحدأ١٣

)ثحبيرنمام: بمولم، الث_ماردتؤ الإمام احتصرْ لأهميته و٠ 
عش-أي عيه )وعرصت، ثال: الثصطش(، س_تنة ق الزنا 

ابنللحافظ الوئا مس احتصزتة الدي كتابي العجلون(— ثيخه 
وأش،س، النؤ، منجزات ائتهاءتاُب إلمحي مذأوله الجوزي، 

مذأصلة ويقوي، والتحرير، التنقيح عاية 3، هدا ونال: عي، 
اماتدبكث؛ر(>،/

ال؛عدادى،الألومؤ عتدافه بن محمود اوالثناء العلأمه منه مل ئ٠ 
الجوزي،ابن )ممال ممال: المعاني، روح مسيرء ق ١(  ٠٢٧ )ُت، 

١٢٠ ١٦المحمدية يالمح اللدنية الوام، علؤلر الزر؛امحٍ، رح ث )١( 
المرضيةالفرقة عقد ؤ، المضية الدرة لشرح الأثرية الأسرار وس_واني البهية الأنوار لوامع )٢( 

.٢٩٧،٢٩٥،٢٨٤،٢٨٢،٢٨•،٢٧٥/٢،و١٧٤/١لاJفارس
٢•١ ْ/ للمفارس الأحكام عمدة شرح اللثام كثف )٣( 
.١  ٧٨ص للزييدى ناريتي الإجازة )٤( 





mmwM) _
^^ل»ههل2ءلإهضءءخهءهلج

وائتومحي . . ومنزكه. القنامة يوم الحافي من منبه ن\؛>ون°ت شثامحه، وموقع يعثته، 
الأبواب'^١^١ ^^٣- ف ّّرغ ُم باب،' حميمالإ على المصنف هدا أتواب 

كثايه•تصنيف ق الجوزي ابن يقعا حافرين ثلثح المقدمة هذه حلال ومن 

شص:محمحلكصنماءغمحهفى
محوله؛ومنها محه، مذ كثير ق المش ^١ ومحيأكد وسنزته، هديه 
وأفأمحعاله، ق وجل م ١^ عن ١^^١ حقيقة بملم أزادأف )مئ 
،٢١.('١^ رسول أحوال ل ملثممكز ، ( ١^٠٥٠يشأ أنن من يدري 

الما•جدمحثة عش الث_واهد أصدق من )إل وهزلةأبم1; 
ئثاينثزئولي.(رى•

المصطشأحوال فيه يعالج كثايت، بتصنم، ثنئل عنؤي ئوحافر الئاف؛ الحافز 
هداالناس يعص جهل بعدما محضيلته وحقيثه ونمومزسه، .، 

عصره.ق الأمن 

الكثان:ومثايإىذوسلمحاب 
قيثدأهبالأحثار١^٠٠وقعتمحنوولأدتهالشريمةوبعدها،حم٠ 

ورصعهالكعثة، ثنناف افه. رسول شهود إلئ وان-_ثئثت 
بايثا•وأربعيذ بتا دلك، لأجل معقد الشريفة، شْ الأسود الحجز 

كئ-ب.،ممميياىمحسم .
نكه.ق ١^^ محتزة فيها 

)ا(صدالخا>لأينالمزىب*م•
٠.٨ ص الوعغل ق التذكرة ( ٢ ) 



محاّث

يدكنالندمة، هجزتة.إلئ يعص أن-وادت، ١^، يحو ثم 

ويلأيىإحدئ مذكر بمعجزاته تتعلق أنوانم، إلئ ثإأحدثا 
ي.

محؤمالأيا؛ مي ه 5 فل
طاعته.ووجويت، رحصانصه، والثلأم، الصلاه 

بدأهاجنده بصما0 تتعلق بابء وثلأيس إحدئ عمد ثإ 
واعتدالوذمامه، لحيته، مرورأبصمة ه.ؤ، رامصمة ق يبابج 

النبوةحاتثر صمة وذكر عرقه، صمة وائتهاءبذكر وطوله، حلمه، 
بجثدْالذي 

وقي.\دون؛وئؤ، افه. نمول صمامت، أنوارب>ا إلئ يطرن، ثم 
مرورأالرسول.، حلمح، بحس بداها عثرثابما، حصها؛ايى 

؛د.كروائتهاء ومجاعته، وكزمه، ويواصمه، وحثائه، بحلمه، 

بالعهب•ووفآئث مراحه، 

بحزصهبدأها وممته، بآدابه.ؤ تتعلى بابنا وعفريى متا امام ثم 
ه،عيسي متورأبهدبه. ورجله، طهورة ل الكمن 1،  ثتء

وماالمصاحة، من عليه كاف وما وامتالمامح، واحتنائه، واثكامه، ء
يقولهوماكاف لألناسن، بذكرمحالطته وائتهاء الئعر، من به يمثل 

مجلسه.من قام إذا 

بدأهاأدوار_،، مته ثلعث، بزهده. تتعلمن ابوايثا افتح ثم 



«mif)

الدئثا.ق عيشه بصمة وايتهاء الدئيا، عن اإءن\ض؛ 

قوجعلها طهاوته، بابوااس< بدأها ثعقده أبواب افتح ثإ 
تأنةأئزف.

بابا.عشن سعة ق وحصها بصلاته تتعلق بأبوامح—، ثى ثم 

بابا.عثز ق وجعلها صانه، ثخص بابوايس، ثلث، 

لهاوعمد وعنزته، حجه ق بهديه تعتده أبواب، حتم ثم 
قشزثابتا.

ظمئهُ.،ؤثمحخة،زدمم.

أبواد_،.سعة ق وجعلها بيته.، با؛؟'-؛، تتعلى أبواب—ا كاول يم 
١بابا ضز بممتمه سه 

وأئها٠ابحتله، ياJأها أبزااّ_،، ستة ق لمراكبه.ؤ عمدأبوابا نم 
بناكاوئولهإذانكن،ّ

أبوايت،.ق؛لأثة وحدمة مواليه حص ثم 
بزقه.•تتعلمح، أبوايب عشره ذكر ثم 
ونأكولأته.أكنه ق بهدبه. ثادءتتعلق وثلاثي اش عمد ثم 
ومشروباته•قربه ل لهيبه. بابثا عشر ام، حص ثم 
بنومهتتعلق أبوادتv عثرة يكز ثإ 



اقا-ئ

طهق أبوادسا يلاثه عمد م ث٠ 
•عثرثابح إحدئ ثدكر نكاحه.، أنوانم، إلئ أيحلنا م ٠ 

•أبواب عقرْ مدكر تمرة.، إلئ طرى م ث٠ 
حربيبالأت تتعلى أبواب تسعه يكر م ث٠ 
بابما•jiO_3 سعة ل مجعلها عرواته.، أبواب إلى لحو م ث٠ 
َأ:ؤفمتناثاة..س ٠
ثدكرإحدظعيه، الوئود بدكر تتثلى أبواب إلى بنا يمحل م ث٠ 

عئزتابء.

منوجوعه له.بمد حرئ بما ثعلى كز ي •
الودلع.حجة 

ززماته.،صص_ه أنزاب زهق الآبنا'ب،، آخر إلئ اكهئ أ ث٠ 
بابما•وأزمحن تنع ل نجعلها 

وحننهالة.، يجري وما وحنره بمثه »أتوارسا كثاتة حثم م ث٠ 
.CjIjعثز ُاحد 

ثذهواف_ثملت 1ا، وتٍ>كتابثا وثلأين أريما الكبيرة الأب-واب هده وتاشت 
لبمغويى حمجمالإباُب، عش زادت ئزعثة أتزاُت، ظش اذووغ\ الأئ_زاب 
أوحديثينواحد، حديث، موئ التامسر ق يكون لأ ربما بل حجمها، ق متثاؤيه 

ج.الثاُّمائة احتلأن، ، يحن



^^ٍسسسسسسء^^
علمثة،موثوعة بحق الكتاب هداال السرعت الأطواق بمدهذا القول وصموة 

هدامثل عن ^١^، ولأغنئ الكري، والهدي الكوية، الثنزة ق ميخ-ه ومشه 
اقافع.النابع الكتاب 

ثئضُ;، ١^١٧الئابغ:أس التطني 
ومراحلهاالسوية الئنزة لأحداث عيه مائة هدا كتابه ق الجوزي ابن جمع 

مزاياه؛لأهم عرض يلي وقتما يصتتفه، ل بي*يعه تلمهجيه واثح وأطواوها، 
والإيرادالعنض ق الصورة وآ5رابهده لم الئنرة لمتاحب انسح صع و٠ 

١^٠^إطارها وش الأحداث ئعرض الثنرة مصنفات إيكاثت سمه، عندمن 
حلالمذ ودللئ، حديدأ، منالك1ا الجوزي ابن نللئ، نتنا ، ٢١اوالمنصوعتيل

المنهجوهدا الحديث،، بروايايت، الثمرة أحتار بتزِج اسمتخ دقيقة منهجية 
التاحثيذامام محوصع نقته، التي الممشايتخ ق ظاهرأأوواضحتا يكذ لم 
والاث.والإخاطة، الدراسة، من نكي ؤاية ظ'أ 

تمتقاربين منهجين كتبهم ترتيب ق سلكوا التاريخ ق المصنفين أن إلى يشير الفائدة باب ن ما 
الموصوعات،عرصى ق اإرمنى الترتيب مراعاة ْع الموصوعي الئظتم اتخذت خطاتمة 

ابنهولأءت ومن الجوية، البذ بعد الإسلامي أوالقاؤخ السائقة، الأمم تواريخ ل صراء 
وابنوالبر، المغازي اختصار ل الدرر ق الر همد وابن إسحاق، ابن لسيرة مديه ل هشام 

وغيرهم.والسير والشمائل المغازي فنون ل الأثر عجّن ل الناس سيد 
مائةإلئ ويعدها النبوية البعثة نيل ما تاريغ ق الموصوعي التنفليم ايعت أحرئ وحلاتمة 

الهجرية،السنوات حسب أحيانها ري٠نs المدنية الفترة إلئ جاءت إذا ولكنها المكية، الفترة 
التيم حدة، عن هجرية نة حمكل حوادث يسرد حنث الحولي، يالتانح وهوالمعروف 

هولأءتومن الموصوعي، التسلسل إن القلر دون الرمتي التسلسل على مرنة وهكدا، تليها 
انسكتب من المتخرج ل مند0 وابن تاريخه، ل واممري تاريخه، ل حياحل بن خليفة 

قالأثير وابن المقلم، ل الجوزي وابن للمعرفة، الرجال أحوال مجن والمستهلرف للتدكرة 
ممرفيالبدايةوالهاية.وابن الكامل، 



الوثاّئ

أصعزإلئ م كبيرة، أنوالنا إلئ الئ1زة أحداث مسم جديدأق منهجا س نه 
أظهروهمن مشاميثها، يوافق الدي الباُب إلى يذهب رواية كل أف بحيث مئها، 

علمثاوذوقا عزيرآ، وعلمآ واّمع،، واطلآعح عميقح، مهما هدا صيعة 
ربما•

—قهكائت، والاحتصاو، والجاذسة، بالدقة، الأبوانم، بعناؤين صاعته تسم ته 
ابنقمة يجش وفيها منلومادتا، من ا[ذآنوادّا بداخل عما العالت،—تضح 

وانتثاطئالأط.وعنئه، الجززي، 

حنئوأقة الإسناد، ولايحفئأهمية المنوياُتا، نتوق ق الإسناد عش رصه حه 
الآىر.زتسس الأنحار، لثير وسلة 

الكتس،أصحانم، إلئ الأحناوالمنوية هائلأمى رصيدآ الكتانم، هدا يحمل محب 
منهاوانتثادته وعيردJلئ،، ولثة وثاريح، ومسير، حديث،، من المقدمة 

الزاعي.البصير الناقد انتمادْ 

وأحدهافقد بنصها إذإف لها، إحتاء فيه الكتس، هد0 من الأحثار لثنض وايته ره 
المممئقةالنقولآدت^ بنفس أوق أنمائها، سوئ ملها يبى ولم الرض، 

الكتّ_ا.طون بق 

الأتية!بالأمور دللئ، ويتجر الإسناد، عل، ل تنه مه 
العالية.الأسانيد رواية عر بالغ، جرصتا رص مب٠ 

شيخ•أكثرمن ض الأحيان- بمص -ل لإنتاد ا ٠
عتربن الرواة، راوبن عتل ويلممي الواحد، للحدبم، الأسانيد جمع ي٠ 



,ء
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^١^•ولاتين اغتاوبليث، 
ويحوهما.والأحبار التحديث من الثميع طرق باعش الأحادث ني مب٠ 
طل1ادلك معل ؤإثما للروايات، والشواهد المتابمات تزد من لل مب٠ 

الأحاديث)ولاأحلط النميمة! ق ممال به، صثخ ما وهدا للاحتصار، 
خزداشصينم(.

والفمهالعلم، من فيه ثديكون الحد>يش لأل طويلأ، إذاكاف للحديث مطتعه ئ٠ 
منهدا منهجه ؤبمزب ياي—،، من أكثر ق وصعة يوجب مما الكير، الئيء 

ومطيعه.الحد.يش ق صحيحه ق البحاري الإمام منهج 
والثانبالثنح الأمان من كير ل علميها مئمب، اشبموصن، ئوصيح ق عسه ر٠ 

كأبيواللعه الحديث أئمة إلى التعليمايت، هده من كتثر ي وري والتعليق، 
وأبي١'^^، الماس، وأبي الدينوري، قتيه وابن تلام، بن ، الماب—عبيد 

ووم•الحنبجت عميل وابن العنكرم، هلأَل وأبي أحثي، 
بالكي'_،الصحخ )ولآأحلaل ممال؛ الممثولة، الأحاديث رواية عش رصه ح٠ 

بهدايته(.افه مقى لثن عنيه المحح ق إذ بمصيثكثيرروايته، من كنابمعل 
د.يدالثّالص.عم، روئ ؤإثما بدللثج، يلثزم لم الثه~ ~رحثه ولكنه 

ئنياخارالخاظق،وهثافاسمنان
كتانه:)النزصوعات(،حيربزصعهاوبنثكارتهاق ممن وتعصها وقصصها، 

.٢١١الزامة(الأخادين، ق الئثامة و)العلل 

الإملأمتأريح ق ممال عليه، وعابه الجوزي ابن علن الأمر هذا الذمي الإمام لحظ )١( 
تحتجأحر مواصع ل ثم الموصوعات، ق أحاديث عدة أحرجت رأيناك )وف. ! ٩  ٩٣/ ١ ١ 

وتحئنها(.•أا 



الدنا.ة
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وقدلكننواته، ال أوح—الثر، حال هيبين بدلوه يدلي الآح؛_ان يمض وق 
سندوليزلها القد، أمام لاثقف الأحباواكي هدم إش ألأيلتف—ث، بإمكانه 

تمنه؛أمرين يثرئ لكنه أوالحقيثة، العمل من 
ضثأو0فيأنياترواكثازي،

الحديثمامح(أنل ش جح ولولم علماؤهم، علته اص ما ويول 
.٢١الأ■حكاملأحاديث ق الصارمة 

ثعتهالمصنف أحلن وبدلك بالإنناد، رؤيت المرؤيات مده ا0 الئاق؛ 
أ0ثلرمة منها بمحمى أف أراد ومي عليه، بم-L وئام واجنة وأدئ 

رحالمد عش الهائمة وهي والتعديل الجنح علماء قواعد ينتعمل 
مما وهدا دلك، وعتر والأدقطاع الاتصال من واشحمق الإسناد، 

العاJمينل٢/زب ممه والحمد الكتاب، هوامثن ق عمله 

ومحاقطيبالكذب المعررنين رواية نول، لابمي محذا امحل التأن التأكيدعلى من بد لا لكن  ٢١١
أوالتمرالغاعل، أوكثرة الغفلة، بسبب فلطه صعق من رواية نول، المقمود ؤإنما العدالة، 

الإسناد،بنقد يتعلق ما هذا والمثلعة، الرسالة الروايات نول، وكذا ونحوذللث،، والاحتلأءل 
أوالشرعية، للثوابت، مخالما متكرآ الخبر يكون ألأأن محراعاة من بدكذللث، فلا المتن نقل أمحا 
التأؤيل،لايقبل بحيثج الباقلازت)مخالف—اليقل أبوبكر العلامة الإمام كما؛ال، يكون أن 

أوالمنةالقعلعية، الكتان لدلالة مناما أوي،كون والمشاهدة، الحس يدفعه ما به ويلتحق 
.٣٢٥أ/ الراوي تدريب، ق اليوحلي الحاففل نقله القهلعى( أوالإ-جملع المتواترة، 

بالإسادروتم، إذا أوالموصؤع المتروك أو المنكر الحديث، رواية الة معن تحينتا وفد )٢( 
لابنأبي بن ^؛، المؤمين أمر مناقب مقدمة ل الذمة وبرئتا العهدة من حرجوا فقد 

.٥٩\/عساكر 



أقول!هذا وثني 

ومحووبحياة يتعس ؤم•( منس_وعتي عمل ثسكل عش جاء الكتاب هدا إو 
ومذثاحةوالمعاني، والهجرة، والبعثة، كالنئأة، التاريخنح الناحية مذ اش. 
وآداب،زني، بذ والخلقية الخلقية والئمايل والئعجرات، والمناقب، الناثر، 
بآحو؛والثاية عش أور محمد الكتاد_اَع1وه، إخمأ مطابي، دل-ك<، وعثر وعبادة 

زئوواف..

المقترةالروايات سنان بمنع اأجنزي ابن عمل ي التجديد ؤيتجلئ 
فؤإحراجها واحد، إطار ي وعيرها والسير والتاريخ الحديث محب طون بق 

مترابطهالحلمات، متمة جعلها ذمحتق سظ-»<تي محالب ق ؤإدحالها منتقل، ئصنم، 
Jl ،،^^^ شكلوبهيا لتعفى، بنعلها ويثخد ونف1ا، تقد الثند، محكمة

ثبمه.الي الشثكاُت، ض ئثتيأفيالثاك، خددا ^١ الإاب 
الإمامبه أشاذ ومثذ العلم، مذأنل واحد من الكتاب هدا عر أئى زئد 

بذؤبدكرثاْ ما مصتل )وليوحد السوة؛ دلائل وهويدكرمحب قمال، الطوفؤ، 
المج(لاأ.الزدا محاب ليلق، زأجمئها الحديث،، 

الحاشبينالوماوالأا:الهطنث، 
أبيالماضي المحمق العالآمة للأمام المضطر( حموق بتنريم، كتان،)الثما 

(،٥٤٤تنه)المنور م الث1تتي موتى بن عياض العقل 
وكتابهالجوزي، لأبن وهومعاصر العنت،، الدائحة الثديعة الممشاجه صاحس، 
وقالسيرة، لموصوعاب تتاؤلهنا ق كثاب،)الونا( ثأليمه ق يمارب )الئما( 

الطوق-عبدالقوي ين لليهان ٤ ٤ صى؛ تيمية لابن التائية القصيدة ؤح شا 



الد.'اّث

وخانالآماق، ي ثخزة)الشفا( ^١^!، ئرأوأخدانها، اقاعهثا؛^١ 
ماشن سخة وطارت وال٠حثى، والمحمنى، العلماء، عند وخيرأكبيرأ عظيمه، 
.٢١اكالكتيرمزغوف ابن القمة اننلأمه ئاو مما وعزشا 

وحننالحجاج، بقوة الممئون ١لؤصين الموي بالقد رالئما( وثمثزكتاب 
دعتةالخي تاب ااانسالئمدمة ق ين ومحي اوثتث_كتكن، شكوك دمحع ق الصاغي 

فىالثوال عاق ره؛إدك سأله: ثحمح1ا وهويحاطث، دماJ الكتاب، لتالف، 
مذنة يجب وما ^١^-^؛، ١^^© علنه المصطش بمدر أا التنريفيضمن نجئؤع 

حمح،نج، أويصر الخدر، دلك عظتم واجب يوف لم مذ حكم وما يإكرام، ثوير 
مثال،بذ دبل~ج مح، وأيثتتا لأنادفثأ ما لك أجمع وأف ظثر، دألآْه الجليل منيبه 
ؤأ>نثاو(.ء وأنينه 

ئبرازفأنها، وزمحع ونولنا.، نوة علئ التأكيد كتابه ل الخاصي نأراد 
لدلك،.المحالفة الثنه ورد وحصانصه، شمائله، 

الأنالوك،،وجمال الثان، قوة وق الأفكار، بنط ق العايه ئدأوءئ والكثاب 
إذمحدثنا مولنه ٥^^، العزض، وتتئع الاستشهاد، وحمور المشاتل، ودمحة 

ءاإذاأب،،بم،، ١^١ ^وثا إذ دلتإ،تياإذأتذثح،أنولأا 
والثناء.بالقول ؤيتلمئ ؤيتتشن، الكتاب يدع أذ نلأعجب 

قالمعهود التالف ق المالوذه عن حزجا أنهما مذ نع)الوها( وهويممى 
والموضوعي•الرمه الإطار مئهجية عش موم كاثث التي المرية الثثرة كثابة 

بنعلي بن إبراهمم الدين برهان للعلأئ المدمب علماء أعيان معرفة ق المذهب لديباج ا( 
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س،وأذيىصازتنسا،مح
حكثانم،)الثما(، ق لما مماعفه اشج^أصعاف1ا ومول بجمعأحوال محيط 
إلىم كبترة، أبواب إلى الكتاب متم ل دقتقة منهجية اكاع عش مصقه جرص 
الحادين،رواية ول الإمناد، عش العال-، ق حرصه إلئ بالإصايه منها، أصمن 

والمتكرةجدا المعيقة الأحاديث، بعص روئ دكنت~ ~كما أئه نع المقبولة، 
مماهوواةد،ولمأكنز كالأئة إلئ ذلك، مرجع وئديكون الموصوعة، بل 

الوه،بمص ق ايمسا وع ويد وإتةؤة\.أ \ؤ؛و\؛لأ\ب منامئة ق المجال لة يئح 
^١٥ئد أُة مع الصحيحين ١^؛، حدسا لكذنيم، ١^^، عنة يممك، لأ مما والحطا 

لمروي أثئ يع اومحذي جابع أوثى مسندأحمد مى حدسا يزوي ومد احدهما، 
أةع صعيما، حديث1ا يروي قد أيه كما وحودلك،، أحدهما، أوق الصحإحأ_ن 

والنمولة.الصحيحة الأحاديث، من منة حنرأ الثايب، ل هناك 

مثثة،الإنلأم ق يولم، جليل،لم ئهوكتانم، كتاب،)الئ_ثا(، المكانة ق ومثلة 
وهدائدرْ، من مح ولا قيمته، من لأيتقص التي الهثات بخص فيه وست، وند 

منبثيء وأف؛^٥٠١ ؤيمدحه، علنه بمي أف إلى الدهيي بالإمام حدا هوالدي 
حقاهقد ما لولا )١١^١(، كتاب وأمزفها وأجلها ئفنثة، )والقه تمال! المدح، 

عريثيبه وافة ولأدوق، الحديث، نن لأيهد عمزإمام المض1ة، بالأحاديث، 
الحيدةألوان،التأويلأاتv من فنه وكدا نعق، وقد ب)ممائه( ؤيشر ئمده، حنن 

وبناالأحادJحه، عن التنزل بندحة غني - وسلامه علنه افة صلزالم، - ا ونبتن
.٢١٢.الزاماج،.. ض الأناني القثليفة زبالاخاد الاخاد، ض الأنحار من نزار 

ولأمليلامنالكتاتي_تي، لهدين سقيصا الث_دؤنن هالا بأف فأيوو: وأعود 

• ١١٢ ٦ آآ/ ٠ للذمي الملأء أعلام ص ( ١؛ 
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ُل.'بل مدوهما، 

الشفامحي الأخر، ض لأخيهما لأئ ئئلازنان، و)اللدا(أضلأن )الئثا( إ0 
لهيجب وما ق^، المصطري بثيو التنريم، ق الثاىر_ه المنامثا>ّت، تلك يلحظ 
قأوفز ١^ ذلك ظن، برفواجب سلم حك، وؤ، واحترام، ومحر ذ م. 

الشبهورد يوجيهها، ؛ع نحا، أبواب عش، وصمحفها والمعاني، والئثر الحديث، 
الك؛،سارحولهاأا،•

يكرهدظ؛رأ، لة يجد أف يل ومفيد مائع بكلأم المهللت، هدا يحتم أف أس ولأب
امح،الئؤكفيامزات،لإخالإمابنيهَ، 

وثرابمتتؤذكرآياته فى كمحره مصنفات صمموا مد العلماء )أف م1حصةت ما النبوية 
شكثابدلآئلافئةشسوح-ئذوا ١^^١^، 

محِضوشابىه...نظظائ
•الثنطش" نقابل قي بالونا الثنش كثابب قي اليوزي ابق المرج أبو العائم 

المتآنددةوالطئق الممود_ة، الأتانيد مى يدكزوف ما يدكروذ وعترهم وهرم 
مح،ما محذ الأحاديث، مذ يذكره ما بير مذ منهم دموم المتواترة، الكيرؤ 

كالثيهمح،،أيصا صحيحا كاف محإف عترهما، في وما ومسلم، البمحاري، صحيحي 
الأسانيدعر ومد حميعةبأساس، يدكردلك مذ ومنهم • • الجوزي• وابن 

شنيأ...و الثحاري، رواه ما يدكر أف مئة احتياج عتر مذ يعيدها ؤيدكر والطرق، 
البغداديتالخطسّت، كتاب واختلاف توافق من بينهما وما والوفا الشفا عن الكلام هدا (ويشبه 

)جامعالقر٠Jيت بر العد ابن الحافظ وكتاب الس_امع(، وآداب الراوي لأخلاق )الجامع 
والمحتوئ،المبس ق تقريبا يتشا-ءان فإمما وحمله(، روايته ؤ، يشغي وما وفضله، العلم بيان 

المغرب.وق المشرق ق معاصرين عالمين تأليف من وكلاهما 



^^ألءألءأعأ»ههعءعءأ

مواإنئادةممسُؤآنين:موىُظزئا 
،•(١ ائئصطش..• حفوق بمعرف كتابه في السبي عياض القاصي 
Jikjl ، :١٢٢٥^^١٧ ١١نشح الثادز:

ذكرهاؤإلثد خطثة، ننسخة عسسرة سستا عني الكتاب تحقيق ق اعتمدت 
لتفصل:با 

والإمال،واشحيح،
هوامشهاعاى ومحب الثايع، المزن إلئ ^)^٧ يرجع وافمحق، 

^حسىاممنات،وامف
دلكولأجل المصنف، ■ش والأنتدراك النزاصع، ببمض 
منمصورة الننحة وهذه التحقيق، الثت٠حهأصلآق هذه اثحدت 

الإنلامثة،العثثاث الخلافة عاصمة رإنطئثول  IjTمكثة 
(ؤهك٣٢،نىين٢٣١س)

لكملهسحة وهئ نطرآ، ( ٢٦الأنظر)وعدد لزحه، ( ٣٦٢)

يتصرف. ٣٦٤ ١٣٦ آ/ تنمية ابن الإسلام لشيخ المسح دين يدل لمن المحح الجواب )١( 
والدكتورالخيف، اممه الدكتورعبد الكرامت للاحوة المخ هذه عش الحمول ق يعودالفضل )٢( 

والأخالسعودية، من الممورى مينم والأخ القسي، عدنان والدكتور الريادي، يومحف 
الأمارات،من العوصي عائل والأخ التطواق، طارق والأخ الكويت،، من التلاحي صلاح 
منالثرناوي العاطي عبد والأخ الحال، محمود والأخ ءْلر، من العطسة >؛__، والأخ 
افوأسال والتقدير، الشكر خالص مني فلهم الجزائر، من حعرير الدين ضياء والأخ ممر، 

واكومح،•الخير لهم يكب أن 
أرادلمن يهل لكي الخْلآ، هدا علئ وافقته وقد مرتين، ( رقم)٠٧الصفحة عد ق خطأ وثع )٣( 

أعلاها.ق المشتة بالأرقام المخطوطة الرجؤعإلئ 



الاوتا-ه

جدا.عليلة مواصع سوئ سثط فيها ليس 

يالمكثةالملحمة الثنطان، والدة ثزهان مكثة من مصووة وهى الئاية• اشحة 
(،٣٦٥)أزراتها وقيئ ٨(، ٠ ) إنطووَل، ق قء 

ومدنطرأ، ( ١٧وعددالأنطر)لزحه، ( ٧٢٠)من سك_ؤل 
النسحةوهدم (، ٤٧٨ ) تؤ ق شوال مذ العاشر ق خها سم 

عنها.المنسوخ اشحة علئ قويلتؤ مصححة، 
الثل1ماسةيالمكثة الم1لحمة داس_ا داماد مكثة من مصورة وهي ! ١^١٥اشحة 

ززتة،( ٢٤٣)وسأرزاقها (، ٤٢٨)وزئقها نثنثول، إق 
وقن.وسالأَ<م)هآ(نطرآ، 

وهدمتثثة سحة وهي (، ٦٧٧)سنه الأحر ربح ؤ، ئسخها يم 
الأنتي،الأولى تريني جس—نسحة ثمامتأ»ع تتوافى وهي نوو1ث،، 
الدينعر ش سماغ آخرها وفي، واحد، مذأصل سحا ولكلهما 

المحملبن ثض بن علي بن عبدالنم بن عبدالعزيز البز أبي 
اينالإمام مصممه عذ إجازة بروايته المعمر، المنني. المان_ؤ؛ 

صنهالحجة ذي ئت_تهل مجالزآحها ق ودلك، الجزري، 
؛الماهرة.( ٦٧٦)

ورممهاإنطئبول، ق ااثالسث، أحمد مكثة من مصوره وهي الراتة؛ اشحة 
(١ ٠ )٨٧ مذ ممزق ززقة، (  ٥٣٩)ا أرزاقهوقيئ (، ٥٧٨)

أوزاقوسمطث، كسر، يحط سطرأ، ( ١٥)الأسطر وعدد لوحه، 
فيما١^١شر المرن بمد الحط متأحرْ سحة وهي أولها، يأين 

واضح،جميل بحط وكتيئ، الحهل، مئكولة واشسحة ييدو، 



والمراجعة،المعاتلة مى العلناء تمنان عليها يطهر لم ولكن 
مواضع.ق نمطان بها ووع 

سةُباصاصاث،ني
ثزةة،ككئئمئ)؛اأ(ين،في

تن4الاخرْ حمادئ ق ئنخها ويارخ سطرأ، ( ٢٥)ووية كل 
مننده.جيده ثنحأ وهي (، ١  ١٣٣)

(،٠٧٧ )٩ يرمم البريطانية، المكتبه سحهمحور0ين وهي السادشةت اشحة 
ه'،ثكئلين)آهم(يحهفيكونزم)هآ(

مئكولة،مثمنة سحة وهي (، ٧٨٧)ي ينخها ويارخ تطرأ، 
وJصحيحات،ئنليئايتح وعلتها أحرئ، ينحة عش موبالثا وقد 

وانتدتاكات.

(١٧٢وي!؛،)(، ٥٤٦)بريم ، لدو مكثة من متنور؛ وهي ايعه! الث—الغتسحة 
ويارخنطرأ، ( ٢٧)ورقة كل ق لوحة، ٣(  ٤٤)من ورقه،ككون 

سحهوهي ٨(،  ٤٦)نته الآحنة، جماذئ \}إو'واع، يوم تنخها 
؛طوبة١١و\نت\وي عورمتؤ ومحي يقين، وحطها جيدْ، 
بها.حزمذ صمحاتها تنمن 

٢(٥ ق)٢ ومع ٣(، ٠ ٧ برقم)١ تزين، مكثة من مصوره وهي الثامنة؛ الننسحة 
تطرأ،( ٢٦ورقة)كل ق ثوحئ، ( ٥٠٤من)ككوJ ورنة، 
وهن(، ٧٨٦تنه)ثزثواو، عشز، الرابع j( ننخها وياينح 
حعئهاثص ومد ١^^، مليالة نشكوj؛، اكزاءة، ^١^!>؛ سحة 



الدنا-ئ

التصههات،و المثابلة فيهاآثاو ويفلهئ الصفحات، ص مبق 
وكأئهماالآتة، الأولئ جنتزض سحة مع ثماما ٣^١^٠! ومحي 

يحامل(أصلواج
بزهمبدبلن، جنتزبتي مكثة مى ( ١ ) رهم المصوزه ومي ت عه التام—الشن—حه 

ق(^، ٤٣٢من)ززقه، ٢( ١ )٦ ي وشع ٤(،  ٩٥٢)
الئظبزئ فيها ناقصة،ثش زهق تسطرأ، ٢( زقة)١ زم 

(،٦٢٦تنه)شهرصمر، عشز، الثاني نسخها3، وثاريح الأوو، 
المنئووٌعا.الآصل عش هوبنث، هه، ثنحه ومحي 

بزهمأيضا، جنتريتي مكثة مى زهم)٢( المصوز٥ وهي العاشرْ؛ الغئحه 
(^^،^٦٤٤،^)

ومخشخهازهتىبىهكاماله، تطرأ، ( ٢٢ووذذي')
وعاثهاجثدْ، ئنحة ومحي (، ٨٣٣تنه)الحجة، هرذي مي 

صفحانهاالؤطو؛ةكثيرأمى أيرت وهد وصحيحات، ينليئات 
مئاأذمن،بجاممات.

ينمحبمرشكدلك،يرقم\شوتسضك 
قلوحه، ( ٢٢٨من)سكون وزقه، ١( ١ ي)٤ ومع (، ٥٤٠١)

المجلدموئ فيها يز ئاقصه، ومن تطرآ، ( ١٧ورقة)كل 
محزم،شهن ننخها وتاريح أولها، من نقص أيضا وفيها الأوو، 
ياصلها.مقابلة جيدة ننحة ومحي (، ٧٥٥تنه)

بنمحمد الإمام جامعة مكثة من ( ١ ) المصوزه ومحي عشزْ! القانيه الشنحة 



tmmm _
^^ه»ل2ععهةصءهههص

(٣٠اضيرثم)هة\ما(،وثغفي)♦ نضدايخاو:د
٦٠^نط) (ط^،٢٥١٧(Jنحة،فيكلثنم)٠

وحةمنويي (، ٧٩٩منه)الحنر، صمر مهر ق سخها وثاويخ 
بنيوسم، العلأمة المصقب(  jjjعاى ممزوءة قديمة حة منص 

مئوحةاشئه وهذه (، ٦٥٥منة)الجوزي بن عداوحمن 
منهاوسمط الجملة، والنأحهئنهفي اوئصن_ف، سحة من 

الكتاب.عنزاو 

سعودين محمد الإمام جامعة مكثة من المصووة)أ( وهي اكالأضز٥ت اشحه 
منسكول روقه، ٢( ٠ ق)١ ومع أنصا، الإسلأْأة 

ليزفيهاتاقصه، وهئ نطرأ، ( ١٧ززقة)م ي لزحه، ( ٤٠٢)
سهروالعئرين، التاسع ي سخها ويارخ الأوو، المجلد سوئ 

ولسسث،متثنه، ليست سحة وهي (، ١٢٦٢منه)الحجة، ذي 
كرا٠مئها أستفد ولم مقابلة، 

قسمأمريكا، ق برنن—توف جامعة مكثة من مصوره وهي عش—ره؛ الثاداته الشنحه 
(٢٦٧(،ويفي)٤٥٠٩خارث،برiم)جسوذامزتخترمة 

ين)ةمه(يحة،فيلكثتمح)الإ(طرأ،ض
محللجزء سوئ الإمناد منها حذ.ف وئي. ١^٥!، قأحره ينحه 

منمحلل مما والمقابلة، التصحيخات من حلت وقد مزآحرها، 
أهميتها.

بالمدينةالإسلامية الجامعة مكثة من مصورة وهئ عشنْت الحامثة الئنحه 
ززقة،( الننئرة،ش)٧(،ويفي)٦٣



اكناّت

ضشٌسفيكوزئئةطط)ا\(و)مآ(خآ، 
منوحلت، الكتايت،، الأخيرمن المن—٠٢ موئ فيها ليس سترم، 

منة،التئمول الأصل من سماع صوره آخرها وق التنخ، ثارخ 
قبنصه إؤإت وهد الجوزي، ابن الإمام مصنفه عش نراءْ وفيه 

اشنل.هدا مى الأول المطلت، 
همبن المءثّرمم، دارالكت،ّ_، مكثة مس مصوره وهي عثّرْت الثادتة التنحه 

قلوحه، ( ٢٥٠)مى شك_ون وزقه، ( ١ ٢ )٥ ل ومع (، ١٤٠٦)
اوراههاق التزتسس، مشومه ؤشنه وهي ن—طرأ، ( ٢١)ورنة كل 
منستر ث( ننبرئ محها م الكتام،، من أوولع من 

بندسدومتأخرْ يما ا لكنهسالئنخ، ياوخ من وحلث، الكتايتج، 
ونمالنابي، ١^ 

الكتام،:ثحقيق ق الثئعة الهرمة تاي، الث>ابعت النطلث، 
نتناسن،١^٦، ^٠؛^ ١١يحدم ولم الأسانيد، من شةئد\ هدوم1ا، الكتاب هذا 

^^^،٠١١الطبمة هذه موئ العلم أهل يعره، ولم وموصوعه، الكتاُس، مكائة مع 
١^^أبا با0 افة رحمه عبدالواحد مصطش الدكتور الأوان الئعة محمن ظن تل 

صن!حرف، ل مثدمته ق يمان، أسانيده، من جرئالكتاب هوالذتم، الجوزي ابن 
أست،ونوأية .. الإيجاز. ق رعبه أحباره مى الأناني حيف الجوزي ابن آر )ومد 

نصفهعش سنده ^bJ الأحاديث، وبنص أحزاء، عده وبلإ الكتاب، لطال، الأسانيد 
مصزمن سقتتن اغثثدعش هدالأنه الئحميى هال، ؤإيما كثيرة(لآ،، أصنان، 

قفقال هذه من تعالئ اش رحمه الألياق الدين ناصر محمد العلامة سختا ونقل ( ١ ) 
=الوفا كتايه ق أيفسا الجوزي ابن أورده )الحديث ت ١ ٤ ١ / ١ ٤ الضعيفة الأحاديث ملسلة 



إلؤيأساو أثه نع أوبنضها، الكتانم، سخ جمع يتجئم ولم الإنناد، من مجردتن 
لإحراجاضتح الزيق ومس وعترهما، وتزلي بمض4اونجطانيا 

الننختلك ة درامويمد ثحقيقه، المزاد الكثايس، سخ هوجمع المحطوطان 
طكئمثزت ١^ اشحه ترئح الثسثاعات، وصحه والصتط، الإما0 من-مث 

^قإنىألاصئقذكز1وثام
والتصحيف.1\ذئ>ووب ملأئ الننعحتثن 

يكالمالم له~ اش عمر ~ المحقن أل وهي* الئلحقيق هذا ق كبيرة ثعرة وهناك 
الكتابنحرج الغوو، أويؤثيق النصوص، لصتط المصادر إلئ الؤحوغ مثة 

اهميةنع يتناسب بما اللاممة الخدمة من حمه يأحد لم الكتاب هدا هإل ولهذا 
مؤلفه.ومكاثة مادته، واساع موائده، وعزارة موضوعه، 

الأته!الخهلوايت، وابمت، حقيقه، ق سزعمتح الكثايتؤ نثغ بعضن وصلتني ولثا 
عميليحمف، الإئترنت، مى إلكئزوسة تنحة من المطبؤغ الكتاب، ملت، ~ ١ 

١لمصورةالمممدمة الأولئ اشحة عش يقيمه مماثله ماثلته ثم الننخ، مونه 
اصالآ١اثحديها التي الننحه وهي صوفيا، مكتبهأيا من 

النثخهده بين ااعاوّ_، ق أجل• ولم يايويه، سخأا الأحرئ السح اعتبريتح ٢" 
وأهملت،الأصل، ق ما اعتبريت، وجديت، مإف كبيرأ، احتلاما الأصل وسحة 

القراءةمثأحتار نمط قطأف الأصل ق ومع مد إف الإمارةإليه،''اما 
هذاووصنت، المصادر، ق جاء ما عش معتمدا النثخ هده من الصحيحه 

٠غيره( من الحيف أن وأظن الإسناد، محذوف  t٨١٤/ المصعمي حقوق —ق 



الاوثا.1

الهامشق إليه وأثزت ]...[، محكيا حاصرتين بين النص \لإيأ>1->لئئفي 
التصوب١١/أو الزتاذة مصدر ؤإلئ 

الخديثهالإئلأء وئزاعد الترقيم، قلأنات وزس الكتاي،، فمان ئثنت ٣- 
١^٥^بدا؛ة ق المتن وصع عش وحزصت اشس، ئهم تبمر التي النهمرْ 

الإسناد.عن ينميز؛ بعيه 

أساساالأرقام هذه وسكون منندة، وواية لكل مسلسلا ريما وصعت ~ ٤ 
الكتايت،.لمهارس 

المرج،أبي عنئ قرئن التي الأصل سحة ل وجه كز بداية إلى أثريت، ~ ٥ 
دلك،بداية على ليدل الثص، أثناء ل ( محكيا)/ مائل حط بوصع ودلك 
ورمزالورقة، الأبمرريم الهامس ل الحمل دلك، ممابل وأصح الوجه، 
—الثمر —وهوالممحه الأول نالوجه رمزت، وقي. منقونينر، بيس الوجه 

)بؤ(.بالحز؛_.، الثنزئ— الصمحه ومحو الثاني— وللوجه )أ(، بالحزنج 

وألمابه.م،وكناهم، الناس، أعلام فيه بما ، ٢٢١٢٥١النص؛الثسكل صطث، — ٦ 
إلئباوجؤع ودلك، وثحومحا، والماتل الثلدال، أيض1ا مه وبما وأسابهم، 

ابؤ،والأسسوالمحتلم،، والئؤولم_، الزجال،، ككبؤ الضتط مصائر 
وعترها.\لئلإك والمعاجم 

إلئونا( ا )ثنفأزجنتؤ ا، أصلهإش المجمرة الأداء صيغ أرجعتؤ ٧— 
أ.رلأيالجأإلإلأسمأصلا مسافمحةاش1خالؤن، 

إذاكانأ.راذ،واردلأتالث،ىبمذ،،سم الخطاوالو،وم لأذ،بالخطاواسعبه، 
الأصل.نسخة ق جاء ما إلغاء الحالة هد0 ل يجوز فلا مرجوحتا محتملاأو 

(ii(Y ، ى الضهل. ناحرت صهل، أكرمن الكلمة نعحتملJالأشهر.أرام الا



ل11؛1اةإ._
^1»ههلسأصلصععءها

جمالأضار،كقلإمنق1و
وآمنوالقراءة، الكتابة ي الاحتمّارأص عدم ولأف دلك، المدادأوخمن 

دميؤتين بين العتماؤ بالرنم الآيات وصع عش حرصت ٨" 
حطمن أصنز بحط ماثرة الآ؛ة بند النصحف من سا موصعه

اشزس:ئطوم.
ابنمئة روئ الذي المنير أولا ممدما والاثار، الأحاديث ٩—حثح_ت 
أفنيتهح يتوايق المضيرالذي من الحديثا أحرج ثم روايته، الجوزي 

ميهثم ته، ١^—الكتب أولأ مئدما ه، يليالمن ئإ المصتم_ا، طريق 
عتربن مولفيها لونان الرمني الئرمحب حمستا عش رتجها ومد المصادر، 

مخز•أواحتقار ممل طويل 
أحدهما،أوق الصحيحين ق ثكن لم ما والاثار الأحاديث، عر حكمث، ~ ١ '

وددأش_يرإنىاشزاسوالتنديل، الج_زح أتئة أئواو علئ منتميا 
الحاحةل١/حنست، عر واJمتابعاتا 

يرمعبما أوإهمال، إف—كال، فيهم الدين الأعلأم راجم باحتقار دكزيته - ١ ١ 
محمندرياوأحدها الثق الكثت، ق اواوي كان ؤإذا الألتناس، عنهم 

للأحتذار،طاوأا الثندر عيرأذأميزإلئ من وموعئ الكنال ثهدمن 
والحكموالأنقطاع، الامسال حيث من المحييين منهج الحديث علئ الحكم ق طكت )١( 

المحدثينحالفوا الذين المؤرخين منهج أمالك ولم والمخالفة، التفرد ومعرفة الرواة، على 
 jبعضانمفا روئ الدين المشهورين الأ-محارسن بعض علئ حكمت، ولدللثه لك، ذ

والداتيعمر، بن يفه ومحوالكلي، الواقدي، من أوبالرك، بالضعف مرؤياتم 
و-ضوم■



ص
^^ل2لءء؛ءءءءأهمجو^^^.

.•uQالنصدو ذم ح فإرمء ي يكن لم إذا أثا 
يحديدهامع تتوامق بتا وحددتها والثلدان، الأماكن — ١ ٢ 

كمنجموالحديثة، الثديمة الكب وتنض واس_ئاست، الحاصر، لويت، اق 
المعاصرةالكقتا وبمض لثاءوت، الثلدان ومعجم للتكري، ان_تنجلم ما 

وكلأفتا١^ الئسزة في الخرامة اكنالح ومحام، ذكةَ، ئتالم ككتاص، 
ثخئدبن ئت للئخ ١^' الن٠ناJم ومحاس الثلادي، ثاتق للئخ 
دونمن الجمافي، ١^^٠^ ق ست الأسن شكة أبم1ا وانّ_ثنننا مثاب، 

للاحتصاو.طيا العال_ا ق المصادر هده أشيرإلن أف 

قشوآشمح،اكئن-ئزآ، وثنختها ١^، الأكاظ مآا-شت، 
التريطاق١^^^، سحه وكدا إ)عنل، ١ مرأسحه نس بمض ومحام والأذدسا، 

مفيدأوجدته مم_ا التعليماسم، هذه تعص أسئ وئد الألماظ، هده بئزح 
كالنهاية،اللثة كتب، بمص الشزح هدا ق ومصدري بالمقصود، ووافيتا 

كالزوضيرة المسثرؤح كب ويحص والئاج، والماموس، واللماز، 
ولمأشز^مم،ونوراقزاس،وايةد، 

الاحتصاسق رعبه المصدر إلئ 

وتان•ثوصح إلئ يحتاج التي النحوصى يحض عش علت - ١ ٤ 
ومحتوياته.الكتانم، مصامين عن و؛فجف محتلمة مصيلته ئهارس تيك " ١٥

وكتابه.تتعلق؛المؤلم،، التي الءرامة بهده الكتاب قدمتط — ١ ٦ 

٠٠



الكتايت،هدا خدمة ق وأعال ماتثن عانئ ممه الحمد أفول; الختام وق 
 ،vالمدارسا.بالتبر يكتب يال الحري المنظاك

والويب،الجهب مل يه أ3نءت وما الوئت، من فيه يمبمنت ما ونع 
٠^١المهم عنة أووخ الملم، به ول معتدرآ■ءما ؤإرأقف يه، منت يما الكمال 

البثرومصيرهم.طبائع لحث ممّدؤج 
وأفوالمول، والإح_لآص والثشاد، والهلاJه واJثاJاد، الترقيق والثهأنأل 

به.عثزت ما حميع ض مجاور 

وةننظوّالجنزي، ابن المزج الأنامأبا أنتجزي زخو عز أنأله "5^1 
الصلاةعليه بيه مق ؤإعزاز دينه، ضرة ل عظيمة حدمة من به مام ما جراء ^؛؛؛_، 

واJثلأم.

وعشمحمد، المترثيدناوبينا البشيرالنديروالئزاج علئ وتلمم افة وصش 
الدين•يوم إلئ وأصحابه آله 

وكتب

وزحمتهاممه عمؤ إلئ المقيئ 
التخزبمإم البمادي التييم صري حنن بن عامث أبوحارث، 

والمنلمينووالديه عنه افة عما 

المسلمينبلأي وتمانز ثعالئ افة حزنها المحئومة، التحزين مملكة 
ه(١٤٣٩فيالأمينمنينيينث)



مصورهيمايج ََ،،مَُىَت

كتابيخقئق محي ا)ئعتمدة النثغ من 

ََُمبحَِصِِ ََءصَسو 

ظِلث
الإظسافيالئماصص
امح3محئاصاوثادي

تةق€



ا11ق1إء„
^هع52ع525عءءةةةةهةةء5ةةة؟

سرىَّ؛ب

ؤ

الأصلنسخة عنوان. 



الكتااسئخمق في الننثهذ؛ النتخ ثن يضوزْ نتائج 

ينيبم•^^ت؛إبم-إي-ابؤداسانيئر ُر 

قي؛مح.ً■
سءادخاستيإ.٠ 

بمتي،ببحوماس-
•^^امو1تبتيوتيابيّت بِس— ابا 

-دبس،سمتتر جماط،اسفسسنع 
طاسه؟وهدطناا1د—س_1سنبمآهع ام 

'_ِ تيارأآ1ثتممحتيِنر 
 ■٠;

الأصلنسخة بداية 



ّءنا،رسريى 

ض؛ىلسينباسء،
محم4'هاءشاسنيدط.

'؛أ جموتحطايو

ه ٦٠يبمزصم هوالأآهقمحمس 
^^ءيوقمطجمسسخملخ

^^ضمكءخما|سدخسمع
-^^ذ1دذ/دا-7سم• 
;-:■"^^وءةؤصستيرملص 
عخJعبافاiايما
"زءقبش 

الأصلنسخة بداية 



الكتابئخمز م الئعثتذة اللثغ س مشوره ثنانج 

خمممين<ءارصءمءئثبمز

سلآذىءلااهتائمح
^^^ذضف١يىهانأ'
^^بمدثاص0سماداؤ

اسمبمسمخئ.مس ِ
م0الأذى\م،جمس،دسممثئ1ص 

^بمصصاهمئهىض0ئءءايم ٠٠

بيءراء؛لأسجمآااصخو
يضايبموملإ.ىتيم

^خمخاثادسئصاثدُ. ىس/ ما 

إس^؟
الأصلنسخة آخر 



صءسملآ؛|أءأإء0س; 
ئمعت؛ء

؛;■ن-:

السلطانوالدة ترمان سخة بدايت 



اليد_،ثخمق ني الئ|ستة اشتح س ثقور، ثنانج 

وإس|هظوب
هءة;
و:ء؛ءءسأءبمإ
وءدأءة

السلطانوالدة ترهان تخة عنوان 



٠

m

السلطان.والدة ترهان نسخة بداية 



الكث١بثغقتق ى الننتهدة التنم ثن تضرن، ئئاذم 

قج

mimsmmMWMm
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محو
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أ1!أ
If
W



غ-نإظثئ!؛ل 

السلطانوالدة ن نخة.ترها أحر 



،|1ه

Mi ء'همح;.:

mi.

باشاإ؛رأهيم داماد سحة عنوان 



ءوء

■ي'ءآ؛محهبم"صلإا;ل; 

بمء;ري

i
;■أوأ

■
سء

ء
باثاداماد نسخة بداية 



الكثام،النتمدة الثتغ مذ مضري؟ ٌئاذج 

Si؟®



mmmm „

ٌصأاسههة

مءم

اههءر-

سآا
.''" قج^^^؛ةتتهئتثء 'ي 

:'سمذ;محبم-محٌ■ بجي7ءء. ;,.•■•,•/ 

باشاإور.اهم داماد نسخة 



المحابننمق ني الئنثئدأ الئتخ من يصوت، ^؛٤ 

ءت . AHMET. جأت

الثالثأحمد ئخة يداين 



■immm

تاآ،ت؛عمح



الكثاوّائحمق تجر الننئئذ؛ نن؛شخ نضوزه ثناذج 

ق;نبمدل-ه

تمحيل'ء

هأقا•*-' حءوصءس،■, 
.قم؛حسح؛ةةٌيج■

•٢

~اثُ:جمنءت;-'ن'مم -•'، 

آوغلوحكيم نخة بداية 
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سخةود\وة 
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^^3ص؛2ةءءءصتةلأصع2هآ

ي

ما^^;م

.'؛تأ-ءاء'.ي 

ال>رطألالمتحف نسخة بداية 
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؛،وث

المتحفنسخة اخر 
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ء
م أ' ؛ ئ: ' ' مبمبمبممحلإ-'خ;؛•؛ ~ ؛"'ج 

ي؛؛؛'ه



الكناسحقي نج، النتخ س مصورة ثنائج 

ف(ٌيهإا(سهمم

SIlii
؟وو|

ققآة؛أآبم|أمح

ء«ه||إ

اخهممث

-مولاندالياِن نسخة يداية 



■■■
»»ءق|
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ااكثانم1ني ألمسي؛ اشغ تى مصورة دئا؛ج 

ض_أِءو|وأ■
محستء

ممح1
'■ ءوة, ه إ

::i- أ

لأمح'تةث؟
بجَمح

و'-مجه:ه• ٠ : r■
^،^٠.

رص

برلننسخة عنوان 



mwmm ٨
^صأصأصص؛أءلصأصا

•لآممم'م

m

%ص

ءهءت

II
سرآصأس؛ىأ

حمي؛٠٠

برينشخث بداية 



^^ققضسسسس)م

I
ءس،*؛ي/'؛،محبم

•آة.ة

M''l

imِا
W^3j3

fSA



^^سسسسسسسء^^^

im\

هإؤ؛م يوهمل ج!محثؤئ,.
َئلآةأة. . ر'نص3" 

واد؟صر
الئس

،:»Ss

مبمبء-؛لأ



الكتابش،غسق الننندة اشح مذور،س نْاذج 

r؟;،

^ظؤابمسأههف

^^^تيةواذ؛ضمدف3فيإس
بماظؤ؛ُّئإآ الانهات،آحجل٠^^١٩اثمبمإلأبتمداّنمجآ 
سمبج(هميالأنايفزبه

مخان

هايه1ى1دف•
^^إثوبزاإتاتيثىوإسم_\؟ظإيجبي)، 

٣١^

سااألث^ءءهبحتسا
١بش حسر نسخة بداية 



&mmsB

 ;٣٦.

رثإئءةه؛ص
سنان؛ضعه

سهبتإأ

^جمامتمالراثوآمُ  أ. ؛4؛^Vi_ وقلاهمد.؟ت ّا 
١ُمؤجء و١خمJ١ضسم*صاه>ااهه\م 

.ء:؛؛ه ■َ ',
؛م'كمح

شجم؟و اخرسخة 



بمممشسسسسمح<ؤ

iiis
و«ث

دأأأآ|أ1لآ||لثاأ

٢ض جر نسخة ^١^ 



اسوهو؛

٩
illl

ض->سر نسخة آنم 



الكتابتحقي ني الننثتدة النتخ س صوره ثئاغج 

ا0ث"؟•'
<6

ءءن بماساد*ء' اأعاممس مُإالمفير 

■ءمحومهماِث 

للأمحمحأمح
صء

١٢مح'فمحبيزةألبمم*ثّلمدكسمإسن 
ٌع1محه

•ئإُدضبابيدٌدياجملإ 

٣يتى جر نخة بداية 



&mmm س
^^هعهصءءةعصة3عةصتصههأ

ه
ء
ادء
؛رضهفضمحهء
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صوء؛صئهأ؛أ.ومج^،ا.الكتابتخي ني المتئت، الثتخ ئمووأمذ تتايآ 

••:•'.;:■■■نلاقشجام.مدد بم:محلإببماتل • وجؤ| 
م., وستح ^^دصسسغافاتي ؟؟أ "- 

'امحيىمtتيده'"■' أ. 
دلرنثدصظا0ِبجآس0اداب ٢ ثٌؤبيخم  I دن؛طكشحمويهمظ١ببيدشت أ؟اكهمإض حم

داثِمححار
و"سبمءدنيكدأدلأتكظمح-راك ر،بمح-ماكلأ 

دثرتذاذلأمحسكمنمنبم إُيأمحمحد'بم ء٠ 
,لإزج'دم>حأس ■' 

طأ>هنادثمُابزمهاقتمماش-دخك  ^خثَهبمظالا،عطلآ'د 
ّ-احثدمافُقل"ن—اب0حمدىواءوق'ءانت

ووهزادت|دابصأ1سفاذتءاسمءش-نىنيان'كت 
ذًًتمنلمصبيالآمبم'افنمرب ج٠ 

يكسلطلإسيدظ١i ثنامحي ئ٣باخ  أمأيبماذاجميت .
ب■

ضالريا معود ين محمد الإمام جامعة نسخة بداية 



^mmmrn

'■ر؛--ف>دطتلهنمدط إ !؛!إ 
صابمدسامهتي\شطاو\-ضه1ِلإ ز : 

اداب\ذاحز .. .
سجبعدمسمجظاوأداظخاحخن أ ز أ

^ئئثمح;ز
;ثثباس.ساطب 
ُ^^منمياصنىاسد»وثم 

,i ^ءحقن«؛ل، ^^^سمادثز>ذ،ضن'' 

.كصس"احم^

أه^إ
fc

١بالرياءض سعود بن محمد الإمام جامعة نخة بداية 





^يسسسسسسسسج^^ب

يبلإ:محمساصاأسة
^محامح'خءدائبمةه

سلإسم}د

ي؛بمهءلأاأشل

^"'دؤآشج

ع
Tلرياضر يا سعود بن محمد لإمام ا جامعة نسخة بأ-.ايت 



الكتااسانيو1حمق الئعثتذ، ائثخ ش مصوره ئتا؛ج 
^^^؛أ؛ءإل2ععء؛أءءء5صعصؤاوك^^مج

سدبحوإظىعyاخنم

بممحلأ،ممحيمد 

محئله/ثبمأ

^^لني\دمح
^بميمئ\نمف

قع»

٢باريافي سعود بن محمد الإمام حامعة نسخة بداية 



يسسسسسسسه^^

صمظبمناماسقسمإم
محخمالمسداسىذرإءامحلألآ

اس

سنبمخمحدسمىغامبين.بمتمي
لإمججأ؛بمت^آتييتتخ؛غ؟ضيتيئسءاتم

محام

٢بمالريانحل سعود ين محمد الإمام جامجة نسجة 'حر 
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I

بامريكابرنستون نسخة بداية 



١لكثاس٥^ئحمق  Jj__lالنتغ 1 تن محقرت، يئانج 

يأمريكاتون برننسخة 



ل1ءة1مح

المنورةبالمدينة الإسلامية الجامعة نخة بداية 



الكتابثحمق فى المنتمية الشنح مم مصوره نثافج 

المنورةوالم|لوتة الإسلامية الجامعة نسخة أحر 



I.

اوصسة

ت••-
م:ج 

م.ء?

ءصء؟ا■

■إظ؛مح:را,.•ب;.

'•م:|ي.-.لإ1؟ة|،

محس







المؤلفمميتة 

ووتيبالهم، بن هامه حديث مثو بمصيثكمحرووايته، نذ بمثز كنا بالكذُب، 
مجاسته.ق جاء وما ، دزث٠ش١١٢ابن 

ص9 ُ 

بهدايته.اف قفي لمى غميه المجنح ل إل 

يزحمنهالموفق وااiJبم باب، حمسمالإ عاى المصنم، هذا أبواب زادت وقد 

الخانهواتف محاب ق الدنيا أبي ابن رواْ إبليس بن لاقيس بن الهم بن عامة ديث ح( 
لوأبولهم ،  ٠٩٨ ّآ/ المعجم ل الأمابي وابن ، ٩٨/ ١ اء الضعفل والعقيالي (، ١٠١)

فيدلأشمة0/ح>؛،واينالألهفياسدالاةه/ههم
فيه(.لايشك موءوٍع حديث )هذا ت ٢ • ٨ / ١ الموضوعات كتاب ل الصف وغال 

وابن٨(، ' ) الأولياء كرامات ق اللألكاتي أبوالقاسم ممدرواه برثمالئ، بن زييب حديث أما 
قال•ثم ؤلرق، من ٢ ' ٩ / ١ الموضوعات ق والصنف ، ٣٨٠/oYدمشق تاريخ ق عساكر 

يعرفون(.لا مجاهيل رواته وأكثر له، أصل لا باؤلل )حديث 



™ء

[^٢]

س.ئزضآدمواصَم.
ب:فيهمحممحبهصيج

ئغئد..بإبمئاد الخلل ص ء ي الث: الئاتاب 
^^^لإوالإتجل،ومك،وا>اف

صأئلالإ1ب1وك.

لماس اف رمول ببعثة عاف بن لوي بن يف إعلام ق ت الحامي الباب 
كالسءعْنأضالإاس.

وجودعش يدل الئحمي رمحعه يصربى واه ذكرمنام ق ادست الشالباب 

ع:فيذيبهامم..ادالثاس 

•وئربجم/ . ^٠^ ذكر ل ابس؛ الئالباب 
اطه..رثول ولدوا العند—، جمح أف بيان ل ام،عت الئالباب 
لامزمثاح.من ثلدت موله.ت 3، اشرت النالباب 

اضِه.ض،:ثوشثيودزئوو 
رثووعش يدل العاصي بن نعيد بن حالي راه منام ذكر ق عثرت الناف الباب 

أوغلوًحكيم خت تح متوافقا حاء مرة عمروبن منام على عيد مين حالي منام قديم تا 





م

ذكركيهي والبئروذت الثادس الثاب 

أزصعة..من ذكرأوو ق والعثّثونى: الثابع الباب 

ئزتة.بمد صنته أن اتي ومن حلمه ذكر ق والعشزوو: الثامى الباب 
صعرْ:ل صدرْ ثرح ذكر 3، والءشرد0ت التابع الباب 

منىحنس ثمام يعد اممه. لزموو جرئ ما ذكر ي النلأد-ور(ت الباب 
محمنلدْء•

أمتث.و،0 ذكر ق والثلائوو: الحادي التاب 
وذمكفالةاتاب 

افه.تظولهمن:فيذيبيتياشبمل اتاب 
عند[ ١٣]

ياشهثةشينذي:رلاتاب 
L»Jij ،سفلهئانه عبمال«طف سف وسّير —ك

رنولام.مح(ء•

واضشن:فيذمنيتالخامز الثاب 
^^محن:وذهمممالإر>فنضلاشِ..اتاب 
أبيعئه مخ الشام إلئ اطه. زتوو حروج ذكر ي واكلأدو0ت الئابع الباب 

يحيرا.ؤلثائه طالت،، 
الفجار.حزب اممه. حفوروتول ذكر ق والئلأموذت الئابن الباب 



وئووتشمواش.يخيرو.اتاب 

اشِ.؛عالنلأممؤص^^محوالآنمحن:فيذمخ1َلإمثونضو 0ب 
^^رينمأ،ظخريهاعم4أداطالا.

ضوصن:فيذزننياها..
اقث؛..مو بامحارة اشتغاله ذي ي والآنبمون: الثاث الناب 
حارةل أحرئ مرْ الشام. إزأ، حروجه ذكر ل دالآنب-ئ-ولت الرابع الباب 

لحديجه.

حديجه.اممه. رئوو تزوج ي والأزبموذت الحامس الباب 
روصعهالك،بة، قاف اض. رنوو ئهود ذكر ق والآردمل؛ السائس الباب 

الحجريدْس•

١^٥.أئزاب 
ئيا..ببوة الهواف ذي ل الأووت الباب 

يشونه.•الوحش إغلأم ذكر ل الثانيت الباب 
موش..نآثا م افئ، أظزات ذي و اكاث اتاب 
فيذينمالأبارنالأَنمارءه.اتاب 



الوخي•بدع ذكر ق الحامش؛ الباب 

رالصلأة.■(" ^syالله. رثول جبريل يني، ذكر ل ادست الثالباب 
•وعبي بحديجه الإنلأم بداية ل اف. رئول ذكرصلاة ق ت ابع الئالباب 

اتاب]*اب[ 

زقالتلأتكة من س افه بزئوو هرف يثن الخلاف ذكر ي ئامّع: الالباب 
ص}

نا^ث4ُمنخلأ0فيد4ُآيةّبمني زتوو ئ_ؤاو ق ئ: لناش_اس 
عنده.

ثث..حين بالشب الساطض رمي ذكر ل عثرت الحائي الناب 
ماوكننئص:همز

دءائؤءامحشالإنلأَم•عئن:وذكر الثالث اتاب 
المنام.ق ه افه ذكرإئدارزئوو ي عش—زن الرابع الباب 
ذكرإئدارعسندةهل عثرت الحامس الباب 

رتالته..ذكرئئوم ق الثادزعشن: اتاب 

اثعثن;وذمإنسهضانجآ.

الكتاب.داخل ق سيآثٍا مما زدته المعقوفين بثن ا م، 



الآتوام_،ذكرراجم 

اتاثضمح:فييتحانمايه.
محنمواشهين1ذئمحكن

ؤمح'تابث•

اشصنمي بن أكئم إبمان ُين روي ما وكر ف البنروذت الباب 

أرضإلى بالخروج أصحابة الق. رسول أمر ي والبئروذت الخاوي الباب 
الحتشة.

هائمني من اقري من المنركوف نجه ما ذكر ل روذت والعش—اكانح، الباب 
ؤتياوث2ي<.

الأرديباد اف.ح لزئول ئ جن ذكرما ي والعنروذت الثالث الباب 
ربينه•بن عنه مع ايقه. لرنول جرئ ما ذكر ق دالتثروذت الرابع الباب 
أمرو يربمن على المغيرة بى الولد به أثار ما ذكر ي والعشرووت الخامس الباب 

اض..زثوو 

عمرو•بن الطثيو مع اممه. لرشول جرظ ما ذكر ل والعسردذت الثادس الباب 
طالحأي عمه نع اممه. لرسول جرئ ذكرما ل والبنروذت الثابغ الباب 

موته•عند 

طاو_،أيي موت عند اممه. لزمول جرئ ما ذكر 3، ت والبن—روو الئابن الباب 
وحديجه.



^^سسسسسسء^^

إلىحروجي ق اقو. لرثول جرئ نا فيٍذكر والبنردزت التابع الثاب 
الطاف.

الطائفمى ل-ثاوؤآ مكه اض. رمرو ذذكريحول وذ• لائئالالباب 
ئجواو•

قالمائل علئ منة الله. زئرل ض عن ل واكلاؤوو: الحادي الباب 
المواس،.

تنهق الأئصار مع ه افه لرئول جرئ ما ذكر ق و0ت والثلأدالقاني الباب 
•النيوة من همسرة إحدى 

محن:فيذيخاجمحواهه/.س [ ١٤]
والثاية النمة j الأصات ه افه ننول لماء ذكر ل وامحوو: ١^١؛؛ الثاب 

١^؛.من  a^Lpثلاث تنه 
يمثلواأف للأئصاروماثئاوروا جرئ بما قريش علم، ل والثلاثون؛ الخامس الباب 

فيذَلك.

المدين؟إلى يجرتؤ. أبواب 
الثار•اقو.إلى رثول ئروج م ل الأيل الباب 

^^بالثابمي:فيذمنامئفيافار.

س:فيذمنامئوُ.في>ضإنىس.



الأنيابراجم ذكر 

الخزاعج.ت أم خدث و ئا.دح: الالثاب 
النديئه.إر طريقهم ي اض. زثوو عن تكر أبي تورية و الحابس؛ الباب 
وماولهالأنلمؤ بريدة المدينة محزيق ق اش رمول لماء ق الشادس! الباب 

إياه.بزييه وخدمة باسمه، 

مضمحثمحلضهومحإل4ا•
الندينه.•فه محدم الإي اليوم ذكر ي ت الثامن الباب 
المدبمه.•مدم جين به رل الدي المكان ذكر ق ت—اس— ائالباب 

فيذيمحماسلأ..ز: اشنالاتاب 
هدمحين اض. رئوو تلام بن همداض لماء ل عشز: الحادي الباب 

المدينة.

اضطن:فيصلس.اتان، 
الثثوو.امحي بثاء ذم عشز:في افالث اتاب 
منجدههمل ق عسز: الرابع الناب 

وثئرة:محه محن ما مقل ل همشنت الحابس الباب 

أرواجه.ومنازل اقو نمحول بيوت ذكر ق عسز: السائس الباب 

المد.ين4.أصحابه إلئ يحثب أذ اش زثول دعاء ق عشن: الشامخ الباب 
الملة.ؤت/يو ءثلأم.إتىش،اض.س، ي عشن: الثامن اتان، 



ب

مه.-ثنو1> اثدي آلومت ذكر ق عشن: الئامغ الباب 
زمقال.ئزوو مرض ي بنروف• الالباب 

ُالمدينه.س يم كال الله. رنول أف ق والبئرول• الحاوي الباب 
هاث ءه 

سزامحه/أبواب ل؛با 

العزيز.بالمرآن ه ثغجزة ذكر ق الأووت الباب 
المنر.بشق س ئنجزه ذكر و الثاني: اتاب 

الطعام.ئكشر ق منجزته. إظهار ق الشالث: الباب 
فيمحزخ.فيمحمحئائ-ع: اتابال

امش:فيسم.فيهمامّالخاتاب 
ادز:فيسم.فيهماس.الئاتاب 

أصابعه.•بين مذ الثاء ذكرئع ل الناي—غ؛ الباب 
سامحفيسم.فيمحمح•

إليه.الشجر بتجيء منجرته. محور ي ابّع: القالباب 
اتجلصهنشخأنرْ.اشث:فيشمك الناتاب 
مئهاوُ.ّاثض_، ه اتيامإليه شكزئ ذكر و عم: الخادي اتاب 
كافعمح:فيذمسم.فيامف.اس 



الأنيابذوراجم 

يملأأعيثهم•تراب مل النئريز^ف وجوم رميه ل عسوت الثالث الباب 
y_.الأَيم إشارته.إلئ ق عشن: اواخ اتاب 
وإنيْ.بالخادات.١^^;: اس 

الثادشظن;فيإلأكاسموُ..اتاب 
إله.•الجدع حفن ل رن عث—الثابع الباب 

يده.•ي الحصى سبيح ل عثر؛ النامي الباب 

المثرمأ•من مصيأداه س عين عذ بسره. ق عفرت القابع الباب 
الإس.•من أوالأدام س دمع ل بنروذت الالباب 
..^١٥ من بمض هلاك كيقك ق والعشرون: الحائي الباب 

س.اتياطين مى قصدأداه نى دف، ق والعشئورر: الثاق الباب 
فيثان1د4ُكالوُ.شبمال.ون: اتاب 

عنة.الهوام أدئ دمع ق والبنروذ: الرابع الباب 
حزجغوقد أصحابه بمص من إءادنه. ق ؤالعشزونى: الحامش اتاب 

مانقانث.

[١٥]. الجداوبحفنته./ كلام ق والعئ«ئوبي: الثادس الباب 

الثاحسون:فيصضوُيجاتاب 
له..الصب كلام ق ؤالبش-ئونى: الثامن الباب 



^سسسسسسسسه^^؟
لأينمحاإلأيي-مساتو ص اليهود إجابته. ق دالبنردذت التابع الباب 
ظهرْ•وواء مذ الأشياء وؤيته. ل ر0ت النلأؤالباب 
الصوء.ق يزئ كما الظلمة ق تنئ لكل س أثه ق ؤاكلأدورا! الحائي الباب 

اكافضرن:فيإخاةدصه.اس 

ثمثما وممل وحصامحه، الثلأ؛ عليهم الأئيياء عش يصله أبواب 
الثفوسعلى محسنه ومديم طاعته، ووجوُب أمته، وملل به 

صَةنصَ؛.فيذيىشامحاءءش 
عليه.وملامة اض صلوات ذكرحصائصه ق ت الشامي الباب 
ثفيإثاذ]شاوُيناثلا/حمس 
،.فيإماذذقاك١لأثاإسم١٢] س

محْ.ريع ق الحابس^ الباب 
يوثهمصَةؤاصَلم.اتاب 
ذمضنلكنابمُالآلأ..يف س
الأممعش أمته محل ل ت الشامي الباب 
أثتث•يمثل مثلة. م ف، التابع؛ الباب 

بابه'ق بأي موف مما والممرب وهوخهلآ، ت)تعليمة(، الأصول ل (جاء ر١ 
الرتٍماحتلف وقد الكتاب، ق ميأق عما وامحتدركتم الأصول، من محقط المعموفتتن بض ،ما ٢ ١ 

الزيادة.هاز0 لأحل هنا 



بمحقهملكسبلتابا؛بجهسملم:ء•
•طاتته. وجوب ق عثزت الحائي التاب 

والممى,والولد، الوالد، علئ نبه. مليم وجوب ي همئرت الئايي ااباب 
.١٢١١^[ ي ؤجونم،شط و : مث 

٠٠٠

جسيم.ممات أبواب 
اسالآئو;فيةتيه

جبتنه.•صمة 3، اي—ي،ت الئالباب 
كاِث:فيصفةخات..اس 
ثابع:فيثسموص..لاس 
لْباحديه.•/ صفة 3، الحابس؛ الباب 

أمه..صمة ق ادزت الثالباب 

وأسنانه..ممه صفة ق ع؛ اثالشالباب 
ثفهته..صفة ق I الثامن الباب 

وجههصفة ق ت اسع التالباب 

لحسه.*صمة 3( اشز؛ النالباب 

•3،صمةثعرْ الباب١^١^^،همئر؛ 

الكتاب.ل موصعه ق ساق بما وامتلءركته الأصول،، من مضل المعقوفتض بين  ١٠ا



عنقهصمة ق عثزث اكايي لباب 

لثاخثن:فيشه..اس 
ظه.ونلأمة اض صلوات صلر0 صمة ق عثرت الحامس لباب 

بطنه:صمة ق عشزأ الئ—ائس تاب 

..ْسئً صمة ل عشرت الئابمغ تاب 

ذكرأصابعه:ذ عشرت الئامس جاب 
كفهصفة ق عشرت الناس—غ باب 

زئديه:صفة ق بنردذإ الجاب 
سامه:صفة ق والعشرووت الحائي جاب 

عمه.•ذم ل دالعشردذث اكاض لباب 
ئدنيه..ذكر ق والبئ—رو0ت الثالث باب 
كنادسهصحامة ق ؤالعشئونى; الراح باب 

حالمه..اعتداو ذكر ق والؤشروذأ الحامس باب 

طوله:ذكر ف والتشروذت الثاؤس باب 

بثرته:وثة ل ردذث دالين—الثاح باب 
لونه:صمة ق دالعفروذت الئاثى باب 
حسه.•ذكر ق دالبنروذت النابغ باب 



الأبوابراجم ؛م 

زجذكر ق الن—لأو—ويى: الباب 

[١٦]صومحن:فيذهمخاياقئةه/. 

؛.^١٣أ:ناب 
حلقه..حس ل الأوو؛ الباب 

وصفحه..حلمه ذم و اب—ي: الئاتاب 
فيمهأل:ؤنالآ:مه.اسالئاث: 

ه•وئداواته ئفثته ذكر ق ثاب-عت الالباب 

حثاته..ذكر ق ز: الحامالباب 

ادز:فيذمتؤضه.الثاتاب 

ابح:فيأهمثازمحهس.الثالباب 
منتثه لني نبه يجعو أف عروجو وبه عش افتراطه ذكر ي ذت الئ—اث—الباب 

اسينأخرو

وجودةكرمه ذم ل الئ~ايؤ~ع■ الناب 
ث:فيذمشياش..لناثاس 

ومداعبته.*مزاجؤ ذم ق ■منرت الحائي الباب 

بالوعدس.وقائه ذم 3، عثرت الثاني الباب 



&mmm

نتهوش آدابه أبواب 
ثالبمزئِنيالأَدئ.فييتي.:أةصهر، 

فيبمهعأدظنتؤ.
أفعاله:ل افاش حته مل 

وذكرجك..

اخياته.•وذي 

وألقاظه.•منطقه مة صق 

يتكلم:حى يدْ ركة حل 
فيهميرْ.•

فيذيمحا-نمه.
•بالثارّق./ كلمه يق 

الثلأم.عليه اشر من نجع ما ي ذق 
منثهفة صق 

٠وسمه صحكه كر يق 

سالآئو

انيالثاتاب 

لخاكاس 

؛—إ٢١ازن 
الحاصازب 

ادزاوث_اتاب 

ا؛_عالالباب 
ك_ام_ناس 

اببلئاس 
ئاشالنالثاب 
عشنالحادي الناب 

اكانيهمثخسب 
ثنلثالث اس 

لئاخعأ>اس 
عشزالحامش الناب 

أءزماتاب 

١^٧.ئ الخض ض محن: اس 

بالخنن.المبخ الأسر تنيره ق عئزت الثامن الناب 



ذكتواجمالأ:نف

ثيها.نإثاثه الهدج موو ي عثز: لئايخ اس 
لأصحابه.مثاووته كثزة ق —_ئونىت البنالباب 

^محمحويى:فيذيبمفيأولبه^س 
عنة.التهمة ثقي ق احساطه ق زوو: والعن—الثاني الباب 
ونحطه.رصاه علامة ق والمنروذت الثالث الباب 

الناس.محالطته ق والعنرووت الرابع الباب 
حلف—،•إدا يمينه ق والعنروذت الحامي الباب 

صنجله.ثام فتناكاذمولئإذا اتابالثادزوالذثول: 

را،الوسا[ ]ق ه افه رئيرموو أبواب 

س.الدسا عن إعراصه ي الأيون الب—اب 

الدثا:بالسيرثى اءساعه ل ت الثاني الباب 
شبمآؤلأَ:ثخن ذ  س

لإئ:ساثويألُكان:ثحئ..اتاب 
هنئالبابالحامز:

الدنا..ي عبمه صمة ق الثادس: الباب 

الكتاب.س موصهه ق محاق بما واستدركته الأصول، من محقتل- ايطوقين بين (ما 



_\١smmm

زاثتثو0أئ
طهارتهأبواب 

الكد.دم ^١ لك0:٧وذكرنا : ٥١اب ال4

منه..حرغ إدا يقوله كاف يما الئابي" الباب 
 ]W[ ،^□لخدنه الازض ائتلاع ق القاث: ١ /.

غ;فيمثني]ننم[هل'؛.دهاس 
صلاة.لكل يتوصأ قأثهلكل ١^١١^، 
واحل..بوصوء الصلوات جمعه ق الئادس: الباب 

:الثمن ■عش منحه ق الثاثع: الناب 
وذمسزاكه..الثامن: اتاب 

التاسع:فيصثةضهه.اتاب 

ئزاته.أئزاب 
صلواته.صمة ق الأول: اب الن

الممئوصات٠الصلوات يئرأق كاف مهداوما ق الثاني: الباب 
الئلأة.من ١^١٤ بمد مولة كاف فنا ^: ١س 

الكتاب.ق موضعه ق مّيآق يما وامحتدركته الأصول، ممهلومن المعقوفتين بين ما )١( 





صومه.أنواب 
سالآثو:فيذيييناضظْ.

شهر•م مى أيام تلاثه صومه ي ت اني الثالباب 

في>0قلإان..ثاد_ي: اتابال

لخاصثفيمسفياثامه.اس 

اصز:فيذيئكالبجم..اس 

الثلأم.علنه م، عئد أئطز إذا بموو كاذ فيما اب—ع! الث—الباب 

زمصال.من الأخر المنر ق واجتهاده جيم ي النامي؛ الباب 

^ذماممفياماهميننشانهال؛اب 
الحروج•مو الفطر عيد يوم أكله ل ر؛ النابّالثاب 
المحي•يوم يديؤ محن الحربة جمل ق عثرت الحاوي الباب 
العند.صلاة ق تكبيزاه عدد ق عشن: الثاني التاب 

العإي..:زم ١^ ئخاَض و شن: الثالث اتاب 



الأبواب؛كرئراجم 

.وعمرْ حجه أبواب 
ه.إحرامه ذكر ل الأول؛ ي——اب ال

اساث:س:ومس..
عرقه.•يوم دعاته ق ئ! الشالاب الن
امدغ:فيذلجأنمشْه.اب الن

ش]فيهيصفبمافئةآرا،
للخم.زانتلامه وافه ي الئادز: اب الث

الئامن;فيتثنائازص.اب الن

الخم؛..ال1اٍع:فينشه اب الي
ث:فيدضلخمحَه.اثالناوب 

الودلع..حجة ق حلجه ل، عثر؛ الحاوي الباب 
[١٨]. م! ظنه ظه كة< بناق ي صم: الثاني اتاب 

عددعمرة:ق عثر: الثالث الباب 

الرقيماختلف وقد الكتاب، ق محسياق سا وامتدركته الأصول، من ممهل المعقوفتين بين ا م١ 
الزيادة.هذْ لأحل هنا 





الأبوابراجم ذكر 

س.ذكرسريرة ل الأول؛ اب الب

اسافنى:فيبجضْ..
الثالث:اياب 

اسالئاخ:فيذيفنصه

لحاقه..ذكر ق الحامس: الباب 

ونادته..ذم ق الثادز: اتاب 

الوتاذة.ش امحائه ذم ق الثاغ; الناب 
الثاؤن:فيذمسه..الناب 

]بالتا-ع:فيذمبهه/. الناب 

يميمهذم ق الأول: اب الب
اسض:فيذيمم.

زكتائه.ذمإنارة ذ ثالث: الالناب 

وذمظه.: ١^١٤الناب 



ل1»صس
^^ء1ل»ءهءءء«أأصأأءلسءس

ذكرتنديه.ق الحامش: اب الب

عنامته.ذكر و الئادص: اب الب

الثابع:فيذيص.١^١^٠ 
ردائه.ذكر ق الثامن: اب الب

ثناوي1ه.الثاٍغ:فيذكر اب الب
الناثئ:فيلهانيف.اب الب

فيلهنا:محينامؤسالظديعم: 
نيفاكنباسيمد.الباب 

ئن:ساكال:ملهساشّاتاب 
مم:فيذهمظهءال1لأم.ازب 
صظن:فيذممممالثلأم.اس 

٠*

مامحةذم أبواب 
ادابالآئل:فيذكرض.

اكاثي:فيذكرىفي.الباب 

كالئ:فيذهمض.اس 





^^ءءلإءلإأ»»»»»علأ»ءءءءهس

الدص..انبماي ي لخامز: اس 

ذمو لثاد<ش: اس 

اليحخمى أحده ق الساثعت الباب 
لنامن:وخزشاربه..اس 

./ اش؛ انبمابؤ و الثاب-ع: اتاب [ ١٩]

٠٠٠

ؤث1تبتاض ذم الأول: الناب 
الثاض:فيذمس.اتاب 

لصثة-محزم.البابالثالث: 

البمز•امحاوْ ق -غ' i١P١الوب 
قاثتدامهبالحل.البابالحامي: 

القثاة.وأكله لثادز: اس 
١^.وأيه >؛: ٣١اتاب 
ؤالأَقط.لثامن:وأكلهاشن اس 
آلص.وأكله فاب_غ: اس 
لنادث:في-لإهاين.اس 



الأبوابراجم ذؤر 

طعامن:تين جمعه ق ءثزأ العادي الباب 
كالثخثائْينالآص.زنا م وأكله ض: ض اس 
لئاكطز:ومحاض1..اس 

اتابايني:فيمحائناة..
•الدجاج. لخم أكله ل عشوت الحامش الباب 
AKIاشادزمسز: الناب  ،j  اليازئ.لم
صلأن:فيمىألكئبمامحاس 
ؤيحة.يؤذي ما اجتنابه و عشن: الثامن اتاب 

المحئان.فيٍ ^عشن: ١س 
زالعنل.١^^١٤ -محثه ق سشس_ئونى: البال؛_اب 

الثمن.أكله ق ؤالعش_زونى: الحادي الثاب 
العب.أكله ق ؤالعسنزونى: اكايي الباب 
الزطب.أكله ق زول: والمش—الثالث الناب 
الثمر.بأول يفعل كاف يما والمشئونى: الرابع الباب 
الثبيص.أكله ق ؤالعشؤووأ: الحامز الناب 
ولعقها.أصابع ثلاث أكله ق والعئروذ: الثادس الناب 
:يليه مما أكله ق والعشئونى: ^٠١؛؛ ١١الباب 
ه•الجؤخ بن مممحآ أكله ل والعشرون: الثامن الباب 





ذكثئناجمالآ:زف

تمائب.يشزبهبمدأثخابهإذا اسالخاديعشن: 
يمتثه•عن من مناولته ل عثزت اكايي الباب 

أ:زابننْه.
بالقل.أزواجه منانزيه ق الأول: اب الب

الجمعة.ئنه وصعوده ئزؤله ق الئامى: الباب 
النزم.P زصؤيه و الئاJن٠: اس 

عندنن0.وذكرسالثاب_ع: 

بالثل.م نام كاذ الدي صفة j الحامز: اتاب 
اكال:جإإذاشاكناش.س س
النوم.عند وماكاوزيقوله يومه لك؛فية السابح: الباب 

ثومهمن انتيمظ إذا مولة ينا النامي: الباب 

[١١٠]:في1دثثا؛باةولأنا؛ممث./. يس 
ه.نناناته ذكريحض ي الناشئ: اس 



ل:نب>أ4.
وتلأته.النوعلة صئزات الأوو: الباب 

لاهب1كاني:فيمحمحه[»ا.
حجامته.ذكر ق اكاوث،1 الهاب 

..بالحناء ثداويه ق ١^١^! الباب 

سالآئو:فيياكءإسم..
فالبابالئاض؛ 
.وذكر^٧^١٣ساكاِلئ: 

الثلأم.ظننه الجماع عش موته ذكر ل الرابح• الباب 
ال>ماع.عند ثصرْ رعفه انتتاره ق الحامست الباب 

ناعة.ق بمائه عش طوافه ذكر ق الثادزت الباب 

واحد.بئنل بمائه عر يطوف كاف أيه ل ت السابع الباب 
الثلأم.عش وطئ كل ق اعيماله ق الثامن: الباب 
الئلأم.فثه ليمائه ئدازاته ذكر ل الثاٍع: اتاب 

أحمدنسخة ومن الكتاب، ق ياق مبما تدركته وامالأصول، من قط مالمعموختين ابين ما 
اكالث،.



الأتواسذكرراجم 

بالهجر.أزواجه يأديبه ق اشرت النالباب 
زعاو.دهلم.ذكرأولأية ل عثرت الحائي الباب 

ستفره أبواب 

يه.ياي لك0 اثدي ١^ ذكر ق الأزل: اتاب 
الئثر.إلئ ختخ إذا موله U  015ذم و النائي: اتاب 
الئناق؟._ لكو ق حم _

ي1،لكلعزضلاشفياني؟.اتاباهد_ع: 
سمكال:مولهُإذازلنيلأفياش.اتاب 
ثز:ساكاو:شلةفياثم.اس 
الثلأم.عثه اواحلة عش تئله ذم ق الثابع: الباب 
]•اب[. الثثر/ من إذازجغ قوله فناكاف الثامن: اتاب 
ظثز.من مدم ^١ بمغ كا0 فنا ض: اتاب 
لآ:دويىأخألةدلآ. oilأم و : ضس 



wmmm]

حزبه.آلات أنداب 
اسالآئو:وذهمتش..
اسثني:فيذهمقبجه.

فيؤغؤ'بخ:الراب—غ؛ الباب 
لءاص:فيذيثتج4.اس 

ز:فيذكرخن0.صس 

وبناته.رايه ذكر ق الثابع: الباب 

الثلأم.علته محضتبه ذكر ل الثامن: الباب 

الثابح:فيذممحاةه.اتاب 

هعرواته أتواب 
٤^١.إدا مولة  ijl^فيما الآوJ؛ الن-_اب 

ساض:فيمواةامح.
وذي•^١٥^١^.ساكايث: 

ص•ن كنز طلب عراة ق ا^ائغت الباب 





ل11ق1إصِ
^^ءء1هلصعلءءههص1صا

ئزيظه.بى عراه والبنرووت الحائي الباب 
٧تنينتاف.اتابالئانفسوذ: 

الغاته.^١؛ ثانمشئونث الثالث اتاب 

.٢١١[ست تك ق الحديه والبن الرابع ]الباب 
حتز.^١٥ والعنزولت الحامس الباب 

١^..^١؛ وانمشثوJ:لئادز اس 
هوازل.وهيعزاْ حنين، عزاْ ؛لبابالث«ابعؤالبنئونىت 

الطاف.^١٠ ذكر ق والبثموو(ت الئامى الباب 
ئوك.هزاة ؤالعنئور٠: التابع الباب 
حروبه.ق ذكرثناي؛ ل —^ويرت ئالالباب 

ه؛أبءأب

ثزاثأث.أ:نائ 

الثزاJا٠عن ئحلفه عن اه عدوونول ق الأول•' الب-اب 
ثزا:اة:نيئ j اكاJي: اتاب 

الثني.س j الثالث: اتاب 

أمحر•ينل بن بملح لا ما إئكاؤة ل ١^^ الباب 
لس؛أبي فيما ثابت وهر أوغلو، حكيم خة نعن إلا الأصول من سقهل المعقوفتين بين ما '( 

الكتاى.



الأبواُبراجم ذو 

١^.ص وي 
•إله وكتابه المموقس إلئ إونا)ه ق الآولت اب ايث

إله•وكتابه كنزئ إلئ ذكرإوناله ل اث: الئاتاب 
^١١]ر\ض\ضو/ميو \مس
1له•وكتابه الثثاف شنر أبي بن الحارث إلئ إنناله ل الخامست الباب 
•إليه وكثابه الذفي علي بن هوده إلئ إرساله ق ادس؛ الثالباب 

إله.و/م الأم بن ظ \نت\ي!لئ j اثئ_ع: 
اعلاغ.ذي إلئ ذي!زناله ي ض: اتاب 
١^١^.ئززة !لئ ي \ذ1\ئ: اتاب 
الجلندي.ابني وعبد« جتغر إلى كثابه ق الناشرت الباب 

يإزنالهإلئالئندر.اتابالخاديعشن: 

•J^rملوك إلى ذكركتابه ق عثزت الثاني الباب 

بكر.بن مند ذكروقد ق الأوو: الباب 

ظه.ئزبمَ ه ذي j ش: ١□^، 





الأبوابراجأ ؛كر 
٢٠٣^^ل2$ء2هعء2لص؛لصءهل1ممصو 

.^٥١؛؛ ترصي أنداب 
اسالآثو:فيمح.م.

ثه.أحله مريب ق \ذئروي.' ألباب 
وماته•مو جبريو عش اكزآف عرصه ي اث الئالباب 

اتئمحاى:فيمصصلأ..
^٧.منةأو ار؛ه زصئ تكر أبي نواو ق الحام-ست الباب 
مزصه.ذ أرواجه ثوت عش يدور كاف أنة ق ادزت الثالباب 
ادع:فيصاموه.لثاس 
ءاسمحزئٍذ1بجد.اتاب 

مسهمذ أقص أئة روي يما عت الت-اص<الباب 
بالناس.بمش بكرأف أبا وأمره مزصه، مدة ق ئ: اشالنالباب 
مح:عكتانالأشملإلمبم.اتاب 
كاذالثاو مذ ي إخراجه ق عشط: الثاني اتاب 
التوت.عند عبٍده عتقه ذكر عشز:في الئاك البان، 

فيإغلأَمهاوئثاءكهطلأ١؛.ساواخعشن: 
نزنه.مل انئزاك اتجناو ق عشن: الحامش اس 

خةسم ق جاء ما واتبعت وتأحير، تقد<يم المجموعة هده نهاية إثئ الكتاب ل الموصع هذا ق ؛، وا 
الكتاب.داحل ق سيأداا وبما الثالث، أحمد 



د

^^ءصء»ههلإ؛صأص:أص2ءا

ؤإبمائهم.أصحاثة جمعه ل عثرت الثابخ الباب 
مزته.عند بالصلاة وصقه ق عشز: الثامن الباب 

^ن:فيثانل4ُأزضشةينالأثا.الناب 
منجدأ.ثزْ يتحد أذ ثحذير؛ ق المننويىأ اب الب

اقومن برنالإ أيام بثلاثة موته مو إليه جبريو ثردب ق دالبئر.دلث الحاوي الباب 
ص:أل4ُضخأك..

النزت.كزاهة عش منة معاسه ذكر ي والبن—روذت الئايي الباب 
الطاهرة.روحه حرؤج صفة ل والبنرون: التالث الناب 

/محها ئور اض المحاب كء ق دالبئثّدلت الرابع الباب بأ ١٢ت
مزته.وت ذكر ق والبنروذ: الحابس الباب 

اممه.رئوو مزت ق ئكوا الناس اف ق والبنروذت السادس الناب 

سنه..ذكر ق والمقرون: الئاح الناب 

وحكمه.حلمة ما ذكر ق والعشرون: الئاين الباب 

عسله..ذكر ل دالبنروذ: القابع الباب 
ون:فيذمضه.لأللئاس 
فيذنجاصَةءطلأةصّالخادي اتاب 



الأتوامبراجم ؛كر 
٢' ٥ ^صأصعأ2ءممعصهءصهر 

مره.نوضع ذكر ق وا}ئلأئوو.' الثايي الباب 
ثنية.ذكر ون:في ؤاكلأد\ذيج1 اتاب 

مره.ق ترك ذكرما ق واكلأ__ول! الرابع الباب 
ذمه.ومحت ذكر ق ت والئلائوو الحامش الباب 

مرة.ي نزلوا \ؤيو ذم و ثاكلأ؛ون: \ص 
وصاحبيه.اممه رمحول مر صثة ق واكالآدور^ت الثايع الباب 

مرة.زيارة ممل ق واسملآو__ونىت التامن الباب 

بمرة؛الاتجثاء ذكر ي ون: ثاكلأ؛الثامع ١^١^، 
قفيذمشسَءاصَمّ

عثه.الصلاة ممل ق والأربموذت الحائي الباب 
ةإبيالخلأكؤاّ.جم س

•علته يلم مذ عش ورده إليه أمته تلأب بلؤخ ق والآرنعونىت الئاJث، الباب 
صن:فيئاصَةو.اس 

عثه.بمل ٣ عنده يكز مذ دم ق ت والأرتصJ الحامز الباب 

الهوايب•مذ ام برثول اشزية مذ نجع ما ذم ل دالآنبمء.لت الثادس الثاب 
سشلا أية ق والآزتعونى: النابع الثاب 



لا11هاةص_

ثالآنبمون:فيمضضومحء.الثامن اتاب 
النثام..ق رؤته ذ والأزبموذت التابع الباب 

/و4 يجرى وما وحنرْ بمئه أبواب تّااأآ 
I الآو^-—١٠؛، ١١  J زض عنة سثق نس أول أقة قsالمامة.ين؛ ار

^فاب:فيمميننزبمنغيا..

ئ:فيئضه.الئاِلاتان، 
زنلأَثةرا،.غي اه ظواث، اكائة[ ]:زم لزائؤ ذي و : ١٠^٤اتان، 
١^^١أكؤ ز:فيأوئ الخاماتاُئ، 
ادز:فيذيخزضيه.الثاتاب، 

\مكي س ذي ي ابع: الثاتاب، 

النغئود.النمام ذي ي الثامن: اتان، 

سهان3صشاثزاط.اتاب 

الجق•يدحل من أول أنه ل الناشرت الباب 
أثته..ثقل ل عثز: الحائي الباب 
^ذيئلننييشاشفياث.اتاُن، 

الكتاب.ثنايا ل سأق وبما الثالث، أحمد نسخة من المعقوكن بين ما ( ١ ر 



وص



\0ت]لأظ
الثلأمعلته آدم رمن من محمد. ذكرسسأ تحرذكرالتتؤيه 

الحسأحبرناأبوعلي ئال• الحقين، محمدبن اطوبن حرناأبوالثامثرهبه أ~ 
تمال حمدا0، بن جعمر بن احمد أبوتكر احبرنا مالت المدم،، بن علي ابن 

ينظل،مالتظسىر،مالتطسا
سويدنن نعيد عى صالح، ئن معاريه حدسا مالت مهدي، نن ع1دالثحمن 

مال،:ناؤثه، نن العنثاءس عن الثi٠ؤ٠، هلأو ش عدالأعش عن الكلم،، 
•٢١^؛٠^^تح، لئنجدو وأ0أك؛ البجن، لحائم عنداف إي اف.ت دثول محال 

ءLJالرحمنعن  ٣٩٨/ Y لعداف المة ون، ، ٣٧٩/ Y المسند٨ أحمدj( رواْ صحيح، سنادْ إ( 
(.١٠الموة)دلائل j أبونمم طريقه: من ورواه به، مهدتم، ابن 

،١ ٣ / ١ الأوسهو التاري_ح j( والبخارير ، ١ ٤ ٨ / ١ الكبرئ الطمات ؤ، عد مابن ورواه 
التميرؤ، والط؛رى، ، y٦٣٦/ المدينة تارخ ؤ، ثبة بن وعمر ، ٦٦٨/ الكبير التاريخ وؤ، 

 ٢Y /حاتم آآوابنأبي  ١٣ j حبان ، ١٢٣٦/ الضير^ j وأبوبكر٣،  ١١٣/ ٤ الصحح
الشاميينند مونر ٢ ٥ ٢ / ١ ٨ الكبير المعجم ؤ، والطبراق ، y١٤٠٨/ الشريعة ؤ، الاجرتمط 

 /Yالحديث رب 3، والخطابي ،  ١٣٣ /Yوالبيهقي)٩(، البوة دلائل 3، وأبونعيم ، ١  ٥٦
صالحبه.بن إلئمعاؤية بإسنادهم ٨ ٠ ١/ التبوه و3،دلائل ، y٥١٠/ الإيمان شعب 3، 

الجهميةعلن الرد 3، ارمي الد معيد بن وعثمان ٣، ٩ ٥ / y ٨ ني الم3ا احمد ورواه 
،واممرتم،٠١٣٥/١،3 المسند 3، والثزار السة 3، عاصم (،وا؛نأبي ٢٦١)

الدينناصر لابن الاثار جامع 3، كما المقلين ند مؤ، أحمد بن ودعلج ،  ٥٧٣/ Y التمر 
والحاكم، ٠٣٤ Y/ الشاميين ند مو3، ٢،  ٥٣ا/ ٨ المحير المعجم ب، واتجران ، ٤ ٥ ٦ ا/ 
،١٨٣/ النيوه دلائل 3، واليهقي، ، ٦٨٩/ الأولياء حلية 3، وأبونعيم ، ٦٦٥ Y/ المستدرك 3، 

بنعيد سإلن زإمنالهم ( ١٤٠الرمول)فقائل 3، العْواا تلقح ؤ، التميمي، وأبوعبداطه 
3،وهوصعيف مريم أبي، بن أبوبكر غيه وهوصعيمإأيضا، قلتؤ: به، العرباض عن سويد 

العرباض.وبين سعيد بين وهوء؛لالأءاى التابم،، بحدنح فيه احْلآ وقد الحديث،، 
اكالثالثالث، 3، الحديث، هذا تخريج من مزيدا وصيأق 

حيد(.)إّتادْ :  ٣٥٣٤; والهابة الداية 3، كثير ابن وقال، 
ولميصور لم ترابا يعد كان أتم،؛ الأرض، وهي، الجدالة، علن مهم، أتمآ: )لمنجدل((، قوله: 

الردحبعد•يخلمحاولمبمخب 
=حاأعالآىرا/مآ؛:)3،هلا 3، الدين ناصر ابن محه وثال،أبونعيم3،دلأئلالبوة 



الثلأمغؤ ادم رقن ثى ق محمد ثيثثأ الئئمي؛ ,\غ تحا الأيل ال؛اب 
٠٢ ٩ ^^أعأءءعءء$2أ2هء2$ءء2عص> 

صسعد، منصوربن حدثط محاوت مهدي، ■زع\ؤ،خواتن حلس1 أحمد! محال — ٢ 
مال!اشم، ميزه عى ثقيق، ع1دال؛ونن عى تديل، 
والجتدرا/الريح نص وآدم داو،ت محث،ئبئا؟ مص افه، يارثول، ت ملت 

مدا<أس،بن أحمد محمدبن طاهر أبي عى ياصر، ين محمد أثاذاأبوالمقل ٣" 
تيال عمرو، محمدبن حدس-اأبوجعفر يال! زال، بث—بن الحسين أبى عى 

حدس،قال! ئل.أ بن محمد حدسا دالت صاتح، بن إنحاى بن حدسا"أحمد 
مبمزة،بن عى؛؛JJ؛ طهمال، بن حدسا}^١^ هاو،ت ١^؛^،، منان محمدبن 
أنويحتمل آدم، حلق تمام ئل النوة له اش أوجب لما اش. لرصمول الفضيلة "الحديث 

آحرق له بعثه من وقضائه علمه ق مق ما ملائكته القه أعلم هوما الإيجاب هذا يكون 
الزمان(.

عبدالوحمنعن ٣  ٩٨/ Y لعداف السنة وق ، ٢ ٠ ٢ "Y/ ٤ ني المق أحمد رواْ صحيح، إسناده )١( 
مهدمحابه•ابن 

حديثه)رواية3، ممن بن محيحى ، ١١٦٤حرب"آ/مساتل ل كما راهويه بن إمحاف ورواه 
نةالق عاصم أيي وابن (، ٦٨٢الكسر)"العلل ل والترمذي (، ٦٣الساق()منصور أبي 
٤١ ٠ ٥ الشريعة"Y/ وأبويكرالآحرىفيكتاب (،  ١٧)القدر ذكتاب والفرابي ،  ١٧٩ا/ 

به.مهدى بن عدالرحمن ؛إسنادهمإلئ Y٢٠٥١٠/٠ اعير المعجم ق واسراق 
وابن، ٤١٠٧ U/ الكبير التاريخ ق والبخاري ، ٦ ٠ U/ الكبرئ الطبقات ق عد مابن ورواه 

شرحق والطحاوي (، ١ )٦ القدر كتاب ق والفريابي ٥،  ٥٣\إ الكبير التاريخ ق حيئمة أبي 
الشريعةق والإجري ، ١ ٢ ٩ م الصحابة معجم ق قانع وابن ، ١٢٣ / ١ ٥ الأزر مشكل 

،٢٦١Y،وأ؛ونعيمفيءعرفةاس١؛ة٣٥٣/٢/٥سمالكثير•
به.مبرة بن بديل إلن بإّنادهم ١ ٢ ٩ Y/ النوة دلائل ق واليهقي 

المحلصوأبوهناهر (، ١٥)القدر كتاب ق والقريايى ، ١  ٧٦/  YUالمني ق أحمد ورواه 
إلنسنائهم صالمبهمة الأسماء ق الثغا-ادي والخهليب ، ١ ٥ ٦ / ١ لمحلصيات اق 

به.شقيق بن عبدالنه 
قيخرجوه ولم الند، صالح حديث )هدا ! ٤٣٨ U/ النسلأء أعلام سير ق الدهيي وفال 

الروحنفخ وقبل حسدآدم حلق بعد وأعلنها فأظهرها نبوته كتب افه أن دالحليثت والمراد 
حده،حلق ثعد وسعادته وشقاوته وعمله وأحله المولود رزق يكتب أنه أجمر كما فيه، 

ب•الريح نفخ دمل 



^علأل2تءأةءء25ء2لصءأ

تهال المجر، مبمرْ ص محق، بن ^٠١^ ■ص 
د1وثوثاحلقالهُالآنض،دص-،[ ٠١٣]

\ضن°»بإ.'تاق العرش،'قننرعلى وحاق نمواُت،، نع مثواهى الثماء، إلى 
1سكنهاآدم١^، الخنه \ذإروضتتي وحلى الأبناء، حائم الئه محمدزئوو 

نتنوآدم والختام، والصار_ا، والأوراق،، الأئوامح-،، عاى انمي ، ٢٤٥وحواء، 
المشمأئاضي،فأتيةس،ئاأخاةافُ؛تالأيإتى 

،.١١٢بانوي!وانحسا الشبمازتاو، زص ئلئا ؤJدك، ٥.^ الأتثاى 
أحيرئاأبوتعدت هاو الأنصاري، محمد الحنربن تعد أثأناأبوالحتن — ٤ 

أخةدينتياضالآثثهاف،
حيكاهاو،ت رئيين، بن حيكاأحمد مال! أحمد، بن نلتمان حدقا داو<ت 

عىالمدنق، إنما•كيل ين عنداممه حدقأ ئاو،ت القهري، تعيد بن أحمد 
تم،ضفي،ضمحيناظاك،،قاو:

يازُب،زأتةهقالت زئع الحطثه، الثلأم لماأصاان،آدمعلته اف.ت زثوو محاو 
رر-ج،يا مماوت محمد؟ ومن محمد، وما إليه! هأوحى إلأpمنات،نجب، محمد بحمح، 

ئكئوُت،لآإاهإلأعك  ١٥٢^س،مبنسزأمبإبيمشلث،، 
انملئ،،ع انمه هزئت، إذ ع1لاكا، حئقك، أكرم انه م،تلنت، اض، ننول محمد افه 

متكرفهو بالحديث، تمرد وقد يعرف، لا مجهول وهو صالح، بن محمد فيه صعيفإ، (إستاده )١ 
حديثه)٧(من الرابع الجزء 3، الرنان البحتري عمروبن بن محمل أبوجعفر رواه يمح، لا 

به.العوقى سنان بن محمد عن 
وذكربشران، ابن إلئ وسه ١ ٥ ٠ y/ الفتاوئ مجمهمع ق كما تيمية ابن الإسلام شخ وذكره 

محمدجعفر أبو حدثنا _،J: المصهلفئ(، بفضائل ق)الوفا طريقه من رواه الجوزي ابن ان 
بنمحمد حرثنا صالح، بن محمد حدثتا صالح، بن إسحاق بن أحمر حدثتا عمرو، ابن 

عنسفيان، بن عداش عن مسرة، ين يزيد عن طهمان، بن إبراهيم حدثتا العوق، محستان 
•به مرة 



الئلأمعلتي آدم رنن ين ه تحمد يبقآ بذكر افبيي ذر في الأوو التاب 

ح^Jةتكال١،.U وئولأة من الأُيثاء وهوآحئ ،، 1Uهد يعم ةت\و(.' 

امحمقال: جمرأنه بن تعيد حديث من الدن أبي بن أبوبكر روئ وقد 
ثثالؤيافه حكة آدم، و>وضهم.' مثال يعاش؟ افه عر أكرم الحنق أي آدم• ولد 

افهيعصوا لم الدن الملائكة بل وهالآحروفت لةملائكته، وأسجد يده، 
قدمؤ،بلغ لم الروح ي نفح لما آدم* قمال لأدم، دللث، هدكروا وجل، عر 
اقو،رسول، محمد ت فيه قإدا 1إ0ثت \ذ*تز.( ش قبري، جالستا، استوين، حر 
وجأ،أآ،•عر ار عش، الحلق أكرم قداك 

 ٥ — L-أحتزناأبوقال،أحبرناأبي، هال• بمدار، بن يابمي، ن يحي أبوالماس—، أبأن
عمرحدساأبوحمص هال،؛ هش—تش، ين الحث—ن بن محمد ن علي الحض 

بنأحمد بن اممه عبيد أبوالقاسم حدش قال،؛ الأحرى، هاروف بن أحمد ان 
قتتبه،بن منلم ن عبداش أبومحمد حدسا محال،! التميمؤ، بكير بن محمد 

أبيه:عن ع1داشم، بن عندالثحئن حدبي هال؛ 
اتهمه،من ومنهم الحدين،، وهومتروك أسلم، نيئبن بن عبدالرحمن به تقرئ متروك، إسناده )١( 

قأبوتمم رواء المدن، ماعيل إسبن عبداش وكدا يعرفط، لا الفهرى أسلم بن وعبداش 
به.الهلبمران احمد ين سليمان عن  ١٥٠لإ/ الإسلام شخ فتاوئ ق كما النبوة دلائل 
إلئبإسناده ١  Y٨٢/ الصغير المعجم وق "٢، ١ ٣ l/ الأوط المعجم ق الطبران ورواه 
به.الفهري المدن سعيد ين أحمد 
إلنبإسنائه  Y٦٧٢/ المستدرك ق والحاكم ، ١ ٤ ١ ٥ r/ الشريعة ق الأحرى ورواه 

، ٤٨٨ه/ البوة دلائل ق البيهقي الحاكم: ٍلريق من ورواه به، أسلم بن نيد بن مدالرحمن 
وقالء،(، وهوضعيفعنه، الوحه مدا من لم، أسبن نيد بن عبدالرحمن به وقال،ت)تمرد 

الن-مىت)موضع(.
بنمحمد (،iال:)مح ٢٣فيس١زل،الأنراف)

حبيربن عيد صعن ئقة- —وكان اساوي الأموي أبي عن كهمس، بن عون حدثني صالح، 
دمشقتارخ ق اكر عابن ؤلريقه: من ورواه لأنقءلاءه، صعيم، إسناد وهدا ءن.كرْ(، قال،: 

 /U٠.٨ ص منيه لأبن الكتى كتاب، ق ذكره وحاء حاله، يعر؛، لا الهلفاوي وابوالأسود ، ٣٨٦



اهلهاتكأرا،، ى آدم! أوحئ ماو! ومر، عس 
ثأ:وو4أماغوأتل\بوب الثناء \>وت1أض كثي، ومدي،)؛j، ووواوها 

ويثجو0رجيجا، والظو؛ه ؤيرجوف عجيج—ا، يعجوذ غبرا، ثعثا 
إوق،وومحد وصائنى، J؛^5_،، همد عيره، يريد لا اغتم-لْ مثن دج—ا، الث_كاء 
وثرمه،وذكره اك، دللت، أجعز بكرامي، أحمه أف لى وحى بى، ونزل 

وأثضيماعدْ، أزلإئة إتزاه_م، يثاو'وةت مذ شق رس_ثاه رمجده، 
ثممثا-ءزه، وأعثئة وحزمة، حثة واريه وايبطثةّثايتئ، عماردئ، يديه عش 

ئزمحئد، ثه: ^lJ ولدك، من والهمولشمتىإش/يي بمئرْالأمم [ ١١٤]
عنيسال ممن وسماته، وحجابه، وولاته، سكانه، من هاحعله البثذ، حائم 

•٢٢وبهمرإلى الممبيذ بندورهم، المومحذ العبر الشنث، مع يانا يومئد، 

وكد•حكت،!،آدم، ٠٥٧•لولامحمدمأ افئإلئعبمى! اوحى عباس• ابن ومال 
منكذ.افن، رسول محمد افة إلةإلأ لا عليه؛ فكتث ماصطرب،، ش العز 

اممئJعالنر٣،.ساء بعدإذ فينا بإسناده الحدسث، هدا وسيآق 
يتاكونالناس لأن ؛iJJ s^5،سمت عكة، أصماء س اسم وبكة مكة، صاحص، أى ذوبكة، ( )١ 

تك٩رينp٠٠والالجبابرة أعناق تدق أي نيلت، أنبما ؤيقال،• يزدحمون أي فيها، 
،٢ ٧ ٩ / ٥ المٍزان لسان ق كما بالكازب؛، متهم وهر إدلئس بن ءبدالمعم فيه متروك، إسناده ر٢( 

وهوالمتوقفتيية ابن لأن الإستاد،__iL، ق ؤييدوأن ترحمة، له أجد لم عبدالرحمن وولده 
فتيةابن اكابمز،،رواْ تابم، طيمة فهومن عدالرحمن عن أن؛روي يتهور لا ( ٢٧٦سنة)

أنعلى يدل، وهذا به، المنعم عبد ين عتدالرحمن عن مخهلوؤل، ( ١٩النبوة)أعلام تاب كل 
ه.نففتيبة ابن كتاب من القط 
٤ ٤٧/ ه الإيمان سعب ق والبيهقي ، ١٢٤الجالسة؛/ق الدينرري أبوبكر ورواه 

به.إدريس بن عبدالتم إلى بإسنادهما 
به.الدينوري يكر أبي إلئ بإستاده  U٤٢٥/ دمشق تارخ ل هماكر ابن ورواه 

يصح.لا متروك ؤإستاده (  ٥٣)برقم سأق )٣( 



^ساكانينيبمِثشنحقبجائ.

لثانياس 

محئد.منها حيز اق الئته م ذق 
بنأحني \ذاشيو أبو أ-نينا ماو: الظء، بن أحند بن الحض بى بمي أثأثا ٦" 

المحلص،بن محمد أبوطاهر أح؛رنا محاوت الممور، بن محمد 
ضائري،ئاو:هاهز

حديطقال! عنداممه، بن جعمر بن المقل حديي ئال• عبدالنوالقريفي، ابن 
عمروبن تمحي عذ مريم، أبي بن م أبي عذ اليخي، محاق بق ١^٤ 

صي:الأنصاري، 
مثلكأنظقسوأ.مصم،الأمرا<، 

العلامة،اليماق، الحميري، ماع ين كعب ت)هوت ٤  ٢٨٩! النيلأء أعلام سير ل الذهبي قال ( ١، 
عمرأيام ل اليمن من المدية وندم ه البي وفاة يعد فأسلم يهوديا، كان الذي الحبر، 

ؤيحفظالإصرائية، الكب عن يحدثهم ،فكان محمد. أصحاب فجالس عته، اض رصي 
العلماء،نبلاء من الديانة، متين الإسلام، حن وكان الصحابة. عن المنن ؤيأحد عجانبح، 

واحد...(.وغير وصهسبإ، عمر، عن؛ حديث، 
(سة)٢٣بحمص ويوش حا وام—ممر الشام، بلاد 3، الصحابة *ع الجهاد ل كعب وشارك 

لهروئ المائة، ناهز ند وكان للغزو، وْوذامإ عمان بن عثمان المؤمنين أمير لافة حل 
البخاري.به واستسأها•. المنن، أصحاب 

ت١ ٤ ٥ ص الحاوي.ثه غرب ق عبيد أبي غلهل إصلاح كتابه ق فتيبة بن أبومحمد ذكره ت فانية 
مضافالحاء— الحتر—بكسر هوكم، ^١^ الحم، كع؛ء فيه ذكر حديثإ ق عبيد أبو )وهال، 

عبيد•أبى قول، هدا به، يكتب، الذي الجبر إلى 
وصفهعلن به يكتب، الذي الجبر إلى كعب، نسبة أبوعبيد احتار لم أدري ولت، أبومحمدت نال، 

الحتر—بكركعب، قومايقولوزت مع سلأنه ذللثح كان فإن أحد، عن لايرؤيه وهر بالعلم، 
معروفعنيم محكي وهدا وكرها- الحاء بفتح ومر~ حبر، للتابم■ تقول، الخرب، فإن الحاء" 

وشف.ثق وثوب وجنر، وجمر رمحلل، و رطل مثل: ، و)فنل( علن؛)قنل( حاء فيما 
الاسألة علن الأكثر أن ه، يب، يكتالأي الجير إلن منسوبمأ ليس أنه علن والدليل 

العلماء،"عالم نيل: كأنه العياء، ار: والأحبالأحبار، كعب، ذكره: ل الحديث، وأصحاب 



هممحةنئمنضواله.،س
والأرض،الثئوات ق لها وطيف انهارالجؤ، ق غمثت ثم التسضمأأ،، بماء 

نورمحمدثم"قال ادم، يمرن 1نى مل وهصلئ محمدأ. الثاؤ،كة قممتر 
الئزتيى•ثى ولدك تثد هدا ياآدم له؛ ومحل ، ٢٢آدم جبهة مْ j رئ ي. 

كلق  jJjو'قاستح حواء، إلى ادم التحرض اسثل بشيت، حواء قلماحملت، 
ثإوأاووو،يم2إا^^!ا،ظدهاولدوةوظه،واطلأحثد.، 

َسطاملدمحمحأنوئبم
ص،ثاو:محنامحادينإقي،قاو:

محمدبن حلف، ابوصاي أخبرئا مال! تكزان، محمدبن بن حدساعيي 
بنومحبوب الوصاح، بن الحس بن الحثسص حدسا محال،! إسماعيل، ابن 

عاص؟،بن علي حدسا قال! أعص، جنمربن بن حدسايحص محالا؛ ينموبج، 
دال،:عثاس، ١^، عن الهندانق، م؛ عن الثامح، بن عطاء عن 

قثaلإر١Jصال4، قي كنت، محال؛ الجؤ؟ قي وادم كنت، أين اقو، يارئول، ةنت،ث 
س'فيبمشمحح،بجكشاةي

.أشبهه( وما مذا العالماء، أوصاحب، العالماء، أوواحد 
لذكره وحاء والقصور، الغرف، فوق، يجرى لأنه يدللث، مي حمالجتة، ق ماء نيم( )التاقرله■ ر١ 

ثيو؛ه•ثن رمح،ايث' تحالئ؛ قوله 
الجبهة.ق البياض الغرةت )٢( 
وهومتروكالمسال، مريم أيي بن عيدادإه أبويكربن فيه موصؤع، والحديث، متروك، إستاده )٣( 

كتاب،وق البالحى، عتمان بن ري الوفيه ائي، النإلا نن الأصحاب، له روئ الحديث،، 
محمدبن عيدالمالك عد أبومرواْ لأ"يعرف،، وهومجهول، )الجلي( المصطمن؛ شرف، 

به.الترفقي إلن بإسناده  ٢٩٤م/ المصهلفن شرف، ق الخركوشي ابوري الني
الوفا.ياي، ^، ١١٣٦٧ آ/ المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة ق القارى علي ملأ وعزاه 



^سمنيذمثاوخفهئق

ثىبمئش ثرل لم ل عش؛^؛١ مط أتوان ق يلتق لم إترابمم، أيي صلب مح، 
محتيا،لأممتنإصني

^١yلهJظن١JJ^بجرنح،، لمح، مآحداشُإيلأمحؤةام، حترثنا، 
محالآنصّثص/محم

لأاب[حدتناأبوتكر عاون ، عنلأن/ تن احبرئاأبوطال-، مال؛ الحصين، أحرناابن ٨" 
عمنئن يخص نن ركريا حدسا ت مال محمد، بن عنداض حدش ت مال الئامعي، 

ثنهب،نن حئيد حدة عذ جنن، بن وخر ر عم خدش مادث جنن، ابن 
ينم:ثالإاز:قوو:

هأئثأ؛هاكل٣،، ٥١قزلابميمس أة: مثال أمتدحك، أذ إأ1 اٌفإبي رشدل يا 

:تئزئعطبمنامحق>'<
الزنا.أي — الفاء وتخفيف المهمالة، —يكسر )سفاح( ; (نو١٠)١ 

)^ا: ٢ ٨ ١ / ١ الموضوعات كتاب ق الصف قال عوضؤع، والحدث مروك، إمحناده )٢( 
منأو سيخه وضع من ولمله به يوثق لا ومناد القصاص، بعض وضعه ند عوضؤع حديثا 

به.الوحل. الخن أبي عن الموضوعات كتان ق المن٠ا رواه شيخه(، مخ 
عثمانإلئ بإستاده ١ ٩ ٥ / ١ ٧ الخjة الءلاو_ا ق كما الخد ق العين عمر أبي ابن ورواه 

ؤإساده، ١ ٤ ١ ٩ "Y/ الشريعة ل الأحرى ت طريقه من ورواه به، هماص ابن عن الضحاك ابن 
يعرفون.لا مجاعيل إستاده ل أيضا، يصح لا 

وقالعباس، ابن عن ومجاهد عطاء إلن بإسناده ٤ ٠ T/٨ دمشق ل عساكر ابن ورواه 
جدا(,غريب حديث )هدا ت عقبه 

مكرحدا(.)بل وقال:  ٣٧١/٣اينممرفياسوالهاة
اساينمسمi، إل  ٣٣٢/٦انمورالدر ، لس 

أساك.

الولادة.أو النوة، قبل أو الدنيا، قبل أي )منقبلها( )؛(قوله; 
الخةّ=طلال و أي ظلال( ق وقوله:) 
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ئأطتبsلأفئ
الثفنوس

كمكسماو الحل؛_ثاو وزذت 

م/ص°ئ)ب\نىوم
شاخثثئ:ةكصِس

ثشاء القثدوك فى سن 

أ;شثلأئةثلأمح
أكاماصُمحيىلا،

ثخترقولنت فيها يجول 

طجر(لىندا عالم مصي إدا 
،١^١٣ثفض؛عا 

ا؛ثشكالآنق''<نئ
ادورؤملإشادبيىلْ،

أيالورق، من عليهما وحواءيخصفان ادم لكن الذي هوالموضع تودع(ت مروق ت وقوله 
مضغة.ولا بشر لا وأنت آدم، صلب ق الل.نيا إلئ هبطت ثم به، يتسمران بعض إلئ يعضه يضمان 

نؤح.صلب ق يعني مقيتة، جمع فين الا فين الرتركب ت قوله ( ١ر 
اف.دون من آلهة نوح قوم اطء الى للصنم اسم هو: )نسرا( وقوله: 
الاستعمال.قليل وهو صلب، من أي صاله،( )من )\(قوله: 

الأرض.طق لأنه طق للقرن وقيل قرن، بدا قرن مفى إذا أي )طبق(: وقوله: 
الشاهد.أي )المهيمن( )م(قوله: 

الأصلق المهملة" الدال وكر النون، وسكون العجمة، الخاء —بكر )حتل.ف( وقوله: 
الحجاز.عرب أم مضر بن الياس امرأة ليلى به مس ثم لكلهرولة، مشية 

الن3كة،أيومنه الوسعل به يثهد ما وهو نطاق، جمع والهناء— النون بضم — )التملق( وقوله: 
نطاقا.تحته وجعلهم علياء ق وجعله با، نقوملثا أومْل أنت، 

قأضاءت.لغة )وضاءت(: )٤(قوله: 
ميزانق الذمي وقال أحد، يوثقه ولم اكتائي حمن بن زحر أبوالمفرج فيه ضعيفا، إستادء )٥( 

آ/بمآ:)لأيمفج(الاعتدال 
به،شاكر ين محمل. بن عبدافه البخري أبي عن  ٢٨٢/ ١ الغيلأنيات ق فعي الخل أبوبكر رواه 

.١٣٧  ١٢الخنتفلم ق المصنف، طريقه: من ورواه 
والنهايةالل.اية الشهوركماق اليه الجزءالخنوب ق الطائي يحيى زكريابن أبوالكن ورواه 

وابن، ٢١٣الكبير؛/العجم ق الهلراق طريقه؛ من ورواه به، حصن بن زم أبيه عم عن  ٩٣٦ ّأ/ 
الصحابةمعرفة ق وأبونعيم ، ٩٣٦ م/ تل.رك الق والحاكم ، ٥ ٢ ٠ آ/ الصحابة معرفة مندءق 

الأثيري^ضساكرفي->خدْشقم؟>؛،وابن 
•١  ٨٥ص وملم البخاري بشيوخ المعالم ق حلفون بن بكر وأبو ، ١ ٦ ٥ / y الغاية أسد 





\ص'اوب 
و؛عٌ-<دالإنمل، ق1 ش ذمْ. بجان ض

ءلظءصالأابدِلأثر'ر
بمدهمككمك محدوثة> ألبيىأ/؛محىأرى أث;زاؤ وجل؛ عر افه ثاو 

ثنته.يجدوف أئهم زالئزاد [، ١  ٥٧وآلإءم_رب، ٢^^ 1، 
وصلةالأوحام•مكارم رص• ألسمثوف،•، ؤ>خث،ئم 

الشزك.زص: ؤن:بميلمنيأصمي، 

ميت وذ-و س-تطسة، العرب كانت ما ومي؛ ، / ثهئّأممثت؛ •ؤدتحل< لْاأ[ 
صسُ،ثالخالم.

س.تحثولكائوا وما ستحيثه، العزب كاثت ما وهوت ءثه>ألثنيق؛ه، محزم وؤ 
jوالخطابي ٣،  ١٣/ ١ ٤ اكبح j ان حبوابن ٦،  Y١٣/ ٢ التمر j الفري =ورواْ 
يه•معاوية عن وهب ابن إلئ بإستادهم ١ ٥ ١ / ١ التمر ق والغوى ، ١ ٥ ٦ آآ/ الحل-ث غريب 
سفيانبن ليعقوب ، ٦٦٨إ الكمحر ادنار؛خ ول ، ١٣ا/الأوسط التاؤيح ل الخاوي ورواه 

الأثارحامع ل كما التاؤخ ق شيبة أبي بن عثمان بن ومحمد ، ٥٣٤ / Y والتارخ لمعرفة اق 
الثاميينند مول ، ٢ ٥  ١٠/ ١ ٨ الكبير المعجم ل واممراق ، ٤  ٥٨/ ١ الدين ناصر لأبن 
دلائلول ٠ ١ • r؟/ الإيمان تعب ي واليهقي ، ٤  Y٠٣/ المستدرك j والحاكم ،  ١٣٣م

به.الليث عن صالح بن عبداض إلئ بإصنادهم ١ ٣ ٠ وآا/ ٨ • / ١ النوة 
به.الليث عن عياش بن علي عن ٢ ٥ "١ ١/ ٨ الكبير الحجم ل الءل•داني ورواه 
به.الليث عن موار بن الحز عن ١ ٤ ٨ / ١ الك؛رئ الطبقات ل سعد ابن ورواه 

الرهابنة،وعند النزلة، الكتب ق وصفاته )ونعوته ت ٨٥صررالبوه دلائل ل أبونعيم ال ن)١( 
إلئؤإرمالة بعثته، أمر ق يرجعون وكانوا تفيض، مالكتابين أهل من والأحبار والأساقفة، 

أمتهمؤلبمايهم و؛إرمحاله، عليهم؛<، اممه صلوات الأنبياء لتبشير كالضرورى، متيقن علم 
آباثهمعن المتواترة المتقدمة والعهود الكتب من أيديهم ل كانت، وما أدركته، إن يتمييقه 

وأسلافهم(.



الخنزير•ولم والدم، النثة، من 

؛ىإنرامحل، محي عنى لكنتا التي وهوالأمال لنريم،•، عنهم بمخ دؤ 
علتهم.لكيش اثى والاؤهلأي والعروق، والشحوم، الثإب، ئحري، 
القشق ثمل لا أ0 مب ذه ضل، الأَعلأَو ذم ١^: انخاى أبو د1َل 

التوورآ؛.من أصابهم ما يمرصوا وأ0 الثتت، ق لأينمالوا وأذ دية، 

بمكىأق؛َأحد ؤزوإل ت ثعالئ هوله ق عنه الله دخي طالب، أيي بن علي ومال، 
يالعهد علته إلأأ•حد بمده مئى آدم ثيثا، اممه يبمث، ،;!♦؛ Jli[ ٨١]آوآثتثن،• 

العهدعشياحد أف وأمنْ وثئصزثة، به لثومس وهوحق نجث، لثن محمده، 
صمه>ى.

س

ابنأحبرثا ت مال \ل1ذل.1 بن على أنتحريا دال،ت العامري، أبوتكر -زت1\ \— 
هال(؛♦؛، jjp-؛بن إبزامم حديئا هاو! حمويه، ا؛ن انحريا مال،؛ عتدالصمي.، 

معيد!حدسا هال،ت رؤح، حدسا يال،؛ عتدالحميد، حدسا 

اللاعشأحدة مثائ هاو: ،• آس'مّثقأيج؛ لكد قادة:ؤوإد عن 
تثعتهمنما الكئاُت، أهل وأحدمواسى بمصا، بمضهم يصدى أذ اليين 

ونقله، ١٣٨ Y/ ؤإعرايه القرآن معان كتابه ق الزجاج ري البن إبرامم عحاق أبوإمحماله )١( 
•١ ٦ ١ مآ/ التفسير علم ل المسير راد ل المصنف 

.٥ ٤ ٠ ه/ الضير ل الهلترى رواه )٢( 
لأحده وئم  ١٠٦ ٥٣المشرر الدر ل كما التفسير ق حميد ين عبد رواه صحح، إسناده )٣( 

حميد.بن عيد تفسير من المطيوئ القطعة 
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بنحدساأحمد ت قال علي، بن الحس أحثرئا ت مال محمد، بن اممز هبه أحبريا " ١١
موتصحدسا قال! أبي، حييتي ت مال، أحمد، بن عنداف حدسا ت قال، حغثر، 

شاو،ضمنىتي،ضظاءين)تذم 
ئاز،تينار، 

اف.رئ—ول( صبممة عن أ-مرييى ت يملت الناص، عمرونن بن عنداف لميئ 
المران*مح، بمجؤ الئوراة قى لموص-وفث إيه واف أجز، ت همال، التوراة، ئي 
دج-رراآ، ٤ ْ لالأ-ء-زابت ؛ه محي—ذيل شإ-دارميثمي ح؛س ق ؤ

ولاعيظ،بمظ، ننث انئتوثل، تشتك وزسؤيي، عيدي وأنث، لعمحن، 
وثنئئ،محطولآشث، 

بهميمح افه، إي لاإله يمولوا• بأن النوجاء، المله ته يقيم اللاحص ميمه 
/١١عالئاثئاJوتا ئتا، ذس محا، ١^١ 
البحاري.)إ-نت\جخ امني 

الخض.بن ثاصب أختنا قال: الثازك، بن بوال3ثاك، أنينا - ١ ٢ 
يه.عروبة أبى بن سعيد إلئ بإستاده ٥ ٤ ٠ ه/ الممسير ق الطارى ورواه 

وابنالعامري، هو: القفل بن وعلي صب، ين عبداف بن محمد هو: العامري وأبوبكر 
بنعيداض أبومحمد هو• السرتصسى حمويه واثن عبدالصمد، بن محمد هوت عبدالصمد 

لأبنولا الفضل، لابن ترجمة أجد ولم ، ٢ ١ ٣ / ١ المنظم ق ناد الإمحهدا ذكر جاء أحمد، 
عبدالصمد.

به.داود بن موص عن ١  ١٩٣/ ١ المد ل أحمد رواْ صحح، إنائه )١( 
بنهلال الن بإناده ( ٤٨٣٨ق)ورواه يه، ملح إلى بإطاده ( ٢١٢٥الخاري)ورواه 

عربه•
العينيوقال اح، الصيالملجمة ثم بالمهمالة خب— البالأسواق( )ولامحخاب وقوله: 

JbJLفعال؛وزن على )والس—خاب : ١  ٧٨/ ١ ٩ القاري مده عل  i^JL ،. الصحابق وهولغة
وهوالعياط(.بالصاد، 



^^^^^،نذهممح،صكا؛مالإاببم 

وأبومحمدعاصم، أحتزئا مال؛ الث—مزكيي، أحمد بن إنماعيل وأحبرئا 
أ-محتناماثوا: رزمه، وأبوطاهربن البمري، بى وأبوالعام محاذ، أبي ابن 

مال؛المحاظر، إسماعيل بن الحثسص أحبرثا ماو(ت مهدي، بن أبوعمز 
حدسامال؛ هاروذ، حدساتزيدبن هاو(ت الجواربؤ، أحمد ئن علي حديثا 

ئخثدئئوف،،ضزنمينأم:
لككإيآ ؤ التوراة؛ قي اقوه رسول بثه مال،؛ نلأم، ئن عتدافه عن 

يئ(نء>نويى"<،مبمدلأسنلآ
وثنينموويصح، وممن الثسثة، باشمم ولابجزي بالآنوا3،،  ٠٢نحا
ومالوثاوأعيناعنتا، آدائاصما، وأمحثحته المتوجه، المله ته حمرأمم آتوماْ 

;,،[١٥]^:قولوا؛/لأإلهإلأافس. 

ليرب.حمحنتا أي للامين( )حرزأ ثرله؛ ( ١ ) 
فحل حجر ابن نال لكن ملام، بن همداف يدرك لم لم أمبن نيئ لأن منقهلع، إم—ناده )٢( 

فيكونعنه، بالرواية معروف فإنه ار، يلزيدهوعطاءبن ال٠جلح )وأظن ٣؛  ٤٣/ ٤ اري الب
(١٧—•مهدي ابن الأعالي)رواية ل المحاملي رواه هلال(، أبي بن صعيد لرواية شاهدا هدا 
طريقه:من ورواه به، الوامطي الجواربي عمر بن عبداش بن أحمد بن علن المحن أبي عن 

المقيّئوالضياء ، Y٣٨٨/ دمشق تايخ ق عساكر وابن (، ٩٤)النبوة دلائل ق المنة قوام 
 j٤٦٠آ/لمجارة ا.

به.أسالم بن نيد بإسنادهإلئ  ٠٣٦ \إ الك،رئ الطمات ل معد ابن ورواه 
(،٢١٢٠)معلما البخاري رواها حجر، ابن الحافثل ذكرها التي هلال أبي بن سعيد ورواية 

لوالمهقي ٢،  ٩٦م والتاييح المعرفة ق سفيان بن ؤ؛عقوب، )٦(، المنن ن، والدارمي 
بنهلال عن هلال أبي بن سعيد طريق من  ٦٣٧ / ١ النبوة دلائل ول، ، ٢٥الاعتقادص٦ 

يه.ملام ين عبدالائه عن ار يين عهناء عن أسامة 
عثمانأمح، بن محمد بن المحن بن علي بن أحمد أبومحمد هوت عثمان أبي بن وأبومحمد 
أبوهوت رزمة وابن رى، الببن أحمد بن علي أبوالقاسم هوت ري البوابن البغدادي، 

أبوعمرهو؛ مهدي وابن الكرحمح،، الخان رزمة بن علي بن المحن بن عدالكريم طاهر 
الفارسي.مهدي بن محمد بن عبدالواحد 



اءقسس؛إوسإل

الحثسأبومحمد أنحرثا قال؛ البزاو، •ثندالتاقي بن محمد أبوبكر أح؛توا — ١ ٣ 
1الت-حثويه، بن العثأس بن محمد أحبرئاأبوعمن قاذ.' الجوهري، علق ابن 

حدثنا3الت أس_امه، أبى بن حدسا هال! معروف، بن حدس_اأحمد 
طال,(بن معاوية حدسا هال! عيثي، بن معن حدسا مالت تند، محمدبن 

م■'عذأمح،هموْ،عناين 
اله.فىاشاة؟ظاو;ظصالآم:ممسئنثوو 

ملكةوأكول طائه، إرى ومهاجرْ يمكه، منلده عتداف، بن محمد حدْت 
ص\م\ع.(

الداودي،محمد بن عداوجمن أحبرنا قاو؛ عنس، بن عندالأول أ•حبرنا — ١ ٤ 
عنزبن عنتن أح؛تنا قال،: -^ja، بن أحثي بن عنداض أح؛تنا ناو؛ 

خدنناقال: الدارمؤ، تيالئخض ين همداض \ي قال: اضزقندي، 
رعن الآءنس، عن حيكاأبوالأحوص، ثاوت اويع، بس الخس 

قال:ضالح 

ئنشوُلالهه،لأط،ولأئ،ثلأ
وأمتهينموؤيعفئ، ومحن الئة4، ؤلأثجريبالثسة ضو\بأاالأتنبي,< 

والتعديلالمح ل حاتم أبي ابن ذكره لا؛برف، وهومجهول( أبونوة فه ضعيف، (إساد0 ١ ] 
قعد مابن رواه متين، المؤأم عائثة عن يروى بأنه وذكر حاله، عن ومحكتر ٤ ٢ ٥ و/ 

به•يئ بن( مم، م(  ٠٣٦ / ١ الكترئ الطعان 
دلائلل المن قوام طريقه: من ورواه يه، معن إلن بإمتاده المستن)٨( j( الدارس ورواه 
،٩٣٣ / ١ الطالسؤ بغية ق العديم وابن ، ١ ٨ ٥ / ١ دمشق ل عساكر وابن (، ١٦٤)النبوة 

٠٥٢٢ا/ البلاء أعلام سير ل والذمي 



مسنياشاةرالإنمدذممح

بأتزروذمنزله، ؤز فى وبمدونة جد، ثل افَعليى لإكئروف الحئادوف، 
الثناء،جئ في ينادي هناديهم أطرافهم، علئ ويتوصوذ أنصافهم، علئ 

ضص؛تزائ،يمحتينيض
.٢١يالشام ؤْثكه يطاته، ؤمهاجئ0 ينقه، 

عدالنيكض حاJساأبوعناو4، قالاث عوف، وأح؛رثائيدئى الدارميت نال " ١٥
صاَح■أبح، دفواف ص ■محر■، ابن 

لاهظ،الئأحتار، مدى افه، محمدزئّوث، الث—طرالأول: فى عى'قنب: 
^محيلأئادَ،ؤمحن:ثو

بالشام.وهذكة طت؛ه، ؤهجند4 بئقه، مؤووه ويثفئ، 
افات'ةىيحن—دوق الخمادون، أمته اقو، محمدزئ—ول، الطراكاني: ومي 

ّكزمزق،عش وةكئوئة ثزمتزله، في افن" جمدوو والصراء، الثراء 
،٢٢٢١^رأس عش ولو'كائوا وهتها، جاء إدا الصلاه، يصلون الشمس رعاة 

جئمح، باللم وأصواتهم أطرامهب، عرأو.تاطهم، دثأثزردذ 
ص،.الثةاءياُئ، 

الربح؛<■بن المحن الن)ه(ءن j الدارس رواه صحتح، إمنادْ )١( 
الأحمار(.كعب س سع المار أبوصالح )ذكواز ٦ ٩ U/ المنتفلم ق الممنف وتال، 

العير.ظهر على يرصع اليتم( الخثب يعومن الرحل هوت نوله؛)كناصة( )٢( 
الضعفاءل المغني ل كما الحديث، وهومروك عوف، بن زياو ب حل.ا، صعينط ناده إّ)٣( 

نةالمتوام ت طريقه من ورواه به، عوف ن زيد عن نن)٧( الل الدارمي ل/ماإأ،رواْ 
الطل,_ابغية ق العال.يم وان ،  ١١٨٧/ دمشق تاينخ ب، ع—اكر وان (، ١٦١النوة)دلائل ن، 



^^أهههههههةءءأأ2سزأآ 

محمدرا،،بن محمد ]أبوتعد[ أحتريا محاوت محمد، الح؛ربن تعد أحبرثا — ١ ٦ 
حديثاماوت الحض، بن أحمد بن محمد حدثثا محال! أبومحم، أحبريا ت قال، 

حدثتاقاثات المعلمس، بن حبار٥ حدثتا قال(! ث—سه، أبى بن محال بن محمد 
قال؛محْ، ر عذ أمحه، ص صالح، أبي ن ئهيل عن اشثان، بن اوبح 

مكذاشاة،ؤيأظفنجدبجاذكن
الشابئون،ص)؛ فم أقه ١^ و أجد إو َتئي، يا اه، هدْ 

بخاأش،قاق:تكمحمم.
ق1جعلهالهم، الثسابقوبي هم أمه الألو!ح إرأجدقي وئر، ؛١ قال: 

ق1و:طالئ،أةهأمحت.أش، 
JlJ :، لهم،اومن_ثجاب اكنتأحيثونى فم أمه الأئزاح قي أجد نبج،!ئي يا

أحثي.أمة تئك، ق1ل،! أمتي، ئاجعلها 
ظاهرا،يقرءوئه صدورهم في أناجيلهم أمه الألواح في أجد إش رب،، يا قال،؛ 

أحمد.أمه تئلث، قال،ث أش، قاجنلها 

قال؛أش، جعلها قا ١^؛•؛ يأئ-ول أمه ١^^ في أجد إي رب،، :؛١ ؟؛J،/ أ؛ا ١ ]٦ 
أحقت..أمه تلك، 

 lJيزجرونبمئؤنهم محب الصث؛ه يجعتون أمه ١^^ فكب أجد رب،إمب يا ؛ ؛
ظاأر،قاو:ق،أةهأمحا:بعلبجارى، 

وهوالمطرز، عد وهوأبومأنته، ما والصواب وهوحطأ، منمور(، الأصول؛)أبو ل حاء )١( 
ذمم-أثي عن رومح، من أشهر 

•أي وأعالهم،)يوجرون( هم أنفعلي بمرفونه ما أي بطوغم( ق الصدقة قوله؛)يجعلون )٢( 
أهله.ؤيكم، المزال عن بذللثج يكمل لأنه الخير، علئ بالمال الصدقة ثواب عليها يثابون 



__سمما؛ضاصيس 

كمس،هاس
مال'ئاجعلهاأقي حننات، عشئ له عملهامحب هإ0 ؤاحد0، حننه له محب 

طاكمحُك[را/

١٣٧هءآطمث]م[ص:
أمةتلك، ت قال أمي، ئاجعلها واحدْ، تسه علته محإذعجلهاكسن* ئمحن،، لم 

أخثد.

الآحز،والعلم الأول العلم يوثوذ أمه الألواح أجدقي إي رب، با ت همال، 
أحثي.أمة تنك قال; أمي، قاجعلها الدجال،، المسخ ^^^ ١١محزن قيمتلون 

حصلتثن،دلك، عئد قأعهلى أحمد أمة من رب، يا قال؛ 
وآوث١ئيتلث، تآ ئئد وبهبم( يِسقؤ، آناين و آصئهسإثا إؤ، 

قدننيسئ،يازُئ،رم.قاو: آ، ١٤٤ه]١^١^ ننك 

بنحدسامحم،و ثال،ث إنحاى، بن عدافه بن وحدساإيراملم ت أبونجم ئال، ~ ١ ٧ 
سعي.،بن و>ذي»ن حدسا قال،ت تعيد، نن تته حدسا ثال،ت الثمفؤر، إمحاى 

تأمحه عى الئعافري، عبدالرحمن ي محي تض 

الأصول.من ومحقط. النوة، دلائل من المعقوفتٍن محن ما )١( 
النوة.دلائل ل حاء ولما للمياق موافق وضعته وما واو، بدون رلم( ت الأصول ؤ، جاء )٢( 
أبونممرواه ماجه، ابن له روئ وهوصعيما، الكوف، المغئص بن جبارة ب صعيم،، إساد0 )٣( 

أحمل.بن محمي. علي أبي عن )١( حدث من له جزء ول ٣(، النبوة)١ دلائل ل الأصفهاق 
به.اليغل.ادى الصراف بن الحهن ابن 
منإلا مرفوعا رواه أحدا أعلم لا هيل، صحدبما غراسا من الحادين، )هن.ا ت أبوتعم ال ون

ونقللين(، دنته سهيل، عن الأحادينا، من وبغيرْ النعمان، بن الربع به تقرئ الوجه، مدا 
.٤٥٤ّآ/ الميزان لسان ل حجر ابن الحاففل القول هدا 
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ئووة:ئممش؟قاو:بيسالآمنأئمحشبج، 
قال:اشَلأآخزكظآكاكئم؟ نحت:آثدك ^lJ ^/، بمش 
مم.

التوراة،فى يؤ موشى أل المنزل اف نحاب ثحدى هل بالأف، أنشالك قال: 
ؤيتهولبالمموف للناسثأمو0 أحرجن إزأجدحيرأمة يارب قمالت 

الصلألهأهو ويمات1ونى ١؛؛'■^، ؤالكتاب الآول دامحتاب وتؤم،نونى ال٠قكر، عن 
 ،^١١^١^^ :Jةوتئ:ماJققا

موتى.أخمد؛١ أمه هم ؟ال: 
؛اواكث:تم.

التوراة،يقوق موتى أة اقوالئئزل يجد؛ىكثاب بافو، قاثشدك نحب: قال 
المح؛كمورا!^١الشنسرأ،، رعا0 الحئادونى هم أمه أجد إمي رب، قم١ل: 

أش؟.؛١^٢ ،، ٢٢٥١؛الوا:بظإنشا; أنادوا١^١ 
ممحس:اقوض؟؛الاكث:م.

١^^١٠ى موتى أن اقوالمنزل كثاب يجدى يافو، قأئشدك نحب: قال 
 Jمطؤإذا واشَ، ثزف ض أخدئب ]أنذ ؟٧^١ أجد أو زب، :؛١ ققا
حتثثاكائوايثطهئولمنحي، والأرض طهور، الصعيدلهم ،، ٧٥١حمد 

أتموالمراد ا، وغروببموثروتها الثمى حركة يراعون الذين هم الشمس( )رعاة م' *و )١( 
الثمس.بمواقيت عيادمم يربطون 

أراد،مما منعته وحكمته الحكم، إلمه جعلت الرجل حكمت يماوت )المحكمون( ت محوله )٢( 
أيأشمهم المحكمون اإثاقت وعلى تعالى، افه المحكمون التقدير• يكون الأول فعلى 

تعالئ.اش منه منعهم لما المانعون 



عثالئاء، لايأحنول حنئ تالئاء بالصعيدطهورهم الحنانة، من 
•أش؟ ماجعلهم الوصوء، آثار ثى محجين 

ماو:ىاكأمحاو:امح؟.
ؤاواكث:ننلم.

نحي;ككاشَ^مئشكثاب
هبنهمواصطثٍناهم، الكتاب، يرنووأ ٠نحومه أجدأمة إني رب، دماو(ت 

ْتهلمأحدا أجد هلا بالخزات، اص نيمنهم ممتصد، ثمنهم لتمسه، ظالم 
هثز.محوثا،قابممأض؟.
هاو:همأةهسثامح؟.

هاواكث:ننلم.
التوراة؟قي موتى أة ^^ ٠١١اف كناين، جدقي بافث، انشدك ت هال،'كنب 

قييمحموذ صدورهم، قي مصاحمهم أمه التوراة قي أجد إي رب،، ساوت 
الاشحورآ،، مساجدبماكدوي قي أصوايهم ال٠لأقكة، كصموف صلاتهم 

ب،ء١ ]٦ من الحجر/ برئ ما مثو اكحثغ١سمح، مى برئ من إي أحد، تدحزالنارمنهم 
أش؟.قاجعلهم ث موتى هاو الشجر، ورق 

هاو:ىإأةهأممثاسش؟.
هاَلاكث:ننلم.

التمسحل خفية أصوات الليل ل لهم أن أي سيء، منه مهم لا الذي الصوت الدوي: '( 
النحل•كلوي القرآن وقراءة والتهلل 
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وأت،افلأمحمدا. أعطى الذي الخر من الثلأم علته موتى تجب ملما 
•بهي يرصته آيات ثلاث إلقؤ افه مآوحى محمد.، أصحاُت، مى ليسي، ت ئاو 

 y7\حنةلئآ وديئد آياتي ء كئبت إؤ يتو-ء؛< ل ء■
اه]الأءراف:؛£ا-ه1ا;أ،نمت يم"-إليى 

[.١ ]الأءراف;ا،ه  ٠٤أوودءبمدأون أكه؛يدوى ثوّمح ؤ،- لإوص 

احمدمحمدبن حدسا ئاوت إمحاى، وحدثناأحمدبن محي.' ي ئال — ١٨
ابنحدسا 3الت ابوعاص،، أحتزثا يال! بندار، حدقا  iI،j؛مل؛مارا، ابن 

بنع؛دامح بن نالإ أ-زتتي مال؛ ي بن موتى أمحذٍ، قال؛ جريج، 
مح،صم:

مدعيللحثاب، جمعوا الغاس آكآة المنام قي رأيت ت رجلايقول تخ قه 
ضمح[ص،ثنآئِفوئمح،

لثغرة مإذاوكل محمد. مدعي به، ثورأبمشي مذأمتؤ اتيخث ثلفزمن 
_^rUئوران ايه ض يبخو ئور، ووجهي رأبؤ 

ألالدي ثاله أنا ^ ١٥؟ ^١ خدس، ثن ^;١، إنه١ لآشم: وهن محب 
المنام.هداق زأنت، إلأهو، إله 

وصالمعافري أبوعبدالرحمن وفته صعيف، سعدوص بن رثدين نته محعيف، إص—تائه )١( 
المرةدلائل ل أبونعم رواه (، ٦ ١ )• اكارقطنى للإمام الرفاق موالان ق كما مجهول 

الدرل السيوطي إليه وءزاْ به، إسحاق بن ■مداف بن إبراهيم عن دكتوراه( رسالة - ١٨١)

>,<يءبندلأًا،ب.



تم.ئَل: ؟ هتامك هداو تقدنأيت لآإلةإلآص ائدي باق محاو: 
محمدإثهالهمه بيده، محمد. مش أوواثدي شْ، مش'كنب والدي داوأ 

افِ،هاؤمحيناشاةلا،.^ساتيوأبافيكثاس 
بنحدثئاإبزاملم ثاوت جنمر، محمدبن بن عمئ وحيكا ص.'  jAئاو -  ١٩

قاَل:خدشمحينويينامينشَ، اضي،ق1و:خدكا
بن-مس بن عاٌم عذ أمحه، عذ صاي، بن محئد بن صاي عذ قيه، أبي 

: Jliننته، أيي أبيه عن ننته، أبى بن نمله عى قتاد٥، 
ويتلئوذؤيهم، ؤي الق. ثدوئون؛'وونول وظ بجب يهود كاثث 

وبغوا،دوا، قلهرحثسيلما ومهاجروالمدينة، وانمه، ائولداؤربصشه، 
ومحكثوا>^<.

بنحدساإبزاهيلم ت ثاو جنمر، بن محمد بن عتئ وحدسا أبويمثر؛ ثاو — ٢ ٠ 
ئاو:خدكاتيوابجارينسي،ئال:طكااشئينطةَ، 

بندارينأحمدبن عن دكتوراه( رسالة — ١  ٩٨النبوة)دلائل ل أبونمم رداه صحح، (إسناده )١ 
به.الأصهاق إسحاق 

•به عمة بن عومن عن الثوري إلن بإسناده  U٣٩/ النوة دلائل 3، المهقي ورواء 
المروري،مادان بن سالمة بن النضر أبومحمد وهوت لمة مبن النضر فيه مروك، إمناده ر٢( 

ديناربن صالح بن محمد بن صالح وفيه ، ٢  ٧٣م/ الميزان لسان ق كما بالكيب وهومتهم 
منحديثنا له وذكر ، ٢ ٩ ١ / ٤ اعير الت١ريخ ل الخاري وذكره ويومجهول،، المدق ار التم

محمدعمربن عن ( النبوة)٩٣دلائل ل أبونعيم رواه ضعفة، وكأنه عليه، واستنكره 'لريمه 
جعفريه.ابن 

إلئباسناده ١ ٦ ٠ / ١ اعرئ الطهات، ل سعل. ابن رواه فقد آخر، وجه من الأثرحن ولكن 
٠٤ ١٦م لمنق قتاليخ عساكر ابن ءلريمه: من ورواه به، صالح بن محمل. 
أبونملةوأبوه جماعة، عنه وروئ ٤ ٨ ٥ / ٥ الثمالتا ق حبان ابن ذكره نملة أبي بن ونملة 
ابنذكره محرور، بن للراء أخا معاذ أبوه وكان الأنصاري، زرارة بن معاذ بن عمار اسمه! 

T'r/Tحبانفيالثةا-ت، 



سسمضنتيأنينم،ثثي
عذالخيري، تمحي ننأبي عداوحتن عذ يكن كلائنا 

:Jliأسه، 

لالخدثيوثارا؛، عدالاشهل تنب جئئ ت بموو بنان، نن !، ٧١٠أى ثمنغ 
محبيمحل،تشسمممحالخنب،ستمشغ 

الخرم•بى يخرج أحئد، له بمال محي، أظن■^^٤ 

شسئأةأى،ثيش حئز0، عتثته في ولأيالطؤل، باضير، لتش رجو قاو: 
٠^١^٥.ائبمد وهدا الجمار، وثن'ئنا 

مأنتعممايئدل، يوثئدأميي وأنا حيره، بجب شي إلى ماو: 
هدارص.يقول يزب بهوي "كل أوخدم هدا يقول، ويوثع يقول' رجلامنا 

يأحدواجؤيما،هربمله، بجب جث دحنخ_تإخص سنان: بن ماللث، أيي ماو 
اتي..قناووا

بنجثم بن عدالأشهل إلئ بة التوط0 الأمار بطون من ضخم بطن بنوعبدالأمهل: )١( 
جمهرةل كما القحطاسة، الأزل من الأوس بمن عالك عمروبن بن الخزرج بن الحرث 

._hXXحزم لأبن الرب اب أن
يه.يشتمل كاء ت الشطة )٢( 
مننزلها الذي باسم محميت ت)يثرب ٤ ٢ _Y المنان ل لحية ابن تال ت يثرب )٣( 

الإسم(.بهذا المدينة سس أن الأن يجوز ولا . ٠ عييل. ين يثرب وهو الخماليق، 
الثربمن أد والملأمة، التوبخ وهو التريب على تدل لأنما ما مية سالتعن الهي وب 

القسح،ؤيكره الحسن الاسم يحب اش رسول وكان مس—شح، وكلاهما الضاد، وهو 
•والمشركين المنافقين عن الحكاية وجه على بها القران ق نميتها حاء ؤإنما 



ٍٍسكاءمالكثاببم 

[١١٧]لإلج/ج أم
مهاجرْ•وهذة أخدهأخني، يق ولم وءورْ، محي 
الخز.هدا ر المدينهأح؛ز0 اش. زثوو مدم يلئا أيونيي؛ مال 

بهويمح~~مذرقث-ا■؛ الريرويدوم لوأتسلم اش دثوو ممال 
ىاكُوعة،.١^١ ^1^، 

لأوابماينرمم'،ئئذالجينممئاوالمث; - ٢١
عذيد، نن مخئود ض قادة، بن ■ُم بن عاصم عذ عذأبته، صالح، ابن 

يال!منلمه نن محمد 

يمولشنته واحديمال،لثيوشغ، نامحانيمحضالآضهبجودى 
أثاريد0م حوهداالست، من يبمث ئى حريج محيأظلآكم ؤأز 

مماد،ضأذنث4ُمحدوُ.

عندافهبكرنن أبى عن تعيد، ع1دالجثاربن وحدسا تلمه: المحنبن قاو - ٢ ٢ 

سبلل مقمورة،كاوا فالق مهملة فطاء فالق، يموحدة، وأبوه، الزاي، بقح باطا~ بن الربير )١( 
ج^،الني صفة يعلم لكن فربملة، بتي اليهودمن علماء وهوأحد ، ٢٧م/ والرشاد الهدئ 

•يثرب بلده من خارج وأنه الأمة، هده نبي وأنه 
وهوالمدق، العامري القرشي سبره أبي بن محمد بن عبداه بن أبوبكر فيه ماروك، )؟(إسناده 

أبورواه يالكدبإ، وهومتهم لمة مالنضرين أيضا وفيه ماجه، ابن له روئ يالكدب،، متهم 
الطيفورىحفم، بن جض بن محمل بن عمر حفص أبي عن ٤( النوة)٠ دلائل قا نعيم 

به.البغدادي 
النبوةدلائل ق أبونعيم رواه بالك—ذب،، وهومتهم سالمة بن النضر فيه مروك، )ّا(إسادْ 

نعيم.لأبي وءزاْ  ٥٠٥م والنهاية البداية ل كثير ابن وذكره دكتوراه(، ٢—رسالة )٢ 



^^ءءصصأ2أأأصأءءءأهس

تل ى ثابت، بن حريمه بن عمارة عى يثار، بن منل، عى العامري، 
عامرمذأبى ه لئحئد أوصد رحل والخررج الأوس ماكاذفي 

اممهرئوو بممة ويحيزوثة الدين عن وسألهم اليهود يألفن 'كاذ ، ٢١الراهبر
هجزتؤ.دار هذه وأو .، 

بجوديءأى،

وأةاقو.، رسول هأحبئوْبممؤ النصازئ، مثأل الش«ام إش حنج يم 

الخيمة•دين على أئا وهويمول،'• عامر ه هرجغ 
ممم1ويشاكوخ>م.

^م،وهبجموجاتيه،ممما
صإدؤ،ث1ممحَئك1نظو.

وئاهى.وبعي حثي المديته امحة. هي؛ ملئا 
ه،همالثثامحئدبم|بعئت،؟.الص دش 

مبن هووهمداش ولكن الأوسي، الأنصاري زيد بن صيفي عمروبن هو: الراهب أبوعامر )١( 
ظاهرْفامن طول بن أبي ابن فأما عليه، به اش من بما اش. رسول دا حقد لول مابن 

ماهفمحارنا، أحد يوم قريش مع قدم نم مكة، إلئ فخرج أبوعامر وأما النفاق، وأضمر 
لكفنافمات الروم، إلن هارتا -؛رقل لحق مكة فتحت، فلما الفاسق، عامر أبا اش رمول 

معرفةق تيعات الامينفلرت الملائكة، يل غحنظلة الجليل الصحابي وهووالد عرقل، عند 
.٣٨٠ا/الأصحاب 

منكل عليها ؤيمر كيلا، ( ٤٢٠بعد)علئ المدينة ثمال تقع بلدة والمد—؛ —بالفتح تيماء )٢( 
التهام.بلاد من المسارات بملريق المدينة أتن 

المحن.وهواللبامن — بالكر — المسح حمع المسؤح. )٣( 



باس.

شرها؟.وأحلطها أنت، ت همال 

اليهودالأخبارمن ّقاذتمرك م—ا أين سقاء، بها آتيت الم.I ماو 

ؤصموا.ماو:ونتاإاكي 
ثدت.محاواي.: 

هماو:ىظنت،.

طريدا.افثوحيدا أثاثه ادكاذي، رنول مثال 

ئال:آمحن•

محقجؤيا،ثوكظثانم.نأنجعإدةقَ، 
لخقبائامساذ،هاشثا

وحيداره.عريتا 

تنالغثسنن محمد حدسا ماو،ت الحض، تن حبتب رحيما ابرمح،! ئال " ٢٣
بنحدسا!^١^ دال،ت أيومحتل، بن محمي. بن احمد حدسا ئ\ذ.' المنوزي، 

بنتعيد عى أو مكرمه، عى بلعي ت ل محا أقه إنحاي(، بن محمد عن تند، 

متهمان،وهما مالمة بن والضر سرة، أش بن محمل بن عبداش أبوبكربن فيه مروك، (إستاده 
أبورواه ، ١ ٩ ٩ a/ واكعديل الجرح ق كما وهومجهول الدوسي، ار يبن مسلم أيضا وفيه 

قالسيوطي إليه وعزاه به، محمل بن عمر عن دكتوراه( الة أ~رم)٩ النبوة دلائل ل نعيم 
.٤٨/٢اممرئالخصائص 



^ع؛ءصلءءعءءأءل

خي،ضاينم:

^سوالخرخبرملام.ملعلاز
فه.يقولون ما'كانوا وجحدوا بؤ، الترب"قمروا ؤى بمقافُ ملثا 

مائود،1قواافَ،وأتجوا،
ماثزك،ثمئون1بم

يصمتؤ.لنا وثصثوه يُوث,( 

هلموهائجاأناضءمتحُا^ ١٧]
مصثدّيىنذعندأش ولما ملهم؛ؤ من دلك في ثنالى الله دآد3و 

٠٤.الأية .. س_ثئنحورى. مز ؤامأمن متهم لتا 
وأبوحيروف، بن المصل أبو أحبرئا مال! المبارك، بن •ء1دالوهاكإ أ-حتزئا — ٢٤

بنأحثي أحتزئا ،: JlJشادال، بن أبوعلء حدسا يالأ: ١^١^^، طامر 
حيينيمال،؛ أبي، حييني مال،ت التوقي، سند بن محمد أح؛رثا مات،؛ كامل، 
جدي•ص أنح،، حدينح، قاتات عطثه، بن الصن بن التحنص عمي 

والنصرة.الفتح يطلون أي ت يتفتحون C ١ ر 
الثسنوفتح الميم يكر مشكم ابن الأشهر، على اللام يتثديد ملام! ( ٢ ) 

بنحبيب القاسم أبي عن ( ٤٣)اليوة دلائل ق أبونعيم رواه للأنقءلاع، صعيف إمحنادْ )٣( 
به.القزاز داود ين الخن 
أوعنعكرمة عن يلغه فيما ٥ ٤ ٧ / ١ هشام اين ق كما السيرة ق إمحاق ابن ورواْ 
يه.حمّر ن سعيد 

لكنمتصل إستاد وهدا يه، حمر بن سعيد أو عكرمة عن محمد أبى ين محمد عن إسحاق 
داود.أبو له وروئ ٣، ٩ ٢ U/ الثقات ق حبان ابن ويكره أحد، يوثقه لم محمد أيي بن محمد 



بدئكالكتاب عنتاءأئل واعتناق وذكرأك، دالإجل، الئودا؛ ثي ه ذؤرْ بجان قي الرابع الباب 

موو:وٌكموأ؛، دسشمى ئد عثاستؤةاؤأمح ابن عن 
الكنائس،،أهل بدلك المُب،ي"ني مئرم محمدعش بُمدج يستنصرول 

وختوو0لأا.به "قمروا عيرهم من ورأوْ محمدأ. افه بعث محلما 
أحتزئاماو.' المصل، بن علي محال• العامري، جبتب أحبرثأأبوبكربن " ٢٥

حزي؟،بى حدساإبزامثي محال! بنأحمد، أح؛رئا محال،ت عندالصمد، ابن 
ثثال؛عى يونس، حدسا مال! عندالحمد، حدسا مان،! 

'كانث،و\و: ٤> عث،أئتيكى متنمثوى ئد ءثادْت عص 
ابمث،اللهم ئ—ارالممس،،'كائوايقولوو! •كاى بمحمد. يهودسسممتح 

للمدس،رأأ/حشدا بؤ كثروا مريم ثى محث ملثا 
مال!حدساأبونمآ، مال! الئطثز، أحبرئاأبوتند مال! الصر، تند أسانا — ٢٦

محمدبنبن عد مبمحمدبن بدءا مهم والمتكلم بالضعفاء ل لفهومصعيف، ناده إم—( )١ 
هن ٤٨٨ Y/ الترمذي علل نرح ل رجم، ابن قال فهوكما صعدالعوق، بن عتلة بن الحز 
.Y٧٦/ النوة دلائل ل التهمي ذكرء والخر يالضعفح، اشتهرت الص الموت 

أحمدهوت أوالبائلاق الباملاوي وأبوٍتاهر حيرون، بن الحز بن هوأحمد ت أبوالقفل 
بنالحسن بن إبراهيم بن أحمد بن الحس أبوعلي هوت شاذان وابن أحمد، بن الحسن ابن 

شاذان.ين محمل. 

قالعجاب ل كما التفسير ق حميد بن ءبدالحم؛ل. وهوت حميد بن عبد رواء صحيح، )٢(إضادء 
يرنفمن المطوعة القهلعة ق أحدء ولم ، ٢ ١ ٦ / ١ المنثور الا.ر وق ، ٢ ٨ ٥ / ١ الأسباب بيان 
حميد.بن عيد 

بهءقتادة إلن بإمنادْ  Y٢٣٩/ التفسير ق الطري ورواْ 
المامري،هوت القفل بن وءاي؛ العامري، بن"صيب عبداض بن محمد هوت حميِا بن وأبوبكر 

رحى،الحمويه ابن هوإ أحمد بن ءيل.اف4 و عيدالضمد، بن محمل. هوإ عيل.الصمل وابن 
عبدالممد.لأبن ولا الفضل، لأبن أحدترجمة ولم الإستاد، هدا تقدم وند 

النحوي.عبدالرحمن ابن هوإ وشيبان المنيب، محمد ابن هوإ ويونس 



^^25ةءءءل2أسهلءسلءصءهلص

محاوتاوجه»إ، \ذةشوبن ■حدثنا قاو; اإحث_ن، بن أحثي بن محمد حدثئا 
بنمحمد حدثني ت محال الواقدي، حدثنا محال; المنج، بن الحتص حدسا 

بطايققحدتح( م جماعة، ي عبدالعزيز، ن وعبدالرحض الثقفي، سعيد 
الحديث!من 

إنسدأئكئخزشاسنبي،ثمحداووث; 
بءوْ.والثوم القيط ولوأصاب مرسل، 

JlJ  ;0وتألقئحإتها، لاأئغ هأسئبالإطندلأة، الئغيز
أنمقوكاو محمد:< بثه من حدونى عما ورؤمها مطها، من أثاقمتها 

مدعوششلاأ،ثانوايمحووهبثزصام، 
ءاتضئاجماةاث،قلق;

أ-قزبيهلممحينالآؤاء؟.
دبجنينئ داو:تم، 

انئةأظ،مسل،أةنناصص،ومتياماكزئ، 
مح،ثلأبمم\ضه،

عامه،هدى تنمة الطعام، من كي بما ويجمئ الكامتؤ، من علظ ما ويئنش 
هميمدوثهايهم، صحابة بئمسه، اكتاJ، ناشئ لأش، من ولايبالي 

يأنح،حرم لبى ،، ١^١٣أرض من يخرج وآبائهم، أولادهم أثدحثائى له 
المثناةيضم ويحتس ، ١ ١ ٨ / ١ المحاصرة حسن ق كما بالإسكندرة، يحنس أيي كنيسة ( ١ ) 

للعجمةينصرف لا وهو — مشددة وشوحق مكسورة، نون ثم ضوحة، حاء ثم تحت، 
والعلمية.

شعره.يحلق لا أي وزاد، كثر إذا الثيء عفي يقال شعره( ريعفي قوله* )٢( 
صْغ~منه يستخرج الجوز، شجر أمثال غلاظ سوق لها ■طام شجر ت —Jالتحريالثإ— القرظ )٣( 



بدلكالكتام، علئاءأهو واعتراف أثني، وذم والإجل، ١^١؛ ق ذكرء. بجان ى الرابع الناب 

الصلاةعلتؤ ثدينينم،إيراب؛ وثض، سباخ آزض يهاجرإل حرم، إل 
الآُبثاءبؤ لأيحص ويحص٩ أطزامة، وشل ياتزرعزوسطه، والثلأم، 

الأرضلة وجعألت ^٥، الناس أليى ونمث، قومه، يبمث!أى اللمي كاذ قبمه، 
بجأثشزتيثانوئشئدتحدا 

طونإهنيمحسي/
أ[ ١٨]أل هآعجتة ، دلك/ بجمع افه. رمول وأحبر مانلم، جاء المغيرة إف نم 

ئال:ضكفياشكص.
عدالعزيز،بن علي حديثا ت ثاو أحثي، بن نلتمان وحدسا ت أبومم ثاو — ٢٧

اك1نودي،حوثا ق1َل: j^، ثواشِ؛ن خدثثا قاَل: 
رئيتبن سيئ جدة ص بتؤ، ص ره، بن سيئ 

حىالديى، حنجاشث-ان ^؛^، نن وورقه ئم، بن ض مح، هت أة 
ناهت،بالتنصو.إر ائته؛ا 

محمحمح؟ئال:محت4ت،إنناتج
Jli  : الدين.ألثمز ئ1َل: زقاشش؟

.y٧٢٨/ الوسط المعجم يتظرت به، يدبغون كانوا هرظة، واحدته ~مشهور، 
اليهود.صوامع واJحت الصارئ، صوامع (الكنائست ١ ) 
(٤٥)النبوة دلائل ق أبونعيم رواه الواقدي، عمر بن محمد لضعف حدا، صعيف ناده إم( ٢ ) 

يه.اليعدادي الصواف ين الحسن بن أحمد بن محمد علي أبي عن 
طلبممن وكان عنه، اف رضي الخناب بن عمر عم ابن العدوى، نقيل بن عمرو بن زيد )٣( 

بنأسد بن نوفل بن ورقة أما نين، مبخمس البعث قيل ومات الأوثان، وحال، التوحيد، 
النيئبعثة أدرك ^٤^١، حديجة المؤمنين أم عم ابن الأصدي، القرشي قصي بن عبدالعزئ 

اسلامه.ق اختلف وقد البخاري، صحح ل وحديثه ق^، 



•أننيّك قي يطلئ الذي يظهر أ0 يوشك مإيه ارج مال 
يقوونوهو مرجع 

^١١نرى تثقدا طا طا لتك 
أحبرثاأبوالحسنمال! أحبرئاأبي، ت مال بئدار، بن يابمي، بن ابمي أثان" ٢٨

١^'"؟^^،،أحمد بن عمر حمص أبو أحٍرثا ماوت مثسس، بن محمد بن علي 
أبومحمد■حدسا ت مال بكير، بن أحمد اقوبن عتد م، أبو1^1 حديي مال1 

ئال:خدكااكلأةينقاو;خدئنييثينتمو، 
ّّيبمأبح، ص نوئه، أبى بن همدالملك أمحه عن أبي، حدش مال،؛ الثقل، 

: Jliالمقري، عدة بن حيمه بيه أض 
ممشئاكمحوكسا؟ا،وال:أثاإتيمم

مجاشعبن وئميان ييثميمآناأحدهم، مى رابعأربنه حرجت، مم—ال،• 
ابنريي جئدمح،، ئن ثاللث، بن وأئاثه تب؛ثه، موبن بن وثريد دارم، ابن 

أبوروا0 صحح، الحديث ولكن مجهولان، وهما وأبوه، هشام بن نقيل فيه ضعيف، إساده ( ١ ) 
به.الطراق عن دكتوراه( —رسالة ٦٧)النوة دلائل ل نهمم 

أبونعيمء؛لرمهت من ورواه يه، عودى الم عن ( ١٢٣ ) ني المل الطيالي أبوداود ورواه 
دمشقتاريخ ل عساكر وابن ، ١ ٢ ٤ Y/ الموة دلائل ق والبيهقي ، ١٤٦)/أصبهان حبار اق 

ينحوه.يه عمر ابن حديثا من ( ٣٨٢٧)البخاري ورواه 
المدينة.أهل من المقري سعد بن جثم بن سواءة بن ربيعة بن عدي بن محمل هوت )٢( 
بنيملوك وهوأول الأزل، من مازن بن القيس امرئ بن عامر عمروبن ابن هو: حفنة ابن )٣( 

حفنة.آل اسم يعرفون فإمم ولذا همسان، 



ذلأكالكتاب أئل هاء وامحزاف وذكرمحي، والإنمل، ١^١؛ قي . ذكر0 تان ني الرابع ال؛اب 

مثال:عي، يأشزف لد.رئ، 

داَل:ؤنإ0هذةاللخثامحلأمساه؟مح:محااصمأينمح، 
\/أضو؟.

ئونا:منحئدفأا/

مئةبحفممم وحدوا ، ٢٢ل ئثاوعواإلثه ض وشيآكا فيكم تيتث إثة أما ت هاو 
وانئةمحمد.البئى، ■٧٢ دنئدوابه، 

واحدمناغلام،ؤلدلكل أئلثا، وصرئاإلى جمنه، عندابن من ائصرهنا هلما 
ثثاةممثدار٣،.

أحتزو_اأبوتكربىقاوت الئاو.ه_،، أح؛رداابن قاو،ت الحصنن، أحتزئاابن — ٢ ٩ 

أمسامة، بن الحاف بن عمران بنت ليلى ص ~ النون ومحكون الخاء، بكر ~ (حنيف )١ 
كتابل الأساري ابن ذكرها لقصة حنيف وّمت، مفر، بن الياس ابني وطبخة مدركة 

الزاهر'ا/مآمآا.
فرا.)ما(مل،:)وشبما(أى 

البصري،المنقري وية حمأمح، بر< عيدالملك بن الفضل بن العلاء لجهالة صعيف،، )ّآ،إمتاده 
يه.نتيية ابن إلئ بامناده  ١٣٩/ ة ة المجالق الدينوري أبوبكر رواه فوقه، ومن 

٠١ ١ / ٤ ٠ دمشق تاريخ ق اكر عوابن ، ١ ٥ ٥ / ١ الصحابة معرفة ق أبونعيم ورواه 
يه.الفضل بن العلاء إلن نالهما بإم

الأنبياء،به وحرت الكتب، ق أتن الذي ؟>_LJ )أما ت  ٢٨٦ص الشفا ل عياض القاضي قال، 
لبسيدحل لا حتى مدعوقبله، به يدعن ولا غيره، أحد يه يمن أن بحكمته تعالن اش نمغ 
.أوثالث، القلب،، ضعيف، علن 
وحوله.قبيل ن—لع أن إلن ولاعترهم، العرب أحدمن به يم محمدأيضالم لئ، وكدل

يكونأن رحاء بدلك، أبناءهم العرب من قليل قوم فن محماو، اممه يبعث، نبيا أن وميلاده 
النبوةيدعي أن يه تمن من كل اممه حمن ثم رّسالته... يجعل حينا أعلم واش هو، أحدهم 

هؤ•؛له متان التحقشت، حتن أمره، ل أحدا يثكلن، ميت، عليه أويفلهر له، أحد أويدعيها 
مهما(•ينانع ولم 



سءقنعإهسقلء
^^هصلهههصهههلع

يعقوب،حدثنا يال! أبى، حييني ماوت أحمد، بن عتداض حدثنا ت مال مابك، 
ماوثحوكاني،ضاينإسرا/

أح؛توامال! محمدالمزاو، بن ■ء1دالثحمن أبومنموو عالم1ا واحبرئاه 
حدسائال1 المحثص، احبرئاأبو^١٠—^ هاو،ت الشور، محمدبن بن أحمد 

العطاردي،عدالصاو بن أبوعمرأحمد أحتتد>ا عاو،ث أحمد، بن رص—وان 
ين1برابممصائح حدينح، ^١-،؛ ابزانحاق، عن بجر، ن حدسايوص ثال؛ 

ف،ضسودينس،ضطةينط0ين
قال:نم>ى، 

صظثايىصممثوصتي.مح،صبمش
؛ج4يضمبالآض■

فيهاتفناءمئطى علإدندْ، سنا، فيه س وأنايومئذأحدمث، سلمه: ئاث، 
أئلإ.

والنار.والجته، والميرال، والحناصه، والمائة، اثنئ،، هدثز 

بمديحناثاثن أل لاينو0 أوثان، أصحاُ—٠ ف—نك، أهل لقوم دلك مال 
الننُت،.

الزهري.سعد بن إبراهيم بن يعقوب عن ١ ٦ ٤ "ا/ ٥ المني ل أحمد روا0 صحح، (إسادْ ١ ) 
تاجل كاوا ياكحريكه، الصاغاق وصسطه سكون، ثم بمح فقيل صيطه، ل اختلف وقش ( ٢ ) 

الموسلإا/مهف
•حم اكريف سق وقد الشحطاسة، من الأزل من الأوس من ضخم بطن •مدالأنهل بنو )٣( 



محهالأعمابجم•يجردف مها دار 
ب[١ ]٨ ئنورفي أغفلم الناو تللث، من حثك له أل / ٧ ته، حلف والدي ينم، • محال 

النارعدا.تلك وآؤربمجومن علته، كطموثة إياه يدخلوثه ثم حئوثه الدسا، 
دالواه:رحبمآءذلاك؟.

•واليمن يحومتكه، وأثارئ؛دْ البلاد، يحوهذه بى ميبمث، • يال، 
دالوا:وشنزاة؟.

الئلأ؛ئزةإا،ؤئو:إن:ثدهدا 
ثدركة.

نثولهُ.،بمئ،ش ثالنهاث التل ذهث U هزاف نشه: ئاو 
وحنيا.بجا ومحنته فاهناته، أظهرنا، بجن وهوحئ 

ك،قىكقافئك؟.

ئاو:ش،ثيللآ،.

الثاتس،،بن عطاء عن تشه، بن حماد حدثتا محال: روح، وحدثنا أحمد: محال — ٣ ٠ 
صالحعن ٢ ١ ٢ / ١ هشام ابن سرة ل كما السيرة ل إسحاق ين محمد رواه صحح، إصنادْ )١( 

، ٦٨الكبير،/ التاريخ ق الخاوي طريقه: من ورواه به، عوفج بن عدالرحمن بن إبرامم ابن 
صا/اا،واماففيِالكبيريما؛،والآحرى

٣(،النوة)٤ دلائل ق وأبونميم ،  ١٤٧ / ٣ السيرك ق والحاكم ، ١٤٥٣م لثربمة اق 
الأساد.-بدا ٣( )١ الصنوة صفة ق المصنف ورواه ، Y٧٨/النيوه دلائل ل والبيهقي 

٨٢ ١ / ١ الصحابة معجم ل قانع وابن ، ١٠والمثاق؛/الاحاد ق عاصم أبي ابن ورواه 
به•ليد ن محمود عن أبيه عن معاذ بن سعد بن عمرو بن همدالرحمن إلى بإسادهما 



مال؛ننثود، ابن هزأيه تنئود، نن همداش تن محدة قزر 

محثخواصَ،لإا
بم،دإداعديمحأمحاامحاْ•

مريص•ياجيهايجو لهي أئثكوا، اي. بمة هلثاأئذاعلى 

،٢١حورالمريض حاء ثم هآئثكوا، ثى صمة عش أئوا إثهم ت المريض محاو 
اي.صمة عش الأورام، أحد حر 
^،١١زسوو واثاك ؛، ٧٥١أذلاإلأإي أمهد أمتك، وصمه بمنك هذه هذ.' 

مات.ثم 
رى.محالتي.لآيم:فياأخامحإ

ئال!الجوهري، أبومحمد أح؛رئا ت ناو عداتاؤي، بن أبوتكر أح؛زئا " ١٣ 
بنالحارث أ-حتزئا ئالت مموف، أح؛زئاأحمدبن مالات حثويه، ابن أحبرئا 

دالتعمت، محمدبن حدسا 3اوات سند، محمدبن حدJنا يال! امه، أنسأبي 

الأطفال.كمني الورك علن وهوالمشي المر من )بممو( ت ،قوله ١ ١ 
عن ٦٣المنيU/ ق أحمد رواه أيه، من مع يلم أباعتيدة فإن لأمطاءه، محعيف ناده (إمح)٢ 

دمشقنائح عساكرل ابن I طريقه من ورواه به، سالمة حمادبن عن كلأهما وعقال روح 
.٣٨٩م/

دلائلل اليهقي طرفه؛ من يرياه به، عفان عن ٢  ٥٦ا/ المث ل سة ابنأبي ورداه 
.٢٧٢المرة!/

والترهيبالترغيب ق الأصبهاق الة وقوام ، ١  ٥٣/ ١ ٠ الكبير المعجم ل الْلراثٍ، ورواه 
به.سإو<ة بن حماد إلى بإبنادهما ( ١٢)

لكم.أحا باكهادين تكلمه بيب صار يفد التجهيز، من أمرْ تولوا أي أحاكم( )لوا وقوله• 



بدلكالكتاب هاءأمل ^؛٠؟، محي، ولغ دالإئجل، اورا؛ محاذ؛كر،.ني قي الرابع الباب 
^^^إنث؛؛وه

عبمس،ابن عن عكرْه، عذ عذأمحه، الخنين، بن ذاوي ئ نلبماف حدش 
صأ:تيئنم،ثاو:

محربإش مثاوت بمثإلأحياريهود، ، ٢١١٠بقناورل المديته بح لماهدم 
الترُب•وين إل الأم دبزجغ بؤ مدم لا حى البمد هدا 

ثلت^١ إو الم1اك، لإها ت ~وئويومثد اليهودي ناموو له هئاو 
وهدهانمةأحمد، مولدْبمكه، ةكولإشلإاملإخشإتاط، 

أمدالجرإح ائٌم، بى بؤ يخيف بؤ أئن الؤ'ي هدا منزللث، وإ0 دارهجرته، 

ىل،تبتمحرإليوممةوسبجاهيوٍدمحلإىامصو0؟ دال،بغت 

انبمد.^١ محال: ي هأين هاَل: 

ومتنعش، ثؤو0 به أنث الفيي المكان وبهيا مرة، يعليه مرة له ككو0 دال،ت 

•عاجتمع نإذا واحد، المدية يمرين ثم الطائف، من يأق المدية، أودية من وادكٍير فا0ت ( ١ ) 
جمحمن المدية تكتنف، الثلاثة الأودية وهدم إصم، وادي تك—ون المدينة، وعقيق بطحان، 
الأرض.قنا؛ هازْ ت ممال، به، من نتعا لأن قناة محمى ،؛ Jl^،نواحيها، 

انصرفثم أرادغزويثرب، اليمن، ل حمير ملوك آخر كرب، أبي أندبن بن حان هدت ونح 
منحمين معه وساق اليمن، إلى انصرف نم وعفلمها، اها وكالكعبة وعمر مكة، وأتى ع-ها 

والمنتثلم،  ٤٦٣ ص قتية لابن المعارف يتفلرت اليمن، مللت، من لكل لم، وتع اليهود، أمار 
مقىاباشمدجل،لملخح؛>نيلج<•

)'ا(قوله:)الدبرة(هياكوة.
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١^^.هدا 

_؟.داو:ثثا 

تينيصمحنة،:زك4امح،
أدعم، ابن أد بخ، ئى لأش س بجاتح، لا عايؤؤ، عش شمه الشمله، وبجس 

يدي•عش حرابجا ل؛ني0 كاو وما تبل، مذ الي• خذم ماإر ?٤^ مال، 
محرغجمحداإرامحل١،•

تمال أبونعم، حدسا !،) ١٥المطئز، أبوتعد أ-؛متوا مالت الشر، تند أسانا —  ٣٢
حوشاإترابإيناشي/،قاو:قال: حوثثامحينسينم، [ ١١٩]

بناكاّم عذأبي ين1يراب(، حدد؛يمح قال،؛ تلته، بذ الم حيكا 
ثوثذعن ، ٢٢١شم بن اض[ ]عند عذ حازم، بن إنحامح، عذ الرياد، أبي 

اينعبيال؛وينتخمت

يهودينبلماكاو أحمد، بانية. صدق حش ح تمت، لم قال؛ عذأبيه، 
.٢٣١ظثسا كث محة،وأن 

الكثرئالطشات ق سعد ابن رواه الواقدي، عمر ين محمد فته حدا، ضعيف إساده ( ١ ) 
والمصف، ١ ٤ / ١ ١ دمشق تايخ ل همساكر ابن ت طريقه من ورواه به، الواقدي عن ١ ٥ ٩ / ١ 

البخاريعنه روئ ثقة، مدن هدا افه وعبيد حطأ، وهو مشم( بن )عبداف الأصولت ق )آ(جاء 
وغيرهما•وملم 

النبوةدلائل ق أبونعيم رواه يالكدب،، وهومتهم سالمة بن الضر فيه متروك، ناده إم)٣( 
المنثورالدر ل يوطي السوعزاه يه، جعفر بن محمد بن عمر عن دكتوراه(، الة )'ُآ'آّرس—

^با؛إلئأبينمم-=



بدلكالكثام، صءض راغتزاف وذكرأي، رالإنجل، التويا؛ ني M ذم، تان ني لإي' اتاُث، 
٢٤٥^^ا»ءء2$2ءل؛لءصءا1»ص> 

محواممي،دال:ياينئوتئ[وومطجص - ٣٣
ثمال ان—امة، أبي بن الحاويث، -حدسا مال! معزوف، ابن حدسا قال; حثويه، 

عبدانمبتدحليتي هال؛ عمر، بن محمد حدسا ت مال نعد، بن محمد حدسا 
اينجمح،عذيمالت

رس_هتاثاو وجدث، إش مول: وثاذ اليود، ثاطاأغلم الرينئن ثاذ 
ؤ'قدا.كدا بشه المرقب، بأرض ميبلحرج دانه أحثي، فيه؛كر بمحتئةعلي، 

بمن*لم دانية. أب؛ث' الربئربمن بؤ قحدث 
اضردللث، صدإر ض ^خبمكئ 

رإ،•بؤ ليس ومال،ت وصمتة، اشمث(. فأف وكم ممحاْ، 
سلبماف،نن محزمه ض ننعثماذ، الصحاك وحدسي عمن: محئدبن مال -  ٣٤

هال:ع!اس، ا؛ن عن كزي،، عن 

عندهمالثي. صمه بمحدوف وحسر، ويدك، وامحر، هريظه، يهود كايث، 
المدينه.هجزتؤ داز وأف أذبمئ،، قيل 

الكوكن،هدا الئت1ه، أحند ثيد أحثاريهود:  s^Jliافه.زئّول ؤند متئا 

ابمح،ابن هوت إبراهيم بن ينحص ماجه، ابن له روى كنيته إممه ممة الزناد أبي بن ~وأبوالخام 
مالك.مد ل السائي له روئ وصثقة، البهزى، قتلة 

الواقديعن ١ ٥ ٩ / ١ ئ الكمّ الطمات ق سعد ابن رواْ الواثدي، لضعف، جدا، معيق إساده )١( 
•ناد الإّبfدا ٣، الصفوة)٠ صفة ول ، ١٣٤ y/ المنتظم ل المنقح ؤلريقه؛ من وروا0 يه، 

ردئالأدّكح، الأنصاري منان بن رانع بن الحكم بن عبداش ابن ص: جعفر بن الحميد عبد 
•أنس سوئ الصحابة من أحدا يدرك لم وأبوه والأربعة، مسالم له 



^^»«ه؛لء»ه»8ءءاءا

تجىشامضنمكومحن
.٧^١١٢انط إلا الإيمان من هثثهب هثا ومنونه، بؤ 

عدافوبننن عبيدة أبى عى محمد، بن علي وأح؛ردا ت—ند؛ بن محمد ثاو " ٣٥
أيه؛عن عنوْ، بن هشام عن وعترة، بر يا بن و عما ن محئد بن محدْ أبي 
ؤيدثلة  sLjI^محتما تجارات، بها يع يمنه تهودي نأكن •' محالتح عائشة عى 

قذؤ؛من كاذمحنم هل ت لرص تجالن من تجلى قي مال اف. رثول 
القتث؟.هد0 

مالوا:لأممة.

الأمةهذه الالنتثثبي ئلد ٣، أئوث، ما وأحصوا مريثى معشر يا ائظروا ت مال، 
ثعزايت،.فيها آكتثتؤ، أص ثامه بؤ أحمد، 

قيملئاصاروا حدثثؤ، ينجبوذمن وهم تجالبهم، من النوم مصدغ 
تئازِلهلمذهمةصنيلم.

القلثعلأأشثاةسا.^لم:زلنبمدافينضاه 
ذ؛نا^^٥.^؛j أثث عينث دمالوا: متزلؤ، في محآئوا١^^٥^ 

ؤا:ئ1أخثاو.هبمُ، لإ\: ملئ؟ محقاو: 

مالثمادموابتاإلثه.

ظهرة،في ااشامه محزآئ i^، محآحزحئث أمه، حردحلواعلئ ء«مجوامنه 
ورواهبه، الواثال،ى عن ١ ٥ ٩ / ١ امرئ الطمقات ق سعل. ابن رواه ابقه، كضعيف محتاده إ( 

الإساد.مدا ( ٢٩الصنوة)صفة وو ، ١٣٤ Y/ المممام j انمف >بم: من 



الشوْدمت ئاذ.' وت1ك؟ نك ما ممالوات أءايى، م اJثهودي، عنى مغشي 
وينريممحم مكثوب ومدا أيديهم، مى الكتاب دحرخ إنرامحل، ني مى 

ينطونواف 1ما ز منثسأفرخم؛١ ب1فوة، اJرب مارت أح؛تازئم، 
إراومعرُت،أاأ.المشرق نوهامن بممج نطوة، بتكم 

محئاالخنئري،قال:أهالأ
تقال أناته، أيي بن الحارث حدسا ت قال ماروف، ابن احتزيا قال! حثونه، 
مجاهد،نن •علق عن محئد، بن علي أحبريأ ثاوت نعد، بى محمد حدس، 

^٠[١٩]صتابيشياشينهمص،ضر 
ثاو:

أعلمتكم.أحرجوا!لي ئمالت اومدزاسلم، ست، . ^ ٥١ئول زش 

صورثا.بن عيداف ممالوا: 

مىوأطعمهم علتهم، افآبؤ انعم وبما بدينه، كاثده اف.، رئول قحلابه 
الم؟•رنول، أر أثنلم من به ؤظث1هلم ؤالثننئ، الثن 
محيذقيوثنتك ثإدبمنك أغرن،، لينرموذ٠١ دأدالموم تتم، اللهم ياوث 

اشاة،ثمحمإخندوك.
أنث،؟.٥^١ قال،: 

العلقاتق سعد ابن رواه يعرف، لا مجهول وهو عيدافه ين عبيدة أبو يثه صعيف، إساده ( ١ ) 
الأجارىالمدام سف أبي بن عداش بن محمد بن علي الخن أبي عن ١ ٦ ٢ / ١ الكثرئ 

الإسناد.مدا  ٢٣٤ t/ المتثلم ق الممتف طريقه: من ورواْ به، 
يزيد•ين ثوي طريق من ت يروتما ؤإنما محالما، إسحاق ابن يدرك لم )٢( 
التوراة.فيه يغرزون اليهود كان الذي المرصع المدراس( )ست، )٣( 



.٢١١هأسلموبملئوا يثعوك، وصثى قنمي، حلاف أكنه 3اوث 
قاوتااطوس_ؤ، الحث_ن بن محمد اح؛توا ماو،ت حبست،، أبوبكرين — ٣٧

لأ1هاأثومالآص،قاَل:
سهلحدسا قال الرازي، أنويخص حدسا قال! الحافظ، أبوالش_إح أ-حبزثا 

ئال:١^،؛^؛، عن داود، عن منهر، بن علي حدثنا محاو: محاق، ابى 
منهأغجب التنتا0، تهم دزاث_عند ١^٠٥ م محت الحطادس<: بن عتئ قاو 

الئزآن.التنزاة j؛^t_ \ظ'د'\ذ \فو°ج تزاممة 
بحذصممالوا:ياصىكأخئ٤^١ح، 

لأعجبمنئندضكناك،اضبنضهتنقا.ملت،تإثثاأجيء 
صاحثك.هدا ممالوا: اف.، رثول م إي يوم، دان عندهم أنا منا 

١^؟زث_ول انه 1تنالئول الكتاد_«، من غصب ^j، افت'وما دؤم اثش_سالئ،ث 
الهَهآخثوة.ظاوثقوىا:ممصئإ 

سثاJثاهأحبنْ.أنث ممالوا! 

١،^.رئول ١^ تنلم إثا ممال! 
هزئولالهاجميوة؟!م

محمدبن علي الحس أبي عن ١ ٦ ٤ / ١ الكيرئ الهلقات ل سعد ابن رواه صعيف، (إستاده ١ ) 
صفةل والمصنف ، v٤١٨/ دمشز ل اكر عابن ت طريقه من ورواه به، الخداتتي 

الأضاد.الصفوة)حآ(هوا

وصعتهوما )فأئ(، الأحرئ; النسخ وق الأصل ق وحاء ليدن، نسخة من المهقوفتين بين )آ(ما 
هوالخنامحسب.



د_

وهوعاJوداجئريل، \وةئثولإ، من وسلما اوةلأو،قؤ، لناعدوامن إل صالوات 
واللين.الرأمه وهومتك ميكائيل، وسلمنا وائغأظه، اكظاظه منك 

يمِطائٍو،ياظأن
•جبريوإ عدد بمايم 

كه،محاJ^إهممحصمكنيمJ؟
ؤاJذيممئئ: تاومرة:يه[ الآتة،• يزإز...محشَكثسوا ؤ شلا: 

قد١^؛^ الثطي-ما ^١ ١^٠—ود، بموو لأحسنك إي جئت ما يانمى ثذت-ك، 
rّمىباكر•

سهمحئتحمحاشِسمحرُ
أحمدبن اممه هته أح؛رداأبوعتداثله قال: ئاصرالحائل، ين محمد أحيردا — ٣٨

\يأئو١^همداJثلكننثث.ينبمئ،قاو: الئزصلمؤ، 
يحصحدساأحمدبن مال: زياد، محمدبن بن أحمد أح؛زو-اأبوسهل 

منلمهمحمدبن حدش قال: محمد، بن يعقوب أحبردا قال: ابندغأنا، 
بن١^>^^ بس إنماعتل حدتج، قال؛ المحروؤ، هنام بن إبراهيم ابن 

^بى،ضم،صنزؤنيناتجص
مال:حرب، بن نصاف أبي ص ثهتا0، أبي بن ثناويه 

بنعلي أبوالحن رواه عنه، افه عمررمحي يدرك لم الشمي عامر لأن متقطح، إمتاده ( ١ّ 
عنبكرالأصبهان أبي عن ٣ ٠ ص القرآن زول ل ابوري الممحمدالواحدى بن أحمد 

به.الأصهاف الرازي سلم بن محمد بن عدالرحمن يحص أبي عن الأصهاف الشيخ أبي 
•هند أبي ابن ص؛ وداود 

وهو(،  ٤٣٧منة)المتوق التان المؤذن أحمل. ين عبل.اض بن محمد هو. الأصبهاف وأبوبكر 
•الأصهاف حيان بن جعفر بن محمد بن عبداف الشيخ أبي عن يروي 



^^2ل2ت2ءء2ء2تء2ءلأءلصءءص

شاثمرا،،داو:هانزثانيلأ

لي،ؤأهدوا وعرهوه دزأنْ النصازئ هزئ من أخإأؤ يرك حتى ئئئ\ 
وانشمجونته، النقارهوخ ونط ق رجغ ئم إلبمه؛إ، ئيي ويهب 

علماءمن عالم قي / هلثك ياآباتقاو، قاو: م هلمنتهثا، أنزدئن يوتص [ ١٢
لا.جام،هسابماصك: 

اشلل٢،.من هدأة تند ؤجاءدا هووحدة، ممصئ 
مامنيأءن1ح.زلا بموضسأ،ضافلأام 

^اض1اىةككاثلأمم.

منناومحمحَ>يمحتج
صاجك؟'عئد مذ به رجت الدى مثل وأيث ما لث•' هئيت، 

هال:بمم،•

ئنق:هلواكمنم،؟

ؤلأحانين.لأموثن واش إي هاو: 

شاعرهوازن، بن يكر من الثقفي،، عوف بن، دبثعة ا؛يا بن، العلن أبجب صداض بن أمة هرت )١( 
عبادةونبذوا الخمر، شرب أنفسهم على حرموا وهوٌمز، الطائف، أهل من حكيم جاهلي، 
قيل،فيما الهجرة من حص سة مات! سلم، ولم الإسلام أدرك وند الجاهلية، ق الأوثان، 

.٣٨٤ا/الإصابة يفلر: 
ايئشةسالليل.)\(ةول<:)ُاوأةسالاول( 

أىّشل.)م(ةوله:)انجدر،( 



ي1واكالكناس ض عنتا؛ واعتناق وذكرأئتي، دالإجل، ٌ; م بجان؛كر؛. نح، الرابع الباب 
٢٥١^^ء2ءء{ءءس1صأءأصو 

ئأئ:ءلآثملأهم؟.
3اَل:عدطا؟.

ئك:شسلأئثلأس،س،.

الناو.قي الجءورين قي رس دشابج(،يس ثلواش يمال؛ 
صاحثك؟.أحبزك أث ققي؛هما ت ملت 

لآملمبمميبممحدلأتحييال• 
بئنا،، د٠شى١١لدننا'كوطه حص منة مناويصحك بمجب ثلن١ ذلك قي ^١ ٤٥

لمحّانهرين•ٌتائ 

دأهدواثة،جاءوة، رأوه هثما الئض\وئ، هرئ من مرية هدمنا حص ارح1نا ثم 
بمثالخبمشيمح:تالآنؤمح.

ضنةئبس ثم رتتؤ، مطزخ اقل، من جاءنابمدهدأة حتى هدمب 
ثلأنئئi.طوئص،ضنا،لأ؛ص 

أيجتنب.ربيحة، بن عب ض ياصحرحدئي ت هاو ثم هرحلنامثزياليالي، 
.ؤالئظ١لم؟ المحارم 

واف.هلث:إى 

بكثرةوالمثهورة بدسق المحطة الختخمضة الأرض مي الغين— —بضم )^٠^( نوله! ( ١ ) 
والمياه.والثمار الأشجار 

الخزي،.أشد الث: )مبون( )٢(نوله: 



^^هءص»لءأءل»»ءهءءلسلسءءهس

بممحها؟•ويأم الرحم دمل مادت 
هإت:ننلم.

مديامحثسطتحبي؟را/
ئلت:ننلم.

ئو:فهلهافييرمنبم.
واف.لا محلق: 

^؟.٤٣^مال: 
مأوق:لأثزهؤذوىوم.
ئاو:مشك؛يناتج؟؟.

محارتها.محي شنه ثبعص هوابن مألت،! 

دادنداكنفأررللإ؟ام

مإت:لأوالهثززاثةمحتا.

داو:صذاكا

يطو.

الفاصل.الو<سط.ت العشيرة( ق )ا(ملهت)وبل• 
الاحتقار.الإزراء: به( )\ذوي\ )أ(مله: 



بدلكالكتاب هاءم واعتناق أثيب، وذم والإجل، امحJا؛ ي ه بجان؛رم م الرائع ال؛اب 
٢٥٣^^ء$2هأ2لءء؛ا11لسوأ1؛مجو 

اكرب•حجة ست، أقل المرج،ميى مى هزرجل صادت 
ئ،:بمثت؛سئمب.

بلا،ثيءماأصام لريش، نجءرانىاثى هزمذإحواذئم مادت 
هز.ك آم0 أرجوآذ زمحتف ٧^٥، الدمحا يور يدي مذ حرج إي 

هممهلي.مملث: 
انمارمجشث، إئه ثدوأنرْ، ادكهولة قي يحل حيذ ثاب،، رجل صادإ 

الخ.مح،مخزج،مبم زهز ليأمريبجا، الرجم، ويبل والثظالم، 
الملائتكة.من أكثرجنده ال،نسيرة، قي هثزئط 

ئنت:ثئ1ثهذلاك؟.

كلهايهاثماييذرجمه، مرثم بن عيسى هللث، ث الئام ئدرجمت، مال! 
أثرها.عار يحئج مبيته فيها عامه رجمه وبمتؤ مبيته، 

^لأنثولآلأ:اهإلآبينامما.
له،كدا.إيه به يحلم، والدي أميهت قال 

صمحتانسسها،لإاهنألإءخوأأ\ 
مصائبزأصاتئهلم أهلهافيهارا'، دمن بثودأرجمه الشام أصاتت ثموو،ت 

عظيمة.

كمحم،يئ:اداضان؟.

الزلزلة.)رجفة(الرجفة: اقوله: 



بخىألإ/صاحمكإلآسدا.محنت; أب[ 
أم،جمت4 ه سقت جزا، اراوضاطلمئ م وقدمنامكه، 

نكه.مدمت، ئم 
ضمبماةظ.،]ثسص[

انطلق.م ومقدمي تمرى عن وتأش ثي، درحب علإ، قنثم بثاثهارال 
بصاعهمعي لة قريس أحدمن ماجاءيي لتجب، مداالمص والأفإ0 قنيئ•' 

عنها،مائوبآعناهم يصاعئ، ذلأشي ووارمحإ0 عئهاومابلئئ، إلأتآلص 
ّمما'ثأمح،مها•

شأنه؟.أوماعلمت، هماJتجت 
صقثمغث،:بمثةة؟.
قدوتقذلاشارئددبم^زقاك::زعمكمحواف، 

،محهلممكرتم,ث،امحائ؟.ض، 
نم.ه: 

قلئ:صثان؛

قاو:وةن؟.

افهلأتلص حيأ وأئا ظهز كن ؤقاو،ت عزقا، فتصثب عدافه، محمدنن ت يلت، 
•ءيدفرْمحا 

وقالأصل ق وحاء وهوالصحيح، ليدن، وسخة باتا، داماد خة نمن المعقوفتين بين ما )١( 
السحت)وهويلاعب(.بقية 

السكوت،.الوحم: )؟(قوله؛)وحمت( 



^محابظنا؛مالإاببمبم

لخَ،س:مانثانطملإمظبماص من منيت 

قال:

أحتزنائال! الحس، بن عاصم أحبرنا قال! الثجارك، بن عنلالوهادِا أتانا — ٣٩
i أحمد بن عثمان أحبرJا iال! بث—زال، بن ين أبواثتس ،^jJl ساالتJحا

ثالتسلمة، حاJسا قاو،ث عانثر، بن المصل حدسا قال،ت ^١;؛، ١١بن الص__ن أبو 
قتادة!بن عثز بن عاصم عى إنحاى، بن محمد حدثنا 
اطوئمابي،رحمة ئغ الإنلأم، !آى ممادعاياإل قال،! قومه، مى جل رض 

وثاكواأهلأوثان، أصحانر شرك، أئل ج بهوي، مى سئغ ثقا تما وهيام، 
^^ك،لأت3الثغاثبجإئثوث.كناس، 

١لأورماذئييريبمث، قدمارب إيه قالوالنا! مايكرهويز، بمص قإدانلثامئهم 
الحكمبن مردان إلن بعدم ومن المحروس مثام بن ملمة بن محمد ب مزوك، إسادْ ( ١ ر 

وندالخطأ، وهوممر الزعرى، عٍص بن محمد بن يعقوب أيضا وب يعرفون، لا مجهولون 
الإسناد. IJLj-١  T٤٣/ المتفلم ل المصنف رواه ماجه، ابن له روئ بعضهم، تركه 

ومربه، الربعي شيبا بن ع؛ا-اف إلئ بإصنادْ ١ ٥ ١ ١ T/ الصحابة معرفة ؤ، أبونعيم ورواه 
ابنءلريةهت من ورواه ، ٤٩٩الميزان؛/لمان كمال بالوضع اتهم وند الخدث، متروك 
.٢ ٦ ٤ آ/ دمشق تاييخ ل ماكر 
هشامبن ملمة بن محمد إلئ باساده ( ٢٢٦النوة)دلائل ل الأصبهاف المنة قوام ورواه 

الخزوم،؛ه•
الموةدلائل ق والمهقي ٢، ٥ ٦ آ/ دمشق تاؤخ ل كما الصحابة معرفة ل منيم ابن ورواه 

شإّماءل؛نامحبنإّماءلامبه.
منورواه به، نيان حمأبي بن معاوية إلئ بإمحتاده ٥ الكبيرa/ العجم ق الفران ورواه 

عمرو،بن مجامع فيه أيضا، متروك ؤإمحناده ،  ٤٣٨/ ٢٣دمشق تارح ل ماكر ابن طريقه.' 
١٠٤٦١ليزان٦/ لمان ق كما الحالين، وهومتروك 

ضاممرئا/يآاإنىنينعيمفيدلأ'لالبوة.



ؤإزم.عاد محل معئ محمتثكم شثه، 
ئيامثا^ذبمها.

'قامواما وعزمحأ عزوجل، افه إر دعائا حين افهوئوو4أجتا0، مث هنثا 
ثثؤسوننا.

إقه،هاةثالأؤ'قهموا.^١^ 
نثابمدأش ثنا ؤ وئ: هذه مرلتؤ ممينا 

را،.]اوقرْ:هح[ ألكنؤى؛ عق آئم •ؤزهامنة ت موله ]لى معهم،•، 
ءريظه؛ني مذ سنح لي ومحال ت عاصم محال - ٤ 

همضجمثفينص-م
كانوائم جاهليهم، ق ثانواتنهم ؤ.ئطلإ- مي إحؤة مدلإم، ني من 

الإسلام.قي سائمهم 
لأ\يوي.ئنق: 

صعيفلص الأبرش، بن القفل بن ملمة فيه صحح، الحديث ولكن صعيم،، إسناده )١( 
كماأيضا ضعيف وهر الخزاعي، غانم بن الفضل وفيه والترمذي، داود أبو له روئ الحديث 

الإساد.حذا  Y٣٣٧/سلم ، ٣٤٧٨فيسالمزان 
محتالةين عمر بن عاصم عن المسرة تيذيب ل كما إسحاق بن محمد ورواه 

. y٢٣٧/ التفسير ق الطثري ت طريقه من ورواه به، 
البغدادي،العبدي القاصي الراء بن أحمد ين محمد الحسن أبو هوت الراء بن الحسن وأبو 
وغترْ-المديني ابن عن روئ 

منليسوا هديل، بتي من وهما ^، ٥١١وعيره الدارمحطتي ور-؛ح أسيد، ت ويقال سعيه، بن أسد )٢( 
. ١٩٦/ الاستيعاب ق كما الضير، ولا قريظة بني 

الدال—بفتح ماوحصهت)هدل ما وتال )هدل(، \/٦٨ الأنف الروض ق المهيلي ضبهل )٣( 
الدال(.بسكون ماكولأ ابن وذكره والهاء'، 





^^^ss_si؛_Bssssassi

كلإ،،ىو:ٍظاضينمح،ىو:ٍئ
حدسأ I(J^أبى، حييني يال؛ أحمد، بن عنداض حدثنا مال! جعقر، بن أحمد 

عمرثنبذ عاصم حدش مادت ابنإمحاى، عن أبي، حددا ذاذ■' بمموبؤ، 
و\و■ينف[را؛،ضتياهآينهم، 

سصوشيتنمحأنداوثآبج
صّضىؤثانحكينالأاس

حئجإترامحم هومبموث مي رماف مدأظللث، ولكنة يأية، أذ آمرف 
العلأثات يه حل، •متينتث؛ثا ثن لإض إلئ ههاجن؛ الثزب، ازض 

مال!علي، بن همدالمخين اح؛ردا ت مال الحافظ، ياصر بن محمد أحبرنا — ٤ ٢ 
الدازهطؤ،أح؛رثا مال! المحاح؛، أحمد محمد؛ن، ع1دالكروثإ؛ن، احبرئا 

حدثناأبوتعيدع1داممهمال! ظ،، الشم تلم محمدبن، حدساأحمدين؛ مال،! 
عثمان؛ن،حدش، ه_ال،! ١^^^،، حدساإ'ئ—حاوا مالا! المدزأ، ئبسس، ا؛ز، 

إبرامحمعن ئلبماف، بن محرمه عن أبي، حدش مايات الحرامي، الصحاك 
،وjاب،ممح،٢٩١/١٣باب،واص=دلأدو،اكوة 

وهوحطأ.)لسب(، ي وحاء الأحرئ، المخ من المعموشن محن ما ا )١ 
إبراهيمبن صعد ين؛ إبراهم بن يعقوب عن ١ ٤ ٠ المني ل أحمد رواْ صحيح، إستاده ر٢( 

به•عوف بن همدالرحمن ابن 
طريقه:من وروا0 به، قتادة بن عمر بن عاصم عن  ٨٧ص المرة j إسحاق، بن محمد ورواه 

طقاينحؤ، وأبوالشخ ، ٤ ٦ ٢ ٦/ تد الممل والزار ٧، ْ / ٤ الكمئ الطبقات ل ص—عد ابن 
النوةدلائل؛ ل والمهمي، (، ١٩٩النوة)دلائل ل وأبونعيم ، ٢ ٠ ٩ / ١ أصبهان ل الحدمحن 

(.١٦النوة)دلأتل، ل المة وقوام ٥، ١ * / ا بغداد تارخ ل البغدادي والخْلم، ، ٩٢آ/ 
الإصناد.بمدا ٢ ٠ ه/ المتظم ل المثف، ورواه 



^سممأماص.نس 

قال!أبيه، عن طلحه، بن محمد ابن 
صومشهقي رامب مإدا محوي؛2ئنئرأل ءسداف1حصنت بن طلحة قال 

ض،هزهاكبنماض؟.
س:محا،َمح.قاومحة: 

أحمد؟.ثني ئمقة ظهر هل قمال: 
زثزآخثد؟.

وهوآحئمه، يخرج الذي هره ث—هدا همدالئطلمبج، ائس 
^٤١٢،•دحرة، حل، ومهاجرْإد الخرم، مى ومخرجه 

Jli  :مكه،قدت حتى قحزجت، —،،، ١^١٠ما؛ال، قني في قزقغ شة
حدُث،؟.من هل'كال مملت: 

ئحاقه.أبي ابن وJاJتة سأ، الأمين عيداض بن محمد يعم، فمالوا: 
^١ابنت< له: وهلئ قأحثزيه، تكر، أبا أتيت، حى قحزجت، 

الحق.تدعو!أى قإيه م١ثنه، قالشن ثتم، قال: 
١١٣٠٥١^حبر قاحبرته اف. رسول قيتت ظلحة: قال منه، أبوب\كر ويهب 

بم؛اَللىص.

ملت

قال

محنمعحوران، ل مشهور موصع المهملة" الصاد وسكون الموحدة، الياء —بفم بصسرئ ( ١ ) 
سوؤيا.جنوب اليوم 

المالحة.الأرمحى وسكوما" الوحدة وفح المهملة السين —بفتح محبخه جمع سباخ )٢( 
•بالأقدام المشي عليها يصعب الش النخرة الموداء الحجارة هي اللأبة لها ؤيقال والحرة 

الضحاك،بن عثمان وفيه تقدم، وتد وهومتروك، الربص، شبيب بن عبداش فيه متروك، إسناده )٣( 
الكبمرئل معد ابن رواه الترمذي، له روئ صعيفان، وهما فروة أبي بن ؤإسحاق 

إذادهمإنى١٦٦/٢^ّفيدلأتلالبوةا/إامآ،والحاكمفيالمتدرك 
٠به الحزامي عثمان بن الضحاك 



1ها^اميراثرط،ئاو:
بنعداش أح؛تدا ماوت صاعد، ابى أح؛تدا دالت نزيح، أبي بى عداوحمن 

عثمافأم حدسي دال،ت نعيد، تن عمر بن محمد حدثتا ت محال نيب 
]،:١٥أبيه، عن أب؛ها، عن جبتر، بن محئد بن تعد بنئ 

بتآكه،أنئْ وظهر س، ثيه ، ٧٥١مث لثا يمول بن؛شم، جبتن آبي تمت 
اث؛•إل حرجت 

الحرامأئل أبن لي• يمالوا ارئ، القثْى جماعه ياني سفرئ محتثامحت 
1تامحت،؟.

نتم.ت محلت ُم؟ 
فغم؟.١^^٤ داأوا:همذث 

م.محنته: 
دصور•يثامحل محه لهم، ديرا ئآذحلؤيي بجدي، هآحدوا 
اوذيي1،متملم؟.اي >شمن\ذذ\ اظز،مزؤئ هقاأوا:

•صورثه/ أر يلم فتفوت ٢ب[ ١ ] 
صوزئة.أزئ لا ،: ٧٥٥

ظ}•دللت، مماني تنايزيصور؛٠^ لإدامحه دلك، ديراأكثرمن هأذحليني 
بنعدالمحسن عن اللاعي فمل ين محمد عن  ٩٣٣ y/ المنتظم ل المصنف، ورواه 
به.القزاز علي بن محمد 
المتظمل والمصنف ٦، ٤ / Y ٥ لعشق تايخ ل اكر عابن سعد: ابن ٍلريق من ورواه 

١١٢/٥ jالواقدي.الإسناد ،و



^صها؛مص.ثك

٠م

صوزثه؟.رئ انظز؛ل ممالوالي: 

تكربي بصوتة ؤإداآنا وصويته، ه اف رمحول بمهمة أنا ئإدا فتغيرت، 
المرمول وهوآخذبعمج ربقتو، 

.صمت4؟ ترئ هل محالوات 

مولوو.ما أعلم حس أحبزٌكم، لا مملت: لتم، محلت: 
ؤالوا:هزهدا؟.

ئنت،:م.
الأموثول صمة وآشاوداإلى 

هداأن ثئسهد يالوا؛ ئمم، ت ملت، هوآخدبعقبؤ؟ الذي هدا نمرق هل مالوات 
تندْلآ/من الخل؛ثه ^١ ور صاحتتتمم، 

تنالضن حدساأنوالأنود قال؛ ذاوي، بن الممدام وحدتنا ئل؛مان: قال — ٤ ٤ 
عابربنص حثيب، أبج، بن يزيد عن لهيعة، ائ حدكا نال؛ عبدالجبار، 

بنمد بن عمر محمدبن وفيه وهومروك، الربمي، سيب بن عداش فيه مروك، (إساده )١ 
jاليهقي رواه مجهولان، ومما عثمان أم وجدته المكي، القرشي ثم بن جمر بن محمد 
به-الهردى شريح أبي بن عبدالرحمن بإسادْإلن  ٣٨٤ا/ ااغوْ دلأتل 
؛إسنادهما( ١٢النوة)دلائل ل وأبونمم ، ١٤٥٩؟/ الشريعة ل الأجري أ؛وبكر ورواه 

ب'اه؛نسإلن 
منورواه به، سعيد بن عمر بن محمد إلئ بإستاده ١ ٧ ٩ / ١ الكبير التارخ ق ورواه 

.٣٨٥/ ١ اليوة دلائل ل الثيهقي >ض: 



بج،صمحينز:احلأ<،ه:

اف..رئوو هرص أدئ أكزْ محت، ئاوت مشم، بن جبير عن 
هدهب\}1ة\وسم.1 من بدير لحمق حص حزجت، نتمتلويث، ١^ ظنئق هلثا 

ساو:أمحاظشيضلأثلآل
الشزز.أحصزوة ثلايث، مُت، للما 

به.الصوتة هذْ من ثيء أ>ن؛ة نسا رأنت، ما ت قلت، ت مال 

ماو:أقحافأنهة؟.

.هأت:أطلمممهزصاث. 
ثإوُيث،وبجزممُالأم

دلكرُ

حدسات ٠Jهاحدساأبونع؛ثإ، داو(أ أجزئاأبوتعد، دال،ت الحنر، تعد أسانا — ٤ ٥ 
حدساأحمدت مال، المروري، يحص محمدبن حدسا ت مات، الحنن، بن جنب 

إنحاى،محمدبن ص تعد، بن حدسادال،ت انوبج، محمدبن ابن 
هاو:خزم، عنرونن نن ئخئد تن تكر أبي ئن عدافه عن 

زنزوالثدنه، ايئس زئوو هدم هالئ; خئ، سيتإ عن ■محدنت 
وغيره.مسلم له روئ يقة، وهو المصري، عبداض أبو وهو بالتصغير، علي ؤيقال• ( ١ ) 
المعجمل الطيراق أحمد ين سليمان رواه وهوصعيفح، لهيعة بن عداش فيه صعيف، إستاده ( ٢ ) 

به.المصري داود بن المقدام عن ١ ٤ ٤ T/ الكبير 





^^هلعلصلصهههههع

يحيبن محمل حيى ئال; الحث_ن، بن حبيب وحدسا أبو قال — ٤٦
بنحدساإبراهيم اوت ئاتوب، بن محمد بن حدساأحثي ئاوت النزوري، 

تل محا إنحاى، بن محمد عى تند، 

ي،نكانمحناس،محسصام،ئثان
داك،عش يرل< هلم دينه، إلنن عليه وعلث، بصمته، ه افه رئول يمرق 

الئبمت،•يوم وثاق أحد، يوم كان إي حش 
يالواتلنلمورأأنىنحرمممدعلقملحق،، منئزبجود، يا 

فإنامحميز؛ات،.
ءاو:لأنبمث،.

دواءْوعهدإرس بأحد، افه. وثول ش حش وشج، حدبسلاحه أم 
افه.أرام ما فيه تصغ ه، لمحمد يثالي اليوم هدا هنئ، إذ ت قومه مذ 

فئاتو،خرمح
مرقود•محيرص بلشممول،ت فيما اممه. رئول، مكاذ 

أمواله.ه اف رئول، ومص 

اف.بالثدكها<.ساثه/ظوداتنثوو [ ١٢٢]

ُه-القزاز داود بن الحسن بن حبيب، عن النوة)٨٣( دلائل ل أبونمم رئاء ٠-،^، سناده إ( 
.٢٨٨/ هشام ابن :^LJ_ ق كما السيرة ق إسحاق ين محمد ورواه 

هدال المدكوره القمة صحة مرض وعلن عليه، يعتمان بطريق صحبته تثبت، لم ومخيربق 
هويهود من أسلم من ختر فإن ؤإلأ الغزوة، تللث، 3، أتم، يهود( )حير بمولهت المراد فإن الخر 

هال،:وقاص أبي بن سعد فعن بالجنة، الني. له شهد وقد -كنه، اه رصي سلام بن عبلالله 
بنًإلابمدافت الجى، إلامذأئل، الأرض عاى لأحديمشي بمول،ت ق، الش تمنت، )ما 



^^ءص12ههأض؛أ؟أه$ءأصئ^^^.

مج،نن حديظأحمد يال; النزئ، ننأحمد وحيى١^١^ أبو قاو  ٤٧
\لتقاوتي،عن م_زوال، بن محمد حده قال! أبوعتر حده ئال(.' 

صائح•

والعاصالئغيزة، الؤلدبن هنهم: اجتثئوا، هزبمأا أة عباست بن اض 
وثائرالنهف'، والأنودبن حلم،، ابنا وأي وأب وأبوجهل، وائل، ابى 

الحارثربن والقنئ مسط، أبي بن عمه منهم؛ رهط، حمثة مئهم بئوا 
وقالوا!ومتثه، صمته وض افه.، رنول ص اليهود بمألوف النديته، إلى 

قمئ.وهوشم محمد، ؤانئه مي، انه يرعم 
الآكداص،.منتنلمه مذ ١^٥^!؛ يزعم ؤإثا 
قالكتب، بيذ السوة وحاسم الئوراة، ل ومبمثه وصمته، ثحدثنته، ^١! ١٥٥

محةط،قابج،ثمحنطوةعن
S^J ،^ ،ثيثا.إذ'كاو ؛الئالثه ؤلآي1حبئ'كم حصاو

رعنمومد هي، ما تدر ملم خصال الثلاث قولاك عن ممه تأينا مد مانا 
ممئه.من  ٣٥٥

^جم،>قلإتىفيضمحمناش.

أ-حبزثاعذحصالولآُث،ت عن ا-يت^ يامحمد، قمالوا! ه، افه هاتوارسول، 
الههم،.أصحام، وعن ادؤح، وعن المزم، ذي 

٢^ ٤٨٤)وسالم (، ٣٨١)٢ البخاري روا، =تلأَم( 





يابتة.ثه تمبمث يإدا 

ئل:مسفهام؟محرن:لأ.
جويلا، قمولوو: هأنم، الثي0 هأعترص ةثص-رفإرض، 

مملئ؛منأينبم؟•
داوتمىمآك4.

حتئ؟.فيها حدث هل محلت: 

عيرها•إلى ودعا مومؤ، آلهة ص رغب رجل مم، مال؛ 
أييد.١^•^، صاحص هلت؛ 

3ثدثنضثبمهامحا،.
;Jliئينك،ثاو:خدىتكثينظل، 

ابنعن ع1دالثحمن، بن موتى حدسا ئال! نعيد، بن عندالعنق حدسا 
عباس•ابن ض عطاء، عذ جرج، 

أبىعن ١  ٩٨٣إ/ الصحابة معرفة وق (، ٩٨النوة)دلائل ل أبونعيم رواْ حن، إمنادْ (' 
به.الحربي ار مالأحمد بن محمد بن هارون بن على الحن 

١١ ٩٣م/الاستيعاب ق عدالبر وابن ، ١ ٤  ٤٨م الشريعة ق الأحرى أبونجر ورواء 
؛ه•الفريامح، محمد بن جعفر إلن بإ-نادهما 

إلىبإ-نادهما ٥ ١ أ/ التمهيد ق ءثد\ؤو وابن ٣، * آ/ الناميين ند مق اسراق ورواء 
تاريخ3، عساكر ابن اممرال: طريق من وروا0 به، الحمصي الضحاك بن العلاء بن إبرامم 

دمشقا'أ/'اا"م>.
بإمنادهما٤ ١ Y/ والمثاق الاحاد ق عاصم أبي وابن ، ١٢٣ A ني المق احمد ورواء 

به•ش عيا بن إسماعيل إلن 





هنئاينثا، أل مز آمنواثئحثد.، ١^١٧ أهل من ثاتا أف عكرمه• ص
وجوههمآسودث ١^^، ؤزهأك ت تعالى هوله ئدلك ثه، 'ةمئوا يث 

ءمران:ا-<ا[ااأ.بموياسؤإ؛لآل 
أح؛رئاقال! الجوهري، ابومحمد أح؛زدا قال! عدالتاهي، بن محمد أ-حتزئأ — ٥ ١ 

بنالحاوث حدسا ئال; مموف، بن حدساأحمد ثال! -^^jA، أبوعمربن 
بنإنماهمل بن محمد احتئا ت مال تعد، بن محمد حدسا هال! أسامه، أبي 
لإّ•'بمموب بن موتى عذ مدك، أبح، 
لكالوصه، حجرأمه ش ثوليىعسهمحكالمحاساوكاذقنا نهل ص

'كثافتها،مآئكزت وزقه بي ة—رمت، حص ممرأتة منحئابحي، هأحدمت، واو،ث 
محمدس!مهاكنث، هوجدثح قمتمتها، ملصقه، هي قإدا 

هىمافئ؛،بجرلأمحا؛"<،
قميصاؤيلبس الشاة، وثحتلب واكيز، الجمار ويزثن! الصدقه، ولاثمل 

\حثوسثزهوعا،لنلخإضاهمل، 
هدهوقئح مآثك : وثاJ قدففتهاقصزتني، الور؛ه هرأئ ئجاءصي، ياوت 

الورمه•

أحمد.١^٠ ثت ٥^١ قمئت: 

إّّحاثاابن يرة لردايته ل بكٍر بن يئس رواه اعرفه، ولم لم مأيي بن يونس إسناده ل )١( 
.Y٧٧/ النوة دلأتل j البيهقي ؤلريمه: من ورواْ به، الربح بن نس عن صا"اِ 
به•الربع بن فنس إلى بإضاده  ٦٣٢ / ١ التمسر ق المنن.ر ابن ورواه 
أوغيره•بثوب، واقيه خلهرْ الرحل يجمع أل هوت )الأحشاء( )آ(فوله: 



سءقصقل#سئة„
^عأءءءءممأ»هءءءءأ

محاو:إئئللم:اتبما،.
عيقأبوالحس أحبرنا ئال! أبي، أحبرنا ت قال بمدار، بن يابمت، بن يحص أثاثا " ٥٢

حدمحنىقال• هارون، ين أحمل• بن عمر أحيرنا قال. سيس، قين محمد ابن 
ئال:قتيبه، ين محمد أبو حدسا مالت بكير، بن محمد بن ؛ن'أحمد عيد

أبىحدثنادالأ الأصمعث، حدثنى قال; محمي.[لآ،، بن ]نهل حدثي 
الخارث:نن بواوخض خد؛نا قال: ١^^، 

صِسمحارض-قاو:ثانضرأولإد
ائص،وقولة اف، بنم فيها: يرمان، الإنلأم قتل يتواريوثها ورقه جدي 
يامرو0الرمان، فيم الدئر هدا ثاُب، بي الظالخن ويول 

أعيانهم،البحاراش ديحوصوذ أطراقهمأ٣،، ويئسلوو أوساطهم، عش 
ماثمود قوم وفى بالطوقان، أهوكوا ما نؤح قوم قي ثاسث، نر صلاة فيهم 

أخi٤وابالمم.

وفيهالحال،ث، وهولين ١^٠^، وهب ين عبدافه بن يعقوب ين مورس فيه ضعيف، إمتادْ )١( 
نديكأبي ابن عن ٣  ٦٣/ ١ الكبرئ الطبقات ل عد حمابن رواه ترحمة، له أجد م ولهل م

عشمة(،مولئ وفيه)مهل ، ٣٨٩م/ دمشق تاريخ ق عساكر اين ءلريقه: من ورواه به، المدق 
أيما.أحده ولم بعضهات)عثمة( وق )غنيمة(، المصادر! يعص وق 

منورواه يه، الربيع بن فيس عن  ٨٦ص إسحاق ابن لسيرة روايته ق بكير بن يونس رواه 
.٧٧/٢اJيهقيفىدلأئلالبوة>يقه:
•به الربيع بن محس إلن بإسناده ١٣٢٦/ التفسير ق المنير ابن ورواه 
سعدوابنابن إلن  ٢٨/ ١ الكبرئ الخصائص وق ، ٥٨• المنثور٢١ الدر ف، اليوؤلي وعزاه 

شل.صحي ابن إلئ '\ \ر'والرشاد الهدئ مبل ق الصالحي وعزاه عساكر، 
مشكلتأؤيل ومنها المصادر، من والممويسح وهوحط مهل( بن الأصول؛)محمد ق حاء )٢( 

الالغوى.العلامة الجتال وهوأبوحاتم ، ص٧٣قتيبة لأبن القرآن 
الوضوء.أعضاء أي )أطرافهم( فوله: )٣( 



مح،سمحا؛مالإاببم

حبرها،دأحبردْ عيه، يمرايها زثول.، إر بها جاءوا أثهم ءأحبري-ي 
او«ثحفرأ/أصناف ق يصعوها أن 

بنمحمد عدالمادربن أحتتو_ا داو1 الحافظ، ئاصر بس محمد أح؛زئا -  ٥٣
أ-حبرداأبومال،ت عمرالبزمكي، بن إبراهيم أح؛رداأ؛وإنحاق، ماوت يوثق، 
عداضبن محمد أبوبكر أح؛زوا ت هال الحضر، بن ع1داش بن أحمد الحنين 

[١٢٣]حدسا ئاز.' الولد، بن متى بن أبوثصرمحمد / أحبرئا دالت بخست،، ابن 
بنمحمد حيكا I يال بثام، بن المقل حدثتا ت نال ال٠—ثوذي، أبوبكر 
الآنصاري،اوس عمروبن حدثتا هال؛ والق، بن ■جندل، حيكا يال،؛ عصمه، 

صنمئنري،ضمح،صسيناص;

صدقأ0 إله؛ محناأدحى عيس إلى افُماليى أدحى ماوث عباس، ابن عن 
ح1مت،هأنولأمحمد؛؛I يؤ٠توابه، أ0 مئهم أذركة مى وأمرأمثلئؤ تنحمد، 

هاصطز>ن،،النزش حلفت وكد ؤالنار، الجئه حكئا  ١٠٠ولولامحمد آدم، 
هالأسزئولافِصص.

أبورواْ الأربعة، له روئ صعيف وهو الزناد أبي بن عبدالرحمن فيه نحعيف، سنائه (إص ١ ) 
عثمانبن محمد بن سهل حاتم أبي إلى ناله بإم١ ٣ ٠ / ٤ المجالسة ق الديتوري بكر 

بنعدالدحمن عن الزناد أبي ابن ألن أببإسادْ ٠ X/ الصحابة معرفة 3، أبرنعم ورواه 
به-ربيعة أبي بن عياش بن الحارث 
وهوعمسنان، بن رافع بن الحكم بن حديثه؛)عمر ل أبونعم ماه محفص بن وعمر 

الحكموعمربن الحديث، ذكر تم وآبائي( عمومي بعض حيني جعفرفال؛ عدالحميدبن 
•وغيره ملم له روئ أبوحفص، كنيته ثقة، تابس هذا 

الخهصحف.أوساط أي الصمحف( )أصعاف وقوله؛ 
هذابوصع التهم وهو مجهول وهو الأنصاري، أومن بن عمرو فته يصح، لا مررك ؤ'آ(إّساده 

منكر،بخبمر أتى حاله، ترجمته؛)يجهل ق ٢ ٤ ٦ t/ الاعتدال ميزان ل الدهمٍ؛ تال الحديث، 
ءن~٢ ٦ ١ / ١ المنة ق الخلال بكر أبو رواه مجوصوعا، وأظنه تدركه، مسسق الحاكم أحرجه 



٠

بؤأهح أي، نع ئثمن، أر أفيأآ؛ت وجزإر الثآعز أزحئ ت وهب ومحال 
آذانائئا،بجاس

والحكمهصمين٠، والمموئ شعازه، والبر لتاتة، الثكينه أجعل 
واإعاJلحش، والمموف والعفووالمنمنم ثيعثه، والوه_اء وااص_ديى 

اممة،وأحمد ملتة، والإسلام إمامه، واله_لئ سريعته، والخى ميزثه، 
واح٠ع١^!^، بمد به وأكؤ الجهال_ؤ، يحد يه وأعلم ١لحلاله، يحد به اه-دى 

وأجعلمحتلمة، وأمم متشتتة، وأهواء محلوب، تى يه وازلف الخزية، بخد به 
؛٣،.الملو>س٠ لتلك طوئ الشس، رعاْ وهم ١^، حتز أمته 

واسمهاالمقدس، ست، محرية وهى ، ٢٤١لإيبياء شعيا محال إسحاد(ت ابن ومحال 
محس،الحماو،بمنح، راكب الأل يأتك نلم، ^۶،أورى نلم؛ اوري 

به.المروذى الحجاج بن محمد بن أحمد بكر أبي 
به.والق بن جندل، إلئ بإستاده  ١٦٧ t/ المستدرك ل الحاكم ورواه 
صمدبنإلئ ناده بإ٢ّ  ٨٧ fxبأصهان المحدثين طقات ق الأصبهاق أبوالثصخ ورواه 

به.عروبة ايي 

لهوممنويحص، زكريا نل كان إسراثل، بني أناء من أموص، بن ثعيا هوت هذا أثعيا ا ١ ١ 
تتييةلاين المعارف ينفلر• يهود، قتله وقد والسلام، الصلاة عليهما ومحمد يعيمس بشر 

مدركة.أي )معقولة( ت نوله )٢( 
الارق يوض الوذكره به، منه بن وهب إلى بإساده )٣٣( النوة دلائل ؤ، أبونعتم رواه  ٢٣١

امموهوممن اليماق إدريس بن عبدالخعم ومه نعيم، لأبي وعزاه ، ٥٨م/'الخشور 
. Y٦٦٨/ الاعتدال ميزان ق كما الاعتدال ميزان j كما ؛اصنب 

قضحت وقد أورشليم، يسموما واليهود الله، ومعنا٥تييت المقدس، بيتإ مدينة اسم إيلياءت ( ٤ ) 
عنه.اش رصي عمر سدتا حلافة 



^صنيتانذم،هشاتيا؛واس

محمد1.رُبمني البجتر، واكب يحده ويأتيك 
منوجلا أ0 ت عبدالرحض بن محاق حديث من الدثا أبي بن أبوبكر ودوئ 

يديوم قي اجثمعن مد شةو!<يئوؤ مكه، لدم النصارئ من الشام أغل 
سماءأى،ساء يا دثاJت أمروهم، يحفن قي أزواجن؛ ومحيعاب أعيادهم، من 
أذئكولانتطاهمت، منكن امرأة وايتما احمد، له يمال محكم ٌنيكون إل 
.٢٣١حديثه حديجه وحفظن، الرحل، ومصي ثلممعل، قرانا له 

٠٠٠

أحبرنا• يال، أبي، أحبرف • ةال بئدار، بن ثابت بن يحمحى ابوالمام أثأن—١ '٥ 
ابوحدسا قال! المالكؤر، قشنش بن الحس بن محمد بن علي ابوالحسن 

عثداممهأبوالمامس، حدش قالت الآجري، ثاروف ينر أحمد بن عمئ حفص 
بنعداه أبومحمد حدسا قال! التميمؤي، بكير ين محمد بن احمد ابن 

٠سيني، 

أجدهولم ، ١٠•ص المقدس ين، نضانل كتاب وق ٣،  ٩٧/ ١ المتفلم ق الصنم، ذكره )١( 
متداه

ويمركيلا، ( ٤٢٠)على المدينة شمال نفع والار.ة ت والمد— —بالفح تيماء بأن سابقا ذكرنا ( ٢ ) 
الشام.يلاد من السيارات يطريق نة JJالماش من كل عليها 
لأبنإسحاقفيىابانملأ،وعزا٥ ١٦٤/٢والرشاد انمالحيفيسلالهJئ )م(ذكره 

الكبمرئالطبقات ق معد ابن ورواه ، ٣٩٩ص البارئ هداية ق القيم ابن أيضا وذكره 
 /a فذكره،هالت عباس ابن عن حمر بن ممد عن الزبتر أبي حدث من ١ ٥

وهوالمرق، الوفاصي الزهري رناص أبي بن سعد بن عمر ابن هوت همدالرحمن بن وعثمان 
•الرمدي له روى بالكدت، امم سن 

نسخةعاى وقفت مخطومحل، وهو ق^، اف رمول أعلام كتابه ل جاء نيبة ابن من النقل هدا ، ٤١
ابنكلام وجاء ورنة، ٣، ٥ ١ ل وتقع ناقصة وهي بدمشق، الظاهرية المكنية ل منه مصوره 

كتابه،من مواضع ل القيم لأبن الحيارئ وهداية تيمية، لاين الصحح الجواب ل أيضا قتتبة 
.٣٣٨٤; الأساع إمتاع ل المقريزي جله ونقل 





تاعيز،من وأفنى ا، تنا١ مممن اف جاء ت مال التوواة، ق اعلامه ومن هالت 

إئرالهبثا اقومن مجيء لأف عئوص، ولا تديرْ تذ ش حماة وبز؛^١ 
وعندئا.اأكت1ر_، أئل عند ص ٥^١ س؛نا، بطور موتى عاى ١^١٥ 

واوُشاشحالإنيز،
وبانيهاثاصزة، تدعئ مزية الحليل، بارصى ناعيز، سكن اإمسيح وكاف 
اد؛عةدصاوئلم.من ثئي 

وجبأذ؟كوفوجبأذيكوفإفزاههمنتاعيزيالخسح، وكما 
،قاناJ هفي-بماو هشتم اكزآ0 ^^١^ دانا0، -بماو مذ انجلأوُ 

مصرق جريرة شبه وهم، اللام، عليه مؤمن فيه افه كالم الذي وهوالمكان ينا( )مت قوله ( ١ ) 
أومكورة،فتوحن فيها ين والورمينين(، )ميناء( أيضآات لها ؤيقال يا، بآمأفريقيا تربط 

ومنهاالمصادر، من كثير ق حاء كما ( ٤٤)التثنية محقر ق التوراة ق جاء ق النهى هدا حاء ( ٢ ) 
الم—يرق الأنار وجامع ، ٢٦٥ءس والأوهام اد الممن الصارئ دين ق بما الإعلام محاب 

.١ ٩ ٥ / ١ الدمشقي الدين ناصر لابن المختار ومولد 
وفاراناللام، عليه عيس علن الإنجيل نزلي عليها فلملين لجبال، امم التوراة ق وساعير 

وممنر"بمالها ■جمل على القرآن نزل، دالحم، مكة، ■يال، أسماء من لص معربة، عثرانتة كلمة 
همزة(.ليت، الأولى ت)وألمه '٤ ٥ y/ النهاية ق الأثير ابن وقال، حراء، جبل 

عليهبمي ينزلها كان ناصرة مئ تقرية إلئ ية نقتيبة ابن قال، كما قيل )نمارئ( قوله: )٣( 
مل،ؤمإلقى عأ ثالاء،شش •ر؛ةآ تعالى• لقوله سمو؛دللث، ونيل؛ فنيواإليها، لام ال

صارأمض لثوايبجن ثان آس آسأافيئال 
الخصْللحينبين فرفا لا أن يظهر وتيذا بوقتا، ذللئا بعل أطلق فقل المسسجية مصهللح أما 
واحل.مدلولهما إل 



ئازافأف في حلاف الكتاُت، سل وأنالمنلميي نص وليس مكة، جبال وهي 
نكه.هئ 

ملنات~ يإمحم يخريفهم مذ دلك بمكر ولتس ~ مكه محر محا ادعوا مإن 
ئِتاطفاَنان؟!

ناشالآإه-ؤئدازائ انظن الذي الخزصع ش دلونا ه: 
المسح.بمد كتانا عليه افه أنزل الذي 

ونأوْولمهل وادكثسث، ظهز وهما أ ^١■>^.؟ بمعى وعلن ثغلن ان—أوليس 
ا.مشو0؟ ونثاربها _ jS/lمشاوق في ومشا الإسلام، ظهور ظهر دينا أف 

\ثوق اشاة ق لثونئ محاد اشث  jyاشاة: ق أنلأمه ومذ مال،: 
كلابيأينز مثلك، مذائذأ،ز سا إن>ائيل بجن أقيئ إش الخامس؛ 

واتل،ابما وثنلب تكر مولت كما إنرامحjإلآبمولتاهمل، ثى ممذأحوْ 
إزدلك 3، رجع بجر، تني أحرم ملب وتنو تكر، أحو ملئ، م-ول،ت ثم 

احوْا'محينلآد
سمصأبماينتيإننادل،
صاشاٌْ،ثممماء،

.٢ والأوهام اي النس الصارئ دين j بما الإعلام كاب j كذلك النص هدا ورد )١( 
بننزار بن ربثعة بن اد بن جديلة بن دع>، بن أنمص بن ماط بن واتل ابنا ر٢ابكروتغليإ 

كثيرة.بطون وهما عدنان، بن معد 

1ّرابلًبني إحدْ لأن إّرامحل، بني إخوة رائل بنوإّبمال،• أن المحال من أنه المقصود )٣( 



سصءمام.نك

موش•مثو دبي إنرامحل محب ذ بمم لم أثه التوراب ق لأف 
مإصادو1ومضكاو:

ماللو رجلأ أف كما أحوتهم، مذ بمل ولم موش، م؛و أنسهم مذ لهم أيم 
بذيرجل يأقه أف 

ممحي مذ برجل يامحه أف ولأيجب وائل، بن ثئلب محي 

ئل-ظويىرآ<:زمذ 
ص؛،دائلأُت،الأنصمح

الأمم.ورقاب يمينه، الأرض وملك وثمديه، أحمد، ثأحم؛د• 
الحر.ئي حيلة وتحمل الأرض، مسئوتورْ أيصا؛ ومال مال؛ 

[١٢٤]ثك مس في ونثتزغ حموي: كلأم ق فل أنه أهل؛^l'-،، بمص/ وراض 
.^؛١^^٢٠٢

وصماته.يانمه وهذاإئصاح 

تميم.بتي إحوة بتوتميم يقال لا كما إسرائيل بمي إحوْ يقال لا ولذلك بنوإسماعيل، ُم 
)حيقوق(.ثية: ابن كتاب ق وجاء الممادر، من كشر ول الأصول ل حاء كذ.ا )١( 

والطهارة.باليمن أي )٢(نوله؛)التيمن( 
وجبالها.مكة -ها ويراد عبرانية كلمة فاران )٣( 

قلمن؛-١^ استهُثر ثم و*دها، القوس ننع س واصله القوس، ت القسي إغراقا( )فيك فوله• ( ٤ ) 
م(ثم،ء•

الجوابومنها كتاب، من أكثر ل ونقل الثالث،، الإصحاح فرْ حمق حموق أقوال وودت )٥( 
r٠٣٨٦/ ليقريني الأسماع إمتاع وو ٢،  0٢٣إ تيمية لأبن الصحيح 



^ص1ءص1ه1&18ءلصع1سا

~محذذفض< ويف ~ ادعواأنة نزن 
ماوال،جبال مذ جاء والدي لحميده، مذ الأنص \حق9ربم الدي هدا أحمد 

سالآزض،وبمامح؟إ

الذيهمدي وجزت عز اممه عن ثنتا محال لة، ذكرقعتا ومذ فتأت ابذ ئال 
ّّرُنتثٌٌجيى■

ردجي•عمحث أمحص وصىمي، خيرتي، همدي ممال،؛ آحث، ورجمه 
ويوصيحمدل، والأمم كفلهئ وحي، عيه انزل، ت ممال، آحئ، ورجمه 

العثوذيمثح الأشواق، ل صوته ولاتسنغ لآيصحائ،، الأمم؛الوصايا، 
وىأغطشُلأأظي^ذاناثلم،وهمامملوب،ص، 

التئي4يمح الأرض، مذأقصى يأي أحمدتحنيافت'حندأحديئا، هم—زه، 
آ•را^ية١١ؤز على ■نر؛؟،، ؤز افت'عليى يهللوذ وتقانها، 

دلاالهوئ، دلأبويو1د دلايثني،، لايصنفن، أ الترجمة 3، ورادآحر 
الصعيمؤ،'قالمصسة ه؛؛الذي الصالحيذ ولايذل صويه، الأنواق ق يننغ 

لايطثأ،الني ١^ وهونوث الئتواضعيذ، وهوركن الصدميذ، بزينوي 
ثوراتهالنير، يه ؤيضؤع حجي، الأزض j محث حص ولأيحصم 

الأرض.من المرتع والراب؛ةت الشرف )١( 
رمحمادكتايه ق أحمال خليل إبراهيم عنه ونمله الإصحاح، من فره مل شعيا أنوال وردت ا ر٢ 

الإعلامومنهاممات كاب، من أكر أيفال وحاء ، ٤ ١ ص والقرآن( والإنجيل لتوراة ال 
صللقرطي والأوهام الماد من النصارئ دين ل بما 



بسصهاءمالإاب.نس 

يأقأرآدأثه ئلنا; ؟ ثة ثوزاة أي قالوا; قال ومبمماته، بانسمه اءصاح وث_اوا 
اذوإلى المقدس ييت ثش كنكا; قول ومنة لكم، التورا؛ نمام يقوم بياُس، 

ثدهونوعمالآمحدتي؛ر، مغيثه، دووا0 لأيدكك له; قمل الحراب، عروجل 
يصبمها،عاى الخمامه ثناثخنن عالتك وثتحتتو0 ٢، ١ الغتبمورل يقيم يالئل 

تظونك،خوودأتجدآلم

Jl  i لأمحاالهُظئكمحدص،محذيشتثاَلُ، كةَ: ١^٠
وسقيالأننئ، ٢٣ااننثان؛أغص لممثح وعهدالتنعول ثورالأمم، وجملتك، 

إلزام.الساجه من 

ماثثضىه،رثصَ
إ0بمووت ئإية العيراف، 3، ئأما الس-زياني، التميص ق هدا كتفه، عش سونه 
السوة.غلامه كتفه غش 

JlJ  الئ'ث، ت_ئحواالزئووت ق ذكرداودله ومن هنته: اين Gحديثنا،_؟
ويومحت،بحالته، إتبمزايل لثمنح الصالحورالْ،، ه هت،كالالذي سثحوا 

ونددالصالحص١^٠^، وأغطاة أمته، له افات'اصطش أة أجل من صهثونىرا"ا، 
يأصوات،افه وي،كئورأ مصاجعهم، غر يئبمحوثه بالثزامه، متهم 
اللين.والممر الرسم، )١(الدفيم،; 

.٤  ٤٨م/ اشئتصيات و الئثثص طاهر أبو رواْ هذا الأحبار )٢(نولممب 
الأمةهد0 أمة، عين لتأى محكي )لعله الأصل; حانية ل حاء عون( التس)عهد ه: نول)٣( 

آخرها(.
أحل.اسم ولعله (، ١٤الورقة)ق قتيبة ابن كتاب، ق حاء ا وكن. الأصول، حمح ل رم (كاوا ر٤ 

عنل.هم.الصحاح 
النصارئ.أصنام وبيته المشرف،، والبناء الضخم، الْلويل القرمز الهيكل: )٥( 

افه.بيتا الصهيون صهيون( رييومت، )٦(قوله: 



_^xsss_ss_Bav؛

لأيجووت4.(الإبن  ٢٠٨١مس ف ليتتتئرا ثئرش، دان نيوف بأيديهم 
بالألدو.وأئراههم بالمود، ملوكهم ينيموف 

دائشتيم،تيام؟أ،ايني:صساهانييتي ئاو 
لآساثضاصصين

ياموت—كمإل ثم،، مليأيهاالجثارالث-مزمورآحزت وق قيه' ابن مال 
يخزوذوالأمم ، / منتونه ونهامك نمينك، بهتؤ ممزويه ونزائمك ]الإب[ 

ثحك.

^يه؟!محنيالأئاكُ
ا،أوالث1م،؟ أوالجزية، هاماالمول، س_نائعة هرثش وش إ عيرْ؟ 

ثئخثةقزلة.:محئباهم.
مخئودال١/صهيوذالجؤ" خ افت'أظهز إ0 مزمورآحر؛ وقي مال؛ 

محمد..ض وْحمودا والأمانة، مثلاللئثاسة الإكيل صزنر 

نيذنئنإلالبمم' يجيريذانم هئوأئن ص م؛ •زم دنى ُلال؛ 
محماكزميخ:ضضئمم

لةوثدين نة، وسجد بالمرابص، الئلوك يأتيه النراب*، أعداوْ ؤينمى 
صدمشصمحئثُ،

بمييوانه والنساكص، بالصعماء وأوه لأثاصرله، الذي الصيص وبمقد 
منتخجل كاب j الجعفري الصين بن صالح أبوالقاء الزبورت عن النصوص هد0 (نقل ١ ) 

الفسادمن المارئ دين j بما الإعلام ل والقرطبي ، ١٦٦ Y/ والإنجيل التوراة حرف 
٢. ٦٧ص والأوهام 



ؤيددمؤذيذم، ي وتاوك ؤزومت، قي عي ثبمش بلادشنأ، دم، ثن 
ذو؛إدص"'.

دجلةومانس والحر؟أ البمم مانص مثك الذي ندا ئتى ؤ؟•' ابى نال 
وموتاوك ء بمش الذي يا ومس ؟إ الأم ثضنع إلن والمنان 

عترْ.•امحا؟ من ومي، 

حشالثق جاعو ابمث، اللهم داويت ماو الربووث من آحر موصع ول يال؛ 
:ماثشكئئر٢<.

_،،jLa>-Uملهما عاثهما اللأ صر محمد وعى المسيح، عن إحثار وهدا 
داودأيهملعلم تشر، المسح أف الناص يعلم محمدأحئى ابعث، ثريد 

ادعوا.ما للمسيح رسثءول 
أوئدلئ،أ بؤ، ممدظ_اواداiظزمائزئوأحتئ يللي؛ وقكت1باش-غيات هال; 

أحدهمايموو جمل، عش والاحئ حمار، على أحدهما مملتن، زاكتتن 
أ.الئنيرة١٣ؤأضنانقا تضنث،:١!، للأم: 

الخضبن صالح وأبوالماء ، ١٣م/"المجالسا ق الديتورى الزبورت عن النص هذا نقل )١( 
لبما الإعلام ق والقرطي ٢، ١ T/ والإنجيل التوراة حرف من تخجل محاب ل الجعفري 

.٢٦٧ص والأوuم اد الفص المارئ دين 
لبما الإعلام ل والقرطي ، ١٥٧ص النوة أعلام ل الماوردي الزبورت عن النص هذا )٢(نقل 
٢. ٦٧ص والأوى، الفساد من ارئ انم دين 

محنلتقع حمورابي، حكم أيام اياين عاصمة مي وبابل المحرتة، أي )المجرة( قوله: )٣( 
إليهامحومحي اش دمي العراق،، وط بغدادل جنوب كيلا ( بعد)٥٨علئ والفرات، دجلة 

ضرهنبوحذ الكلدانين ملك زمن إسرائيل 
الجعفريالعين بن صالح القاء وأبو ، ١ ٤ ٧ r/ ة المجالق الدينوري الص هدا ونقل 

،والقرضفيالإءلأممالدينوالإتجل٦٦ْ/٢
؟٢ ٤ ٩ م/ المحح الجواب، ل تيمية وابن ٢، ص٧٦ والأوهام الفساد من انمارئ 



ضاحنلكل محإذا القح، ص اشازئ j_ بمدنا انمار صاحي ئال: 
ثقوطأوليس الجمل، صاحي محمد. لأتكون جز الحماوالمسيح، 

بابلإيلم ل يزل ولم لأبامح؟إ يديه وعش به الئثجزة والأصئام باط 
صمحضَم،محصمح

أالحمار؟ بئكوم_، المسيح ْى أفهن الجمل 
ئالالمحح^ئ:أنائ1واينمح:فاممذمحاتيهفيالإنمل، 

إثمامسه، مل من لاذكلم الأي الحي رؤح اتارةل؛طأأا، ونيأسكم أدم، 
الناس،قتل ش تع لأث،كم ئنهدون، وانتم وهويشهدعش، له، هوكثايمال، 

دمحشأطْالأهابمرتملأ•
امفلأ:هاىممح:ئاو:وفي 
ومحنهتلماءمسه، مى ولآيقول، الحطيئه، عش العالم قإداجاءوح أدم،، 

دالكوُب•

هوباض، ري يرسه الذي ايحمح، روح الجارنمط إة أحنئت حكاية ونج، 

الأبب،إلئ تعقم بمكول آحر، بارئيط إلآكم يبمث، أذ رمح، ساثل، إمح، ويال؛ 

ينالفارق، .راد ومل: بم(سميانييرادهاصوص، 
الخفية.الأشياء يعلم الذي الحكيم معناه وتيلت والباؤلل، الحق 

واسقريحيه، المس—ليعلم واحتارهم المسح اختارهم الذين السبعين أحال موت يوحنا ( ٢ ) 
لمحاصرات يثفلر! (، ٢٦٨)نة مالإأس_كناوروة ق مقتولأ ومات إنجيله، وألف صر، مق 

.٥ صزه زهرة أبو محمد للعلامة النصرانية 



^مافهاءمص.نس 

٠ُ [١٢٥]ركم يحين بميم مى والمارهلط الشنذاهب إ0 ت أحزئ/ حكاية وق 
ضء،وسنيئاتجثههم

ثهز:اتبجااشللأ/
ننلأف اخ1ئت ؤإنما ^1^، اختلأَذها ش الأَشناة ثثذْ ي ١^٠ قال 

الالإي الص، موروح الإي ئدا ممى عده، المسح عن الإئجيل قل 
:تهاإلآبممحإب؟إ•

ثغ؟!.مد يأل والشاهدل للمسح، العاقب ومن 

وظهورالدابة،الدجاو، حردج ؛~J• قاالأربئؤ، أحبربالحوادث الدي ومن، 
هدا؟!.وأساه معر-يا، من الشمس وطلؤع 

لممما ذللث، وأفتاه والناو، والجي، والحثساب، المامة، أمر من وبالغيوب 
ثخئد.•ثبتا عتئ ؤالإنج؛ل التوواة ق يدكن 

ئامحمح،ينزمثاومقاَلايني: 
أوسويهوالأش آانش ت ك قولوا ت لهم ومال المسيح، إلئ ثلاميده تعن، 

همزك؟.

ها:بمبئااشائشأمحلهأجاث4ُاشح، 
ابمابافوة^^باءظومح_

اللام.عليه المسح شسه يعني )الشر( ت قوله ، ١ ر 
لالمط؛رتم، متعب بن نين بن عدالمحن الدكور نقلها يوحنا إنجيل من النصوص ٠ذم )٢( 

عليها(.والرد الهجرتم، عشر الرابع القرن j( الكريم القرآن 3، الطاعنين )دعاوئ ممايه: 
إنجيلهكتب ثم عليه، وتتلمذوا بعيي آمنوا الل.ين عشر الاثص الحوايئين أحد هو• متنى )٣( 

.٤ ص؟ زهرة لأثير النصرانية نر محاصرات يننلر 



t»SS_SS»SSB»SS_I_«^

مرىهإ0إثص ئاقتلوا، شمحم دإ0 الأف هأما يخص، جاء حى ^"/^٣ 
ثاهعتانأذنان ثة كاثئ مثى نأيي، أ0 

خلال.إحدئ بى الأنم يحلوهدا ونس قتيه؛ ابن ئال 
الأتإ-ئاثاواشُمحاد:ا

إث.~جعالوْ اء:آ"إآ ]الن؛■ مؤاتيبي، عن أأ؛؛لم 
امومجي عروجل، ئوافئ ؤإيز ياق، أف مريع إي إل ت ءال٠ بجول محإثاأف 

جاءيزاد ستا(، من افة )جاء التوراةت ق مال كتايه،كما رموله هومجي 
إلأالقزآن.المسيح يند محاب يأت ولم ام، ئكتاب بتا من مومى 

لأثهملأيجورعندهم، وهدا الأنم، ^١ الْتش البي أراد بجوف أف ؤإما 
^^.١١بند ئ علئ تجمعوف 

منيا؛محاك، ق المتمدنة الكتسر ق والحزم ، والتت، نكه، ذكز قسهت ابن يال، 
انمالرءوس يثى ةبماربمبئو0رى، والمدديصورآل اثاديه ستنقئ إثت 

الثردالثخر•محي ثيتثوذئنبتخة اثكزامه، للؤ يغعلوذ الذين ئم بماددذ، 
يإداالأرض، أمامك، ط بهم يثسم. بجي بن ام علئابمؤح ازمغ ومال•' 

يأيوذ•برج هم 
بعصح.يعضها يتح أي )يتلو( ت (نوله ١ ) 

سرئسسدوالأوئمصءلأآ•)لإ(ملهامطيفي 
 ^l^)حاشيةق المعفي العلامة قال وبالدال— —بالدال أو)قيدر( رقيدار( )قيدار(، )*؟
بالدالالعرب تقول وقد المهملة بالدال العجمية ق أصل )أحمسب، ؛ ٤٢٥الإكمال؛/كتاب 

ولميآقت)ناذار(، س_كما يذكره المصنف ووحدلت، كثيرا(، ذللث، مثل لهم يفع ة العجم—
أنويقالت أو)قيدار(، فهوإما)هياوار( التصوير، لسوء قتيبة ابن كتاب ق الاسم لي يتصح 
)ءب(.الورقة ق كتابه ق ثتتبة ابن قال كما هوأبوالعرب هدا قيدار 



اينإتطبمعهنص:
أهأصيمذ دعاوفر ير والثمين هوالثموْ، ^ؤإ الذي والعلم الناس، 
ؤ،رأين y عروجو؛ الق وهويحومحوو يأيوف، برخ هم قإذا لبمحج، الآنض 

جعميي؛لالحج:بآ[.^فيئامحغلأ>محد الكا؛؛0أ-جيمحد 
المشرقيوماقأتوذمن الصثا مذ مأبمث، منتات آحرمذكتائب، موضع وى 

الئذ•برجي الديييئس القان ثيثل ئرْ، أمواجا'كالصيد محذ 
خزاثاومذأهل موتا هناك مذ الله يبمث، الشئس، مطلع مذ ش والصتا 

بالتلييؤمجيبيذ ثأتوف الص1_ا، بنهب هوئازل وممذ صامها، وما 
]ومآب[أهواجا/كالمابكثز0. 

ومدكاليذ، وجاله مئهم يريدأف اللجذرا،، برجله يدوس الذي المليان ومثل 
طاءوابالثتغوزألظولأتاsامنلأإذا د:

ثاوتجا:هاوالئئائ:ئمال، 
متكثْة.راوية في حجزا - اف -وهوثث مؤئسبم؛و0 يا أنا 

رم.ثم أن زالكنامة الين، زاؤة ق زالخم 
ضظ:قئيثميمحاامحاكيلاممن، 

أش•بى أم ؟كويوف أئللث، ءإ0 تجلي، إللم دامرجي بامحح، 
يكويوفمكه أهل أف أواد إنرامحل، بتي مذ المقدس محت أهل بآهلأت يش 
بامرأةمكه قثب المقدس، بيت والئمارأكثزمذأهل الحاج مذ يأتيهم بمن 

يدق.أي ت)يدوس( وله ق( 



^^ءءصةص52عءلعأءإهههءسأ

بجائزني.إلآبمطبمئ،ثلم:يل
١^؛،هُث؛ت اضس، ولآ:شزأ0ملأنابمقرت بهامحاب، 

^^نيولأئاتتجيناض.
أعرقألأ ئؤح م آنا 'قسمي بمسي أمتنت ئد نكه! ذكر من أي۵بما سما وق 

ثإنمم،أنلأسصؤلأآص، 
ؤضيسلأمإوونول، انماَل 

ومريتكحجارئلئ،، ئالحنن بان يا آنا ها مصطهدة، يا منسكينه، يا ال! هم 
^تأنثاذ،ؤصيناشا

ينمللا صاح يضثئة ملاح وفل هلامبمئفي، الصنم، ؤمن ملأثحاقي، 
منها.ملحين بالخصومة متلئ، ثقوم ولثة لسان وثل فيل؟،، 

المسحدتش انه يريد — حديدا اسما عروجل افه ئياك وميناوت يم 
ي-ظوميةفيشلإنةئنانوثك،

بتوكيأتيك مجتؤعوير، مإثهم حولك ي،تشك، ائفلري اقوعاشك،، روثار 
مثك،دمحغ عدوك، وحاف وترثربس، عدوا، وثانم، 

يحدمويك.ساوت ؤ>ثادات أؤلمب<-< قيدازجثع عثم وفل 
^ض،ياثأبواتي،همحئملأد

منه،ويتخدويلث، والنهارلاتعلن، ثائم1االثنل أبواباث، وتمثح ت ثإهال 
وصمدذبم،سمقلإب،.

اشءزوجل■أييت،
و)نابت(.)نست( ت عليه يقال )تباوث(، أو )نياوت( ( آ إ 



ضواغتزافهاء زح'غض البابالئاغم؛؛ان؛/،.؛يالتويا؛دالإجل، 

محك،سهحصدمحجمر(ول 
مح،هجإسصاكيالآنم،ش

ثجثبعام الميزات عن أرصك ويضيؤ الئوثللآ١،، الإبل قطث تنمرك 
تيأظطثمحإس،1تم

نياوت.رجالآت وي|حدمكا ئادار، 

إنناهمل.بن ولدساوت من أنهم البت، ندنه ينني 
Jli  :ذم>يقذكهفيفلإا.١^؛ي
ال٤زماJ.وثهاء لثآن، اتاديه'ُامه أعطي إي وجوت عر افف عن شما ول 

[١٢٦]ثانت ام \ي أخثو ثرث: ، الئئدس/ نثن التام، زلثاف زلإناو، 
نمص،دمحورمح.دمح
صضأنضص،زككونصزص

بهلاثئث الحزم ئطريق محجه، هناك ؤيصط نماهث، ينابيع الطاش 
ممك،زلأثكوننماّخاغزلأأط\وو\ؤض 

قطرات،جمعهات اكطار، والقطرت لكثرما، لها يتعرض لا يعي المهملة، أي رالموبالة( نوله: )١( 
الأصل.حاشا j كذا 

ابننقالها اض شرفها بمكة تتعالق والتي الإصحاح ْن صفره ق النيئ شعيا من الصوصن هده ( ٢١
لالدبوري نقله الأخير والتحى ١لأسماع، ١^٤ ق والمقريزي الحيارئ، هداية ق القيم 

اللام.عليه النبي شعيا عن فذكره ءالت منيه، بن وهب إلئ بإسناده ٦ ٥ ه/ المجالمة 
الطاعون،يومه أصاب الذي إسرايل،وهو بتي اساء من السلام، عليه بوذئ بن حزفيل هوت )٣( 

ينظر؛أحياهم، ثم موتوا، ال؛ه* لهم فقال الموت، حذر ألوف وهم ديارهم من فخرحوا 
٥٠ ١ ص ثتيبة لأبن المعارف 



^^ء»أ»هأسسسهاأءس»ا

الازض،عد بما يتمي المةةأنكباسق، يك تيث U ثاو: 
^^بم'لسنهمزمزمامحنمالآنض

نثارتلك،ثارائئ ائئاضتؤ أعصابما مى وحزحئ انمنشى، الئهثلؤ 
يرجييهاعصاقوتثؤلأقضيب.لم حص 

شنا.كتاب و الغنم ذم ئ: ١^٠ ثآو 
ولالأتوذي الثؤع جمح ^^Ul، مما، ثنع؛ان فه والحمل الذب إل قال،: 

عاديتاض حرج-ئبيى إدا الوحش تلك ترئ م حزمى، ثل 3، متن 
١^^.،ق والحرص الهلفج،، ق وُقاذالسح الثباع، من وهرنتج الدعز، 

الحزم.يحوله قتل كثا'كاثث، 

٤^١زذكزبمأذكئأءنخاب١^،.،زذكثيرمتد.ر،ثآو ئال،١^ي: 
بذلتيوم العرب 

العزب.يئشرم التلأء ويتزل السائر، الأمم'قدتاس ثدوثول 
الئلحقه.ثمذشدة موئزة، ويثى مسلولإ، نيوف بذي بص بجرموف * ؟ال ثم 

الكتابأئل أندي 3، اتانة المقدمة اش كتب، قهداذا3، نته: ابن ثاو 
دالإ٠زارسمحوف لا نإبمم ثبيا.، ^،^١٥٣ ظاهن0، ولأيجحدو0 يئلوثة، 

صبالئز:ُا:ث ١^،. انن؛ لأة ،، ٢١ثم ذلك وثن:^١ تنربمأ، به 
يقولول:)سمحاأبمم واعتارْ بعيرشك، محمد. ومشيح مثمحار'ا،، 

الحارة.الرح أك، (توله؛)الماتم( )١ 
خفن.لن أي )شا( 

وص~، مهملة حاء ثم مفتوحتين، ثديية وفاء معجمة، وشين الميم، بضم ~ )مشنح( )'ُآ(إفولهت 
a٠٠٤٠١/ للزرقاق اJلدنية المواهب شرح يتظر• عبرانية، إفظة 



الكناس.يلاقم هاء واءيراف وذكرأي، دالإئجل، امحنا؛ ذكر،.بي بجان قي الرابع التاب 

سسدئثخع

ومحرجه،وزمانه، لأحواله، وماى هي بها، ايروا التي الصمات ولأف 
وشرعته.وتبعثه، 

واقادتايديه، نص الأمم لة حرت ونس الصمات، هذه لة نى عش هدلوما 
لدعوته.وانتجابم، لطاعته، 

بؤ.وأصنامها بابل غذفن الدي الجمل صاحب ونى 

الجبالمذوووس بمادوف الديذ ، دتداوينلنماعتو ولد مذ الأمه هذه وأيذ 
^زابهفياوزام؟ا.

وأمته.محمد. ق إلأ دلك يجدوا أذ هنهايت، 
قأوئ فيما يكذ لم محهم، الأحتارل هلْ ثكذ ولولم كتبث؛ ابذ مال 

تكزكتحدوكغ تثالئ:ؤأمحك، كمزلؤ دلل، محهم ل نا ذكر مذ المزآن 
دكروكن%اقتبمدنمي،أمحرءوألانجز،•تالأءراف:ماها[، 

آدصوئكنعن ال-مملفي ألص ينتوى لم الكتف كآنو كنهددى، وأنم أش 
هأثاءهم بميهوذ مزوذه'كا ؤ وهال! •؟-ا٧[، سران; ،•]TJ وآتترتعلمون 

٠[ ٤٣تارست ^ طمآؤثشم، عند.ص 
]ا"آب[ؤيهول،/ ا ع1دهلم؟ بماليس علتهم يحج أل ام ول جارإوٌّيكبمل 

كاذوهد لايجدويه، وهم عندكم، مكتوبتا وجل.وق اممم بوق علامة من 
ينفزهم؟ا^١ عنتاأذيدعوئم 

الصحية.الديانة عي الراء— وسكون الين —بضم ًوالري1نية 



^^ه1ءأل2ءلص12علءعص2هل25أأ

يننلأَم،محأمأمحوبمزالئاو أه 
.، ١٧١دكزيه الدي يالإنتاد محته اJن قوو تنذو4 اثدي هدا 

به،ؤيقروف يصماته، اطه رثول يعرفول الكتانم، أهل رال وما قلت؛ 
ُه.بالأيمان أهالهم ويوصوف بظهورْ، محدوف 

بنكني، العناد، الختدآقويذهر وحنل عملأَؤهلم، ظهزآمى ملئا 
١^>-^،.أيي بن وأميه ،>—،، ١^١٥عامر وأبي أحهلب،، 

محاوصمموا الكتاد_،، أهل معح_ري عتماء مى جماعة وهدأثلم 
والإئجل•التوواة ل اش صماثه فيها 

النار.ق ؛١^^٥^  ١١٠٥^ظئ ١^^ حمله يم ، ٢١وجود يتمن لمى مالعجب 

الكتابأول من * ٥١رسول أيلام قتتبة ابن كتاب من بطولها المحوص هذْ المصنف قل تا 
الظاهرية.المكية j( يعضه محفوظ وهومضلوط )لأب(، الورقة إلى 



الكتابم بن لناثاذبمنع ه اف رئوو ينئي عالب ين لوي ين ثنب شإغلأم الحابس ال؛اب 

اف.رئول بمش عابب بن لوي بن ينب إعلام قي 

محمدتنأح؛تداأبومند ت مال الأئصاوي، محمد القتربن تعد ا اتأن- ٥ ٥ 
Iمال لأطنقاؤأ، ١ ع1_داش أحمدبن حدثاأبويقي، ت م محمدالمطئر، 

تمحال الصنتائ، اكسارك بن على حدثنا ؛ ٧١٥احمد، بن تثمان حدقا 
المحزومق،و؟لأ؛ بن الحث_ن بن محمد حدJنا دال! اكارك، بن ئيد حدتنا 

عذالمحي، الحارث بن محمدبزإبرامم عن المحي، طلحه محمدبن عن 
يادتعوف بن عبدالرحمن بن ملمة أبي 

بمخمحئ:خمص،
ممول:ه؛«حطتهلم اوجة«عه متمي محرنس وكاستا 
وثهارتاج، لثل واعلموا، وامهموا، وثتلئوا، مانئئوا، أمابمد، 

ؤالآووورأوالنجومfغلأم، أوئاد، والح؛ال بناء، واوثسماء مهاد، والأرض 
سإوشئئ،تيوراأبمها،

.وثئروا١^١٣أصهاوؤم، واحثظوا 
تجتمعكانت و]ليه الحشمة، على كان ه، الرمول أجداد أحد غالب بن لذي بن كعب )١( 

حلقj والممم بانامة ويأمرهم دهم ؤيرثويوجههم سلهم فكان جمعة، كل 3، قريش 
علئجرئ يما والأمم—ار الأحوال وتقلب والنهار، اللسل واحتلاف، والأرض، ماوايت، ال

والممدقالعهد، وحفظ لام، الؤإفشاء الأرحام، صلة علن ؤيحثهم والأحرين، الأولين 
.الإسلام\\/٣٨قبل العرب تاؤيح ق المفصل ينفلر والأيتام، الفقراء علن 

الجمعة.ليوم القديم الأمم ويغيرها" "باللام الع;ّدبة أويوم عروية يوم )٢( 
مضيء.أى )صاح( وقوله; والدائم، الماكن الليل أي اج( مقوله•)ليل )٣، 



موزأئيضسنهآنىني؟!.
ثاوالظنعتز ١^١^أما؛فم، 

مئةوتثمج ذت—ةفالتن؛أعظيم، ويئشكواثه، وعظموه، ريتوه، حرمكم 
ئمِيء،نلم:ضل:

اثظثخاآمحامح_اثينهاثودو:كلأبمس 

الئافيعوائوبمُا<ووشم 
احب؛رهصدوئا أحثارا كحبر محمد المر ش عقلإ عش 

يهااتثفت ورحل ويد، وتفر، مهاياتنع، لومحق واف يمول؛ ئم 
الثخورص.أنئ\و فها ولأزيلت اكزاى، نص 

الخىالمشينةثتغي حين دغنيؤ ئخواء ثاهد قثي يا 

ومتوفسه حنئماه اني،. مبمث، ونص لوي نن كنج، موت• نص وكال 
.>٠^

والهارتتجددالحوادث.الليل تجدد ما والمرادكل الرجؤع، رتأوبااالتأدب• ت قوله ، ١ 
الجمل.يسر كما يومي حلول إليه لرن أي )لتتصيت( ت قوله ٢، 
أمرعت.أي )لأرقلت( نوله: ٣( 
ومذهبه.معناْ أي؛ وفحراؤ0 الكلام نحوئ )فحواء( قوله: ٤( 
jأبونعيم رواْ قيل، فيما أبوداود له روئ بالكلب، وهومتهم زبالة ابن فيه مرول؛■، إستادْ ٥( 

به.اممراق احمد بن صفان عن ٤( الموة)٦ دلائل 
الأماكنووصف ار، الأحبحففلّ ل طويل ذو؛،٤ مدق، ( ١٩٩سنة)المتوق رتالة ابن 

وخاصة"المصطفى، دار بأخبار الوفاء وفاء كتابه تأليفا ق المهودي عليه اعتمد والديار، 



يجيدلإئاهش اللخصتدل بذرئته أيؤممدأُمم الثادس اوب 

[١٢٧]اتباثدس/ 
مح:ئوضثمحؤيلأ،
حم:تغلكث،زلأمماإلأ

بتأؤيبجا•ياحبرؤتي ثالش، رؤيا رأيئ إر ت لهم محال ثم إليه، جمعة 
ظث.ايصضها يماثوات 

رأ كاهن انم رص وثق نطح إلئ ئاتعئ دلك تريد هإذكنث قالوات 
أصبتهاأصبتفإل رويإثالتني، رأيت إق لة؛ ، _lJنطح، قثدم إلتهما، ثعغ 

i^jLjIj ، منهايأكلنا يهمة، بأرض ئويعت ظلة، بى حزحن، جمجمة رأين، مماو(ت
كوذات،جمجثة•

•المنورة يخطط يتعلق فيما 
صوهوبحيث السيرة، عمائر من يعد الى.، أزواج كاب وصكا اش كيه ومن 
(.٢٥كار)^،٦ بن الزبير ٍلريق من وردنا الحجم، صغير ،وهوكاب الني. أزواج 

الحارثابن وص غيرذلك، وتتل نمر، بن ربيعة أيضات فقيل اّه ل اخلف ربيعة، نصربن )١( 
مربن دبتعة بن يدي بن عمر وحميد٠ اليمن، ملوك أحد وكالتاربيعة لخم، بن تماره ابن 
المتن.ر.بن النعمان حد وص الحيرة، ملك من أول 

لطعه،أي أحاه لخم لأنه لخمتا وسمي أحوجذام، لخمءا ألن نشيرإلى الفاثدة باب ومن 
حل.اما،غمي فجيمها يده ق الأحر فعضه 

أعضاءلا كان لأنه بطح ولقب غسان، من مازن ين عود مبن ربيعة بن ربح ص؛ علح حم)٢( 
وحلس.انتفخ غض، إذا وكان صدره، ل ووجهه اليحة، مثل كان ؤإنما له 

أشهرمن وكان إنسان، نمق، وكان نزار، أنماربن من رهم ذكربن بن صحِج ابن ص: وشق 
الإسلامتل العرب تايخ ل المفصل كتابة ل علي جواد العلامة قال وأعرفهم، الكهان 

jوجعلهما الواقع عالم من أحرجهما محص وسطح ثق عن )وللاحياريين ٣: ٤ ١ / ١ ٢ 
الخرافيين(.الأشخاص جملة 



فها؟لا،.عندك ئثا ننطح، يا ئسا منها أحطأت ما الملك! محثال 
مجأزئلماكش،ص

ناتينمحمحمحسى•
وماني؟.هوغي ممى موجمر، ثعايظ هدا إف وأبيك الملك؛ له محمال 
سمحن"•إلى بين مذ الحتذ ~ بجن بميم بل لا قال؛ 
ملكهم؟.ق دلك يدوم فهل قال: 
منهابمحرجوف يم الئئذ، مذ ينضيذ ونمحيذ لصع يئثطع نل لا، قال: 

هادمحذ•

قاو:سم:نىذ/لك؟.

•أحدا ملهم برك ققآ عدن، مذ عليهم يحرج يرف، إرم يال• 
الحاء،بفم ~ والحممة )حممة( المصادرت بعض وق الرأس، عظم )الجمجمة( ت هوله ( ١ ) 

ذاتكل منها فأكلت  Itjiiوليلك نار، فيها فحمت أراد ؤإنما حمم~ وحمعها الميمين، وفح 
رأص•أي جمجمة 
ذاتكل منها وأكلت منخفضة، واسعة بمي الهاء~ وكسر التاء، ~بفح تهمة( ت) وهوله 

جاءولو أعم، فهي والنسمة، النفس اقصد لأن جمجمة ذى يقل ولم رأس، أي جمجمة 
بالإنسان.مختصا لكان يالتدكير 

حجارةتركبها غليفلة أرمحى ت وهي المهمالة~ الحساء ~شح حرة مفردها قوله؛)الحرين( )٢( 
لماالحيات من وهم، بالحنثن حلف ؤإنما وغربيه، شرقية حرتان المنورة المدينة وق سود، 

فتها•وتتصور نتشكل الجن أن يحكئ 
الراء~وفح الجيم، بضم ~ جرش( و) اكنة— مموحدة فباء الهمزة، بقح ~ رأبتن، وقوله• 

اليمن.أرض ق موصعان 
وظفراليمن، على ظهر قد وكان حمير، ملوك وهومن يزن، أبي بن سيف هوت برن ذي رّآ، 

وهدالوفود ومن وتمدحه، تبمتثه العرب وخول فاتته نتين، بالقه رسول مولد بعد بالحبشة 
والثلاثين."الراع الباب ق معهم حديثه وسيأق عيدالمطف، وفيهم قريش 





الئايغالباب 
محمد.ستا سب ذكر فى 

مرهنن كلاب بن ئئي بن عبدمناف بن هاشم بن عبداشف محمدبن هو؛ 
ضينظسينايينكاةوننيبمين

.٢١١عدناو بن نتد بن نزاو بن ئصن بن إلياس بن ئدوكه 
فيمايحت1مول ثم عاودأ0، إلن النثؤا؛ول يحتلف ولأ 

مدارن النبت بن حمل بن الهمبمع بن أيد بن اد ن عدثاف بمووت منفهم 
اينiنناءلينواب٢•

أد•ذكر محر مذ أذي، بذ عييان بمول؛ وبمفهم 
بنبرئ بن ري بن بذأدؤ عدثاف -الت هألا اش.، عن تلمه أم حديث وق 
اوئ.أعناق 

هوتاوئ وأعناق ست، هو؛ وبرئ الهميسع، هوت فزيد سلمه؛ أم يالت، 
إنناءًلرم

دلأ،خمؤة/ئ:كار.كس 

.٢ ١ ٧ ; ٧٢صام لأبن دمشق -اريح وق ٧(، ًالأصهاق)١ 
لمحبتهبذلك لقب ؤإنما )حكيم(، نيل؛ خيما واسمه لقب كلاب أن إلا نشير الفائدة باب (من ١ ) 

بالكلاب.صيده أكثر وكان الصيد، 
واس_ماسرآ/>ها،والحاكمفي

دمشقتاريخ ل همس—اكر وابن ، ١  ٧٨/ ١ النبوة دلائل ق والبيهقي ،  T٤٣٧/ المستدرك 
محترقه٠يمجمؤع حسن حديث وهو ، ٣٥٣/ 



محمدهسننا ذكرسب ني الثايغ ازب 
٢ ٩٧^^؛؛ء؛هلءمجأاو 

ئالوا:لأمتئاو'ؤ'>'لم؛>مق د-محأبما:أنأماقالوه!ترامم، 
\م-\ذق.'ظ

صإثما ئال: أد4 \تلؤؤأ أحمد أبي ض حدسا نمد )ويد(، ^١ صبط وهك_دا 
بمم؛لمأبيصَرُ

علقبن الحث_ن أبومحمد أحيردا قال؛ البراد، عبدالباقي بى محمد أحبرئا " ٥٦
م،روف،بن أحمد حدسا مال! حثويه، بن أبوعمر أحبرئا هال! الجوهري، 

أ-نيوامالI تند، بن محمد حدسا مال؛ أتاتث، أبي بن الحارمث، حدسا هال؛ 
صلهيعه، ابن أحتزني هال؛ وم،، بن عنداه أحتزيا هال؛ حداش، بن حالي 

الأمب•أمح،
غوتاذ.وراء ما أحدأينرف وجيئا ما هال؛ عروْ عى 

قيوجيئا ما يقولI حثمة أبي بن ث1بمال بن بكر أبا وتمعن، عروه؛ قال 
بثنت،أُأ،.عيثال بن معد وراء ما بمرق-، أحدا ثاعر ثعر وثأُ عال،، عل، 

سةالمتوق الحاففل، العسكري ماعيل إمحبن سعيد بن عبداض بن الحز هوت أبوأحمد ( )١ 
(٣٨٢.)

سالعبأ أبا صحب )زيد(، صحفه وبعضهم الجون، بن زند الشاعرت فهو أبوللأمة وأما 
الرشيد.حلافق يدرك ولم كثيرة، أخيار معهم وله والمهدي، والمنصور، السفاح، 

للزبير،العرب أساب حمهرة ق أحده ولم ، ١ ٩ ٦ \/ المتفلم ق المصنف ذكره الزبير وكلام 
ناقصة.وصلتنا الض الخهلية النسخة لكون 
كتابهول ، ٦٢ص المصحفين ار أحبكتابه ق حماء فقد العسكري أحمد أبي كلام وأما 

.١ ١ ٩ / ١ المحدثين تصحيفات 
بنليمان مين بكر وأبو به، خداش بن خالد عن ٥ ٨ / ١ الكبرئ الطبقات ل معد ابن رواه ( ٢ ر 

وتوقوأشعارها، ا*أا يأنقريش أعالم من كان الفقيه، المدق العدوي القرشي حثمة أبي 
ماجه.ابن محموئ المتة الكتب أصحاب له روئ (، ٩١)ستة حدود 



^^لء2تءصءءءعءءص

لثامناس 

ث'ئري،مُا*آبام طقايأ ؛م تح( 
أحمدأحبرنا هاو! علي، بن الحس أحبرنا قاو،ت محمد، بن الله مه ا أنمرن—  ٥٧

حدساهاو! أبي، حدثي ئاو! أحمد، بن عنداش حدسا هاو: حعمر، ابن 
واتلهص عماو، س_دادأيي ص الأززاعي، حدسا هاو: مصآف، بن محمد 

إنماهمل،إثرامحم يلب بى اصعش وجز عئ افه إف ت هاو الئي.، أ0 

•هائم ص مذ واصطمايي هاشم، تب ؤ.ئثو وامحفىثى 
شلم.بإحزاحه امني 

١^،،بن ي أ.محتنا أ\و: ١^,^، \جم ئ مدالؤئاد_، أي - ٥٨
إنناعتلبن الحتص أ■ئrردا ءال،ت مهدي، بن أبوعمت أحبرئا يال،؛ 

هال:اشئان، نعيد بن يحي بن محمد بن أحمد حدسا هال: المحا 
سثاو:محنىئية،ضموين

تمالئ، عائشة، عن نلنه، عنأبي ١^؛،، عن نومل، بن عدافث 

يحتاجلا فمنا ومنشئه ولدْ، وكرم به، نشرف )وأما ; ١ ٢ صء الثما ق عٍاض القاصي قال )١( 
قريشلألة وّهاشم، بني نخبة فانه منه، حفي ولا مشكل، بيان ولا عليه، دليل إقامة إلئ 

بلادأكرم من مكة، أهل دمن وأمه، أيه نل من نمرا وأعزهم العرب، وأشرف وصميمها، 
عباده(.وعلن الله، عاى الله 

به.ْممبإ بن محمد عن ١ ٩ ٤ /  Y٨المسناو ق أحمد رواه صحيح، إستاده )٢( 
به.الأوزاعي إلئ باسنائه ( ٢٢٧٦)ملم ورواه 



دشرفهمآبانؤ ني؛كرطهاية اكاثى ال؛اب 

وجلاأجد يلم ومثاربجا مثاوقها الأزض ملت جبريل• قال ه• اللمي قال 
محمد.من أمحصل 

؛•١١٢٠ها--بمي أئصل؛_ ف بجير أجد قلم ومعاربجا مشارقها الأرض وقلت 
اأئطثز،محمد نن محمد أح؛زواأبونعد قاو! محمد، الحيربن تعد أثأتا — ٥ ٩ 

حلاد،حدساأنوتكرنن محال،! الحافظ، ■قنو\ش ين أحمي. ابونجم حدسا دال،ت 
حدسامحال،! ، ؟^ljنن محمد حدسا محال،! أتامه، أبى نن الحارُث، حدسا محال،؛ 

النمري،نعيد عن عئرو، أمح، نن عمرو ثادت جنمر، نن إنماعيل، 
عنأمح،محْت

منيثن حى ممزنا، قرنا آدم شي قرون حير من محنت قال؛ البي أة 
الدىمحث،شُس.القزن 

النهدي،بن أبوالخثنن أح؛تنا محال: الئجلي، بن علق بن أحني أحتتنا - ٠٦ 
أحترثاالحنين؛نإسمامحلثان،! بنأحمدالصسدلأزأ، احبرئاعسي ثال،ت 

وهونوفل بن ءباا_اض بن عمرو أضا وفيه الزتذى، عسدة بن مومحى لضعمح ضعيفا، (إسنادْ )١ 
يحضبن محمد بن أحمد عن ٨( ٤ - مهدتم، ابن الأمار)رواية 3، المحاملي رواْ مجهول،، 

يه.القطان صعيد ابن 
بمولأنىفيياسهرة)ممأ(،واص،

 ،j ١ ٧٦/ ١ النوة دلائل ؤ، واليهقي ، ٦ ٢ ٨ أ/ - لأحمل انمحاية فقاتل لكتابه روايته زوائد
به•المولع بن إلىبملوئا بإسنادهم 

الزتذي؛،<.عبيدة بن موس إر بإسنادْ  ٢٣٧['/ الأوسهل المعجم ق الطهراق ورواه 
بنفا يومبن أحمد يكر أبي عن ١ ٣ / ١ انمحاية معرفة ل أبونعيم رواه صحح، (إمسنادْ )٢ 

يه.العطار البغدادي التصييي حلاد 
وأبويعلمي، ٤ ٤ ٦ / ١ ٤ ني المق وأحمد ، ٢ ٥ / ١ الكسبمرئ الطشات ق صعد ابن ورواه 

إسماعيلإلى بإسنادهم ١ ٧ ٥ / ١ النبوة دلائل ق والثيهقي ، ٤ ٣ ١ / ١ ١ ني المق الموصلي 
ا؛نجسرينأمح،مربم•

عمرويه.أيي عمروبن إر بإسادْ ( ٣٥٥٧اابخاركا)ورواْ 



^دهلإ»لءصتسلأعهءأ

موتى،بن افه عسي حدسا محال؛ موتى، ين يوتف، حدسا ت هال المحا٣،، 
الخاوثعبداطوبن عذ زياد، أي بن عذ حالي، أبي ش إنماهمل عى 
ثاو:عدالخي،، بن الماس عن نوئل، ابن 

هجظواه،ئللأفيشاهواظاوواألحاها، 
[١٢٨]

حيرهم،ثي جش الحلؤ، ظق يوم عروجل اطه اش.تإ0 رئول، يمال 
مح،لإجمخنلاكانحبجني
محمم^ةامحئنمحا

حه<.
بنأحمد حدسأ قالا؛ علي، بن ١لحس أح؛زدا قال: محمد، بن ١^ هة أح؛زئا — ٦ ١ 

حتسنقال:حدسا ر< ش لحو ئال؛ أحمد، بن عتداطه حدسا ثال: حعمر، 
همدافوبنعن زياد، أبي بن عن.لإ.ذ عطاء، بن ^ مالتحدسا محمد، ابن 

قال:رييعأ، بن عندالخلف عى الحارث، 

الأرض،س كناسة ق نتت نخلة كصفة أي الأرض( من زكبوة مت نخلة )مثل نوله: )١( 
حبك،ل طعنوا أتهم والمعي 

منصحيح الحدث ولكن الحمغل، سيء وهوصدوق نياد، أبي بن يزيد فيه حن، ناده إّ)٢( 
به.النص موصى بن يوسف عن ( ٣٦ ٠٧الرمدى)رواه سياق، وجهآحركما 

(١٦النبوة)دلائل ل وأبونعيم ، ٤  ٩٧/ ١ والتاريخ المعرفة ق سفيان بن يعفوب ورواه 
يه.مومص ين اض عبيد إلى بإمنالهما 

دلائلق والييهقي ٣، ٠ ٧ ه/ الصحاية معرفة ق والبغوى ٣، ٠ ٧ v/ ني المق أحمد ورواه 
به•زياد أبي بن يزيد إلى بإسنادهم ١  ٦٩/ ١ النبوة 
ربيعةبن عبدالمهللب بإسنادآخرإلئ ٣ ١ ٨ / ١ والمثال الاحاد ق عاصم أبي ابن ورواه 

وهذابنحوه، الحديث فدكرا قالأت عبدانمتالب بن والعباس عبدالم3لااب بن الحارث بن 
صحيح.إسناد 





التابعالباب 
اشهُ"رئرل دأثدا الترب جيخ أ0 تان قي 

حدساأحمدبنت هال علي، بن الحثن أحتزJا قال؛ محمد«، بن اممه هثة أح؛زئا — ٦ ٢ 
يء>يى،أبي، حدسي يال! أحمد، بن عنداممه حدسا يال! حعمر، 

عباس،ابن عن طاوس، ض متره، بن عداكللث، :حدش ئاJ عبه، ثض 
ثال:

جهما:ة،قزك:>شلآآظإ\خ.. ؛ ؛ب؛- ةِ،ِي ْ ص. .ن ,،,أ,َُ «ةِْ. ء-0ئَْأٌ 
يتبما هزايه ألأ\وله1و\ [،أي: ٢٣؛ه]اك_ورئ:ؤ<آمث، آتندء ^٠ ئقوثمن 

أبومحمدأحبرتا ال،: قعدالثاقي، بن محمد أبوبكر أحتزئا —  ٦٣
حدسائال،: معروف،، بن حدساأحمد مال،: حثزيه، بن أبوعمن أ-حتزئا فال: 

بننعيد حدسا يال،: تعد، بن محمد حدسا قال،: امه، أتأبى بن الحارث 
،:^lJ\ذئبتي عن ئ!ود، أح؛زوا داJ،: هشيم حدسا هال،: منصور، 

عثاس:ع؛اس،ةكباين إلابن قي 

مجتمعونالعرب قبائل فجمح قرابة، أو ولادة فيهم وله. إلا الرب من بتت أهل س ما )١( 
ومنءبدالمطلِ_،، أم طريق من يه يمل وهوه قحهنان، إلن ؤإما وهومنهم، عدنان ؤ، إما 

فيهم،اتنه صفوة فهو قحهيان، إلن ينتسبون نجاريتان وهما أمه آمنة أحوال( طريق 
به.اكنان سعيد بن يحي عن  ٤٦٨م/ المني ق أحمد رواه صحيح، إستاده )٢( 

باسنادهم١  ٥٧/ ١ ٤ الصحيح ق حيان وابن (، ٣٢ ٥١والترمذي)(، ٤٨١٨البخاري)ورواه 
•به الحجاج بن شمة إلن 



اف.نمول ولدوا الرب جميع أة بيان ثي الئابع الباب 

هزئشكء خإمن لإذكن ئزم، ق الضب وامط ثاف اش. وثوو أة 
ؤ،أنمق،•أتؤدء يثنإلا صقم ^،: JUuالق؛■ مماو وقدولدوه، إي 

أبوحدسا ماو(ت الئطزر، أبوتند أحبردا ت قال محمد، بن الشر تند أسأنا " ٦٤
أتامه،أبى تى الحارث حدسا ت هاJ حلال، تن أبوبكر حدسا ئاJت يني—»إ، 

صابي1أبي ض الكابؤر، حدسا ت مال كناتة، ين محمد حدسا قالت 

أذمتذم،•ين رتوح جآءًْظم كد ؤ ت مالي مولؤ و عبامب ابن عن 
[YA:4_;>J1  ١ ،] قال I مصريها،النص.ت إلأولدت المنبرقيانه من يش

وتب؛عثها،ؤبماسهارى.

به.منصور بن معيد عن ٢ ٤ / ١ الكثرئ الطبقات ق صعد ابن رواه صحيح، (إسادْ ١ ) 
المستدركق والحاكم ، ١ ٩ ٦ / ١ ٥ العالية الهل1لما ق كما الخد ق متح ين أحمد ورواه 

الجدةدلائل ل، المهقي ت الحاكم طريق س ورواه به، بشم بن همنيم بإسنادهماإل  ٤٨٢أ/ 

حميد،وعبدبن معل، وابن متصور، بن سعيد إلن ٣ ٤ ٦ U/ المثور الدر ل السيوطي وعزاه 
الدلائل.j واليهقي ردو؛ه، وابن وصححه، والحاكم 

مولنياذان صالح أبو وفر بالكدب، وهوستهم الكلبي المائب ين محمل فيه مروك، ر^إٌتاده 
أبيعن دكتوراه( ~رس—الة ٥ )٨ الموه دلائل ل أبونعيم رواه ، الخدين، وهوصعيمر هانئ أم 

به.حلاد بن يوسف بن أحمد بكر 
به.حلاد بن بكر أبي إلن بإسناده  ٩٥م دمشق تاريخ 3، عساكر ابن ورواه 

jأمامة أبي بن والخارث حميد، بن عسل إلئ  ٣٢٧أ/ المثور الدر ل يوطي الوعزاه 
دمشق.تاريح ل عساكر وابن اليوة، دلائل ل نعيم وأبي ردؤية، وابن الخدر، وابن مده، 
الكوق.كتامة بابن المحروق ءبل١لأعلئ بن عثداش بن محمد هو- كتامة بن ومحمد 

بتهنوأما متهم، وهو. نرض، ب، نؤإليه عدنان، بن معد ولد من هما ومضر ربيعة 
والأنصارقرشية، كانت، الأنصارؤإن ق بر نلها آمنة فإن الشحاطنة، وهم اليمن عرب إلى 

فحطان.ولد من اليمن عرب من أصلهم 
أقوالثلاثة على ، اختلاف قحطان تب ق ت فائدة 

ين~بنئض الهثبمع بن هوئحطان ت فقال الملام، عليه إسماعيل إلئ تب ت الأول القول 



إليه.نبه ل اختلاف ْع ، السلام عليه إسماعيل بن نابت، 
أكثرهمتوقال أقوال، على إليه النسب ل واختلف نوح، بن سام إلى تب ت اق الثالقول 

•اللام علته نوح بن سام بن أرمشخد بن فالح بن عابر بن موتحطان 
هويحطانفقال: بالأحقاف، عاد إلئ أرسل الذي اللام عليه هود إل به نالثالث: القول 

إرمبن عوص بن عاد بن الجلود بن دياح بن همداف هودبن وهوت عابر، ابن 
أيضا.احتلاف الب هازا ول نوح، بن سام بن 

يعدهاليمن متلئا مات ولما وحضزموت. وجرهم، يعرب، سهم■ أولاد، عدة لقحءلا0 وكان 
بنيه.ساتر دون ، يعرب ابنه 

الزمانعرب بقبائل التعريف ل الجمان قلائد ل القلقثندى قال بايعريية، تكلم من وهوأول 
العرب،من أمم قبله كان فقد ؤإلأ قحيان، ض من  ١٦٠تكالم من أول يريد ولعلمه )ت 

الحربية.يتكلمون وعيرهم ونموي كعاد 
أنزلأن إلئ يحده بنوه علكه وتداول الحجاز، جرهمثا أخاه ولن اليمن يعرب ملمك ولم-ا 

العربيةمتهم إسماعيل وتعلم ، عليهم فنزلوا بمكة، وامه إسماعيل ابنه الملام عليه إبراهيم 
متهم.وتزوج 

مكة،حزاعة نزلت العرم سيل اليمن قبائل تفرقت فلما الييهت، أمر على جرهم استولت تم 
حصاليمن من ديارهم إل ورجعوا •كة، من جرهم نخرجت عليها، ■معم-تا وغلت 
،انقرصوا 

حضرموتمدينة وبتوا به، بنوه وتناسل يبمرح، لم باليمن أخيه مح حضرموت وبقى 
حم(.فعرفت وسكنوها، 

إبرامممن وهوأقدم انقرضوا، وند العاربة، العرب فهم ونوح هود إلى سه من تلتا؛ 
ّاللام عليه الخليل 
اعليهإبراهيم بن إسماعيل ولد من كلهم الرب، وأن الأول، العلماءالقول بعض ورجح 

أسلممن لقوم التي ؤيهول، ، إبراهيم، أبيكم رملة • مسمحانه افه بقول واستدلوا اللام، 
٠راما( كان أباكم فان إسماعيل بني )ارموا والأمار: 

العالمأهل بين حلاف، رلأ ملّخمه؛ ما ٣ ٠ ص الرواة نائل على الإياْ ل الثر عند ابن ونال 
هذينفإلن هحطان، والأخر عدنان، أحدهما أصلان، كلهايجمعها العرب أن ؛اكب، 
أحدهما،إلئ يتمي أن من العرب ولايخلوأحدمن الأرض، 3، عربي كل ينتهي الأصلين 

.قحطاق( أو يقال:ءدنابي أن بد ولا 
بعلموالإيناس الكلي، لأبن الكبير واليمن معل- نب ومنها: اب، الأنكتبح : ينظر 

•المغربي، للوذر ابح الأن







اممب.رسول وجود عش تدل عنداثهل رآث تنام ذم غشت؛ي الحادي الباب 

محنالهائي اوب 

افي.رثول وجود على تدل جوالثعؤب واه كرتتام ذى 
أبوحدسا ،; JliاJئطئؤ، أبوسند أح؛زوا قال) محمد، بن الخير مند أثأنا — ٦٧

حدساقال! جنفر، بن محمد بن عيداممه حدسا قال) •ءإداش، ين أحمد يتيم 
عليحلسا ثال) عثمال، بن معيد حدس؛ قال) يخص، بن أحمد بن محمد 

مملأبم،ضأبيمينتياشِ
هم[اي<،ضبي،صخدْ،ثاو)

ض،،قاَل)ثادامجنيامح،
دعآيهزئش، كاهنه ميئت دئا، ث-معا منها ممزغت هالتتي، ^؛١ رأيث 

بجخزص،نحفرن،مح>م.
شيته دأئانحةت4 التو، وجهي محٍ، عريت إلإ قثا 

١^٠^حدمان مى رانه هز الث_ون، متثير قدأناسا س_ةددا >و\Jال همانت،) 
شءٌ؟ل،/

فقكلها::ش.

أمعلى البمى يدْ بمع م يمزيدها، حى الناص، أحدمى وكاذلالإكلئها 
شي•محر محئ لأمب أمع]،، يلم بحاجته، يدي م رأسها، 

وءيرْ•لم مله ردئ ثمة، وأبوبكر منها، يد ولا الأصول، من مضل المعقوشن ين ما ( ١ ) 
الطر.من به يتو؛ى صوف ثوب الخيم~ —بكر )ممهلر( قول*.' )٢( 
الرأس.شعر مجتمع -بالضم- الجمة )حمي( توله: )٣( 
المشهورة.وأحداثه نوايه أي الدهر( )حدتان توله: )٤( 



̂ juJii^;؛^، كأن ئبمت، 
ذغزيح.الثشرى يأقصانها يصزثن الثماء، 

صنما.ثنين الشمس ثور من أغظم ْتها، أرم ^١ ٠٢رأث وما 
عظئاونوراتاعة ثزداد'كل وهي لها، ناجيين دالتجم انثرب ورأيت 

وساعهترم.تاعأثخمى، وارتماعا، 

بأهصانها.سلموا هد هزيثى مى رئطا ورأيئ 

محا•يريد'وذ قريش مذ لذما ورأيت 
منهولاأطيب وجها، منة أحنن هط أز ٢ اب، ث_أ-مهلم محإدادثوامنها، 

،١٧٤^^١ ءىإ،بم؛محإ،يجثدي 
]ضت؟.لثن وقلت: 

٠^١،الدينظموا اشمت،بجؤلأء محال: 
هزعا.مدعورا هاسهن، 

افةلبمرجن صدئت، كن سا: ددممي،نلم انكاهنة وخة }٣٧ [ ١٢٩]
الناس.له ؤيدين والمعرب، القشري مذصؤلذ 

١^^ئلث،لآبيطاِب:هأنمحونهدا 
كاست،ويقول: لحتج، محن والسذ ائحديث، بهيا يحدُث، يكايزآبوطالج، 

الأمين.القاسم أنا - أعلم وافه - الئجزة 
،.١١_ ٥١هئوو: به؟ آلائؤمن نة: يمال 

ماجه،وابن الترمذي له روئ الحديث، متروك وهو الياس، بن حالي غيه حدآ، صعيف (إساد0 
بهًحيان بن جعفر بن محمد بن مداض الشيخ أبي عن ٥، ١ ر النوة دلألل فا نعيم أبو رواه 





أصاءتم الست، ل هأصاء الثماء، علاق م يور، إلحتج منائوكيلك، 
محا.تقه 

الم•البمرj إلى لأظن م حى هآصاءها، يثرب، ص إلى ار صم 
ممال!الرأي" ~و'قاراجرل سعيد عمروبن أجي هثصمبمتهاعلى داس؛مذلت، 

اض،،ألآيئك>غض
بيهم-حفترة 

عأمخانم>ا،:هأئوتيأمأبي.
وأئاالزر، دلك، راش أيا حالي، يا اه.، لرسول يكررؤياْ اله ودلل—، 
،.٢١عمروبميم وأنتم حالي، دان1ولم به، افة■ ثآمئ ما عليه يمص اش، رسول، 

ممنولكن صحة، ولأبويها لها الأموية، القرشية العاص بن معيد بن خالد ابنة عي خالد أم )١( 
منمات> أخرعن وعي (، بعدسة)١٧ونومن، صغيرة، وعي -,ا وغيم المشة، هاجرإلئ 

المحايياُت،.النساء 

أبوعبل.اشعمر بن هومحمل. ثمالة أبي بن ال.غا.اديت)محمل. الحهليسا هال، متروك، (إسناده )٢ 
قإليه وسميه به الواقدي والل. يعقوب، فكي ثمالة، مئ يأخ له رغير0،ولكن ليس الواءل.ى 

بنمحمد بن عبدالواحانؤ عمر أبي )رواية الأمالي ق المحامالي رواه له(، تدليسا عنه الرواية 
به.ثييِ، بن عبدافه عن ٢( محهارى-ح؛ بن عيدافه 
قاكر عوابن ٢، ٩ / ١ والتفريق الجمع لأوهام المومحح ل البغدادي الخهليب، ورواه 
الدارمميبه•طريمح، ومن مهدتما، ابن ْلريق •>، ٦٦٧/١ يمشهم، تايخ 
بالوصع،امم وقئ الحاويثإ، وهومتروك الربهم، ، ثم•>، عبداه أيما الحدينا وؤ، نلتأت 
الحدين،،وهومتروك المدق، الزهرتم، عيي بن محمل-بن يعقوب، أيما وفيه تقدم، وفد 

رومح(لهابنماجه•



هؤالقي نمول عش تدل مرة عمروبن رآْ عثرقي؛كرتتام اكالث، الباب 

ايجاماوب 
،اقو.١١رثوو ظى يدل مره عمروبن رام م رمج ذض 

ئخئدأبواص ي قاوث المحالقه، ئنأخت-د نزئوب أ-محنا - ٦٩
أحمدبن محمد بن ء1دالكريم أبوالثئح أحبرئا ئاوت علق آبن 

بنتش أح؛تنا الدارءمح،داوت عمن ئ على أحثريا يال؛ المحاملي، 
حدثني:  Jliالدأه1ث، بن داؤد بن ع4دالتح أح؛زدا داJت عد،  ١٠٥بن محمد 

ثريديامربن بن خع بن عدامحت بن إنمايل بن الدلهاث بى داود أبي 
أيهء1دالف[أآ،، ]عىَأبإؤ إنماهمل أمحه عن أحترم، الدلهاث أباه أف الجهى، 

ئنعمرو عن حدية، نوني بن أداْياير أف بر، يا بن مسرع أمحه عى حدثه 
ثئةامحمحُلكنص،قال:

وأناالتئام، ني هزأنت، الجاهث، ق هنمي من جتاعة حاجافي حرجئ 
ب[٢٩]وأئعز ثثرب،، جبل إلى التينبؤ بى أصاء حص / اثكمه بن ناطتا ثورا بنكه 

.>٤١٣^

ونمقوسخالصتاء، امثنت،الظلم، وهويقوون مسمنت،صوئاقالنور، 

وشهداف.، رمول وصحب نديمنا، أسلم الجهني، مالك بن عبى ابن هوت ص؛ بن اءم7ّو ١ ١ 
مروان.بن حلأنة ل ومات المشاهد، معه 

كتابومن الماق من وامدرمحه النخ، بقية ومن الأصل من ثل المعقوص ين ما ٢ ٢ ١ 
نعيم.لأبي الصحابة معرفة 

أعلاه.من يبع علن ينحدر حبل هو جهينة أشعر )٣( 
شمبعنليمة قسلة نفاعة، بن الحاف بن أسالم بن سود بن لبث، نيدبن ان هو: وجهينة 

٣.ص؛ لالأحازءي الميتدئ عجالة يفلر يعدهم، ومن الصحابة من كثيرة إليهابعلون 



المدائزرإ،•وأبجض الصنم، مصور حم،ثظزتإلى أحرئ إصاءْ أصاء ثم 
ثنيتالآءث1ا؛،ءواشرثم:ضو:محالإم 

الأرحام.ووصلت 
حدث،قزنش من انمؤ ؤاف3بمدنبجدا فنمي: ، _ilمزعا، داك؛ت 

وأمحزصابمانأ:ث.
•هدبث أحثي، وJ 4جلآيماJ، أة جاءثا! بلأددا، هلمااسهيناإ3يى 

زأئتؤ.بثا هآح؛زو4 أسنة، خئ هحزجت 

صإشانمه،أئغوىا
يرضالو، دعثادة الأرحام، وبلؤ الدماء، الإن_لأم، إ)ئ 

ثهرا~عشم ائي ثهرهس ~ ثهررمصان وبيام اك،، وغح الأصنام، 
مرْ،ياعمروبى ^١٥^ ئامى النار، هنة عصى ومن انمئ، هنة أجاب هثن 

جهنم.هول افُميى يؤمنلئ، 
بتاآمنت ^، ٥١رثول وانائ، إلاافؤ، لاإنه أنهدأق ^، ٥١زئسول ؛١ يئنت،: 
الأموام•مى ي دللث، أزعم دإ0 وحرام، م، مذ جئت، 

ن١ددالة،وكاذأبي لناصنم، ؤ'كال بؤ، منت، تسهلتهاحين أساJا ددئ نث_ام 
اضِ.،هقأت:فإويسمُ،لإلخفقبمو 

)ي(كيلأمسافة علئ اليوم أنقاصها تقع العراق، ق المناذرة عاصمة الحاء— بكسر — الحيرة ( ١ ) 
يقعانوكلاهما )أبوصحسر(، لقضاء وهى وانمجف، الكوفة مدينة من الجنوب إلمي 

اليومنس بلدة ل المدائن ل كسرئ قصر فهو المدائن أبيض وأما النجف، محافظة صمن 
باك.هسالمان 



هاف زنوو ظئ تدل م، عتروين رآث منام ذكر ني عثر اكالث الباب 

اركئالآحج__ارأول لآوق_ؤ واشي حى افه بأف نهدت 
أجوبإص،صبمداصلا،وثئنتصمالإرارهجا 
نئهموسضميىلآسمحنضبضثثايا 

.مئ0 عمروتى تا بك مرحتا الق.• رنول صال 

وجلافَم لعل يوص، مح،إد ابمث دم، اث يي ام، رثول يا قلئ،• 

ثباكنلصثلأمحنظ،ثلأثماَل:مح>في مال: 
حثودا.ولا ^١، ٤٠

رئولإررسول، يامعاشرجهية، بل رقاعه، يابجب قملت: قوص، قأئث 
امح،ثآثئىابجاصمحمحاإدالخثة،ثأطثئا 

شهرومسام الست، وحج الآصنام، ورض اش، دبمادة الأرحام، دبلة 
عصىوتى الجنه، منه أجاب مثن ش-هتا- عثت ائى -ثهرمى رممحاذ 

واو4او،ئ.

وتعصمنة، انتم خيارثن لجظب انمند— اف،—وثة إن مامنثزجهتنه، 

قيوالمزاة ف، ١^١٠ علئ الئجل ييحلص الأحش، بص كاثوابمعوذ 
الئيراّام.

منتالي محا )الدكدك('. ت وتوله الأقدام، فيه تغيب الدهس، الممهل المكان )الوعث،( ه؛ (تول١ ) 
انبساط.ذات، وليست، غلظ ذات، أرصهم أن أي؛ ممرا، يرتفع ولم بالأرض الرمل 
الجوم.طرق تيها لأن السماء ببما والمراد حبيكة، واحا..ها الخلرق، )الحباتلث،(؛ )\(قوله! 



^5ممةصءأء2ه؟2لصس2ءءأءألء2أ

الدسأ،نزف تناولوا عالب، بن لوي ني من الئزشل اي هدا هأجيوا 

فقا؛فقاو:هأجا؛واهنبممئهلم، 
،جماعمما ومري آلهسا، يرقص آتأمئداأل اف؛'غشاك، أم 0^0، عمروبن يآ 

ولالا، تهامة، أهل من المزثي هدا ماثدعوئاإثؤ إلى آبائنا، دين ويحايس 
لإاولأواثث.

تيقول/ الحئي٠ث، أئشأ ثم [ ١٣■
صلاحايريد مى مثالة لثن، ة بمثانآتى ثن هرة ابن هدا 

ثنثا،ثإنطاوالزثانذسا،إتيلآضبمهثفافُ 

محلاخاقلاأصاب رامداك من قدمصي ممن الآناغ أئثمه 
،دثامجُ،ثأمبمئ،ه

أظة.

ئمؤي،الشام، لابمحدطنم قكا0 هوْ، تمط حص مات ما وافه عمروث قاو 
لحرم،•

محزحبمحوااي. حس س ممه من أتسلم ومن مْ عمرونن يحرج 
بهمن.ماىا،

رواية،ق ج-اء )هكدا ت ١ ٥ ٤ رآ/ التهاية ق الأسر ابن فال الذال" —بصم )ذباحسا( ت وله ق١ 
رياحا(.الروايةت ق والمشهور آكله، يقتل نبت أيضا وهو القتل، والذئاح' 



اش،زئوو كثابسممحاله،شِتن قدا اوجم، بنماشِاوض 
إةص: الجهنيبمه؛تهين صْ لإعنردنن دحئ، صادق، بجاب 

ي،،بجبجا^زصنمم،'ضِ\بي جب
وقيالخمس، صلاه وصلوا بالخص، يؤ—روا أل عش صافيه، ويس—ربون 

شاةشاة،فيشعرما-بمثارأ،،ئلمحقا إذا 
^وئثنا،ثثنمينانمن.

ُُْمحت.ُْ ِ ب ُ  عئروينمْتظ"إكجمبمول 

ئزuناكز^نبمامنثن ممأنافَأتيزثُ 
نأئههىثلتاينظتيٍ>'<كثاتبنالئضضثسا 

الئزالمٍر"رأتفه 1أىمح؛يىمحضالآنضمحا 
الأعاديباخيالخواسمر٦ابطوو اف^—١دمدانسث، أطئنازث—وو 

سشالخزسظمالأهمسسفيJمنتياسدخنئا 

الاودية•س انحدر ما فلأمها الفل، العلوإد س الماء ائل مالأرديان(: )تلاح نوله: )١( 
الحيوان،من الزكاة فيه يجب، ما أدنئ وهى الياء" ومكون التاء، —يكر )التيعة( ه: قول)٢( 

. ٢٧ jxالنهاية ويتفلر: والغنم، الأيل من المطيع وص المرمة، تمض )المريمة(: ونوله: 
الشام.)اليرة( قوله: )٣( 
يعدا.الأتية الأجيال هم )وأخلاقا( قوله: )٤( 
الختلفة.الأمور والضرائر اختلاطها، أى )اعتكارالضرائر( قوله: )٥( 
وهوالرممحطر، حمم )الخواطر( وقولهت ا، يفالطرف وهى ظبية حمم )الظبي( قوله: )٦( 

حيزالاصزاز.

الأعادي.رأس يفلق أنه بمعى الرأس، الهام: هام( قوله:) )٧( 
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.)٢(

خفطؤيلؤ تنوالحنمساثضرتهاإ_أئي 
اثوايروالصفيح ئسنر١^١^، زنة يسالأثمارثأحئ_وبي حولة ئرئ 

سبمئمحثمحسمصإذاالمبمحثلإس 
ثنوساكنر:ضصضاطننوانئاثدخ4ُ 

٧^١؛؛أذشريت تحرحيل اف.دجهة رشوق أف ئؤيدت ويكرثابربن 
وافغ،محاك::انضواله،

الحيل•قي يأبوه المولود يدؤلدهدا 

يمم،وأيآناها،
قهوأننغمنئعا، ميؤ تسوياوت حصاصة، ولارآحدابهم ولأئ«حوجهلم، 
مالإنه>"•

أوالألف، بحذف مغوار أوجمع مغاوربالضم، جمع الميم"• "بقع )المناور( ت قوله ( ١ ) 
المغاؤير.من الياء حذف 

وقوله!بيض، يوف بأي العوالي( مر )بوقوله; الجماعة، السرب; )سريه( قوله; )٢( 
الغريض.السيم، ومي صفيحة جمع )بالمفٍح( 

ؤيكر.يقرص الذ«ي الشديد وهوالأصد هصر، جمع قوله•)الهواصر( )٣( 
الغوةدلائل ق وأبونمم ، ٢٧٧آ/ ٢ الكير العجم 3، الملراف رواه لايصح، مروك إسناده )٤( 

يامرقول، عالي اقتصرا )وقي• ٢ ٨ ١ ٣ / ٥ الصحابة معرفة وق دكتوراه(، رمالة " ١٠وآ*  ١٠٥)
الةالأصاقفيدلأتلالموة)امأا(،واينعاكرفىابنّويدفىآحرالخر(،وقوام 

إمماعيلبن دلهايث، بن داود بن عبداف محمد أبي إلئ بإمحنادهم "١، ٤ ٤ / ٤ ٦ دمشق تاريخ 

حديثه،لايمح آبائه، عن الجهتي دلهايث، بن )داود ٧; ٦! الاعتدال مٍزان الذهم"ذ، ونال 
الأندى(.قال 

ولامرأته،ودعاو4 سرية ل الّك، بث سويد مخ )ياسر • ٤٤٨ّآ/ الثهايت، ل حبان ابن وقال 
الوها(أعل من وهؤلاء مؤع، بن عبدافه حدث من يامحر، بن مؤع ابنه عند حديثه 



دهرهم إل ^•١^ دانية همدالمشب  Qij'Jظر اواثغ ال؛اب 

١^^اوب 
]•_[رخرْ/ ص همدامحإليى داننه ضاثف ذكرئرويج في 

أبوحدثتا ت مال ء1لأوا، بن أبوطال_ا أحبرثا ت قال الحص1ن، ابن أح؛زئا — ٠٧ 
حدساقال! يوس، بن محمد حدسا قال! الشافعث، عداش بكرمحمدبن 

عداشعن عنزاJ، ءندالعزي_زئن  J_1-^قال: تحثيالزهري، نن ينموب 
أمحهص عباس، ابن عن بن؛^_^، المنوي عن عون، أبي ض جنمر، ابن 

لإاسثنتياثلإبئ1ل:

وخلإالشتاءفي اك-ن حرج-ئإمح ت م نن؛ابسهمداشلف أبي ماو 
الربدر•يمرأ ادهقوث بى رجو على قرلف والصف، 

جثدك.بنص آئظزإلى أذ لي يأدن هاشم! ئن عتداوئشّ_، يا صال! 
دلت،تنحا،ماتممحعووْ•

شبمئمحبمممكا،همالآم
ثاعؤ•من للث، مل موْ، 

ئألت،:واالئاعئ؟

قاJاقحتم١،.

عنالكلي المانب ين محمد ين هشام عن  ٣٣٣/ ١ الكبمرئ الطيفان ق معد اين ورواه 
نصبعنعمروينمة؛هطصرا،

يعرف.ولم يم لم مبهم الإسناد ول الحديث، مروك والكلى 
تتايعه.أي زوجها تشاع لأما شاعة المرأة ميت سا 



^صلسعلأع2ءلءصصءء:أ

ئأت:أثاانومهلأ.
هدت؛ق4قزوج.ئو:هإذا 

وهزة،بن مدمناء_، بن ومج، بنت، هاله محرؤج عتدايئطيب؛آكه، محدم ت ماو 
.٢ ١ وصه حنرة له هولدلم، 

ه.افه رسولء هولدت وهج،، بئثا عندافهآمنه ثمئريج 

.٢٢١أيه عش هداف خ موو: هريش وثائتح 

صمح، يإئاجدديك امحمح،لإدْ، م روايةأحنئ،أئةماوه: وفي 
ن>ة،فإذانجنث،وثجي

ينتوصفية حمزة أم _• كلاب، بن زهرة بن ف ا منعيد بن وهيب بنتج هالة ( ١ ) 
اف:رسول أم وهب، ينتر آمنة عم وهكب؛نتا 

يونسبن ومحمد الأعرج، المدق عبدالعزيز بن عمران بن ■مدالعزيز ب متروك، إمنادْ )٢( 
الخديثا،وهوصعيفح الزهري، عيي بن محمد بن يعقوب وفه متروكان، وهما الكديمي، 
عن٢ ٧ ٢ / ١ ااغيلأوارت< ل أبوبكرالثانص رواْ لايعرف، المسورمجهول، مولى وأبوعون 

القرشى؛٠•الكديمى مس بن يوم، بن محمد 
،١٣٧بم،'أ؛>،واتجرانيفياسماعيرم/

الموةدلائل ق واليهقي (، الموة)١٧فادلائل وأبونعيم ، ٦ ٥ ٦ آ/ المستدرك ق والحاكم 
به.محمد بن بإسنادهمإلئيعقوب ١ ٠ ٦ ١/ 

ورواءمنبه، عمران بن ■همدالعزيز نادءإلى بإٌ ٧٥٨أ/ العجم ل الأعرابي ابن ورواء 
١.٤ ٩ م/ لتاييحدمشق عساكر ابن ؤلريقه•■ 
الإساد.بمذا ٢ • ٤ X/ الخثذلم ل الصف ورواه 

<.٣٧٠بما وظفر غاز أي )فلج( وقوله؛ 



^__ٍ^ه نيا أي ءداله ذم الثاثس الثاب 

عشزالحامش الباب 
تحذُتاششثبم.

عمرو.بنت محاطمة واسمها واحدة، لأم والزبيئ طاوس،، وأبو •ء1الاش، كال 
موضعها.ثة ويث زمزم، احفز المنامت ق زأئ عن. عدالئطلّأا وكال 
هزص.كازعتة يومئذإلأالحارث، ولد لة وبز يحفز، لثام 
اأكمه.عند ض أحد.هلم بحزن أذيمنعوه، معة ب^لخوا ثم مر، عشزة له ؤلد لثن ثدو 

كلوكتثر هأطاءو٥، بنل.وْ سمنعوثه، أثهم وعزف عشز0، دموا 
هؤلاء.بقداح اصرب ومحال،؛ ، ئبو ثم وأعطاها ، ق؛^؟١١٢اننة بخأ 

تد.ثحة.الثمزة وأحد هاحده جوايؤ، عاى القدح نئرج 
محه•يعير حص معز لا وثالوا؛ أنديها، من يرئس إله ممات 

تمالن، ، ١^ عنزمن ثاو'. ف؛كلم؟ ١^ ك، لة: سالت، ^١٥؛، إلئ به مائطانق 
ياظهثبجااكداخ،بم

عدحرجت لإدا ربجم، يزصئ خم، الإبل من ثزبدوا صاحبئم عر حتج-ئا 
صاحبكم•ونجا رصي الإبل 

جعلوهاحص يزالواكدللث، ينم فزادوا، علته، محزحتؤ وعئرأ، عبماله ثمزبوا 
ربك•رصي، لن• عثالوات الإبل، عر القدح يحرج مائه، 

الإبل'عر القدح محرج مرات، وعليها عبه أصرب وافوحثي لا ت قال 
بملآطعاإنمانولآم،.

الجاهلية،ق له مون سق كانوا الذي هوالسهم مكون~ ~يكمر القدحت ( ١ ) 
.١ ٥ ١ / ١ هشام ابن سرة ق الخر )٢( 
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\ذثج.نظو'اوب 
وقببنت آيته ع1دالنح يروج ذر في 

أندنن ئومحل بتت قتال / أم عاى أبيه مع م وع1داش فداء الإبل نحرت تما [ ١١٣ ل 
أش،ْع ت هال ؟ ئدهب أين  4ilJuPيا همالمت،! ورقه، أحست، وهي 'ءبياأمئ، بن 

محثمحلإمحرمثال:شلإرلأ
أنتطعفزافه/

فزرجةآمنه،رهرْ، بن عدمناف، بن وممت، به أنى حص عسداثللّ_، به نحتج 
ءاةانئ،سانيثاممه.

ماهمال1 مث_ها، علته ■زئ كائثإ اش اومزأ0 أئ حص علميها من حرغ ثم 
iij ، ١^هازدالث، ثه: دمالمث، عربالآص؟ عزصت، ماكنّتج المزم طج إلإضأ لا

خا-بم.مملث،بالأس،يليبم،محم 
الكت1ّإرائح دنص_ز، هد وكال — دونل بن ورمه أخيها من سمع ويدكائثإ 

.٢٢١إنئايل بى من ني الأمة هدْ محي، كائن أيه أذوك- محنا وكاف 

النيبزا تحمل أن ورحت، النوة نور من وجهه ل رأت لما ذللث، قالت، ؤإنما جامعني، (أتم، )١ 
سياق.كما تصح لا المرأة هذه وقمة شاء، حيث يجعله أن إلا الد فابى ق^، 

الطعانق ممعال واين ، ١ ٥ ٦ / ١ هشام ابن يرة مؤ، كما يرة المسؤ، إممحاق، ابن ذكره ،الخم )٢ 
احتالف)وقد فقال،! عبداه، علن عرصت، التي، المرأة 3، ، الخلافذكر وقد ، ٩ ٥ / ١ الك—رئ 

ورقةأحن، قصي بن عبدالعزئ ين أسد بن نوفل بنت، قتلة كانت، منيقول،ت فمنهم مها، علينا 
الخثعمية(.مر بنت، قاؤلمة كانت، ت يقول، من ومنهم نوفن،، ابن 

ااروايا٠ت،ق تقدم وقد باطلة، المذكورة فالروابايت، ئر ومن تصح، لا محتأق التي، الأسانيد وكل 
إليه.ه نفأوتاقت، الزنا 3، وقع من الني. آباء 3، لنمي أنه الصحيحة 



وهمببنت آمنه عبداش ذكرئزؤج في عثر الثادس الباب 

احتزئامحال! عدالجثاو، بن المتارك أحبرئا ت محال ئاصر، بن محمد اخريا — ١٧ 
محمدحدسا مالت \لئوبؤ،، أساناأبوالحننن دالت \ؤن°تقغ.( ابوإمحاى 

ءماو0بن محمد حديي ه_الت حزمحت،، بن علمي دالت حلف، ابن 
اننعن عطاء، عن ^، انن عن حالي، بن الزنجي خدننا مال؛ المرشق، 

محال:عثاس، 

داط«ةماولها: كاهنة، عش ْنرثؤ بمالخلإمت،بم<الهتروظ، نث—احزغ 
ثن:همالت، دورا، وجهه قى يرأُلم، ادكت«ن،، قدهرأمت، ،، مذأهل؛؛١^١١ر، بئئ 

محآئثأتالإبل؟ مذ مائه وأغط؛ك، عش، لك،آذثخ هز فص، يا 
محأسسينةحل لا والحل دولا محالممات الحزام أما 

ص،باهمهىبيُ
نلمثنكهازضر٢،.

الجوهري،أحتتداأبومحثد ت قال الثناز، ع1دالثاةي بن ابوبكرمحمد احبرثا —  ٧٢
حدسامحال مموذ<، بن حدثتاأحمد ماله! حثويه، أحبرئاأبوعمنبن ت قال، 

بنهئام حديثا ت مال، تنئ، بن محمد حدثثا ت محال أتانه، أي بن الحارُث، 
مال;الحثعمتي، الماص أبي عذ الكلبي، محمد 

.٩ / y البلدان معجم ق كما اليمن، ببلاد موضع — والباء التاء بمح ~ نبالة )١( 
وقالالأوهام، كثير صدوق وهونقيه المكي، المخزوُي حالي بن لم مفيه ضعيفإ، إسادْ )٢( 

والخراتطي٢، ٤ ٤ Y/ التاري_ح ل اممري روا0 عاجه، أبوداودوابن له روئ انفردبالخر، 
jعساكر ابن الخرامملي: ٍلريق من ورواه به، حرب بن علي عن ٥ ٠ ص الجنان عواتق 3، 

.٤٠٤ّآ/ دمشق تارخ 
•به بن-^ب علي إلى بإسناده ( النبوة)٤٧دلائل 3، أبونمم ورواه 

بنعبداه مر: الزيني وأبوالحين أحمد، بن عمر بن إبراهيم هوت الرمكى وأبوإمحاق 
إ؛رامم؛نضرينمحان•
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محإرا؛،هويا:ظلأبمص،
وثالالكتب، قرأت ئد ؤآكادئ وأعمه، وأثث، الناس، أجمل مى وثادئا 
إليها•يتحدثوف قريش ثباب 
؛،:UJl_ ،IaJ->؛أنث،؟ من ش ظ : siJl_همدافه، وجه قي السوة ئوز هزأُت، 
توقاو إلبجا، ثظذ من؛لإبل، ماثئ وأعطيك علث، لرذأ0؛خ مهل 

هأنسينهلاحل والحل لوثه يالممات، الحرام أما 
محق

•منها قكال وهب، نت، امرأته إلذ مصي ئم 
منهامنثن ٣ إثها، محأمل علته، وماعرصت وجمالها، يكرالحثنميه يم 

أولا.منها راث ^١ آجرا، علته الإقبال 
محال:هللالئ،ئاي،في؟.

3دمت،ةثألأ.هاثوملأ، م؛، هقاوث،:3دكانداك 

•دهب آة؛هتي، روجنح، على يقنت، صال؛ صنتبمد*ي؟ في•؛ أي ويايئرت 

دجهلث،،قي ررالمحْ وأنت، دأيي محنك، دالهلثت،بماجمه إش ممالث،: 
جعله.حنث، يختله أ0 إي افه وش ئ، ٥^، ي؛كون أ0 يأرذت 

س/شضافينضاض،،همحا،لا"اب[ 
موكدأوشأء.ت، لها، هدكئوا٥^!، 

أسامحجمهرة ينظرت الآ»اق، ل وانرقوا اليمن، من القحطانية من أنمار، من بطن (خئعم؛ 
.٣٩٠المب،ص 



وقبث آمة مداف ذمئربج قي همنر الئادس الثاب 

هيء ج آتا يثن ورأيته 

ث،لئتة مخيلرأيت إني 
^L ^jL«J  ةنيء يضسسورأ

أت_وةس_ؤ

أخئمثى عادرت مد هاشم بي 
بمدحنوْكثاعاينالمهؤاح 

الممح؛ذمحةيخوى وما'كرما 

طاثتأننادإِفُ ٩٧١٥
ةمئمعثيد إما سكفيكه 

المط—رأيحناتم فلألأت 
المجر*حونة'كإصاءة ما 

بوريردة مادح ظ ما 

(٢)

(٣)

أيُإذفاهبمان
قائوقوحلأثدمان"أ

الت_نانر ماسه ولاما يخرم 
يصطرعازرأ،جدان نتكفيكة 

سن_انرصوطه ةنئ_يد وإئ-ا 

كاسضىضُثتييمالأ،
جمعوءولهات)بحتاتم( هوالظن، مكورة- معجمة فخاء ضوحة، بميم - نولهات)نخثة( )١( 

المطر•و)القطر( الخضراء، وهوالجرة الحتم، 
أبصرماولمحتها.ت أي )أآ(ءواهات)فلماما( 

يوفد.ؤيوري: النار، به يقدح هوالذي الزند يورى( )زنده )م(نولها: 
لالملح ومشت، ه، مرمحمميتا الشيء ماث وقولهات)مشت،( ٍلفثه، أى )خرم( ا; (قوله)٤ 

أذبته.الماء 
القديم.المال هوت )تلاده( )ه(قولهات 
الغى.والجد: الحنلُ، الجيم شح الجد )حدان( )أ(نولها: 

)بيتان(وقولها: ونشجت،، انقضت، إذا يده اقفعالت، يقال: مشقة، أى )مقفعنة(، )ب(قولها: 
بنانة.الواحدة أطرافها وقيل الأصابع البنان: 
وتياعل..ارتفع )نبا(: )ح(قولها: 

رواْ~أعرفه، لم أبوالفياض وشيخه بالكن،ب،، وهومتهم الكلي هشام فيه مروك، إسناده )٩( 



اءمحسس؛إهءيل

١^^;اوب 

الجوهري،أبومحمد أحبرئا ال؛ فعدالثاقي، بن محمد أبوتكر أ-حتزئا —  ٧٣
حدساقال؛ مموف، بن حدساأحمد هال; بن أح؛زداأبوعمن قال! 

بنمحمد أحبرئا محال! سعد، بن محمد حدسا ت محال امه، أتتمأبى بن الحارين، 
^١،،نن زغب ئن ق4داش نن ينثز1 خدش.ثيق ثاو: زاقد، نن صز 

قاوئ،لآ،:عثته، ض بيه، أض 
ئقول،:ثايش وهج، بم، آمنه به نماحمالث، . ^ ٥١زئوو أن ستغ كنآ 

لأبم'ئاتجاشائ،بمممن
آوت

_؟.أنك، هزشرت مماو: زالتينان، النائم وأناثن ^،آٍت، ١٥
منورواه به، الكلبي السالب بن محمد بن هسام عن  ٩٦/ ١ الك؛رئ الطبة>ارتا ق صعد ابن 

صنهول ، y٢٠١/ المنتظم ق والمصنف ، V٤٠٤/ دمشق تايخ ل اكر عسابن ت طريقه 
الإسناد.الصنوة)آا(ها 

يالخبرمتصلا ٧( النيوة)٤ دلائل ل وأبونعيم ، ٥١ص الجنان هواتف ق الخرامملى ورواه 
السابق.

يصحلا والخر اضطراب، وفيها شيء، منها بمح ولا الخثر، لهذا أحرئ أسانيد هناك تلتت 
كماءاتآم1ا.

بنيزيد بن روعلي  ٠٠٣٢ / ١ الرمم ل المتشابه تالخيصن كتابه ق البغدادي الخطيب قال )١( 
قالواقدى عمر بن محمد عنه روئ أبيه، عن حدث الأسدي، زمعة بن وهب بن عبداض 

لالخاري ذكره المرسي، زمعة ين وهب بن عبداش بن يريد أبوه ت نلت الخغازي(، اب كت
لماز ابن وذكره حاله، عن وسكتا والتعديل، الجرح ل حاتم أبي وابن الكير، التاريخ 
لهروئ ثقة، تابص الرمعي، الأسود بن زمعة بن وهب بن عيدافه وجده ، ٦٢٥لأر الثقات 
وا؛نماجه•الترمذي 

أعرفها.لم وهب بن عبداف بن يزيد عمة )٢( 



الم.برئول خنبجا ي ي ^٥ ما ثي؛م عثر الثاخ الباب 
^^ءهءهه1؛»$؛$25ء2ع»هه^ت(.

أذرى.أقوو:U ^؛، ٤٥
الإمحن•يوم ودلك دنببجا، الأقة سْ ث جملت ئد إنك مماو: 

الخنوراا\مضضإذائكداكىك1نمكبمتيشى 
:_J ١?؟^، !، ٧٥أناني ولادنحب، 

خابي■ثل ثئ مى الصني. يالواحد آهمده ئؤلي; 
قاوش:قكئقأمُلذبم.

عقك•يتح، عصديك قي حد«يدا ئنلقي ت لي، هلن، لسائي، دلك من"مت 
محتلمة.لا ^٠ ٤٥تميع هد هأجاو.ْ أثاما، إي علق ئرك ثكن ينم عنئ،، مم: 

هاو،تالزهري، عن ء1داشرآأ، نن محمد وحدسي واقدت ابن هال " ٤٧ 
وصنتة.حش مشمه زحديت، هما يه، ^٠٠^٠ س آمنه: ^، ١٥

حنمرأبي عن عن.J؛J؛، عدالؤاحل.ءم، تزر مز وحدثني ؛>: ابن؛^١٥هال -  ٧٥
يال،:علي، بن محمد« 

^طيرئولاف.أنممُمم"،.

وسق.ب أتم، )يقن( )١(نولها: 
الميل،أبوءبد.اه الزهري شهاب بن عيا.اش ين اض ءسد بن لم مبن عداض بن محمد )'اآ(هوت 
الستة.الكتب ق حديثه الزهري، أخي ابن 

الجرح3، حاتم أبي ابن نال جعفر، أبي مولئ وسالم أعرنه، لم عبدالواحد مولئ قيس )٣( 
معتإّءتس بن معن عنه روئ علي، جعفرمحمدبن أبي عن )روئ : ١٩١واكعاّ؛ل؛/

ذلك(.يقول أيي 
بنمحمد عن  ٩٨/ ١ الكبرئ الطبقات ق سعد ابن رواها صعيفة، الثلاثة الأحسار أمحسانيد ( ٤ ) 

y٠٢٤٢/ المنتظم ق المصنف خميق4.' من ورواْ به، الواقدي عمر 



عئز/الثامن اتاب [ ١٣٢]
همدالئشببن همداف وئاة ذكر فى 

آمه،تزوج م انوشزواو، كنزئ مك من مصف وعئ_رين لأوبع ؤبدعداش 
نوش.س الني بزمحول حملش هلما 

قاو(تهري، أح؛تداأبومحمد قاوت التراو، عبدالباقي بن محمد أحبرئا " ٧٦
بنالحارث حدسأ قال! معزوف، حدساأحمدبن قال! حثزيه، ١^؛ أ-حتزئا 

عمربنبن محمد أح؛ردا ئال،! سعد، محمدبن حدس١ ق١لث أس_امه، أبي 
كمسا.بن محمد عى الزبدي، عبيده بن موتى حدلي قاو(ث واقي، 

ينهاومحنينرسة،
قالا:

^لآإداثمإدهمرْ،شتممحمحسم
يثرواامبمزهوا، ئم نجاراهم، من ممزعوا يحملوذحاراجه، هري-شلى، 

ةماJ،!مريص، وع1دافويومئد يالثدينؤ، 

فهزا،مريصا عندهم قأقام النجار، بن عدي بجي عندأحوالي، اآتحلفث آن
أصحابه.ومصي 

صاباض،صضافِ.ققدةوا 

ذكرهالمدني، الررش الأنمارى المعلن بن نيئ أبي بن سعيد ص: نيد أبي بن ّعيد )١( 
ربحعن )حدث ، ١٩٤ص المكس إيضاح ق الملتبس بغية ق البغدادي الخهلسبا 

الوافدي(.عمر ين محمد عنه روئ الخيري، محمد أبي بن عبدالرحمن بن 
الخيرة.تحمل التي القافلة وص عتر، جمع الراء~ وفح المن ِبكسر المحرات* )٢، 



وهومريص.عندأحواله حثمغاه همالوا.' 
قيودقي يومح(، مد يوجده ،، ١^١^١١ولده أكبز همداكلإب إليه معث 

^بجِس:نيضإينامم
افه.يزْثدووئوو وجداثدييا، موجدعلته مأحبرعتدالمهف، مرج، 
خنن•

نته.وعشروذ حس يود يوم دإعيام 
هورثعثم، وممته ، أجناو وحنثة أنمى، أم عندافه رك الوائد«يت هاو 

ذلكنئول،اشهم

ذلك.ولأيصح ه^، اطه ومول ولأدة بمد نومي مد عبداض إف قتل• ومد 

الإسلام.يدرك ولم يكس، لكن وبه ءبدالمطاو_، أولاد ألكر ء>دالمطاب، بن الحارين، (هو؛ )١ 
أحوالخزرج، عمروبن بن ثعلبة ين اف تيم الجارت وامحسم الخزؤج، بهلول أحد (يشوالجار )٢ 

• ١٦٩ا/ مهودي وفاءالوفاءلليمملر: الجار، ين عدي بتي من رحل والابغة الأوس، 
والعينالموحدة والياء فوق المثتاة باكاء أي اكابعة( ادرت)الدار الممبعض ل وحاء 

المهملة.

سعيدوعن الواقاوي، عن ١ ٠ ٠ / ١ الكبرئ ا1طةات، ل عل مابن رواه حاوآ، صحيف، )"آ(إسناد0 
المتثلمل والمصنم، ، T٧٧/ دمشق تاؤيح ل عساكر ابن ؤريقه: من ورواه نيدبه، أيي ابن 
/Yالإسادؤ-آال.ا٢٤٤





سضئننيذِر'ءههإت

بنأحمد ا أحتزنقاو! المدهمج، ابن أحبرنا ت ق—ال، الحصين، ابن أحبرد-ا " ٧٧
نحىحدسا ئال! ابي، حدبي ت قال أحمد، بن عدافه حدسا فاذ.' جعفر، 

بنعداض عن جرير، بن عنلأن حدسا مال! سعه، حدسا قال! تعيد، ابن 

قادْتعذر الرثاثة،، تجد 
فته،يلدن يوم داك قثاوت ؟ الأسن يوم صوم ض افئ. رجلاتأل أو 

ُأوزوءمذي>".
ممإ.بإخراجه امني 

،[٠٠٣٢]عشزْ لائش الفل عام الأسن، يوم اف./ رئول ولد إنحاق؛ ابى ويال، 

يصح.ولأ مين، نشر الفل بمد ولد أنة الرهري؛ عن روي ومذ 
أ-محتئواَل: الخض، بن ئاصب أي فاو: ١^١^^، بن همدالزةاد، أثأيا - ٧٨

أبوالحننحدسأ ،! Jiiالدياق، أحمد بن عثمان أحبرئا داو(ت ابن؛نزاف، 
هال!اJراء، بن أحمد بن محمد 

العئ_رينالأول؛^٢ نبح حلوذمن كثان الائتثن، لبمه اقو. ننول ثلن 

٠يه القطان سعيد بن يحيى عن  ٢٢٤/ VUني المق أحمد رواه صحح، (إسناده )١ 
به.شعية إلئ بإسناده ( ١١٦٢)ملم ورواه 

دلائلل التيهقي همنه؛ ورواه ، ١  ٥٨/ ١ هشام ابن سيره ل كما السيرة ل إسحاق ابن (ذكره )٢ 

الإّناد.حدا ٢٤٦>'أ(رواهالمفقالمتظم٢;
الربح*فصل شهور أحد وهو القمسية، السنة شهور من الرح الشهر هو نيسان• وشهر 



هالأالمنيمة، أح؛رناأبوجعمربن مال' الثاء، بن الحس بن أثانابمحص " ٧٩
تمال الطوس_ؤ؛، نلنمال بن احمد أح؛رنا ت مال المحلص، ^ ٢٠١أح؛رناأبو'^

محمد،بن إبراهيم ص حض، بن محمد حدش ياثات بكار، الربتربن أ"مرنا 

مال!5ابتلاا، حئاذثن عى زرارة، 

بمرغبيزب، إدايهودي متص~ أوثمان - بين شغ انن يسأأآ؛، إرلئلأم 
جمطغ ت مال وينك؟، مالك، مالوات ماجتمعوا، نبجود، منث_يا ذو\0.' دامت، 

ممشىزلديههدْاه

محكةاشي،ثممحسملأص•
يال؛عبدالرحمن، ش بمص حديث خ الأمحاي رواْأبومحم ويد 

،.٤١٥ئدكرحثال، ص يومي، رجال مذ شئت مذ حدش 
الخزرحي،الأنصاري الجاري ماة زيد عمروبن بن حرام بن المنير بن ثابت، بن حسان م: )١( 

قالأربعين نبل تول، الموة، بعد اض. رمول، شاعر وكان الجاهلية، ل الشعراء فحول، أحد 
وقدغيرذلالئ،، ونيل حمسن، منة عامت، بل وقيل- عنه، اطه رصي علي المؤمنين أمير حلافة 

بعده.ومتين الإسلام نل متين منة، وعشرين مائة يقال فيما صر 
الأحلام.علئ شارف إذا يفحة غلام يقال: )٢( 
بنصالح عن ١ ٥ ٩ / ١ هشام ابن مذيب وق ، ٨٤ص يرة المسق إسحاق بن محمد رواه )٣( 

رحالمن ئن، ثمن حدش نال: عجداش بن يحص عن عوف بن عبدالرحمن بن إبراهيم 
العاليةالمطالب ل كما ني المل راهويه بن إسحاق ت طريقه من ورواه يه، حان عن قومي 

محمدبن ؤإبراعيم المدق، المخزومي زبالة بن الحسن محمدبن هو: الحسن بن ومحمد 
وكلأهماالمدئ، أبوإّحاق عوف، ابن عبدالرحمن بن عمر عدالعزيزبن ابن هو: 

أبوعمرانالزهري، القرشي عوف بن همدالرحمن ابن هوت إبراهيم بن وصالح متروكان، 
اكبحين،■رداة لهومن، الميل، 

=أ؛ونحيمفىدلأتلال؛وة)هم. )أ(رواْ 



ذكرتهملدثياهعثرثي الئابغ ال؛اب 

لشإر يال؛ أية حثا0، ض بن ^ بن عبدالرحمن ص وووئ 
ثثز؛الإأثةظضنظئائ 
ثار.من ثنله معه المديئه، آمحلأم مى ألم، عش يهودي ^١ منه، أنثي 

ئك؟.Uثث قاتوا: الن1زإَتي، محابجع 
ظمفبملآ:مإلأحة،م:ي

إلاأحمد.الأيبتاء مى 

•٢٢١ياي؛؛لما ؤيعجبوف منه، بمحكوو الناس نجعل 

الأنصاريزرارة بن أذ بن حمدالرحمن بن مداف بن يحص موت عدالرحمن بن ليحص 
وأبوداود.لم مله روئ الملف، النجارى 

أطام.-؛؛٠،<<; الحصن، (الأطم; )١ 
جاريةبن يزيد بن وعبدارحمن به، الواقدي إلف بإسادْ ( النوة)٥٣دلائل ق أبونمم ر'آ(رواء 

الأربعة.المنن وأصحاب، البخاري له روئ ثقة، نابهم، المدق، الأنصاري 
وحمعهآهلامّ*ويكالحصن، بناء والأطم؛ 



ابذوو0الباب 

يلمتنهلا<،ؤئو:َثهش
هاحدثوجل منهم حرج ديك العرب عرقت ملما الع-رب، حج إليها أصريخ 

ملماالفيل، ومعه محرج ميهدمة، البيت، إلى ليييرف وحلث أنزهة، يعصستا فيها، 

إثمايةنأخأ.< ئات ثأ؛ !ثا لة! وثل نكه، سد ص نل ت أصحابه لبمض وقال 
قال.ما ئآحتزْ ع1دالم2ثلت، عش ئدل، البيت،، هدا يهدم جنا 

وستاالحزام، افه بيت هذا إن يد، مى بدئك، لنا وما حزبه، نريد ما وآفه ئمال،ت 
وقال،توأجثه، ئأكزمة إإ1ه، حمل م قهونية، تمننة قإل إبناهيم، حليله 

تعيرأصثها.ماش علي ثري اي، مال،ت حاجتك،؟، 
حىفيك زهدث، تإ زأيتك،، حس أعجيمنحب كثر ند له؛ مل ت لثزجمانه همال 
جئت،قد آتائك، ودين هرديثك، ^١ وثتزك بعير٧£،، باشر مي أتكلمنى كلمتني، 

لهدمه.

سمنمه.زئا يثي ؤإل الإبل، نبج آنا إر دئالا• 

الحبشةحكم على غلب، ثم النجاشي، نيل من اليمن مالك، الأشرم، الصياح ابن هوت أبرهة ( ١ر 
يادةمتحن، اليمن وظلتا الفرس، بمعونة اليمن، من سلردهم الحميري يزن ذي بن يف، ص

الإسلام.حاء حتى خارصية 
مكةإلمي انتهى لما أبرهة بأن ٤ ٨ / ١ هشام لابن مذيها ق كما السيرة ق إسحاق ابن ذكر ( ٢ ) 

نمدانملف.يعير ماتتى فيها وأصاب وغيرهم، قريس من مامة أهل أموال ساق 



المحلبمب هي البئردذ الباب 

فيو\ذئزثذ نكه، من ^٠^^ فأمرهم مريس، إلئ عبداشف وحرج 
اأجنش١١/معرة من عليهم يحوما والشعاب الجبال 

وقال!الكمه، باب بحلثة دا■حد عدالمطف، قام يم 
ثقزجن\إانامع يارب لاأرجوإهزسواكا يارب 

ائثمأنبجماiتاكاإ0محاوتتيناذاكا 
وئالأبم1اث

ؤبمئناش؛بمصلأئأإئامة:تإتظ 
حض'و'\مخاَلكسمَولأشنسا 

ف،■بمالوالمومتسوا جموع جروا 
جلاثكرئوا جهلأوما بكيدهم حماك عمدوا 

[١٣٣]

،ijjا ات بئد >و\ محامز وكعتثن__ا داركهلم كئغ إل 

ماحياأحثعميل؛ا، حبيب ئ ميل يأمو ، ؤئيأامحJ للدحول، ثهثأ دمألأننهه 
مبرك•الحزام، افب بلأي في هإيلث، جثث، حنث، من وازجع أنرك وئالت الفيل، باين 

ايننإلى موجهوْ مأبئ، لئوم امحل مصربوا الجبل، في يئظ متل ومض 
ووجهوْإلئعوذل اكئر3، ووجهوْإد قهزول، الشام إل ووجهوْ ٥؟-<، 

المكروه.القيح الأمر عر ؤيهللق أذاه، أي الجيش( )معرة قوله! ( ١ ) 
ص.واكتفي مها، واللام الألف حدك اللهب، أمالها )لأهم( )مل(قوله: 

والشدة.القوة الميم— بكر والحال— فللما، أي )م(ةولهت)عدوا( 
١١ ١ ٩ U/ للجاحفل الحيوان مماب ق حاء كما •جاهلي، ثاعر هذا نقيل )٤( 

ي?•



ذكةَيكرا؛.

سمسملإكوطاتجهإنأزت_والأمثلك 
الحمصأمناو رجلته، في وحجزان منثاره، مي حجر يحملهات احجاو ثلايه 

إلااحدا يصيب لا والعدس، 

وجبو•نهل كل ل يهلكوا يه، جاءوا الذي ١^؛^، محتدووف هارمحى نثرجوا 
المزخ،وهومثل صنعاء ممدموا أنامله، مثمطلم، حثد0، في بداء أنزهه وأصست، 

'أ،.ملبهآ"عى صدره ائصيغ حص مامتإ مما 

اش:رسول العام هدا ق وولد 

بنأحبرناأبوالحس ءالأ أخرناأبي، قال• بئدار، بن ثابت بن يحص أثأنا " ٠٨ 
بكير،بن أبوالمام حدسا مال! الأحرى، أح؛زناأبوحمص iالت تس، محثس

هال!قتيبه، بن محمد أبو حدسا محال! 

بنحكم دلك وقدعايس الفيل، ثلدمحام اقو. رئول أ0 الناس أجنح 
ىعاشوا هؤلاء وثل ئابتج، بى وحثاذ محدالعرئ، محر وحمحيطب حرام، 

مبين الإنلأم وو تنه، بين الجاهلج 

)الست،(.أ-محرئت نح وق النسخ، بعض وق الأصل ق كذا مكة( )إلى نوله• )١( 
الجناح،دقيق المنقار، عريفى القواؤلع، الطيور من نؤع وم حطاف جمع الخطاطيما ( ٢ ر 

الذيل.منتفش 
()٦٨نعيم لأيي النوة دلائل وؤ، ،  ٤٨/ ١ هشام ابن سيرة ق الخبر )٣( 

—مخهلوط(.ب ١٣)الورقة ق محنمة لابن النوة أعلام كتاب، ق بنحوه النص هذا )٤(حاء 



امحلبمؤ اسردذم الباب 

حبب،بن ئمتل بتهم• ومشاهدته، الأمر عيان ص دلك ق الشعراء ومالت 
ماحتالتدلها، مكة إلئ حزمها ق أحدتة الحشة وكانت وهوجاهلؤ، 

وماوتئهرب، 

نكائث_اثدشاألأَه 

ئريهولى دأبت لو محإيك 
ثناأبمنت إي افه حمدت 
نملعى سابل دظهم 

 Jالصالت: أبي بن امث4 وما/
٠٠م م ّ. 

بماكلمشاّبااا،
،رأئا١١ما المحصب جنب لدئ 

ئلإ__امش حجارة وحصب 
،انئئا١٣لضبمنث

بينل—اتا ربناي—ات إن 

حىبالمعمس الفيل حبس 

[٠ ٠٠٣٣]

نا'تازئبهنإلأامث

ظل:خمكاكطوثص
ستهلممانمقعدين، أصثن، يمكه وساسه الفيل مائي رأيت عاتث—4؛ يالث، 

الثاّزرْ/

امرأة.امم (ردينا ١ ) 
حشالحرم من اليطحام البطحاء، ؤسمى منى، طريق على بمكة *رصع المحصب رآ، 

المحصب.له يقال الذي ص منى إلى يعده وما الحجون مقرة 
مكةأخار ل والأزرش ، ٧٩ص المنمق ل جمب وابن ٦، ٤ ص سم0' ل إسحاق ابن ذكره )٣، 

أياته.ل ياخلاف ، ٨٥؛/ المجالة ل والدينوري ، ١  ٤٧ص
الطائف،طريق ل مكة قرب وذتحهاّمجوصع الختم وتشديد القح، ثم "بالضم المغمس ( ٤ ) 

مكةعن وييعد هناك، فمالت، الفيل صاحب دليل كان لأنه يرجم، وفره أبورغال فيه مات 
١٠ ٦ ١ ه/ الباليان معجم ينظرت شرنا، كيلا عشرين قرابة 

٦٠ ٠ / ١ هشام ابن سترم ومنها* المصائر، من كثير ي والبيتان 
ندأ.جموساق حن، ؤإمناله ، ٦٥ص الميرة ل إسمحاق بن محمد رواه )٥، 





افد%ينول آمنه دصع عند جرئ ثا ذم في الحائي الباب 
٣٣٧^^؛لء5ةهلأ$ء2عأسلءمجبو 

الحائيالباب 
هاممه رثوو آمنه وصع عند جزئ ما كر ذم 

المطئر،محمد بن محمد أبومند أح؛توا دال1 محئد، بن الحنر مند أثأنا — ٨٢
قال:طدامائينأسقاو:ماَل:

I،juابزلهينه، حدس! ت قال يكنر، بن يحص حدينا قال! أبوالزساع، حدس_ا 
عطاءعن حدثه اثه إترامم، بن عبد بن نعد عن عريه، ؛ى عنارْ حدش 

ابزيناوت

ورأ،وصنته وته لمدرأسث قانئ: س، اممه رئ—ول أم وف يب آمنه من 
.٢١١رأيتها حش الشام مصور له أص1ءث 

عمروحدساأخمدبن ت قال أحمد، بن _^lo وحدJنا أبومحم! مال —  ٨٣
]بنحديثايعقوب قال! مئصوو، محمدبن حدسا قال; المكؤ، الحلال 
عبدايفأحبرنح، ئال• عمزاذ، بن ع1دالعزيز حدثني قال! الزهري، محمد 

أُىئن محال عن ١^،، ئويد ر عن ئ_لبمالرآأ، أبي بن محال[ ابن 
قال!الناص، 

تقالت، الثحاض، لما الص. أم مّه انهاحضرت أمي، حدثبي 
حتخوصنت، محتما عاي، يمعن دأتت حص الثجوآثدر، يجتنت، 

إيراممبن عبيد بن عيد موفيه صعيف، وهو لهيعة بن عبداش ه فيصعق، إساده )١( 
بنسليمان عن دكتوراه( —رالة  ١٣٢اليوة)دلائل ق أبونحتم رواه يعرف، لا مجهول 

به.نعيم أبي عن نقلا  ٥٣الأسملع؛/ امظع ق المقريزي وذكره به، الطثراق أحمد 
العوام•بن الزمحر آل مولى عدالرحمن بن الفرج بن ردح هوت وأبوالرنباع 

اش،رحمه الممنفا من مهل الأن علن يدل مما الأصول من قهل حمالمعمومحين بين ما ( ر٢ 
الكسر.الطراز معجم ومن نعيم، لأبي البوة دلائل من واسدركه 



٢•أرئإيثورا؛ لا جعلئ حى والدار، لهالسئ منهاثورأصاء 
حيكاأت\ييأأننئال؛ جنمر، محمدنن وحدساعمربن ت ابومح، يال " ٨٤

ئال:خدكاأظينسينامحينشَ، اثي،ئاو:خدكا
بنعبدالرحمن نن حميد ص الرمري، عن أيه، عى الرمري، ع4بارمح 

ثاو:عزف،ءنأويه، 

ثدي،عش ويع هالت: ^^١، ويدن عوف: ست ثاء الئ_أش حييتي 
رثك.رحمك ت قاتلاتقول قسمعت دا٠سهل، 

إربمصيثلزت حى والنعررب، المشرق نص ما لي قأصاء الئثاء؛ قاك 
السام.نمور 

صهسومحضة\ج
سم:قول:أينسلأ؟قال:سلأإتى

قالأممت ساري، ص ؤالظئثةؤشريرْ/ الرعب عاودني مم المعرمسر، [ ١٣]٤ 
3،،دلأموثهوا،هايزل

أبيبابن المعروف المدي الزهري عبدالعزيز بن عمدان بن ■مدالعزيز نه متروك، ناده إٌ، ١ ر 
أبويوسفالزهري عيسئ بن محمد بن يعقوب وفيه الترمذي، له روئ لهومتروك، ثابتا، 

ابنله ردظ الضعفاء(، عن والرواية الوهم محير حجرت)صدوق ابن قال وهوكما المدق، 
الصحابةمحرفة ول (، النوة)٦٧دلأتل ل أبونعتم رواه أعرفه، لم اكقفي وأبوسويد ماجه، 

به.اممراق أحمد بن ملمان عن  ٦٣٥٣٩; 
محمدعن المكي عمروالخلال بن أحمد عن ١  ٤٧/ Y ٥ الكير المعجم ل الْلراز، ورواه 

الجوازبه-منصور ابن 
^^سأ/هآ،واسريلاكالخ؟/أها،واممرافلورواه 

بنيعقوب إلئ بإستادهم ١ ١ ٠ / ١ النوة دلأتل ل واليهقي ، ١  ٨٦آ/ ٥ أيضا المجير المعجم 
به•الزهمي ءيس بن محمد 



افي.رسول آمنه وصع يند جزئ ما ذكر ثي دالبنردن الحابى الباب 
^^لء2لعءألأهءءهل2عءصو^^^.

اثسإنلأثالا/االآنثوو4ُ،صنيأئو منيعأإئ:اوضبم 
أحتزن1أروثاو! الحض، بن عاصم أحبرنا ئاوت الحافظ، ء1اوالوهاد_، أسآنا - ٨٥

أبوحوك! : Jliاوو1اذ أختي بن محتان أهJli : 1اضسنينقان، 
الخضيناواء،فاو:

منمصة مص م اوثسماء، ينظؤ!أى ركتثتؤ، جاساعش  ijjJjآمنة: ماثت 
هوجدئةإثاء، علته ئئثن مورم، وؤلدوهدهبتن تاجيا، وأهوئ الأرض، 

بمُبم4واص.

ءا؛-ه ه 

ولدهل هرص، ننشر يا محال أصح محلما ولد، جى اليهود من رجل بنكه وكاف 
لأههُ.ه1ووا: نيُلود؟ الق^ه مئب 

م،ضداثقناةسم،بجاكرات،
يجغاممهناماآثاهإ.

لجو:ولأه/ء\ممحأ.
إٌّرامحل■بتي من الثوم يهبب ت ممال محثظر^؛؛، مأحبروه، ١تهودي هلئوا 

الزهري،عيدالعزيز بن محمد وفيه يالكدب، وهومتهم ملمة بن الضر فيه مروك، إسناده ( ١ ) 
أعرفلم احمد وولده الحديث(، )منكر ت ١  ٦٧/ ١ الكبير التاريخ ق البخاري قال وهوكما 

به.جعفر بن محمد بن عمر عن )٧٧( النبوة دلائل ق نعيم أبو رواه حاله، 
به.الإسناد آ/ار؛آها (رواهانمنفواسلم 

يسيل.أي يشخب( ) وقوله• صرته، أي )صرره( وقوله• 
. y٥٧٦/ الوسيط العجم ق كما الفلفر مقدار طاخ إذا البت، ظفر من لعله ت)ظغراء( قوله )٣( 
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الحديثل١،.هدا تنق وقد 

الجوهري،أبومحمد أحتزثا قال! عدالناقي، بن محمد أبوتكر أحبرئا — ٨٦
i،jiSماموف، بن أحمد حدسا ث قال حثويه، بن عمر أبو أحبرئا قاو(ت 
حدساقالت تعد، بن محمد حدسا ثاو(1 أنامه، أبي بن الحاوُث، حدسا 

عىعامر، بن ف  ١٠٥١عى قه بن مج أحبردا ئاو(ت منموو، بن تعيد 
قاJ،:رأئاةأ، 

بجاشثسشُكوثائالإأ/
 ٥.ُ عىتنمه، بن حماد حدسا قاو،ت من__لثإ، بن عماف وحدسا تعدت ابن يانا — ٨٧

اتوب،عنصكرئ;

بم،قاصئ4ُ،ئاوث،:
الثثاء>،/قظزت؛في، 

(.برقم)٥٣)ا(مدم 
عن١ ٠ ٢ / ١ الكثرئ الطبقات ق سعد ابن رواه فضالة، بن الفرج لضعف صعق إمناد0 ( ٢ ) 

٢. ٤٨/ Y المنتظم ل الصنم، تلريقه: من ورواه به، متصور بن سعيد 
٣(،٤ ٢ )٨ الجعديات ق الجعد بن وعلي ، ٤٥٨ ١٦المسند ل الطيالي أبوداود درواْ 

الباحث،بغية ق كما ند الق امة أمحأبي بن والحارمث، ، ٥٩٥ ١٣٦نل.. المق وأحمد 
آ/الم،وابنجا0فياسيحأا/هلم،واسراففيلمنحد 

يه.فضالة بن فرج إلن بإسنادهم ١ ٧ ٥ A/ اممير العجم 
لالمحئص وأبوطاعر ، T٣٨٢/ الصحابة محجم ل البغوي الجعد؛ ابن طريق من ودواء 

.٠٨٣ والجماعة؛/ المنة أهل اعمماد أصول، شرح ل واللألكاتي ، ١٢٩الئخلصيات؛/
الرام.الرمة وحمع الحجارة، من القدر ت الرمة )٣( 

به،لم مبن عفان عن ١ ٠ ٢ / ١ الك،رئ الطبقات ل سعد ابن رواه لأنقطاءه، معيق إسناده ( ٤ ) 
الإسناد.بمدا ٢  Y٤٨/ المقلم ق الصنف طريقه: من ورواء 



الم.وحوذ آمنه وصع عند ■مئ قا ذكر في الحائي ازن 

يزيدمح( عيي حيلي مال• واقي، بن عتر بن محمد وأنحريا سعدت ابى مال " ٨٨
،:محاJLعمته، ض بته، ص رئنه، بن وف بن عدافه ابن 

هجاء0عتدانمطلب، إش افوه زثوو وهب بنت، ؤJدثاآمنه ونئأ 
آمنهأل هأ-حمرْ يومه، من ووجال ولده معه الحجر، قي وهوجالس السسئ 
مدحلمنه *قان هوومن وئام عدالئطف،  SLJji^يثئ علاما، وصنتخ 

عبدالئشب،مآحدْ به، أمرث* ؤما لها، مو ^٠^١ رأيت،، ٠^١  jJnهأحتزئة؛علتها، 
أغطاْ.ما وثشتكئ يدعوار،وه، عندها ؤدام ال،كب، محآذحته 

يومئذتقال عتدانمثلس( أف ها-محبزُت، واقدت ابن مال، " ٨٩
هداالغلأ؛الءك،الآنمرا،أضس ذي اللله الخد 

انأسباك،ذيالآزكقدناثةيامحدشاممان 
ننآنذي ثئ مى أعيده حت__ىأزاهساوخاكسان 

لاّاب[رى الننان/ مذحاسدمصطرمت، 
٠٠٠

جيمهاعجن؛ منرورآ، تا محتوناممه رمول ولد النثاست ومال 
قداثئل.

والهلهارة.العفة عن كناية وذلك الكم، وهوأصل ردن، جمع الأرداف ( ١ ) 
به،الواقدي عمر بن محمد عن ١ ٠ ٣ / ١ الكثرئ الطقات ق معد ابن رواْ صعق، إسناده ( ٢ ) 

•٢ ٤ ٩ لإ/ المنتظم ق والصنمر ، v٨٢/ دمشق تاريخ ق عساكر ابن ؤلريقه؛ من ورواه 
دلائل3، التهمي من ورواه فذكره، قال: ٤ ٥ ص المرة j إسحاق بن مجمد ورواه 
١١١ا/الموة 
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ساشأن،ثكالوُئو.ثئَل:وئوم؟لأني ي نخش 
ثئادال: عوف، بن همداوحض حدث من الدثا أبي بن أبوبكر وووئ 

الغجونجبل وش محزرال أبى عش الجس هممت اض. رئول، ئلد 
عليه:الدي ممال تايهارآ،، قزيش فيه تل وكائت ^؛، ٠١١ي1صاله الذي 

داحدْالناس من أش ولدلم، ولا أجبت الناس من أش ما مأمم 
اج—دْم—المائ__ل لزم مجنبه مقفر دان رهريه ولدت كما 
وال-دْوأتزم مولود يأكرم ذ\ لوتامية حتر ولدت وثد 

ومال

مضيبفعل الأم وميزوا ثنلطوا لا التطحاء ساكني يا 

البديوعند الأمر عابر محي، بركم من وهرة محي إف 
بقيأومن الناس في مض يتى ا لثمهايوا ثكم واحدْ 

ناجتةبذئزفاة؛_ا

أولأنه يقال: الكعبة، عالئ المطل وهوالجيل ~ الموحدة وفح القاف، بفم ~ أبوقييس )١( 
الأرم،•علئ تحالئ اف رصعه جل 
بناما(،قريش فيه تئد وكانت، المقثرة بأصاله الدنان)الذي أبي ابن كتاب، وق الأصول، ق )مآ(كدا 

يناتبا.تثد كانت، أبا عنها يعرف لا قريشا فإن خطأ، وهو 
الفثاالجوهري،ين حاتم حدثنا فقال: الجنان)٧٧(، هواتف، كتاب، الدنياق أبي ابن )ّآ(رواه 

بنمحمد عمه عن عمران، بن عبدالعزيز أبي حدتي الزهري، عبدالعزيز بن سليمان حدتني 
تال:...عوف عبدالرحمزبن عن عوف، بن عيدالرحمن عمربن عن عنأبيه، عبدالعزيز، 

الإسناد.هدا على تكالمنا أن وسيق يصح، لا مترولث إستاد وهذا فيكره، 



ثنروأمحدثدلأديب دالمئروذو اكايي الناب 

ؤالعشزونىالثاني الباب 
م٠حتونcل١،منووأ لأدته وق 

منزورلولد أُة مله الحديث ق د'Sنتا هد 

أحبرتات مال الخطيب، أحبرئاأبوبكر والأ المزاز، أبومتصور أحتزو_ا ~ ٩ ٠ 
بنمحمد حدساأبوبكر هالأ حتنويه، بن عندالاه بن محمد بن الحث_ن 

حدساهال! المزج، ين أحمد بن محمد أبويكر حييني سلم، بن عمن 
صعثد، بن يوص ص هشيم، حدسا هاو،ت المصصؤ، محئد بن ث_هيال 

قال*انس، عن المحسن، 

•ص حدؤ أحق ير ينم محتويا، يلدن اني ^٠?؛؛، من افن.ت رئول هال 
أي؛رورا ومالختان، مقعلؤع أي; مختونا )هعص ; ٣٨٨م/ والنهاية البداية ق كير ابن قال )١( 

أمه(.بطن من المرة مقهلؤع 
 ٢( C ميزانق كما يالكدب متهم وهو المصيصي، الفزاري محمد بن نيان مفيه متروك، إسناده

الخنسعيد أبي عن  ١٧٩/ Y بغداد تاؤخ ق أبويكرالخطيب، رواه ، ١  X٧٢/ سدال الاعت
غريونس عن مال( فيما يروه )لم وئال،; به، الأصبهان نويه حبن عبا.اش بن محمد ابن 

،٤١٣ ١٢دمشق تاريخ ل عساكر ابن طريقه; من ورواه محماو(، بن مميان يه وتفرد هشيم، 
.١ ٦ ٥ / ١ المتناهية الخلل ق والمتف، 

بكرأبي عن ١ ٤ ٥ Y/ الصغير العجم وق ، ١  ٨٨ ١٦الأوسط• العجم ق الهلمزاق ورواه 
به.بأبلة ١لؤحب، الأبلي الفرج بن أحمد بن محمد 
.١١٠٩والفترق٢/ المتفق ق البغدادي الخهلب الطبراق; طريق من ورواه 
دمشقj(تارخ عساكر وابن (، ٩١النوة)دلائل ول، ، ٢٤م الأولياء حلية ق أبونعيم ورواه 

صالأبلي، محمد بن نوح بإسنادهمإلئ  ٢٣٣ه/ المختارة ق القدسي والضياء ٤، ١ ٤ م 
به.هشيم عن عرفة، بن الخن 

-وهوالجارود ابن سرقه وقل حال، يجهل من بعض فيه إناد )وهدا عساكر; ابن وقال، 
عرفة(.بن الخمن عن فرواه كداب- 

حديثناعرفة بن الخن عن )روئ ; ٢٧٩نوح؛/ترحمة ق الاعتدال ميزان ق الذهبي وقال 
شبهموصوع(.



^^s_»ssss_s»asi»«؛»

٠٠.

واحرجصدره، س حى الش1طان، حظ من المن_، مطهر يولد قيمثم ت يل هإل 
ئك؟

أ0الناده جزت الدي التطهيري_ن أذوو أجمئ تحائ، ئس ٥١لأل عقل؛ ابى ناو 
محاظهزآثارالتجميل،،— IJl^i—وهووأظهزأسنمهنا والعثتيب، المائلة معلمة 

الزنىلا/بمَبابمةفييداث،

موضوعا(.أفلته حديثا )فيكر ٧؛ ٠ ٢ y/ المغني ق ترجمته ق ~ودال 
(١١)الني حلق ق الجتاق عبدافه ين محمل. أيويكر رواه عائشة، حديث من شاهل. وله 

منهالمتاحر لماعه ومتاكير أفراد عيدالرراق عن روئ الديري، إيراهيم ين إسحاق وفيه 
يعدماصيك1قّيرنمابم"اا/يا؛.

ومولدالير ل الاثار جاهع ل الدين ناصر ابن الإمام عميل• ابن وجواب الصنف كلام انقل 
الخارمأ/ه\اآ.

وحكمةإيمانح قلبه يمتلئ أن علن القدرة مع فليه شق ق )الحكمة ت جمرة أبي ابن نال 
معهأمن ما تأثره؛AU؛، وعدم بهلنه بشق برؤية أعملي لأنه اليقين، قوة ل الزيادة ثق، بغير 

نقلهومقالأ...( حالأ، وأعلاهم الماس، أشجع كان فلذللئ، المائية، المخاوف يع مجس 
.Y-1/Uص بن الخافظ 



شسوو!/لأياكاثسوذنيذرصث س

ؤالعشئول\ذيج1( الباب 
ولادتهلبمه 'كائغ ام الحزادث كر ذم 

ظ\فَ\جيأبوالمابم هاو:الخاط، اتجارك بن همدالنئادv أثمحا - ١٩ 
داوسبن تحثي أبو١^ أ-نينا هال: النلأف، ههد ن محثد بن علق ا؛ن 

أحبردامحال؛ ينأحمدينأمحاَد؛س، على أبوالحض ^^١ يال؛ العووي، 
١^^١•أبى بى بكر أبو 

ئاوت١^، بن أبوالصسن أ-نينا ماوت الثاء، بن الصن بى وأثمحابمي 
[١٣٥]ئلآف،هال:نياأبو 

•حاوساهاث!ُ: :>!^،، ٠١١المموف؛ا؛ن نعيد، محمدين بن الصسى ع1داض 

حدثىثال: التجلي، عنراف ئ حيكابملي ض•' الطامحق، حزبح بن علي 
—هال:منة ومادة حمسوف له —وأتت أبيه عى هاني، بن محزوم 

وحندتناوهر"آآ، بميرْ وعاصسغ ئزاه_هرى، عشزة أرع مئه وتمطش 
العظيم siJUUJlببيت بعضهم وفسره العالي، العظيم البناء والإيوان ارتعد، أى )ارتجس( فوله! ( ١ ) 

وهوالساساتيون، الملوك بناها التي القصور أحل البناء هدا وكان وزرائه، •ع المعدلجلوسه 
باك،أوسالخان المداتن مئ تبلدة ق اليوم، إلى قائمتا بعضه مازال المراق ل مشهور بناء 

هداأن إلئ نشير الفانية باب ومن كيلا، ( ٤ ٠ ) قرابة عنها تبعد بعداد، مدينة جنوب نقح 
التوم'إلى ظامحرا مازال فيه، شرخ ظهور إلى أدئ بالإيوان حصل الذي الأنجاس 

البناء.من الشرف المرصع وهو شرافات، وجمعها الشرفة، يقال الشرافة )٢( 
عنتصفل نح مدينة ساكنة— فهاء مفتوحة، واو الألف وبعد مهملة، بسين ~ )ساوه( ت فول )٣( 

وفتلوا٦(،  ١٧)ستة المغول حربها وقد طهران، اليوم هي التي والري همذان بين المسافة 
قالحموي ياقوت فال كدا الخدكررة، البحيرة تقع المدينة هازه جهة وعلى فيها، من كل 

قالسماوة مجديتة غرب نح اؤه مبحيرة تسمى بحيرة هناك ولكن ، ١٧٩؟إ البلدان معجم 
هيهده هل أدري فلا اليوم، إلى قائمة زالت وما المراق، بجنوب المثلى محافظة مركز 



j%'كأن اوئنثأان وش 
بلائها.في ذفدئ دجله، ممنث، حى ، ٢٢١مودحتلأعناتاصعابا 

بم5تملا انه زأئ م سجتا، هئثه فتصثز رأئ، ما أئرعة كنرئ أصبح ملما 
ذلكصمحامحسم

Ij،_Pi-Ju ،^ داو،تع1دْ اجتمعوا قشا إثه، وجنتهم شرم0، عش وقنن

اكك.إث٠أنثنيناداأوا:لأ، 
iازدائءئاإرئي.

وقصالل؛لة، هدم قدرأنترقي ~ افأ'الثللث، أصانخ — وأئا الئوبدان! قمال 
مولدان؟•ظ هدا ثكو0 ثيء أي مثال؛ الإبو، هي عليه 
عندالتزيته.ث؛كووامن حادث قماو 

سائوكإشصئناكرر،ومحا
^بم>لخابماوئآنمممحهُ.

ياقوت.ذكرها الي أم الخر ل قصا.ت 
وذهب.مازها غار أو نقصت، أي )غاصت،( ومعىت 

حمرها.يطفأ ولم لهبها مكن الميم" ويكسر يالت«ءريكأ، )حموت( ت (قوله )١ 
أوالمقضهوالقاصي المرحدة" الباf وتمر واوماتمة، ثم الميم، —بضم )الوبالان( (نول<ت ر٢ 

ال١رانينوعماحلاف الخرب، إلئ النر،ة الخيل هي — الين يكر )خيلاعرايا، وموله• 
عجميين.كانا ما 

دونالقوم على المممدم ^٤ ٧١وهوالفارس الزاي- مرزبان-بمم جمع لوٌرا5ءذه، )٣(^^ 
الاوارث،ب

الفرس.نل هن الخرب ماللتج س لكل لقب، والنعمان الرب، ، iJUlالمنير.بن (الغمان )٤ 



ولآئ;يثلث كانت ام ^ ١٣ذرى دامح0 اكالث التاب 
ض2؛!اءءدءءءعء»ءءصوأت،.

.٢١١النثاني مله بن ل حي عنروبن بن عبمالثسج 

ىjثلإبيئلثاو؛ج 
و4.ثنلئة بثن Jإلأأحثزيك علم، منة عندي ُكاذ فإذ الملك، 
يماوالشام، نثاوف تنقن لي، عندحال ذلك علم ممال،ت زأئ، بما هأحبرْ 

نطيح.إئ1 

بجزائه.وامحتي عنة، ، ^j2عما د١نألئ قأته ^ ١٥
عشأنش وقي. تطح، عر قدم حتى راحلته، عإل>المس؛ح هركث، 

ه،،آظتيواسم:قول:
أمقائدازمدهشأئاكن١،،أصأأم:ثغمصاكن 

أئاكشتخاضشمتثنرْ،اظصلمحأتي،َسنِس د:
ابنلص الحيرْ، أمل من الجاهلية ل المعمرين من ثاعرا نصرانيا كان هذ>ا عبدالمح )١( 

ينخالد وصالح ولمينم، الإملأم فأدرك ؤلويلأ عبدالمح وعمر معليح، الكاهن أخت 
.٠٣٦ / TUساكر علأبن دمثز تاؤيخ يتفلرت ١^٠، علن الوليد 

ناربءنىالوُت.)آ(قوله:)أثض(أى 
جوابح-يرجع لم أي )يحر، قول■' ، ٣١

غطارفة.قوم من رجل يهالا الميل، الغطريف، اليمن( )ضلريف قوله؛ ( ٤ ) 
إذاوفوز الرجل فاز يقالا واحل، ومعناهما )فاز( ت يعضهم ورواه مات، أي فاد( )أم ت ونوله 
مهلكة.لأما المفازة وسمميمت، مات، 

نبض.معناه )فازلم( وقوله: 
لهعرضن الموت أن يريد الموت، والعنزت غاية، إلئ ثاق اوالالثسرشأوالعنن( وقوله؛ 

عرض.أي أمر لي عن يقال: فقبضه، 
الحاكم.الفاصل: فاصل( )يا قوله: )٥( 

عزمقاو حاجة ه نفإذاحاءول خطة ه رأسحاءوق يقال الأمر، —يالضم— )الخهلة( وقوله: 
دارمه.~حتى يفصاله ولكنه به يعبا لا فإنه له يهتدي لا مشكل أمر به نزل فإذا عليها، 





اكاِكثاسثوننيذمصثازب 
٣٤٩^^هأ»ءءص؛ءءععهء؛صهءءصو 

هؤما وثل عدد عاق وملكات ملوك منهم بملك ناما، لنت—طح 
ات.ات 

نأهضسحها/

[٠٢٠٣٠]• وهويقول/ رحله، إر عيدالميسبح قار 
شةنهاِكصمثث

الدمأتيثئهار>صئإزذا 

الآطالمه١صيئل٤،يهابمربماوهتا]٥^^١ 

ْ،وناب—ور ونابور، والئرمرائ، وأحودة بجرام، أحوالصرح بجم 
سئودوقهجورزأهدأقل، أن والازأزلأذم،صسوا 

عازه.نقص أي وععئ)غاض( 
مات.أى )نضئ( قوله: )١( 
والاجتهاد.الجد عن هنا وكنى التشمير، الشديد هو )شمير( ت قوله )٢( 
حالاتذو الدهر أن وأراد دهور، جمع الدهارير دهارير( أمحلوار الدهر ذا )فإن ت قوله )٣( 

وشر.ختر س وتصاريف 
ؤيكسرها.الفرائس يفرّس الذي الشديد وهو مهصر، جمع رالمهاصيرآ قوله' آ ٤ ) 

عال.بناء وكل القصر، أي اإصاد~ ~شح )الصرح( ت قوله )٥( 
أكابرلبعض اسم وهو ّ مصموئ ميم ثم اكنة، مراء تم الهاء، بصم )الهرموزان( ت وقوله 

الفرص•
وهولاالثعر، لمروره منون مرفؤع الأولئ وابور الملك، هوابن ابور( وقوله؛)وّ

والعجمة.للعالمية يتصرف 
وأهواوهموطائعهم آدم، آباءهم لأن نى، ثأمهات من أي؛ علات( ه؛)أولأت قول)٦( 

مختلفة.وأغراصهم 



^^ل»لءأءلصلءصهها

و٠ئصوJل١،ثحموظ بالثتب قداك يسسا رأوا أ0 لما والأم تنوئم 
مخذوورىوالشر متع فادحتر داتخ؛رداكرصوظنض^ن 

ينلكأل إر ساو؛ نطح، بثوو أح؛رْ كنرئ عش عثالنسح يدم يلثا 
ثثأوك،اثامنبي،سبمإظنةأنغجم، 

عماذ•تن محاق حلاهؤ آخر إر 

لإ،وإ:كنمهيمولآضإلآ
الثوب،يطوئ كنا ريوته إلئ وجثه من يطوئ وكال والكمن، الجنجنة 

تمح،وكالسلشنخملُ

أعطفبعض علئ بضهم الأم بني لأن يعص، علئ يعضهم يعطف أي ينوالأم( ألهمم قلله• ، ١١
الخال.الأب،)اكب( أولاد من 

مجاز.وهذا حبل، ق مجموعان أي هوالخبل، والراء" القاف، يفح فرن( رل )'اآ(ةولهت 
ثالنة•أد حنب من اللخم عليه يحمل شيء كل —يفتحيزن )الوصم( )'ا(قوله: 

رواهوالخبرلابمح، لايعرفان، مجهولان عمران بن ؤيعلئ ومخزوم متروك، (إمنادْ )٤ 
به.الإمناد بمدا ٢ ٤ ٩ ا/ المتظم j المش، 

أعلامكتاب ق نتيثة وابن ، ٤٦الأثار٢! جاُع ف، كما الجوة دلائل 3، الدنيا أبي ابن ورواه 
والخراتطيقهواتئى١،  ٦٦/ Y قالتاريخ والطري —مختلوؤل(، ١ الورقة)٠ رمحولاف، 

(،البوة)٢٨دلائل ل وأبونمم ، ٦ ٢ ٤ / ١ الخدين، غريب ل والخطابي ، ٠٦ص الجنان 
الختاتيارّتاق الختائي وأبوالقاّم ٧(، ب،)* العجائفنون كتاب ق الشاش عين. وأبوم

٣٦١/٣٧،وابنساكرjضدص١٢٦/١ية
به-حرب بن ص إمحا بإسنادهم 

لسيدالماس وابن ، ٢١٩/ UYدمشق تاييخ j عساكر ابن الخراتطي: طريق من ورواه 
ءيونالأثرا/ه'ا.



ثj الحوادث أمهات ذم في دالبنردذ الرابع الباب 

والعشزولالرابع الباب 
ث.j الحواوث ض؛كرأمهات 

وقصهالإيوان، ائثماى منلد0ث مى الأوش الثنه ق الحواديث، أءظ»إ مس و كله 
جبله.ويوم الفيل، 

الله.،زثوو ولد عام وكاو جبله، يوم العزلسا آيايت، أعظم ت ٢١أبوعبيد٥لمال 
ذض•دبياف عد وعس لعام وكال 

قالالثصتي>ى:نئن 

<شذنايجابJوذتاق١٣دثنأئاةالآذئظث،بمابما 
عنه.يغن ملم بمكه محولج شديد، رمد أصابه موودْ من سع منة وق ءو 

،.الآpين١٤يعالج راما عكاظ ئاحية ق إل لعبداثلف• مبثل 
ينمطأن حاف حى ديزة به فرلرل، بمجبه، هلم معلى، وديرْ مناياه، إليه مركب 

الصانيف،صاحب البحر، العلامة الإمام النحوي، البصري المثنى معمربن أبوعبيدة (هوت )١ 
.٤ ٤ ٥ ه/ الملأء أعلام مير تثلر: ٢(، ١ )٠ منة توق 

(،٤٠٦)منة تول الشاعر، الحسيني موسى بن الحين بن محمد أبوالحز هوت (الرصي )٢ 
أءلأ"مير حمق الذهبي وصفه والذي المرتقي، لأحيه ونل اللاغة، نج محاب جامع وهو 

لذلكؤ،ولاأمحانيد هه، اطه رصي علي الإمام إلن ألفاظه )المشوبة بقوله؛  ٥٨٩/ ١ ٧ البلاء 
أيندلكن بما، الملمح، من الإمام ا حاثموضوعات فيه ولكن حق، وفيه باطل، وبعضها 

النصف،؟!(.

معزوآإلي؟/آم؟، ليصتف، المنتظم ل والست، وهوالهم، نصل جمع )'؟(قوله؛)مناصلها( 
•آخر موضع مح، أجده ولم الرضي الشريف، 

أسواقأشهر من بمرق— ولا وهويصرفؤ الكاف،، ، وتحقيقالمهملة، العين (عكاظ—بضم )٤ 
اليوم.إلى ماثالة آثار0 زالت، وما العنائف،، من بالقرب ؤيغ الرب، 



^^ءءأ»هع؛إءأ»لأءءلإءل»ا

مادرأ.نحرج علته، 
لمإليك أخثغ ولولم الأم، _،، بؤ الغلام ندا إة ندالنف، ثا قال: 

الكتايت،.أنل بمص لايئتاثه واحثظوه، به ئارجغ ^^،، علي 
به.بمالج ما وأعطاْ عالجة، ثم 

يرام*ْس وكل ثومه، ئلويت، ؤ، الخحبه له اممه وألمي 
كنزئومات أبوطالب، وكملة عدالمشب، مات مولدْ مى ثمان تك ق و# 

ئرمر•اننه ويلي انوثرواف، 

الفجارالأول.كاف مولده عفرمن تنه ق و٠ 

نحلفيه بواد يثروا الرثير، عمه نع تفر ق حرج تته عفره بصع له أثث، لما ث٠ 
أناأكفيكئوه،ه؛ اممه رثول، ئمال، الأوءماء1، ثارادوا يجتار، من يمع الإبل من 

يرك،بمالأَزضبمرا،،ووض
عنه.خش م الوادي، حاور/ حى سار وزكه، بجره ؛! ١٣٦]

افهرثول ممال ئومموا، يتدمق، ماء مملوء بواد مروا تمرهم من رجعوا ثلما 
وصلواإلئنلما الثاء، عزوجل افة نأيتس وانج—وه، اثحته ثم انجوف، 

شأنتارآ/العلأم لهدا إ0 الناست ممال، يدللث،، د٠حثدوا مكه 
اطورنول ثكا0 حوله، يجلنوف وبنوه الكنبة ظل 3، يحببالمطلّبا يمرتى كاف و٠ 

سلخهم.^؛،-٠؛ الجمل برك العير، صير م ت)يكلكة( قوله )١( 
ابناينن1صرانمصفييالآىرم/أهموىل:)ذمْ 

معتمد.إساد الخ^رJن لهذين وليس الوفا(، كتاب 3، الموك حوادث ل الجوزتم( 



Mث ل الحوادث أمهات محي؛م دالبنردن الرائع ال؛اب 
م0مءءأ$1ء»هه؛ءصل1ععص> 

ئممص/وموة،ئوو:
نني،مافإلوَُثأا.اض 

الأحئ.الفجاؤ لكف مولدْ من عثرة أرح شنه ل و٠ 
عكاظ.سوق مامت مولدْ من عثرْ حمس تنه ق و٠ 

أبروثر•ابمئ ويلي كنرئ، بى هرمر هلك مونمْ مذ عشرْ تنع تنه ل و* 
الفضول.حلف كا0 مولدْ من بئرين تنه ل و٠ 

وبتت.الكنثة هدمت مؤيده من ويلاثين حس حؤ ل و٠ 

^۶•مجاءه نيء، تنه لةأرتعول نثذ متما 
يالثهب.الشتاطين رمت مبعثه من يوما بئرين بمن و٠ 

٤•يؤمرآحس بما آصج ؤ ئزوت ثم منين، ثلاث بالنبوة انئتر و٠ 
[.٩٤]الحجر: 

أصحاة.وآدوا مادوْ آلهتهم، تب حص عليه، ئتكر لا يريثن وكائت، 
الصثة.إلئ بالهجرة النبوة من حمسى تنة ق أصحابه أمر م٠ 

،.النبوة١٢من تع تك ل يخاُث، ومعة كاثش و٠ 

ايام.بثلاثة بخده حديجة وماتت أبوءتالسا، مات النبوة من عئر تنة ل و٠ 

ستلئأي )جمر( ؛ (٠^٠١٠)١ 
الأوسمن حرب يه الموية، من العين—وهوموضع ونتح الموحدة، —بفم _ااث، )آ(بع

المدينةاش.ق رمول مقدم نيل وكانت، الخزؤج، على للأوس غيها الغلبة كانت، والخزرج، 
نين•؛خمر(ّ



^^ءءلسءل2لصءهأص1سءءأأ»

المائل•عش ئمتة بمرص حرخ عئرْ إحدئ سه ل و* 
المعراج.كاف عئن0 اقي سؤ ل و٠ 
العمة.ق الأنصار بابمة عنزة ثلاث نك ق و٠ 

المهاجرينمحن ومحهاآحى الثاي، إلى حرج الهجرة مز مذ الأولى الثتؤ ل و* 
واهار.

وكاثشؤأ2تةكظ\ئآ  cJ_jالكع؛ه، ]لئ الة1له حولت انتض نق ق و٠ 
أخي..لكت.^١؛ وفيالثقاكاكة 

يزيظه.وبى الحئدق، عروه لكنغ الرابمؤ ل و٠ 

الئع1ع.دان •كزاه الحامثة ق و٠ 

الحاو.يتج.وصلح ، ٢١١ولالعاببم[ لأصال، بى عراة السائمة ق و٠ 
حتز.ما0 الث.ابنة ق و٠ 

المنح.عزاة ، ijis■الثابك ق و* 
تبوكعزوة كائن اكامعة ق و٠ 

ام.•وسول العابرة"تمج ل و٠ 

:تور عئرْ الحاديه ل و٠ 

والدةنسخة)مكتة عن والتمويب ومومحلآ، ت)وأتعابه(، المخ بعض ول الأصل، ل اء ج( 
والراء—القاف —بفتح وزد ئزد، بدئ أيضا الغزوة هلْ وتعرف المعاير، ومن اللْلان(، 

كيلا.( قرابة)٥٣عالئ المدينة، مرقى شمال، وادي)التقمى( باعلى أصول وهوجبل 



تمغئد.ي ذرآنثاء م سوو الغامز اتاب 

اصواي1ئو)■اداب 
.محمد ئسا أنماء ذؤر فى 

ق1د\لث->ضأبوالحس أ-حترثإ ماوت الئجزي، ■مثى ن ع1دالأول أح؛ردا —  ٩٢
أحثيبن ع1داف أحترئاأبومحمد ت مال الداودي، المظمر بن محمد ابن 
محمدحدثتاأبوء1داش ت مال أعس، بن يوسف، بن احمد بن حمويه ابن 

البحاوي،إن_ماعيل بن محمد حدسا ت م—ال المزبري، مطر بن يوسم، ابن 

عنمالك، عن مغن، حييتي ظ•' ، ٢١١الئندوء بمن 
مال؛أمحه، عن تحم، بن جثثر بن شحمد عن شهاُب، ابن 
الديالماحي وأنا وأحمد، أئامحمد، أسماء حمنثة لي س؛ اض رشول مال 

بمثمحضسص،دمحا
النام،ص.

تا"آبعلي بن الحس احبرنا مال،ت ، الحصين/ بن شحمي اقوبن مة أحثرنا ~  ٩٣
مالاتأحمد، بن عداف حدثتا داو،ت حعثر، بن أحرناأحمد مال! التميمي، 

تحلمم،بن جبتر بن شحمد ض الرهرى، عن تناف، حدتنا مال: أبى، حدثني 
ئزل:

عصبن ومس الصحيح، س والصوب الأصول، جميع س قط حمالمعقوفتين بين ا م( ١ ) 
(.١ )٨٩ محنه توؤ، فقد البخاري، يدركه لم القزاز 

.حلفة يحشرون أي ( ٢ ر 
قالمصنف ءلريقهت من ورواه به، الحزام—ي المنير بن إبراهيم عن ( ٣٥٣٢)البخاري )م(رواه 

صفةالصفوة)ما(.
يه.عيينة بن محنيان إلئ داسسناد0 ( ٠٢٨٤ ) والترمذي (، ٢٣٥)٤ الم مورواه 



هسومحأظومحالخاشثاكى
المائي.وأنا اثكمز، ئ بمحى الإي الثاحي وأنا قدمي، على الناس بمشر 

١^^^^١١.،

أ>خاث.

بنعاص، عس حدساأبوتكر، (.' Jllعامر، بن وحدساأنوي أحمد! مال — ٩ ٤ 
-محدبمه:عن زائل، عنأبي بجيله، 

التويه،وثى الرحمة، ونى وأخمد، محمد، آنا اله.يقولت سمعت،رثول، 
الملأح،لأا،.وثبي والمسي، والحاشئ، 

عمروبنعى المنعودي، حدسا دال1 هاروف، بن ^bJ وحدسا أحمدت محال  ٣٩٥
قال؛موثئ، أبي عن محدْ، أبى عن مرة، 

قاو:ثمنهامال؛نحمظ، منهاماحفظنا، أسماء، منه اف. لتارثول، نمئ 
اكلأحمل٤،.وئ ١^، وئ والخاثث، ،، والئق٠ي١٣وأخذ، ثمكئد، محا 

يه.عيينة ين سفيان عن ٢  ٩٣/ yuالمسند ق أحمد رواه صحيح، (إستاده )١ 
يه.عامر بن أمحوي عن  ٤٣٦/ ٣٨المني ق أحمد رواه صحح، ؤلإ(إّناده 
يه.شاذان عامر ين أمحوي إلى يامحناده  U٢٩٤/ المني ق اليزار ورواه 
،٦٣١١/ الصنف ق شيبة أبي وابن ، ١ ٠ ٤ / ١ الكبرئ الطبقات ق محعد ابن ورواه 

لجمان وابن ٣، / ١ والأسماء الكي ق والدولأيي ، ١ ٠ / ١ الأوسط التاؤخ ل والخاري 
يه.ميلة بن عاصم إلئ بإستادهم ٢ ٢ ١ / ١ ٤ المحح 

نتيربعدم ليس الذي ومعناه المشيئة— الفاء ر وكالقاف، وشح الميم، م —بفالمقفى )٣( 
١٥ ٩ / ا والرشاد الهدئ سل كذال الأسياء، من قبله اثارمن المتع ونل؛ كالعاف، 

به.هارون ين يزيد عن  Y٢٩١*؟/ ني المق أحمد رواه صحح، إسناده ( )٤ 
الكول.الهذلي عود مبن عداف بن عامر هو: وأبومحيلة 



محمد.ذكرآنتاءي م داابنرد0 الثاثس الباب 
٣٥٧^^ل2ه؛ءأأءأأعل»وهي 

بانروصةلمظ-هلا،، من ]وجاء[ عداوواح_دبن نن اثوأحمدمنمئ حدسا —  ٩٦
وحنتصأزغ تق من المحرم يابع الثبت يوم ل والمنبر، المر ثن 

عدافو،بن أحمد أحبردا مال،ت صر، أبي بن عائم أحبريا ثال• وحمجّمالإ، 
حدسأأنوعال) حينس،، نن حدسايوش مال! جنمر، بن ع1داف أحترثا ه—الت 
أبيعن عتثدة، أبي عن صْ، عمرونن عن المنعودي، حدثنا ئال؛ داود، 

ثاوتموتى، 

أنامحمد،يمال؛ منهاماحفظثا، أنماء، منه اف. لنارسول تثى 
وئييالئويؤ، دُثي دانكابر، والقمم، وأحمد، 

امد؛إخنسمسإ.

احترمايال! منعده، بن أحثرماإنماعيل ت محال أحمد، بن أحترماإسماعيل —  ٩٧
ننيحص حدسا •' يال، عدي، ين أحمد أبو أحبرئا ت ل ها يوسف،، بن حمزة 

ئال؛مثصل، نن عدالؤحثن نن اأحمد حدمنئال! ثاجيه، بن عبدالرحم—ن 
المككدر،نن محمد عن الثابث، أحمد حدمتا 3ال1 الطنانفش، عثمان حدمنا 

ئال:جابر، عن 

الإمحلأمتاريخ ومها ادر، المص—من والتصويب حطا وهو ت)الخلاء( الأصول ل (حاء )١ 

بنعداه بن مدالرحمن عن ( ٤٩٤ني)المل الطيالي أبوداود رواه صحح، (إمستاده )٢ 
به.المسعودي الكول مسعود بن مداش بن عتبة 

وابن٢، ١ ٨ /  ١٣المسند j وأبويعلن ، ٤ ٠ A/ المد j والزار ( ٢٣٥)٥ مسلم ورواه 
به•صء عمروبن عن الأعمش إلى بإسنادهم ٢ ٢ ٠ / ١ ٤ انمحح j حان 

وأحمدالرحى، الأصبهاف اش •صد بن محمد بن غانم القاسم أبو هو: نمر أبي بن م غان
فارسأحمدبن حعفرين بن عيداض أبومحمّد وشيخه: أبونعيم، الحافظ هو: عبداض ابن 

الأصهاف•



انميوفيها عليها ولأجلس ماينْ، على طننأم أطعم ما اقو.I رئول مال 
'كوينممرشأا،•إلآءئئوا

أظامحضبيمح،صمحيند- ٩٨
مال:طاو_،، 

محمد،انئة رجل يهم مشورة في قط موم اجثئغ ما اف.ت رئول قاو 
لهمتارك إلألم مشوييهم، محي يذجلوْ لم 

محمد،انمات وعشرين ؛لاثه ليتناأف اللُوي• مارس بن ويكرأبوالحسم 
التوتة،وبئ الرحمة، ويي والمثمي، والعام،، والحاشر، والماحي، وأحمد، 

والمتوكل،والقتال، والصحوك، والنديئ، والمشئ، والشاهد، الملاحم، وبى 
والقم•والأمي، واللمي، ^١^^، والئنش، والحاتلم، والأمين، والماج، 

ورئاءمنبه، ناجية ابن عن  ٢٧٥/ ١ الكامل ل عدى ابن رواء لايمح، (إسادءمروك )١ 
.٤  ١٤٧/ والممريق الجمع أوهام موصح ل البغدادي الخطيب طريقه؛ 

وأحمدمحفوظين، ليسا الحديثان بعده؛)وهذان والحديث الحديث هذا عن عدى ابن تال، 
كانيقول،؛ أياعروبة وسمعت، سالمة، بن الوليد عنه يروى الذي كنانة، ابن هذاهوُ الشامي 

الشاميين،j الجزريينكمة وهوj مجهولينوءممْعجانبإ، الطرائمي،يروتم،عن عثمان 
المتناهيةالعلل ق ، المصنفوقال، ءجادت،ا، وعنده مجهولين عن يروي أيضا بقية لأن 

ابنقال، مجهولين، عن ؤيروي ءجائّثإ عنده الطراتفي وعثمان أبوعروبة ت)نال، ١ ٦ ٩ / ١ 
الحديث،هذا علن ١ ٢ ٩ / ١ الأءتدال، ميزان ل الذمي الاحتجاج؛ه(،وةالا يجوز لا حان؛ 

مكذوبة(.أحاديث، )وهذه ؛ ؛*l-oوالحديث، 
منورواه به، الهلراتفي عثمان إلن بإستاده  ١٢٧٠/ الكامل ل عدي ابن رواه محروك، إسناده )٢( 

به.الإسناد بمذا  ١٦٨ا/اJتتا٠ية اوصف،فيالخلل >يقه:
يمشي،تاليخ j اكر عوابن ، ٤ ٤ ٦ / ١ والتفريق الجمع أوهام موضح ل يا الخطيورواء 

عنأمية بني مولئ الهلرائفي لم مبن عبدالرحمن بن عثمان إلى بإسادهما  ١٤٣
به■الجرركا كنانة بن حفم، بن أحمد 



محمد.ثئا أنماء ذر فى والبئردذ الحامس الباب 

حلمة.وهلم قدمته، عش اثس يحثر الدي ئالحاشرت 
،.النافبم١١زكدلك الأساء، آحئ زالئس: 

\دثتوبئ.و\ذتلألجأ: 

ثكه1ا.القس ثب لكل أية ودلك الأوواة، ق اسمه والصحوك: 

المتوح•ومحْ للكمر، ومحوْ الملل، عش دمحؤ محوي إلى إئارْ الماحي؛ ومح، 
منص؛انه باسمه، أحدملمة تتسم لم أئه ثبيناس نبوة أعلأم ومن ارن قال 

[١٣٧]مح!ا،إذلم:ظوُينووضثا. 
الأستإهلوجعل الأنب؛_اء، يه وبشزت المقاJمة، م_، الكتق أنة ودلك 

وتئنومنة، قرب ثثا إلأأية الث1هه، ووئعت، فه، الدعاوئ ساع.ت، فيه مئترئ 
رمنه،وقنب بانمه قأح؛زهلم رام،، عند أمس حفرأزثئة بقربه، الكتانم، أهل 

.٢٣١وم ثلأَبمنذ قثثواأنلأَدمثلالث،، 
بإنتادْر؛،.الخد.ث، ثدا تي زقي 

ليسادوي ومعتاْ المشيئة، الفاء وكر القاف ونح المتم بفم وأنه القفي، ل القول، (تقدم )١ 
الأنبياء.من قبله من آثار المتع وقتل؛ كالعام—،، نبي بعدم 

أسماءكتابه ق ذكره الرازي زكرياالقزوبي بن فارس بن أحمد الحسين أبي الإمام (كلام ٢ ) 
قالمصنف، ه ونقالالاJهثي، ماجد الأستاذ بتحقيق وهوميؤع ا، ومعانيهافه. رمول، 

،١  ٣٨أ/ الأس—ملع إمتيع ق المقريزي المصنف،ت عن ونقله ، ١٥ص الأثر أهل فهوم تلقح 
١ّ ٨ / ١ الحفية ءل؛قاُت، ق المضية الجواهر ل الحنفي محماد بن وعيدالقادر 

—مخ0لوءل(.أ  ١٣)الورقة ق قتيبة لأبن النوة أعلام كتاب ل بنحوه النص هذ.ا )٣(حاء 
(.٢٨^))؛(تقدم 





اتنضزراثثونىذممح.

ننيزيد حدسا ئال! ابي، حدثني هاوت أحمد، بن عنداطي حدسا قاوت حشر، 
آنس!ص حمد، أح؛توا هال! هاوول، 

هالممثياأناالمايم، رحلات رجل ادئ فتيالمح، ثا0 اقو. رث—ول، أ0 
^تي،:انثوَلاف،إتحاسئلأنا.

:ىناباشي،زلأملمحلاا.
ئرئرْ•أبى وبن"^■^4 أنن، حدب بن أحرجاه 

cJtwئاو! منته،  l_J-^هال! حغثر، محمدنن وحدس_ا أحمدت نال — ١ ٠ ١ 
عداض؛نن جابر عى الجند، أبى نن نال، ص حدث قادة، 

محائأنممُسا،محامح.،
ئَوث؛ذنرص،ثلأمومحمطُ، 

أحزحاه.

الزمحر،عنأبح، هشام، خدننا قال؛ عو، انن إنناط ولحدثنا قالألحند: - ١ ٠ ٢ 
عراجابرئال،ت

اؤسدنن بمص، قلابمتن بابي، منثن—ش ارم.ت ينول قال 
ضأ^ضي١٣/قلا مج،، 

به.هارون بن يزيل عن ٢ ٤ ٩ / ١ ٩ المنل ق أحمد رواه صحيح، (إصناد0 ١ ) 
ومالم)امأامآ(ْنحمثأضبم.ورواْاوخارىصهم، 

هريرة.أبي حديث من ( ٢١٣٤)وملم (، ١١٠)البخاري ورواه 
به.جعفر ين محمد عن ٩ ٠ آ/ ٢ ني المق أحمد رواه صحتح، )؟(إسناده 
يه.سالم طريق من ( ٢ ١ )٣٣ ومسلم به، ثمة طريق من ٣( ١ ١ ٤ ) البخاري ورواه 
به.~علية ابن عن ٢  ٥٨لإ/ ٢ المسستد ق أحمد رواه حسن، )آ(إسناده 



محل:
اللميان—، نص يجتغ أف يكنه انه عنة يروي أحمد، ص \لثوايئ احتلمت رئي 

ثكزه.ثم الأنّ، عن الكثه أرد يإل محه، و. 
والإراد.الجمع ق الجملة ي كراهية عنة وروي 

جاءئامرأة أف عائثه حدث ق زوي لنا الئنلة، ق الكراهة ش عنة وروي 
الماس٠ا،ابا محمدآوكنيته سميته علآما وثدت ش اطه. زثول إلئ 

الديأوما ؟، كنص وحرم ان—مي، أحل الذي ما مماوت دلك، ثكزْ أئك ني ئذكر 
>ممح،ثاءلص؟'"'■

اممه.•رسول بمد يأتيه ولد ي عئه افة رصي يحلي ومدأجاردلك، • ملئ، 

تال!حنفر، بن أحبرياأحمد مال! الحس، أحتتjا مال! اطه، هبه دأح؛تدا — ١ ٠ ٣ 
حدثنامال! وكح، حدسا مال! أبي، حدثي مال• أحمد، بن عيدافه ا حدتن

مال!١^٥،، عن/ابن ^^، عن طث، ]؟مآب[ 

بمزثفيثوديحدككٍص،ثك

الإيمانثب ل واليهقي ، ١٨ص اياب فح ل مدم وابن (، ٤٩٦٦)أبوداود ورواه 
اااJسوائييه.إلنهشام باسادهم  ٠٥٢ آ/ المنناممرئ ول ، ١  ١٧/ ١١ 

مده.ابن رواية j جابر من بالماع أبوالزبير صرح وقد 
ضعيف.ؤإساده ٤، ٩ ٠ ٤/ ١ الند ق وأحمد (، ٤٩٦٨)داود أبو (رواه 



سمحواثثوننيذرمح.
٣٦٣^^؛2؛أ؛2ء؛2ءت2صءل2؟ةتهر 

اله.بمئرا/1ال:م،سثمحّمحنضو بجشك؟ 
هه ه 

-ِ- ع ي و وء 

1ليكره لك0 ئد أيه الأحاديث ممتفئ ق المر بمتضيه والذي فك؛ 
ولاالكثه قلادكز0 بميم فأما بالكقة، لمثله الخطاب لأف يكثته، ئكتثئ 

البمإ:ءاث:ضم.

به.الجراح بن وكع عن  Y١٣٥/ المني ل أحمد رواه صحيح، (إستاده 
وابن، ٩ ١ / ٥ المئ الطبقات ق سعد وابن (، ٢٨٤٣)والرمدى (، ٤٩٦١)/آبوداود ورواه 

الكثمص وق (، ٨٤٣)الفرد الأدب ق والبخاري ٢،  ٦٣م/ المصئف j ببة ئأبي 
والمهقي٣، ٠ ٩ المتدرك؛/ ق والحاكم ، ١ ٢ / ١ والأسماء اعئ ل والدولابي ، ١  ٨٢/ ١ 

به•الثوري تعلى بن منذر عن حلنة بن فْلر إلئ بإسنادهم ٥ ٢ • آ/ امئ لمنن اق 
مالأمبين الجمع ق الأنوال تعرض اسأن بعد ص٣٦/١ المفا ق عياض القاصي مال 

مئموقد ذلك،، علؤي الصحابة إطباى بدليل بعده.، كله هذا جواز )والصواب ت والكنية 
القاسم(.بأيي وكناه محماّ.آ، ابنه متهم جماعة 



ؤانمنئولالهاب 

أياما.لهب لأبي مولأه ئويه ذنئث' °ؤمن أوو 
حليمه.قدمش ثم 

عدافابنه وروج عدماف، بن وف بث هاله تزوج قد عبدالمعلف وكاف 
حمز0.قولي واحد، مجلس ق عدمناف، بن وهب بث آمنه 

اتام1ا.١^١ بلبن ثويبه، فارصعتهما .، < ١٥١رسول ؤلد ثم 
لأثحلإثها ؤزوحهات حمزة ابنه عثه وقد س ١>،^ رئول، ئال، ؤلدلك 

.٢١١ثنته ئثانا أزصئى عة، ١^^١ من أحي بنت إنها لي، 
رسولهيكرمها حد.يجه، تزثج ما بمد اممه رمحول عش ئدحل ثويه وكانت، 

•أبولهب أعممها ثم أمة، مني ين وهي حديجه، ويكرمها اممه.، 
نحبخد ماست، حق وصلة، بخنوة الهجزة بمد إليها اشق^ييخث، رمحول وكاف 

ولآبمللموهاأشث،ص.خث، 
إسلامها.ق احتلمن أثة العلماء بخص حكى الأصثهان• بمج أبو يال مذ بل 
المأمون،بن علي بن ءنال.الصمد أح؛زثا قال! اطو، عبيد بن علي أنجرئا " ١٠٤

صاعي.،بن يجهمر حيكا ئالت حبابه، بن محمد اقوبن عبيد أحبريا نال• 
قال;جرير، بن وهن، حدسا قال! النبح، أبي بن الحس أحبرئا ؛١!،؛ 

حسة.أم حدين، من (، ٣٢٨٤والماتي)٢(، •  ٥٦أبوداود)(، ١ ٤ ٤ ملم)٩ رئاء )١( 
المتأحر،)ذكرها مماأراه: مدْ ابن وهوينقد  ٨٣٢ ٤ ٦/ الصحابة معرفة ق أبونعيم فال( )٢( 

المأحر<.غير إسلامها أبت، أحدا أعلم ولا إسلامها، j اخلفؤ وقال، 



أزصعئثى ثي؛كرأوو داابشرد0 الئاح الباب 
^^2ءعأل2ءة$أع$إهلء1صزهك،ؤو

محاوتعزوْ، ض الرهري، عن واشد، بن اشمان عن أبي، حدسا 
ص،ةصتيهقلثاىثمي

مارأيتلمال؛ ياأياثب؟ مادالقيت يمال! الئوم، قي أهله بمص راه 
يمحمحَ،ثأثانإفي

محال،أبى ابنا ومحمد أحمد، أحبردا هاو،ت أحمد، بن إنما-ءيل أ-حبريا — ١ ٠ ٥ 
حدسادال؛ صموال، ابن حدسا هاز،1 بث_زال، بن أبوالحس1ن حدسا محالا؛ 

حدئثائاوت اشتمي، نهل أبوتكرئ حدينج، د-الت أبوبكر١^^، 
نت،نشت، عنعنوه،-ءن الزهري، عن معص، حدئثا ،؛ jlJعبدالررا3،، 

يالث،؛نلته، أم عن تلتة، أبي 
١^،همز زاحه، يحدثم وجدت ما ؛ يماو الثوم قي أهله أبالهبربمص رأئ 

دوي؛ه•بعتقي الإبهام ءدد، ام القرة وأثارإل هب5، قي ثتيتج 
شه"،..،ثأثا ١^٠ أنث ، L^i؛ ٠٧١٥
الراحة.)ا(الروحأى 

دالإبمام•المابة ين المح، القرة إمح، أثار اروايات بمض( 3، نوله )٢( 
لهووئ الحفظ، محيء صدوق، وهو الجزركا، راشد بن العمان أبوإسحاق، وفيه مرمل، )٣(إمائه 

يه.الإماد -يدا ( ١٥)الصفوة صفة وؤر ٢، ٦ ١ Y/ المتفلم ؤب المصنف، رواه والأربعة، لم م
به.الربح آبجب بن الحز إلئ بالإمناد ٢ ٤ ٠ / ١ والمختلفح الموتلفح ؤب الدارهطي وروا0 
مرملا.فيكرم نال،ت عروة عن الزهرتم، بامنادهإلى ( ٥١٠١)البخارتم، ورواْ 

مهلبن محمد بكر أبي عن ( ٢  ٦٣الناما'ت،)كتانم، ؤب الدسا أ؛ءج ابن رواه صحح، إمائه )٤( 
به.التميمي 

بنمحمد طريقه؛ من ورواه به، راشد بن معمر عن ٦ ١ ة/ الصفح ؤؤ ءبا-الرزاف، ورواه 
قوالصنف، ، ١١٢م/ المستخرج ؤب عوانة وأبو (، ٢٩٠)المنة كتاب، ؤ؟ المرورك، نمر 

كتاب،الروالصالة)؛\<م(ب=



؛ههءء1ءهء1ءهلء ٣٦٦

وابنوووالثامن الباب 
خلطذم في 

ثزئة.بمد أزصنتة الى وهئ 

ثمحنة؛بن الحارث عدافوبن رانمة! دؤيب، أبى بنت حينه رهن! 

دماعه•بن عداللإئ بى الحادث وروجهات 

بتووحدامة وانيثة، ع1الال؛ه، حينه! رصاص/ من اطه رمحول إحوة وانم [ ١٣٨]
٣١١١٢^•

ؤتزعنوفبه، إلأ هلأنمزف ان_مها، عش ؤلذ عيب الش_نتاء، هي! وحدامه 
حنين،يوم نبيت الثنناء وال عندهي، كال إذ أمها مع ثحتضنة كائت الث1ماء أف 

داعناها.عزئها بها ١^، ثلثا لإكم، أحث ١^٠٠ اغلئوا ثثالغث 
بكر•بن نعد ثى بى حلمه وكات 

٠٠٠

عليمحئدبن أح؛تواأبوالعنائ٠٢ ثال! ئاصر١^١^، محمدبن أحبرئا — ١ ٠ ٦

الكريملظامرالقرآن مخالف فإنه المعى، حينا من يصحان لا نله والذي الج'- ومذا 
فتحق حجر بن الحاففل قال ثنضإ،■، تكا« ثثمكه مذعمل ما_l/؛ وةيمناإد< رل 

يكونأن تقديري وءلءإ^ به، حدثه يذكرمن ولم ءروْ، أرماله مرمل )الخإر ! ١ ٤ ٥ الباري؛/ 
بعدأملم ذاك إذ يكن لم رآها الذي ولعل فيه، حجة فلا منام، رؤيا الخبر ق فالذي موصولأ 

منمخموما يالني. يتعلق ما يكون أن فيحتمل المول تقدير على ونانيآا به، يحتج فلا 
(,٠٠الضحفاح. إلن الغمرايتح مجن فنقل عنه حمما أنه ءلالمج أيي قصه بدليل ذللث،، 

والميم،بالجيم حدامة- الشيماء امم أن علن يتمفوا )لم ! a٦٢/الإصابة ل حجر ابن نال ( ١ ر 
بالأول(.صعد ابن وجزم والفاء، حدافة؛المهملة باما أبوعمر جزم بل 



ساكاطسننيذهمسمَ

وأبوالخسى، عبداوحض بن على محمدبن أحبرئا مال؛ ْبمول، ابن 
سويناضنخم،

الثلمؤ،إدرص بن هارون حدسا ت محال زيدال، بن ع1_داش حدسا ئال! 
،!Jliإنحاى، بن محمد ص المحاربق، بمي عبدالرحمن، حدسا ماوت 

حينهعن حغئر، بن عداف ءى اكحي، جهم أبي بن جهم حديي 
عالش;الثعدؤ، — أرصعتة الى اطو. رسول أم — الحارث بب 

/١١بالث^J،م-تتيضنىسزاأ،ددأس 

ننال٠حايث وروجى أنا ثقا، بق لم شهباءرم تنه قى وحرجنا مالئ؛ 
عدالئرئ•

صبييمص ، ين١٣٢من بمطرْ علتثا بمن إذ دام لثا، ثارئث دمعثا مالت،؛ 
نارفتأمنيلاقي ^اثتاموتاص؟كامح،ماأيضمحض، 

دنوثد؛ه،إلأأنانزجو.
ثمأ؛إلآمصظيانض'لمحهمماة.

3كناثش.أمة؟ لنا يصخ أل عنى ما هقلنات محئا.، و'كال 
ياض.لوما الش والقمراء الحمار، انثن الأتان نمراء( لي )أتان (نولها: )١ 

الركبأن تريد حم، تلحق ولم الإبل، حمامة عن وتخلفت، أءيتا أي: )أذمت،( ونولها: 
بسببها.حر تآ

الجاا.ب.سديدة والمعنى والماء، الخضرة قليلة يمني شهباء( )سنة )؟(قولها: 
المنة.ازقة الشارف )شارف( )"؟(قولها: 

تبص(وروى)ما بملر، ولا بميل ما أي الناقة، ا( لمعي)ما هنإن بض( )إن وقولها: 
والالمع١نرالبريق وهو البميص محن لبن، أثر عليها يبرق لا ومعناه المهملة—  ١٥—يالما



عتري.نصبتا امأْإلأأحدث صواحتايي من تتق لم خى 
مملئأحدصواحب1ني، وهد تئا، ثسآحد ولم ■ى أن أذ يكرمن ت مالئ 

هلاحدنة.الشم دللث، إلئ لأزجتن واف انماوث: لروجي 

أجدهمزة.لم اني وداك سلم، ئلث: مدأحدث، روجي: تح، مثال 
حتزا.يه يجعل أذ اف؛ همثى أصيت،، هد مال،: 

منثاء ^؛١^^١ علته مأمل حجرى، وصنته؛ي ماهوإلأأ0 وافه هالت،: 
ردي■حى أجيم يثرب ردي، عش مثرب إبن، 

عقاثاثثار٢ا،

روثحر دثرت روي، حر مثرب 
رزائ.دالت،:ممامحولةثتاعا 

ضّبانئص،
ومدرويناورؤيا.صت؛اسا، مد؛١؛ 

ماحى مْلعئهم هد الركب، أمام آتاني لحزجت، مواطه حزجثا، ثم هالن،: 
كميالخارث، ياتنئ لمولو0: حرإئهم أحق، بهابمهم يثّئت، 

علتها؟حزجت، اش آتانالئ، هد؛ ألتشت، علتثا، 

الوق.من نة الممي ت)شارفنا( قوله )١( 
النوق.من المن هو: والثارف، القمع، ل اللبن اجتماع والمراد حافل، أي )ثجا( قولها: )٢( 

القس.- بالتحرياك، مة( )ن )"؟(قوله: 



■ي'ذم والعئروذقي الثامى التاب 

دالف•ش مأمول• 

نشأنا.لها إن ؤ!وؤدأ.' 
تكر.تندتن ني حاصرمنازو منازلنامن قدت حص 

اف.أزصن أجدس على ممدمن١ قالش: 

أصجوا،إدا أعغ١مهلم ازكائوالثثئحونى يده حليته ثص قواندي ؛اJغت 
جياعاأعنانهم يريح ؛، ١١حملابمل١ناعض ورمحح عثتي، راعي وأنرح 
]\،مب[أحد من الحاصبمر من وما اللبن، من شئنا ما قشزب/ ثن من لها ما هالكه، 
تحدها.ولا قطنه يحلب 

وبمكمألاتنزحونحثاحنغناعيحليته.ئمولوذلزعاته؛ا: قالغ: 
دن،جياعامالهاثى غنمهم ذص محه، بمرح ١^•^، الئنب ميمرحوذل 

حملالنا.عنمي وروح 

الئهر■ئبأبو ييب نهر، و الصيي ثباب اليوم مي دكافبجب مالن؛ 
٣•ش الفص 

ةالئ:وغءبجغلأأبجص.
قلنزجغاتنب دعي روجي: لها وقاو لها، ممك أقه، عش به قمدثنا داJت: 

مكة.وثاء علته ثحاف ئإيا يه، 

سمانا.محرمها ممتلئ النهار آخر ترجع أي بطانا( حفلا غنمي روتريح تولها: )١( 
ونحوها.أعوام اربعة ابن المص هو ويقال: الأكل، علن قوى أي )حفر( )"؟(قولها: 



^^ءصهأص؛صهههها

لنارأتنامندنى..ونخنأصنثيءبه، مالن: 

انجمالأ•هلمثروها،م،داكت
*نهرين*عسليا منآكث ت لن ١٥

إيجاءال؛يت، حلفن ئووأحوه الأنام مس يوما هوبمب ا ثين؛ ، ٧١٥
^^بج:أذرثاضهممحدبمةتمح

تظنة.٥^١ هأصحناة 

ئابجنابممحقا:جم
ثماو:ئلك،ثاثئ؟.^^٧ ١٥،، ٢١٠

دامْابملتي، مشما ذمىاس بيض، ساث، علتهما رجلان أثايي يال؛ 

هاحتتلنا٠هنينناخ.هالث<ت 
ئاطلقيأصيث،، إلأمن العلام أرئ ما واف حينه، ثا روجي: يئوو  ٧١٥

علتؤ•سحومث، ما بؤ يفلهز أذ هتو أمه إ3يى 
مج،تابؤإدأئه. ٧١٥

علته؟!.حريصتن  ١٧*ممد ته، زد'قةا ما ^١٧ 
ومدت٠م٥ن١يه، هاة،ثأث:تاشىظثامحالخق 

الجري.ق سميع أى ريشتي( ت (توله )١ 
فنع.ممرمن اي لآ،ملهات)متتبع، 



شاصاشها:دنشم.

واثئقوافيما م1وئ،ت وحتزه، محآحيزاتى يقنا، داك واطرما يانث،! 
أح؛زداةاحتزة.بناحص 

ألآأخزمحاعن4ُ؟شمحمحاء،لأثالهِ،إنلأتحقداشأذا، 
.، ١ منهر تنئ آعظم ولا منة، أحم هو قط ■>تلأ أخمل قلم يه، حملت 

الأرض،ى واضعاي؛وه لخدوقع الصتاير، كمايمع يغ قلم لمدوصنته، 
الثناء.زأثهإر نافتا 

.s٢٢عاةثالءقابثأشال

النساءتشاهده كانت ما تريد لعلها صحح، غير وص يغيره. حملت أمل كلامها من يفهم )١( 
المبالغة.مخرج كلامها فخرج وولادته، حمله حين ومعاناة وتعب شدة من يلاقينه لما 
غيرحملت، آمنة أن علئ يدل ث الحي. ^ا :)و٠لاهم ٦ ١ / ١ الصفوة صفة ق المحنف نال 

رسولغير ولدا وعبالاف آمنة أن العلم أهل عند ، يعرفلا الواندي ونال ه، اش رمول 
اف..

الاعممدالميزان ل الذمي قال الحال، مجهول وص الجهم، أيي بن جهم فته محعيفا، إسناده )٢( 
 ٤ ٢ ٦ / ١ I ٠قاءنيلكثيرمن ولكن أيضا، وللأنةءلاع الحدية(، حليمة قمة له يعرف، )لا

٦١ ٢ / ١ هشام ابن سيرة ق كما يرة السمق إسحاق بن محمد رواه تقويها، شواهد الحدين، 
ئاحمان وابن ،  ٩٣/ ١ ٣ ني المو< أبويعلن زم' من ورواه به، جهم أبي بن جهم عن 

الموةدلائل j وأبونعيم ٢، ١ ٢ X/ ٤ الكير الحجم j والقران ٢، ٤ ٤ / ١ ٤ الصحيح 
وابن، ١ ٠ ٩ ظفرص صر من كتابه j الغازى الطوعي علي بن محمد وأبوبكر (، ٩٤)

الرسولفقائل ل العقول تلقح ل التميمي وأبوعيلأاش ، ٨٨م/ دمثق تاؤج ل عاكر 
.٤٤٨/٢(،والرافعيjاكروين١٠٣)

الإسناد.-رذا ( ١٤الصفوة)صفة وق ، ٢ ٦ ١ / y المنتظم ق الصنف، ورواه 



^^1ععلء2ءء!ء252عءل2ءل2س

ذ\بذلأوطالتامع الباب 
هصئرْ و صنرْ ئرح م ؛ق 

موودْ.من 5لآث سنة ق لكف صدرأ شرح أف المقدم الحديث ق ذكندا قد 
أرع.تنه ق لكل أئه روي وقد 

الجوهري،أبومحمي. أحتزئا ث ال فالتزار، •ءأي.الثاةي بن محمي. أح؛تدا — ١ ٠ ٧ 
I(JUمعئوة_،، بن أح؛تواأحمد فال! حثويه، أخري—اأبوعمربن ت قال 

أح؛زئاقال! سني.، بن محمد حدثنا قال! أمامه، أبى بن الحارث أحبريا 
ئخئدينمح،ضأيم،ثال;

وأحتهأحيه يعدوتغ وكاذ سين، أرع امحر جيهه مند المه رئول مآتمث 
ةيمحمبِسمامح•

وعتلا، IaI^-^سوداء ع1هة ؤاسأمجا قث_ماتطنه، ^١^ المال،كان ؤاتاْ 
يورثهم/أمته مى وويراي م يهب، من طست، في ١^^  ٠١٠٠^؛٥٥

م:ثغةمثزنبممحايزم.
•المربي أجي أذرهم( أمام• يا محح أحلم لجاء 

اللون،متتغ الم. رسول، قحاو.ان أبوه، ئندوومعها/ أمه يحرجئ، [ ١٣٩]
وقالت،!قأح؛زئهاحبرْ، وه—،، بنت، آمنه أمه ١؟^؛ به قد>هب>ت، 

أمنا.جنع على إي إثالادردْ 

أولادالخم.)الهم( '(قوله: 



iصثرة ل صدئ ننح والعشردذقي؛كر التابع الباب 

ميدا.^lU لاثدعةيدهب نتثةأوثحوها عندها 0كال أئصا، به رجعت ثم 
نارت.نتاز وإدا وصت، ويقن إدا دظل4، عمامة رألم، ئم 

•بخر(لا، حش وهوابن أمهإمدْ، على به ممدئث أمرة، مى يأهرعهادلك 

تقال المذهب، ابن ال; قالحصن، بن محقد بن افه مة ا أحتزن— ١٠٨
أيى،حدثنى داو،ت أحمد، ين عإ_داه حدثنا محال; جعثر، بن أحمد ا أحتنن
خثثثاعة،ئينتيمحر٢دقال: 

محمدبس ا أح؛زن،: JlJعيس، بن عيدالأول ا وأ-نين
عيسأحبرنا دالث حمويه، بن أحمد بن عيداممه أحزد١ دالأ ال_داودي، 

بنعداش أبومحمد ا مالتآح؛تذاوثسننمئدي، الباس ين عمن ا؛س 
نمه،حدسا داو_وات -^L^، بن يئنم أحبرئأ ماوت الدارمي، عندالثحمن 

عنروالث_لمتيره،أبي عن ننداف، بن حالي عن ثني، ين بحتث خدش 
ضمحةئنتيمح،أممطتي

.اله؟ رسول، يا سأنلئا أول "قيس'كال دمال،تافه:< رسول، رجلأنأل أن 
بجي•بن تني ص مث خاصش 'قائئ ىل،ت

١١ ٢ / ١ الكبرئ الطبقات ل عد مابن رواه ولانقطاعم، الواقدى، لضعف صعيف، إمحتاده )١( 
ءنالواقلىبه.

الإسناد،طبقات بعض ل بالغعة روئ وقد وهومدلس الوليد، بن بقية فيه ا، ضعيفإسادْ )٢( 
حيوهعن ١ ٩ ٤ t/ ٩ المني ق أحمل من رواه الحال، مجهول وهو المسلمي عمرو أبو وفيه 

به.ريه عبد بن ؤيزيد الحفرمي، نربح ابن 
أصحابله روئ الحال، وهومجهول الشامي، اللي ة عبعمروبن بن عبدالرحمن هو: )٣( 

الأنصار.من ملة إلئ ية نين— ال—بفتح واللي ائي، المإلا المنن 



عند1ةنا.من يأتنا^١٥ !، ٠٠٤٥١أخي ظ ت صلق 

زان،سسكأيهما أثصان، طائران هأه؛ل ال؛هم، عند وتكنئ أجي، مايطلس 
يأملامم، الاحؤ؛ ياو أهوهو؟ ابماحثهت همال،أحدهم-

دأ-مجادثماة، انت«مجاقلبي م نطي،  ١٥^-، l_ijبأخاني قآحداني 
قثتلاثوئماءثالإ، ايى • لصاحيه أحدهما ممال، نوداونن، لقتين عث 

جومح،•

قلبي.ئثثلاثه نماءتزد، ائتني ئاو،ت يم 
نأ؛او:محباسقبممي/

السوة.بمحايم علته يحم يحاصه، ا، حنه١٢لصاح-هأ أحدهما قاو ئم 
كمؤا'ا/هى أقته من ألئ واجعل كمؤ، قي اجملة أحدهمالصاحبه: وقال، 

نثرها.أي الراء— —يتثديد )ندرعا( قوله: )١( 
يحمهالثوب حاص يقال حطه، أى الصاد— ومكون المهمالة الحاء —بفم )حصه( قوله! )٢( 

ح1ءله.إذا حوصأ: 
بأنالعلماء بعض عن ٣  ٩٣/ ١ والرشاد الهدئ سل ل الصالحي يوسف بن محمد العلامة نقل )٣( 

الملكينفعل وقانية القفل، ل الرجحان المراد؛النحح١ن فيكون الاعتاري، الوزن يه المراد 
الاعتمادية(.الأمور •_ م إذ ؤيعتقدْ، غيره به يخم حس ذلك اف. رّول ليعلم ذلك 
تعالنافه رحمه يومف بن الدين برهان الإسلام مخ شيخنا )ومالت الصالحيت فال 

فعندذواتا، تعالئ اف جعلها المعاي أن يقتضي الحديث، هدا بخْله: لي فكتب، لثح، ذلعن 
لهما فرجح ففعل كفة، ق أمته من ألفا وأجعل كفة، ل أجعله ت لماحبه المللثا نال لث، ذل
عرفولما بعضهم، عليه يشل أنه للرائي يخيل بحيتا للألف،، ما معه طاش ا جحانر. 

كفة،ل ووضعت، للأمة التي كلها المعانى لواجتمعت، محنى وأنه الرجحان، منه الملكان 
ح؛رًماثر لأن بمم، مال يه.y وزنت، أت فلوأن الأمة، علئ لرجح كفة 3، ه ماله ويضع 



اصعرث j صن;! شزح ض؛كر دالعشردذ ااتاأ؛ع اا؛اب 

أتلوأ0 هماوت ثنضهم، علؤ حث أف أنفى هوق الألف أظرإلى ؤا لإدا 

ثديا.)ج ويد ذوي طلما ام 

ثلنغحى حلفي، ووكثت، الئحسل، على يحملني باق، أعيدك صالسث،ت 
إدأم•

يوعياديك.3للم لهيت، وحديثهابالذي وذمض، أماش أدنت ؛ ٠٠٧١٥٥
.٢١١الشامهصور ث أصاءث نورا بر حثج جى رأنئ، إر ومالن؛ 

■قإو\لإ-ةشبن١!!^الداردي،،؛أح؛ردا ١١٥أحبرثاع؛دالأووبىعبمى،" ١٠٩
حريم،بن إثرابمم حدينا مال؛ حمويه بن أحمد بن عبداض أحبرئا مال؛ 

حمادحدسا ثاو(ت منهال، بن حجاج حدسا ،ذ.' حمند، بن عند حدسا داو(ث 
مالك؛بن أنى عن البماؤ، ثابئ أحبرنح، مال؛ سلمه ابى 
وقسهصزعة، مأحدة الغلمان، ءخ وهويلعن، جبريل اف.آتاه زثول أ0 

هداسال،؛ علمه، مئة داتشمج الملن،، قى ثم المل.ن،، تشمخ ١٥يه، قص 

غيرعا(.اؤيها بأن ستحيل الفضائل من له نمالئ اف دهه وما ًالخلق 
به.حماد بن نعيم عن ( ١٣)المني ل الدارمي رواه كسابقه، صعيف صناده إ( 

الآحادل عاصم أبي وابن (، ٢٢٠الدوري)رواية من التاليخ j معين بن بمحض ورواْ 
المهرةالحسرة إتحاف ق ا نيالكسركمالمق الموصلي وأبويعلن ، ٥٦ّآ/ والمشاق 

 /Uالثامسن مند ق والطراز ، ٤  ٥٧/ ١ المجالسة ق الدينوري وأبوبكر ، ١٤ /T١٩٨،
المرةدلائل j والمهقي (، ٦٢٩)الأمالي j بئران وابن ، ٦٧٣أ/ والحاكمفيافدرك 

به.الوليد بن بقية إلن بإسنادهم  ٣٤٦٤! دمشق تارخ ل عساكر وابن ٧، أ/ 



٠ئكل١،.الئنطان حظ 

مكانؤ.في أعاده ئم لأمة، يم رمرم، بثاء يشب مى طنت ى شلة 
خمهةص-ضا:إنسآمم

هو،ماو:/ئاسثصضاي.]ي 
،•صن«رْ.١٣ش المح؛ط أر أرئ محث دمن• أست مال 

٠٠٠

ونولعند جلوس يخن أء مال؛ أدس، بن شداد عن مكخول، ووئ ومد 
يدوائئي ع1دالمطي_ا، ائن يا مماو: عامر، تني من ثيح اه.إيأثل 

شأنك؟.

نزتم•تن محس ذثزلكأم رإ؛نايم' دم؛ ُُال• 

للعصمة،ؤيهيئه يطهرتلبه كي اف. رّ—ول، من الثيْلان حظ لام العليه جم-يل اإ"راج ١ ل 
افومحبة التوحيد، إلا تبله ل فلايحل اللهارة، يومصدر الل«ى الماء وحي لتلقي، ديءدْ 

ذللث،،تحقق •^٠ صباه.y إحدايثح ونددلت، الأحلاق، بمكارم والتخلي وتعالئ، 'سحاته 
أوسيرته، يشين ما عليه يتوجه ولم إثم—ا، يرتكب فلم نها، وأحالأحوال، أكمل على فنثأ 

ثماتله.من ينتقص 
ولدها.اJرضعةلغير )آ(اسر: 

بنالحجاج عن ( ١٣٠٦ني)المممن الختخب، حميدل عيدبن رواه صحيح، )"آ(إسنادْ 
و4.المنهال 

،٤٨٩ا/ الخد٩ ق وأحدو ، ٠٣٣ U/ المتم، ل شيبة أبي وابن (، ١٦٢لم)مورواْ 
بهءحماد إلئ بإسنادهم ١  ٦٠٨/ الخد ل وأبويعلى 



Mصعرة ل ^١٠٠ ذكرشنح دالبنردذم التابع اا؛اب 

الصيان،من لي أراب نع واد بطن مح، أنلي مكنيبن بوآ محثاأنادان 
مذثنثاحدؤني يلجا، مليء ذم،، من طست، معهم ثلاثة، برهط انا إدا 

أصحابي.

■\إولإي شمر اقهراإش حص هزاتا أصحابي نحرج 
اْثلأم؟ومإا،سا

دا٠ث^Jوة.Lاأفاثقلم ئاخاثوا ثانيه، ئد ^٠ كثي لإو ئزم، ث ١^٠ قدا 
مربطني، أحث-اء أحرج ثم _، ثم يأصجعى، أحدهم ثعئد 
نكانها.أئاذثا ئأ ثأئر ^، ٥١ه

ثخ.ثاو منهي، الثاني قام ئأ 

أظرإلف،وأنا ثبي، ئأحزج جوفي بن بدم أذحو ثم ثحاْثي، 
سناول،كانه منة، يمنه بيده ئال، ثم بها، قرمى سوداء مضعة منه أحرج لم 

ئلبي،بؤ نحم لوثه، الثاظروف يحار ثور، من يدة في بُحائ، ثإداأنا قثتا، 
دئتا.قيئ في الحائم دلك، برد قوجدلتا مكاثه، أعاد0 ثم محامتاإدورا، 
ُ_ه.  نح.ت لصاحبه الثالث، قال يم 

بإذنالش-ق دلك، ئالتأم عاسي، مكهط إلئ صدري ماثذمنزق قام-زيدم 
المحد*اليى•

غسلها.ق يانغ أي لها( غ)وأنعم )١( 
شقه.أي )فصدعه( قوله: )٢( 



_ mmwsmmjm؛
^^لصءءلصااهلءصههس

محينغاني1ماصاسا•

عني•ومحن وأبي وقلوا صدورهم، إلى صئؤيي يم 
محينامحاد.لأ،محمحمحث

باك.

محدخامِظ3ّلذاأر
عدي،ثأكبوا صعيماة، يا صؤتها؛ لأش يهتف الحي أمام ظئري- ~ومح 
صعق.من -^١أنت ومحاJوا: وماتينبق، وأبي صلوا 

أصحايلث،تين مذ أك أمنتضعف ييماه، يا وحياواْ،  Ijظئري! ا^ت iم 
قث،ض؟!.

صد.وها.صمتنير ثم 

بمضهم•يب• لفي يي-ى يإف حجرها، لفي إي محد-ْ مني لدي ام 

بمئوم،لإذاملأبجئوم.

الجذ.مذ أوظاتف ،، ١١٣يدأص1ت4 العلام ^١ إن ١^٢! بمص سال 
ؤُئنحا"عليه ممصوا الكاهن، إلى به ئدهبوا 

 Jمنكم.لأمره ١^١٢، مذ أسءغ حص انكتوا ! سا
قصي.عاليؤ هايتصصت مألتى 

الجن•من مس أي )لمم( (قوله؛ 





^^هه؟صهأصههء؛ءًعج

قدثظ، الصىدلأُثزويى ^٠١ قئووت صثي؟ أي يئولوذ؛ الناس هجنل 
سحو/

وتكسزةديفم، أهو ثئتلن وآلهته علاما، رأئث، صاو: هو؟ ؛،١ نه: مماو 
مج،ثبجنمةمحإ.

هءك،ثكاظمحامحجد.
بنعبدام بن عيس عن نعد، بن نياذ وحدش عمرت بن محمد محال - ١ ١ ١ 

ثال:

وذذلص،إنممصيموس
اشاء.

عنروناح، بن عطاء عن ئحئد، ئتادبن وحدثني عنن؛ بن ثحئد ماو - ١ ١ ٢ 
\.وتمظ:

هداالخئ؟.أقي ممالث،؛ أحنه، هوجدئةْغ اي.، ^j؛، ممثه حزجث، 
الحر،س عليه ئظل عماقة لقدرأيت حرا، ماوجدأخي ياأمام ت أحنة يمالث، 

،.١٢١^^ ^١ إوى اُتهى حص معه، ناريت، نار ^٥١ وصت،، وهس لإدا 

واحار.عقاله ذهب أي )دله( (قوله: )١ 
1"٢٥ ١ ٥ ١ ا/ الهليقات سعدق رواهاابن الواقدي، لضعف الأحبارضعيفة، )٢(إسنادهذ0 

,٢  ٦٧/ Y المنتظم ي المصنف ءلرش4ت ْن ورواها بعلوله، هكذا الواقدي عن 



و.صرة j ض شرح ؛م نج، دالتنردذ التابع الباب 

ثوو أه 

تزوجوقد بنكه الله رسول عش قدمت الثعديه حليته أف رؤيثاI ومد 
الماشية.وهلاك البلاد، •جدب، إليه قئكث، حي>وجه، 

وبعيرأموهعتاماة أربعين ئأغطتها فيها، حديج—ه اطه رسول مكلم 
أهلها.إلئ واJصزئنا لالفثعسةلا،، 

.٢٢وبايعالوزوجها هي قأسلنث، الإسلام، بمد عليه ثدمث، ثم 
اJنأحضJا داو،ت الجوهري، أح؛زئا قال! ع1د.اتاقي، بن محم،. أحبرنا — ١ ١ ٣ 

أبىبن الح_ارث أحيردا ثالث مموف،، بن أح؛زئاأحمد ثال1 حثويه، 
قال؛نمير، بن فه عند١ أحتتدا ثالت سعد، محمدبن حدسا ئال(1 أس_امه، 

ثاو،تالمتكدر بن محمي. عن الأنصاري، سعيد ئن يحص أنتحريا 
صُ،ئائظن،شقاو:م

،.٣١عيه هتدلم، لها، قط4ُ ^١^، إر زئ أر، 
و\وأمأكرمها، يحده عنه اظه ونحق تكر أبي إلئ جاءت أيها لنا روي وئد 

•دبك مثل بها مثعل عنه افه عثررصي 
أوأو أو 

علهحمل ما لكثرة الدتر، ار فلهرْآثالذي )الئويإ : ٢ ١ ٥ ه/ اكهابة الأيرو ابن مال )١( 
هاهنا(.الهودج و١لظسةت مجرب، فهودلول وركب، 

الحديثغريب ق الحربي وأبوإسحاق ، ١ ١ ٣ / ١ الكبرئ العلمان ق سعد ابن رواه ( ٢ ) 
إسناد.يدون  ٢٧٠المنتفلم ق المصنم، ويكره الواقدي، إسناده وق ، ٥ ٤ / ١ 

به،الهمداني نمير بن عيدالاه عن ١ ١ ٤ / ١ الكثرئ العلمان ق سعد ابن رواه مرمل، ناده إّ)٣( 
.٠٢٧ ٦! المنتظم ق المصنف ءلريقهت من ورواه 





معرة.j صدئة نزح ذم والشريدثي الثابع الباب 

نيدئئم العلمة، كهتثة ثظ ءأ-مج وانمث—ل، ١^؛ أحمج نة؛ هماو 
هوحها.

القصة.شه آحتج الذي ممل مإدا ١^١٥؛والرحمه، أيحل لث•' مثال 
رههأعدوبؤ بها هرجثت وان—لم، اعد هثاوت البمى، رجيي مءبهام ئم 

فضل:

ذكئوتاق أبم1ا، المعراج ليلة ق صدوْ أُةئق الصجمحنن ق ويدأحرغ 
^.٥١شاة إذ الحديث 

وكذلكمجهول، وهو كعب، بن أبى بن محمد بن معاذ بن محمد نه ا، ضعيفسناده إ( 
إستادوهذا الرواة ل حالْ ولا أباه ولا هدا محمد يعرفا ت)لا المديني ابن قال معاذ، أبوه 

٨١ • y/ ٥ النلو نواتي أحمدق بن عبداض رواه ، U٥١١/ الميزان لسان ل كما مجهول( 
،V٤٦٤/ دمثق تاؤخ عس—اكرق ابن ت عنه ورواه به، صاعقة عبدالرحيم بن محمد عن 

.٣٩المختارة؛/ ق القاوس والضياء ٢، ٩ ١ Y/ التمملم ق والحتف، 
به.معاذ بن محمل. معاذبن إلئ بإستادْ ( البيع—٣^١٤ابن الأمالي)رواية ل الخحاملي ورواه 



mmmsmmm ِ
^^و»إعإءء؛ئوصءوسءس

الثلائوناوب 
منلدْمذ سذ حض سام الم.بمد لرثول جرئ ض؛كرما 

بنعيق أبوالماس، أح؛زثا ئاوت عدالتافي، بس اثأئاأبموتكرمحمد - ١١٥
نعيدمحمدبن بن علي أبوالحض ذزوم ئاذ■' التنوخ-ي، المحشن 

حدسائال! القطان، حنسئوي بن علي أبوالحنن أحبرئا ت نال الرواد، 
رجاءمحمدبن إلئ وكثب، الحديث،، هدا بمص رندالمودبج بن محمد 
ابوحدسا مالت حعمر، بن المصل •كن ■ء1دال؛وه، بن العثاس عن عنه، أذأرؤيه 

امحاري،عنرو بن تند عن نزيي، ر ن تكر أبي عن الظخه، ئحثد 
ثاJ:كم،، عن أبيه، عن 

حصآبير يدي، نص محمدآ. وحملمث أيائي، ركث حليمة: لت، محا 
هوصنةمجثمنه، جماعه وعاليه مقه أموام_، مى الآعظم الة١رب، يئن، 

ثاني.وأصلح حاجه، لأييي 
أره.للم ئاذنذا نديذلأ،، هدة فسمعت 

الئيان؟ه،:سأي ٥^١: هلت،:ظتادناض،بياي؟ 
دسةجوعي، وأشع وجهي، اشُبث ثن الدي همدائلمت،، عإدامين ابن 

مناحتلس أمائتي، من دأحرغ لأرده، بؤ أثيث، ثريدي، أذركخ، إدا حص 
الجبو•هدا ط'ناههم، بمم، لأنبين أده لم لنز دالهرئ داليدج٠ يدي، بجن 

ئ،:ثاةخئداث،ثئالصس:ثيشنأسي، 
ثعيبالث،كاء.الناس وصج الآبآكادلآكاتح^، الجواري ئأبمحث، وادلدا٥أ 

الرعد.شه صوُت، محي )هدْ( قوله: )١( 



ننإيْبى يخن حنس ئنام بمد ه اف لرنول ■مئ ما ذكر ثي الثلائوذ الباب 

ثُثناثئ:ا1وعابي-ثكاث
محمد.اش ممد يثارت قاجاتتةl^_، انجاهيق— دءوئهلمى 

ولوخسحناممس.انبجمس فقاوئ،في;ض:

همبمثضا،ةظشمحه،
ظانبيع1را<،لإئهُل:اثش،ثأموإدك وك 

نداعندي واثخد إلي وأد0 محمدا زاكى زد زت يا 
لمحمدرئاإة لائضجوا، معاشزالناس، الهواء م—منوامسائياق 

هو•وأين لتابؤ؟ أنن مذ امحاف، محا مدالئف: 
يهامه.هوبوادي داو،ت 

الآءصانى،يجدب ثسجزة اف.دحث، نإدارثول عدالمهلمب، همصى 
[١٤١]. ٢٢١الحهاز/ أحس حلمه وجهر مكه، إلى تكتنئ يالورق، ؤينثث 

١به ثثاهدمن، حليمة أل I أحزئ رواية وق  عدانمثلس،،يأحبرلم، الناس، ق ؛؛ ٠٥
ممالأ*؛<، ٤١١مأتن 

أشواط.سع طاف أى )أسوعتا( )١(قوله: 
الحديث،وهومتروك امي، الشالمال مريم أبي بن عبداض بن أبوبكر فيه متروك، (إسناده )٢ 

لالمقريزي ذكره ترجمة، له أحد لم من أيما وفيه الفمائي، إلا المنن أصحاب له روئ 
موضعآخر.ل أجده ولم الجوزى، ابن عن نقلا  ٠٣٩ ١/ الأسماع إمتاع 



^صأءأعأءأههاسأءصأ

يداعند«ي واصطح إلي أده محمدا واكبي أد لأهم 
أنثشيهليسا>ا،

هدا.سال ، ٤٣حاجة ق به بمغ عبماثللسا أف دواية• ومحي 
الجوهري،أبومحمد أح؛زوا قال؛ البراد، عبدالبافي بن أبوتكر أحبرئا — ١ ١ ٦ 

مال،!منئوف،، بن أحمد أحبرثا دال،ت حثويه، بن عمن أبو أحبرئا قان،) 
احتزثايال،! ثني، بن محمد حدسا مال،ت انامه، ابي بن الحارث أحبرئا 

]،:١٥خازم أبي عن القفل، ئن ثئئد عن ئت، ئ عيإ 
ظئرهبه مدنتج ومئ• بسص، حمى ابن اف. ويمول ، ^٤٠١٢٢كاهن قدم 

هدااةJوا قزنش، حن ؛١ ممال: مدالخف،، نغ ؛, ١^١٥٢قظ-نإف 

عتدالئشس،.يه قهرب 
حدزهما،أ.ماكاذالكاهن أمرو، من تحثئ محزنس ثرو ولم 

المعريةل سفيان بن ؤيعقوب ، ١ ١ ٢ / ١ الكبرئ الطبقات سعدل ابن رواه ءثدالمطف نعر )١( 
ضوالمدم/أه،واسراففيِامر

٠.٢ وآ/ ١، ٥ ١ ١/ البوة دلائل j واليهقي ، Y٦٥٩/ المدرك j والحاكم ٦، ٤ ٦/ 
الأسرار.معرفة ؤيدعي الميآ، الكائنات عن الخبر يمماض ■^، مو١٧)؟(الكاهن 

)'؟(الظئرصالمرصعةءٍرالأمّ
حاليبن عمر بن عهلية بن الفضل بن ومحمد الخاش، محمد بن علي ب مروك، (إمناده أ) 

بنعلى عن  ١٦٦ا/الكبرى اللبقات ق معال ابن رواْ بالكذب، وكلأهمامتهمان العبي، 
يهالأحياري المدائتى محمد 



أمنئأمه ذكروئاة واكلاوذ،ي الحائي الباب 

والثلائونالخاوي اتاب 
فىذمنئا؛أتحأ;تئ>ا<

الجوهري،محمد أبو احبرئا عبدالباقى، بن محمد يكر أبو أحبرئا — ١ ١ ٧ 
هاوتئع_ئوف، بى أحمد أح؛ردا محاوت -مويه، بن عمر أبو انحريا قاذ•' 

أح؛زوات هال مند، بن محمد حدثنا ت محال أمامه، أبي بن الحارث 
تمال الرنري، عن عبداش، بن محمد حدثنا ت مال عمن، بن محمد 

مال:ثنائه، بن عمن بن  ٢٠٠٥١^عى صالح، بن محمد وحيكا 
ننتحد ن م أمح، عبدافوبن ص عبدالعزيز، بس عبماارحمن وحيكا 

مال:عنروينحزم، 

حديث،يحو عثاس" ابن عن أبته، ص الألمليئ، عاص، بن وحدكاهاشم 
يالوا:بمتحن- حديث، في بتجهم 

جرجّ~ابين ست ذغ قلما ومتر، يت، آمنه أمه ؛خ اقو. رسول كان 
محنه،أيمن أم رمته ي، النجاربالمدبمه ش عدي شن إلأحواله 

•نهرا عندهم قآمانت،إه ،، ١^١^١٢دار في به قنرلئ، بعينين، على وهم 
تنبألمم لماثقلنإش دلك، مثامه ي كانت، يدكرأمورا اش. رمول ق،كان 

وقال:عدي;نالأيارعزقهُ، 
الآطامسم،ثمحث،لإصر-ضسا

يه

م

قالقرة أهل هوحال كما يمتحنان وأمما القيامة يوم النيئ والدي حول التعلتق سيأق ( ١ ) 
ومداراته.شمقته ذكر ل الراع الباب ل المعنوية صفاته أبواب 

هؤ.*اثنه رمحمول مسجد غربي النجار ين عدى بني ربلع ل تقع كانت النابغة دار أن بتقدم )٢( 
التابعة.دار أيضتات لها ويقال 

مرضر.بناء وكل الحصون، وهي أطم، جمع الاطام )٣( 



ا.ةإةقأسإوسولِ
^^ءءوسءٍ؛صأصءهوصءا

علته.يثغ كاو نهوطاتزا أحوالي من غلنان 
محفيأمح،همدافدقيهذْ أئي، ثي نرك محنا 

النجار•تن عدي ص يم قي الم؛ دأحثنئ عدالئطف، اتن 
صممميىامحودبممو0بجدفبم•

داروهدم الأمة، هد0 هوئص يقول؛ أحدهم هسمنت، أنمزت أم هالن* 
دلك.هوعتئ هجرته، 

مقه.إلى أمة به جنث، رم 
ئناك.هوى وف، ثن أةئTمنه هتئاثانوابالآ;ناء 

،.١١يحضنه وك\ذذأ تنكه، إلى أنمى أم عه هزجنث، 
قدئعالى افه إة قال! بالآت_واء، الحانبيك عمرة تح، افوه مررثول قلما 

أي.م نيانم أذذبمحمدفي 
ثتشاك1ئونص.j؟^،_، قآمة، 

^خةئظامكثر٢<٠
تعيي.بن أ-نإتواثمان قال عقبه، بن وأح؛زداقبيصه تني ابن قال — ١ ١ ٨ 

بريدة/صك،ابن عن مزلإ، ن ^،[ ٤١]

لإ،ممشإكؤهلالأاز

ومحمتراخ، من قرية والمدينة، مكة ين معروف مرصع كون— الثم بالفتح، — الأبواء ( )١ 
١١٦٠السيول لتوء بالأبواء 

الواقدىعن ١ ١ ٦ ١/ اممرئ الطبقات ق  JUmابن،رواْ الواقدي، نه حدا، صعيف إسادْ ٢( )
؟١٢٧ Y/ المنتفلم ق الممنف ؤلريقه; من وروا0 به، المل.كورون شيوخه عن 

بقته.أو مر أصل أي مر( ت)حن.م نوله )٣( 



^^ءأءأءه»ءءءهسءأهصه^^^(.

ذخم/جي•قام م الئحاطب، ثهتك هجتل حولت، 
ياوأش اث بأيي ؛ مماو علنه~ مذأجرأالناس عمؤ-وكا0 تملث —

نثوَوافاىشي1كاك؟.
بخُالأطازمحا:اذنمشآكنبياصةهأذ0في، 

لي،

فألميرثنثاثانمحتاياسيج.
ئط،يزوئابمكه،إننائدا ائث: ئ1و 

الثطيعؤ،أحيرنا نال; الميم،، ابن أح؛زنا ال! نال>صإن، ابن ا أ-حتزن— ١ ١ ٩ 
بنمحمد حدسا دالت أبى، حدسي مال; أحمد، بن عنداض حدثنا يال; 

أبىعن ح-ازم، عذأبى يزيدبذكبما0، خدي ،: Jliعثدالطنافمق، 
ئن:رة،ئاوث

اف.ترثوو يمات، حولث، من وأنش ثش أمه، مر اف. راررثول، 

أذقي وانتأدنمئ يودذلي، يلم أنتثفرلها، أ0 وجزقي م دش انتأدمث، 
ةذقر،لإدئرامحلإي؛ئوص'".

عببن قيمة عامر أبي عن ١ ١ ٧ / ١ الك؛رئ الطبقات ل عد مابن رواْ صحيح، إسناده )١( 
.٦٢٧٢! المتتفلم ق المصنم، ت طريقه من ورواه يه، الواني 

(٦٥٢وحه)ومثالحديث، ناصح ق ثامن وابن ، ٣٣/ ٤ مكة ار أحبق الفاكهي ورواه 
يه.قبيمة إلئ يإٌناديا 

بإسادهما١ ١ ٨ / ١ المدية نائح ق ئثة وعمربن ، ٢٩ jxالمّس ق شيبة أبي ابن ورواه 
به.الثوري صفيان إلن 

٠به عبيد ين محمد عن  ٤٣٠/ ١ ٥ المني ق أحمد رواه صحح، إسناده )٢( 
•به عتيد بن محمد عن ١(  ٥٧٢ماجه)وابن (، ٣٢٣٤داود)وأبو (، ٩٧٦لم)مورواه 



^عأههههأصههءءس

امندرهمأللم.

صئنيمحل،ثالأ:يتي- ١٢
الخمامي،عمر بن أحني نن علق أ•نيدا ئاو: اكلأف، بن محمد ابن 

موتىأحبرثا مال؛ الحريري، ين اإحثسين محمد بكر أبو أح؛تدا مال؛ 
^مإتابإنيبمؤ،مال:ظكا

عنبرينْ، ابن عن حيال، بن صالح عى ١^١^١،، ملخاف بن الضر 
مال!أبيه، 

مريأبمر وشمالا ثمينا فنظر عنماوآآ، على وص إذ ه ١^٠ ح فنئ 
إلأببكايث•يمجأيا ملم رئش، صش م فتوصأ، ١^١؛، موزي أمهآمته، 

اقو.،زثول لكاء بكسا 

اوديأتكا'ىا؟.U مقاو: نأامفإلآا، 
دارا:يبواثانثوواف.

٤^١؟ Ujماو: 
ظثاأناساب،مله١: 

1او:ولمبجخذ/كني/
لانمى.ما الآءتال من أمتك'قيمت أة ^١ مماJوا; 

اللاموتشد.أد المهملة وكر الثانية الميم وفح العجمة ومكون المتم —بفم المشمعل )١( 
المتة.الكتب، ق رواية له وليس ، ١٢/yaالكمال، ترازس_، ل ترحمة له 

بانيةزالت، وما والملمة، م؛كة بين الطريق علن بلدة ين- الومكون العين -بضم فان ع)٢( 
كيلا.لمانين قرابة مكة عن تبعد اليوم، اسمها على 



آمةأمه رقاة ذم بي والثلائول الحائي الثاب 

زخرأ،مثلأَةكام.ظهنبيأنأملها،مجزث 
إلآئتيّشصمح/متيض،

صاو!للمي[، ]اكوة:مآا١ ؛< هوله؛إلى ، ٠٤ؤن ثلأْقامأأول 
•١^١١٢مى ئبرأإبراهيم نحا مذآمك بريء م ئهدثم أ. 

الحض،بن عاصم أح؛رنا هال؛ الحافظ، المبارك بن عدالوهانم، أثانا — ١ ٢ 
ثاJJحادالات الثماك، ابن أح؛زدا دالاث بشزال، ين أحبرناأبوال>ننن ؟،؛ ١٥

ابنالإزاء،دال:

إلئألارؤغ دكاذمذالمجاوييذبمآكه- ~ ايتحنيذبذجابرآى حث؛نح، 
ئناك،مموف، لموصع س،  ٠٥١رئول مرأم يدحل تل الث—أ0 المأمون؛ 

بإحكامو.المأموو مأم 

موصعة.بمكه وأنا لي وصم، محي البراء؛ ابن يال، 
٥٤٢]أم. بها/ مدفثث، نكه، إلئ حملمتإ مم بالأبواء، نومت، يكون مجورأذ 

ابنله ردظ وهوصعيف، الكول، الغرامي ؤبمال، القرشير حيان بن صالح شه محعيف، (إمحاده )١ 
م'هأ،ووثراهممالاشآ/ي«آبمداالإسار

•التائي له روئ الغدادى، بسام بن إبراهيم بن إ—ماعيل هوت الرحماف وابوإيراُءم 
ذكره.أحدا أحد ولم عليه أعثر لم )٢( 

الإماد.بمدا  ٦٢٧٣! المتثلم و اسق، )م(رواْ 
يالأبواء.وقثرها وخانها أن إلئ ذهبوا العلماء وجمهور 



A, ه \سذمج0اوب 
صتاشوزضواشِهبمنتنتكآظ

الجوهري،على بن الحس أح؛رئا ؛ قاو البزاو، طاهر أبى بن محمد أحبرتا — ١ ٢ ٢ 
I قا  J حدسا^ت معزوف، بن حدساأحمد قاوت حثزيه، بن أحتتداأبوعتن

محمدأحبرئا ت مال سعد، بن محمد حدسا مال! أسامة، أبى ن الحارث 
مال)الزهري، عنداف بن محمد حدسى هال; واقي، بن عمر ابن 

قال؛عدافب، بن حمره بن عبدالواحد عى جنمر، بن عندافب وحدش 

مال؛جهم، بن الثنير عن الأّشؤ، صم ١٠۶ن هشام وحدسا 
مالتمجاهد، ص ثجيح، أض ابن عن معتز، وحدسا 
محال•١^^١،، أبى عن عبدالعريز، بن عبدالرحمن وحدسا 

ئهانينم،صسينمحر-ئم
قالوا:بمص- حدسث، في يحضهم حديث 

إلتؤقصه تومئ، ملما وهب، بتت آمنة أمه ئغ يكون الله. رسول 'كاى 
ؤنيىعشةًلإ:رمحاشتيْ.وضثة، عبماكبي، جدة 

حلاؤإداتام. ١٥عش!ويدحل ويدنيه، منة، يثزبه وثاق 

اش،دعوا دللث،: زأئ إدا عLJالئشب ممول فزاشه، علئ يجلس وكاو 
يلمحزص<.

المرائي.معاوية بن عيدالرحمن هوت الحويرث (أبو ١ ) 
شأننا.أي ملكتآ له أن ه نفمن يعلم أي )يونس( ت محوله ( ٢ ) 



ضِمضوافهبموتنتمحآثَازب 

١^٩^٣^^٧^^ممهنمسضةثِسمصسلم ءأ0ء 
منه.الممام ى اكي بائمدم 
طالبم يكا)؛ هزلأم، مول ما انتع ط١Jبت لإبي عيدالئهليب قال 

)ه.ثحممفد 

تزكه،يا افه.—ث نمول ئحضن —و'قاوث، أنثى لأم وثال 
١^.هذْ ض هدا ١^؛، أ0 يرعموذ الكتائب، أهل هإ0 انحب، ض يثملي لا 

محلأض،كؤتىلأإي.
اقو.نقول ئحمظ طالب، أبا أوصى الوئام عبداكطلت، حضزُت، هشا 

د-بمامحلى■
ئخثدأنحرناأبوطاهرأختيبن ئاَل: البمازك، بن \ٍذ\نحدالزئاُت، - ١  ٢٣

ماثزضي،ئال:أنحتتا
قال:لأ،هاَل:طنماهافوينني،، 

حييتيقال: بزناJ»؛، نعيد حدثنا قال؛ الأززقي، محمد بن أحثي حدثنا 
قال:نحاس، اثن عن عطاء، عن يزج، ائن 

عنتهيجيز لا الحجر، في ممرش لعيداشللب محآ ريقول• تين—، 
عيره.

معدبن نزار بن مضر بن الثام، بن مدركة بن حزيمة بن كنانة بن همدمناة بن ب هوابن مدلج )١( 
عدنان.اين 

لسعد ابن رواه متروكان، وهما الريعي نسب بن وعبدافه الواقدي فيه متروك، )؟(إمتاده 
به.المذ'كورين شيوخه عن الواقدي عن ١ ١ ٧ / ١ ١^^^٠ الهليقات 



ءمجا ، ٢ ١ غنن'لج^ دوو حوثة يجلتسون دوثة ممن 1ةثه نن زب ولأ0 
مجبمْالمهرئن، عش مجلس ظح~ لم ~ؤهوعلام يوما اقو. وسوو 
اقوهرثول مش رجز، 

بمئئبمثة:ئمحصهالواكُ:أتائ
ممنعوْ.\فإئش عش يجلس أف 

شنف،مه مذ يجز مإثه عليه، يجلس ابنير دعوا ت عبمالمهف_، هثال، 

سميان،أبي والد مرة، بن كلاب، بن نمي بن عبدماف بن مى عدثبن أمية بن حرب موت )١( 
وقيسكنانة بين كان الذي الفجار يوم قريش أمير كان هائم، بن لعدالمطيا نديمآا وكان 

قريشناء حرجت إذ مكة أهل عالئ عفليما موته وكان بالعرسة، كب من وهوأول عيلأن، 
وترو؛الآلالصسة.يندبه من لأمر تعفليمتآ واحرباء، يصحن: 

محمدابوالوليد رواه بالكذب، اتم وهوممن الربص، شثيب بن عيالي فيه محروك، )٢(إصناده 
حدهعن ٣ ١ ٥ ص مكة أحار ل المكي الأزرئي الوليد بن محمد بن أحمد بن عداش ابن 

له.



زيمهمنام ص ه ٠٥١يزئول ء1دالنشب حريج ذم داكلائوذق اكايئ الباب 
^^ءءص؛صء2$ءء«لأءضلأصه^ح.

اك^لئومحمناتاب 
اش.بزئوو عداكئف حركج ذم تجب 

]آ1باوقمه/ بمثنموذعذمثام 
أحتزئامحالات الحافظ، ياصر ومحمدبن المقرئ، على بن عبداش أحبرئا — ١ ٢ ٤ 

حاJسا(.' jiSوئ_نال، بن محمد بس علق أ-حبزثا ت ثاو محمد، بن طراد 
حدينىداو(1 الهمشق، محمد بن ع1داش حلس١ محال؛ صفوال، بن الصّص 

بنجئْ-محي عى حصن، حدثم، ئاز•' بىبمش؛_^، ركريا 
تنجئةين]ئش[لإ،
ينم-ؤكانمبمةتيضس

ماَوث،:

.٢٣١اقتظم وأدهن الصنغ، أقحلت، ستوق هرئش على سابمغ 
ضثغصت،يمص،:ثوو،;

وهداإثان، ١^١٧محيأظلتآكم الثبئوثافيئم الؤي هداإف يامننر؛ريش، 

المصادر،ق كما أثبته ما والصواب وهوحطا، )نقيل(، الأصول: ق العموفتين بين ما (حاء )١ 
بنزمرة بن همدمناف بن أم، بن نوفل بن مخرمة وهوت ، ١  U٤٧؛،/ دمشق تاريخ ومنها؛ 
قلوحم.المؤلفة من وكان صحية له مخرمة، بن المسور وهووالد الزهري مرْ بن كلاب 

صحة،لها فيمن احمد بن ليمان م)ذكرها ت أبونعيم قال سنه، مثل كانت أي )لدة( (ءولهات \) 
الأصل.من سقط وقد المصادر من المعقوفتين بين وما والدعوة(، البعثة إلئ بقيت أراها وما 

يعظامها.جلودها وألصقت الخاشية أهزلت أي القمع( )أقحلت )'*آ(قولهات 
دقيقة.جعلتها أي )وأدقت( وقولهات 

الشديد.الرم دون التهويم )مهومة( )؛(قولهات 
كالبحة.هو ؤإنما حادآ ليس فيه صوته أن تريد )صحل( (قولهات )٥ 



^^ءءءءءءدءهههءس

هلأيالختأهحئ ، جو٠ه١١٢
أوطمرتص!، أقص اى، جثّعظاما، ؤس_يطا، ألادادثلئوازجلامنتكم 

ئتؤ،ه«مثكظم له ^_^، jJl]نؤ الحدئن، نهو الآئدار_ا، 
محئسواوجو، بض مذ'كل إليه ولبجبط هووولده، شحلص 

الئكن،تأِلثزضامحمح،اق\جبمإئوا ويث_وا ص،،، من 
محلإيل،محاكن؛،هاةابجا.

عمليلْ،،وؤلة جلدى، امثم مدعوره، اممه- -علم هأصحت، داوئ<: 
بهاتقي ما والحرم هوالحرقه مكه، شعاب، قي ؤنمت، رزياي، واهتصصت، 

أشقإيقاو:ظاظصص.

ومثوا^١ رجل، ض ؤل بذ وهبط هرئش، رجالات إليه وساهث، 

لآخإيمتية>مئءازقنا1دام،هابماتيُ، 

٠^٠إذا النبت نجم ظهوره. وقت أي نجومه( قولهات)أبان )١( 
•الأرض بممي الذي المطر مقصورُ ت)بالحيا( وقوله واسعجال، حث كلمة هلا( )نحي ( ٢ر 

ونوله•)أبيضجسيم، بمعتى وجسام عغليم، بمعى عظام رحل يمال؛ قولهات)عظاما( )٣( 
وقوله•)أسهلالمينين، شعر كثير أي الأهداب( وقوله؛)أوطف اليياضر، شديد أي بضا( 

عليهيسكت أي عليه( فخريكفلم وقوله؛)له الأنف، مري أي المرنين( و)أثم الخدين(، 
إليها.يرشد أي إليه( تهتدي وقول•)وسن يفلهره، ولا 

به.يغتالوا أي أحالهم علئ يفرغوه أي قولهات)فليشنوا( )٤( 
ذهب.أي قولهات)ول( )٥( 
عيدالخهللب.به تعني )٦( 
وطافوا.وامحستلموا الهلسس، من ومسوا اعتلوا أي ومسوا( قولها؛)فشنوا )٧( 
والتأقالتزدة وهى قولها؛)مهلة( )٨( 



ضبماف.سنضمه'

مدعلام اش. ومنةرئوو عدائف هام الخل، بدنوْ انتووا حص 
:Jlij؛، أبمحأؤوب١١

ٌآتعاِلإمثظإ،سومث
ّسهلم،إثك، زطذم بندرات وإماوك عبماؤك وهذه محو، 
لأ.هندما عبما ٥؛^>؛ ائهم ؤالظإم،رى، الخثئ أذمت 

الواديواكتظ بمائها، الثناء مجنت حص راموا ما انكنيه يورب، ت هالت، 
وحرب،جدعاى، بن عبداش وجلتهارم يرئش شحاذ هلسؤنت، فحيحه، 
^^رنتاض:ياكياابماء،انزأب، 

اكئحاء.أقل عاش؛لث، إذ 
ُةْآ.ُ.ب 'ُ  زمهة:ضذلاكثا;قول 

ئكمحالأئألدشا
بمائ؛اق،بجشوُظ

بهجتهبالمتمون اف مى منا 

امبمثش،اكاملأ

وايوئذاكنثلْ،لةادقدنااكا 

واش؛م١٦٢الأيتام ئه هتاثت ثحا 
الأمحئثخيستيتينث

ذلك.من قرب أي )كرب( )١(قولها: 
~شحعذره جمع تأنث" فتاء فراء معجمة، فذال مفتوحة، مهملة بعذرامت،("بعين )'آ(قولها:) 

جوانبها.من امتد ما وقيل؛ أمامها. سعة وهو الدار، فناء وهي ثانيه" وكر أوله 
والبغل.مملفحسروامحإكالخافرمس المير، علن طلق الخف )مآ(قولها:)اإخفوالظلفح( 

٠شخ جمع ن( شيخا ) ٠ قولها )٤( 
وانقهلاءه.اخرم وفتا وامتد ذمب، أى )واجلوذ( )ه(قولها: 
 Iقريب■الهطل كثير طل أمطرها أي .( ٠٠جون(بالغيث، )فجاد )٦(قولها

١"والتمرف، العدل، ق مثله وليس مثيل له ليس أي خطر( ولا )ي(قولهات)ءدل، 



اوقسسإمسإإ؛ِ

ُِه  و\سِوٌس
ضسمينذى:زناص<،

سلهمذ . ^ ١١ونول *سظهئ انه عندالمشب ويشيرنيف 
ثاو:الشن، بن ثاصأ أ-تينا ئال: ، اتجارك/ بن أقأئا -  ١٢٥[ ١٤٣]

قال:الدقاق، أحمد بن عثمان ا■؛مردا ثال: بقناف، ين أبوالحسين أحبرنا 
رجاءنن م_يد حييني قال: النزاء، بن أحمد بن محمد ابوالحتن حدثنا 

محأظننسممقثال:ط؛ني
قال:أبيه، عن الكلي، مردوع ابذ 

ومدتالحسيوآثادئب، وقل نثاثلكشذبى؛يير0أرصالبمن، 
،٢ ٥ ٩ / Y الاعتدال ميزان ق كما يعرف لا مجهول وهوت حمن بن نحر ب محعيف، إسنادْ 

)وغد: ٨٥ص والتع الإلزامات j الدارهطس قال حزم، بن حارثة بن منهج، بن حميد وفيه 
ابنرواْ نظر(، روايتهما ول الزبير، بن وعروة متهب، حميدبن مضرس، بن عروة عن روئ 

عمربن يحي بن زكريا عن ( ٢٨المطر)كتاب وق (، ١ الدعوة)٩ مجايي كتاب ل الدنيا أبي 
المشكلكثف، ل والمصفح ، ١ ٧ / Y النبوة دلائل ل اليهقي من'لريمه•' يرياه به، الطائي 

المتفلمآ/هبآ.أ/ْأآ،وق المحيحين أحادث من 
كتابول (، ١٢٢ الدعاء)• كتاب وق ٢،  ٢٥٩; ٤ الكبير العجم ل الدراق ورواْ 

معرفةق وأبونعيم ،  ٤٣٦/ ١ الحدين، ءريس_، ق والخ؛لابي ٢(، الطوال)٦ ث، الأحادي
الغابةأسد ق الأثير وابن الدكتوراْ(، ه-رسالة الشوة)١ دلائل وق ، n٣٣٢٨/ ة المحاب

إلنبإسنادهم ( ١١٧الرسول)فضائل ق الحقول تلقيح ل التميمي وأبوعبداممه ، ١١٢؛'/
به.الطائي عمر بن يحص بن زكريا السأكين أبي 

آ/آه،الدين امجر لأبن الأثار جامع ق ا كمالموة دلائل كتاب ق الدنيا أبي ابن ورواه 
قماكر وابن ، ١ ٥ ؟/ البوة دلائل ق واليهقي ، ٧٥٢؟/ الشيوخ معجم j الأعرابي وابن 

به•نوفل بن مخرمة إلئ بإسنادهم ١ ٤ ٧ / ٥٧دمشق تاينح 
به.نوفل بن مخرمة إلئ بإمنادْ الكلبي هشام عن  ١٨٩/ الكرئ اللثقاث، ل صعد ابن ورواه 

أهلمن كان من )وكل : ٥ ٢ ٢ ٢/ العلل ل احمد الإمام نال شريف، نعتي اليمن أهل عند ل ذ١ 
له(.ذو لا فلأن ذو، له فلأن يقالت ثريتح، فهو ذو، له اليمن 



ثشِوشينذي:زنض...

الفكر.من اف؛'إوه ماى بما ليهتقوه ورؤ>تااؤهأ العرُب أفراق إليه 
هاشم،بن عبمالئش_، عثنثائهم: من حنثة وثايوا هرئش، ولد ويمد 

^^^،هفينأسوثش4ق
عيةثاف،ئنزمة.

بمصربممىيازل يرف بن؛ي ونسف صنعاء، مدينه واهوا حى مثاروا 
جمااشاتيص1مجاخ

لهم.يأذن شيق، على وانتأذنوا وأصحابه ئض 
الثمنأهل أنزاف وحوله دمت،، من شرم على وهوجالس مدحلوا 

المنكوبصيص بالعنبر، وهومتصئح ~ الدمج، مى عدى'كرامي 
لهم'قزابيووصنلم، الثنلثج، بتحه محثوة -  ٢٢١زأسي مثارمح، من بموح 

ياويه،مائلأسن هام هإد4 إلأعبداثللمت،، علتها مجلوا الدمن،، 
واطقوصَم.

قكلم•الملوك يدي بص يككلم مثن محث، إذ لٌت محل 
واسالث،محلأرفماثامخءهيعتا، أحثلثؤ مد افه إذ المللث،، آبها ت ممال، 

^^^^،،،وتأ،ممُ،ثسقمئ،يطا:ط،أثوَشص،، 
مشت.وأعدب معرس، أطيب 

الملوك.منزل لكن باليمن، بصنعاء نمر الميم" وسكون المعجمة الغين ~بضم غمدان )١( 
بريق.أي )بصيص( ؛ وقوIaبالطيب، متلهلخ أي ت)متضمخ( محوله )٢( 

الأصل.أي )ّآ(محواهت)الأرومة( 
أصله.الشيء جرثومة )٤(محوله؛)جرتومته( 



^^ع»»ل»1أ8هعل2لءع»له»«

إليهالدي يوردها التلاد، إليه الذي العرمب، ربح الملك، آتها محأيش 
الثناذ.

حلف.حيز منهم لنا وأنث نش،، حير لتا تلئلئ، 
تلمه.أئث من حمو ولن حلمة، أُق من الق، يهللث، ولن 

اف.ست وتدنه اقو، حزم أهل الملك، أيها ويحن 

مدحنا•الذي الضر ئشا من أبهجنا الذي إليك ومدنا 

التززدة.فتخنومودالتهنثه،

ئزنشآلمم ذ: مثاو 
نتب.مالوا: 

يتطيرحلارأ؛، وملكثا ومناحثانهلا، ورحلأ، وئامه مرح؛ثاوأئلأ، مال،ت 

والحمد،الشنق، أهل هأئتم هصلآكم، وعرف ممالككم، المللث، مدنخ 
ائصزئتم.إذا الرابع والحياء أقمتم، ما اوكزامه للفم والمجد، والثناء، 

نلمداللتداش:محمآث؟

أبيمكة جلي بين الئعب ينزلون الدين دهم العلاح، نرئس عليهم؛ ويقال، الأباطح، اترئس ١ ل 
الشمح،حارج يكنون الذين وهم أوالفلاهر الظواهر نرئس بخلاف يقابله، والذي ميس 

لالأيار جامع ينفلرت الأبطحي، له؛ مقال س الني يتب ولهذا الأباطح، قريس وأكرمهما 
اليرومولدالختارمآ/؛'آا.

انمناء.الكير الموحدةس الباء وفتح الراء بكر الربحل" وبحلأ، قوله؛)وملكا )٢( 



^^لإهءءء»ههءلء1صهتت،.؛الئنم،...نزو ذي ين سف لتهيئي عدالمشب حردج ذكر واكلائوذقي الرابع الباب 

لكلهم.بن عداثتب 1ا ماو: 
انطيمواالآمام، وثق الأيام، ريع هأسث حشدت، وئك أردت، لياك داوأ 

^^(■٥١حس وائرلوا 

مأتن؛؛محصنامحاص•
إلىمأرنل بوم، دامت، لهم ائبة حتى لأيدعوئم، ثهرآ هآداموا 

ا:شبمكينتنسبم.ءدالنشب: 
ءأىنريرْ.مته أجننة حش قوبة عنده، لأّ منتخل؛تا، هوجدة هآتاْ 

لمبكو0 لوعيرك سرا، علمي ثى إليك ألقي إش عبمالم٠ف، يا ^ ١٥ثم 
فيه؛^ ٥١يأدل حى مموننا، عندك ه1تتكن معدثه، زأئثك أئي عين إايه، به آج 

أمره.زياغ مثحزوعدم، اممه فإو بأمره، 
مالءئاش:أنث1ك

]ييخ\ 
فيهوحطرأحسيه1اأى، حثرأعظيمتا، عنعنرJا، وثتزناى لأمسنارا،، 

حاصه.، ^jilكاثه، وJزقطك لكمة، ولعزدس< ومخرالممات، الحياة، ثزن، 
سكبمرلكآببهزافدص،بجلأ

مرورأ•إياي سرورْ من يزيدف أ0 لسألثت وإغظامة، الث1ك هيه 
الثالث:أحمد نخة وق الأحرئ، المخ بعض ول الأصل نخة ل كن.ا )احتززها( قوله: )١( 

واحد.بمعى وص )احترناها( 
والمنزلة.القدر )الخطر( ت قوله )٢( 
•••( بخر. أتت )لقد المصائر: بعض ول وهوالرحؤع، الأوب من )أبت( قوله: )٣( 



محمدانسئة مى ورثوو همك، مذ ستث بي شيق؛ مماو 
.ji^jهد أوثنلئ فيه، يولد الدي رماته وقدا وأحمد، 
منالة وجاعل جهارأ، ياعثه ؤاف' وعمه، جده ؤيكفله وأمة، أنوم يمومت، 
أعداءه.بهم ؤيدو أولياءه، تمربهم انصارأ، 

ؤالطفا5،ال،كهم ويدحئ الدJان، وثنيي١^١■^ ااك-رانى، حمدعندمهمليه 
ثيمثمحوالآنثان.

الثتآفرعن ؤيئهى ؤيئتلة، تالمموف-v يأمئ عدل، وحآثئة هنل، هوئة 
ثئطق.

ؤطالعمك،ههلنج،، ilJLU^jعلاثمتك،، ؤاوهمدالش: 
ؤإئصاح؟وئنسير، بإقصاح، ناري 

عإدالمشج،يا إنالث، والكتب، والأتان الحهى، ذى والثتت شتف؛ قات، 
ذي'قدمت،.عتز نجده 

تاجدأ.قحرعبدالمطلب 

وعلاعجأف وطاJ( صدرك، ثخ زأن_لث،، ارقع ث يرف ذي نن شيق هال 
ملأث،ظاتاذوث،؟.

كانراينمحقلأسا،يىومداض،:مهاانج، 
محمدآنمنه بغلام قجاءت وهسا، آمته؛نن، قؤمى آكراتم من آكريمه 
وعمة.أنا وئلته وأمة، أبوه ماُت، وأحمد، 

لهميجعل ؛'^؟ ٧٥١ؤرذثال أءثاءْ، ماحدرعليه أبوك، هوهوش ئات،؛ 
نسلا.عنته 



بالئلك...تزذ ذي ين تنف وثهن؛ي همداشلف نيذم-مرج واكلائوو ١^١؛؛ التاب 

لرضبم إليؤ يزن ءورْ، مز تجاحي النون أ0 ض ولولا 

^سمنمة>مثىاأطئمح
مرة•موصع يمحها ونمرته، 

العاهات،عنه ألغ وأل الآقات، أةث4 وأل الثاثات، بلوغه مى وملآماأحب 
عمه.العزب وأوطأت انئة، لأظهرت 

إليؤ"ديك فاصرف أعس ؤإن 

أصحابك،.من معك، بمن دائصرف!ا 

وعشرةالحسى، من أغثي وعثرة بمير، يمام منهم رحو لكز أص يم 
•اولد مى زحمحن الدشج،، من أزطاو 

ثقالوت:ياب:اس،إذامتاض٠منمuمم، 
سثوزيغقانممششرْ.

ثكه.إلئ واصردوا دعوة وم 
ؤإنيوفبماجاس،إثاىدزمحم، عياش،:ضو: ئكان 

بمخلإئنثانمحرأ،محم^م

هو؟ما ل،1 يقولول ح\تر\ 

دعوته.قبول أهل أي )اسجاب( '(قوله: 



*٧. ما'تحؤغوبم' م بدل 
'قنحوماثوم—ا ركب ؤإثه أح_وال، عده ملكتا باليمن تش يمكئ 

يديهمرأجمردذبص القويان ائحدمى كان ىفبنك4يخيدوف 
ثومتامحمتلوة.سكواعلته ،، ٧١١١٠٩١^

إلأأنوي يدغ لا أذ وأمْ ، ٢٢دهرر إليها هري ح؛رْ أوشندايى كنرئ دبمغ 
،.٣١محلة 

أحبرناأحمدئاو؛ الثاء، أحثيبن / بن الحس بن يخى واثأناأبوعنداممي " ١٢٦[ ١٤٤]
الصندلاؤأ،أحمد ين افه عتيد احبرناأبوالماس، ئال؛ القور، بن محمد ابن 

بابنالمموف البراز تعيد محمدبن بن الحنتن حدساأبوعتداض هال! 
هال:خدكاأظينمحاليننزخزب، خدتئاثلق قال: النيئؤ، 

مشتهم.ل يهرولون أي يسترون، أي - الميم ~بكر )يجمردن( نوله: )١( 
صءوضالرا،ثميلكنذا-نوكلواكرس،)أ(قول:)ومز( 

٠ ٦٣/ ١ هشام ابن سرة ل كما 
وعقببه، الإساد -مدا  y٢٧٦/ المتثلم ق المصنف رواه حاله، أعرف لم من إسناد© ل )٣( 

مولدمن ثلاث ستة ق كانت يزن ذي ابن إلئ الوفاة هده أن لنا روى )وقد الرواية على 
شهماص،والروايةامذكرناآقارؤيا رسرلافس، 

اللهرص—ول وأم وعمه، أنا وكفالته وأمه أبوه توق عبدالخهللبت يقول الروايتين ق لأن أصح، 
سين(.ت بلغ حتى تمتا لم 

المائة،الكلم مزديع بن نمر هوت مزروع وابن لاحقا، ستاو الم الرواية إلئ يثم ملمتتإت 
٠،٣ ٢ / ١ الحر الماء لأم الأسدية الملوك أخار ل المزيدية الماقب محاب j ذكرْ حاء 
حاله.أعرف ولم 

ومولدالمر ل الاثار جامع ل كما الصحابة معرفة ل مندء ابن آحررواه ُلريق وللخبر 
عبدالعزيزبن محمد بن عبداممه بن إبراهيم عن ٣ ٥ ١ / ١ اكءشقي اكين ناصر لأبن المحار 

إسادوهدا به، آبائه عن يزن ذي ميف بن زرعة بن عفير بن فر البن عبدالعزيز بن عفير ابن 
رواته.يعرف لا 



_^^ٍ_• • يرذ بن؛ي سف لثهتئة مباث٧ب حردج ذم لي واكلائوذ اوابع التاب 

بنمحقي عن الماس—،، بن أحمد ض تكر، عنزوبن حيكا محاو: حكم، 
ماو:عثاس، بن عداف عى صالح، عنأى الكلبي، الثائب، 

دمويأئتة البي.، ملد بمد الحبمة على يرذ ذي تى نيم ظهز لئا 
وثمدحه.تهتئه وشماؤها، \ذننب 
وأمئهاشم، بن جكأحي يهم: قزئش، ش ومدبى أناة فمن هام 

^محلدينصمح،ناسمحمح
تنأب ذوة اJدى تحدان، نأس قي م ^١ ظاأ، عي صةوا 

أمح،اثلي،فيمي•

لهم.يأذن دآحتز٥بماهإ الأذن، عي محدحو 
لئ:دثاَل ١^، قي دانثامحُ قدنإ 

ممدأذمالك.الملوك ثدي بس ثككلم ممن محته إن 
سامحا،ْشعا، صنتا، وقيحا، محي أنهاالثلك أحثالئؤ إن ساو: 
وبثيوثث،أصلة، وعريت،^^٠٠^، طايث،أرومته، وأنسك،مكثا، باذحا، 
•مندن وأنب مرطن، أكرم في مرعة، 
يتماد،له الدي وأميرما البلاد، به ئحصمجه الدي ورسمها المرب، مللث، يانت، 

العتاد.لجأإي الدي ومعقلها العقاد، عي الإى وعئودها 
لإش،،ؤآث،قاهإلإه،؛

١ ٢٨/١والرشاد الها.ئ سل ق كما )متهلألأ(، ؤيررئ: الحلول، من )محلألأ( '(قوله: 



^^ءها«السء؛إءسأسل1»؛صهءأ

حلمة.أنش ثن يهلك ولن تلمه، هم من بمحنل ملن 
تته.وتدنه وجز، اقوعز حزم أهز الثلث، ي نخن 

jSjئضحن يدحنا، الدي الكنب أنهجنامن'كشفك الذي أئحصثا 
يءلاوظ 

داو;أئابواشينىثم.
اينأختذا؟:ضامحاز.داو:

اه.دال:ماو:مملم، 
^١!،;الموم، وعش عليه أمز ئم هأذداْ، 

l^j  ضبملي رم
حزلأ-

أخزم نبزث.سلتىا، ٥;^، وهمزف طام الئلاك مدتخ 
وانماءُإدامحاص.محرا،،وميظمحا، 

ولاإثه، يصلول لا نهزا مأئاموا والومود، الصيامه دار إلى أئهصهم يم 
يالأنيراب•لهم بألف 

وأحلأة.مأذئانجيته مأرتزإرعتدالئطف، ائساةة، لهم اسة ثم 
عيركمالو يرعنؤي، من إليك مموصن إي ^،، يا^■١٢ت وئاو 

•والنهار اللل j إليكم يحجون الناس أن إلئ إشادة دالنهار، الليل رآهل ت قوله آ ١ ل 
بلادكم.ويم\و إذا الطاء ولكم أي ظعنتم( إذا )والخاء )٢(^: 



^■ ■ بالملك. تزذ ذي بن نثق لتهنئي عندالخف ■حريج داكلاوذم؛م الرابع اوب 

مطؤئاعندك ئؤؤ؛ علك، قأطلنتك معديه، وأيتك، ومحم إلسه، له أج ذلإ 
\؛ن0.' ٠٧٥١قإل فيه،  ٠٧٥١يأدل حص 
لآمسنا،احتزدا٥ ١^•^، الثحرون، والعلم ١لم^كنون، الكتامساأجدفي إئي 

الحثاة،ثزف فه جسيما، ^٢٥^١ حبرأعظيما، عيرثارا؛، دد0 واخثجسأه 
حاصه.ولك ذإنفج)ذكاهه، عامه، لالناس الوماة ويليبلة 

الزترأهو j^، فدئ قؤ؟ وي نث ظك، اكلأ،، أبجا ^،: ^١٢قال 

^،[٤٤]نمٌ،ثاكلهُس،ثها 
الماكة.1وآ إثئ الزعامة به 

ممأبم،خرثاآن،لأثافد،ؤلنسُ
نرورا•بؤ أرداد ما إياى، نائم مى لنألته ؤإغظامه، ؤإجلاله الثلك 

ثلن.أوقد فيه، يولد ١^"^، حينه هدا ير0ت ذى بن مالتبمن 
ثانئةسد.

ه،ثثئكطزض
أنلثاءْ،مزبجم مناأئصارا، له وجاعل جهارا، تاعئه وافه برارا، مدولدثاْ 

أغداء٥.بجم ويدل 

الأذض•ّقرابم ويتج؛حمإ ^U،، عى ويفرببجمالأاس 
واراه.إذا المال احتجن ^-١^ احمميناه، أي )احتجناه( ت قوله ( ١ ر 

وتدم.بسبيه تلعن فعلا تفعل أن أبتت أي الجاهلية، ل الملوك تحية هده اللعن( )أبيت فوله' ( ٢١
دل~أحدأ، يخافون ولا دونه، لقوا من يبالون لا أي المهملة" العين ~مم )عرض( ت قوله )٣( 





تزذيالملك...ذي ين نف لثفنئة غةوالث2ي ■م.دج داكلائدذثي؛م الرابع الباب 
٤• ٩ ^«ءءءأءءلسلصأإهص} 

وفلشينضظِنىئمأنؤشمت1يلكد/ذص 
وتتصتووالعواتل، ته مطالثول محم ككو0 أل مى الثماتة دن>ح1هم 

ؤشاّأنيتاوا.لتاذما:ها؛، 
ي_نتيخليؤزض،مزمبمثؤ، ولولاانيأغلمأةالثوتتجتاحي 

دارئكي•يثرب 
أمر0،تحكام انسبتزب أف السابق، ؤالبلم الناطق، الكثاب، قي أجد يأي 

•مْ وموصع نمزتؤ، وأخو 
ص،ثأمحشاضلآعشظمحي

دنكناصرف ومحي عقثة، الترُب أننان على ولأوطأمئ أمتْ، 
ظ،•دمص؛رمح عير عن 

لحقتنالإل، من يمالإ وعشرإم، أم، بمرة م رجو يأمريئن 
مملوءوثرش قصة، أرطاو وعشزة دما، أرطاو ة وحمث—التروي، من 

يأتي،الغزو خاو إذا ؤو\و: ذللئج، أصناف ثأصلتاس،بمة 
الحول،•أذبمحول مو ير0 ذي ابن يناث، 

أحدبجرثللابمبطي ياتنئزئر.بش، ت ى؛تاممايقول عبدالمطلت، هان 
ئز،الئلك،ولل عناء 

-نشيذوةسةمحض/

مجة،ومل:)انماش(أياكاتالئ،.



لْ؛ا[

^^ءهأسأصلصءلصلصأصها

^و:ث4هإثمبموجم.

عبدثشبن أب يمول دلك وفي 
ء1ئيارأبملونىقاا؛

عميق/ئج مى اء صئتإر ال تما مزامهئ مثلثل

قالئربأم ا محهذوات دمرى يرذ ابن؛ي بما ثأم 
الش—زر؛وانمثب بدارالئنك حلت صتعاء ^*، ٥٧هلئا 

(٢)

-)٣(

بأداته.الرحل —بالضم— الكور جمع )ا(ملهت)آكوار( 
بلد•يلدإلئ من المحمولة الرسالة ومي مفتوحتى- معجمتن بغينن - رمغلغلة( )٢(ثوله: 

الأرض•تطع أي القفر، الفري ت)وتفري( وتوله والنوق،' الجمال بمني )ّآ(قولهت)تأم( 
صروبنوفيه وعوصعيفاجدأ، باذام أبوصالح وفته وعومتهم، الكلي، فته عزوك، (إسناده )٤ 

أعرفولم ٤  ٨٦/ Y الأعرابي ابن معجم ل ذكره جاء المري، القعتص بكار بكروعوابن 
وأبو، ٦٦ص الجنان هواتف ق والخرائطي ، ١ ٤ ٩ / ١ عكة تاريخ ق الأزرتي رواه حاله، 
محممن كتابه ق، الغازي المعلومي علي بن محمد وأبوبكر (، ٠٠النوة)دلائل ق، نعيم 

لالمقول تلقيح ل التميمي وأبوعبداض  ٢٤٤١! دمجثق تاؤخ ن، عساكر وابن صّأم. ئلفر 
به.الكلي السائس، بن محمد إلن بإستادهم ( ١٠٩الرسول)فضاتل 



ساصومحنفىذريجثض

والئلائونلحامش اس 
عدالطبوذده 

قال!الجوهري، أبومحمد أح؛زوا قال! التزار، طاهر أبي بن محمد أحبريا " ١٢٧
بنالحاريث، حدسا دال! مموف، بن أحمد حدس؛ محال! حثويه، ابن أحبردا 

بنعمن بن محمد أح؛زدا مالت معد، بن محمد حدسا محال! أس_امه، أبي 
قال!الزهري، عن عداه، بن محمد حديي قال! واقي، 

قال،!ئبج،ضتيصينخزةينتياش! 
قال!جم؟! نن الئندر عن الآ'شيلاا، عاصم بن هشام وحدسا 
قال!مجاهد! عن ئحح، أبى ابن عن معمر، وحدسا 

ئال،!الحويردث،ت أبى عن عدالعزيز، بن عبدالرحمن وحدسا 

دلك،جبير" بن ثاؤع عن نحتم، بن ثليماف ص نبرم، أمح، ابن وحدسا 
قالوا!بغضن— حدسث، في هئجؤب حديث، 

اه.ول زئسبحمظ طايج، أبا ألصي عبماكطد-ثاالوئام لماحصنت 
يم،بّهى داجية ض وكته أنجع، دأئا ابكسءف ل؛ثاتؤت وقال، وحياطته، 

محيرأسة،آي تحئك جعل لساده— الث، —وددأئتسأميمه هول، سخ قلما 
م\:°دوهو ،، lui^محت، ومحي صدئتج، 

وحاءالعمائر بعض مع وهومتوافق )هشام(، الأصول! بقية وق الأصل ق حاء دا كا 
وأنويبد هاثم( ) ! لمي( التحقيق ) ٢ ٤ ٤ / ١ عد مابن طبقات ومنها أخرئ مادر مق 

تلخيصاب كتل عاصم بن هشام بن يحنى ولده ترجمة جاءت فقد هشام، الصواب 
كتابل الوافدي عنه ويروي جهم، بن المنير عن يروى كيلك وهو ، ٦١٦الش-ابهآ/ 

لهشام.ترجمة على أقف ولم المخازي، 



^^أعأص؛ءعهههلصءعءأ

ص ٣٩^١ ٣١
الحطنعظي، المحيا جميل الرياد واوي انمي ماجد على 

ثالئسمعفيتاسذيامحثس 

الثحنجم ١^^٢ محتر اثقاُي محق والمصل الجنم 3بي 
ث)يثن:بكزبمزف ةك:ادفاص أث

شزصاينسثمم;شظقاو;ؤظث 
وعئرسمحن•ابنمحالإ 

انمائةوعشرين•ؤيثاو: 

تيض؟ئل:م،1ايجاين
بنين.يمان 

مريرحك محكي ينمت-ي• الله. رثول رأيت أبمزت أم مالت 
تياْشرأ/

المصاري،محثد بن أحند أ•نيدا ثاو؛ المتازك، بن ق1و\لنئاب أ-نيدا - ١ ٢ ٨ 
 Jبنالحث_ص ->؛دسا ت هال \أذأئو°جوؤأ.< الحث_ن بن ثاعيل إن_أح؛تدا ت دا

أحثيحدثنا هال! مييب، بن عنداه حدسا هال! المحاجر، إننايل 
محال؛جرج، ابن حدمحي نالم، بن تعيي• عن مال: الأررقي، ابنمحمي• 

والهلمة.السجية — الخاء —بكسر )الخيم( قولهات ( ١ ) 
الواقديعن ١ ١ ٧ / ١ الكرئ الطبقات ق سعال ابن رواْ الواقدي، فيه جدا، محعيف إسناده ( ٢ ) 

به•اإمدكررين شيوخه عن 



ضوامحنشذمثزتضض
^^ء2؛ء؛ءهه؛؛؛إههءءأءصه^^^ؤو

عباسابن فتدا'قندا الحرام، الثنحد قي رباح أى بن عطاء ثغ لوتا جئ 
بنعئ محمدس حلمة الطواف، قي هماس س عبداف بن وعلي ومحلة، 

وجوههما.وحنن هاهتهما، ثمام مى هثتجسأ عتدافه، 

الثموأنث، ما عبامن؟ بن عبداف حنن مى حننهما وأين ععناءت ثاو 
لهاب،انيامطافسضرم/إي ^وعمحْولأافياكنم 

بجثاشتئماسمإدكةشخ
هأجابة.مئألؤ، ض ثثألة ،، ١١٥عصاعلى يهيج هديل، من بدوي ^■؛؟٠٢ 
بنعنداف هدا قالوا: المص؟ هدا من المجلس: قي من لنئض الشيح هماو 

عئدالمشس،حنن عي الدي ثنحاذ الئيحت محال عبدالمشج،، بن ءباس 
إدثامح•

ءLJالمطلبثان يمول،: أبى تمنت، يمول،: عباس ابن يسممت، عطاء: هال، 
أحثة.أحدإي وأم  ١٠٠وجها، الناس وأحس مامه، الئاس أطوو 

أحد.عك ولايجلش ع؛ثْ، عك الحجرلايجلس قي ممرش لة وكاذ 
محَضئووُبمون>لئئون

النمس.

يجتنيهالممزثن، عاى هجيز يلغ، لم وهوعلام ه افه رث—ول، هجاء 
م:هبشرثول رجل، 

يعمل.أي )يهيج( قوله; )١( 
بنقصي بناها اش الندوة دار صسميت ومنها ومتحدثهم، القوم مجلس هوت )الندى( ت ه قول)٢( 

للمش-اورة.يجتمعون أي فيها، يندون كانوا لأنهم بمكة، كلاب 



؟^؟٥٥٥٥٥٥٥٥^^؛؛

قالوا:يادهبموئئصث،:ظِلأتحه؟ 
دمنمْ.الممزش عش يجلس أل 

بشرف،ثسه من تحس هإثه علتؤ، يجلس اتغن دعوا عتدالئشب،؛ محاو 
ولآبمدْ.مله عزى يلغ ثغ U الشزف، من يلغ وأرجوأذ 

قئداينممانموكا0ه
،.داJحجون١١دفن حر يش ■ءتدالئطلم_، جنارة 

ودفنعتدالمطلببالحجون.ملث،ت 

محربيتيأمحإمحني>ف،
قأف -محن لأمهما، الربير لكف ومد لأم، أحوين وعبمار،ولكثا طالب، أبا لأف 

!٠٠١١؟٥^طال-ا؛لاثه أبي مدي، نستا 
إليه.عداثثف وصثه أحدهات 

طاو_،.لأيي \ذؤ-ن\ \قوذ\.( أنه.ثا والثانر; 
عمومته.يوف احتاره اممه^^ ومول أن والثاJثث 

ببمذاالخبر وتقدم االكد.ب، اتبمم عمن وهو الربعي، ثسيب بن عبداض فيه متروك، ناده إّ)١( 
الإطدبرةم0آا(.





افرثوو نأتي بمحضراسي، حش أسم كما ت ماو بميلهم، وكاذإداأرادأ0 
طعابهم•مذ ينيلو0 ثكائوا منهم، قأقل و. 

بجا،محوهمطاِبإكينك.
دهيثااف. ون—ول ويصمح رمصاش_نئارأا، يصبحول الصسال / وكا0 [ ١٤٦]

ىءٍلأ>ى.

عون،ابن أ•حيردا داو،ت ئاوس، بن عمت بن عتماذ وحدسا سعد! ابن ناو - ١ ٣ ٠ 
محال:تعيد نن عمرو عذ 

ئجاأاي.بجمحمصدطابي،همهوتادةبممحا، 
ممحم ليحس أحي انذ إ0 رييته، ثإد أنوطالت،؛ لمال، محا، 

عنعون، بن عداض محاو(ثأحتتو1 الآرريى، وأح؛رداإنحايى تغد؛ ابن مال، " ١٣١
سم■؛مح، عمرو 

فهوغمص.سال فإذا الموق، ق يجتمع ومخ الرمصن )رمصا( فوله- ( ١ ) 
الرأس.شعر ثائر أي أشعث، جمع رشعثح( وقوله• 
الواتديعن ١ ١ ٩ / ا الك^رئ الطيفان ل سعد ابن روا0 الواقدى، ب جدا، صعيف )'آ(إمناده 

له.المذكورين شيوحه عن 
عطاءعمدوعن ين طلحة عن الوافدي إلن يإطدْ ( ١٠٧اكوة)دلائل j أبونمم ورواه 

غذكر0.نال: عباس ابن عن 
يه.يدهنون كانوا بما دهن وجهه كأن أك، نوله•)دهينأ( 

لأحد.صغ غير من ذلك وكل العتن، مكحل أتم، )كحيلا"( وقوله! 
بنعثمان عن ١ ٢ ٠ / ١ الكبرئ الطقات ل عد مابن رواه مرمل، ولكنه صحيح، )ّآ(إسادْ 

لالمصنف طريقه: من ورواه به، أرطان بن عون بن همداض عن المركا فارس بن عمر 
.Y٢٨٤/المنتفلم 

المنن.وأصحاب لم مله روئ ثقة، وهوتابعي الصرتم،، أبوسعيد هو: سعيد وعمروبن 
عفليم.بشرف أي بنعيم(: )ليحس وقوله: 



ض.نيذممح1لإرطاِبنمو 

البي~ينني أخي ائذ دمعي ، ٢١الثجازلبذي محق مال؛ طالب أبا أ0 
وى؛نقمدعطئئ، أحي ابن ؛١ ممنئ: إثؤ، هثكوت العطس، هأذزم 

انجرغ.إي ثسا عئدة أو أزئ ؤأئا و4 
jli : نزو.ثرئ،ئلم فش

أست،؟ياعم ممال: 
داو:ئألئ،ثننلم.

دال;ماصمسشالآنضلإابم.
منث،ص.^0، عز هث\و::٠١ 

الجاهلية،ل العرب أسواق أشهر من — فناي فألف فجيم الميم بقح ~ المجاز ذكا وق ،١ّ ر 
حمةعلى وني رمجنة، عكاظ بوق وقوفهم بعد الحجة ذى هلال، أول( ل تقوم تا كان

آثاره.بانية رالت؛ وما عرفة، كيلأشمال عشر 
بنإسحاق عن ١ ٥ ٢ / ١ الكبمرئ الطبقات ل سعد ابن رواه مرسل، ولكنه صحح، (إسنادْ ٢ ) 

لوالمصنف، ٣، ٠ ٨ / ٦٦دمشق ل عساكر ابن طريقه• من ورواه به، الأزرق يوسف 
يمآ/؛خآ،وفيصفةاسوة)آا(.

القاسمأيي إل بإسناده ( ١٧٢)الحناتيات ل الحنائي محمد ين الحسين القامم أبو ورواه 
يه.الأزرق إسحاق عن سلام بن محمد ين عبدالرحمن 



ا.ةإةقصلوسمحب
^^ء2أءأ!أ؛ءأ!ءءألأءءا

القاعاس 
طالبر عمه مم الئام إلى اقو. رثول حريم كر ذف 

وبممححيار١ا

م،بن الخنن ي ،: JUاتزار، بن ئخئد أ-تيئا -  ١٣٢
قال.'_،، Sj_^oبن حدساأحمد ئاو! حثريه، ابن أح؛ردا قاوت الجوهري، 

أحتزئات مال سعد، بن محمد حدسا مال! امائة، أبي بن الحارمث، حدثثا 
جعمرالزهري!بن ر■عبمادثمح صالح، محمدبن مالا!أحتزوا عمن، بن محمد 

دالوا!الخن، بن داود عن لأم ١^١^؛، وحيى عص؛ ئ محمد محال 
الأودالمرة قي افوه رئول منة وحرج ائام، إر أبوطايب حرج لثا 

بحيناقيله! يمال، وبهارام، الئ_امرى، مى الرلنرتصزي قلمائرل، 
يتوارثوثهاالصومتة، تللث، في يكونوذ الصارئ علماء ولأ0 د، صومنة 

ءنكثاص،:نثئون4/

^^نمحتاَمابجئودلإلأ:محا•
ينصنضر،<-مدثاماتيلووُ

تئوا-صيطتاثا،لإئءام
مضور.راء ثم ساكنة، تحت مثتاة ثم مكورة، مهملة حاء ثم الموحدة، بحيرا—بفتح )١( 

المدق.حسة أبي بن إسماعيل بن إبراهيم )؟(هوت 
قمشهور مجوصع — الراء وفح المهملة الصاد وسكون الوحدة الباء -بفم )٣(نوله•)بمرئ( 

الوم•سوريا بجنوب حوران 
ءلاو_ا.وأبو ه اض رسول، أي ت)ونزلا( قوله )٤( 



تجرانلقائي طالب أ؛ي عش ح الشام إلى ه ام ينول حررج ذم تج( والئلائوذ الئاغ اتاب 

اف.رسول تظل وعمامه طلعوا حص رآهم أيه دلك عش حملة ؤإثنا 
الشجرة.ئرلواثحث حش الموم، دول 

الئجزةأعصان داحصل«ت< السجز0، تلك أظثت العناثة تلك يظرإش ثم 
اسظلمحهالماله.جم|رئول عش 

وأنسلبه، يأتي الطعام بدلك وأم صومعتؤ، من بجينا يلمازأئ 
ص•

 lJ_ : دحضئو0أن أحب وأنا طعامايامعشريربش لتكم ئدصنت إش
سءهدا دإ0 وولاع1دا، ولا'^؛^١، صغيرا ولادحلثوابئتمم 'كنكم، 

ممح،لأ•
اليوم؟ثأيك مما هدا بئا محتاثصع ما ^^١، يا لثانا لك إل ت زحل ممال 
رثولوثحلص داجتمعواإل؛ؤ، حى، ومحم أكرمئم أف أحبث إش ؛ ئاو 

رحابجمثي أصعربمه الميم قي ليس بغ، لحداثة الثوم ين مى اف. 
الئجزة.يحث 

عنده،ويحدقا ينرف اكي الصمه نز المزم، إر بحيزا ثقلن قلما 
،[٠١٤٦]عر متحلثه وثناها القوم، من أحد عر العمامة يظرقلايزئ وجعل/ 

ظشزس،مأمىاأنلأ

رحالنا.سنافي الثوم هوأحدث علام أحدإي منا يحلفن ما قالوا: 

كثرت.أي حفاك( )فا قوله: (' 



^^2لأءلءءص؛ءءءع2ص

ijii  ْواحد،رجل ويتحثما يحضروا أل أقح مثا طعامي، يلهحضر اذعو
لإأوقاةِسآسا•

بمنوذأنا~ الرجل هدا أجي وهوابن أوسطناسبا، ئوواش اموأ•' يقال 
طاِلب-وصينثنمهاش.

:ثالهإنكان1اشؤمأنسلأ
ضاهمحثتثا.

سيئوائممامه الطعام، عش أجلته حش به وأبل ماحتصنه، إثه ام قم 
حثدهأئياءى ثيتظرإق لحطاثدييا، بحيرايلحظئ وجعل رأسه، عش 

صمته.من عنده يحدها كا0 من 

خأنألك علام ؛١ قثاو: الئامي، إثه ئام ط،تامهلم عن ظوثا;قثئوا 

نيئاأتغضت، ما هواف والعرئ، باه^، لاس—ألتي اؤ: رئول صال 

عنه.أنأيك عما أحبزش إي باق مادت 
داَل:ثنىصابماك؛

اقو.زئول مجعل ومعودة، ثوبه حتى حاله من أسياء ض بم—أله هجعل 
ظهرهعن م'قثص عتثثه، يتظرين جعل ئم عنده، مآ دلك، ميوافق يلحبرْ، 
موصعهمل عنده، اكي الصمه موبع على نص'كتمه، الكوة لحائم ئرأئ 

الحائم.



نمحسمشطابيزثممح؛نا

ءزثض:إنِسصده1اسايتء 
آخه•اتن على حاف الراهب مى ترئ 

يقك؟.الغلام ^١ U طالب: لأيي الئام4 مماو 
اض.دالمطاِلب:

حثا.مْ أذيآكو0 بجداالعلام وماتبغي مائوياتنك، قال: 

ئل"صاينأجي•
قاو:ئاسزمة؟ؤ

قاَو:محألكهمحأئلأ.
قاَل:ساساوشك؟؛

قاو:تثتئمتاب

lJؤش''ؤسإدثانم.ْؤاخلنمضد، صدقت، : ؛\

^تيدا،ثأممممأث:ت
إدالث،اشخئ.

يؤمج يخاري ص ١ ^ه 
أققأرادوا بمنه، اقو.^٤^^١ رسول، يهودقدرأوا يى رجال، ؤ'كال 

لهم:ؤ؟ال ١^^، أثد ^٠١^ أمنه، ^١^^ ح؛زا إش ^٤^٠١ وشوو6,أ 
صمته؟أثجدون 

ومث.قتبم.محته ليطلض أي محتا( )ليمه (نوله: 



اسئةتهءولآمحس_
^«ألءأهأءءءصعءها؛ع

م.مالوا: 
دري•محدموة نبل، إي منامحي هاو: 

.، ١ حوما دلك بمد ا سمئ بؤ ■مج منا أبوطايب، بؤ ورخ 
أحبرئاأبوتكرداو1 المزار، محمد بن أحتزثاأبومنمورعLلالؤحمن — ١  ٣٣

أبويكرأحمدبنالمانحي أحبرئا قال! الحاقفل، يابت، بن علي بن أحمد 
أبوحدسا قالأت الص1زفتي، مونئ بن محمد وأبوتعيد الحزثى، الحض 

الخثاسمممدبنيقوباالأظ.

تخئودأنونهو أح؛نني قال: ■كلؤ، أح؛تناأحنيبن :  Jliؤأ-تيئاأبومصور، 
ممينيننانين:شامح،ئالأ:طكا

بنحدسايوش قال: حدسا ثال: الدوري، محمد بن العث_اس 
قال؛موتى، صأمح، موتى، بكرلي، أمح، ص 1نحايى، أبي 

.محٍ،أمحاخمحهرص،دحرغطرسول،الأف/ حرغأبوطالمب،إمحاكام، [ ١٤٧]
دلاإلبجم ملأبممج بئروذبؤ دللث، مو "وكايوا الراهب أئرمواعلى ملما 

حىيتحللهم، مجعل إلتهم محرج رحالهم، يحلون مهم مال: يلممت- 
ربهدارسول العالمين، تيد هدا وهال،: افه.، يدرثول هأحد جاء 

طُالأنمح/شالمن.الئالمين، 

صينفيش:ثاعأكالث،؟.
الواقديعن ١  ٥٣/ ١ الكثرئ الطبقات ق سعد ابن روا0 الواقدي، فيه حدا، صعيف إسناده ( ١ ) 

(.١٧)الصفوة صفة ق المصنف طريقه؛ من ورواه به، شيوخه عن 
تقدم.ما بنحو بحترا محصه فدكر قال؛ ص٣٧ السيرة ق إسحاق بن محمد ورواه 

قراد.ولقبه نوح، أبو غروان بن عبدالرحمن هوت )٢( 



حتزاؤلخائي طالب أبي عمه خ الشام إلى اقوه زئوو ■حروج ذم في واكلأيوذ السابع الباب 

ساجدا،حث إن ولامحئ سجنه ثنى ثم العمة مى أسزهتم حين إم ؛ مماو 
عصزوف'كتفهأنمنمن الكوة حائم أعرفث وأنا إيمحي، ولابمجدون 

ْثوالمماحؤ.

هماو(تالإبل، رئ هوقي وكاذ به، قلماآتاهم طعاما، لهم قصح وخ ئم 
اإي،قأملوشصاةئة.

قدسموةإداهم الثوم قلماددامن يظله، عمامه عثته ادظ-ئواإقه، ئماو; 
علته.الشجزة قئ جلس؛;IJ ^؛، ٤١١مء إلى 

،محاصصبيإلإاث1ىا:
محتلوه.بالصمة عرئوة رأوة إن الروم قإن الروم، إلى بؤ لايدهبوا أذ 

ماجاءةمالأ ةاس_تملهم، الثوم، مرمحيأملوامى قاداهوبستعه ئالتمت، 
بما؟

مح،م:يززإلأنمئ،إي
هدا.طوملثإ معساإلى حبره، أحبرثا وإثا ئاس، 

هالوا:لأ،ماوثأةنأئلمأئئا
دالوا:لأ،داو:ةلأَس،هوتلعأظينضئثث؟ 

ازجعوا•نبلمحمعلتؤ، 
ئلوا:محوش،محإثزوواثئةش^شئئااشَ،محىإئهُ؟ 

ثزئئةالئاهيمنص١١،٠نذَة، 
الثلاثةيوحه شعن ٥  ٢٨/ ١ ١ بغواد تاري_خ ق اJغالادى الخليب رواه حن، (إسناده '

الملضرينبه-ح





الفجارحزب انم. حضوررئوو واكلائوذثي؛م الخابي الباب 
٤٢٥^^ةإلء2لءء!عل2ءلمجالآ 

محصحكوا.دبرها انكشفن محامت 

دبرك.باثلرإلؤي ثا وجدت وجهك اثئزإلئ معتيثا وقالوات 

كناثه،يى 0ع واءثتالوا بالّلاح، محئاروا عامر، ياآل هنادت! 
بثيوأرصى اميه، بن حرب فتوسطها دماء، بينهما ووسن، 

علئعابردين بن جثم بثي بن لرجل لكف أيه سبجا لكال الثاكه: السْ وأما 
تب؛ب[خصومة، بينهما محجزت ،، ؛؛؛ محلواْ / كناته بني من رجل 
م.من ذلك يد-ثاف ابن زخثل النان، ذ\ظ 

اش..رثول يحشنها لم الأيام وهدم 

نحل:

كنانه،بني لأف الفجار، سمى ؤإيما وقريس، هوازف تى محكاف الئاف الفجار وأما 
الثرمان٠محامحقل ،، هم٠موا١ الحزم، انتحلوا وهوازل 

أناولهم• أي الفجار، يوم أءمامح، على أنبل محت ت ومال س، الله وحصررسول، 
القدرم•
سه.زوف عتسودث_الت سه، عثرة أربع يومئذ افه ول لزموكاف 

y_؟هم وبنوتمانة ماطله، أي )محالواه( )١(قوله: 
حاْعق الدمشقي اليءين ناصر ابن الفجار...( مي حمرإنما فوله! من المصنف فول، نمل )٢( 

AU Irم
هرموهم إذا عدوهم، نل عنهم أرد أي: )انل( )"؟(فوله: 







^^ألأ؛ألءصءءءا«ءدساء»ءا

ينمحص3او:أظ/شامحو:- ١٣٦[ ١٤٨]
وبمومحم،دبمورهرة، عيااعرئ، ينتوأندين وبنوالممب، تنوهاشم، 

طلومضاهِلم
نريفتاأووضيعتا.ظلمة مئى مظلمته ثأحدو4 حس 

عنثءس، بن عداش حدى عن خنزة، ئ وحدتي >^؛ ١١مال - ١٣٧
محال:أبته، 

يماوالمظالم، يئدويى رجآو جرهم ق كا0 أيه القصوو حنقن إد٠ائئي 
المصوو.حنقن ئمي ٥^•^، ومحو، ؤْمصاو، ؤمحاJ، هفتل، لهم: 

بنإنمخاى عن صازة، بن عن ،، ١١٠٣-بن ثخئد وخدني ناو: - ١٣٨
ثال:؛، ٣١١

يمالجزهم مرأمن أن ت الفضول حلمن الحلفن هدا قريثى إثماثمت، 
هذْعلته يحالمت، ما مثل على حالئوا ويصتل، ومحال، المصل، لهم: 

بنشروب عذ مراجم، بن عذم الحض، ئ ثحئد ثُوحدش - ١٣٩
Jال!حزبوذ، 

ألأو واحتلمواعش وسم، وأتي، وتنموالئشت،، بنوهاشم، ثداعتج 
ظوه،ئءوىاإتىنمن-مإلأ

المابة.الأحارى المخزوص زبالة ابن هو؛ )١( 
.١٣٥رنم الخيرّ ل جاء لما مخالفا وص تحالفوا، الذين النفر صلأء أسماء حاء كدا ( ٢ ) 

مكة،ل وظاتف محن به يقومون كانوا وما وأصلهم، صيتهم تحدين. ق اختلفا الأحابيس، )٣( 
لتجمعهم،بدلك< سموا ونل: إليه، ننمبوا حبشي له يهال، مكة أمقل حبل عند كانوا إمم ن؛لت 

,a١٦٦/ العرب لمان ل كما التجمع، والتحبش: 



اكصووحلم افيه رئوو حضور ذكر يي والئؤلأف0 السابع الباب 

وٌكرهعدأ، ؛، ٧٥ق أوس1ووا ةظ1ثت4، عنته يئدوا حص وأجدوة أجائ_وه 
ؤتأوةياهموئ^نواصَفامب^، 

اكصوورأ؛.حئم منمي الثوم، محوو مى هدا ومائوا: ثه، 
الجوهري،على بن الحس أح؛زوا قاو(ث ع1دال؛اقى، بن محمد أحيرو_ا — ١٤'

أح؛زو1ت ه_او، ، ْاروذ، بن أحبرو_اأحمد ) ، JUحثويه، أحبرناأبن قاو،ت 
محمدأ-حتزئا هاو(ت ثني، ين محمد حدسا ت محال أتانه، أبى بن الحاريث، 

ينمحال،ضتياشِئنمزةينغتت، ابن 
الزتير،عني،داو،;

منؤتيبح منصرف الفضول حلف ثال ت يقول حرام بى حكم تمت 
تنه.عشرين ابن يوهئذ اف. ورئول الفجار، 

فيالحلم، وهدا فوال، الفجارفي 'قاف محاو؛الصحاك عيئ وآحتزني 
ش،كانسئ،ثأئلقنثعاإبيامحينذي 

نندارعنداف في وسم وبتورهرة، بتوهاشم، محاحتمت عدالمطيبؤ، 
حصالثتللوم ئغ د،كوون ؤدتاهدوا فتناقدوا طعاما، لهم هصنغ جدعاف، 

يثئئ،،، اJئناش١٣في التآسي وفي صومه، يمئ مانو حمة إله ي-ؤدتى 
فيضذبمسبمامل.

طلحهص الزهري، عن عدافه، ئن محمد يحديى عتز! نن محمد محال — ١ ٤ 

معهم.ومن بنوهاشم وهم الفضول، حلفا ل اجتمعوا الذين ت هم المطيبون )١( 
أنؤيفترض ٣، ٠ ٨ y/ الختتفلم ق الصتفج طولهات بكار بن الزبير عن النصوص هده )آ(روئ 
ناشنا.وصلنا وقد وأحبارها( قريش نب )جمهرة كتابه من الصوص هذه 

قطرة,ولو ماء البحر ق قام ما أي للتأبيد، تقال كلمتان هاتان .( ٠ صوفه. بحر بل )ما ت قوله )٣( 



مبما،ضتيصينمحصمحينم،
ئاو:

حمنعال جن دارابن ق حصزية بجلف لي أل ماأحب اف.ت رتول مال 
^٥١١.٧٢٢وهوح1س لآج1ت، و4 ولودعيت النعم، 

الجلم،ص.مأخداتينىهاش٠ألآا 
بنمحمد ابوعلي أح؛رثا مال• الرورمحأ، محمد بن أحبرثاأبونعدأحمد — ١ ٤ ٢ 

اثزاميخدننا ئال: شاهين، بن أبوخفص ي مال: لزيه، اش 
،:Jliثغندتنمحدالاشالساف،:١jli^٠ذداضالنن:كري،

^تاشداوضينإنخايى،ضاني،
عوف؛بن عبدالرحض ص أبيه، ص مْبي، بن جمر بن حئد مص 

وأناعلام،عمومتي/ ئغ الفضول حلم نهديت، قال! اش.ؤ رٌول، أف ب[ ٤٨]
وماأحئأ0يمحناشم

إلىيوحى أف ميل كاف الجلمث هدا أ0 الها خبسبخ بن محمد يكن وقد 
ه؛حْسسقى•وئولالم 

الزهري،القرثس عوف بن عبداه بن ْللحة وهو: وهوحطأ، اف(، )مد الأصل: ي حاء )١( 
من.الوأصحاب، البخاري، له روئ عوف، بن صدالرحمن أحي ابن 

عن_.، بن المهاجر بن زيد محمدبن حدث من ١ ٣ ٤ ص يرة الل إمحسحاق ابن رواه )٢( 
حن.ؤإساده ٥،  ٩٦آ/ النبوة دلائل ل البيهقي طريقه• من درداْ به، عبدالد بن طلحة 

عمرمحمدبن عن ١ ٢ ٨ / ١ الك،رئ الهلبمات، ق سعال. ابن روا0 حل.ا، صعيف إسنادهما )٣( 
١١٣ ١ y/ الختفلم ق الصنف طريقه: من ورواه يه، الواقدي 

^تدم/مها،والبزارفيالمّندم/ما\،واسريل
به.الفضل بن بشر إلئ بإستادهم ( ١٨١شيوحه) معجم ل القرئ وابن ، ٦٦٨٤/ التفسير 



الّتئةقتل بؤ بمني اقوه رئول ^١١، تا ذكر في الأدبموذ الباب 
^^ء؛؛أءءءألأ؛ءعأ^ه^^^.ل

سالآنبمون
بِمىثانتض'لاش.ئنلأثوافئة

أهلةولكل 1^1، ولايلتفت الأصنام، يبغض الصنا زمن من اطه. رسول كان 
ويمحبجا•منها، مرب ولأ ملايمعز، إلئثاحنتها معهم يحرج يسألودةأف 

أ->ضواقال! الجنهري، أ-محزئا ق\ذ.' الإزار، ع1دالإاةي بن محمد أحبرئا " ١٤٣
أبيبن الحارث أحبرئا ت مال معزوف، بن أحمد أحبرتا ،; Jliحثويه، ابن 

هالتعمن، بن محمد حاJسا  I(JL-Iثني، بن محمد حديتا دالث أتامه، 
العباس،بن عبداش بن محن عذ نبرم، د بن عبدالم بن أبوبكر حدمحع، 

دالتعثاس ابن عن عكرنه، عذ 

عئوة،ثهونعثدةيثاإد
الض،ثزك:زىنياك

يحضرأذ اش. رثوو يئم و'كال هومؤ، مع يحضرْ محوطالب وكال 
أباطالت،حرزأئث، دللث،، ه اش رسول ميأى قومه، العيدتغ دللث، 

علته.علجن، 

منقريبة بح وراء ونون~هفبة ألفا الواومخففة،بعدها وبفتح الموحدة، يضم ~ بوانة ( ١ؤ 
حديث،من ( ٣٣ ١٣سننه)ق أبوداود رواه صحيح حديث، ق ذكرها حاء وفد المحر، ساحل 
النيئفأتن ببوانة إبلا بحر أن اش. رمول، عهد علن رجل )ندر قالت الضحاك، بن ثا؛ت، 
أوثانمن وثن فيها كان هل النيه؛ فمال ببوانة، إبلا أنحر أن نيرين، إن ال؛ فق.، 

اشرسول قال لا، قالوا: أعيادهم؟، من عيد فيها كان هل قال؛ لا، قالوا: يعبد؟، الجاهلية 
بأنطول وهازا آدم(، ابن يماللث، لا فيما ولا اممه، معمية ق لدر وفاء لا فإنه بنيرك، أوف، ه: 
الجاهلية.أعمال من شيء فيها ليس بوانة 



^^لءءأعءة2عأهءءهههص

لنحافإيا ت يملن وجعلن العصمت،، أمد يوقئد علته عتيجن عماتؤ ونأيت 
محمدأوايريد؛١ ميملن; وجعتن آلهتنا، ، ٠٢٠اجتئامن مماثصغ شك 
جنتا.٣ ولامحم عيدا، لموملث، يحضت 

إؤامنعوتازجغ م ماثاءافي، ظئب دشائماب حتى يرالوابؤ —م هل
معا،صئاتحُ:ىدئك؟.

ثسينمحافامحىفك،،ساصشباك4لان، 
اولىنأ:ث؟

طو؛لمحح.بيتثنهاطو،ليظأمح صنم من دنوت ها أو ماف: 
يمثة.لا محمد ؛١ 

هاون:محاءائإدءيدمنيظهرا/
سوينلنضأنماح5،هارا:- ١٤٤

والئرئإب'^١^^، أمألك، ياعلأم، وهوعلام: افه. نزموو تحيزا هاو 

قساأئعضت، ما مواف والئرئ، بالٌت لاثنأش .ت ^ ٥١زئ—وث، مماو 
بمصتياص.

سرة،أيي بن عبداض بن أبويكر وفيه وهومتروك، الواقدي، فيه يصح، لا متروك ناده إّ)١( 
مدالمعللببن هماس بن اش هميد بن ■مداف بن الحين أيضا وفه بالوضع، رمي وهوممن 
ؤ،عد ّابن رواه ، ٥٧؟ر والتعديل الجرح ل كم-ا الحديث، وهومنكر المدن، الهاشمي 

به.الواقدي عن ١  ١٠٨/ امرئ الئلتاتح 
والثلاثين.الساع الباب ق تخريجه تقدم )٢( 



ايئثمز يؤ بمد ه الم وئول كاذ ى ذم الأزبمدذقي اوب 

ئهويوليومه، دين عش لكف الم. وسول إف مال،ت ش بن أحمد ئال 
النف.ش ذخ ظ لآ:اكو أبزلكو نوء، 

الوحيورول موش اطو.متدسا ونول لكف ث عقل ن عيي أبوالوئا محال 
•٢١١إبر١بممثريعة من أل عنده يمح بما ءال؛ه 

ملة؟من بشريعة بمبد كاف ئهل بعثه، بمد فأما 
ووايتان!فيه 

إليهالوحي طريق مله مذ ثرائع مذ صح متعثدآبما هفا0 أحدهما! 
أبوواحتاوها المنيلة، ولاكيهم ولأميهم، جهتهم، لأبذ 
حنمه.أبى أصحاب مول وهى ،، ٢١الئبثيى الصن 

لإليه أوحى الشراع1لأما مذ ئتمدآبثيء يكذ لم أنة اكانأت والروايه 
شخ،زصملاشملإواص

كالئز١تثين.قزلأن الثاُعتى ولأٍَثخاب 
 Iواحتلث مال Jثريعة بأي ميئ، مذ يشنع تسد / بأئئ الماتلو^ijis  [١٤٩]. ؟ تسدا
الشاذعؤ،.أصحاب يهب ؤإليه حاصه، إبراهيم بشريعة يحض-هي! مثال 

■محا.شن ق سح إلأما موتى بثريخة مثعبدآ كاف أيه إلى منهم يوم ودهن، 

هدا.كتايه ق المصنف عن  ٥٣؛/ الأتار جامع ل الدين ناصر ابن نقله عقيل ابن كلام ( ١ ر 
الحنايالةفقهاء أحد أسد، بن الحارث ين إسماعيل ين عيدالعزيز هوت التميس الحسن أيو ( ٢ ر 

.r٦^ض:ت١لخ\yيم^/^



«I«^BI»:SSZSS2SSiS2S»؛

لمما مأة ثق سريعة أثة صح ما ممدأم كال أئة أحثي كلأم وظاهؤ داJت 
،•أمنيت ئه_اورهلم أس هدى أك؛ن أؤكك ؤ ثئاش! محوله عليه يدل ئنخه، يثبن 

-ا،[.]الأنطم:

منإننايل، د؛ن مذ بمايا علئ العزب رل لم ت قمحه بذ أبومحمد وئال 
للزوجوأن يلأيء، كان إذا الطلاق وإيماع والختان، الست،، حج دللئ،• 

ويحريممذالجناية، والعنل مذالإل، مائه الم وليه والأكن، لواحدة ال 
والصهر.بالقرابة المحارم يوات 

لبثرابجهم والعتل بام، الإيمان مذ عليه كايوا ما عأى اممه. ومحول محكاف 
والحج.والعنل، الختان، 

JlJ ;، :تيعني لاكورئت'آه[، ئلآألإثن،• ماألكممب ماَمحتمى ؤ وقنل-ةوعالئ
الديذuتوافيالإبماذ به رذ ولم الإنلأم، ثزائ 
شّزكهلمأآاّنع له ؤيحجوذ باض، يومنوف كائوا الئرك 

سما/اح؛:)ولأطفسنصاسقأتحبل
ولاالكفر به لايليق اش، بوالإيمان الصدربالتوحيد، مشرح الأنبياء ائر ومحنبوته. 

لمنحلافا — ذلك من عصمتهم ل حلاف ولا به، الجهل ولا ذللتا من ء ني j( الث—لئ< 
باش،معرفتهم بصحة الأنبياء من غيره وعن عنه. المحيحة الأحبار هريت، جوزه...تذل١ 

أنبياءهم،والأم نبنا قريش عثرت فقد اش، غير عبادة وتجنبهم صغرهم، من وهدايتهم 
منعلما اش وفص تايوا، مما اش وبزاهم جهة، بكل نقصهم ورامتا بكلآفة ورمتهم 

ءابجثابمص ئنزتقا إلأ هنود مدمابمثدءاتامحبأآ، •ؤأئهسأأد< كتابه ؤ، ذبك 
لبتلونه لعيروه بونه نل بشركهم واثرك معثودهم همدمعهم أحدهم ولوكان ،•، 
منلهم تانيبهم ل أبلغ ذللث، وكان ديانته، من عليه معهم كان ما بفراق وقرعوْ معوده، 

نبوته،بشارات مبادئ أول، ل وتحنثه حراء بغار وحلوه. ّ.١ معودآبانهم بمفارقة أمرهم 
رثلللقاء وتقزغه بنفسه، حلوة يه اش أراد لما اش، من إلهام له الخلوة با تحبيأن لت، وذل

الخلوهفضل علن تنبيه وفيه كان، كما ذلالثا عن الثاغلة العلاتق وقطعه وحيه، ومحملع ربه، 
بأمور"الهم ؤيقل اش، بغير الشغل محن الئث يرح ذللتا فإن لذكراش، التٌرخ وثمرة والعزلة، 



^ال؛اب 

والأزبمونالخادي اس 
ابنوهو الملائكة، ج اقو. لرئوو جرت حالإ ذكر ؤي 

طالبأبا عمه بها وأحبر شنه، عو>!ذويو؛ 
محال!الحس، بن عاصsلم \-ؤتن\ يال،؛ الئنارك، بن عدالوهامحتح أدأنا — ١ ٤ ٥ 

محال!الدمحاق، أحمد بن عثمان أح؛زوا محال! بن أبوالأص_ين أحبرنا 
محال!البراء، بن أبوالحس حدسا 

محمال!امموج^، رمول بسن، عميرعى الريرعيدبى بن عبدافي نال 
وأزواجه:رنول أصحاب عى احديلث، 

رعمه إلى شنه- عش-رين ابن -وهويومئد سكيى اش. وسول أ0 
طالت،.

إلإهظئونى ثه، صاحيان منة آيت، تأسي مندليال إئي ناعم، قال! 
ممدتاكق منهب لزحل مإداثاذرأيك له، تأن ولم هوهو، ؤيمولون؛ 

ذ'5زث،لك،،١^۶، محاو:ثاعم،نطانىلإلجل ئأنجغإد4بمدذبم،، 
تزلها•^ ^،i^، جوفي، مح، يدْ يآذحل، 

بالحكمة،ينابيعه وتنفجر فيصفو، لأهلها، والركون التعلق عن القلب ؤيخلئ الدنيا، 
مارحمته وأن—وار اض خضل نفحامت، مجن عليه ؤيفيفن والمعرفة، بالحقائق جوانبه وتشرق 

،١٠٣ص المصطفن الني مبعث ل المقتفي الحديث شرح ل شامة ابن ونقله ، له( فدر 
.١  ٨٦؛/ التقريب شرح ل التثريب طرح ل دال*رافي 



وهاو;هحدئة، بمكة، ينشب الكتاُت، أمل من إلرجل عط ءح-رجته 
عابمة.

يا^LJ؛_؛^_،،وقات،؛ *كتمه، وتقوتن قدميؤ، عن وصثدوكشص بؤ، قصون< 
وليشقأئ4، يهود بؤ ظفرت إذ للحترفيوعلامات، طيب، طيب هدا ابنك 

يل"أمحة،الئلوب ثتجثئوذ الذين النواميس من ولكنه الشيطان، من الراني 
مرجع•

مناميقي رأنت، حس افث، ثاء ما حثا أحثنت، ئئا اقو.I رثول، قثال، 
قلب؛ م؛١٧قئثي، قآحنج يده أذحز ئم متكثي، عش يدْ ومع رجلأ 

قانثظتخ.ييوتي،\منثة، 
حقب،منة ئرعتؤ فيه أنا ١^•^، الي؛ت تمم ؤأنا؛١^٠٢ رأيت ئم مال؛ 

ؤالآحزإليىجانا، أحدهما ئجنش رجلان، ودرومن-هإلي فضة، ثئم 
؛او؛خقليه، المن_ه نعم ؛ ٧١٥هلم،، اتغمج ئم جّم،ر، ُوع جّبج*، بء ٤٩ت

قانسقننثصعدا م وصلعي، تقاثة قني زيا م مثلغ، ومي صالح، رجل 
حديجه.إلى ئشتكوت حالؤ، على والثمص 

لأ:ضغاض/ذ،إلأمحتالا/قمالث،؛ 

الإساد..بمذا ٣ ١ ٢ Y/ المتفلم ق السف رراْ م، اطدْ )١( 



^سموالآمحننيذمنفاها

اكانيوالآمحذاس 
الثممح،بهممح 

أعصابن أحبريا محال؛ المقمرالداودي، ابن أحبرثا محال؛ ، عدالأوو أحبرئا " ١٤"
حدساأحمدقال! حدسا دالأ المزنري، حدسا عالت الثزحستى، 

محْ•عىأبى جدة، عى عمروبنمح!(، حدسا ماثات المكي، محمد ان 
وأئث؟ت أصحاتة سال الثم، رض اف؛'ئيئاإي تمث،  ١٠قال: ه اللمي عن 

ئأزعاىضيارطلآضه١١/

البخاري.بإخزاحه امني 

بقيراط.ثاة كل نعيد:بن سويد مال 

منالمزاريط بدلك يرد ولم نوصع، محزاؤيط المب-يت إبرامم ومحال 
١^١٢.،

لملاراة،صدر وادث.زاح حلمح،، سعة إلى يحثاج الرعي كاف تما عميل• ابن محال 
حمهمل"أ؛.ق هدا حتى الأمم، لإصلاح معييي الأئبياء وكاف 

لالغوكا خم.ض' من ورواه المكي؛<، محمد بن أحمد عن ٢( ٢ ٦ الخاري)٢ صمح )١( 
الإصناد.بأدا ( ١٨الصفوة)صفة ق والمصنف ، a٢٦٤/ المنة ح رث 

عمدةومنها الكب، بعض ل حاء —ان الحدثمحعٍد بن وسويد الحربي إمححاق أبي كلام )٢( 
قول،٥ ٤ ٦ ّآ/ المحمن حديث، من المشاكل كشم، ق المصنم، ورجح ٧، ٩ / ١ ٢ القارى 

قوله(.على يعتمد لا مؤيدا لأن أصح، وقال،؛)وهذا الحربي، إ/ّحال، أبي 
. ٤٢٨ V/ المختار ومولد المر j( الأيار جامع ق الدين ناصر ابن مله عميل ابن كلام )٣( 



immmmmm ..

اث؛ثدالآنبمدناتاب 
ضذماساكهاضارةملاص

اضعة،ي ال: قالندهب، ابن \ي : JUالمحن، ابن ا أ-نين- ١ ٤ ٧ 
،!Jiiعمان، حدسا دالت أبي، حد5ني دالت أحمد، بن عأداش حدثنا داو(ت 
مجاهدتعن خثم، بن محاق بن عداممه حدسا هاو،ت وهب، حدسا 

جاءه.المئح ثوم ثال هلثا التجاؤة، في 
ولأ4ةاويرمثا0لأبمارئ، وشريش، بآخى، ثنحتا ١^؛.: مماو 

صا->بةأى.ؤحاصم يشاغب بمش مهئور، 4تلإ$أأ 

السائبقائد بينهما السائب، أبي بن السائب عن يروه لم مجاهد لانقطاعه، صعيف ناده إمح( ١ر 
يه.لم مبن عفان عن ٢  ٦٣/ y ٤ المني ق أحمد رواه ، وهومجهول، 

قوالبيهقي ، ٦ ٩ / Y تدرك المسق والحاكم ، ٤ ٠ ٩ U/ الصنف ق ثسة أبي ابن ورواه 
به.عفان عن ١ ٢ ٩ أ/ الكثرئ المن 
حاليبه.بن وهيب إلئ ؛استاده  ١٣٩الكسرU/ العجم ق اممرال ورواه 

،بمدهمإبي٢٦١/٢٤(،وأحمدjاسدس٢٢ورواهأبوداود)أما/؛(، 
وقدا، صعيفهدا وإ؛راهلإم يه، الساتب عن ائب المسقائد عن مجاهد عن مهاحر بن إبراهيم 

لالزيلعى ونقل حدأ(، )مضهلرب ت Y٥٧٣/ الاستيعاب ابنعسدالرق قال قإسناده، أحهلآ 
بنالسائب عن يرؤيه من نمهم الاصعلراب، )كثير ت قوله هيلي العن  T٤٧٤/ الراية نصب 

اب،ايبن همداش عن يرؤنه من ومنهم المائب، بن قيس عن يرويه من ومنهم الساما، أبي 
•حجة( به تقوم ولا شيء، به يثبت لا اصطراب وهذا 

تولهومنه الدغ، الدرء وأصل تماغ، ولا تخالف لا يريد الخطابي قال يدارى( )لا ت توله )٢( 
المعاملة.ق والمهوله الخالق يحن . بمنه فها تعادت 
١٠ ٢ ٥ / ١ ٣ المعبود عون يتظرت والخصومة، المراء يريد تمارى( )لا وقوله 



لخديجهيجا;؛ في أحزئ م؛ الشام إلى M الم دئرل حردج ذم تح، دالأزبموذ الرإع ازب 

ساتيغنالأنمحن
أحزئمْ الشام إلئ اف. ذكرئتروج في 

لحديحهجارة تل 

الجوهري،أبومحمد أحبرثا قاوت البراو، عيالنافي بن أبوبكر أح؛زئا — ١ ٤ ٨ 
ماو(تمغئوف، بن أحمد أحتتدا ئال؛ حثويه، بن أبوعمر احبرئا ئال،ت 

أحتزئادال1 تعد، بن محمد حدثتا ماو(1 أمامه، ابي بن الحاوث أحبريا 
بنمحداممه بنت، عميزة عن ئثه، ن مونئ حدسي داوت عمت، محثدبن 

مثهني، ميته عن الربح، بن تعد بنت تند ام عى مالك، بن ئب 
أخت،:شينضَئاَث

آنارحلI أنوطالمت، له يال، تنه، حنثاوعثريى افه. رمحول لمابغ 
وقدحصرحروجهاعتر؟ومالث، وةذْ وقدائتيالرثاذعلثا، لي، لامال، 

محلوعيرايها، قي محنمك رجالاتي دحد.جهلأحويلبدبم؛ج الئام، إل 
.لآنت'عثا)؟^l، عليها متال2، ئ،تزضث، جئتها 

ؤ؛الث،دلك،، في إلته قآرتأوت، له، عمه ماحاؤرة من ما'كان حديجه وبلغ 
محيهلئبي، رجلا أغطي ما أغط؛ك،'يشخ أنا لة؛ 

ت«ها[طال،:هذارزيىس/تاصالألاك. 

المحر•أهل، بؤ يوصوذ عمومته يجعل، ثننره، عالآمها تغ قحتج 
^،:سطور١^١٥٠قماو الثجزة، ظل قنرلأفي الشام، من قدمابمرئ حص 

س.سدإي اشءزة ض حت، لإل، 



mrnmmmm .

هسة:همصمة؟ماو:م.
١^.٨!> هإلأئ، ;ثارإ4ُ، ألٌ 

•والعرئ ت بالياحلم ث ثع قمال صل.( رجل دبص بيتئ م؛ع يننهل باغ نم 
ع1هثا.قأغرض لأم ؤإني 3ط، بهثا حتمت، ما اقو.ت رئول ل صال 

ؤالهأئ،سةألإاثنا
مئصدافي؛ّابهم•

اقورئوو ملآكص الحررأئ وافتد الهاجزة 'كانت، إدامبمرة ^ ١٤٥

يزبموو.ُكائوا ما صنم وربحوا تجاريهم وباعوا 
اقو.رسول( مزأيتذ لها، علتة ق وحديجه الثلهيزة زتائ م،كه ويحل 

لدلكر.يتحس ساءها قآر؛ة عليه، مملأن وملكان تعيره على وهو 

دسرتبدلث•وجههم، ويحلعلبجارئولاف.،يحبرهابناربحواو 
هدامنرحزحنامدرأئت، ت هماJ بمارأمت،، أحتزئة عت؛هامبمرة هنئايحل 

^^م،سث،لثاماوالآخثشىس
٣cp١يف

مالكبن كعب بن اش عبيد بتت عميرة ولجهالة الواقدي، لضعف صعبف، إسناده ا
بنثب بن موس عن الواندي عن ١ ٥ ٥ / ١ الكثرئ العلمان ل سعد ابن ررا0 الأنصارية، 

"رسالة٢ )٥ النبوة دلائل ل أبونمم ؤلريقه• من ورواه به، الأنصاري المدني عمروالسلس 
دكتوراه(.

داود.أبو حديثها روئ بكر، أبر رباها يتيمة صحابية الربح بن سمد بنت سعد وأم 



حديجهاممده رئول نرئيج ش نالأنتمذ الحابس الوب 

والاربمونالحامز اوث 

ونولمحارويج 
تتال الجوهري، أبومحمد أ■حتزثا ت ال قع1داتاةى، بن أبوبكر أحبرئا — ١ ٤ ٩ 

أبىبن الحاوث حيكا ت محال مموف، ابن أحبردا محال؛ حثويه، ابن أحبردا 
ئالتعمن، بن حيكامحمد ،! JLJمعد، ين محمد حدكا ثال! امه، ان

أمض نايك، بن كنب بن ام محي بب محيرْ عن سثه، ن موتى حيكا 
عالت،!مب، بنن، ئقينه عى ١^^،، بن تند بشت، تعد 

هزأمحتحلها، عله ق وحديجه مقه يحل الشام من اممه. رثول، رّح كثا 
وأؤثرئمسبتا، قريثن أوتط وهي حازمة، حلدة وثائت، مملأنه، ملمحن 
محيطلثوهادلك، لومدرياعلى وكاجما ض حربثن لوثها وس مالأ، 

.Jوتدلوالهاالآصا

ظ،، ١١٢١٠٧١من وإخ أ0 بمد محمد. ديسساإلى هأرنلتي 
محسن،ل يا عاوت،ت يه، يرؤج ما بيدي ما يال،• سرؤج؟ أذ بمثئك ما محمد 
أفلايحسم،؟،وال،مماءة، والئزفر، والمال، الجمال، إلى ودعيث، ديلث،، 

ماَل:عم، هنثه: ومحم^^^،؟، '^ ١٥خديجة، ئيت،: مثنهؤ؟، مال: 
هآاأ]مل.

إلىوأرتالن٠ و'قدا، كدا تآعث ائت، أن إل؛ه وأرتلنؤ ءأح؛تتها، مدمت، 
محصن.لثزوحها، أند بن عنرو عئها 

تنه،وعشرين حمس وهوابن متروحها عموهته، j اض. رثول ويحل 

حفيا.ارمحالأ أي )دسا( ثولها: )١( 





يدهالحجز ووضعي الكنه قاذ افن. ونول فهود ذم نح، دالآنبمذ الثادس الباب 

والأزبمونالثادز اوب 
يدمالحجز ووصعه الكعبة ساف . الله زئول فهود ذكر في 

ولكفالكعثة، مكاف هجعلة المنموو، الست أئرل ثعاش اممه أ0 البيت وصع أول 
موالحجارة، بالطين أولأيه ثثاْ ئم الثث،، مكائه آدم وتى رؤع يم حصاء، ياقوثه 
تنتهم الحليل، سا0 أف إئ الثثوJ، لاثنلوها أكمه وتقئ«^Ij4 يوح، ومن ي عرى 

امج،لإئيزئلم،لإبمةيش.
قال:محمد، بن محمد أبوتند أ-حبزثا محال؛ محمد، بن الحير تنئ أثانا - ١ ٥ ٠ 

شتته،أبي بن محال ين محمد حدسا ق-ال: لأصثهانأ، ١ يعن؟ أبو حدس-ا 
نحرص عذ بن ^^١^ حدكا براث، بن عبدام حيكا همال؛ 
قال:طننه، ض حرص، أبي 

ماداممرأة نجز، ئدعئ الأونئ، الهدثة ف ثنئور حجر ي امح، ل وجد 
صاصاث،وئةيخكةَ،

صأنلآإلةإلآافُ،محث
ديطهرولأوساطهم، على ييزروف أكمه، لأكل افه حمدوف ايحئاذوف، 
أ>افهلمص.

٠٠

.١  ٩٢ّآ/ دمشق تارخ ل اكر عابن عنه ورواه ، a١٤/صعد ابن طقامتج ل نحوه وحاء 
الجزءل البغدادي الصواف بن الحز بن أحمد بن محمد أبوعلي رواه صحح، ناده لا ا

بنعبداش عامر أبى عن الثامالة- المكتبة ق متشور —وهومخهلوط ( ٤٤حديثه)من الثاف 
.V٤٥٦/ دمشق تاريخ ق عساكر ابن هلريقه؛ من ورواه به، الأشعري براد 

•ائي أبوداودوالنله وهوصدوقاروئ الكول، سليم بن حرص هو حرص أثي بن وحرص 
اليامى.مصرف ابن هوت وطالحة الحاففل، الأولي أبومحمد ُوت إدييس بن عثداش 



نحل:

الكبهريس هدمت تسئه ويلاتي العمرحما من اذثب. ومحول بح ئلما 
الثنل.يضعضعت ئد ^1^0 لأثها وسها، 

الحجارة.معهم التحسيممل ومحول وكاف 

حصرس، أذ تريد قبينة ئكل احتصموا، آلوكن مرصع الثثاJا بلغ ئلما 
الدم،ق ئوو،ب وأدحلوا يمتا، مملوءه جئنه تنوعدالدار ونزت للقتإل، يواعدوا 

الدم.ثئثه ئثموا ١^>^،، هش ودمائدوا 

وهوأنى- ٢١١ال٠غيزةبن أبوأميه ئمال اوووا، سسثم ^١^٠  ٠٠٤٧^عر ئ٠كثوا 
المنجد.هدا باُت، من ثدحل من قثقإأول اجعلوا 

\ااsمينjSئال_وات ئلثارأوه ^.، ٥١وتول يحزعاته_لم من أول نكا0 
ثأحدبه، ئأتي هلمواثوبآ، الثرئال؛ وأحبروْ إليهم انتهى ئلما به، رضيثا ئد/ [ ١٠١]

ازئعوهثب الثونم، من بناحيه قبيلة كل لثأحد ثال! نم بنده، فيه ئوصعه الزكي 
عش.بش م بد.ه، وصعة موصعة به بلعوا إدا حر حميما، 

عليه:ينزل أف مز س افإث ينول سمي ئزيس ولكدت 

أمسلمت أم وهووالد المخزوس، مخزوم بن عمر بن عبداف بن المغيرة بن أبوأمية هو: )١( 
كليكفي بل أحد، لايتزودمعه إذامحام كان لأنه الراكب، زاد له جرادايقال، كان الؤءن؛ن، 

الزاد.معه از حم
.١ ٩ ٦ / ١ هثّام ابن محيرة ق كما اليرة ق إصحاق ابن ذكره هدا الكعبة محربناء )٢( 



الأول١^? بهرس ء
الموصؤع

والئنتالمزآن قدي بس يس 
حيفهآل حالو بن •مدالتي الشيخ سمو ؤبة 

الثنةافوثة'شيجمحاينئل1لآثل: ■ال
اتمحاب.هذا ثلإوحأل ابن الخافظ بط ')الفشل 

وثتأبه.الجوزي ابي الهمج أتى الحافظ موارد ■الع-نلاكاك: 
ه.بمصائل بكثاف)الوقا الثنرف سلاو_ثاي__ع; الد_ذ

.ءبمأح-ءءظ 

T'Aالثلأب. غش آدم زني بن ثحئد. يفرينا ائنريأ ذكر ل للآولأ 
٢ ١٣شئئد.. بي فيق م القة ذم ق اثن_ي; ات-ان 
٢١٧اشإثدسه. إ:تابمأالثاك;فيدئاْ .اس 







اكشحنالموصؤع 

٤١١ذكرئزتمد j واكلأَوول: الخابز الناب 

٤١٥ذثوذص. ي ji  jوهئ0: الئادز اوب 
٤١٨أيي عمه خ الشام إلئ ه افؤ رس_ول ذكرحروج ل والثلأيوذت الئابع الباب 

تحيرا.ولمائه طالب، 

٤٢٤فيؤ'زموذشمبمج.خمجيو■ والثلأتوذ: الثامن اتاب 
نه/والتابع ١^ 

ولناسالأزث

والأوبموفالغائي الثاب 

٤٢٦المئوو. حلث ه افي وتؤو حفور كر ذل 
٤٣١الي؛. مو اض. ^ به كاذ نا ذكر ق
٤٣٥وض التلائكة تع افي. لوثوو جرث عالة وكر ل

طالب.أيا ممة بها تنه، عشريي اين 
j٤٣٧ والأزبمون: الثاني ^، ٧١

٤٣٨افزة. ماساكماضارةثو س
٤٣٩^بيموجهإبياشامهمرْمئو،بمارة والأزتنول: الإيا التاب 

لمثديجه.

٤٤١اف.حدوجة. رنول روج ل التابالأحامسوالآزموفت 
٤٤٣ووصعه الكنيه، ساف افه. رمحول ئهود ذكر ق والأيتعوذت الئادس الباب 

الخجريبْس•




